Jaargang 10 • Week 52 • 23 december 2020

Bernheze in 2020
302 nieuwe inwoners
geboren in Bernheze

MAAK VAN JE
HUIS EEN THUIS

PUZZEL MEE - De Waan - Bernheze in 2020 Josefien op kamers - FAMILIEBERICHTEN Selectievoetbal bij Prinses Irene - THE WALK OF LIFE
RECHT UIT HET HART - Verhalen van vroeger EEN BIJZONDERE VERZAMELING

-

Wij wensen je een gezond 2021
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Vertikaal
1. Wat is het thema van de fotowedstrijd?
2. Wat ligt er van Betty Mulders op het dak bij Van Zutphen Elektro?
3. Hoe oud was Tim van den Brand toen hij begon met voetballen?
4. Hoeveel bibliotheken heeft Bernheze?
5. Welke basisschool brengt leerlingen in beweging?
7. Wat is de titel van de column van de burgemeester?

Across
e plaats woont Albert Dominicus?
zanger staat op nr.1 in de Laverhof top 100?
et deOplossing:
Bernhezer Talkshow?
de voornaam van de nieuwe voorzitter van
ng Pinksterfeesten?
et de zwemvereniging uit Heeswijk?

Stuur het goede antwoord
voor maandag 4 januari
voor 12.00 uur naar:
info@demooibernhezekrant.nl
met uw naam en woonplaats
Horizontaal
3. In welke plaats woont Albert Dominicus?
6. Welke zanger staat op nr.1 in de Laverhof top 100?
8. Hoe heet de Bernhezer Talkshow?
9. Wat is de voornaam van de nieuwe voorzitter van
Stichting Pinksterfeesten Nistelrode?
10. Hoe heet de zwemvereniging uit Heeswijk-Dinther?

Down
1. Wat is het thema van de fotowedstrijd?
2. Wat ligt er van Betty Mulders op het dak bij van
Zutphen Elektro?
Wij wensen
je veel
3. Hoe oud was Tim van densBrand
begon m
ucces etoen
n plhij
ezier
met deze p
voetballen?
uzzel
4. Hoeveel bibliotheken heeft Bernheze?
5. Welke basisschool brengt leerlingen in beweging?
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De Waan blikt terug op 2020
BERNHEZE - De zesde editie van de Bernhezer talkshow staat woensdag 30 december gepland, opnieuw om 20.00 uur vanuit Lunenburg
Events & More in Loosbroek. Eén tafel, spraakmakende gasten, afstand en een goed gesprek dat rechtstreeks wordt gestreamd.
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De Waan is een programma met
oog voor kunst, sport, humor,
wetenschap en troost. We kijken samen terug op een ongekend jaar. Gasten uit Bernheze
zijn onder andere burgemeester Marieke Moorman, Evie van
der Heijden die vier stoelen liet
draaien bij The Voice of Holland,
onderwijsdeskundige Marcel van
Herpen vertelt over de zorgen
voor kinderen en scholen, gynaecoloog Jos Vollebergh verhaalt
over het belang van vaccinatie,
de overwegingen en de dilemma’s, maar ook of gebruikelijke
zorg het onderspit delft in tijden
van corona. Uitvaartzorgondernemer Albert Claassen vertelt
over werken in de wereld van
afscheid nemen. Lobke Loonen is
deze week verkozen tot een van
de grootste voetbaltalenten van

‘Reﬂectie op de waan
van de dag’

Jos Vollebergh

Marko Konings

Albert Claassen

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 innemen. Elke editie zingt
een lokaal talent het lied ‘Zing,
vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ van Ramses Shaffy. Dit
keer is dat de vermaarde Heesche
zanger Arno Pattiwael, voormalig
frontman van Silly Putty, samen
met Marike Tijse en Petya van
Vliet. 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 info via info@debkk.nl

Marieke Moorman

Marcel van Herpen

Evie van der Heijden

Lobke Loonen

Een verhaal over succes
en hard werken

Fotografie
Michel Roefs
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Nederland. Een verhaal over succes en hard werken.
Kitty Verhoeven uit Vorstenbosch kreeg een half jaar geleden de diagnose ALS. Zij vertelt
in De Waan over de impact die
dat heeft op haar en op haar nog
jonge gezin.
Columnist Marko Konings zal op
geheel eigen wijze terugkijken op
2020. En conform de waan van
de dag wordt er nog een gast
toegevoegd...

Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

f
anuit Laverho

Berichten v

Martien van Nuland
Ik wens iedereen
gewoon mooie dagen

Harrie Kuijs

Heesw
ijk
Dinth er

Truus van de Ven-Wonders
Blijf gezond en fijne
feestdagen!

Oma van Heesch-Pennings

VV Heeswijk & iedereen
van de familie wens ik
het allerbeste voor de
Kerst en ’t nieuwe jaar!

Ondanks alles fijne kerstdagen en
dankjewel voor jullie goede zorgen

Bewoners en Personeel van Lindelaan wensen iedereen
FIJNE FEESTDAGEN en een GEZOND 2021
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Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

2020 in Bernheze...
Stel dat we corona even overslaan in het jaaroverzicht,
de deur naar drama en ellende even op een kier, niet helemaal dicht.
We hebben afgelopen jaar 50 MooiBernhezeKranten gebracht,
met mooie verhalen, bijzondere gebeurtenissen en verhalen waar je om lacht.
En wil je geïnspireerd worden tijdens kerst door mooie verhalen?
Duik nog eens in het archief, we wisten nog veel positiviteit uit 2020 te halen.
De Maashorst werd veel besproken en bezocht, lekker weg in de natuur,
jubilea voor buurtschappen, Zonnebloem en feesten komt later, zegt het bestuur.
Sofia Smits zag zichzelf bekroond worden als Voorleeskampioen, heel sterk verbaal,
net als de verzamelaar van sneakers vertellen velen hun verhaal.
De eerste Dorus uitgereikt voor Loosbroekse mensen werd uitgelezen in een wenk,
deze glossy werd als eerst door de burgemeester gelezen en blijkt een ‘Godsgeschenk’.
De Wereldwinkel onderging als dé fairshop van Bernheze een metamorfose,
zij liet zien dat fair trade tijdloos is en hebben daarom voor een nieuwe look gekozen.
Rapper Snelle kwam naar Bernrode voor een privé concert,
de hoge temperaturen kwamen naar Nederland toen het zomer werd.
Oorlog werd herdacht in ‘75 jaar Bernheze’ met indrukwekkende verhalen,
veel vluchtelingen vonden een veilig thuis en leerden Nederlands vanuit andere talen.
Krullendonker van het jaar Ad Ploegmakers haalde de krant en kreeg dankbaarheid
en het zebrapad bij de Kiem werd tot ieders blijdschap realiteit.
Gerard ging op bezoek bij raadsleden uit heel Bernheze
en dan waren er de columns met dagelijkse belevenissen om lekker weg te leze.
Luchtposten uit heel de wereld, grenzeloos in onze krant,
ondernemersverenigingen creëerden met Bernheze Onderneemt onderling een band.
Vele diamanten bruidsparen, vierde generaties en vele mailtjes voor een puzzelprijs,
vingers draaiden overuren, we typten de toetsenborden grijs.

Kalender
Jaarlijks koop ik de Grote Nederlandse Kunstkalender.
Het is een imposant ding; maar liefst drie kilo eigentijdse
Nederlandse kunst. Elke dag een ander werk, van zowel
gerenommeerde kunstenaars als van aanstormend
talent. De kalender biedt een podium aan 365 designers,
grafisch vormgevers, illustratoren, dichters, schrijvers,
modeontwerpers, fotografen en architecten.
De kalender hangt in mijn kantoor in het gemeentehuis.
Iedere ochtend scheur ik de nieuwe dag tegemoet en laat
me verrassen door een prikkelende, ontroerende, vrolijke,
afstotende, mooie of sombere pagina. Kunst zoals kunst is
bedoeld.
Vorig jaar greep ik mis. Ik was veel te laat met bestellen;
de kalender 2020 was uitverkocht. Het wilde maar niet
wennen, die eerste weken van dit jaar: een lege plek aan
de muur en geen ochtendritueel meer. Het heeft zo moeten
zijn. Geen vertrouwde kalender in een jaar waarin toch
alles anders dan anders was. Bovendien ben ik vanwege
de lockdowns zo weinig op kantoor geweest, dat er van
blaadjes scheuren weinig terecht zou zijn gekomen.
De kalender voor 2021 heb ik alweer weken in huis.
Ik verheug me erop ‘m straks op te hangen. Als teken van
hoop. Met ieder blaadje dat ik dan dagelijks afscheur komt
het leven zoals we dat kennen misschien
weer wat dichterbij. En laten we de
ellende van het afgelopen jaar stapje
voor stapje achter ons.
Ik wens u fijne feestdagen en
een heel gezond en gelukkig
nieuwjaar. Wees lief voor elkaar
en houd vol.
burgemeester.moorman@bernheze.org

Schrijf- en fotowedstrijden, mooie speurtochten en kwis avonden worden georganiseerd,
Ben loyaal, Koop Lokaal word opgestart en de zorg krijgt een bedankje uitgekeerd.
En zo kunnen we nog vele verhalen verder gaan, want het was meer dan ooit een jaar,
met heel veel initiatieven, die #samensterk zorgden voor heel veel aandacht voor elkaar.
Er werden 302 baby’s geboren in Bernheze voor de opa’s en oma’s kan 2020 niet meer stuk,
een aantal ouders zijn de koning te rijk nu het gezin is uitgebreid met dit mooie geluk.
Na deze stroom van positieve, mooie verhalen verwijzen we met veel respect nog even,
naar de mensen die ons ontvielen en voor altijd in onze herinnering leven.
Zij raakten ergens op hun levenspad ons aan
en dat zal voor altijd bij de mooie herinneringen blijven staan.

Tekst: Rian van Schijndel

Woensdag
30 december,
week 53,
verschijnt er
geen krant
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GEZONDHEID IN BALANS

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.
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Huidtherapeute Nikita over Biozantium
Vaak krijg ik, Nikita Kanjer
huidtherapeute, de vraag of
natuurlijke huidverzorging beter is. Ook zie ik dat mensen er
vaak vanuit gaan dat natuurlijke huidverzorging beter is dan
onnatuurlijke huidverzorging.
Maar zijn natuurlijke ingrediënten echt beter? Het antwoord
vind je in dit artikel!
Zelf mocht ik de producten van
Biozantium testen. De 100%
natuurlijke en biologische huidverbeteringsproducten van Biozantium zijn vrij van schadelijke
chemische stoffen. Het assortiment beperkt zich niet alleen
tot gezichtsverzorging, de Biozantium
huidverbeteringslijn
bevat daarnaast kwalitatieve
haar- en lichaamsverzorgingsproducten. Klinkt veelbelovend!
Persoonlijk heb ik niet veel ervaring met 100% biologische
huidverbeteringsproducten, dus
ik ben onwijs benieuwd! Omdat
ik een huid heb die snel puistjes/
ontstekingen krijgt (dankjewel
mondkapjes), heb ik producten
ontvangen die hierop zijn afgestemd.
Allereerst het ‘French Kaolin
Scrub&Mask’, een masker en een
scrub in één. Zelf adviseer ik een
scrub altijd om hooguit eenmaal
per week te gebruiken zodat de
natuurlijke beschermlaag van de
huid er niet agressief wordt afgeboend, wat weer andere huidongemakken kan veroorzaken.
Je kan dit product als een scrub
gebruiken en hiernaast 10 tot 15
minuten laten intrekken als een
masker voor een extra reinigende werking. Super handig, twee
producten in één dus! Wat dit
masker zo bijzonder maakt is dat

het manukaolie bevat. Manuka
is een veelzijdige plant met verschillende helende eigenschappen. Zo heeft het onder andere
antibacteriële, schimmeldodende en ontstekingsremmende eigenschappen. Het schijnt zelfs
bacteriedodend te werken op de
P.acnes bacterie (de bacterie die
acne veroorzaakt). Geen wonder
dat manukaolie in dit handige
2-in-1 product zit verwerkt! Geheel nieuw is manukaolie niet.
Zo wordt de veelzijdige olie al
eeuwenlang door de eerste bewoners van Nieuw-Zeeland gebruikt.

voor mensen met jeukende huidaandoeningen zoals eczeem).
Gelukkig had ik mijn redder in
nood toevallig meegenomen op
vakantie. De ‘Extreme Aloe Chamomile Hydra Gel’ gaf direct een
jeukstillend en verkoelend effect,
dus had ik hem elke dag in mijn
tas zitten. Wat ik zelf erg opvallend vind aan dit product is dat
het ook zinvol kan zijn in de behandeling van acne. Acne gaat
vaak gepaard met ontstekingen
waar dit product remmend op
werkt. Dit komt doordat de zorgvuldig geoogste Aloë barbadensis twee hormonen bevat: Auxin

‘Deze producten hebben mijn
vakantie gered, omdat ik de redder
in nood had meegenomen’
Verder heb ik de ‘Extreme Aloe
Chamomile Hydra Gel’ ontvangen. Een onwijs veelzijdig
product die mijn vakantie op
Curaçao een soort van gered
heeft. Hoe? Het werkt namelijk
verkoelend, jeukstillend en geeft
een beschermende laag op de
huid en helpt als vochtinbrenger door het herstellen van de
vochtbalans in de huid.
Door alle muggenbeten en zonneallergie wist ik op een gegeven
moment echt niet meer waar ik
het moest zoeken van de jeuk!
Toen besefte ik mij pas hoeveel
impact jeuk kan hebben (bizar

Als je de huid te veel gaat uitdrogen, gaat de huid uiteindelijk
meer talg aanmaken waardoor
de acne zal verergeren. De ‘Hypo-Allergenic Defense Moisturiser’ bevat cocos en vitamine E,
ideaal geschikt voor de gevoelige huid.

en gibberellines. Deze twee hormonen bieden wondgenezing
en anti-inflammatoire (ontstekingsremmende) eigenschappen
die huidontstekingen verminderen, terwijl giberellin in aloë vera
fungeert als groeihormoon die
de groei van nieuwe huidcellen
stimuleert. Door dit effect wordt
ook littekenvorming beperkt.
Een product dat iedereen eigenlijk in huis moet hebben of in ieder geval moet meenemen naar
een tropisch gebied!
Een goede moisturiser is voor
iedereen een must, zelfs een
acnegevoelige huid. Waarom?

Biozantium heeft voor verschillende huidtypes producten die
dus 100% natuurlijk zijn! Let bij
het aanschaffen van natuurlijke
producten wel op de ingrediënten. Zo zijn niet alle natuurlijke
ingrediënten per definitie goed
of beter voor de huid.
Zo kunnen amandelextract, citroen en eucalyptus de huid
irriteren. Kamille, vitamine E,
groene thee en haver zijn voorbeelden van natuurlijke ingrediënten die dan wél goed zijn.
Benieuwd geworden naar de
producten van Biozantium?
Check dan www.biozantium.nl.

PUZZEL MEE EN WIN EEN
Win een

New Care pakket
bestaande uit vitamine D, multi,
vitamine C en magnesium.

Voor Bernheze ontwikkeld:

t.w.v.

www.hulpwijzer-bernheze.nl
Voor al uw vragen en activiteiten op maatschappelijk,
educatief terrein, zorg en welzijn

€ 69,-

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

www.new-care.nl

Untitled

Stuur een mail met het juiste antwoord naar
info@demooibernhezekrant.nl
voor maandag 4 januari 2021, 12.00 uur.
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Vertikaal
1. Bij New Care kun je sparen
voor korting met een..?
2. Alle producten zijn verpakt
in een..?
3. Magnesium is goed voor de
...en ondersteunt het
5
energieniveau
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Horizontaal
4. Wat zit er in d3 25mcg en d3 75 mcg capsules voor de goede opname?
Down
Acrossvoldoen aan de normen van het ....en zijn getest op
5. Alle supplementen
de
afwezigheid
van
doping
gerelateerde
stoffen
1. Bij New Care kun je sparen
4. Wat zit er in d325mcg en d3 75 mcg capsules voor

de goede opname?
5. Alle supplementen voldoen aan de normen van het
....en zijn getest op de afwezigheid van doping
gerelateerde stoffen

2. alle producten zijn verpakt i
3. Magnesium is goed voor de
energieniveau
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HEESCH - Ruim

21 jaar geleden werd onze tweede
dochter geboren. ‘Blij, maar ook een beetje geschrokken,
verwelkomen we onze lieve Josefien’, was de tekst op
het geboortekaartje. Dat ‘een beetje geschrokken’ was
in zekere zin een understatement. Onze dochter bleek
het syndroom van Down te hebben. De angst van iedere
zwangere, bleek wel uit de reacties die ik kreeg. Een
irreële angst vaak, maar ik maakte die waar.
Tekst: Jeanine van der Giessen
Foto: Moniek Kappen

waar we in terechtkwamen, bleek
ook vaak zacht en compassievol.

De schrik maakte bij mij vrijwel
meteen plaats voor een gevoel
van onverzettelijkheid en strijdbaarheid. Kom maar op! Ik wilde iedereen laten zien dat een
gezinsleven met een kind met
downsyndroom fijn is. Het avontuur kon wat mij betreft beginnen, hoewel we ons eerst door
kraamvisites moesten worstelen,
waarbij vrijwel zonder uitzondering tranen vloeiden.

Met Josefien kwamen veel mooie
mensen in ons leven, zorgzame
begeleiders, maar ook andere
ouders met een kind dat ‘niet
standaard’ is. Een gevoel van herkenning en aan een half woord
genoeg. ‘Welcome in Holland’,
dacht ik vaak. Analoog aan een
verhaal dat vaak gedeeld werd
onder ouders van zorgintensieve
kinderen en waarin de zwangerschap symbool staat voor een reis
naar een warm en zonnig oord.
De geboorte van een kind waarbij
het anders gaat, wordt vergeleken
met de onverwachte aankomst in
een totaal ander land. Regenachtig en onbestendig, maar ook een
land waar het prachtig is, en wonen een zegen blijkt.

No way
mam,
mijn huis
Bij het bezoek wel te verstaan.
Dat voelde fout. Negen maanden zwanger, de bevalling zonder
scheuren doorstaan, een prachtig kind naast me en ik kreeg
het gevoel alsof ik iets helemaal
verkeerd had gedaan. “Kijk dan
toch hoe prachtig ze is!”, dacht ik
steeds. Met haar geboorte kregen
we vrijwel meteen te maken met
goed bedoelde opmerkingen en
machteloos troosten: “Geen zorgen over de toekomst hoor, die
kindjes worden meestal niet zo
oud”, of: “Ze zijn gelukkig altijd
vrolijk”. Ik wist toen nog niet dat
de strijd die gevoerd moest worden, vooral een strijd was tegen
vooroordelen, betweters en laakbare systemen. Maar de wereld

Op kamers

“Lief jou. Leuk Nistel werk. Paprika chips voor mij mama en kleine
flesjes cola?” Josefien omarmt
het leven, omarmt ons, leert ons
en wij haar. Haar leven is anders,
niet meer of minder, maar anders. Luchtiger misschien, zonder
de druk van steeds maar moeten
presteren, maar ook zonder studententijd, hechte vriendschappen en prille liefdes die jongeren
op deze leeftijd eigen zijn. Behalve op kamers gaan. Want dat
gaat gebeuren.
Op 1 april, serieus. Bij De Libel in
Nistelrode. We mogen toch wel
heel vaak komen logeren Josefien? “No way mam, mijn huis.”
Dat is ook zo. En haar leven. De
schrik zijn we allang te boven, we
zijn blij dat ze in ons leven kwam,
ruim 21 jaar geleden.

Josefien gaat, zoals zoveel jongeren van haar leeftijd, op kamers
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Attentie voor de
bewoners van Laarstede

Laverhof Top 100
Muziek van betekenis
HEESWIJK-DINTHER – 2020 was een bewogen jaar. Voor veel medewerkers van Laverhof een jaar dat
diepe sporen heeft nagelaten. Maar ook een jaar van samenwerken en saamhorigheid. Samen de strijd
tegen corona aangaan, op wat voor manier dan ook.
Dat muziek daarbij een rol heeft
gespeeld is duidelijk. Medewerkers reageerden massaal op de
vraag welk lied voor hen in 2020
van betekenis was. De een voelt
het gemis bij een lied, de ander
haalt er hoop of troost uit. Hieronder de eerste tien nummers.
De volledige lijst vind je op
www.laverhof.nl/over-laverhof/
nieuws/laverhof-top-100muziek-van-betekenis

Mevrouw van Grinsven neemt de attentie van bestuurslid
Diny in ontvangst

NISTELRODE - Eind oktober werd Stichting Vrienden van Laarstede
door de organisatie Ben Loyaal, Koop Lokaal verrast met een donatie van € 200,- in de vorm van waardebonnen. Het bestuur heeft
hier een passende bestemming voor gezocht. Door het coronavirus
was het afgelopen jaar voor bewoners en personeel een moeilijk
jaar. Contacten met familie en vrienden werden erg gemist. Een extra teken van aandacht doet altijd goed!
Bij Feel Good Store Sparkling
werden de waardebonnen omgewisseld voor een leuke attentie om alle bewoners een hart
onder de riem te steken. Deze
werden vorige week in kerstsfeer aangeboden met daarbij
een wenskaart met de tekst:
Een bewogen jaar sluiten we af
Laat 2021 een jaar zijn
vol gezondheid en vreugde
zonder pijn of verdriet.
Zodat u het hele jaar geniet.
Wij wensen u hele
fijne feestdagen!
Stichting Vrienden van Laarstede

Op een enkel nummer na, is de
gehele Laverhof Top 100 te be-

luisteren op Spotify.
1. Danny Vera, Rollercoaster
2. Miss Montreal,
Door de wind
3. Di-rect, Soldier on
4. Master KG, Jerusalema
5. Davina Michelle & Snelle,
17 miljoen mensen
6. Susan en Freek & Tabitha,
Hou vol, hou vast
7. Chef’Special, In your arms
8. U2, One
9. Kensington, Uncharted
10. Duncan Laurence, Arcade.

‘Muziek is emotie, en 2020 was een emotioneel jaar

Kerststerren voor de gasten
van Zonnebloem HDLV
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Het jaar 2020 was voor de gasten van de Zonnebloem HDLV een bijzonder jaar. Dit jaar wilde deze vereniging haar 50-jarig bestaan vieren. Het
begin was mooi: een optreden van Cor Swanenberg in januari en het jubileum in maart als hoogtepunt.

is opgericht door enkele enthousiaste inwoners van Bernheze.
Doel is om extra middelen te
vergaren ter bevordering van het
welzijn van de bewoners. Giften
zijn welkom. Zie ook
www.vriendenvanlaarstede.nl
voor meer informatie.

FOR Mineur: ‘Niet in
De Pas, maar op de buis’

Toen kwam corona. Alles ging
dicht en de festiviteiten konden
geen doorgang meer vinden.
Het bestuur besloot toen om wat
activiteiten op afstand te doen
en natuurlijk coronaproof, zoals
pannenkoeken bakken en thuis
bezorgen. Hierin is Zonnebloem
HDLV wel geslaagd.

Een mooie afsluiting
van een bewogen jaar
Als afsluiting van het jaar en
natuurlijk met Kerstmis in het
vooruitzicht, werd er nog een
activiteit georganiseerd. Zonnebloem HDLV had het geluk dat
een goede sponsor financieel

wilde ondersteunen. Met dit in
het achterhoofd kwam het idee
de gasten te verblijden met een
mooie kerstster en een doosje
bonbons. De kerststerren werden besteld en de doosjes werden gevuld.
Onlangs zijn de verrassingen
bezorgd bij de gasten, natuurlijk coronaproof. Hopelijk heeft
Zonnebloem HDLV hiermee haar
gasten toch nog een mooie afsluiting van een bewogen jaar
kunnen bezorgen.
Zonnebloem HDLV wenst iedereen toch fijne feestdagen en
hoopt dat in 2021 de activiteiten
toch nog hervat kunnen worden.
Blijf gezond!

Aurora Con Brio wenst
iedereen een fijne kerst
HEESCH – De heren van FOR Mineur kijken 1 januari traditiegetrouw weer terug op het voorbije jaar. Wat gebeurde bij ons in de
buurt en wat was er in de wereld nog meer te doen? Hét onderwerp
van 2020 zal je niet ontgaan zijn: corona. Dit nare virus treft ons allemaal. Vanwege de coronamaatregelen is het nieuwjaarsoptreden
dit keer niet te zien in CC De Pas, maar via een tv-uitzending op
regionale zender Dtv. Wel op het vertrouwde tijdstip: 1 januari om
13.00 uur. En natuurlijk worden ook weer de Hisse Misser en Hisse
Plusser uitgereikt!
Het coronavirus, ingezakte daken in wijk De Hoef, CC De Pas
en de hoogbouw in De Erven.
Het is slechts een greep uit de
onderwerpen die allemaal aan
bod komen tijdens de nieuwjaarsuitzending van het Heesche
cabaretgezelschap.
Dit jaar alweer voor de 48ste
keer!

“Niet in de Pas, maar op de buis
Corona speelt ons parten
Als FOR willen we zeker nu
Het jaar, weer goed gaan starten”
Ben je ook benieuwd naar het
nieuwjaarsoptreden van FOR?
Zorg dan dat je 1 januari om
13.00 uur afstemt op Dtv (Ziggo kanaal 41/ KPN kanaal 1339
/ Trined kanaal 510). Of kijk via
de livestream op www.d-tv.nl.

HEESCH – Fanfare Aurora Con Brio zit midden in het georganiseerde digitale kerstconcert. Na het eerste filmpje van vorige week waarin ‘Do They Know It’s Christmas’ werd vertolkt, staat inmiddels het
volgende en tweede filmpje online. Hierin spelen de leden van Aurora Con Brio een echte klassieker,
namelijk ‘Merry Christmas Everyone’.
Na de positieve en leuke reacties op de eerste video van het
mini-kerstconcert, is afgelopen
zondag, 20 december, het tweede filmpje online gekomen. Dit
filmpje is terug te kijken en te
beluisteren op de Instagram en
de Facebookpagina van Aurora
Con Brio. Ook via de QR-code, die gescand kan worden, en
hiermee wordt ook rechtstreeks
doorverwezen naar dit filmpje.

Dit laatste filmpje zal op Eerste
Kerstdag om 20.00 uur online
komen. Houd ook hiervoor de
sociale media van Aurora Con
Brio in de gaten. Het kijken en
luisteren zeker waard!

Het online kerstconcert van Aurora Con Brio zal deze week afgesloten worden met een derde
en laatste video. Hierin wordt
het mooie kerstnummer ‘Mary’s
Boychild’ ten gehore gebracht.

Ook zo benieuwd naar het fraaie
eindresultaat van ‘Merry Christmas Everyone’? Scan dan zeker
even de QR-code of ga naar de
Instagram of Facebookpagina
Aurora Con Brio.

Geniet op Eerste
Kerstdag ook nog van
‘Mary’s Boychild’
Geniet op Eerste Kerstdag ook
nog van het laatste kerstnummer ‘Mary’s Boychild’. Aurora
Con Brio wenst iedereen hiermee een fijne en vooral gezonde
kerst toe!
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Van Mook, De Echte Bakker
scoort vijf sterren met oliebollen
NISTELRODE - Van Mook, De Echte Bakker heeft een prachtig resultaat behaald bij de landelijke oliebollenkeuring van het Echte Bakkersgilde. De oliebollen van Van Mook, De Echte Bakker werden door
de onafhankelijke vakjury als ‘uitmuntend’ beoordeeld en kregen de maximale vijf sterren!
De keurmeesters hebben de
oliebollen beoordeeld op kleur,
vorm en smaak en ook hebben
ze gekeken of de bollen niet te
vet zijn. Op basis van de cijfers
zijn de vijf sterren dik verdiend.

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Specialiteiten verbeteren
Van Mook, De Echte Bakker is
aangesloten bij het Echte Bakkersgilde wat productkwaliteit
hoog in het vaandel heeft staan.

2020 is bijna vervlogen,
2021 staat voor de deur.
Een nieuw jaar met nieuwe dromen,
Alles krijgt een nieuwe kleur.
Veel geluk en vrede,
Veel liefde voor elkaar.
Aandacht voor je naaste,
Het wordt een prachtig jaar.

27 tot en met 31 december
Michel en Karin nodigen je uit te komen genieten

Vakmanschap
Het behalen van deze sterren is
geen vanzelfsprekendheid. De
oliebollen worden maar een korte tijd van het jaar gebakken en
dat is dus geen dagelijkse routine. Ieder jaar in november gaan
de bakkers van Van Mook, De
Echte Bakker weer aan de slag
met oliebollenbeslag, krenten en
rozijnen om dit product perfect
te maken. De toekenning van de
vijf sterren laat zien dat het ook
dit jaar meer dan goed gelukt is!

Precisiewerk
Het bakken van oliebollen is
een precisiewerkje. De krenten
en rozijnen moeten op de juiste
temperatuur zijn en precies lang
genoeg wellen.
In het beslag geeft de bakker
zijn eigen signatuur mee aan de
oliebollen door toevoeging van
stukjes appel. Hierdoor krijgen
de oliebollen de unieke smaak
die alleen bij Van Mook, De Echte Bakker te krijgen is.

Naast de verplichte periodieke
productkeuringen
organiseert
het Gilde extra keuringen van
seizoensproducten. Het doel
is de kwaliteit van verschillende specialiteiten, waaronder de
oliebollen, te verhogen. Echte
Bakkers sturen hun producten in
en ontvangen tips om verbeteringen te behalen.
De oliebollen zijn op zaterdag
verkrijgbaar in de winkels van
Van Mook, De Echte Bakker. Van
maandag 27 tot en met 31 december bakken de bakkers dagelijks verse oliebollen.

Fijne feestdagen
Antoine, Karin & medewerksters
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Oliebollen
8+2 GRATIS
Naturel en gevuld
met krenten

Berichten

de
vanuit Laarste

Niste

lrode

Appelbeignets
3+1 GRATIS
Smakelijke feestdagen
en een gezond 2021
gewenst!

Dhr. Theunisse
Ik wens iedereen fijne feestdagen
en een gezond 2021! Vooral mijn
familie in Heesch.

Geldig van 28 tot en
met 31 december
Dhr. Van Geffen
Ik wens iedereen veel
gezondheid en vele fijne dagen.
En vooral een gezond 2021!

Mevr. Van Ravenstein-den Brok
Zalig Kerstfeest en een gezond
nieuwjaar. Heel fijn dat mijn dochter
steeds op bezoek kwam en altijd
voor me klaar staat. Ook dank je
wel voor de rest van de familie.

Zaterdag 2 januari
open!

Van Mook

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

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

Vorstenbosch
0413-363645

Mevr. Van Grinsven-van Geffen
Ik wens iedereen een gezellig kerstfeest
met veel liefde, gezondheid en geluk!

Mien van den Akker en Piet van Hintum
Wij wensen iedereen een gezond en voorspoedig
nieuw jaar, Dat wenst nu iedereen voor zichzelf
en ook weer aan elkaar. Dat het coronavirus in
2021 kopje onder zal gaan, En wij weer met twee
benen op de grond kunnen staan.

Nistelrode
0412-611282

Wij wensen u
en alle goeds
en gezondheid
voor 2021
VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Weinig nemen en veel geven
Altijd hartelijk en warm
Als de mensheid zoals jij was
Was de wereld een stukje mooier
Dankbaar voor de mooie jaren die hij ons heeft gegeven,
hebben we toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van
ons pap en onze trotse opa en opa-Jan

Jan van Dijk
* Nistelrode, 17 november 1928
† Nistelrode, 15 december 2020
echtgenoot van

Annie van Dijk-Verkuijlen †
Bep en Tiny
Eva en Nicky, Veerle
Bram en Yvonne d, Lucas
Leonie
Wilma en Rini
Annelie
Giel
Willemijn

Om gelukkig te zijn
heeft de één ´n zee nodig
en de ander
slechts een druppel.

Anna van der Pol-van den Braak
is overleden in de leeftijd van 95 jaar
sinds 1981 weduwe van

Adrianus van der Pol
Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Heeswijk-Dinther, 19 december 2020
Donkeren Dijk 53
5473 CR Heeswijk-Dinther
De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

Johan
Dianne en Johan
Robin
Annemieke en Sufayil
Zengi
Correspondentieadres:
Hoogstraat 32, 5388 EC Nistelrode
De uitvaartdienst en begrafenis
hebben in besloten kring plaatsgevonden.

Stralend
vol liefde

Heel verdrietig, maar ook met veel dankbaarheid en liefde,
willen wij jullie op de hoogte stellen van het overlijden
van onze lieve man, papa en opa

Telkens weer, Maria,
als ik jou daar zie staan
aan de boom langs het pad
net buiten ons dorp,
dan denk ik altijd terug
aan de dag dat iemand jou
daar ‘onbevlekt ontvangen’
prachtig beschermd
heeft neergehangen.

* Nuenen, 11 februari 1941
† Heesch, 19 december 2020

Ik sta dan even stil,
zie de vrede die jij straalt,
tijdloos, als herinnering,
weet hoe eeuwen vergingen,
en wil vol vreugde zingen
van alle open kansen
die elke liefde biedt,
hopend op een nieuw verschiet.

echtgenoot van
Gerda Bax-Verhoeven

Prettige kerstdagen!
Ad van Schijndel

Walther Bax

Familie Bax
Plantsoen 40
5384 EV Heesch
Walther is vandaag in besloten kring begraven.

Dit was meer dan ooit een jaar
met heel veel aandacht voor elkaar

Belangrijke
mededeling
Petrus
‘Banden
kerk
HEESCH - Door de nieuwe coronarichtlijnen van de bisschoppen
van Nederland zijn er in de Petrus
‘Banden kerk alleen nog de volgende eucharistievieringen:
Eerste Kerstdag: 9.00 uur
Tweede Kerstdag: 11.00 uur.
Beide vieringen met maximaal 30
personen, vooraf reserveren. Reserveren kan telefonisch tijdens
openingstijden van het parochiecentrum op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 9.00
tot 12.00 uur bij het gastteam,
0412-451215.
Beide vieringen zijn ook via de
livestream te volgen op je pc,
laptop, tablet of iPad. Ga hiervoor naar www.heeschdgh.nl en
klik op de YouTube link: Parochie
dgh Heesch.
Op Kerstavond om 19.30 uur
is er een eucharistieviering/
nachtmis vanuit de kerk in Nistelrode. Deze is te volgen via de
livestream van die kerk: Parochie
dgh Nistelrode.
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Kindje Jezus in de kerststal
op Plein 1969
HEESWIJK-DINTHER - Met medewerking van Pastoor Joost Jansen zal 24 december om 16.00 uur een
kleine delegatie van het Sint-Willebrordusgilde het kindje Jezus in de kribbe leggen. Je bent allemaal
met je (klein)kinderen natuurlijk van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Tot 28 december blijft
de kerststal nog op het plein staan.
Met medewerking van Stichting
Actief Burgerschap HD, Ondernemersbelang HD en Dick
van der Leest van de gemeente
Bernheze hebben de gildeleden
de kerststal dit jaar weer op Plein
1969 kunnen plaatsen.

Houd afstand en
blijf allen gezond!
De overheid van het Sint-Willebrordusgilde Heeswijk wenst
iedereen fijne en gezegende
kerstdagen en een gelukkig en
gezond 2021!

Aanmeldingen vormsel 2021 in Heesch,
Vorstenbosch en Nistelrode

Voor nabestaanden van
overleden gasten van
Zonnebloem HDLV
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Het jaar
2020 loopt al op zijn einde. De meeste mensen maken zich klaar
voor de feestdagen. Voor veel mensen in onze gemeenschap zijn de
feestdagen niet zoals ze graag hadden gezien. Vanwege de corona is
het een heel bijzonder maar zeker ook een raar jaar geweest.
Vele Zonnebloemgasten in Heeswijk, Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch zijn helaas het afgelopen jaar overleden, door corona
maar ook door andere ziektes.
Graag willen wij even stilstaan bij
de mensen die achterblijven en
dit verlies nog een plekje moeten
geven. Zonnebloem HDLV wil
jullie een hart onder de riem steken. Het is begrijpelijk dat Zonnebloem HDLV dit gemis en verdriet niet kan wegnemen, zeker
niet in deze tijd van vieren. Maar
hopelijk kan er toch met liefde
en vreugde teruggkeken worden
op een mooi en bijzonder leven
met jullie dierbaren.

Zonnebloem HDLV wenst jullie
fijne en zinvolle feestdagen en
hoopt dat jullie toch een licht-

Zonnebloem HDLV
wil jullie een hart
onder de riem steken
puntje kunnen vinden tijdens
deze dagen. Natuurlijk wenst zij
ook de nabestaanden van alle
overledenen in het afgelopen
jaar veel sterkte toe.
Zalig kerstfeest
en een gezond 2020!

NISTELRODE/VORSTENBOSCH/
HEESCH - Jouw zoon of dochter zit nu in het laatste jaar van
de basisschool in Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode en is
al druk bezig met de keuze van
een middelbare school.
Jouw kind stelt zichzelf vragen
zoals ‘Wie ben ik?’ ‘Welke talenten heb ik?’ en ‘Door welke
mensen word ik in het leven gevormd?’ Allemaal vragen waar
wij als vormselwerkgroep het
graag met jouw kind over willen hebben. Want het is leuk om
spelenderwijs te ontdekken wie
je bent en welke richting bij jou
past. ‘Samen verder!’; dat is de
naam van het vormselproject.
Het vormselproject bestaat uit
vijf bijeenkomsten die vanaf begin februari tot en met april staan
gepland. Tijdens deze bijeenkomsten, onder begeleiding van
leden van de vormselwerkgroep

uit Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, worden spellen gedaan,
wordt er geluisterd naar elkaar en
is men creatief bezig. Ook wordt
een excursie naar de Voedselbank
georganiseerd en wordt deelgenomen aan Power of Fire dag in
‘s-Hertogenbosch. Alle vormelingen uit Heesch, Vorstenbosch
en Nistelrode werken samen aan
dit project. Deze kernen maken
onderdeel uit van Parochie De
Goede Herder, onder supervisie van pastoor Frits Ouwens.
De leden van de vormselwerkgroep werken in deze kernen al
een aantal jaren met veel plezier
nauw met elkaar samen. Al met

al een gevarieerd project, passend bij de leeftijd en interesse
van jouw kind. Het project wordt
afgesloten door het Vormsel, dat
gepland staat in mei. Dan worden de vormelingen uit Heesch,
Nistelrode en Vorstenbosch in de
kerk gevormd door bisschop Gerard de Korte.
Heb je interesse? Stuur dan
uiterlijk 20 januari een mail naar
de vormselwerkgroep,
vormsel.hvn@outlook.com.
Wil je meer weten? Bel dan
gerust 06-10402525 of stel je
vraag via het bovengenoemde
mailadres.

Archieffoto 2019

Het CDA Bernheze wenst u fijne Kerstdagen en een gelukkig 2021!
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Basisschool De Kiem brengt leerlingen in beweging
kinderen zijn dolenthousiast. Ze
geven zelf aan dat ze zich beter
kunnen concentreren. Hierdoor
nemen ze de lesstof beter tot
zich. Natuurlijk was het voor de
leerkrachten wel even spannend.
Het is op onze school heel rustig.
Daar zijn we trots op en dat willen we zeker zo houden. Uit de
testperiode moest blijken of ons
initiatief niet tot meer onrust zou
zorgen. Maar dat is absoluut niet
het geval. We zien alleen maar
mooie resultaten. Niet alleen
kunnen kinderen zich nog beter
concentreren, leren wordt zo ook
leuker”, licht Rianne toe.

HEESCH - Elk kind is anders en leert ook op een andere manier. De een kan prima een tijd stilzitten, de ander vindt het juist fijn om te
kunnen bewegen of zelfs staand te leren. Daarom heeft de school een bijzondere investering gedaan. Door wobbelkrukken, bureaufietsen
en ander beweegmeubilair in het klaslokaal, kunnen kinderen als ze dat prettig vinden staand, wiebelend of fietsend hun werkjes maken.
Bewegend leren en dus fysiek bewegen tijdens de les wordt hiermee echt een feit. En dat levert positieve resultaten op.
Bewegen is goed voor leren
Al langere tijd zet De Kiem in op
meer bewegen, juist tijdens het
leren. Want kinderen leren anders
als ze in beweging zijn. Bewegen
heeft een positieve invloed op de
concentratie, de motivatie en het
sociale contact. Daarom worden

taal- en rekenlessen bijvoorbeeld
ook op het speelplein gegeven.
Maar ook in de klas is bewegen
belangrijk. “Kinderen hebben
een natuurlijke beweegbehoefte
die ze niet kwijt kunnen als ze
lang op een stoel moeten zitten.
Vooral kinderen die van natu-

re wat beweeglijk zijn, worden
door de leerkracht vaker gecorrigeerd. Hier wilden we iets aan
doen. Ook wilden we kinderen
die graag staand werken die mogelijkheid bieden”, zegt Rianne
Derks, directeur van De Kiem.

Verrassende resultaten
De school heeft daarom de afgelopen tijd verschillende beweegmeubels in de klas laten testen
door de kinderen. Van sta-zit-tafels die je in hoogte kunt verstellen, tot bureaufietsen, balansborden en wobbelkrukken. “Onze

Blijvend in beweging
Binnenkort zijn alle groepen op
De Kiem zo ingericht dat kinderen, als ze dat fijn vinden, hun
werk bewegend kunnen maken.
Dit kan zowel in de klas als in de
hal, want ook daar wordt een bewegend-leren-plek ingericht. Zo
is en blijft leren een plezier op De
Kiem en krijgen beweegmomenten een nog structurelere plek in
het onderwijs.

Meer weten?
Kijk op www.bsdekiem.nl.

Bibliotheken Bernheze
opent afhaalpunt
Bibliotheekleden kunnen boeken ophalen
en inleveren bij de AfhaalBieb
BERNHEZE - Vanaf heden kunnen bibliotheekleden hun gereserveerde boeken ophalen bij de bibliotheken in Heesch, Nistelrode en
Heeswijk-Dinther. Je kunt hier ook boeken inleveren. Dat hoeft niet,
want zolang de bieb door de aangescherpte coronamaatregelen gesloten is, geldt er een boetevrije periode.
Openingstijden AfhaalBieb
Vanuit huis kun je op www.bibliotheekbernheze.nl boeken en andere
materialen reserveren. Zodra je een bericht hebt ontvangen dat de
boeken voor je klaarstaan, kun je die ophalen tijdens de openingstijden van de AfhaalBieb:

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

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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Of je nu enkel
een jaarrekening
nodig hebt, gaat
starten of andere
ondersteuning
nodig hebt, wij
kunnen je hiermee
van dienst zijn.
info@denboekhouder.nl
www.denboekhouder.nl

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode - 06-4142 7973

Heesch
14.00 - 16.00 uur
gesloten
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
gesloten

Nistelrode
14.00 - 16.00 uur
gesloten
gesloten
gesloten
14.00 – 16.00 uur

Heeswijk-Dinther
14.00 - 16.00 uur
gesloten
14.00 - 16.00 uur
gesloten
14.00 – 16.00 uur

Op donderdag 24 en 31 december is de bibliotheek in Heesch
gesloten. Op vrijdag 25 december en 1 januari zijn alle bibliotheken gesloten.

Palmenweg 6
5388 SG Nistelrode
0412-613960
WWW.SMITS-GARAGEDEUREN.NL

Neem je pasje van de bieb mee
als je boeken komt ophalen.
Kom het liefst alleen, blijf thuis
als je klachten hebt en houd altijd anderhalve meter afstand tot
het personeel en andere bezoekers.
De bieb bij je thuis
Kom je liever niet naar de bibliotheek maar wil je wel lezen?
Maak dan gebruik van de gratis
app van de Online Bibliotheek!

In deze app vind je e-books en
luisterboeken. Als lid van de bieb
kun je ook gebruikmaken van de
gratis Tijdschriftenapp.
Meer informatie over de AfhaalBieb en andere online bibliotheekdiensten vind je op de
website en social media.
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De bijzondere verzameling
van Albert Dominicus
‘Ik ben nog elke keer blij met alles wat ik krijg’

tijden die mensen ‘vroeger’ thuis
hadden. Van kruisbeelden, devotieprentjes, rozenkransen tot scapuliertjes en al het andere denkbare. Zijn verzamelwoede begon
met laatstgenoemde.

Albert laat trots één van zijn vele verzamelstukken zien

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

VORSTENBOSCH - Het christelijk geloof loopt als een rode draad
door het leven van de inmiddels 82-jarige Albert Dominicus. Niet
alleen als trouwe kerkbezoeker en koster, want Albert is tevens al
decennialang een verzamelaar van alles wat ermee te maken heeft.
Hoewel zijn huis inmiddels bijna volledig ingericht is als een christelijk museum, is hij nog elke keer blij met alles wat hij krijgt.
Wie bij Albert op visite gaat, kan
het niet ontgaan dat de heer des
huizes een voorliefde voor christelijke spulletjes heeft.
Deze hangen en staan in elke
ruimte. Niet alleen nog in redelijk
bescheiden aantallen beneden,

maar ook in compleet en keurig
ingerichte ruimtes boven. Sterker
nog; zelfs op de trap naar boven
is er elke zoveel treden begeleiding van een christelijk beeld.
Albert verzamelt al decennialang
kerkelijke spulletjes uit vervlogen

Zijn ontbaatzuchtige
werk werd
beloond met
een pauselijke onderscheiding

Een scapulier is een minimedaillon met op de voorzijde het
Heilig Hart en op de achterzijde
Onze Lieve Vrouw. In vroegere
tijden kreeg je deze bij speciale
gelegenheden zoals bijvoorbeeld
bij een doop of communie. Je
kon ze ook zelf kopen bij de kerk
waarna ze, ‘gewijd’ door de pastoor, op je kleding gespeld werden. Er was niet één scapulier,
maar de afbeeldingen waren er
in allerlei varianten. Je droeg het
niet dagelijks en omdat je er bij
diverse gelegenheden kreeg, had
je er vaak meerdere. Zo ook Albert. “Ik had een oude koffiepot
vol met scapuliertjes. Op enig
moment ben ik die eruit gaan
halen en goed gaan bekijken. Ik
vond ze erg mooi”, blikt hij terug. Albert kreeg er veel van zijn
ouders. “Zij gingen vroeger op
bedevaart naar onder andere Kevelaer en Wittem. Bij thuiskomst
kregen we dan een ‘daar gezegende’ scapulier van ons moeder
of ons vader. Daarom had ik er al
zoveel”, meldt hij.
Albert werd christelijk opgevoed
en was vele jaren actief in de
plaatselijke kerk. Hij zat er in het
kerkbestuur, verrichte er handen spandiensten, fungeerde jaren
als de rechterhand van de koster
en uiteindelijk werd hij het zelf.
Eerst als zodanig vele jaren in
Vorstenbosch en inmiddels ook
al weer lang bij De Laverhof in
Heeswijk-Dinther. Zijn onbaatzuchtige werk werd in 2009 beloond met een pauselijke onderscheiding. Het geloof loopt als
een rode draad door zijn leven.
Dat deed het al toen hij voorzichtig begon met het verzamelen
van scapuliertjes. Daar bleef het
echter niet bij. “Vervolgens ging
ik er kruisbeelden bij verzamelen

en zoetjes aan kreeg ik er ook andere dingen bij zoals Mariabeeldjes, rozenkransen en devotieplaa
tjes. Van allerlei kanten ben ik blij
gemaakt met spulletjes. Ik heb
weinig tot niets gekocht, maar
echt bijna alles gekregen. Daar
dank ik iedereen hartelijk voor”,
vertelt hij rustig.
Albert heeft lades vol devotieplaatjes. Deze kreeg je in vroegere tijden bij speciale gebeurtennissen of als je bijvoorbeeld
enkele maanden ‘extra’ naar de
kerk was geweest. Uiteraard zijn
ook deze voorzien van christelijke afbeeldingen. Ze zijn allemaal
genummerd en uitgegeven in series. “Nadat afgelopen jaar alles
op slot ging en ik de deur bijna
niet meer uitkwam, heb ik veel
plezier beleefd aan deze collectie. Ik ben nog steeds doende
om alles te rangschikken en op
volgorde te krijgen”, zegt Albert.
Hoewel daarmee duidelijk wordt
welke plaatjes ontbreken uit een
serie, is het compleet maken ervan geen streven en is het Albert
daar beslist niet om te doen. “Ik
ben nog steeds blij met élk plaatje. Zelfs al heb ik die al”, stelt hij.
Hoewel hij intussen een zeer
respectabele collectie heeft, verzamelt Albert, met uitzondering
van grote beelden, nog steeds.
“Het meest blij word ik van (Maria)beeldjes”, vertelt hij om toe
te voegen: “Maar eigenlijk is
alles me even lief. Ik behandel
alles met respect en bewaar het
goed.” Dan resoluut: “Ik handel
en verkoop nooit iets.” Wie nog
iets heeft staan en Albert daar blij
mee wil maken kan hem bellen
via 06-16789158.
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Soapment, cosmetica met
een geluksmoment

LUCHTPOST
JANNE GEURTS

Janne Geurts, geboren in Nistelrode en
dochter van Henk en Willemien Geurts,
woont sinds 2017 in Frankrijk en schrijft
regelmatig over haar leven daar.

Reflectie op het afgelopen jaar
Als coach organiseer ik normaal gezien workshops aan het
einde van het jaar, waar we terugkijken op het afgelopen
jaar en doelen stellen voor het komende jaar. Dit jaar sla ik
dat even over. Niet alleen vanwege corona, maar ook omdat
ik hoogzwanger ben. Dat betekent natuurlijk niet dat ik niet
alsnog kan terugkijken en vooruitkijken. Wellicht helpen de
vragen jou om hetzelfde te doen.
De drie hoogtepunten van het afgelopen jaar voor mij
waren een aantal supervakanties met Arjan (tourskiën en
op bezoek in de berghut waar hij vroeger gewerkt heeft),
zwanger zijn en het behalen van mijn zomerkwalificatie tot
International Mountain Leader (en er zijn niet veel zwangere
vrouwen die met met een rugzak van 25 kilo op hun rug
een paar dagen gaan bivakkeren voor een of ander gek
examen..).

Tom en Lisanne bij een van de displays die binnenkort in de winkels staan

Een jaar waarin je niet meteen denkt aan starten als ondernemer. Het cosmeticabedrijf van Tom Baltussen en zijn vriendin Lisanne van Heumen is echter een resultaat van ruim een jaar research in binnenen buitenland. Soapment Cosmetics is het resultaat van perfectie: waar geuren en luxe body- en home
producten elkaar in een moment ontmoeten.
Tom: “Na veel research in binnen
en buitenland is het nieuwe merk
Soapment ontstaan. Met de luxe
body- en home producten van
Soapment hebben we een start
gemaakt met een schuimende
douchegel. We houden van perfectie. Mensen moeten kunnen
zeggen dat het complete plaatje
klopt. Het product, de geuren,
het ontwerp en de complete ervaring. Zo zijn we uiteindelijk op
ons eerste product gekomen.”
Foto: Amy Oligny

De belangrijkste lessen die ik heb geleerd het afgelopen
jaar waren met name lessen rondom het trouw blijven
aan mijzelf en mijn coachingsmethodes (hierover schreef
ik een blog op www.sparkpepper.com/inspiratie) en het
constant aanpassen aan wisselende omstandigheden. Het
was geen gemakkelijk jaar als ondernemer. Mijn retraites,
workshops en wandelingen heb ik moeten afzeggen, maar
tegelijkertijd ben ik een online groepsprogramma en meer
online coaching gaan doen. Ook hebben we ons constant
moeten aanpassen aan de verbouwing van ons huis die
telkens langer bleek te duren dan gedacht, waardoor we
bijvoorbeeld nu we elk moment een baby verwachten, nog
steeds geen babykamer hebben (maar waar we wel weer
flexibele oplossingen voor hebben gevonden).
Hoe wil ik me volgend jaar voelen? Ik wil me licht en vrij
voelen. Dat houdt in dat ik mijn bedrijf kan doorbouwen
zonder dat het teveel lijkt te worden en dat ik met plezier en
passie de dingen doe. Me vrij voelen houdt in dat ik zowel
financieel als in mijn hoofd vrij ben, me niet te veel zorgen
maak en ook letterlijk vrij ben om de bergen in te gaan en
kan doen waar ik zin in heb.
Mijn nummer één prioriteit voor volgend jaar is het
balanceren tussen het moeder zijn en het verder ontwikkelen
van Spark & Pepper, en tegelijkertijd genieten van het hier
in de Franse bergen wonen. Het afgelopen jaar hebben
Arjan en ik met name heel hard gewerkt en dat mag wel een
beetje minder.
Op www.sparkpepper.com/inspiratie kun je meer
reflectievragen vinden.

Het ondernemersbloed loopt
door de aderen van Tom Baltussen die samen met zijn vriendin
Lisanne van Heumen deze stap
gemaakt heeft, Lisanne: “Geur is
voor vele mensen belangrijk. Het
brengt je vaak naar herinneringen. We voelen ons het prettigst

Resultaat
van
perfectie

als het lekker ruikt. Ons merk
Soapment is geïnspireerd op de
momenten in de natuur.
We starten nu en in de toekomst
onze collecties met ‘Go into
the... ‘. Op dit moment is onze
eerste collectie genaamd ‘forest’ geïnspireerd op een bosrijke
omgeving. De luxe geur van de
bossen geeft je de unieke beleving van dat moment.”
Zodra de winkels weer open
gaan, willen ze de producten
ook bij winkels verkopen. Er is
al interesse getoond, waarbij we
een door Soapment ontworpen
winkeldisplay het unieke merkverhaal kunnen vertellen in de
verkopende winkels.
Voor nu, kun je alvast gaan
kijken op www.soapment.com
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Buitengewoon Brabant:
een (on)bekend pareltje in De Maashorst
Derde generatie staat aan het roer van unieke groepsaccommodatie
NISTELRODE – Misschien weten nog niet zoveel mensen wat Buitengewoon Brabant is, maar de voormalige naam van deze spiksplinternieuwe groepsaccommodatie zal bij menigeen wel een belletje doen
rinkelen. Wat ruim 35 jaar geleden opgericht werd door opa Toon Verstegen als Kampeerboerderij De
Vrije Lust, zet kleinzoon Mark van den Akker nu voort onder de naam Buitengewoon Brabant. Na een
grote verbouwing zal dit mooie onderkomen, waar familie- en vriendengroepen maar ook bedrijven
gastvrij kunnen worden ontvangen, begin april geopend worden.
Een unieke locatie waar families
en vriendengroepen samen kunnen zijn. Waar gasten tijd doorbrengen met mensen die dichtbij
hen staan, om samen herinneringen op te halen en nieuwe herinneringen te creëren. Dat is in
een notendop waar Mark en zijn
moeder Jacqueline van Buitengewoon Brabant voor de volle 100
procent achter staan.
Hoe het was
Jacqueline: “In 1985 werd de
toenmalige
kampeerboerderij
opgericht door mijn vader Toon.
Eerst fungeerden de gebouwen
als opslag voor tapijten op rol,
Toon verkocht vanuit hier ook
de tapijten. Op een gegeven
moment is hij om gezondheidsredenen gestopt met de verkoop
en opslag van de rollen tapijt en
aangezien hij een zelfstandig ondernemer was, had hij dus geen
recht op een uitkering. Vandaar
dat hij de kampeerboerderij is begonnen.” En die keuze heeft Toon
beslist geen windeieren gelegd.
De Vrije Lust was decennialang

dé plek waar scholen, scouting
en andere verenigingen enkele
dagen heerlijk in de vrije natuur
konden ontspannen en een hoop
lol konden beleven met elkaar.
In 1994 hebben Jacqueline en
haar man Johnny alles overgenomen van Toon. “Er waren destijds twee grote slaapzalen, vier
wc’s en vier douches. Door de
jaren heen hebben er wat kleine
verbouwingen plaatsgevonden,
maar de kern is hetzelfde gebleven. Nu wij de kampeerboerderij
alweer 26 jaar gerund hebben is
het tijd voor de volgende generatie”, legt Jacqueline uit.

‘Ik wilde graag
een eigen bedrijf
oprichten’
Hoe het wordt
Mark, die dit jaar zijn HBO-opleiding heeft afgerond, had eigenlijk andere toekomstplannen,
maar omdat deze uiteindelijk niet
doorgingen, speelde hij met de

gedachte om de kampeerboerderij over te nemen en het dan
wel compleet anders aan te gaan
pakken. Mark: “Ik wilde graag
een eigen bedrijf oprichten en
thuis lagen goede kansen maar
ik wilde echt opnieuw beginnen
met een nieuwe naam en voor
een andere doelgroep.”
Buitengewoon Brabant beschikt
na de verbouwing over zes slaapkamers waarvan vier kamers voor
zes personen geschikt zijn en
twee kamers voor drie personen.
Elke kamer heeft een aparte sanitaire ruimte met wc, wastafel
en douche. Verder komt er een
hele grote algemene ruimte met
een flinke zithoek, tv, eettafel,
keuken en een overkapping met
loungehoek en een gezellig zitje
op het veld buiten. Tenslotte zijn
de speeltoestellen voorzien van
een nieuw likje verf en is het aantal parkeerplaatsen maar liefst
verdubbeld!
Mark: “Het coronavirus heeft ons
allen laten merken hoe belangrijk
samenzijn is. Het geeft mij een

V.l.n.r.: Jacqueline, Mark en Johnny

Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

goed gevoel de schakel te mogen
zijn die ervoor zorgt dat de groepen hier gezellig samen kunnen
zijn en kennis kunnen maken met
het prachtige Oergebied.”
Buitengewoon Brabant: landelijk
en vrij, maar tóch dichtbij!
Buitengewoon Brabant opent haar deuren in het
paasweekend en is dan het hele jaar geopend voor familie- en
vriendengroepen. Ook zakenmensen zijn van harte welkom bij
deze unieke en moderne groepsaccommodatie. Buitengewoon
Brabant is dan ook hét adres voor vergaderingen, teambuilding,
teamuitjes en workshops!

VACATURE
Wij zijn per direct op zoek naar

TECHNISCH MEDEWERKER
Voor de installatie van haarden, kachels en aanverwante
werkzaamheden. Bij voorkeur een vakkundige timmerman met
Van Kessel
in Uden
een
begrip
in de regiois.
bouwkundig
inzicht, die
netjes kan
werken
en klantvriendelijk

Een showroom met eindeloze keuzes

Indien u belangstelling heeft in dit mooie afwisselende werk,
ZATERDAG
EN ZONDAG
NOVEMBER
OPEN
dan is dit
uw kans. Wij8ontvangen
graag9uw
sollicitatie met
c.v.
Mail naar info@vankesselkachels.nl of bel met 0413-262377

D

t

A. Bedafseweg 14, 5406 TM Uden | T. (0413) 262377 | E. info@vankesselkachels.nl
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De teloorgang van Zw
en de vele goed
HEESWIJK-DINTHER - Volgend jaar viert zwemvereniging Gorgo uit Heeswijk-Dinther
haar 50-jarig bestaan. De club heeft daarmee ruimschoots het zwembad overleefd dat
aanleiding gaf tot oprichting ervan. De fundamenten van openluchtzwembad
De Meerdonk aan de Zandkant werden in 1970 gelegd, nadat de destijds nog
zelfstandige gemeente besloot werk te maken van deze al jaren rondzingende wens.
Vanaf begin jaren ’70 tot eind jaren ’80 werden er meters gemaakt. Toen viel het
doek. De herinneringen zijn echter levendig.
Tekst: Wendy van Lijssel
In aanloop naar het realiseren
van De Meerdonk, werden daarover in een goed gelezen huisaan-huis blad talloze berichtjes
geschreven. Naast de mededeling dat de gemeente grond en
financiële middelen beschikbaar
stelde, werd hierin ook melding
gemaakt van de noodzaak van
een eigen bijdrage door inwoners. Dit diende fl. 50.000,- tot
fl. 60.000,- in het laatje te brengen. Gerekend werd op fl. 10,per inwoner en ongeveer fl. 50,voor een gezin. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in mei
1970 werden alle plannen uit de
doeken gedaan.
DE HOOFDBADMEESTER
In juni 1971 werd zwembad De
Meerdonk geopend. Rob van
der Kuijl werd aangesteld als
hoofdbadmeester. Genoemde is
helaas overleden, maar zijn weduwe Marjan weet het nog heel
goed. “Rob had alle benodigde
zwembevoegdheden
gehaald
op cursussen in Brabant. Hij was
badmeester op een zwembad in
Rijssen. Daar raakte hij op enig
moment in gesprek met iemand
uit Heeswijk-Dinther. Hij vertelde Brabant leuk te vinden en er
zelfs te willen wonen. Vervolgens
werd hij gebeld met de vraag
hoofdbadmeester te worden in
Heeswijk-Dinther. Een week later volgde een sollicitatiegesprek.
Toen hij buiten kwam had hij de
baan”, blikt ze terug. Rob werd
bijgestaan door onder andere Carla van Hout. “Wij gaven
’s morgens voor schooltijd al
zwemlessen. Ook gaven we
zwemles aan leerlingen van de
plaatselijke LHNO”, herinnert ze
zich. Samen met Rob en enkele
anderen fanatieke zwemmers,
bedacht ze dat er een zwemclub moest komen. “Met hulp

Zwemvierdaagse 

van onder andere Kees van den
Broek, Harrie van de Wijgert en
Adrie van de Braak werd de club
opgericht”, weet Carla. Zo ontstond Gorgo. Carla verzorgde er
nog enkele jaren de trainingen.
Zwemvereniging Gorgo doorstond de tand des tijds. Eduard
van Creij sloot zich enkele jaren
na de oprichting aan. Hij is nog
steeds een trouw lid. “We trainden alleen in het seizoen. Als het
zwembad sloot, zat het er voor
ons ook op. Na enkele jaren gingen we in de winter naar een
binnenbad in Uden. In de zomer
gingen we dan weer naar het
buitenbad. Uiteindelijk zijn we
daar het hele seizoen gaan trainen. Dat doen we nog steeds”,
blikt hij terug. Daarbij had Eduard
ook op ander vlak te maken met
het zwembad. Als gemeentewerker was hij er samen met collega
Piet(je) van Lijssel vaak voor onderhoudswerkzaamheden maar:
“We zijn ook eens gevraagd om
samen artiesten aan te kondigen
tijdens de Zwemvierdaagse”,
weet hij nog.

Foto: Marjan van der Kuijl

teiten. Exacte jaartallen ontbreken. De bedoeling was uiteraard
om gedurende vier dagen twintig baantjes te trekken in het
25-meter bad. Aan het einde van
de ‘rit’ werd een medaille ontvangen. Terwijl er door het diepe ‘geploegd’ werd, waren er in
het andere bad en op de ligweide andere festiviteiten. Er kwam
een frietkar en een grote feesttent waarin van alles te beleven
viel. Zo waren er optredens van
artiesten zoals de destijds bekende Sandy, maar ook de populaire Meneer Cactus en de sterkste
man van Nederland kwamen
voorbij. Mensen konden deelnemen aan spijkerbroekhangen, het
Rad van Fortuin en de brandweer

DE ZWEMVIERDAAGSE
De Zwemvierdaagse was direct
een groot succes en werd aangekleed met allerlei randactivi-

zorgde voor een schuimparty.
Ook was er een variant van Te
Land, ter zee en in de lucht. Aan
‘fiets ‘em erin’ en ‘Met glans van
de schans’ wordt met een lach
teruggedacht. Vanwege het behalen van de originaliteitsprijs of
omdat er vooraf iemand met een
grote mond ‘in zijn goede kleding’ in het water viel...
PERSONEEL
Gerda van de Braak-van de Wijgert en Joke van Lijssel werkten
beiden van 1977 tot en met
1979 bij het zwembad. Eerstgenoemde gaf er zwemles en
laatstgenoemde was er kassajuffrouw. “Ik was en ben lid
van Gorgo. Omdat ik goed kon
zwemmen, aangesloten was bij
de reddingsbrigade elders, en
papieren had als jeugdinstructrice werd ik gevraagd om toezicht
te houden. Ik had niet de juiste
papieren, maar ben die toen wel
gaan halen”, blikt Gerda terug.
Ze verzorgt tot de dag van vandaag zwemles. Vooral de zwemlessen ’s morgens staan haar nog
helder voor de geest. “Dat was
van 7.00 uur tot 7.20 uur en van

Fiets ‘em
erin

Altijd veel plezier bij zwemvereniging Gorgo

Met glans van de schans
Foto: Ton van den Berg

7.30 tot 07.50 uur. Het was altijd ontzettend koud. De damp
sloeg gewoon van het water. Wij
stonden met dikke jassen aan les
te geven”, lacht ze en vervolgt:
“Tijdens het schoolzwemmen
kwamen de kinderen met bussen. Wij stonden met drieën les
te geven. Eentje in het ondiepe,
het middenbad en bij het diepe.
Daar moest afgezwommen worden. Ook met schoolzwemmen
kon je toen diploma A en/of B
halen.” Naast lessen aan kinderen, werd er ook zwemles aan
volwassenen gegeven. Tijdens
schooltijden waren er veel trimmers die er hun baantjes trokken.
Joke zat aan de kassa. Voor publiek ging het zwembad doordeweek na de zwemlessen open.
Van 8.00 tot 19.30 uur kon je
er terecht. Een los kaartje kostte
fl. 1,75. Er waren familie- en losse abonnementen. Deze werden
handmatig geplastificeerd. “Als
ik klaar was nam ik de verdiensten gewoon op de fiets mee naar
huis om het aansluitend te storten bij de bank. Pinautomaten
bestonden nog niet en gevaarlijk
werd dat niet gevonden”, blikt
ze terug. Ook was er de verkoop
van badpakken voor degene die
vergaten er een mee te brengen.
“Wij kregen een klein gedeelte
van de opbrengst. Dat ging in
een personeelspotje. Maandelijks
legden we daar zelf ook iets in.
Het einde van het seizoen werd
besloten met een etentje.”
Ook badmeester Gerrit Verhoeven blikt terug. “Ik werd in 1978
aangenomen na een bijzonder
sollicitatiegesprek in toenmalig
café Jan van Erp. We begonnen
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embad De Meerdonk
e herinneringen

Foto: Hein van Creij

Foto: Hein van Creij

‘We begonnen met
koffie en eindigden
met een pilsje’
met koffie en eindigden met
een pilsje. De zwemlessen waren leuk. De sportdag was echter
het hoogtepunt van het jaar. De
voorbereidingen en uitvoering
ervan werd door zwembadmedewerkers gedaan. Er stond niet
veel op papier. Uiteindelijk heb
ik een draaiboek gemaakt. In
die dag zat zelfs een door ons
uitgezette speurtocht buiten het
zwembad”, herinnert hij zich.
Naast veiligheid in en om het bad

was er veel aandacht voor de waterkwaliteit. “Elke dag werd de
PH-waarde gemeten. Omdat de
dispenser het begeven had was
die op een dag verre van goed.
Omdat het een drukke dag zou
worden, moest er iets gebeuren.
Vervolgens hebben we de jerrycans met chloor en zoutzuur
zo het bad in gekiept. Het werd
gemeten, goed bevonden en
zwemmen maar”, lacht Gerrit.

Foto: Joke van Lijssel

Foto: Marjan van der Kuijl

Velen herinneren zich het zwembad nog. Het snoepwinkeltje
waar de roze koeken en schuimblokken niet aan te slepen waren.
De indringende boodschap niet
te rennen omdat het met natte
badgasten overal glad was. De
glijbaan en de waterspuitende vis
bij het poeliebadje. De toren waar
je bij voorkeur niet moest wezen,
want dan had je iets verkeerd gedaan. Het tackelen en ingraven
op de berg en de enkeling die het
waagde ’s nachts over het hek te
klimmen om een duik te nemen.
Wat in alle verhalen overheerst
is het plezier van zowel badgangers als personeel. Dat het bad
ten onder ging, om maar eens
in termen te blijven, had allerlei oorzaken, waarbij vooral het
structurele tekort op de exploitatie zorgde voor het vallen van het
doek. Wat rest zijn mooie herinneringen...

Noot: Er is geen zwaar historisch
onderzoek verricht naar
bovenstaande. Dit verhaal is
opgetekend aan de hand van
herinneringen van mensen die een
periode werkten bij zwembad
De Meerdonk of er recreëerden.
Zoals iedereen weet; herinneringen
kleuren
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Marian Vijfvinkel

‘Van het ene
op het andere
moment stond
alles stil’
HEESWIJK-DINTHER - Via het magazine ‘Recht uit
het hart’ deelt Laverhof verhalen uit de eerste periode
van de coronacrisis. DeMooiBernhezeKrant mag drie
verhalen publiceren die een binding met Bernheze
hebben. Hierbij het derde en laatste verhaal.
Tekst: Anita Verkuijlen Foto’s: Wim Roefs

Ik had veel contact met hen, dat
stelde mij gerust. Zij begrepen
erg goed dat het voor ons ook
moeilijk was. Ze leefden en dachten met ons mee. Zij deden heel
erg hun best om er voor iedereen
het beste van te maken. Ik raakte
ervan overtuigd dat niemand aan
zijn lot zou worden overgelaten.
Dat voelde goed.

Mevrouw Vijfvinkel (86) uit
Eindhoven kwam bijna vijf jaar
geleden in Cunera | De Bongerd
wonen. Ze had al langere tijd last
van geheugenproblematiek en
kon niet meer op zichzelf wonen.
Dochter en mantelzorger Marian
woont in de buurt en dus was de
familie blij dat hun moeder een
woonplek dichtbij kon betrekken.
Mevrouw Vijfvinkel is helemaal
op haar plek in Cunera.
In het voorjaar brak de coronacrisis uit en werd alles anders.
“Als een ouder aan dementie
lijdt, wordt er veel van je afgenomen”, zegt Marian Vijfvinkel.
“Het goede contact dat je had
verdwijnt. Herinneringen kun je
niet meer samen delen, je kunt
niet meer op een ouder bouwen.
Zij worden juist afhankelijk van
jou. Het enige dat je kunt doen
is hen zo goed mogelijk bij het
dagelijks leven blijven betrekken.
Toen in het voorjaar de huizen
van Laverhof vanwege de coronapandemie op slot gingen,
voelde het alsof het laatste beetje
dat wij nog met haar deelden ons
ook werd afgenomen. Verschrikkelijk was het. Ik was gewend
dagelijks bij haar over de vloer te
komen. Van het ene op het andere moment stond alles stil. Het
ging allemaal zo snel. Mijn broer,
zus en ik moesten toen echt even
schakelen.
Via de app CarenZorgt werden
we op de hoogte gehouden
hoe het met onze moeder ging.
Er werd veel en goed gerapporteerd, dat was fijn. Ook konden
we bellen om op de hoogte te
blijven. We lazen dat zij vooral
’s nachts onrustig was en ging
dwalen. Ik kan bijna niet uitleggen hoe erg ik dat vond. Ik vroeg

Het enige lichtpuntje dat ik had,
was de wetenschap dat zij door
een heel fijn zorgteam werd verzorgd. Met name Marleen en Ellen waren veel bij haar en kenden
haar goed. Ik was blij dat ze hier
al ruim viereneenhalf jaar woonde, zodat de verzorgenden echt
wisten wie ze was en wat ze nodig had.

Eindelijk kon
ik weer even
door haar
haren kroelen

me af of ze in paniek was, of ze
zich afvroeg waar wij waren, of
ze bang was. Normaal gesproken
zou ik er de volgende dag naartoe gegaan zijn om haar gerust te
stellen. Dat ging nu niet.”
Machteloos
“Wij voelden ons ronduit machteloos. Vooral ook omdat we niet
wisten hoe lang dit ging duren.
Ik zat thuis en kon niks doen.
Niet meer haar hand vastpakken.
Geen liedjes van vroeger voor
haar zingen. Vreselijk. Echt vreselijk.

Soms stuurden zij mij een filmpje
van moeder, waarop te zien was
dat zij haar hand vasthielden, zoals wij ook altijd doen. En zo gek;
ik was blij te zien dat mijn moeder
deze aandacht kreeg, dankbaar
zelfs, maar ik voelde op de een of
andere manier ook een soort van
jaloezie. Erg onredelijk natuurlijk,
maar ik voelde het wel.
Hoe langer de situatie voortduurde, hoe meer ik wel eens
dacht: Wie zijn anderen om ons
te zeggen dat wij niet naar binnen mogen? Dan dacht ik aan de
verwarring die ik op haar gezicht
gezien had en kon ik het wel uitschreeuwen van ellende. Maar
het was zoals het was, daar kon
niemand iets aan doen.”
Pure paniek
“Mijn moeder werd verkouden
en kreeg koorts. Volgens het protocol betekende het dat zij met
deze klachten naar de speciale
corona-afdeling moest. Ik dacht:
nu is het klaar. Ik wist dat daar
al veel mensen waren overleden.
We voelden pure paniek.
Mijn moeder heeft CARA, dus
haar klachten hoorden een beetje bij haar. Om die reden hebben
we met Ellen kunnen afspreken
dat mijn moeder op haar kamer
zou blijven, om aan te kijken hoe
haar verkoudheid zou verlopen.

Met cameratoezicht werd ze in
de gaten gehouden. Na vijf dagen was zij klachtenvrij en mocht
ze weer over de gang lopen. Ze
had geen corona. De opluchting
was groot.
Omdat de situatie van een gesloten huis zo onwerkelijk was,
bleef ik in angst leven. Je ziet het
nieuws en vraagt je af waar het
gaat eindigen. Voor iedereen was
dit de eerste keer, niemand had
de juiste antwoorden. Die onzekerheid droeg ik dag en nacht
met mij mee.”
Een kwartiertje
bij het tuinhek
“Op een gegeven moment
mochten we moeder achter het
tuinhek een kwartiertje zien. Dan
stond zij in de tuin op afstand

handschoenen aan. Ik voelde bij
haar een stukje herkenning. Toen
ik thuiskwam ben ik in huilen
uitgebarsten. Maar het was een
stap in de goede richting.”
Weer ademhalen
“Uiteindelijk zijn we er met ons
allen doorheen gekomen. Toen
het huis weer openging kon ik
weer ademhalen. Het is nog altijd
niet zoals voorheen, maar dagelijks bezoek is weer mogelijk. Wij
zijn zo dankbaar dat we onze
moeder nog hebben. Maar wat is
er hier in huis veel leed geleden;
onvoorstelbaar.
Nu de tweede coronagolf is ingezet houd ik opnieuw mijn hart
vast. Toch ben ik ervan overtuigd
dat het dit keer anders zal gaan.
De huizen van Laverhof gaan

‘Er kan nu
ADEQUATER en
VEEL SNELLER
gehandeld
worden’
en zongen wij liedjes voor haar.
Ze reageerde er niet op; dat was
pijnlijk. Maar we hadden haar in
ieder geval wel kunnen zien. Wat
was ze veel afgevallen!
Daarna mocht ik één keer per
week een kwartier met haar wandelen, in de rolstoel. Helemaal ingepakt met schort, mondkapje en
handschoenen, liep ik dan achter
haar. Eindelijk kon ik weer even
door haar haren kroelen. Haar
hand vasthouden, weliswaar met

niet opnieuw op slot. Mensen die
besmet zijn, zullen direct geïsoleerd worden. Dat is goed. Er is
veel geleerd van de vorige situatie. Je kunt mensen niet afsluiten
van de wereld, daar wordt het
leed alleen maar groter van.
Er kan nu adequater en veel sneller gehandeld worden. Ik ben
ervan overtuigd dat ze het hier
aankunnen. We zullen er nog een
keer doorheen moeten. Maar dat
kunnen we. Met ons allen!”
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Nieuwe vloer nodig?
BEL VOOR EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS!
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VLOEREN
De beste
wensen
voor 2021

& RAAMDECORATIE

Canadabaan 7a - 5388 RT Nistelrode - 0412-745072

www.brabant-vloeren.nl
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WAT DOE JE ALS JE BOVENOP
DE PEELRANDBREUK WOONT?
Dan maak je van je landbouwgrond natuurgrond,
om de unieke wijstgronden te herstellen
Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Edwin Hendriks

NISTELRODE - Voormalig melkveehouder Eric van Dijk en echtgenote Elly - ouders van vier
volwassen kinderen waarvan er nog een thuiswoont - kochten zo’n acht jaar geleden het
pand met melkveebedrijf achteraan de Heuvelstraat. Het huis en de stallen werden verbouwd
tot vakantiewoning en -appartement en omgedoopt tot ‘Bij Jans & Frans’, naar de namen van
de oorspronkelijke bewoners. Eric en Elly bouwden een nieuw huis, en nog bleef er een flinke
lap grond over. De vraag was: wat daarmee te doen? Het unieke van het perceel is dat het
bovenop de Peelrandbreuk met de daarbij horende wijstgrond ligt. En zo ontstond het plan
voor het herstelproject van deze wijstgrond.

PEELRANDBREUK EN
WIJSTGROND
Maar wat is dat nu precies, wijstgrond? Het ontstaan ervan heeft
alles te maken met de breuklijn.
Deze breuklijn vormt een steilwand - voornamelijk ondergronds, maar ook een gedeelte
bovengronds - en blokkeert het
vrij doorstromen van grondwater. Dit water wordt vervolgens
opgestuwd naar de oppervlakte.
En dan krijg je het unieke wijstverschijnsel: de hogere delen van
het land zijn het natste en lager
gelegen delen zijn juist droger,
wat normaal gesproken precies
andersom is.
NATUUR
Het omvormen moest notarieel
worden vastgelegd. Het project
werd vormgegeven door Areal
en mede mogelijk gemaakt door
het Groen Ontwikkelingsfonds
Brabant. Er is al een enorme vijver gegraven, die vanzelf volstroomt met kwelwater. Eric:
“Het perceel moet vernatten, de
sloten zijn hiervoor al afgedamd.
Er zijn 600 struiken geplant, en
er komen nog 25 bomen, extra
sloten en een schuine oever waar
de oorspronkelijke vegetatie terug kan komen. Met het inzaaien
van een bloem- en kruidenrijke
grassoort en wat koeien en kleinvee erin wordt het puur natuur.”

Eric kan zijn ervaring goed gebruiken voor dit project

Het omvormen
moest
notarieel
worden
vastgelegd

KOEIEN
Waarbij Eric toch weer een
beetje teruggaat naar zijn roots:
de koeien. Eric: “Ik fok voor de
hobby Marchigiana-koeien. Dat
is een heel speciaal ras, ze zijn helemaal wit met alleen een zwarte
staartpluim en een zwarte tong.

‘Ik wil de koeien straks
in dit gebied laten
grazen’
Ze worden heel groot, en het
vlees heeft een erg laag cholesterolgehalte en weinig vet. Ik wil
deze koeien straks in dit gebied
laten grazen.” Voor de toeristen
in hun vakantieverblijf is het project ook van toegevoegde waarde. Zij krijgen tekst en uitleg over
de breukrand en het wijstverschijnsel en kunnen dit met eigen
ogen aanschouwen. En Eric en
Elly? Zij genieten iedere dag van
het uitzicht vanuit hun huis op dit
bijzondere stukje aarde. Dankzij
hen in ere hersteld.

Woensdag 23 december 2020
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
Voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 13.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

AGENDA
t/m 31 december 2020
Aanmelden mantelzorgwaardering

Aangepaste
openingstijden
Gemeentehuis
24 december:
vanaf 12.30 uur gesloten
25 december: gesloten
31 december:
vanaf 12.30 uur gesloten
1 januari: gesloten
Milieustraat
25 december: gesloten
26 december: gesloten
1 januari: gesloten
Groendepots
26 december: gesloten

VACATURE
We zijn op zoek naar:
- WABO-Adviseur
- Beleidsmedewerker Verkeer
en Vervoer
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoord
oostbrabant.nl

Naar de gemeente?

OPROEP

Beste inwoners van Bernheze,
Ook in onze gemeente hebben we
sinds dinsdag 15 december allemaal
te maken met een lockdown.
Hierdoor zijn gezinnen meer samen
thuis. Dat kan heel gezellig zijn,
maar het kan ook minder fijn zijn.
In sommige gezinnen kunnen
spanningen hoog oplopen, en soms
zelfs tot geweld leiden. De plek
die de veiligste plek op aarde moet
zijn – thuis – kan dan voelen als een gevangenis waaruit geen
ontsnappen mogelijk is. Dit kunnen we niet laten gebeuren.
Daarom vraag ik uw speciale aandacht.
Leeft u zelf in een zorgelijke situatie van huiselijk geweld
of kindermishandeling? Of maakt u zich zorgen om iemand
anders? Kom in actie! U kent vast de slogan: “Het houdt niet
op, totdat je iets doet”. Dat is echt zo! U kunt iets doen door
erover te praten of advies te vragen.
Op de website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vindt u
informatie en tips. U kunt ook altijd terecht bij Veilig Thuis
via telefoon 0800 2000 of de chat op www.veiligthuis.nl.
De medewerkers van Veilig Thuis staan voor u klaar met een
luisterend oor en bespreken samen met u hoe het geweld
gestopt kan worden.
Laten we ons samen sterk maken voor een ‘veilig thuis’ voor
iedereen. Juist in deze tijd.

Ben jij tussen de 10 en 24 jaar
en woon je in de gemeente
Bernheze? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Help mee
Ondanks alle coronamaatregelen zijn we druk bezig om juist
voor jou deze tijd wat leuker te
maken.
Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daar hebben we jouw hulp
bij nodig.

Deel jouw idee
Heb jij een leuk idee, ben je creatief of wil je met ons meepraten
over wat we wél kunnen doen?
Mail je idee naar:
gemeente@bernheze.org of
ingridengelbart@ons-welzijn.nl.
Aan de slag
Je kunt dit doen tot 19 januari
2021. Daarna gaan we met alle
inzendingen aan de slag om er
een mooi begin van het nieuwe
jaar van te maken.

Marieke Moorman
Burgemeester

Wanneer halen wij uw afval op?
U ziet het in de Afvalwijzer app!
U vindt alle informatie over ophaal-/inzameldagen en scheiden
van afval snel en overzichtelijk in
de Afvalwijzer app. Via deze app
kunt u ook een melding doen,
bijvoorbeeld als uw afval niet is
opgehaald of als uw container of
chip kapot is.
Hoe kom ik aan deze app?
- Download de Afvalwijzer app
uit de appstore van uw smartphone of tablet.
- Vul de postcode en het huisnummer in van uw adres.
- Zet eventueel notificaties aan.
U krijgt dan een bericht als u
uw afval buiten moet zetten.

IN DE AFVALWIJZER APP
ZIET U PRECIES WANNEER
DE VUILNISWAGEN
BIJ U LANGSKOMT
Heeft u geen geschikte telefoon
of wilt u de afvalwijzer liever op
papier? Dan kunt u de Afvalkalender voor 2021 vinden op
www.bernheze.org/
afvalkalender.
Heeft u hulp nodig bij het downloaden van de app of printen van
de kalender, bel dan de gemeente, telefoon 0412-45 88 88.

Oproep stemmentellers
Tweede kamer verkiezingen 17 maart 2021
Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Wij zijn
op zoek naar stemmentellers.
Lijkt je dit leuk, meld je aan!
Aanmelden
Wij hebben juist nu extra mensen nodig! Wil je je opgeven?
Doe dit dan vóór 15 januari via:
https://bernheze.mijnverkiezing.nl/mijnverkiezing/auth/
register. Nadat wij alle aanmeldingen hebben ontvangen, krijg

je op tijd bericht of je wel of niet
op een stembureau geplaatst
kan worden.
Vergoeding
Teller: € 60,- (één avond)
Heb je een vraag?
Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@bernheze.org.
Kijk voor meer informatie op
www.bernheze.org (zoekterm:
stembureau).

Kledingcontainers tijdelijk
gesloten
De kledingcontainers in de gemeente Bernheze zijn tijdelijk
gesloten. Bewaar uw kledingzakken zolang thuis.

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88
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We vragen u vriendelijk om de
zakken niet naast de container te
zetten.
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Vervanging leidingen

Geen kerstboomverbranding

In week 1 vervangt de Firma
Hurkmans verschillende leidingen voor Brabant Water en
Enexis in de wijk Graaf Wernerstraat E.O.

Wat kunt u doen met uw oude kerstboom?
Dit jaar is er geen kerstboomverbranding in Bernheze, omdat we
door de coronamaatregelen helaas geen evenementen kunnen
organiseren.

Overlast is helaas onvermijdelijk.
De werkzaamheden duren ongeveer 4 tot 5 maanden.

Lees in dit bericht wat u kunt
doen met uw oude kerstboom.

Gft-container
U kunt uw boom zelf verzagen
en in uw gft-container doen.
Wegbrengen
U kunt de boom ook wegbrengen naar een van de groendepots in de gemeente.

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.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor:
- Het verplaatsen van een inrit
aan het Donzel 6 in Nistelrode.
Deze meldingen zijn geaccepteerd en verzonden op 15 december 2021.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld bestemmingsplan
Hanenbergsestraat ong.
(naast 3) Loosbroek
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering van 10 december 2020 het
bestemmingsplan ‘Hanenbergsestraat ong (naast 3) Loosbroek’
ongewijzigd is vastgesteld. Het
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl onder code
NL.IMRO.1721.BPHanenbergsestrnabij3-vg01.
Inhoud: Het plan behelst het
toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning op een
thans nog onbebouwd perceel.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het be-

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

stemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing
Vastgesteld bestemmingsplan
Poststraat ong. (nabij 1a)
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
dat in de gemeenteraadsvergadering van 10 december 2020
het bestemmingsplan ‘Poststraat
ong (nabij 1a) Heeswijk-Dinther’
gewijzigd is vastgesteld. Het
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl onder code
NL.IMRO.1721.BPPoststrnabij1a-VG01.
Inhoud: Het plan behelst het
toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning op een
thans nog onbebouwd perceel.
Er heeft in het kader van ingediende zienswijzen een nieuw
onderzoek plaatsgevonden naar
de spuitzonering.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in

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.

werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
Nistelrode
- De Oude Ros 18a
veranderen cateringbedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Heescheweg 29
Oprichten bedrijfspand
Datum ontvangst: 10-12-2020
- Plan Zwarte Molen sectie L
1570
Oprichten 15 huurwoningen
Datum ontvangst: 17-12-2020
- Hazenveld ong. kavel 3
Oprichten woning
Datum ontvangst: 10-12-2020
- Hazenveld ong. kavel 13
Oprichten vrijstaande woning

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-

Datum ontvangst: 10-12-2020
- Hazenveld ong. kavel 2
Oprichten woning
Datum ontvangst: 11-12-2020
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 17
Afvoeren niet asbesthoudende
golfplaten
Datum ontvangst: 14-12-2020
- Hoofdstraat 17
Afvoeren niet asbesthoudende
golfplaten
Datum ontvangst: 16-12-2020
Heesch
- Rembrandtstraat 4
Veranderen voorgevel met oprichten
pergola/tuinelement
en uitvoeren dakrenovatie aan
woning
Datum ontvangst: 10-12-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Loosbroeksestraat 1b
Oprichten woning (balievergunning)
Verzenddatum: 17-12-2020
Loosbroek
- Schaapsdijk ong. kavel 6 sectie
D 1774 (naast nr.1b)
Oprichten woning met bijgebouw
Verzenddatum: 17-12-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

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

Besluiten
De volgende omgevingsvergunning is geweigerd. Dit besluit zal
daags na verzending van het besluit in werking treden.
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 45a
Besluit geweigerde omgevingsvergunning voor handelen in
strijd met regels ruimtelijke
ordening en verbouw bedrijfswoning en brandveilig gebruik
Verzenddatum: 17-12-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Besluit Verdagen beslistermijn
De volgende omgevingsvergunningen is de beslistermijn verlengd met 6 weken. Deze besluiten zullen daags na verzending in
werking treden.
Nistelrode
- ’t Broek 10
Plaatsen poort bij A-watergang
Verzenddatum: 17-12-2020
Nistelrode
- Sectie I nr.797 nabij Kantje
Realiseren van landschapselementen waarmee wijstverschijnselen zichtbaar worden
Verzenddatum: 18-12-2020
Heesch
- Wilhelminalaan 28
Uitbreiden woonhuis
Verzenddatum: 17-12-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

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.
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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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

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Maja de Wolf
uit Heesch

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

SUDOKU
9

2

2

7
3

6

5
5
2

5

1
3

PEDICURE NISTELRODE
(Medisch)
Ook bij diabetes/reuma.
Dorien Visser-Hanegraaf,
Vendelweg 6. 0412- 612118
of via app 06-44612521.
www.pedicurenistelrode.nl
OLIEBOLLENKRAAM
Plein 1969 Heeswijk-Dinther.
Tot en met 10 januari 2021.
Eerste en Tweede Kerstdag
gesloten. Openingstijden:
oliebollenkraam.net
Mario & Christa Bok.
0413 292911
06 25416954.
VIDEOBANDEN DIGITAAL
LATEN MAKEN?
1 videoband € 20,-.
2-9 videobanden € 15,-.
10+ videobanden € 12,50.
Opslag:
USB Stick 64 GB € 10,-.
Harddisk 500 GB € 40,-.
Harddisk 1 TB € 60,-.
(per film ongeveer 3 GB).
Of eigen opslag aanleveren.
Bel of app: Robbie van der Wijst
06-22 386 399.

TE HUUR
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8

8

AANGEBODEN

Easy

4

9

MOOIBERNHEZERTJES

2
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1

5
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BEDRIJFSUNIT.EU
170 & 250 m2 te Nistelrode
Afgesloten terrein.
Voorzien van overhead-deur.
Gezamenlijke toiletgroep en
kantine.
Info: 06-46111667 of
www.bedrijfsunit.eu.
GEISOLEERDE OPSLAGRUIMTE IN BERLICUM
Vanaf 175 m2, 06-53338720.
OPSLAGUNITS
IN NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2
Geïsoleerd, verwarmd &
Vorstvrij. Eigen toegang
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu

www.sudoku-puzzles.net

HEERLIJKE KERST
Tekst?

Nog nooit hebben we zoveel sympathie ontvangen
als dit jaar. Hartstikke bedankt aan iedereen die
ons heeft gesteund met kleine, heerlijke, mooie,
geweldige en grote donaties.
Alleen met uw hulp hebben we de Voedselbank
in Oss open kunnen houden.

We wensen iedereen
fijne feestdagen
en een goed en gezond 2021

GEVRAAGD

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.

MOTORFIETSEN/BROMMERS
Oldtimers in elke staat. Ook in
onderdelen. Meer informatie:
06-81694890 of
ruud_vanlent@hotmail.com

DE SPECIALE BRABANTSE
WORSTENBROODJES
Heb jij ze al geproefd?
Zaterdag tussen 9.00-14.00 uur.
5 voor € 6,-!
Schoolstraat 10, Heeswijk-Dinther
www.despecialebrabantse
worstenbroodjes.nl.
NIEUWE VLOER NODIG?
Openingsactie: Een nieuwe vloer
wordt GRATIS gelegd.
Bel voor een afspraak bij u thuis.
Brabant Vloeren op
bedrijventerrein Kleinwijk.
Canadabaan 7a, Nistelrode.
www.brabant-vloeren.nl.
PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28,
Nistelrode.
BRABANT VLOEREN
Eindejaarsactie traprenovatie en
trapbekleding.
Bel voor een afspraak bij u thuis!
Bedrijventerrein Kleinwijk,
Canadabaan 7a, Nistelrode.
www.brabant-vloeren.nl
TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.

BRABANTSE ILLUSTRATIE
JAARGANG 1928/1929/1930
Los of ingebonden.
Cor van Uden, 06-51088981.
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES

Lever ze in bij Bunderstraat 1
in Heesch en steun hiermee het
goede doel Stichting Opkikker.

OVERIG
Uw VIDEO BANDEN op DVD,
op USB-stick of op een harde
schijf? Op een deskundige wijze
verzorgd!
Mail naar g.eerden@hotmail.nl
of bel naar 06-11 355 477.
WEGENS DE RIVM-REGELS
IS HET KANTOOR VAN
BERNHEZE MEDIA
‘T MEDIAHUYS GESLOTEN
Inleveren van oude mobieltjes
voor Stichting Opkikker is op
Bunderstraat 1 in Heesch.
Bernheze Media is tijdens
kantoortijden bereikbaar op:
0412-795170 en via mail:
info@demooibernhezekrant.nl.

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

Puzzle #1520

More Puzzles:

TE KOOP

Zie oplossing pagina 41
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COLUMN

Kom maar op met die prik
Mathieu Bosch, Raadslid D66

Vrijwilligers Vluchtelingenwerk
Bernheze stellen zich voor
Heidi Verwijst

VOOR- EN ACHTERNAAM: HEIDI VERWIJST
WOONPLAATS: NISTELRODE
FUNCTIE BIJ VLUCHTELINGENWERK:
MAATSCHAPPELIJK BEGELEIDER
Hoelang werk je al bij Vluchtelingenwerk?
“Ik werk er nu ruim een jaar.”
Waarom bij je begonnen?
“Ik ben begonnen omdat mij gevraagd werd of ik iemand kende
in Nistelrode die als maatschappelijk begeleider bij VluchtelingenWerk aan de slag wilde. Ik vroeg wat door en dacht: ‘Dat is
wel iets voor mij’.”
Wat houdt je werk in, globaal in enkele zinnen?
Ik begeleid twee gezinnen. Dit gaat van hen leren hoe de afvalwijzer werkt tot het meezoeken naar een bijbaantje voor de
kinderen of het inschrijven van de kinderen bij de opvang.”
Wat vind je leuk aan het werk?
“Ik vind het directe contact met mensen uit andere culturen erg
leuk. Ik vind het ook leuk hen met de regels en gewoonten van
Nederland bekend te maken.”
Wat vind je minder leuk aan het werk?
“Eigenlijk heb ik nog geen minder leuke kant aan dit werk ontdekt.”
Hoeveel tijd per week/maand ben je hiermee bezig?
“Bij beide gezinnen zo’n anderhalf uur per week.”

‘Ik vind het directe contact met
mensen uit andere culturen erg leuk’
Kun je iets vertellen over een bijzondere ervaring?
“Een bijzondere ervaring zo niet, maar de mensen zijn zo gastvrij. Ik heb inmiddels al thee en koffie en Afgaans en Iraans
eten mogen proeven. Voor het gezin uit Afganistan heb ik als
wederdienst wortelstamp gemaakt en... ze vonden ze heerlijk!”
Welke karaktereigenschappen zou iemand moeten hebben om
deze functie te bekleden.
“Je dient echt wel begrip en geduld te hebben en natuurlijk
moet je ook wel sociaal zijn. Dat is erg belangrijk. Ook de weg
weten in de kern waar de mensen wonen is een pré.”
Waarom zou iemand deze functie moet bekleden?
“Sowieso omdat er een tekort is aan maatschappelijke begeleiders en omdat het je iets brengt. Het kost je slechts een beetje
van je tijd.”
Wil je zelf nog iets kwijt?
“Ik vind het jammer dat ik ‘mijn’ gezinnen nu door corona niet
meer kan zien. We kunnen voorlopig alleen maar mailen en
appen.”
Vluchtelingenwerk is altijd op zoek naar vrijwilligers, met name
maatschappelijke begeleiders. Wil jij ook een steentje bijdragen?
Neem dan contact op met Marianka Finke,
0412-456909 of bernheze@vluchtelingenwerk.nl

Ik geloof dat de wetenschap zich mondiaal een jaar lang op het zoeken en vinden van een goed vaccin
heeft gestort, dat het gevonden en zorgvuldig getest is, en dat het nodig is. En kom maar op. Om mijn
moeder een knuffel te geven, om weer eens te eten met mijn hele gezin of om in het oude normaal een
verjaardag te vieren.
Ik geloof niet dat corona door
George Soros de wereld in is
geholpen ‘om onze vrijheid af
te nemen’. Ik geloof sowieso
niet in Baudet. Verder gun ik
alle complotdenkers en de hardcore antivaxxers, die denken dat
corona een verzinsel is van Bill
Gates, hun verzetje. Maar het
verhaal dat we een chip krijgen
ingespoten, dat ons DNA wordt
aangepast met het prikje, dat

het één groot opgezet plan is om
de wereld uit te roeien of ons in
een dwangbuis te krijgen; mag
ik daar ook gewoon om lachen?
In complotdenkkringen maakt
dit mij een volgzaam schaap, een
onwetende en een geïndoctrineerde, maar dat zij dan maar
zo.
Ik krijg de griepprik en ook daar
geloof ik in. Ik weet niet wat er

allemaal in koffie zit, maar ik ben
nog steeds voor PSV. Ik weet
niet wat er in de paracetamol zit,
maar ik stem nog steeds D66.
Als dat vaccin er is, dan wil ik het
ook. En praat ik dan ineens Russisch of wil ik plots bij het CDA?
Ach, misschien wil ik het dan
toch onbewust een keer voor
het zeggen hebben.
bernheze.d66.nl

Een plekje voor iedereen!
Silvana Schoonenberg, commissielid Bestuur & Strategie, Maatschappelijke zaken
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Veel ouderen
hebben de wens om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, waar nodig met behulp van mantelzorgers
of thuiszorg.
Als CDA Bernheze vinden we het
belangrijk dat ouderen in goede
gezondheid en met plezier oud
kunnen worden in hun eigen
dorp. We willen een gemeente
die toekomstbestendig is voor
jong en oud. Nu veel ouderen zo
lang mogelijk op zichzelf blijven
wonen, is het van belang dat
we het evenwicht goed bewaren, zodat het ook voor jongeren
mogelijk blijft om in hun eigen
dorp te wonen.
Er is ook een groep ouderen die
het misschien wat moeilijker hebben thuis, maar te goed zijn voor
een tehuis. Vereenzaming ligt op

de loer. Wij vinden het belangrijk
dat we particuliere initiatieven,
die een gepaste woonvorm voor
deze groep ouderen kunnen realiseren, ondersteunen. In Bernheze moet er een plekje zijn voor
iedereen! We moeten aandacht
blijven houden voor elkaar, in
het bijzonder met de aankomende feestdagen die er dit jaar anders uitzien.
Wij brengen als CDA Bernheze
daarom dit jaar zo links en rechts
een extra kaartje rond, zomaar
een warme groet, voor een fijne
kerst, omdat we altijd in de buurt
zijn!

Stuurt u dit jaar ook een kaartje
extra? Wij wensen u in ieder geval een fijne kerst en een gezond
2021!
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Afscheid van 2020
Jack van der Dussen, fractievoorzitter
Wie had begin dit jaar gedacht dat 2020 zo’n verschrikkelijk jaar zou worden.
Een jaar waarin eind februari het coronavirus van zich deed spreken met hele
grote gevolgen. De hele samenleving werd ontwricht en op zijn kop gezet.
Iedere dag meer patiënten op de IC’s.
Er werd veel gevraagd van het
zorgpersoneel en zij hebben dag
en nacht gewerkt om voor de
vele patiënten te zorgen. Complimenten daarvoor. Helaas zijn
er, vooral in Noord-Brabant, veel
mensen gestorven. Ook in Bernheze waren er veel sterfgevallen.
Na de eerste golf ontstond een
tweede golf, waarbij er veel besmettingen werden geconstateerd maar, op dat moment, nog
weinig ziekenhuisopnames. Nu
zijn wij weer aanbeland op het

niveau ‘zeer ernstig’ en is er door
het kabinet een harde lockdown
afgekondigd tot 19 januari.
Wij zullen ons moeten houden
aan de afgekondigde maatregelen. Dat betekent voor ons allen
het vieren van het kerstfeest met
een klein gezelschap en geen
vuurwerk tijdens de jaarwisseling.
Het is allemaal anders en dat was
het ook voor de politiek dit jaar
met veel aanpassingen, waaron-

der digitaal vergaderen. Maar dat
heeft ons er niet van weerhouden om toch veel noodzakelijke
besluiten te nemen.
Het goede nieuws is dat de vaccins in aantocht zijn en er begin
januari met de vaccinatie zal
worden begonnen. Wij hopen
dat het jaar 2021 een veel beter jaar mag worden dan 2020.
De VVD-Bernheze wenst u allen
prettige feestdagen en een goede start van het nieuwe jaar.
Hou vol en blijf gezond!

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Onze harten
Mieke Dobbelsteen, voorzitter Lokaal
De vijf harten in ons logo staan symbool voor het feit dat onze harten kloppen in en voor de samenleving in elke kern van Bernheze. Aan het einde van
het jaar gedenken wij nu vooral met heel ons hart dat het zo’n raar jaar is
geweest, dat we nog niet weten wanneer dit écht eindigt, dat we dierbaren
hebben verloren en hen zo erg missen!
We spreken onze steun uit, recht
uit ons hart, aan de hulpverleners, aan de getroffen ondernemers, aan iedereen die het moeilijk heeft, door de maatregelen
en door de fysieke afstand.
Ook is er dankbaarheid en hartelijkheid, we houden elkaar meer
vast in ons hart en kijken hope-

lijk wat meer naar elkaar om en
we realiseren ons hoe goed we
het ondanks alles hebben. En zo
gloort er hoop en maakt ons hart
een voorzichtig sprongetje, want
er is een vaccin, want we mogen
nieuwe mensen verwelkomen en
hoop doet leven!
Onze harten kloppen op plaatsen
waar mensen samenkomen, en
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Wijziging datum ophalen
oud papier Dinther en
Laverdonk

we hopen van harte dat we dit in
2021 weer echt kunnen doen in
onze mooie dorpen.
Fractie en bestuur van Lokaal
wensen je fijne Kerstdagen en
een mooi, maar vooral gezond
2021 toe.
mieke@lokaal.nu

Arbeidsmigranten blijven
wonen op De Wildhorst

DINTHER - Het oud papier
wordt vanwege Nieuwsjaarsdag
niet op vrijdag 1 januari opgehaald.
Deze ophaaldag is verplaatst
naar dinsdag 5 januari. Het papier wordt vanaf 13.00 uur op-

gehaald dus zet het tijdig aan de
weg! Gelieve het papier gebundeld of in dozen zo dicht mogelijk aan de rand van de rijweg te
zetten.
Alvast hartelijk bedankt namens
het St. Barbaragilde Dinther.

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
De gemeente heeft het nieuwe beleidsplan voor huisvesting van internationale werknemers (arbeidsmigranten) vastgesteld. Met het grootste deel van
dat beleid zijn wij het eens, deze mensen verdienen een goede huisvesting
met fatsoenlijke hygiëne en voldoende leefruimte. Maar er worden ook keuzes gemaakt waar wij het niet mee eens zijn. Zoals huisvesting op recreatiepark De Wildhorst.
Er komen met het nieuwe beleid
veel ruimere mogelijkheden om
arbeidsmigranten te huisvesten.
Desondanks wordt er ook nog
voor gekozen om de illegale bewoning van De Wildhorst toe te
laten staan. De afgelopen jaren
hebben we al veel tijd en geld
gestoken in plannen om van De
Wildhorst weer iets moois te maken. Meermaals hebben we als
gemeenteraad al aangegeven
dat grootschalige huisvesting

van arbeidsmigranten botst met
de toekomstvisie voor het park.
Jammer genoeg komt het college toch steeds weer met plannen
om dit toch toe te staan. Politieke
Partij Blanco diende dan ook een
voorstel in om de illegale bewoning binnen drie jaar te beëindigen, maar helaas kregen we daar
geen meerderheid voor. Ook de
partijen die eerder aangaven dat
grootschalige huisvesting niet
samengaat met de nieuwe vi-

sie voor het park, stemmen als
puntje bij paaltje komt tegen hun
eigen visie. Een mooi opgeknapt
park met ruimte voor recreatie,
wonen en natuur is daarmee
weer verder weg dan ooit.
Beleid zou moeten dienen om je
visie en doelen te bereiken, maar
helaas gaat dat in Bernheze anders.
Reageren: info@ppblanco.nl of
06-11311713

Het nieuwe leren

NIEUW IN HEESWIJK-DINTHER

Eugène Theunissen, Progressief Bernheze
Als je een 16-jarige vertelt dat er dertig jaar terug geen mobieltjes waren,
kijkt hij je verdwaast aan. De vooruitgang op het gebied van telefonie, pc’s
en laptops is gigantisch. Toch staan we nu pas aan de vooravond, zeggen de
echte kenners. Soms ben ik blij dat ik geen jonge kinderen meer heb die ik
heb op te voeden; ze zijn al lang de deur uit. Behalve het stellen van grenzen
(hoe vaak, hoeveel tijd op je mobiel) komen er steeds meer aspecten bij die
om een pedagogisch antwoord vragen.

Vanaf nu iedere woensdag van 9.00 tot 18.00 uur
op Plein 1969

SPAKENBURGSE VISHANDEL

DE ZEEPAREL
Vis lekker en gezond

De vele functies van onder andere de mobiele telefoon maken
ons van consument naar producent. Creativiteit kan veel goeds
in ons losmaken, maar we kunnen ook beelden en woorden
vervormen en daarmee anderen beschadigen. Met dank aan
Trump maken we ook uitgebreid
kennis met fakenieuws. De waarheid vinden, echt nieuws van

fake onderscheiden is ook een
pedagogische opgave: hoe leren
we onze kinderen wat waar en
niet waar is? De vele beelden die
we via televisie en ons mobieltje
tot ons krijgen overheersen en
zijn sterker dan het woord.
Wat niet bijdraagt tot meer lezen, want na een dag turen op
je mobieltje, dan zijn je ogen te

moe voor een boek of tijdschrift.
De leraren op school maar ook
de ouders wacht nieuwe pedagogische opgaven. Niet gemakkelijk. Laten we zeggen dat deze
nieuwe opgaven wezenlijk zijn in
het vak burgerschapskunde. Het
is goed dat er bij bedrijven als
Facebook een begin wordt gemaakt met de ‘schoonmaak’ van
onwaarheid.

NIEUW

GEZINSZAK
KIBBELING
van €11,- krijgt u

met gratis saus

Video Design Lunenburg

Bij besteding van € 10,- krijgt u een
‘t Dorp 103 Heesch Tel. (0412) 47 56 57

GRATIS VISSLAATJE

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

NIEU

1 LEKKERBEK GRATIS

Cadeautip!

Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd

Bij aankoop van een

We hebbe
n ook
visschote
ls voor
de feestd
agen.
Bestel bij
de kraam
.

Geldig voor december 2020

W
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Drie burgemeesters in oorlogstijd
Burgemeesters genoeg in Nistelrode, maar slechts één van hen stond in de frontlinie
NISTELRODE - Burgemeester W. van Hout werd op 1 juni 1936 burgemeester van
Nistelrode. Hij was een zoon van de burgemeester van Helmond en nog maar 34
jaar. Onder de gemeente vielen Nistelrode en Vorstenbosch, twee boerendorpen
met samen rond de 3.300 inwoners. Van Hout had een zwakke gezondheid en
toen Nederland in mei 1940 door de Duitsers werd bezet, brak hem dat al snel
op. Vanaf de raadsvergadering van 21 november 1940 liet hij zich vervangen
door locoburgemeester Martinus van den Hurk (mijn ome Ties). Per saldo zou die
vijfeneenhalf jaar aan het roer staan van de gemeente. In heel moeilijke tijden!
Tekst: Peter van den Hurk

W. van Hout

Op 1 juni 1942 liep de zesjarige
ambtstermijn van burgemeester
Van Hout af. Zijn gezondheid
was nog steeds zwak. Binnenlandse Zaken bood hem daarom
aan om met pensioen te gaan,
ook al was hij nog maar 40 jaar.
Intussen deden de provincie en
het Rijk bij herhaling een beroep
op mijn oom om Van Hout op te
volgen. Dat wees hij tot drie keer
toe af, want hij wist goed dat hij
vroeg of laat klem zou komen te
zitten tussen de eigen bevolking
en de bezetter. Maar na opnieuw
een telefoontje uit Den Haag, en
na ernstig aandringen van zijn
bondgenoot pastoor J. Groenen,
stemde hij toe. Zo werd hij op 1
oktober 1942 benoemd tot burgemeester. Er werden mooie foto’s gemaakt van zijn installatie.
En voor het gemeentehuis mocht
de jeugd zich gratis vermaken in
een ‘Jimmy’ (cakewalk).
Het burgemeesterschap was inderdaad loodzwaar. Enerzijds kon
mijn oom veel doen om de ellende van de bezetting te verzachten. Samen met dokter Trügg
wist hij bijvoorbeeld mensen te
sparen voor de Arbeidseinsatz
of los te krijgen uit razzia’s. Hij
wist vier boeren vrij te pleiten na
een melkstaking. Met zijn medeweten werden op de secretarie
valse persoonsbewijzen vervaardigd. En nog op andere manieren werkte hij samen met de ondergrondse. Zijn aantekeningen
daarvan bewaarde hij zorgvuldig
thuis. Waren die gevonden dan
hadden die hem het leven kunnen kosten. Anderzijds kon hij
niet altijd nee verkopen tegen
de Duitsers. Met grote tegenzin

A. Bosch

moest hij mensen aanwijzen om
op vliegveld Volkel te gaan werken na bombardementen door
de Engelsen. Deed mijn oom dat
niet dan zou een groot aantal
gijzelaars worden opgepakt. Op
den duur was het allemaal niet
vol te houden. Begin juli 1944
kreeg hij een heftige aanvaring
met de Duitse toezichthouder op
de burgemeesters. Na een tip van
de ondergrondse dook hij onder.
Zonder thuis aan zijn broers en
zus iets te zeggen fietste hij op
7 juli 1944 in werkkleding van
zijn boerderij aan het Kantje naar
Oirschot. Via pastoor Libregts
van Vorstenbosch had hij daar
een onderduikadres geregeld.
Aan de Vier Uitersten in Oirschot
en daarna bij de molenaar van
Moergestel, konden de Duitsers
hem niet vinden, ondanks het
bedreigen van zijn broer Bert
(mijn vader). Toen Moergestel
eind oktober 1944 werd bevrijd,
kon hij eindelijk weer naar huis.
Intussen had wethouder A. Bosch
de taken van mijn oom overgenomen. Op de plaquette in het
vroegere gemeentehuis van Nistelrode staat hij daarom vermeld
als burgemeester in 1944-1945.
Feitelijk ging het daarbij om de
periode van 1 oktober 1944 tot
1 juni 1945. Op die datum werd
mijn oom door de Commissaris
van de Koningin weer benoemd
als waarnemend burgemeester.
Toen de gemeenteraad op 29
augustus 1945 onder zijn leiding
weer bijeen kwam, werden de
nieuwe wethouders gekozen.
Bosch wenste daar niet aan mee
te doen. Hij vond dat ‘de verkiezingen niet goed waren voorbe-

M. van den Hurk

reid’. Zo ontnam hij zichzelf de
kans om eventueel weer wethouder of locoburgemeester te
worden.

‘Ties van den Hurk,
burgemeester
tegen wil en dank
in onmogelijke
tijden’

Ondanks zijn bijna 5-jarige afwezigheid beschouwde Van Hout
zichzelf nog altijd als de burgemeester van Nistelrode. Nadat
mijn oom op 1 juni 1945 weer
was benoemd, meldde Van Hout
aan de Commissaris van de Koningin dat hij weer beschikbaar
was. Enkele dagen later ging hij
echter weer met ziekteverlof en
liet hij het waarnemend burgemeesterschap weer over aan mijn
oom. Zo wilde Van Hout zijn positie veilig stellen.
Ondanks verzet van secretaris
Tonies en zijn ambtenaren lukte
dat. Per 1 januari 1947 werd Van
Hout op proef aangesteld voor
een half jaar. Daarna bleef hij
burgemeester tot aan zijn overlijden op 7 januari 1958.
Mijn oom bleef daarna nog wethouder en locoburgemeester
tot 1966 en raadslid tot 1970.
In totaal maakte hij 39 jaar deel
uit van het gemeentebestuur. En
over een periode van 51 jaar was
hij voorzitter van een lange reeks
Nisseroise belangenorganisaties.
Noot: Voor dit artikel mocht
ik gebruikmaken van het boek
‘Koning in het tussengebied’
over pastoor Groenen van Mieke
en Thérèse Carpay (Valkhof
Pers, 2015). Daarnaast heb
ik gebruikgemaakt van eigen
documentatie en van eigen
onderzoek in raadsverslagen.
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Fotowedstrijd
met onderwerp

Thuis
De winnaars krijgen hun
winnende foto op:

BERNHEZE - De redactie van DeMooiBernhezeKrant en www.mooibernheze.nl houden
een fotowedstrijd met dit jaar als onderwerp ‘Thuis’. De komende feestdagen blijft

1E PRIJS

iedereen zoveel mogelijk thuis. Laat je creativiteit de vrije loop en laat zien wat er op
fotografisch gebied allemaal mogelijk is. Hierbij alvast wat voorbeelden zodat je ziet
wat er allemaal mogelijk is.
De fotowedstrijd staat open voor
alle lezers van DeMooiBernhezeKrant en www.mooibernheze.nl.
Professionele fotografen en medewerkers van DeMooiBernhezeKrant en de
www.mooibernheze.nl zijn van
deelname uitgesloten.
De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (in JPG formaat,
resolutie 300 DPI en tenminste
1MB groot). Stuur geen archiefopnamen, maar alleen recent
gemaakte foto’s.
Ook toelichtingen op of bij de
foto’s zijn niet nodig; de foto
moet het verhaal zelf vertellen.
Bedenk ook dat foto’s vaak pas
écht mooi worden als er (ook)
mensen op staan!

Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal drie foto’s
sturen naar de redactie. Stuur
een mail naar
info@demooibernhezekrant.nl
met vermelding ‘fotowedstrijd’.
Vergeet niet om duidelijk je
naam, adres en telefoonnummer
te vermelden. Insturen kan tot
en met 17 januari.
De foto’s worden beoordeeld
door een jury die bestaat uit fotografen van DeMooiBernhezeKrant, bijgestaan door fotograaf
Wim Roefs uit Loosbroek.
Zij kiezen uit de ingezonden foto’s de drie mooiste, die beloond
zullen worden met de eerste tot
en met derde prijs.

De winnende foto’s worden bekendgemaakt en gepubliceerd in
DeMooiBernhezeKrant in week
5. Uit de ingezonden foto’s
wordt bovendien een selectie
gemaakt die op
www.mooibernheze.nl
wordt gepubliceerd.
Over de uitslag wordt
niet gecorrespondeerd.

Beoordelingsmaatstaven
hierbij zijn
originaliteit,
creativiteit, compositie
en kwaliteit.

tdagen toe
Wij wensen je fijne kers
mooie
en kijken uit naar de vele
inzendingen. Knip ze!

Full colour print
op een aluminiumplaat van 80x60 cm
t.w.v. € 35,-

2E PRIJS

Full colour foto op
canvas 90x60 cm
t.w.v. € 27,50

3E PRIJS

Full colour poster op
fotopapier 60x85 cm
t.w.v. € 22,50
Alle prijzen zijn aangeboden
door Mario Super Size XL
uit Nistelrode.
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Verhalen

van vroeger

Tekst: Carlijn van de Ven

‘Welkom in Dinther, en dagge
welkom zijt, da witte war?’
Dit zijn woorden uit een uniek
logboek uit 1956

We blijven graag op zoek naar
mooie verhalen. Wil jij ook
graag een bijzonder verhaal
van vroeger delen? Laat het
ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl

DINTHER - Een trots bezit van familie Van Hooft; het logboek uit jaartal 1956, rondom de bijzondere bouw van Schoolstraat 13.
De ‘fraters-bouwbroeders’, zoals ze zichzelf noemden, hielden wekenlang een logboek bij vol foto’s, teksten en krantenartikelen uit die tijd.
En dát ligt nu nog steeds op de keukentafel bij de kinderen van familie van Hooft.

Vader van Hooft maakt de
fundering, wat nog met de hand
gedaan moest worden

Moeder van Hooft met de kinderen in de achtertuin van het nieuwe huis

Een uniek project waar familie
Van Hooft meer dan trots op is.
Pater Werenfried van Straaten
bouwde in 1956 samen met zijn
fraters geheel gratis een volledig
huis voor de familie. Dat alles in
ruil voor wat mond-tot-mond reclame in de Brabantse omgeving.
De pater bouwde voornamelijk
huizen in Oost-Duitsland, maar
wilde zijn terrein verbreden. Dat
het project zeldzaam was, bleek
al snel; er kwamen mensen over

de vloer uit het hele land. Van
journalisten tot de vakbond, en
in meerdere kranten werd familie Van Hooft onderdeel van
het nieuws. “Behalve Lowieke
komen elke dag tal van andere
oude mensjes langs”, zo valt zelfs
te lezen in het logboek.
Geen kaas van gegeten
We gaan eerst nóg verder terug
in de tijd. Vader Jan van Hooft
en moeder Truus van Hooft-van

Osch vinden het begin van het
huwelijk in Berlicum. Met drie
zoons en drie dochters verhuisde
het hele gezin na een aantal jaar
naar Dinther, waar het zevende
kind geboren werd. Al snel bleek
dat het huis afgebroken moest
worden, vanwege de komst van
een provinciale weg. Het huis
moest opnieuw gebouwd worden en wel in de eigen voortuin
van het oude huis. Daarbij kreeg
vader van Hooft vanuit het Ne-

Zelfs de dagorde
staat beschreven,
maar met zulke
oude woorden
dat wij soms niet
begrijpen wat
er staat

de fraters, ’s avonds waren er
bouwvakkers uit de buurt. Hoewel de dagen voor de fraters vol
zaten met werken, zingen en bidden, hadden ze ook nog tijd om
een dagboek bij te houden. En
dat dagboek draagt familie Van
Hooft tot op de dag van vandaag
met zich mee. “Zelfs de dagorde
staat beschreven, maar met zulke
oude woorden dat wij soms niet
begrijpen wat er staat”, grapt
Ton van Hooft. Het was een
drukke, maar ook gezellige tijd,
zoals Mien zich herinnert. Ze was
met haar 12 jaar het oudste kind
en denkt terug aan de warme
chocolademelk die moeder voor
het hele gezelschap maakte. “In
de avond kwamen de fraters terug en vierden we samen de gezelligheid en werden er liederen
gezongen. Voor hen was alles
nieuw; zij waren wereldvreemd
en kwamen voorheen nooit uit
het klooster.”
Oude kerkbanken
In het nieuwe huis in Dinther is
het gezin nog tot de jaren ’80
blijven wonen. Na de bouw gingen de fraters terug naar Wijchen, waar ze de priesteropleiding hebben afgerond. Daarna
zijn ze verspreid door Nederland
gaan wonen en leven. Mien en
Ton vertellen nog wel eens contact met enkele fraters gehad te
hebben. “We hebben zelfs nog
een eettafel, gemaakt van oude
kerkbanken, gekregen als geschenk”, besluit Mien.

‘Behalve Lowieke
komen elke dag tal
van andere oude
mensjes langs’
derlands Katholiek Vakverbond
de vraag voor het project met
pater Werenfried van Straaten.
Vrijwel meteen werd de actie
op touw gezet. Vijf à zes fraters
van 18 en 19 jaar werden van
Wijchen naar Dinther verhuisd.
Ze aten en sliepen bij de zusters.
“Hoewel ze eigenlijk nog geen
kaas gegeten hadden van de
bouw, werden ze zes dagen in
de week aan het werk gezet. Elke
avond om 22.00 uur ging het
licht uit”, vertelt Mien van Hooft
als oudste kind van het gezin.

De fraters zijn hard aan het werk. De nieuwbouw is al te zien

De dagorde uit 1956
Zo gezegd, zo gedaan. In ongeveer zes weken tijd werd het huis
aan de Schoolstraat in Dinther
gerealiseerd. Overdag waren er

De fraters bikken de stenen van het oude huis onder support van de
kinderen. V.l.n.r.: Frans, Marij, Hans, Cor, Ton en Els van Hooft.
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Van Soest en Partners gaat verhuizen
heen hadden we maar anderhalve spreekkamer, en dat worden
er nu drie of vier. Ook gaan we
met meer personen het kantoor
bemensen - zodra dat tenminste
mag”, vertelt Chris-Stan.

‘We hebben nu
meer ruimte
voor de klanten’

Chris-Stan en Frank met deze locatie erbij klaar voor de toekomst Tekst: Monique van Strien Foto: Edwin Hendriks

Met de verhuizing groeien ze
van 120 naar 250 m2. Chris-Stan
benadrukt: “Dat het gelukt is
om dit tijdig te kunnen realiseren, is mede dankzij de inzet van
een aantal aangesloten bouwbedrijven, zoals Van Zandvoort
Elektrotechniek, Installatiebedrijf
Traa, Klussenbedrijf Hans van
Daal, Schildersbedrijf v.d. Wetering en UCE Computers.”

HEESWIJK-DINTHER - Al enige tijd groeiden ze uit hun jasje in het pand aan Plein 1969. Nu ze het
naastgelegen hoekpand - de oude Rabobank - hebben gekocht, zijn ze met een ruime en moderne opzet
klaar voor de toekomst. Chris-Stan van Daal is enorm enthousiast: “Het ziet er schitterend uit.”

Vanaf 24 december 2020 zal Van
Soest en Partners het nieuwe
pand gaan betrekken.

Het pand aan Plein 1969 nr. 1
heeft altijd gelonkt, al toen ze in
2013 verhuisden van de Kerkstraat naar Plein 1969. Maar ondanks verwoede pogingen werd
het nooit een optie. Dat werd
anders in het begin van dit jaar,
toen de mogelijkheid ontstond
om in het oude pand van C1000

Plein 1969 1, Heeswijk-Dinther
0412-459 000
info@soestacc.com
www.soestacc.com

nieuwbouw te plegen. Er werd
een laatste balletje opgegooid
over Plein 1969 nr.1.
En dat bleek niet voor niets. De
Directeur Bedrijven van de Rabobank belde terug, en de eerste
afspraak werd gemaakt. Nog nét
voor de coronacrisis, zou later
blijken.

Bron: bezoekdemaashorst

Op 1 december kreeg Van Soest
en Partners de sleutel overhandigd. Momenteel wordt er een fris
kleurtje aangebracht en worden
de spreekkamers, werkplekken
en presentatieruimtes ingericht.
Dat zijn er meer dan voorheen,
en ze zijn groter. “We hebben nu
meer ruimte voor klanten. Voor-

wenst iedereen
een (zakelijk)
gezond 2021
Verbinden
Faciliteren
Ontmoeten
We gaan ervoor
in 2021
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BERNHEZE BOUWT
COLUMN
ONNO
ALLES HEEFT RUIMTE
NODIG: BELANGENAFWEGING IS DAAROM NOODZAKELIJK
ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op
het gebied van ruimtelijke
ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

Ruimtelijke ordening: Een
interessant en uitdagend
vakgebied! Ik ben er dagelijks
mee bezig. En wat voor mij
daardoor zo vanzelfsprekend
lijkt, blijkt voor veel mensen
een onbekende en daardoor ook

ingewikkelde materie.
Als adviseur ruimtelijke ordening adviseer ik
particulieren, bedrijven, winkeliers, ondernemers en
overheden die op de een of andere manier te maken
krijgen met ‘ruimtelijke ordening’. Maar wat is nu
eigenlijk ‘ruimtelijke ordening’? Wanneer krijg je met
‘ruimtelijke ordening’ te maken?

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

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

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

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

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

Wat is ruimtelijke ordening?
Nederland is maar een klein landje. De ruimte is
daardoor (zeker op sommige plekken) schaars. De
bevolkingsdichtheid is hoog en de wensen zijn talrijk
en divers. Om ons land leefbaar te houden kan niet op
voorhand aan alle individuele wensen worden voldaan. Er
zullen keuzes gemaakt moeten worden, afwegingen. Waar
bouwen we woningen? Waar kunnen bedrijven gevestigd
worden? Waar mogen agrarische bedrijven uitbreiden?
Waar willen we winkels? Waar willen we juist de natuur
de ruimte geven?

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Vinkelsestraat 22 - 5384 SG Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Alles heeft ruimte nodig. Belangenafweging is daarom noodzakelijk!
De antwoorden op deze vragen gaan over het nu. Maar
ook over de toekomst. De keuzes van nu bepalen namelijk
de ruimte van straks. Wonen, werken, recreëren; alles en
iedereen heeft ruimte nodig, maar dat kan niet allemaal
op dezelfde plek. Daarom moeten er keuzes gemaakt
worden. Dit vraagt om afweging van veel belangen, om
ordening van de ruimte. Ruimtelijke ordening is dus een
proces waar regels en wetten een rol spelen, maar zeker
ook belangen en belangentegenstellingen. En niet zelden
gaat dit ook gepaard met emoties.
Ruimtelijke ordening dichterbij dan u denkt
Iedereen heeft dus eigenlijk op een of andere manier met
ruimtelijke ordening te maken. Want ruimtelijke ordening
is dichterbij dan u denkt. U heeft misschien plannen om
een woning te bouwen op een perceel dat u in eigendom
heeft. Of misschen vindt u dat die woning die een ander
wil bouwen juist niet op die ene plek moet komen, omdat
daardoor uw vrije uitzicht wordt belemmerd. Of misschien
wilt u wel een bedrijf beginnen, terwijl op die plek
volgens het bestemmmingsplan eigenlijk alleen gewoond
mag worden. Of u wilt uw bedrijf verplaatsen...
Allemaal voorbeelden waarbij u te maken krijgt met
‘ruimtelijke ordening’. Ruimtelijke ordening is dus
dichterbij dan u denkt.
Voor nu wens ik u hele fijne feestdagen toe en laat u ook
in 2021 goed adviseren!

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

GROEP BV
■

BETONBOREN EN ZAGEN

■

RENOVATIE SLOOPWERK

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

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

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

www.van-heertum.nl

Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92

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

Uw specialist op het gebied van rioleringen

24/7
ar • Riool ontstoppingen
bereikba
• Riool vernieuwen
• Riool inspectie
• Riool reinigen

Kerkhoflaan 29, Nistelrode
06-14 283 985

•
•
•
•

Camera inspectie
Stank opsporing
Leiding opsporing
Vernieuwingen

info@raaijmakersriool.nl
www.raaijmakersriool.nl
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‘Naast onze unieke solar rolluiken en screens,
maken we ook solar jaloezie rolluiken’

Dé innovatie: Zonwering op zonne-energie
HEESCH – Een comfortabel en veilig huis, waar de temperatuur, privacy en lichtinval perfect te regelen
zijn, wie wil dit nu niet? Dit kan met SOLAR ZONWERING. En als dit dan ook veilig, op afstand en
zonder dat wij uw woning of pand betreden gerealiseerd kan worden, dan wordt het wel heel aantrekkelijk. In deze vervelende coronatijd, waarbij we allemaal de juiste afstand moeten houden en aan huis
gebonden zijn, bieden wij met zonwering op zonne-energie de ideale oplossing.
Een rolluik of screen op zonne-energie is niet te vergelijken
met een ‘normale’ zonwering.
Onze solar zonwering heeft geen
aansluiting op het stroomnetwerk, er is dus geen boorwerk nodig en kabelgoten over de muur
zijn verleden tijd! Wij hoeven dus
niet binnen te zijn om ons werk
te doen. Het solar paneel wordt
geïntegreerd in de bak van de
zonwering of onopvallend aan

Deco Solar Jaloezie rolluik

de gevel gemonteerd, de motor
met accu in één, bevindt zich in
de zeer compacte bovenbak van
de zonwering.
Solar rolluiken en screens zijn,
door de handige afstandsbediening, tijdschakelaar of app bediening, uiterst gebruiksvriendelijk.
Daarnaast zijn de rolluiken uitgerust met een veiligheidsmotor
met vorstbeveiliging, anti-optil-

beveiliging en obstakeldetectie. Door de intelligente motor
met accufunctie kunt u altijd
uw zonwering aansturen, zelfs
bij stroomuitval of in geval van
brand. Wel zo veilig!

‘U bepaalt zelf de
mate van lichtinval
of doorkijk’
Naast onze unieke solar rolluiken
en screens, maken we ook solar
jaloezie rolluiken. De combinatie
tussen een rolluik en een horizontale jaloezie op zonne-energie is uniek. Ook het solar jaloezie rolluik is voorzien van een
afstandsbediening en daardoor
perfect in te stellen in de gewenste stand voor meer zonlicht of
juist meer privacy, u bepaalt zelf
de mate van lichtinval of doorkijk
en dat met maar liefst zeven jaar
garantie!

Windvaste Deco Zip screen Solar

Wij zijn Romazo Garant Specialist
en lid van de branchevereniging,
dat geeft u als klant de garantie
dat u met een betrouwbare partij
zaken doet. Wij hebben advies
op maat, aan huis of in onze
showroom, met een vakkundige
installatie en service, hoog in het
vaandel staan.
Voor meer informatie of het
aanvragen van een vrijblijvende
offerte, kunt u terecht op
www.decozonwering.nl
of telefonisch op 0412 480 490.
Helaas is onze showroom gesloten tot 19 januari, maar voor het
advies aan huis, inmeetafspraken,

montagewerkzaamheden en reparatieafspraken blijven wij uiteraard beschikbaar.

Wij wensen u prettige
feestdagen en een
gezond 2021.

Nieuwstraat 19a, Heesch
0412 480 490
www.decozonwering.nl
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DUURZAAM BOUWEN
PIETBOON by
DOUGLAS
& JONES

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

Regelmatig te zien bij RTL 4

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

Betty Mulders kookt op inductie

Mijn zonnepanelen liggen op het
dak van Van Zutphen Elektro
BERNHEZE - Betty Mulders (59) uit Heesch was blij verrast toen ze hoorde van het postcoderoosproject
De Morgenstond van BECO. Haar dak ligt grotendeels in de schaduw en is daarom totaal ongeschikt
voor het plaatsen van zonnepanelen. Nu heeft ze toch profijt van zonne-energie, want haar zonnepanelen liggen op het bedrijfspand van Dennis van Zutphen aan de Morgenstond in Heeswijk-Dinther.
Al bijna elf jaar werkt Betty als
ziekenverzorgende bij de Zusters van de Choorstraat. De oude
zusters zijn bij haar in goede handen. Dat gevoel van vertrouwen
en complete ontzorging kreeg
Betty ook op de informatieavond
van BECO. “Je krijgt waar voor
je geld, dan is de prijs minder
belangrijk”. Ze schreef direct in
voor twintig Becodelen, dat zijn
ongeveer zeven zonnepanelen,
die jaarlijks 2.000 kWh leveren.
Voor dertien gezinnen
zonne-energie
Op het dak van Van Zutphen
Elektro lagen al 46 zonnepanelen die stroom leveren. “Maar er
was nog voldoende ruimte voor
nog eens 150 zonnepanelen”,
zegt Dennis. “Daarom heb ik
contact opgenomen met BECO”.
Als leverancier van zonnepanelen weet hij als geen ander dat
er altijd mensen zijn die geen geschikt dak hebben, of te weinig
ruimte of zonnepanelen niet vinden passen bij het karakter van

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Genoeg ruimte voor nog eens 150 zonnepanelen

hun huis. Toch willen ze graag
gebruikmaken van duurzame
energie. “En dat kan op het dak
van mijn bedrijfspand. Wel dertien huishoudens doen mee in dit
postcoderoosproject. De 150 panelen gaan jaarlijks 42.500 kWh
leveren”.
Vlak voor kerst wordt het systeem in werking gesteld. Betty:

Meer info of aanmelden op
www.onsbeco.nl

“De lampjes in mijn kerstboom
branden dan voor het eerst op
zonne-energie.”
Beco wenst iedereen sfeervolle
en warme feestdagen toe!

Haal de
zon in
huis

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

Geen btw voor particulieren
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Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Ik kreeg een reactie binnen op de foto van 9 december van Tonny van der Ven uit Heeswijk-Dinther. Geheel rechts op de foto zou zijn zus Anneke van der
Ven moeten zijn, ook zijn broer Antoon deelde deze
mening. Anneke zelf herkende het fotomoment in
eerste instantie niet, maar later dacht ze wel dat ze
zich erin herkende. De foto zou gemaakt zijn op de
kleuterschool in 1962/1963. Jammer genoeg zijn de
overige namen nog niet bekend.

Wie, wat, waar
en wanneer

Voorkom en/of behandel
puistjes door mondmasker
BERNHEZE – Nu er in Nederland vanaf 1 december een mondkapjesplicht geldt in
openbare binnenruimten, is de kans groot dat je vaker een mondkapje draagt. Bij
de meeste mensen veroorzaakt het dragen van een mondkapje geen puistjes, maar
mensen die al een gevoelige gezichtshuid hebben kunnen te maken krijgen met rode
vlekken, puistjes of zelfs acne. Het goed schoonhouden van de gezichtshuid is nu
extra belangrijk.
Tips van schoonheidsspecialiste
Susan van Uden van Biozantium!
STAP 1: Reinig je gezichtshuid elke ochtend en avond met de biologische Yamogenin Cleansing Gel. Deze reinigingsgel
bevat klimop wat een natuurlijke zeepstof
is en de huid op een milde manier goed
reinigt en huidontstekingen tegengaat.
STAP 2: Druppel na het gebruik van de
reinigingsgel wat Isparta Mountain Rosewater op een wattenschijfje en reinig
je gezichtshuid na. Deze gezichtslotion
werkt antiseptisch en ook weer ontstekingsremmend op de huid waardoor
puistjes, acne en rode vlekjes veel minder
kans krijgen te ontwikkelen en zichtbaar
aanwezig blijven op de huid.

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

STAP 3: Breng twee keer per week het
French Kaolin Mask & Scrub aan op je
gezichtshuid en laat deze vijftien minuten inwerken. Dit twee-in-één huidproduct bevat manukaolie dat antibacteriële,
schimmeldodende en ontstekingsremmende eigenschappen heeft. In het bijzonder werkt het bacteriedodend op de
P.acnes bacterie; de bacterie die acne veroorzaakt.
STAP 4: Breng na het afhalen van het
masker een hydraterende dagcrème
dunnetjes aan op je gezicht. Hydrating

Radiance Day Cream hydrateert je huid
de gehele dag zonder vettig aan te voelen
en is zelfs in de prijzen gevallen als ‘Beste
dagcrème’.
Biozantium is verkrijgbaar bij
Feel Good Store Sparkling in Nistelrode en
online te bestellen
op www.biozantium.nl.

Bestellingen worden feestelijk verpakt
in decemberstijl en binnen Bernheze
worden ze vaak nog dezelfde dag
bij u bezorgd.

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode
0412-201202
info@sparkling-nistelrode.nl
www.sparkling-nistelrode.nl
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BERNHEZE ONDERNEEMT #SAMENSTERK
Nieuw lid van de maand

Column
Willem van den Brand
Bedrijfscontactfunctionaris
Gemeente Bernheze

Eddy Hermes van Hermes Koffie
‘Aanpassen, doorpakken en doorgaan’
HEESCH - Na ruim zes jaar ervaring op te hebben gedaan in diverse
commerciële functies in de facilitaire branche, heeft Eddy Hermes

Webinar: Bernhezer ondernemers
steunen elkaar met kennis
De donkere dagen waren zelden zo donker. Het land is op slot.
Prettige feestdagen staan in een ander licht. Na de horeca zijn
nu ook heel veel winkels letterlijk dicht en tal van bedrijven
hebben het loodzwaar. De onzekerheid neemt toe. Dat vraagt
om hulp en als gemeenten steunen we waar mogelijk. Juist in
onzekere tijden is het van belang om samen te werken. Want
iedere ondernemer heeft zijn eigen vragen, ideeën, kennis en
aanpak.
Maar ondernemers hebben vaak mogelijk ook oplossingen
om weer wat licht te zien. Daarom ben ik door de kernen en
winkelcentra gegaan om een luisterend oor te bieden en om
informatie op te halen. Wat het heeft opgeleverd? Heel veel
vragen waarvoor we alles doen om er een passend antwoord
op te vinden. Om voor zoveel mogelijk ondernemers in onze
gemeente maatwerk te bieden gaan we aan de slag om begin
2021 een webinar te organiseren voor en door Bernhezer
ondernemers.
Uit gesprekken met ondernemers komen mogelijk inzichten
voort die ook jou wellicht verder kunnen helpen. We hebben
lokale kennis en expertise gezocht en gevonden. Denk aan
partners die informatie en voorbeelden in alle breedte kunnen
geven over de belastingmaatregelen. Maar ook vanuit de
gemeente geven we graag advies over de steunmaatregelingen.
De bank zal financiële tips en mogelijkheden met voorbeelden
laten zien. Ook de ondernemer als mens is onderwerp van
gesprek. Zo gaan we samen de coronaproblemen op het gebied
van ondernemen gezamenlijk te lijf.
Via deze weg komen we als sterk ondernemend Bernheze door
deze coronatijd.
Wanneer? Begin 2021, via de belangenverenigingen en
DeMooiBernhezeKrant word je uitnodigt om hieraan deel te
nemen.
Fijne dagen en een veel beter 2021 gewenst en blijf vooral
gezond!
Groet, Willem

Jouw ondernemersvereniging?
Voor alle ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf in Bernheze. De verenigingen zijn laagdrempelig en toegankelijk: ondernemers van zowel grote als kleine bedrijven en ZZP-ers in alle voorkomende sectoren kunnen zich aansluiten.
Waarom lid worden?
Krachten bundelen. Samen sta
je sterk. Dat geldt ook voor het
ondernemerschap. De ondernemersvereniging in jouw kern is
aangesloten bij Samenwerkende Ondernemersverenigingen
Bernheze en behartigt van hieruit de belangen van de ondernemers bij de gemeente en de
politieke partijen.
Door de krachten te bundelen
creëren we een sterke positie
richting
overheidsinstanties,
brancheorganisaties en andere

instellingen. Zij onderhouden
goede contacten met andere belangenverenigingen, zowel binnen Bernheze als daarbuiten.
Ons kent ons
De
ondernemersverenigingen
brengen ondernemers bij elkaar.
We organiseren bijeenkomsten
en activiteiten om elkaar beter te
leren kennen.
Want waarom ‘over de grens’
kijken als we de expertise gewoon al in huis hebben…?
Ons kent ons en daar zijn we
trots op!

begin dit jaar de grote stap gewaagd om voor zichzelf te beginnen.
Hermes Koffie is een regionale facilitaire groothandel, die zich met
name richt op alles wat binnen bedrijven met koffie te maken heeft.
“Maar naast het leveren van koffie-artikelen en het onderhoud aan
koffiemachines, bieden we natuurlijk een uitgebreid pakket aan
overige facilitaire zaken. Zo kun je ook voor schoonmaakartikelen
en toilethygiëne bij ons terecht”, vertelt Eddy enthousiast.
Enkele maanden nadat Eddy
zijn mooie onderneming startte,
gooide corona plots roet in het
eten. “Het is nu een jaar geleden dat ik voor mezelf aan de
slag ben gegaan en dit jaar is natuurlijk wel wat anders verlopen
dan gepland. Maar toch heb ik al
een mooie basis weten te leggen
dit jaar, en de afgelopen maanden merk ik dat de mensen toch
weer afspraken maken. Zo is er
weer meer vraag naar de koffiemachines en alles gaat natuurlijk
coronaproof”, zegt Eddy.
Gelukkig zijn er diverse regionale
ondernemers die hij heeft mogen helpen om de facilitaire zaken opnieuw in te regelen. “Mijn
ervaring is dat door nét die ene
stap extra te zetten, dit jarenlange relaties kunnen gaan worden.

Ieder
willekeurig
bedrijf is een
potentiële
klant

EDDY HERMES

En het mooie van onze producten is dat ze overal gebruikt worden, dus ieder willekeurig bedrijf
is voor ons een potentiële klant!”
Wil je weten wat Hermes Koffie
voor jouw bedrijf kan betekenen? Eddy komt graag op gepaste afstand bij je langs om samen met jou de mogelijkheden
door te nemen!

Hermes Koffie
Asterstraat 28, 5384 JV Heesch
06-11704811
www.hermeskoffie.nl

Ondernemer aan het woord

Van der Heijden Nistelrode B.V./puin
‘Daadkracht, flexibiliteit, maar vooral kwaliteit’
NISTELRODE - Van der Heijden Nistelrode bestaat al sinds 1964 en is een echt familiebedrijf.
De grondlegger was Martien van der Heijden, zijn zoon Toon is nog steeds werkzaam binnen de
onderneming, maar laat de directie over aan zijn dochter Eefje en zoon Tijn.
“Ons team bestaat momenteel
uit elf vaste personeelsleden,”
vertelt Eefje. “Waar nodig vullen
we dat aan met zzp’ers. Ons machinepark bestaat uit drie mobiele puinbrekers, zeven mobiele
zeefmachines, zes shovels en vijf
rupsgraafmachines. Wij breken
landelijk meng-, betonpuin als
asfalt op zowel slooplocaties als
vergunde breeklocaties. Denk
hierbij aan de stallen in de agrarische sector maar ook aan het
Bernhoven Ziekenhuis in Veghel.
Na het breken van de puin, is het
een nieuwe bouwstof geworden, granulaat genaamd. Dat
kan worden gebruikt als fundering bij de nieuwbouw op de
locatie waar het ook gebroken
is of als onderlaag voor nieuwe
wegen.
Een andere toepassing voor betongranulaat is het gebruiken
voor de productie van nieuw
beton. Hiervoor dient het beton
wel helemaal schoon te zijn. Om
dit te realiseren hebben wij zelf
een wasinstallatie gebouwd.”

PUINBREKEN

Kwaliteit tot de laatste korrel
Het Nistelrodese bedrijf voert
ook zeefwerkzaamheden uit.
Denk hierbij aan het uitzeven
van grond waar puin in zit, zodat deze twee producten daarna
separaat verder verwerkt kunnen worden. Maar ook aan het
zeven van ijzererts in diverse
fracties voor de productie van
staal. “Onze opdrachtgevers

zijn boeren, kleine sloopaannemers, maar ook grote sloopbedrijven en grote aannemers.
Zowel breekwerkzaamheden als
zeefwerkzaamheden voeren wij
uit met ‘Kwaliteit tot de laatste
korrel’. Dat doen we door mee
te denken met onze opdrachtgevers en vooral nakomen
wat je afspreekt. Wij zijn flexibel en kunnen snel schakelen.
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BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

Ondernemer aan het woord

‘Pas als zij tevreden zijn, zijn wij het ook!’

Bernheze Onderneemt wordt
mogelijk gemaakt door:

VORSTENBOSCH - Ondernemen is de handen uit de mouwen
steken. Van een eigen koers dromen en werken in en voor een
bedrijf dat energie heeft. Het product moet goed zijn, maar het is de
persoon die centraal staat bij het ondernemen.
Het is hij of zij met zijn of haar
talenten, troeven, sterke en
zwakke punten die de aspecten
van de onderneming zal invullen.
Bij garagebedrijf Van der Pas in
Vorstenbosch is dat niet anders.
“Uiteindelijk gaat het altijd om
een goede prijs en kwaliteit, en
daar staan wij voor,” weet Geert
van der Pas (30). Bijna tien jaar zit
hij samen met zijn ouders Siebert
en Anja in een VOF van het garagebedrijf aan de Broekkant 1,
opgericht in 1986. “Samen met
mijn ouders, twee monteurs en
een schadehersteller doen we
er elke dag opnieuw alles aan
om garant te staan voor een

breken.nl
We denken
vooral met ons
gezond
(boeren-)
verstand
Wij denken vooral met ons gezond (boeren)verstand. Onze
tip? Doe geen gekke dingen,
investeer niet in nieuwe machines als je er nog geen werk voor
hebt. Blijf praten met je werknemers én opdrachtgevers, zodat je
weet wat er leeft en wat je voor
hen kunt betekenen.”

Van der Heijden Nistelrode B.V.
Loosbroekseweg 21, Nistelrode
0412-611454
www.puinbreken.nl

Alleen door
het verschil te
maken blijf je
opvallen

HET COMPLETE TEAM

optimale service en klantvriendelijkheid. Eigenlijk is de wens
van de klant ook meteen onze
visie en werkwijze. Pas als zij tevreden zijn, zijn wij het ook.”
Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de wat luxere gezinsauto met betrouwbare merken
als Ford, Volvo en Audi. “Onze
kracht zit ‘m in de korte lijntjes.
We zijn kleinschalig. Voor de
verkoop, onderhoud of reparatie
krijgt de klant dezelfde persoon
aan de lijn. Vertrouwde gezichten, dat werkt. Natuurlijk hebben
we veel klanten in Vorstenbosch,
maar zeker voor onderhoud
werken we voor klanten uit de
hele regio. De verkoop gaat landelijk en veel via internet. Met
corona is de showroom geslo-

ten, de reparaties gaan wel door
net als de verkopen via internet.
Daar hebben we nadrukkelijk in
geïnvesteerd. Klanten kunnen
online een goed beeld van ons
aanbod krijgen. Dat is ook onze
tip aan andere ondernemers: Blijf
vernieuwen. Stilstaan schiet niet
op. En ik weet het, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar
blijf het proberen. Alleen door
het verschil te maken blijf je opvallen.”

Garage van der Pas
Broekkant 1, Vorstenbosch
0413-350773
www.garagevanderpas.nl

SOB realiseert opnieuw
aantrekkelijk afvalcollectief
Stichting Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze (SOB) is zo’n 25 jaar geleden opgericht
om de krachten van alle ondernemersverenigingen te bundelen. Oorspronkelijk is het begonnen met
de revitalisering van de industrieterreinen. Nadien zijn de activiteiten verder uitgebreid, met meer collectieven. Zo is SOB gezamenlijk afvalverwerking en energie in gaan kopen, met de gedachte: Met z’n
allen bereik je meer dan alleen.’
De afvalverwerking werd eerder
al verzorgd door Van Happen.
Na overweging van verschillende afvalbedrijven, kwam ook nu
Van Happen weer als meest geschikte partner uit de bus. Met
het tekenen van het nieuwe
contract heeft SOB een staffel
afgesproken, hetgeen concreet
neerkomt op 25 procent van de
brutoprijs.

Fijne
kerstdagen
en een
zakelijk
goed

2021

‘Meer dan 175
deelnemers die dankbaar
gebruik maken van de
voordelige regeling’
Ieder lid van de ondernemersvereniging kan deelnemen aan
dit collectief. Er zijn al meer dan
175 deelnemers, die dankbaar
gebruikmaken van de voordelige
regeling. Ben jij een ondernemer
die in Bernheze woont of betrokken is bij Bernheze? Laat dit
voordeel dan niet liggen en word
lid van de plaatselijke ondernemersvereniging!

Chris-Stan van Daal tekent het contract met Van Happen
Foto: Edwin Hendriks

Daarmee kun je profiteren van
de overeenkomst op gebied van
afvalverwerking en/of energieinkoop, maar de stichting doet
meer. Ze komt op voor de belangen van alle aangesloten ondernemers. Bovendien heeft SOB

een stem richting de gemeente
en heeft dan ook regelmatig met
de gemeente overleg.

Blijf
gezond
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Kerstwandelroute
Laverhof, een lichtpuntje
in deze tijd

Een hart onder de riem
HEESWIJK-DINTHER - Het was
zo geregeld. Na een telefoontje
van een gildebroeder met het
idee om iedereen in deze moeilijke tijd iets extra’s te geven.
Het is een klein maar welgemeend gebaar naar alle gildeleden. Iedereen was zeer verast
en enthousiast tegelijk toen een
lid van de overheid aan de deur
stond met een pakketje in de
hand. En door dit persoonlijk af
te geven, even een korte babbel
en je hoort meteen hoe het met
hem of haar vergaat. Nou, een
beter moment had je niet kunnen bedenken!

HEESWIJK-DINTHER - Vanuit
de kerstgedachte is Stichting
Laverhof met het idee gekomen
om in deze bijzondere tijd de
bewoners te verrassen.

beleven en te zien zoals zelfgemaakte kerststalletjes, sfeervolle
kerstversieringen, heel veel lichtjes én een raadsel dat tijdens de
route kan worden opgelost.

Een aantal medewerkers van
Laverhof (Tim, Jolanda, Marga,
Lotte en Suzanne), heeft een
sfeervolle kerstwandelroute uitgestippeld door de tuin en rondom het gebouw van Laverhof.
Tijdens de route is er van alles te

Geen ‘Laverhof on Ice’ dit jaar,
maar wel een kerstroute waar
veel te bewonderen en verwonderen valt.
Vanaf 15 december tot en met 6
januari is de route geopend om
te bewandelen.

Gilde St. Barbara Dinther wenst iedereen
Fijne feestdagen en een coronavrij 2021

eelwijk
hten vanuit H

Beric

Frans van Embden
Wietske en Peter,
Bedankt voor ALLES!
En een voorspoedig 2021 gewenst

Hees

ch

Bewoner Heelwijk
Ik vind het heel erg leuk dat ik steeds
mooie kerstkaarten en tekeningen van
kinderen krijg, alleen staat er nergens
een naam op. Ik wil al die kinderen graag
bedanken daarvoor.

‘Ook tijdens tweede lockdown blijft Mark
Verwijst maaltijden thuisbezorgen’
HEESWIJK-DINTHER - Naar aanleiding van de recente berichtgeving rondom het coronavirus, kan Mark Verwijst van Eten met gemak u geruststellen: “Wij blijven onze
versgekookte maaltijden thuisbezorgen. Deze tweede lockdown heeft geen invloed
op onze maaltijden, klantenservice of bezorging; we staan dan ook graag voor onze
klanten klaar in deze moeilijke periode.”
De tweede lockdown heeft een grote impact op iedereen in heel Nederland. Winkels zijn gesloten en een bezoekje brengen
aan een naaste is niet meer zo vanzelfsprekend. Elkaar helpen is belangrijker geworden dan ooit tevoren en daarin speelt
Mark een belangrijke rol. De maatschappelijke betrokkenheid is voor veel klanten
erg belangrijk: “Kort vragen hoe het écht
met iemand gaat of extra maaltijden voor
mensen die het nodig blijken te hebben.
Het zijn maar een paar voorbeelden, maar
naar elkaar omkijken is in deze periode
ontzettend belangrijk”, vertelt Mark over
zijn rol. Die waardering voor een klein
beetje extra aandacht wordt door veel
klanten ontzettend op prijs gesteld: “Een
grote glimlach of een blik in de ogen zegt
vaak al genoeg.”

oosterse, wereldse en Italiaanse gerechten en verschillende diëten. Zo is er dus
voor ieder wat wils”, vertelt Mark. “En
de mensen hoeven de deur er niet voor
uit, wij bezorgen de maaltijden persoonlijk
aan huis”.

Eten met gemak - Mark Verwijst
Mark bezorgt maaltijden bij klanten thuis
in de gemeenten Bernheze, Best, Boxtel,
’s-Hertogenbosch, Laarbeek, Schijndel,
Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Son
en Breugel, Uden en Veghel. “Klanten
kunnen via Eten met gemak verse, lekkere en gezonde maaltijden bestellen die ze
eenvoudig in de koelkast kunnen bewaren
en verwarmen in hun magnetron of oven.
Het unieke aan onze maaltijden is dat de
klant deze volledig zelf kan samenstellen
uit een groot assortiment van Hollandse,

Klanten kunnen op Eten met gemak
rekenen: We blijven bezorgen
De maaltijden worden met de grootst
mogelijke zorg en onder strenge hygiënevoorschriften bereid en vervolgens persoonlijk en op veilige wijze thuisbezorgd.
Mark Verwijst houdt zich hierbij aan de
landelijke voorschriften en voorzorgsmaatregelen: “Ik zou niet willen dat er iets
met de klanten gebeurt, veiligheid staat
dus voorop. Wij staan klaar voor onze
klanten, ook tijdens de komende feestdagen!”
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Voor uw kind wilt u natuurlijk de beste keuzes maken. Zeker als het om een basisschool gaat. In Bernheze is er altijd een school die bij
uw wensen en bij de behoeften van uw kind past. Daarom is het belangrijk u goed te oriënteren op de schoolkeuze.
ORGANISATIE 2021
De afgelopen jaren hielden de basisscholen informatieavonden en open ochtenden. Helaas is dit momenteel vanwege de maatregelen rond Covid-19 niet mogelijk.
We vinden het echter belangrijk dat u een goed beeld krijgt van de eigenheid, het onderwijsconcept en de sfeer van de afzonderlijke scholen.
Hieronder leest u hoe de procedure dit jaar wordt ingericht.
KENNISMAKING MET DE SCHOOL
Via de websites van de scholen kunt u alvast een eerste indruk opdoen van de school. Daarnaast bent u van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking
en rondleiding door de school. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur van de school.
Vanzelfsprekend zorgen de scholen ervoor dat deze kennismaking coronaproof plaatsvindt.

DE AANMELDING
- De persoonlijke kennismaking
wordt ingericht voor ouders
van wie het kind in het schooljaar 2021-2022 naar school
gaat. Dit betreft de kinderen
die voor 21 mei 2018 geboren
zijn.
- U maakt hiervoor vóór 8 januari 2021 een afspraak met
de directeur van de school/
scholen naar keuze. U kunt
daarvoor de onderstaande
contactgegevens gebruiken.
- De kennismakingsmomenten
worden gepland in januari en
februari 2021.

- Het aanmeldformulier kunt
u opvragen via de school of
downloaden van de website.
- U levert vóór 1 maart 2021
het aanmeldformulier in op de
school van uw keuze. Dit kan
zowel digitaal als fysiek. Let
op: deze inleverdatum is erg
belangrijk!
- Uiterlijk 10 maart 2021 ontvangt u via de school een ontvangstbevestiging.
Contactgegevens scholen
Nistelrode:
Henny van Middelkoop

basisschool De Beekgraaf
info@beekgraaf.nl
www.beekgraaf.nl
0412-617356
Ruth van der Pol
basisschool ’t Maxend
directie@maxend.nl
www.maxend.nl
0412-611366
Loosbroek:
Tamara Smits
basisschool Sint Albertus
info@albertusschool.nl
www.albertusschool.nl
0413-229645

Vorstenbosch:
Bram Janssen
basisschool Op Weg
info@bs-opweg.nl
www.bs-opweg.nl
0413-367439
Heeswijk-Dinther:
Femke van Sommeren
basisschool De Bolderik
directie.obsdebolderik@
saamscholen.nl
www.obsdebolderi.nl
0413 293055

Sarah Bergsen
basisschool ’t Palet
info@paletdinther.nl
www.paletdinther.nl
0413-296377
Tamara Smits
basisschool Het Mozaiek
info@mozaiekheeswijk.nl
www.mozaiekheeswijk.nl
0413-291818

Graag tot ziens op een van onze scholen! Met vriendelijke groet,
directeuren van de basisscholen in de gemeente Bernheze.

Informatie voor ouders die een school zoeken in Heesch
Basisonderwijs in Heesch... Goed geregeld!
Voor uw kind wilt u natuurlijk de beste keuzes maken. Zo ook op
het gebied van basisonderwijs. In Heesch is er altijd een school die
bij uw wensen en bij de behoeften van uw kind past! Daarom is het
belangrijk u goed te oriënteren op de schoolkeuze.

Op www.basisscholenheesch.nl
vindt u een korte beschrijving
van de scholen. Daarnaast organiseren we een aantal middagen waarop u de scholen kunt
bezoeken voor een rondleiding.
Dit geldt alleen voor ouders en
kinderen die in schooljaar 2021-

2022 naar de basisschool gaan
(kinderen geboren voor 21 mei
2018). U kunt uw belangstelling
voor scholen, die u wilt bezoeken
opgeven via
www.basisscholenheesch.nl
Dit kunt u tot 8 januari doen.
Na 8 januari ontvangt u een uitnodiging met datum en tijd voor
een rondleiding op de school of
scholen van uw keuze.
DE AANMELDING
Wanneer u uw keuze heeft gemaakt schrijft u uw kind(eren) in

via een inschrijfformulier. U kunt
een inschrijfformulier meenemen
tijdens uw bezoek aan de scholen. De inschrijfformulieren zijn
ook te vinden op de website van
de scholen.
U levert het ingevulde formulier
vóór 1 maart in op de school van
uw keuze.
Heeft u nog vragen neem contact op met één van de scholen:
Met vriendelijke groet,
Arjan Bakhuis
basisschool Emmaus
Dr. Saal van Zwanenberglaan 115,
5384 BV Heesch
www.bsenmaus.nl

Rianne Derks
basisschool De Kiem
De Ploeg 101, 5384 HL Heesch
www.bsdekiem.nl

Mariëlle Klasen
basisschool De Toermalijn-Delta
‘t Vijfeiken 36,5384 ES Heesch
www.bsdetoermalijn.nl
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Pinksterfeesten Nistelrode in afwachting,
een goede voorbereiding is het halve werk
Organisatie staat te popelen, maar realiteit is dat er nog niets vastgelegd kan worden
NISTELRODE - De organisatie zet de eerste schreden naar Pinksterfeesten Nistelrode 2021. De commissie PR heeft de website weer
actueel en het bestuur heeft in januari een afspraak gepland met de
gemeente, die natuurlijk geen concrete uitspraken zal doen, maar
eventueel kan er een soort van protocol besproken worden.

V.l.n.r.: Rian van Schijndel, Lotte van Grunsven, Anke Fransen, Geert
Herckenrath, Bas van der Heijden, Merel Albers. Onder: Reginald von
Piekartz, Archel Kerkhof en Niek Leenders (niet op de foto: Roos Kuijpers)

De nieuwe voorzitter Anke Fransen heeft haar eerste vergadering
voorgezeten met de organisatie,
via Skype weliswaar, maar daarin
werd toch afgesproken de organisatie van Pinksterfeesten Nistelrode seizoen 2021 op te starten.
Anke: “Vooralsnog is er nog
geen sponsorronde tot we meer
weten, want dat zou erg voorbarig zijn en… de ondernemers

hebben nu andere dingen aan
hun hoofd!”
Kraamhouders
De commissie Braderie, Archel
Kerkhof en Geert Herckenrath:
“Wij hebben gekeken hoe we
een start kunnen maken. Eerst en
vooral hopen wij dat de kraamhouders, na een bijzonder dramatisch seizoen voor hen, allemaal gezond zijn en dat het in

deze spannende tijd ook goed
gaat met hun bedrijf.”
Normaal gesproken stuurt de
organisatie eind december een
mail naar de kraamhouders met
daarin de aankondiging voor de
braderie en dat de inschrijving
hiervoor weer gestart is. 1 januari gaat dan het inschrijfformulier
voor iedereen online. “Dit hebben we nu gedaan met een voorinschrijving, om toch alvast positief enthousiast de kraamhouders
te peilen.”
Voorinschrijving
Archel: “De kraamhouders zijn
alvast benaderd en gevraagd om
hun komst, onder enig voorbehoud, naar onze Pinksterfeesten
in 2021 te bevestigen. Voor ons
is het belangrijk om inzicht te
krijgen in hoeverre onze trouwe
ondernemers ook komend jaar,
wanneer mogelijk, naar onze
Pinksterfeesten willen en kunnen
komen.”

hebben over het doorgaan van
Pinksterfeesten Nistelrode krijg je
als standhouder van ons bericht.
We zullen je op dat moment vragen je voorinschrijving om te zetten in een definitieve inschrijving.
Wanneer onverhoopt het organiseren van de Pinksterfeesten
Nistelrode niet mogelijk is, krijg
je vanzelfsprekend bericht van
ons”, besluit Archel.

jaar onze Pinksterfeesten moeten
afgelasten en daarbij zijn wij in
spannende afwachting naar wat
ons te wachten staat in 2021.

2021
Secretaris Reginald von Piekartz:
“Wij hoeven niet uit te leggen
dat het ook voor het team van
Pinksterfeesten Nistelrode een
spannende tijd is. Net als veel andere evenementen hebben we dit

Voorlopig leggen wij alle benodigde contacten en sluiten we
‘contracten onder voorbehoud’
af met leveranciers en artiesten.”

Omdat ons team een uitermate
positieve inslag heeft, hebben wij
vooralsnog alle voorbereidingen
in gang gezet om klaar te zijn
voor een ‘go’, wanneer dat ook
mag komen.

Blijf gezond en hopelijk
tot ziens in mei 2021!

Mocht je de link niet gehad hebben maar wel interesse hebben in
een voorinschrijving, ga dan naar
www.pinksterfeesten-nistelrode.nl/
braderie.
“Een voorinschrijving dus. Op
het moment dat wij duidelijkheid
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Erik Meulendijk ook volgend seizoen
hoofdtrainer bij Prinses Irene
contract met een jaar te verlengen. Daarmee staat Erik volgend
seizoen voor het derde jaar op rij
voor de groep.

‘Prettige samenwerking’

De samenwerking verloopt prettig. Zowel Erik als Prinses Irene
zijn zeer tevreden en zien veel
perspectief om samen door te
gaan. Prinses Irene kijkt dan ook
uit naar een prettige samenwerking voor aankomend seizoen.

In goed overleg met de spelersgroep, de begeleiding en het
bestuur is het besluit genomen
om samen verder te gaan en het

Husselend hockeyen

HEESWIJK-DINTHER - Hockeyclub HDL hield de afgelopen
twee zaterdagen een husseltoernooi onder haar jongste
clubleden.

den naar het hockeyveld komen.
Daar werden ze gehusseld en zo
ontstonden teams van verschillende leeftijden die het die dag
tegen elkaar opnamen.

Een alternatieve manier om in
coronatijd toch volgens de regels
te hockeyen. Clubleden onder
de 16 jaar die zin hadden, kon-

Met een beperkte volwassen begeleiding en veel enthousiaste
clubdeelnemers was dit husseltoernooi een groot succes.

Van pupil bij Altior naar
pupil bij Jan Smit
HEESWIJK-DINTHER - De afgelopen weken is er weer druk
gezocht naar nieuw zangtalent bij The Voice of Holland.
Evie van der Heijden uit Heeswijk-Dinther, al jaren lid van
Altior, zong daar ‘What You’re
Made Of’ van Lucie Silvas bij
The Blind Auditions.
Het was voor de coaches niet
moeilijk om hun stoelen om te
draaien en dat deden ze ook alle
vier. Ze waren allemaal onder de
indruk van het optreden en de
zangkwaliteiten van Evie. Altior

is dan ook trots dat Evie ooit de
pupil van de week was en nu de
pupil bij Jan Smit is.

Ze waren allemaal
onder de indruk van
het optreden en de
zangkwaliteiten van Evie
We wensen haar veel succes
bij de The Battles en misschien
schuilt er wel een kampioen in
Evie bij The Voice of Holland, net
zoals ze dat is bij Altior.

DE OPLOSSING

Erik Meulendijk

NISTELRODE - Erik Meulendijk
blijft ook in het seizoen 20212022 hoofdtrainer bij Prinses
Irene.
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Team Jouka wandelt The Walk of Life

Theo van Lieshout nieuwe
hoofdtrainer VV Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Theo van Lieshout (53) wordt per augustus
2021 de nieuwe hoofdtrainer van Voetbalvereniging Heeswijk. Van
Lieshout is de opvolger van Stef Sijbers die VV Heeswijk volgend
jaar na drie seizoenen gaat verlaten. Het wordt het tweede dienstverband voor Van Lieshout als hoofdtrainer bij de tweedeklasser.
Ook tussen 2003 en 2007 stond hij voor de selectie van Heeswijk.
het de laatste wedstrijden wat
minder”, zegt de voorzitter. Ook
de huidige trainer Stef Sijbers
heeft daar alle vertrouwen in en
zal er alles aan doen om dat voor
elkaar te krijgen. Dan geeft hij
het stokje graag over aan Theo
van Lieshout.

Ruim tien jaar geleden
was hij al enkele
jaren succesvol als
hoofdtrainer
Jouke wandelde met haar tante Karin tien kilometer voor het goede doel

Theo van Lieshout

HEESWIJK-DINTHER - Team Jouka wandelde zondag 20 december tien kilometer voor the Walk of Life,
een initiatief van de dj’s van 3FM. De dj’s wilden graag door het land wandelen voor het goede doel,
maar dit kon vanwege corona niet doorgaan. Jouke Steenbakkers (12) uit Vorstenbosch wilde graag met
haar favoriet Rob Janssen een stukje meewandelen rond Uden. Maar helaas.

Er was erg veel belangstelling
voor de functie van hoofdtrainer
bij VV Heeswijk. “Veel serieuze
en zeer geschikte kandidaten”,
zegt voorzitter Peer Verkuijlen.
Na een zorgvuldige selectieronde kwam Theo van Lieshout als
de meest passende kandidaat
voor dit moment naar voren.

Toen besloten haar tante Karin
van Es en Jouke samen (op de
verjaardag van Jouke) tien kilometer te wandelen voor dit goede doel. De moeder van Jouke
maakte veel reclame via Facebook en in haar vriendenkring.
De belangstelling was enorm.
’s Morgens om 9.30 uur startten
ze hun wandeltocht in Vorsten-

bosch en wandelden samen naar
ziekenhuis Bernhoven en via een
mooie route langs de Leijgraaf
weer terug naar Vorstenbosch.
Om 12.30 uur waren ze weer
terug bij hun startpunt. Hun
streefbedrag was € 150,-. Jouke
dacht dat dit niet haalbaar was,
maar in een zeer korte tijd was
het bedrag al gehaald en streefden ze natuurlijk naar meer.

Uiteindelijk stond de teller op
€ 723,-. Een supermooi bedrag
en voor Jouke, die die dag jarig
was, werd het uiteindelijk toch
nog een mooie verjaardag, gefeliciteerd!
Een mooi gebaar in deze vervelende tijd. Jouke en Karin bedanken iedereen voor het sponseren.

“Het is nog maar de vraag of
er dit seizoen nog iets van een
competitie gespeeld kan worden. Er is in ieder geval volop
vertrouwen dat we in de tweede
klasse blijven spelen, ook al ging

Theo is een doorgewinterde trainer met veel ervaring in de tweede klasse. Met Rhode acteerde
hij zelfs nog een treetje hoger in
de eerste klasse. Voor Heeswijk
is Theo van Lieshout geen onbekende.
Ruim tien jaar geleden was hij al
enkele jaren succesvol als hoofdtrainer. Iets wat hij graag nog
eens wilde was nog een keer
hoofdtrainer worden bij Heeswijk.
In de club is enthousiast gereageerd op de aanstelling van
Theo als de nieuwe trainer voor
het volgende seizoen.
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Selectievoetbal bij Prinses Irene:
in de relatie van TIM VAN DEN BRAND
en NIKA FOKKINGA speelt het een grote rol
NISTELRODE – Dolverliefd en ook nog eens dezelfde passie; Tim van den Brand (27)
en Nika Fokkinga (22) wonen sinds kort samen en hebben een grote factor gemeen.
De term ‘sport’ is misschien wat onderschat, een heuse passie kun je het wel noemen.
Al van jongs af aan is voetbal niet meer weg te denken uit hun leven. “Mijn moeder
dacht nog dat het wel zou overwaaien, mijn interesse in voetbal, maar na vijftien jaar
is dat nog steeds niet gebeurd”, vertelt Nika lachend.
Tekst: Carlijn van de Ven Foto’s: @DMBK

Vijf jaar oud was Tim toen hij
begon met voetballen bij Prinses
Irene, onder leiding van Harrie
Jansen. Tóen al was hij een voetbalfanaat; hij deed niets liever dan
uit school voetballen. “Ik moest
de keuze maken tussen zwemdiploma B of voetbal, een week
later stond ik al bij Prinses Irene”,
zegt Tim. Toen hij eenmaal in de
E1 zat, maakte hij een uitstapje

naar FC Den Bosch, waar hij twee
jaar lang bij de talentschool voetbalde. “Maar toen ik 12 jaar was,
stond ik weer trots in oranje/wit
te voetballen hoor”, vult hij aan.
Nika begon op 7-jarige leeftijd
‘met een heel eigen wil’ met
voetbal bij VV Ravenstein. Hoewel ze tussen de meiden is begonnen, ging ze al snel over naar
de jongensteams: “Ik was zo

na een kantinefeestje van Prinses Irene.” En dat is geen toeval
want inmiddels speelt Nika al
haar vijfde seizoen bij Prinses Irene. “Toen ik ouder werd, wilde ik
mezelf opnieuw uitdagen. Ik ging
rondkijken bij andere dorpen met
hogere niveaus en toen kwam ik
uit in Nistelrode.”

jong, ik groeide met die gasten
mee, dus het was helemaal niet
gek als enige meisje in het team.”
BESLISSENDE PENALTY
Op zijn 16de maakte Tim zijn
debuut, waarbij hij de beslissende penalty tegen HVCH binnenschoot. “Hoewel we op zaterdagavond gingen stappen, had
ik zondags toch echt last van ze-

Zij ging al
snel over
naar de
jongensteams
nuwen. Ik mocht voor het eerst
meedoen met de grote jongens
en met Gaby Kuipers aan het
hoofd.” Waar het begon met
invallen bij blessures, speelt Van
den Brand nu al jaren als echte
‘publieksspeler’ in de selectie van
Prinses Irene. En dat nóg steeds
met evenveel plezier. “Met Erik
Meulendijk als trainer weet ik in
ieder geval zeker dat ik altijd fit
en conditioneel sterk blijf,” grapt
Tim.
IN DE KROEG
Als je de twee vraagt waar ze elkaar hebben leren kennen, zeggen ze natuurlijk: “In de kroeg

Tim en Nika

Hij voetbalde
bij de
talentschool
van FC Den
Bosch

Haar eerste jaar op sportpark de
Schellen begon bij dames 2 en
ging gepaard met veel blessures.
In haar tweede seizoen was ze
vastberaden veel in te halen en
mocht ze aansluiten bij dames 1.
Niet alleen met het team boft ze:
“Alex Sangoer is een trainer die er
voor duizend procent voor gaat.
Op het gebied van tactisch denken en spelinzicht kun je haast
geen betere trainer hebben.”
EEN BEGRIP IN HUN LEVEN
Je zult vast denken: ‘Wat doen
ze tijdens de coronacrisis, nu
groepssporten verboden zijn?’ Ze
blijven in ieder geval niet op de
bank zitten, hoewel af en toe een
vrije zondag ook stiekem wel fijn
is. Sporten is en blijft een begrip
in hun leven.
Tim ruilt het voetbalveld in voor
het tennisveld en samen gaan
ze vaak hardlopen en mountainbiken. Daarnaast focussen ze zich
beiden op hun baan, waarin géén
sport terugkomt. Nika werkt op
de HR-afdeling van ziekenhuis
Bernhoven en Tim is druk als
KAM-medewerker (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu)
bij schoonmaakbedrijf CSU. Na
een deeltijdopleiding hogere veiligheidskunde heeft hij onlangs
zijn handtekening gezet voor een
nieuwe baan bij Kader, een opleidingsinstituut.
VERLIES MET EEN BIERTJE
De overeenkomst tussen Van den
Brand en Fokkinga ligt vooral bij
het té gemotiveerd zijn en niet
goed tegen het verlies kunnen,
zo geven ze zelf toe. Het grootste verschil? “Dat wij als meiden
alles winnen en jullie niet”, grapt
Nika. De meiden kunnen een
verlies minder goed loslaten, zo
zijn ze het samen eens. De mannen voetballen op het niveau
waar ze thuishoren en verwerken
een verlies met een biertje. “Als
de tijd in de kantine ook telt, dan
zijn we wel vele uren in de week
te zien bij Prinses Irene”, besluit
Tim.
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Let op:
RIVM-maatregelen
kunnen invloed
hebben op de
evenementenagenda

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER •
LOOSBROEK • NISTELRODE •
VORSTENBOSCH

Evenementen

Fotograaf:
Jan Smolenaers
Vorstenbosch
Het Molenpad van vroeger
en het nieuwe Molenpad

DONDERDAG 24 DECEMBER
Kerstavond
Kindje Jezus in de kerststal
Plein 1969 Heeswijk-Dinther
PAGINA 11
Gemeentehuis gesloten
Vanaf 12.30 uur
VRIJDAG 25 DECEMBER
Eerste Kerstdag

Open van 10.00
tot 13.00 uur
Borrelpunt Nistelrode
PAGINA 2

DINSDAG 29 DECEMBER
‘The Crazy Bingo
Twenty One Show’
via livestream

ZATERDAG 26 DECEMBER
Tweede Kerstdag

WOENSDAG 30 DECEMBER
De Waan talkshow
www.debkk.nl
PAGINA 2

Open van 10.00
tot 13.00 uur
Borrelpunt Nistelrode
PAGINA 2
ZONDAG 27 DECEMBER
Nisseroise Kwis
Nistelrode en omstreken
MAANDAG 28 DECEMBER
Nisseroise Kwis
Nistelrode en omstreken

DONDERDAG 31 DECEMBER
Oudjaarsdag
Gemeentehuis gesloten
Vanaf 12.30 uur

FOR Mineur
DTV
PAGINA 8

Geen krant
op woensdag
30 december,
week 53

VRIJDAG 1 JANUARI 2021
Nieuwjaarsdag

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

1. Welke plaats had tijdens de Tweede Wereldoorlog drie burgemeesters?

2. Hoe heet het team uit Vorstenbosch dat meedeed aan ‘The Walk of Life’?

3. Hoe heet de dochter van Mevrouw Vijfwinkel die in Cunera I De Bongerd woont?

4. Voor welke spullen heeft Albert Dominicus een voorliefde?
Winnaar vorige week:
Stan, Gijs en Luuk
van den Eertwegh
Het antwoord was:
RENDIER

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

5. Voor welke familie bouwde Pater Werenfried van Straaten in 1956 een huis?

6. Wat is de achternaam van de nieuwe hoofdtrainer van VV Heeswijk?

7. Welke functie beoefent Erik Meulendijk bij RKSV Prinses Irene?

8. Waar gaat Josefien in april op kamers?

9. Hoeveel hoogtepunten beschrijft Janne in haar luchtpost deze keer?

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

10. Wat voor bedrijf zat er toen Erik van Dijk het pand aan de Heuvelstraat in Nistelrode kocht?

