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Bibliotheek Heeswijk-Dinther
is meer dan een uitleencentrum
‘Het wordt hip en vooral happening’

In de bibliotheek gebeurt veel 
meer dan alleen het uitlenen en 
terugbrengen van boeken. Zo 
ook in Heeswijk-Dinther. Daar 
worden onder andere work-
shops, knutseluurtjes, voor-
leesmomenten en presentaties 
gehouden voor verschillende 
leeftijdscategorieën. Verder is en 
blijft het de plek om specifieke 
informatie over onderwerpen in 
te winnen. “We zijn echt meer 
dan een uitleencentrum van 
boeken”, stelt Agnes die in deze 
bijgestaan wordt door Florian. 

Florian dacht mee en maakte het 
ontwerp voor de complete herin-
richting van de bibliotheek. “Het 
bijzondere aan deze bibliotheek 
is dat het rechtstreeks grenst aan 
het marktplein. De collectie boe-
ken vormt de grondstof voor alle 
activiteiten. Om plek te creëren 
waar deze plaats kunnen vinden, 
zijn we alles zo aan het opruimen 
en (ver)schuiven dat er aan de 
raamzijde naast het marktplein 
een lichte open en sfeervolle 
ruimte ontstaat voor activiteiten. 

Dit gaat ‘Het Plein’ heten”, doet 
Forian uit de doeken. 

Ook met de diversiteit van het 
meubilair wordt korte metten 
gemaakt. “Er komt veel nieuw 
bij elkaar passend meubilair’ 
waarmee het één geheel wordt. 
Verder wordt de vaste tribune 
aangepast en op wielen gezet. 
Deze kan zo bij meerdere ge-
legenheden ingezet worden”, 
zegt het tweetal opgewekt. Ook 
wordt een speciale studiehoek 
gerealiseerd. Eentje met stroom, 

zodat iedereen met een laptop 
er aan de slag kan. De leestafel 
blijft, er komt een speelhoek en 
relaxte zitjes tussen de boeken-
kasten. Benadrukt wordt dat de 
collectie boeken blijft en niet 
minder wordt. 

De lokale betekenis van een bi-
bliotheek als ontmoetingsplek 
wordt steeds belangrijker. Ook 
de lokale identiteit speelt hierin 
een rol. Om dit alles te bena-
drukken is door Florian een be-

hang- en vloerontwerp gemaakt 
waarin diverse plaatselijke ico-
nen en sporten weergegeven 
worden. 

Denk daarbij aan de Abdij, de 
Kilsdonkse Molen, het Kasteel, 
De Kersouwe, hockey, voet- en 
korfbal. “Dat moet je zien als een 
levensgroot prentenboek voor 
jong en oud”, vertelt Florian
enthousiast. 

Agnes benadrukt dat óók men-
sen zonder lidmaatschap van 
harte welkom zijn. “We hebben 
een gratis kopje koffie of thee 
en iedereen kan er de krant of 
een tijdschrift lezen. We nodi-
gen mensen met anderen goede 
ideeën ook uit om dat bij ons te 
melden. Dan kijken we samen of 
het haalbaar is om op poten te 
zetten.” 
Verwacht wordt dat de herin-
richting tegen het einde van het 
jaar afgerond is. Informatie over 
de officiële opening volgt nog. 

HEESWIJK–DINTHER - Laat je vooral niet afschrikken door de kranten waarmee 
de ramen van de bibliotheek aan Plein ’69 in Heeswijk-Dinther momenteel 
afgeplakt zijn. Hoewel er tot het einde van het jaar hard gewerkt wordt aan een 
make-over, is het uitleen- en ontmoetingscentrum zoals gebruikelijk geopend. 
Ontwerper Florian de Visser en medewerkster Agnes Setrojojan verheugen zich 
echter nu al op het eindresultaat want: “Het wordt hip en vooral happening in 
de bibliotheek”, beloven ze. 

Florian de Visser en Agnes Setrojojan Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Oók mensen zonder
lidmaatschap zijn welkom

Plein 1969 4 - 5473 CA Heeswijk-Dinther - 0413-291 054

Krant niet ontvangen?
Laat het ons weten via 

info@demooibernhezekrant.nl

We hebben 
een gratis 
kopje ko�  e 
of thee en 
iedereen kan 
er de krant of 
een tijdschrift 
lezen

Voor informatie over de openingstijden

en meer zie: www.nobb.nl
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Tips voor december:
WORKSHOP SERVIES STIPPEN

Maak je eigen uniek 
gestipte kunstwerk op 
een wit servies, helemaal 
in je eigen stĳ l en in je 
eigen kleuren. 
De Eĳ nderic zorgt voor 
alle materialen en een 
basissetje servies, 

bestaande uit een bord, een beker en een schaaltje. Na 
afl oop wordt het setje nog afgebakken in de oven bĳ  de 
Eĳ nderic. Ook leuk om cadeau te geven!
Nistelrode | maandag 2 december 2019 | 19.30-21.30 uur 
€ 35,-. 

WORKSHOP HAARVLECHTEN BĲ  DOCHTER
Haren vlechten is niet 
altĳ d een taak voor 
moeders… ook de 
papa’s fi ksen nu het 
kapsel van hun dochter. 
In deze workshop 
beginnen we met een 
basisvlecht. Daarna leren 
we je de Elsa vlecht en 

nog enkele andere vlechten. Je brengt natuurlĳ k je dochter 
mee, want die is model!
Nistelrode | zaterdag 14 december 2019 | 15.00-16.30 uur 
€ 15,-.

KERSTINSTUIF VOOR BASISSCHOOLJEUGD
De kerstinstuif bĳ  de Eĳ nderic 
wordt al jarenlang druk 
bezocht door basisschool-
kinderen. De jeugd kan zich 
helemaal uitleven met de 
aangeboden knutsel-
activiteiten waarvan het thema 
natuurlĳ k Kerst is. Tussen 
10.00 en 16.00 uur is er vrĳ e 

inloop, de kinderen zĳ n ongeveer 1,5 á 2 uur bezig. 
Inschrĳ ven is niet nodig.
Heesch en Heeswĳ k-Dinther | zaterdag 14 december 2019 
10.00-16.00 uur | € 3,-.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Kom ons nieuwe interieur bekijken!

November voordeel
€ 7,50 korting

dus geen € 29,50 maar slechts € 22,-!
Alleen geldig in november 2019

KOOKTIP
Heerlijke jus

Doe bij Suddervlees
(draadjesvlees)

een winterwortel. 
Krijg je een heerlijke jus.

facebook.com/
� oryaheesch

Openingstijden: 
Maandag gesloten

Dinsdag t/m donderdag van 15.00 tot 23.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur

Zondag van 12.00 tot 22.00 uur.

Boeken- en Platenbeurs

Boeken of platen inleveren?
Heb jij thuis nog boeken of pla-
ten, lp’s en cd’s, waar je niets 
meer mee doet? En gun je ze een 
nieuwe eigenaar? Laat bestuurs-
lid Dirk van Esch weten dat je 
deze in wilt leveren, dit kan via 

06-20031590. Op deze beurs 
worden er overigens geen 
kraampjes verhuurd. 
De vrijwilligers van het Willi-
brordcentrum verwelkomen je 
graag op de Boeken- en Platen-
beurs!

HEESWIJK-DINTHER - Je bent zondag 24 november weer van harte 
welkom om een kijkje te nemen in het Willibrordcentrum. Een zeer 
divers aanbod aan boeken en platen (lp’s en cd’s) ligt dan te wach-
ten op een nieuwe eigenaar. De beurs is van 10.00 tot 15.00 uur. De 
entree is € 2, inclusief een kop koffie of thee. 
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bestaande uit een bord, een beker en een schaaltje. Na 
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Afgekeurde sjekladebol
Ruim twintig jaar geleden bezocht ik regelmatig een wedstrijd 
van FC Den Bosch. Mijn broer was er actief als jeugdvoetballer 
en kon makkelijk aan kaarten komen. We kozen er destijds voor 
om standaard op de tribune van de harde kern te gaan zitten, de 
M-side. In een doorgaans matig gevuld stadion De Vliert en met 
tenenkrommend slecht voetbal was dat het enige vak waar nog 
iets te beleven en te lachen viel. Vooral als de linksbuiten van de 
tegenstander een exotische naam had, een donkere huidskleur had 
en de eerste helft de pech had met zijn rug naar de harde kern te 
moeten spelen.

Ik heb vaak genoeg gezien dat een talentvolle aanvaller van de 
tegenpartij met een donkere huidskleur uitgerekend tijdens de 
wedstrijd FC Den Bosch-uit geen bal goed heeft geraakt. Aannames 
mislukten, schoten vlogen bijna het stadion uit en menig hoofd 
verdween diep tussen de schouders. Als de aanvaller dan door 
zijn coach na zestig minuten uit zijn lijden werd verlost en bijna 
sprintend het veld verliet, werd deze wissel door bijna een heel vak 
met applaus begroet. FC Den Bosch won de wedstrijd dan wel vaak 
niet, maar de M-side had er alles aan gedaan om hun wedstrijd wel 
te winnen.

Ik geloof dat er in twintig jaar niets is veranderd in het stadion van 
FC Den Bosch en in welk willekeurig stadion in Nederland dan ook. 
Ook twintig jaar geleden werd elke willekeurige donkere speler van 
de tegenpartij uitgescholden en werden dezelfde woorden gebezigd 
door dezelfde groep randdebielen. Het verschil is dat er nu eindelijk 
iemand op staat tegen dit soort wanstaltig gedrag, weigert verder 
te voetballen en dat die debielen nu live op TV te zien waren.

Mijn laatste bezoek aan De Vliert is gelukkig een hele tijd terug. 
Ik zou nu niet meer in de buurt willen zitten van het 
vak dat ik toen vooral als sfeervol en een tikkeltje 
opstandig zag. Ik schaam me zelfs twintig jaar 
later dat ik toen soms heb zitten gniffelen als een 
donkere speler werd uitgejouwd en bestempeld 
als afgekeurde sjekladebol. Ik vond die opmerking 
grappig genoeg om te blijven zitten op mijn stoel 
en niet voortijdig het stadion te verlaten. Ik had 
toen al een levenslang stadionverbod verdiend.

Ik zou nu niet meer in de buurt willen zitten van het 
vak dat ik toen vooral als sfeervol en een tikkeltje 
opstandig zag. Ik schaam me zelfs twintig jaar 
later dat ik toen soms heb zitten gniffelen als een 
donkere speler werd uitgejouwd en bestempeld 
als afgekeurde sjekladebol. Ik vond die opmerking 
grappig genoeg om te blijven zitten op mijn stoel 
en niet voortijdig het stadion te verlaten. Ik had 
toen al een levenslang stadionverbod verdiend.

...ook voor
VERSCHILLENDE SOORTEN 

CADEAU-ARTIKELEN
onder andere: VIB Baby, Riverdale, Village Candle

...even naar Primera Heesch
Schoonstraat 2A-01 - 5384 AN Heesch (naast de Hema)

Cadeautip!
Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

Afscheidsavond
Wereldwinkel Heesch:
RIVOR Theater speelt: Ik ben een mens, net als jij!

De voorstelling is samen met sta-
tushouders gemaakt op grond 
van hun ervaringen als ‘nieuwe’ 
Nederlanders. In eerste instantie 
is de voorstelling gemaakt om de 
Nederlandse taal te oefenen. Ech-
ter, het publiek was zo enthousi-
ast en ontroerd, dat overal om 
de voorstelling gevraagd wordt. 
Inmiddels heeft het RIVOR the-
ater de voorstelling al tien keer 

opgevoerd. In deze voorstelling 
nemen statushouders u mee in 
het verleden, heden en de toe-
komst. Hoe is het om in te bur-
geren in Nederland? Wat missen 
ze uit hun eigen land? Wat zijn 
hun toekomstdromen?

Via dit artikel wordt iedereen 
uitgenodigd om naar deze gratis 
voorstelling te komen kijken.
De voorstelling begint om 20.30 
uur en duurt ongeveer 45 mi-
nuten. De kaartjes zijn te be-
stellen via wwheesch@home.nl
of af te halen in de wereldwinkel 
in Heesch.

HEESCH - Wereldwinkel Heesch is gestart met de leegverkoop: vanaf dinsdag 19 november is de kor-
ting maar liefst 40% op alles, met uitzondering van foodproducten! (Op=Op) Op 21 december worden 
de deuren van de winkel voorgoed gesloten. De Wereldwinkel heeft zich altijd met een stukje bewust-
wording en eerlijke handel beziggehouden. Dat is de reden waarom wij u nog graag een ‘gedachtegoed’ 
mee willen geven en u uitnodigen voor een bijzondere toneelvoorstelling op woensdag 11 december in 
De Pas te Heesch, uitgevoerd door het RIVOR Theater uit Tiel.

De neerlandicus en grafisch kun-
stenaar Harrie Schalken toont 
uit zijn eigen grafisch museum 
een expositie van antieke druk-
werken, prentenboeken en af-
beeldingen. Daarin wordt de 

geschiedenis zichtbaar met de 
ontwikkeling van symbolieken 
en gebruiken. 

Het laat ook zien hoe het Sin-
terklaasfeest zich in de loop der 

eeuwen heeft ontwikkeld in Ne-
derland en in Europa.
Juist de oorsprong van de sym-
bolen en de gewoontes die het 
Sinterklaasfeest heeft meege-
bracht brengt verhalen en geeft 

een ander beeld bij strooien, 
schoen zetten, chocoladeletters 
eten, paard over daken, ge-
schenken, schoorstenen et ce-
tera.

De avond begint om 20.00 uur 
in de Abdij van Berne. De entree 
bedraagt € 10,- inclusief koffie/
thee en speculaas in de pauze. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via een 
mail naar
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Lezing:
‘Van Sint Nicolaas tot Sinterklaas’
Berne-Anders activiteit

HEESWIJK-DINTHER - Harrie Schalken geeft maandag 25 november om 20.00 uur in de Abdij in Hees-
wijk een lezing. Hij neemt de aanwezigen dan mee in de ontwikkelingen rond deze heilige, van de Oos-
terse heilige op iconen tot patroonheilige van zeelui en weldoener voor meisjes die met een bruidsschat 
gered moesten worden. Over de evolutie van Sint Nicolaas tot Sinterklaas en ook alles over snoepgoed 
en de oorsprong van bijbehorende gewoonten.

Symbolen en gewoontes 
die het Sinterklaasfeest 

meebracht

Bewustwording en eerlijke handel
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
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 11.00 - 13.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
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.
Buiten openingstijden voor 
spoedeisende recepten kunt u naar 
de Regioapotheek in Bernhoven, 
naast de hoofdingang van het 
Ziekenhuis Bernhoven Uden. 
0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, 0413-298100
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.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

COLUMN

energie, maar van korte duur. 
De complexe suiker geeft 
langer energie. 

Ook de nepsuiker is een 
probleem, het lichaam ziet 
het verschil niet tussen een 
nepsuiker en een echte suiker, 
er wordt dus gewoon insuline 
aangemaakt.

Insuline koppelt zich aan een 
suiker, maar bij een nepsuiker 
valt er niets te koppelen dus 
gaat je bloedsuiker zakken en 
krijg je zin in zoetigheid, soms 
krijg je dan klamme handjes, 
ga je wazig zien en moet je 
dus wat eten!

Als je dan weer een suiker eet 
ga je weer insuline aanmaken 

en kom je in een cirkel terecht 
waarbij je lichaam steeds om 
suiker blijft vragen. 

Het is met onze voeding zo 
moeilijk om geen witte suiker 
te eten, alles zit er vol mee. 
Het brood van de bakker, 
broodbeleg, augurken, uitjes, 
kant en klaar producten, 
zakjes, pakjes en ga maar 
door. Suiker is een smaakstof 
en een conserveringsmiddel, 
en wordt dus erg veel 
gebruikt. We zijn ook gewend 
aan de smaak, je moet echt 
even wennen als je koffie 
zonder suiker gaat drinken, 
de appelmoes die minder zoet 
is gaat eten, geen zoet beleg 
meer op brood...

Onder de microscoop kun je 
de suikermoleculen in je bloed 
goed zien en weet je of jij de 
suiker goed kunt verteren. 

In de gratis lezing van 
maandag 9 december van 
19.00 tot 20.30 uur aan de 
Loonsestraat 17 in Neerloon, 
gaan we hier wat meer op in: 
Wat doet suiker in je lijf? 

Ook kun je gebruik maken 
van het gratis spreekuur iedere 
maandag van 13.00 tot 14.00 
uur. Aanmelden verplicht, 
zowel voor de lezing als het 
spreekuur via 
info@highcare.nl of telefonisch 
op 0486-416530.

Heel erg gemeen om in deze 
suikermaand dit onderwerp 
te kiezen, maar we doen het 
toch. 

Er zijn verschillende soorten 
suiker:
De toegevoegde suiker, dit 
kennen we als de witte suiker.
De complexe suiker, dit is 
suiker uit groente, fruit, 
aardappel, rijst, pasta en 
pannenkoek.
We hebben suikers nodig, het 
wordt in onze spijsvertering 
omgezet in energie. 

In onze voeding is dat een 
beetje fout gelopen, de 
hoeveelheid witte suiker is 
enorm toegenomen, alles zit 
er vol mee.

Eigenlijk is het een plakkerige 
substantie die direct in je 
bloed wordt opgenomen 
en veel problemen kan 
veroorzaken. Denk daarbij 
aan:
-  Overgewicht
- Diabetes
- Huidproblemen
- Hoog cholesterol
- Hoge bloeddruk
- Vermoeidheid
- Transpireren
- Slaapaanvallen

Zo kan ik nog wel even 
doorgaan. 

Het verschil met complexe 
suikers is dat hier vezels, 
vitaminen en mineralen in 
zitten, wat de opname van 
deze suiker vertraagt, het 
komt langzamer in je bloed, 
de alvleesklier reageert veel 
rustiger met de aanmaak 
van insuline dan bij de witte 
suiker.

Van witte suiker heb je snel 

High  Ca re
3000 BV

High Care 3000 BV
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/Neerloon
0486-416530
info@highcare.nl 
www.highcare.nl

SUIKERS

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

Nieuw in Heesch - Huidtherapie 
Gevestigd in het nieuwe Gezondheidscentrum

aan de Gildestraat.
• Ook voor het aanmeten van steunkousen
• Tevens werkzaam in Gezondheidscentrum Nistelrode: 
 De Beekgraaf 58a, 5388 CV, Nistelrode 
• Mogelijk vergoed door uw zorgverkeraar
• Gratis intake op beide locaties

073-7113193
info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl

Specialist
in acne, 

laseren en
oedeem

MAAK DIT JAAR NOG
GEBRUIK VAN UW
ZORGVERGOEDING
• Alle dagen audicien aanwezig
• Persoonlijk deskundig advies
• Afspraak zonder recept
• Tot 100% vergoeding mogelijk

Heesch 0412-475959 • Veghel 0413-288338   
Uden 0413-330905

www.vanschijndelhoortechniek.nl

Voedsel voor nu en voor later
Vandaag de dag leven ruim één 
miljard mensen in extreme ar-
moede. Dorcas legt zich hier niet 
bij neer en komt in actie voor 
mensen die geen beroep kunnen 
doen op een sociaal of financi-
eel vangnet. Tijdens de Dorcas 

Voedselactie 2019 zamelden 
duizenden vrijwilligers voedsel 
en geld in vanuit supermarkten, 
scholen, kerken en bedrijven. 
Het voedsel zal Dorcas uitdelen 
aan mensen die dit zelf niet kun-
nen kopen vanwege armoede, 
leeftijd, ziekte of beperking. Het 
geld uit de collectebussen zal 
Dorcas besteden aan de voed-

seltransporten en investeren 
in voedselzekerheidsprojecten 
waarmee mensen in hun eigen 
levensonderhoud leren voorzien 
door een opleiding te volgen, 
een microkrediet aan te vragen 
of begeleiding te ontvangen op 
de arbeidsmarkt.

Dorcas
Dorcas legt zich niet neer bij ar-
moede in Oost-Europa en Afri-
ka. Ze werkt samen met lokale 
partnerorganisaties aan het ver-
groten van de zelfredzaamheid 
van de allerarmsten. 

Ze is actief op het gebied van 
ontwikkelingshulp, sociale zorg 
en rampenmanagement en komt 
in actie voor de allerarmsten on-
geacht ras, religie, geslacht en 
politieke overtuiging.

Zie ook www.dorcas.nl.

Dorcas Voedselactie 
voor 24ste keer weer 
een succes
HEESWIJK-DINTHER - In COOP supermarkt werd zaterdag 9 no-
vember de jaarlijkse voedselactie gehouden. Deze keer was het re-
sultaat 45 dozen, een prachtig resultaat! Op dit moment worden 
uit alle ingezamelde goederen voedselpakketten samengesteld door 
vrijwilligers in diverse sorteercentra. Al deze voedselpakketten zul-
len nog voor Kerstmis hun bestemming bereiken.

Onder de microscoop kun je de 
suikermoleculen goed zien

45 voedselpakketten 
zullen voor Kerst hun 
bestemming krijgen
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Diamanten bruidspaar
Willy en Thea van de Wijgert

Ze hadden 3,5 jaar verkering 
voordat ze trouwden. De vader 
van Willy is overleden toen Willy 
nog jong was, zijn moeder over-
leed drie maanden voordat Thea 
en Willy met elkaar trouwden. 
Thea, met Ploegmakers als meis-
jesnaam, trok na hun trouwen 
bij Willy in het ouderlijk huis op 
Rukven, Hoeve Weltevreden. 
Daar werden hun drie kinderen 
geboren: twee zonen en een 
dochter. 
De boerderij waar Thea en Willy
tot 2000 hebben gewoond diende

voor twee doeleinden: als boer-
derij waar ze onder andere kip-
pen, koeien en varkens hadden 
en als vakantieboerderij. De fa-

milie van Willy heeft in 1943 
onderduikers en evacuees opge-
vangen in de boerderij en met 
diezelfde gastvrijheid hebben ze 

de vakantieboerderij opgestart. 
“Als de koeien in de zomer bui-
ten liepen, dan verbleven er gas-
ten in de koeienstallen.”  

Na het trouwen hielp Thea veel 
mee in en om de boerderij. “Ik 
vond het heerlijk om daar bezig 
te zijn. Je leerde zo veel verschil-

lende mensen kennen en ieder-
een was altijd even hartelijk”, 
vertelt Thea daarover. Willy heeft 
altijd op de boerderij gewerkt, tot 
aan 1965. “Toen werd het werk-
paard duurder dan de tractor, dus 
hebben we ervoor gekozen om 
te stoppen met de boerderij.” 
Maar de vakantieboerderij bleef 
wel bestaan. Willy ging daarna 
aan het werk als zwemleraar en 
na zijn pensioen ging hij verder 
als examinator. 

Naast het werk in en om de boer-
derij zong Thea bij het kerkkoor 
en legt ze graag een kaartje. 
Willy was altijd actief in het ver-
enigingsleven. “Ik ben 25 jaar 

hoofdman geweest bij het gilde”, 
vertelt hij trots. Willy kan veel 
verhalen vertellen over zijn tijd 
bij het gilde in Heeswijk en heeft 
daardoor veel bijzondere mensen 
ontmoet en diverse onderschei-
dingen ontvangen, waaronder 
een Koninklijke- en een Pauselij-
ke onderscheiding. Het gilde was 
zijn lust en zijn leven en samen 
met Thea is hij daarvoor veel op 
pad geweest. Zo hebben ze onder 
andere Paus Johannes Paulus II

ontmoet en zijn ze in Parijs ge-
weest. Maar ook zonder het 
gilde ging het stel graag op pad 
en hebben ze onder andere de 
Noordkaap bezocht. 

Inmiddels hebben Thea en Willy 
vijf kleinkinderen en een achter-
kleindochter. “Daar ben ik toch 
het meest trots op”, zegt Willy. 
Samen met familie hebben ze 
hun 60-jarige huwelijk gevierd. 

HEESWIJK-DINTHER – Op 14 november 1959 gaven Thea en Willy van de Wijgert elkaar het ja-woord. 
Ze leerden elkaar in Vinkel kennen, trouwden daar voor de kerk en trokken in het ouderlijk huis van 
Willy in Heeswijk-Dinther. Nu, 60 jaar later, geniet het bruidspaar nog steeds van hun tijd samen. 

Thea en Willy kregen bezoek van wethouder Van Moorselaar Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: @DMBK

‘Je leerde zo veel verschillende 
mensen kennen en iedereen was 

altijd even hartelijk’

Willy heeft diverse 
onderscheidingen 

ontvangen
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Wonen en
bouwen voor
senioren

HEESWIJK-DINTHER - Voor alle 
ouderen van Heeswijk-Dinther 
is er op woensdag 27 novem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur een 
belangrijke themamiddag in CC 
Servaes. Op deze middag zijn 
wethouder Peter van Boekel, zijn 
programmamanager Robert Keu-
lards en ook Tom Ramakers van 
woningbouwvereniging JOOST 
(voorheen Kleine Meierij) aan-
wezig.

Waarom?
Een belangrijk onderwerp op de 
agenda van de werkgroep Seni-
orenbelangen HD is het langer 
zelfstandig blijven wonen voor 
ouderen in ons dorp. Hierover zijn 
regelmatig gesprekken met de 
gemeente en de woningbouwco-
operatie. De KBO’s van Heeswijk 
en Dinther willen de ouderen in 
ons dorp informeren over hun 
mogelijkheden rond wonen en 
bouwen. Er komen steeds vragen 
over de (toekomstige) beschik-
baarheid van seniorenwoningen, 
zowel huur- als koopwoningen. 
Waar en wanneer komt er nog 
nieuwbouw? Hoe kan ik in aan-
merking komen voor een senio-
renwoning? Hoe kan ik geholpen 
worden met aanpassingen in 
mijn eigen huis? Wat kan ik doen 
als thuis wonen niet langer meer 
mogelijk is? Kan ik dan terecht 
in woningen waar extra zorg 
verleend kan worden? Allemaal 
vragen als je het hebt over langer 
thuis blijven wonen. Het is dus 
belangrijk te weten wat op dit 
gebied mogelijk is, wat je kunt/
mag verwachten van genoemde 
instanties, wat je zelf kunt doen 
en wie hulp kan bieden.

Kom jij ook?
Alle ouderen van Heeswijk- 
Dinther zijn welkom. Je kunt 
ruimschoots vragen stellen aan 

de betrokken beleidsmakers, 
jouw wensen en zorgen kenbaar 
maken, discussiëren over de door 
genoemde instanties genomen 
en/of te nemen maatregelen 
én... genieten van een gratis kop-
je koffie!

Koffieochtend 
KBO Hees-
wijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Jan van 
Gerwen maakte dit voorjaar een 
voettocht naar Santiago de Com-
postella. 

Hij kan hierover met enthousias-
me vertellen. Ook zal hij mooie 
foto’s van deze tocht laten zien. 
Laat je tijdens de koffieochtend 
op donderdag 28 november in 
CC Servaes verrassen.
De ochtend is van 10.00 tot 11.30 
uur. Wees welkom en geniet van 
een gratis kopje koffie. De KBO’s 
van Heeswijk en Dinther hopen 
hiermee een aantrekkelijke och-
tend te bieden.

Buitenkansje 
voor senioren:
Maak gratis kennis met
De Ouderenlijn!
BRABANT - KBO-Brabant biedt 
in samenwerking met De Oude-
renlijn een gratis tijdelijk abon-

nement aan van De Ouderenlijn. 
Via De Ouderenlijn kunnen se-
nioren op een makkelijke manier 
met elkaar in contact komen. 
Veilig, laagdrempelig en vooral 
gezellig; fijne telefoongesprek-
ken voeren, nieuwe contacten 
leggen en, desgewenst, vriend-
schappen aangaan. 

Van 15 december 2019 tot en 
met 15 februari 2020 krijgen 
deelnemers gratis 250 belminu-
ten per maand. Lidmaatschap 
van KBO-Brabant is niet nodig 
om deel te mogen nemen. Op 15 
februari 2020 loopt het aanbod 
vanzelf af en houdt deelname 
op. Natuurlijk is het mogelijk om 
daarna het abonnement op eigen 
kosten te verlengen (€ 15,- per 
maand, maandelijks opzegbaar). 

Hoe werkt het?
Bij inschrijving geeft u onder 
meer aan welke interesses u 
heeft en op welke tijden u graag 
telefonisch contact wilt met an-
dere deelnemers. De Ouderenlijn 
belt u en een andere deelnemer 
met overeenkomende interes-
ses op een tijdstip dat u beiden 
schikt en verbindt u met elkaar 
door. Uw telefoonnummer is 
onzichtbaar voor uw gespreks-
partner en ook uw achternaam 
en adresgegevens worden niet 
bekendgemaakt aan de ander. 
Als een gesprek wel of juist niet 
naar tevredenheid verliep, kunt 
u dit achteraf aangeven aan De 
Ouderenlijn. Die zorgt er dan 
voor dat u vaker of helemaal niet 
meer met elkaar wordt doorver-
bonden. 

Inschrijven kan via de website: 
www.aanmelden.deouderenlijn.nl 
of telefoonnummer 073-6444066. 
Wij helpen u graag verder. 

KBO-Brabant heeft de Universi-
teit voor Humanistiek gevraagd 
om onderzoek te doen naar de 
ervaringen van deelnemers. Uw 
gegevens worden uiteraard ver-
trouwelijk behandeld en de on-

derzoeksresultaten zijn niet tot u 
als persoon te herleiden. 

Dit project is financieel moge-
lijk gemaakt door een subsidie 
van Fonds Sluyterman van Loo, 
Fonds RCOAK en VGZ.

Kees heeft
afscheid genomen

HEESCH - Vorige week 12 no-
vember heeft Kees de Leeuw 
afscheid genomen als kartrekker 
van de jeu de boulesclub. 

Hij heeft een competitie opgezet 
en de standen steeds bijgehou-
den. Deelnemerslijsten zijn in de 
loop der jaren gewijzigd door 
vertrek en aanwas van leden. 

Beheer van de clubkas was bij 
hem in goede handen. Dat hield 
in: koekjes en koffie inkopen en 
de beheerder van de banen in 
Teeffelen het geld bezorgen. In 
de afgelopen tien jaar heeft Kees 
heel wat telefoontjes gepleegd, 
onder andere om vervoer te re-
gelen. Langdurig zieken werden 
door Kees bezocht.

Na deze opsomming kun je je wel 
indenken, dat we Kees node zul-
len missen. Wij wensen Kees en 
Gonnie nog veel goede jaren toe 
voor de toekomst.
Namens de jeu de boules leden.

KBO Bernheze

KBO HEESWIJK-DINTHER
Langer zelfstandig wonen

Vrijwilligerspunt Bernheze

Vrijwilliger proeflokaal Berne Abdijbier
Berne Abdijbier is het enige Nederlandse Norbertijnenbier.

De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers die het gehele proces 
van brouwen, distributie, verkoop, administratie etc. verzorgen.

Berne Abdijbier is te proeven in het Proeflokaal op het terrein 
van de Abdij van Berne. Vanuit het Proeflokaal worden er 

rondleidingen gegeven. Gasten kunnen genieten van de diverse 
bieren maar ook van koffie, thee en kleine hapjes. 

Wilt u bardienst draaien of een rondleiding geven? 

Mocht dit u aanspreken dan kunt u zich hiervoor inschrijven
via de vacaturebank van ONS welzijn: www.ons-welzijn.nl

Op deze site treft u trouwens nog meer interessante vacatures

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

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

Ontspanningsmiddag Horizon

Op de vrolijke muzikale klanken 
van het duo Jersey genoot men 
van een drankje en een hapje. 
Er werd ook nog een dansje ge-
waagd. Tijdens de pauze nam 
wethouder Rein van Moorselaar 
het woord en vertelde iets over 
het aanvragen van een mantel-
zorgwaardering bij de gemeente 
Bernheze. Aan het einde van deze 
middag, die veel te snel voorbij 
vloog, kreeg iedereen nog een 
warm worstenbroodje en belegde 
broodjes met koffie of thee. Het 
was weer een geslaagde middag 
voor alle aanwezigen en iedereen 
ging voldaan weer naar huis.

HEESCH - Ziekenvereniging Horizon hield op dinsdag 5 november weer een heel gezellige ontspan-
ningsmiddag in ’t Tunneke. Na een kopje koffie of thee met een heerlijk gebakje heette voorzitter Jan 
van der Leest alle ongeveer 150 aanwezige mensen met hun partners uit de doelgroep van harte wel-
kom. Ook bedankte hij iedereen voor hun stem tijdens Rabobank ClubSupport waardoor Ziekenvereni-
ging Horizon voor de vijfde keer de meeste stemmen kreeg. 

Jan van Gerwen

Kees de Leeuw

Kartrekker van de
jeu de boulesclub

Cheque van 
€ 500,-
voor Villa 
Pardoes

NISTELRODE/KAATSHEUVEL - 
Op 11 november werden 
Dorien en Sandra uitgeno-
digd bij Villa Pardoes om een 
cheque te overhandigen van  
€ 500,-. Dit geld is opge-
haald met het keez-toer-
nooi in Nistelrode bij Zaal  
‘t Tramstation.

Villa Pardoes is een vakantie-
verblijf in Kaatsheuvel voor 
ernstig, mogelijk levensbe-
dreigend zieke kinderen. Sa-
men met hun ouders, broer-
tjes en zusjes beleven zij hier 
een week lang gratis een va-
kantie. Villa Pardoes richt zich 
op zieke kinderen uit Neder-
land in de leeftijdscategorie 
van 4 tot 12 jaar oud.
Dorien en Sandra: “We zijn 
een mooie ervaring rijker en 
hebben met eigen ogen ge-
zien waar het geld naar toe 
gaat. Ook kunnen we weer 
terugkijken op een druk, 
geslaagd en gezellig keez- 
toernooi.” Het volgende keez-
toernooi is op 13 december bij 
‘t Tramstation in Nistelrode. 
Voor aanmelding of meer in-
formatie kun je mailen naar 
keezetoernooi@gmail.com.
Na een bevestigingsmail ben 
je ingeschreven.
We hopen ook nu op een 
mooie opkomst en het goe-
de doel is Cystic Fibrosis 
(taaislijmziekte).
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
21 t/m 27 november

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Lasagne

€ 0,90100 gr.

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

Ontbijtkoek

Weekendknaller!

Tompouce
3 + 1 gratis
Alleen geldig op  
vrijdag en zaterdag 

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

HUTSPOT 500 gram € 0.95
ZUURKOOL 500 gram € 0.95
PASTINAAK 500 gram  € 1.25

Half om half saucijzen
4+1 gratis

Grillworst

€ 1,30

2,45

Van Mook

Voor ieder kind:
een wortel voor het paard van Sint

nu

nu

100 gr.

Volkoren 
puntjes

4 + 2 gratis

Een speciaal kerstcadeau,
voor de medewerkers!

Als ondernemer mijmer je, zo te-
gen het einde van het jaar, even 
over de successen van het afge-
lopen jaar. De tips en tops krijgen 
weer aandacht. En de tomeloze 
inzet van medewerkers geduren-
de het hele jaar zijn opgevallen 
en je wilt ze graag waarderen met 
een attentie. Wil je hierbij origi-
neel voor de dag komen? Dat 
kost vaak hoofdbrekens. Echter, 
het antwoord is heel dichtbij: 
Wereldwinkel Nistelrode.

Speciaal voor je medewerkers 
gaan de deuren van het karakte-

ristieke pand aan het Raadhuis-
plein 1b een avond (of meerde-
re) open, zodat zij zelf een keuze 
kunnen maken uit het uitgebrei-

de aanbod duurzame en fairtra-
de cadeaus; originele en eerlijke 
cadeaus mét een verhaal! 
Wil jij, als bedrijf, hiervan ge-
bruik maken? Neem dan geheel 
vrijblijvend contact met ons op 
en wij leggen je onder het genot 
van een kopje koffie alle moge-
lijkheden voor. De vrijwilligers 
van Wereldwinkel Nistelrode 
staan graag voor je klaar! 

Social media
Intussen zitten de bestuursleden 
en de vrijwilligers niet stil. Inte-
gendeel, zij zijn enthousiast in de 
weer om Wereldwinkel Nistelro-
de levendig en actief te houden! 
Samen met Bernheze Media 
werken zij aan nog meer be-
kendheid en herkenbaarheid. 

Via de social media zijn het uit-
gebreide assortiment, de acties 
en de verrassende wending in 
2020 te volgen. Voor meer infor-
matie of afspraken buiten ope-
ningstijden: Anke van Rijswijk: 
06-34254915. Of mail naar: 
info@wereldwinkelnistelrode.nl.

Openingstijden: woensdag 
en donderdag: 10.00-17.00 uur.
Vrijdag: 10.00-20.00 uur.
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.

NISTELRODE – Je medewerkers dit jaar een origineel kerstcadeau geven? En je wilt je aankoop het liefst 
lokaal houden? Dat kan! Reserveer een avond in de Wereldwinkel Nistelrode waarop je medewerkers 
naar hartenlust kunnen shoppen, zoek zelf een passend cadeau uit óf geef een fairtrade-cadeaubon, dan 
hebben ze altijd het perfecte kerstcadeau. Maak een afspraak bij de wereldwinkel en ga op zoek naar 
een uniek cadeau.

ook online
Nistelrode

www.facebook.com/wereldwinkelnistelrode

www.instagram.com/wereldwinkelnistelrode

Volg
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Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

  Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
  en advies zorgdragen voor 
een memorabel afscheid

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Kindertekeningen op dekzeilen
Nôtre-Dame, ook uit Bernheze?

De Cathédrale Nôtre-Dame de 
Paris, letterlijk vertaald: de On-
ze-Lieve-Vrouwekathedraal van 
Parijs, is een icoon voor de stad 
Parijs en voor Frankrijk. Te mid-
den van alle toeristen is deze 
kerk een teken van het christelijk 
geloof. 

De kindertekeningen mogen 
waarheidsgetrouwe weergaven 
zijn, maar ook fantasieën over 
hoe de kathedraal eruit zou kun-

nen zien. De tekeningen zullen 
worden geprint op gigantische 
dekzeilen die het gebouw tijdens 
de restauratie zullen bedekken. 
De onthulling van de dekzei-
len staat gepland voor 15 april, 
exact één jaar na de brand. 

De brand brak uit tijdens restau-
ratiewerkzaamheden. De vie-
ringtoren en een deel van het 
dak stortte toen in. Vele mensen, 
gelovig of niet, beseften toen, 

meer dan ooit, wat deze kerk 
voor hen betekent. 

Wie een tekening wil inzenden 
kan die toesturen naar de pas-
toraal werkster van de parochie 
De Goede Herder. Het adres is 
Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch. 
Vergeet niet je naam en adres er-
bij te vermelden, want mocht je 
tekening te zien zijn in Parijs dan 
willen we jou daar natuurlijk als 
eerste van op de hoogte stellen!

BERNHEZE - De bisschop van Parijs doet een oproep aan kinderen wereldwijd om tekeningen van de 
kathedraal in te zenden. Deze in vroeggotische stijl opgetrokken kerk, waar al eeuwenlang vele gelovi-
gen zich mee verbonden voelen én die jaarlijks miljoenen bezoekers trekt, werd een half jaar geleden 
zwaar beschadigd. 

Kunst en religie

Deze keer komt Ingrid van 
Neer-Bruggink praten over kunst 
en religie. Ingrid geeft regel-
matig kunsthistorische presen-
taties over de spiritualiteit van 
Augustinus en de Orde der Au-
gustijnen. Ze is als lekenaugus-

tijn verbonden aan de Orde der 
Augustijnen. Ingrid is classica en 
als redacteur verbonden aan het 
Augustijns Instituut. 
Ze redigeert de websites 
www.augustinus.nl en 
www.augustijnen.nl,

Facebookpagina Augustinus.nl
en het tijdschrift Augustijns 
Forum. Daarnaast is ze een van 
de contactpersonen voor Augus-
tijnse spiritualiteit.

Iedereen is van harte welkom!

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - In de Parochie Heilige Augustinus worden steeds thema-avonden 
over heel uiteenlopende onderwerpen gehouden. Op maandag 25 november is er van 19.30 tot 21.30 
uur in De Rots (Kerkwijk 44a in Berlicum) weer zo’n thema-avond.

De opzet van de kerstpakketten-
actie wijkt enigszins af van die 
van voorgaande jaren. Voorheen 
werden eigen transportmiddelen 
van de leden van de stichting of 
gehuurde transportmiddelen in-
gezet. Nu maken de leden van de 
stichting een vliegreis van Eind-
hoven naar Wroclaw in Polen en 
huren ter plaatse transportmid-
delen om de in Kobylin en Kro-
toszyn samengestelde kerspak-
ketten te gaan verspreiden.

De gemeente Kobylin is gelegen 
tussen Poznan en Wroclaw. Er 
heerst nog veel werkloosheid, 
de uitkeringen voor ouderen zijn 
minimaal en dit alles leidt tot 
schrijnende toestanden voor de 
doelgroep. Naast de kerstpak-
kettenactie ondersteunt de stich-
ting ook ouderenprojecten in de 
gemeente Kobylin.
De plaatselijke schoolbesturen, 
een artsencollectief en de ge-
meentelijke Sociale Dienst van 

Kobylin zijn de informatiebron-
nen voor de stichting. Mevrouw 
Danuta Piskorek heeft de leiding 
van de organisatie in Polen. 

De delegatie uit Bernheze be-
staat dit jaar uit Jan van den 
Akker, Christ Cuijpers, Harry 
Daandels, Twan van Hout, Bart 
Pittens en Toon van Dijk. De 
reis- en verblijfkosten nemen de 
leden voor eigen rekening. 

Omdat de financiele middelen 
van de stichting zeer beperkt zijn 
wordt een geringe kerstbijdrage 
op prijs gesteld. 

Het rekeningnummer van de 
Stichting Bernheze-Kobylin is 
NL62RABO0137118430.

Kerstpakketten voor 
Kobylin in Polen

KOBYLIN/BERNHEZE - Stichting Bernheze-Kobylin heeft ook dit jaar 
weer een kerstpakkettenactie georganiseerd voor Kobylin in Polen. 
De doelgroep bestaat voornamelijk uit eenzame ouderen en gehan-
dicapten in de omvangrijke gemeente Kobylin die ruim twintig ker-
nen omvat. Dankzij de bijdragen van particulieren, stichting Charity 
Cup Nistelrode en subsidie van de Internationale Samenwerking 
van de gemeente Bernheze, is de kerstpakkettenactie ook dit jaar 
weer mogelijk, zij het dat het helaas elk jaar moeilijker wordt om 
een en ander te financieren.

Heemschuur geopend

Op de begane grond is een 
mooie poffer- en mutsencollectie 
te bewonderen, zijn er archeo-
logische vondsten die bekeken 
kunnen worden en in de lees- en 
studiezaal kunnen bezoekers ge-
bruik maken van de bibliotheek 
en de zeer uitgebreide fotocol-
lectie raadplegen. Uiteraard zijn 
ook de uitgaven van de heem-
kundekring te koop. Rond de 
Heemschuur kan de prachtige 
tuin bekeken worden, en ook 
bijzondere objecten kunnen be-
wonderd worden zoals een ori-
ginele manege of rosmolen. De 

mogelijkheid bestaat een kopje 
koffie of thee te nuttigen. 

Zondag 24 november opent de 
Heemschuur weer haar deu-
ren voor het publiek van 13.00 
tot 17.00 uur. Het adres van de 
Heemschuur is Schoonstraat 35. 
Buiten de vaste openingstijden 
zijn tegen betaling groepsbezoe-
ken mogelijk. 
Meer informatie vind je op 
www.de-elf-rotten.nl, 
via 06-10463762 of door een 
mail te sturen naar 
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

HEESCH - De Heemschuur is het verenigingsgebouw van Heemkundekring De Elf Rotten. Wat is er 
te zien? Op de eerste verdieping het museum met een prachtige collectie landbouwwerktuigen en 
ambachtelijke gebruiksvoorwerpen, zoals die van een rietdekker, een imker en een schoenmaker, een 
schooltje en een winkeltje. Ook zijn er spullen van de dorpsdokter te bezichtingen.

Bezoekers kunnen 
ook de uitgebreide 

fotocollectie 
raadplegen

NISTELRODE - De toneelclub 
uit Nistelrode in 1960. 

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.

Wa’n skôn foto... Wie, wat, waar
en wanneer

De opzet van de actie 
wijkt enigszins af van 
andere jaren
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Talloze uren vrijwilligerswerk 
hebben de vereniging en het 
clubgebouw in de afgelopen ja-
ren gemaakt tot wat het nu is. 
Scouting Heesch bestaat al meer 
dan 70 jaar en is via haar (jeugd)
leden verbonden aan honderden 
Heeschenaren die wekelijks over 
de vloer komen. Maar... dat kan 
beter! Daarom opent Scouting 
Heesch de deuren om de club te 
laten zien aan iedereen die inte-
resse heeft.

Je bent van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen tij-
dens de open dag op zondag 
24 november. Er worden tussen 
13.00 en 16.00 uur spelletjes 
georganiseerd en rondleidin-
gen gegeven. De koffie smaakt 
overigens erg goed en het is ge-
woonweg beregezellig om op 
bezoek te komen!

Meer informatie kun je vinden 
op www.scoutingheesch.nl.

Open dag bij Scouting Heesch
HEESCH - Scouting Heesch verblijft al ruim 40 jaar in het clubgebouw ‘De Elleboog’, een authentieke 
boerderij aan de Leekenstraat 6. Zoals sommige Heeschenaren zullen weten een gebouw waar in het 
verleden flink wat debatten over gevoerd zijn (privatisering), maar met een uitkomst waar de club ont-
zettend trots op is. Van een oude boerderij in verval tot een prachtig gerestaureerd gebouw met een 
traditionele uitstraling én met een bijzondere maatschappelijke functie in het centrum van Heesch.

Geslaagd
NISTELRODE/EINDHOVEN - Op 11 november is oud-
Bernrodiaan Thijs Kisters Cum Laude geslaagd voor zijn master 
Industrial And Applied Mathematics aan de TU Eindhoven.

Jeugdpronkzitting HDL zoekt 
talent voor ‘D’n Dolle Vrijdag’

Ben je tussen de 6 en 16 jaar? 
Woon jij in Dinther, Heeswijk of 
Loosbroek? Heb je talent en sta 
je graag op het podium? Dan 
zijn wij op zoek naar jou!

Houd je van dans, zang of mu-
ziek, kun je goochelen of ton-
proaten? Vind je het leuk om 
alleen of met een groep op een 
podium te staan? Wil jij jouw ta-
lent aan een groot publiek laten 
zien? Grijp je kans en meld je 
vóór maandag 2 december aan.

Meer informatie over de jeugd-
pronkzitting op ‘D’n Dolle Vrij-
dag’ vind je op 
www.jeugdcarnavalhdl.nl/
activiteiten/dn-dolle-vrijdag. 

Jezelf aanmelden doe je door 
een mail te sturen naar 
jeugdraadhdl@gmail.com. 

Vermeld daarin je naam, leeftijd, 
met hoeveel personen je mee-
doet, wat je doet en hoelang de 
act duurt. 

SNEVELBOKKENLAND - Dit jaar willen we ‘D’n Dolle Vrijdag’ in een nieuw carnavalsjasje steken. Op 
vrijdag 21 februari 2020 wordt niet alleen de jeugdraad in de schijnwerpers gezet, maar is het de bedoe-
ling dat aan alle kinderen van Heeswijk-Dinther en Loosbroek een podium geboden wordt.

De aftrap van het weekend was 
een dropping, een avontuurlijk 
programma in het pikkedonkere 
buitengebied. Na de noodzake-
lijke veiligheidsinformatie wer-
den de scouts, gidsen en ouders 
met auto’s weggebracht naar 
de diverse dropplaatsen. Daar 
begon het avontuur pas goed 
met het zoeken naar de juiste 
weg naar het eindpunt, ergens 
in Schaijk. Onderweg hadden 
de groepjes tijd om diverse op-
drachten te volbrengen. 

Clipopnames in Den Bosch
Voorafgaand aan het weekend 
hadden de scouts van Mister To-
ble en Mister Rone van Warner 
Twix Pictures een uitnodiging 
gekregen om deel te nemen aan 
een heuse wedstrijd voor begin-
nende bands. De hoofdprijs was 
een GRC, een Golden Record 
Contract. Door het ochtend-
programma, dat allerlei buiten-
spellen met muziekkenmerken 
bevatte, van Jodelen tot Micro-
foonroof, probeerden de bands 

in de juiste muzikale sfeer te 
komen. Voor de opname van de 
clips trokken de bands naar de 
(culturele) hoofdstad van Bra-
bant, ’s-Hertogenbosch. Daar 
kon men op historische plekken 
punten verdienen voor muziek-
instrumenten, die gebruikt kon-
den worden bij de opname van 
hun muziekclip.

Na het eten volgde een pubquiz 
en werd er gezellig gezongen 
rond een kampvuur. 

Persconferentie Warner Twix
De zondagochtend was gevuld 
met een muzikaal Catanspel, 
waarbij de bands door slimme 
samenwerking bij de bank moes-
ten proberen om zoveel mogelijk 
andere bands op te kopen. 

Het slot van het gezellige the-
maweekend werd gevormd door 
een persconferentie waarin To-
ble & Rone bekend maakten wie 
de winnaar van het Gouden Pla-
tencontract was.

Heesche scouts winnen 
Gouden Platencontract  

HEESCH - Scouts (jongens in de leeftijd van 12 tot 15 jaar) houden 
niet van stilzitten. Vraag naar hun favoriete activiteiten; vast en ze-
ker dat de reactie zal zijn: ‘naar buiten’. Uiteraard is muziek ook be-
langrijk. Het onlangs gehouden themaweekend stond bol van beide. 

KINDEREN EN JONGEREN

VORSTENBOSCH - Sinterklaas 
is erg blij dat hij dit jaar weer 
kan logeren in de mooie molen.

Mocht je een mooie tekening 
hebben gemaakt of een brief 

aan Sinterklaas hebben geschre-
ven; de brievenbus zal vanaf 17 
november weer klaar staan bij de 
molen.
Woensdag 27 november van 
16.30 tot 18.30 uur zijn alle kin-

deren welkom om Sinterklaas 
een handje te komen geven in 
de molen. 

Natuurlijk is er dan ook een aan-
tal Pieten. Kom je ook?

Sinterklaas bij de molen
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Installatiebedrijf Van Grinsven
ondersteunt klanten in de energietransitie

Zo’n vier jaar inmiddels installeert 
het bedrijf warmtepompen, ver-
tellen de nieuwe eigenaren Alwin 
van Lent en Ellen van Lent-Kenter. 
“Klanten, zowel particulieren als 
bedrijven, willen in gesprek over 
duurzaamheid. Ze zijn op zoek 
naar maatwerkoplossingen.” 

Het installatiebedrijf werkt samen 
met de Bernhezer Energie Coö-
peratie (BECO) om deze oplos-

singen mogelijk te maken. BECO 
brengt in kaart wat het voorwerk 
behelst. Zo is een goed geïsoleer-
de woning belangrijk voor het 
functioneren van een warmte-
pomp. Vervolgens verzorgt Van 
Grinsven de installatie en het on-
derhoud ervan. Ook radiatoren, 
zonneboilers, vloerverwarming 
en ventilatiesystemen kunnen 
helpen bij energiebesparing en 
verduurzaming. 

Niet lang in de kou
Maar de installateurs doen veel 
meer. De onderneming verzorgt 
de aanleg en het onderhoud van 
de centrale verwarming van haar 
klanten, in dit geval veel particu-
lieren, in een straal van dertig ki-
lometer rondom het bedrijf. Door 
het afsluiten van een servicecon-
tract zitten ze niet lang in de kou 
als de verwarming in de koude 
maanden stuk gaat. Daarnaast 

vormt loodgieterswerk, denk 
hierbij aan gas- en watertoevoer 
en het plaatsen van sanitair, nog 
steeds een belangrijke pijler van 
het bedrijf. Dat was al zo toen 
Alwin er in 1993 begon als leer-

ling installatiemonteur. Hij groei-
de door tot werkvoorbereider en 
werd in 2015 mede-eigenaar. 
Vorig jaar nam hij samen met El-
len het stokje volledig over van 
eigenaren Tonnie en Tinie van 
Grinsven. 

Overname en verhuizing
De onderneming verhuisde intus-
sen van de Zoggelsestraat naar 
de huidige locatie aan de Vinkel-
sestraat. “Hier hebben we meer 
ruimte om door te groeien. Het 
magazijn werd te klein. Ook heb-
ben we nu vijf mensen in dienst 
in plaats van twee”, vertelt Al-
win. Voor hem was de overna-
me een logische stap. “Je kent je 
klanten en de werkwijze van het 
bedrijf door en door.” 

Die werkwijze springt volgens 
hem boven het maaiveld uit door 
de servicegerichtheid. Daar ligt 
de kracht van het bedrijf. “We 
gaan geen uitdaging uit de weg 
en lossen de problemen snel op.”

HEESCH - De energietransitie is in volle gang. Hierdoor is er behoefte aan een partij die duurzaamheid 
in de praktijk brengt in woningen en bedrijfspanden – een installateur die warmtepompen en zonneboi-
lers plaatst. Installatiebedrijf Van Grinsven, gevestigd aan de Vinkelsestraat 22 in Heesch is zo’n partij. 

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

Ellen en Alwin nemen de planning door Alwin met een moderne warmtepompinstallatie
 Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Marcel van der Steen

“We hebben vanalles, om er een super-
leuke tijd van te maken”, vertelt Angela 
van Eert, de eigenaresse, “Of je nu op 
zoek bent naar een cadeautje of een lek-
kere chocoladeletter. We hebben ze in 
vele smaken, puur melk of wit, of met 
praline of gespoten, of zelfs met likeur 
als: Likeur 43, boswandeling, scrobbeler 
of baileys. Ook voor een kop koffie, thee 
of warme chocolade van echte chocolade 
met slagroom met iets lekkers. Daarnaast 
is de lunch, voor thuis, bij je bedrijf of bij 
Chill, met verse broodjes een aanrader.

CADEAUBON
Laat jij je familie zelf kiezen? Of wil jij je 
vriendinnen of zussen meenemen voor 
een high tea met chocoladefondeu? Dan 
is een cadeaubon natuurlijk helemaal top. 
“Door een samenwerking met de web-
shop van Two4you.nl staan er nu allerlei 
cadeautjes in de winkel. Denk eens aan 
een pakket met bijvoorbeeld een kande-
laar of windlichtje samen met een doos 

bonbons, daar kun je wel mee aankomen. 
In het Italiaans hoekje, met lekkere canel-
loni koekjes en nougat. Of de limoncello 
of mandiranello waar je ook de lekkerste 
nagerechten mee kunt maken voor de 
kerst.
Zoveel mogelijkheden in de IJs- en 
Lunchcorner Chill: “We maken graag 
jouw pakketje naar wens; met bonbons of 
andere cadeautjes en lekkernijen.”

CHILL voor lekkere chocolade 
verrassingen

NISTELRODE – In de drukke feestmaand december is het heerlijk om tot rust te komen 
bij Chill. Voor een lekkere en ontspannen lunch of voor je december-inkopen, om de 
cadeautjes net iets feestelijker in te pakken. Bij Chill vind je een uitgebreid assorti-
ment. Vraag eens naar de verschillende mogelijkheden; voor je bedrijf, je vriendinnen-
lunch of je suprise. 

Weijen 24, 5388 HN Nistelrode
085-8882579
heerlijkchill@hotmail.com
www.chill-nistelrode.nl
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Het team van Bus Whisky proost op de lancering

Open dag Bus Whisky
zondag 24 november
Eerste vat Bus Whisky al voor lancering uitverkocht 

Afgelopen week raakte de voor-
raad van Bus Whisky in enkele 
dagen uitgeput nadat klanten via 
internet konden vooruitbestel-
len. “Je weet wel dat er vraag is 
naar exclusieve whisky en zeker 
naar een eerste botteling van 
een nieuw huis”, vertelt meester 
distilleerder Marcel van Roessel. 
Maar dit succes overtrof zelfs zijn 
stoutste verwachtingen.
Aanstaande zondag houdt Bus 

Whisky een open dag van 12.30 
tot 17.00 uur. Het nieuwe Bra-
bantse whiskymerk bottelt pas 
in maart volgend jaar een nieuw 
vat. “Maar we hebben speciaal 
voor zondag een aantal flessen 
van de eerste botteling apart 
gehouden. Want liefhebbers 
moeten zondag natuurlijk wel 
iets kunnen proeven”, lacht van 
Roessel. De open dag is gratis 
toegankelijk.

Datum: zondag 24 november
Locatie: Bus Whisky Distillers/
De Heische Hoeve
Adres: Heideweg 1a, Loosbroek
Tijd: 12.30 tot 17.00 uur.

DEN HAAG/LOOSBROEK - De recensies waren lovend, het publiek razend enthousiast. Afgelopen 
weekend was de officiële release van Bus Whisky tijdens het International Whisky Festival in Den 
Haag. Ook het stevige prijskaartje bleek geen obstakel voor de honderden kopers van de exclusieve 
streekwhisky: al voor de officiële lancering was de eerste productie volledig uitverkocht.

Op 15 april 1963 hebben zij el-
kaar ontmoet bij een dansschool 
in Oss en vijftig jaar geleden, op 
12 november 1969, traden zij in 
Nistelrode in het huwelijk. Het 
echtpaar betrok na hun huwe-
lijk een nieuwbouwwoning aan 
de Elzenstraat. In 1971 werd 
hun eerste zoon Ferenc geboren 
en in 1974 volgde een tweede 
zoon, Ronald.

André heeft vijftig jaar als gra-
ficus gewerkt bij drukkerijen in 
Oss en Veghel. Nelly was in haar 
werkzame leven interieurver-
zorgster, daarnaast maakte zij 
ook erg graag kleding.

De extra vrije tijd die na de pen-

sionering is ontstaan wordt voor-
al gevuld met tuinieren, kaarten 
en samen koken. Bij mooi weer 
trekken ze er graag samen op 
uit om te gaan winkelen of voor 
het maken van dagtripjes met de 
trein door Nederland. Ook ge-
nieten ze van de vele bezoekjes 
aan familie en vrienden. Nelly 
heeft als hobby het maken van 
kaarten en André vist graag. 
Ze zijn beiden nog werkzaam 
als vrijwilliger waarbij ze maan-
delijks het blad ‘ONS’ van de 
KBO-vereniging Nistelrode be-
zorgen en ook bij tennisvereni-
ging Telro in Nistelrode is het 
echtpaar actief. Daar werd Nelly 
in 2015 zelfs verkozen tot vrij-
willigster van het jaar.

50-Jarig huwelijk
van André Lagarde en Nelly 
Lagarde-van den Akker

NISTELRODE – André Lagarde (73) en Nelly Lagarde-van den Akker 
(75) uit Nistelrode vierden zondag 10 november, samen met hun 
twee kinderen en vele familieleden en vrienden, hun gouden huwe-
lijksfeest. Nelly werd geboren in Nistelrode en André in Oss.
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2019 121 minuten,
biografie, muziek 

Zo van het podium gelopen in 
z’n showpak (oranjerode over-
all met vleugels, hoofdkap met 
hoorns) ploft een opgefokte El-
ton John neer voor z’n eerste 
therapeutische groepssessie in de 
afkickkliniek. Hij is, somt de rock-
zanger op, verslaafd aan alcohol, 
drugs, pijnstillers, seks en impuls-
aankopen. Daarnaast zijn er nog 
z’n woede-uitbarstingen en die 
eetstoornis.

‘Rocketman’ is een openharti-
ge musical over de opkomst en 
bijna-ondergang van de artiest 
die in de jaren zeventig ’s we-
relds best verkopende popster 
was. De kliniek dient als spil; 
het vertrekpunt voor sprongen 

terug in de tijd. Hoe de als Re-
ginald Dwight geboren Elton als 
kind leed onder z’n gevoelsarme 
vader en onverschillige moeder. 
Hoe hij z’n aangeboren muzi-
kale talent ontwikkelde en een 
verbond sloot met tekstschrijver 
Bernie Taupin. En hoe enkele 
door Engeland tourende zwarte 
Amerikaanse muzikanten hun 
bleue begeleider twee dingen in-
prenten: a) Reginald valt heus op 
mannen, b) Reginald moet niet 
alleen zijn naam, maar heel zijn 
persona heruitvinden om het te 
maken in de muziek.

Meer? Vooraf een lekkere maal-
tijd in het filmthema van die 
avond voor € 12,50.

Zie www.de-pas.nl

Zondag 24 november, 
19.00 uur, € 6,-.

FILMHUIS DE PAS: 
Rocketman

In het op een ware gebeurtenis 
gebaseerde ‘Das schweigende 
Klassenzimmer’ is het 1956, vijf 
jaar vóór de bouw van de Muur. 
Een middelbare schoolklas in 
Oost-Berlijn besluit spontaan om 
een minuut stilte te houden in 
hun klas ter nagedachtenis aan 
de bij de opstand in Hongarije 
gesneuvelde studenten. Dat had-
den ze beter niet kunnen doen, 
want de gevolgen zijn niet te 
overzien.

Tijdens een bezoek aan een bio-
scoop in West-Berlijn zien de 
Oost-Duitse scholieren Theo en 
Kurt schokkende beelden over 
de Hongaarse opstand in Boeda-
pest. Het tripje van de middelba-
re scholieren zet hun wereldbeeld 
op zijn kop: ze leren over een re-
cente volksopstand in Hongarije 
tegen het Sovjetregime. Terug in 
het Oosten ontdekken ze over 
dezelfde gebeurtenis een klein 

berichtje in de lokale krant: de 
Hongaarse opstandelingen zijn 
aan deze kant van de grens geen 
vrijheidsstrijders, maar fascisten.

Uit solidariteit met de gevallen 
slachtoffers willen ze een gebaar 
maken en tijdens een les houden 
ze allen een minuut stilte. Dit 
veroorzaakt flink wat onrust en 
als dit ter ore komt van het mi-
nisterie van Onderwijs wordt het 
als een contrarevolutionaire daad 
beschouwd met verstrekkende 
gevolgen voor de scholieren.

Donderdag 28 november.
Aanvang filmavond 20.15 uur.
Tickets à € 5,- verkrijgbaar aan de 
kassa voorafgaand aan de film.

NISTELRODE – CC Nesterlé vertoont donderdag 28 november de 
film ‘Das schweigende Klassenzimmer’. Dit drama werd genomi-
neerd voor de Duitse Filmprijs en viel al in de prijzen op het filmfes-
tival ‘Film by the Sea’ in Vlissingen.

NISTELRODE – CC Nesterlé vertoont donderdag 28 november de 

Das Schweigende
klassenzimmer

Wijnproeverij van de wijnen van 
Sint Catharinadal uit Oosterhout

Maar ze vertellen ook het mooie 
verhaal over hoe de wijngaard 
van de zusters Norbertinessen in 
2016 tot stand kwam. Ook kun 
je de wijnen proeven en kopen 
want boekhandel Berne heeft 
deze wijn in het abdijproduc-
tenassortiment opgenomen. Er 
zijn momenteel drie wijnen, die 
zeer goed beoordeeld worden in 
wijnvakbladen. 
De gebruikte druivensoorten zijn 
Chardonnay, Pinot Gris, Pinot 
Blanc, Pinot Noir, Auxerrois en 
Gamay. Van deze druiven maakt 
men vooral witte wijnen. De Pi-
not Noir en Gamay worden ge-
bruikt voor een licht gekleurde 
rosé. 

Vrijdag 29 november, aanvang 
15.30 uur in boekhandel Berne. 
De entree is vrij, maar aanmel-
den is verplicht.

Aanmelden via 
activiteiten@bernemedia.com of 
in boekhandel Berne. 
Van harte welkom!

HEESWIJK-DINTHER - De wijngidsen Paul van den Berg en Jan Hoekstra, beiden verbonden aan het 
wijndomein Sint Catharinadal in Oosterhout, vertellen vrijdag 29 november over de wijnen die daar 
geproduceerd worden.

Kunstlezing over de Tuinen 
van verbeelding van Monet
BERNHEZE - Kunsthistorica Ma-
rie Christine Walraven geeft 
woensdag 27 november in de 
bibliotheek in Nistelrode een 
lezing over de tentoonstelling 
‘Monet – Tuinen van verbeel-
ding’. 

De tuinen van Monet
Wereldberoemd zijn ze: de wa-
terlelies van Monet. Maar wie dit 
schilderij in het echt ziet, verliest 
zich in de weerspiegelingen en 
weet niet meer waar het water 
begint en de lucht ophoudt.
Het is inmiddels ruim 33 jaar 
geleden dat de laatste, grote 
tentoonstelling over Monet in 
Nederland was. Een groot deel 
van Monets ‘tuinen’ zijn zelfs 
nog nooit in Nederland te zien 
geweest. Het Gemeentemuse-
um Den Haag vond het daarom 
hoog tijd voor een nieuw eerbe-
toon aan deze impressionist. 

Marie Christine Walraven
Kunsthistorica Marie Christine 
Walraven studeerde kunstge-

schiedenis in Leiden. Zij heeft ja-
renlange ervaring in het verzor-
gen van lezingen en cursussen, 
onder andere bij Muzelinck in 
Oss. Zij geeft in deze lezing uit-
leg over Monet en een inleiding 
op de tentoonstelling die van 12 
oktober tot en met 2 februari te 
zien is in het Gemeentemuseum 
Den Haag. 

Kaartverkoop
Kaarten voor deze lezing kosten 

in de voorverkoop € 5,- voor 
bibliotheekleden en € 7,- voor 
niet-leden. 
De kaarten zijn te koop via 
www.bibliotheekbernheze.nl 
of aan de balie van een van de 
Bernhezer bibliotheken. 

Op de avond zelf kosten de 
kaarten € 7,-.

Woensdag 27 november, 20.00 
uur, bibliotheek Nistelrode.

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

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

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS
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Specialist op het gebied van
personeelsadministratie, salarisverwerking en HR-zaken

‘Mijn werk is dynamisch en leuk’
Tekst: Wendy van Lijssel Foto: Edwin Hendriks

Onervaren kun je Jolanda van 
der Wijst van het gelijknamige 
salaris- en advieskantoor onmo-
gelijk noemen. Na een studie 
bedrijfsadministratie werkte ze 
lang bij een groothandel op de 
financiële administratie. Vervol-
gens stroomde ze door naar de 
salarisadministratie. Ondertussen 
rondde ze succesvol studies af op 
gebied van loonadministratie, ar-
beidsrecht en sociale verzekerin-
gen. Met al deze bagage was ze 
vele jaren actief als leidinggeven-
de op een afdeling personeels- en 
salarisadministratie en gaf daarbij 
sturing aan vijftien medewerkers. 

Uiteindelijk begon ze haar ei-
gen onderneming, Van der Wijst  
Salaris & Advies. Een stap waar 
ze nog geen moment spijt van 
heeft, want: “Mijn vak is dyna-
misch en divers. Ik heb te maken 
met veel verschillende mensen, 
variërend van medewerkers tot 
eigenaren van bedrijven. Ik on-
dersteun, coach, adviseer en 

biedt MKB-klanten een totaal-
pakket aan. Dat wil zeggen dat 
ik, in overleg en indien gewenst, 
de complete personeelsadmi-
nistratie en salarisverwerking en 
advisering op HR-gebied op me 
neem, of onderdelen daarvan. 

Daarbij vind ik het leuk om op 
locatie te werken en tijdelijk (gro-
tere) bedrijven te ontzorgen. De 
combinatie van in de weer zijn 
voor klanten in mijn eigen kan-
toor en op locatie de handen uit 
de mouwen steken vind ik heel 
leuk”, vertelt Jolanda opgewekt. 

De onderneemster heeft een pas-
sie voor haar vak, is flexibel, ont-
zettend ervaren en staat te boek 
als betrouwbaar en betrokken. 
Voor zowel nieuwe als bestaan-
de klanten maakt ze tijd om hen 

bij te staan op elk gebied. Indien 
het specialistisch is, maakt ze ver-
der gebruik van haar uitgebrei-
de netwerk. Samengevat wordt 
iedereen altijd vakbekwaam en 
adequaat bijgestaan. Daarbij 
zorgt ze door het jaarlijks volgen 
van talloze seminars en het lezen 
van vakliteratuur dat ze up to 
date blijft. Iets waar haar klanten 
profijt van hebben, want: “Door 
veranderende wetgeving zijn er 
doorlopend veranderingen. Ik 
zorg dat mijn klanten daarvan 
op de hoogte zijn. Daar hoeven 
zij zich niet mee bezig te houden. 
Dat is mijn werk. Ik schrijf notities 
en adviseer hen kosteloos over 
de juiste weg”, doet ze uit de 
doeken om toe te voegen: “Mijn 
vakgebied staat nooit stil. Mijn 
werk is dynamisch en dat maakt 
het ontzettend leuk.” 

Bestaande of nieuwe bedrijven 
zijn van harte welkom voor een 
vrijblijvend gesprek. Zie 
www.vanderwijst-salarisadvies.nl 

HEESWIJK-DINTHER – Van het maken van een salarisstrook, een arbeidsovereenkomst, Arbodienst-
verlening en pensioenadministratie tot het voeren van ‘slecht nieuws’-gesprekken en meer. Veel meer. 
Van der Wijst Salaris & Advies, gevestigd aan de Abdijstraat 12 in Heeswijk-Dinther, is een allround 
specialist op het gebied van personeelsadministratie, salarisverwerking en advisering HR-zaken. Daar-
bij vindt Jolanda van der Wijst het ook leuk om bedrijven enige tijd (dus tijdelijk) of structureel uit de 
brand te helpen. “Ik ben van vele markten thuis. Mijn werk is dynamisch en dat maakt het ontzettend 
leuk”, meldt ze enthousiast. 

Abdijstraat 12 - 5473 AE Heeswijk-Dinther - 06-82582328
info@vanderwijst-salarisadvies.nl - www.vanderwijst-salarisadvies.nl

Jolanda van der Wijst

‘Ik bied MKB-klanten 
een totaalpakket aan’
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BERNHEZE BOUWT

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

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode

0412 612594

Opslagruimte voor bedrijven en zzp’ers

Te huur

Nieuw te realiseren
in Nistelrode
Beschikbaar vanaf eind 2019.
50m2 - 100m2 - 150m2

170m2  - 255m2

Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu 

Ontdek jouw mogelijkheden 
bij Hoppenbrouwers!

Over Hoppenbrouwers
Werken bij een groot bedrijf 
dat toch kleinschalig aanvoelt? 
Werkplezier staat bij ons voorop. 
Bij Hoppenbrouwers heb je meer 
dan 1.100 collega’s, maar werk 
je in een hecht en gezellig team.

Hoppenbrouwers is een tech-
nisch dienstverlener en erkend 
leerbedrijf. Je kunt aan de slag 

gaan in uiteenlopende techni-
sche disciplines zoals elektro-
techniek, werktuigbouwkunde, 
beveiliging, industriële auto-
matisering, sprinkler, duurzame 
energie, inspecties en beheer, 
onderhoud en service.

Met vestigingen in Best, Breda, 
Deurne, Dongen, Heesch, Nij-
megen, Roosendaal, Rosmalen, 

Udenhout en Utrecht is er altijd 
wel een Hoppenbrouwers bij jou 
in de buurt.

Kom jij ook?
Benieuwd wat Hoppenbrouwers 
jou kan bieden? 

We zien je graag maandagavond 
25 november om 18.45 uur op 
één van onze vestigingen.

HEESCH - Ben jij op zoek naar een stage, leerwerkplek of nieuwe uitdaging in de techniek? Tijdens 
het Werken bij Hoppenbrouwers Event kom jij alles te weten over de kansen bij Hoppenbrouwers. Op 
alle vestigingen geven wij extra aandacht aan het thema opleidingsmogelijkheden voor BBL-trajecten, 
stages, afstudeeropdrachten en traineeships.

Raakt Nistelrode het prieeltje kwijt?

Zij zijn inmiddels een jaar in ge-
sprek met de gemeente over een 
andere locatie. Er is wel vanaf 
het begin door betrokken par-
tijen een duidelijk standpunt in-
genomen: Het prieel hoort thuis 
op het Raadhuisplein. Knelpunt 
is kennelijk de jaarlijkse kermis. 

Met wat simpele verschuivin-
gen,wat water bij de wijn, zou dit 
mogelijk moeten zijn. 

Als de prachtige nieuwbouw 
klaar is, verdient dit juweeltje zijn 
vertrouwde plaatsje op een van 
de leukste dorpspleinen van de 
regio. De ‘Vrienden van het Pri-
eel’ zullen zich hier, in goed over-
leg, voor blijven inzetten.

26 jaar geleden is het prieel 
aangeboden door Hanenberg 
Wegenbouw in het kader van 
de herinrichting van het huidige 
Raadhuisplein.

NISTELRODE - Sinds 1993 is het prieel in Nistelrode beeldbepalend op het Raadhuisplein. Vanwege de 
komende nieuwbouw van ‘De Brouwplaats’ met parkeergelegenheid staat dit Nisserois monumentje in 
de weg en is het afgelopen zaterdag door de ‘Vrienden van het Prieel’ tijdelijk verwijderd en opgeslagen. 

Afgelopen zaterdag werd het prieeltje op het Raadhuisplein afgebroken
 Tekst: Leo van Zijl Foto’s: Edwin Verkuylen

Dit juweeltje verdient 
zijn vertrouwde plaatsje 
op een van de leukste 

dorpspleinen
van de regio

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

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
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Zoggelhoeve:
kleinschalig en met veel aandacht

Tekst: Carlijn van de Ven Foto’s: Marcel van der Steen

“Met humor en respect begeleid 
ik mijn cliënten met dementie in 
hun dagelijkse patroon, waarbij 
de gelegenheid wordt geboden 
om talenten en interesses te de-
len met anderen”, vertelt Henny 
trots. “In feite is Zoggelhoeve een 
verlengstuk van de mantelzorger, 
die tijdelijk wordt ontzorgd.” 

De dagbesteding aan de Zog-
gelsestraat 59 in Heesch wordt 
een warme, laagdrempelige plek 
waar dementerenden zich veilig 
voelen. Als een tweede thuis. 

Met maximaal tien cliënten per 
dag is het kleinschalig én krijgt 
ieder veel aandacht. Op de open 
dag is iedereen van harte welkom 
om het compleet verbouwde en 
vernieuwde pand te bezichtigen. 

Ruimte voor talenten en hobby’s
Aan activiteiten en gezelligheid 
geen gebrek op de Zoggelhoeve. 
Om 10.30 uur wordt de doorde-
weekse dag opgestart met een 
kopje koffie en een goed gesprek. 
Daarna volgen allerlei variëren-
de activiteiten op wens van de  

cliënten. Van wandelen tot dan-
sen en van breien tot knutselen. 
Ook talenten mogen beoefend 
worden; “Als iemand dolgraag 
een muziekinstrument wil be-
spelen, dan zorgen we daar toch 
voor! Het moet gewoon aanvoe-
len als thuis!” Daarnaast wordt 
er een dierenweide aangelegd en 
mogen de dementerenden hun 
eigen groentes kweken in een 
echte moestuin. Afsluitend wordt 
gezamenlijk gegeten, waarbij 
ook de mantelzorger mag aan-
schuiven. Zo is de dagbesteding 
om 18.30 uur voorbij. 

Net iets extra’s
Van Zoggel werkt al jaren in de 
zorg en heeft enorm veel zin om 
aan dit nieuwe avontuur te be-
ginnen. Alle dementerenden uit 
Heesch en omgeving zijn wel-
kom. “Ik zie het als uitdaging om 
deze doelgroep een zinvolle dag-
besteding aan te bieden. Ik wil ze 
nét wat extra’s kunnen bieden.” 
Al ruim anderhalf jaar is Henny 
bezig met de voorbereidingen 
van zijn nieuwe dagbesteding. 

Het pand in zijn achtertuin is 
verbouwd en beschikt nu over 
aangepaste voorzieningen. “Zo 
kunnen we ook cliënten in een 
rolstoel verwelkomen. Verder 
moet het aanvoelen als een ge-
zellige huiskamer.” 

Vrijwilligers
Iedereen die nog een paar uurtjes 
in de week over heeft en het leuk 
zou vinden om samen met deze 
dementerenden te fietsen, wan-
delen, tuinieren, spelletjes spe-

len of op een andere manier een 
steentje wil bijdragen, wordt ook 
uitgenodigd om langs te komen 
op de open dag.

HEESCH – Een huiselijke, warme en actieve dagbesteding voor mensen met dementie. Dat is wat Henny 
van Zoggel vanaf eind november gaat beginnen. Op zaterdag 23 november nodigt hij met trots iedereen 
uit die een kijkje wil komen nemen op de open dag van Zoggelhoeve, die vernoemd is naar de straat-
naam én Henny’s achternaam. 

Henny van Zoggel

De ‘Zoggelhoeve’ 

Zoggelsestraat 59, Heesch
06-20440195
info@zoggelhoeve.nl 
www.zoggelhoeve.nl
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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 t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 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

Tot 25 november 2019
Aanmelden snoeihout buiten 
de bebouwde kom

25 november 2019
Vergadering Raadscommissie 
Bestuur en Strategie

26 november 2019
Vergadering Raadscommissie 
Maatschappelijke Zaken

27 november 2019
Vergadering Raadscommissie 
Ruimtelijke Zaken

Tot 28 november 2019
Aanmelden bladhopen

12 december 2019
Vergadering gemeenteraad

18 december 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Bij Menzel en Bus (Nistelrode)

Meer info:
www.bernheze.org
www.facebook.com/
gembernheze

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

Wilt u toch van uw bladafval 
af, dan kunt uw het gratis in de 
gft-container doen of naar een 
van de 2 groendepots brengen. 
- Firma Van Schaijk, Berghemse-

weg 13, Nistelrode
- Firma Dijkhoff, Lariestraat 25, 

Heeswijk-Dinther
Doet u gevallen bladeren in uw 
gft-container? Zorg dan dat het 
zo droog mogelijk is en stamp 
het niet te hard aan. Nat, aange-
stampt blad vormt namelijk een 
dikke massa die niet gemakkelijk 
uit de container valt. 

Zelf een bladhoop maken
Kunt u het blad niet meer in de 

groencontainer kwijt, dan kunt 
u een grotere bladhoop maken 
die u vervolgens bij ons kunt 
aanmelden. We komen hem dan 
ophalen tijdens de eerste ophaal-
ronde na de melding (dat geldt 
ook voor het buitengebied).

Volgende ophaalronde
in december
De eerstvolgende ophaalronde 
is in december. We beginnen op 
2 december en hopen dat we 
de bladhopen binnen een week 
kunnen ophalen, maar het kan 
zijn dat de ronde 2 weken duurt. 
Dat is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen.

Als u uw bladhoop voor 28 no-
vember aanmeldt, nemen we 
hem begin december mee.

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

Gemeente ruimt bladafval op
Bladeren zijn natuurlijke compost voor uw tuin en zorgen ervoor dat 
de grond minder verdroogt. Ons advies is om de bladeren zoveel 
mogelijk in uw borders te harken. 

Spelen in een natuurlijke en 
groene omgeving is belangrijk 
voor kinderen. Het nodigt uit 
om buiten te spelen, het prikkelt 
de creativiteit en het vermindert 
stress. De ‘vergroening’ betekent 
dat zoveel mogelijk tegels van de 
schoolpleinen worden wegge-
haald en dat er groen voor in de 
plaats komt. Dat kunnen natuur-
lijke speelplekken zijn, maar ook 
bijvoorbeeld planten, bomen of 
moestuinen. 

Volgend voorjaar
een groen schoolplein
De meeste plannen zijn nu nog 
in de ontwerpfase, maar waar-
schijnlijk vanaf komend voorjaar 
kunnen de kinderen op de scho-

len iedere dag spelen en leren in 
een gezonde, avontuurlijke leer-
omgeving 

Subsidieregeling
De groene schoolpleinen worden 
gesubsidieerd uit de subsidie-
regeling ‘Schoolpleinen van de
toekomst’ van Provincie Noord-
Brabant. 

Vindt u dat uw straat of buurt 
wel een beetje groener kan? Of 
heeft u een idee om samen met 
buren of vrienden de buurt groe-
ner te maken? Neem dan contact 
op met Harold Soffner van de 
gemeente Bernheze, via e-mail 
gemeente@bernheze.org, of tele-
foonnummer 0412-45 88 88.

Groenere schoolpleinen 
Zes basisscholen in de gemeente Bernheze gaan komend jaar hun 
schoolplein groener maken. De gemeente heeft de scholen begeleid 
bij het maken van een mooi ontwerp dat past bij de wensen van de 
leerlingen, ouders en leerkrachten. 

Afvoerputten schoonmaken

Gemeente Bernheze

De gemeente op social media

Maak altijd een afspraak

Naar de gemeente?

De volgende raadscommissie-
vergaderingen vinden binnen-
kort plaats. De vergaderingen 
zijn openbaar. U bent welkom 
vanaf 19.30 uur in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch. 
Bezoekers hebben de moge-
lijkheid om mee te praten over 
onderwerpen die op de agenda 
staan. 

Raadscommissie Bestuur en 
Strategie op 25 november 2019
- Regionale samenwerking
- Controleprotocol voor de 

accountantscontrole van de 
jaarrekening 2019

- Derde tussentijdse rapportage 
gemeente Bernheze 2019

- Belastingvoorstel 2020
- Verordening Rechtspositie 

raads- en commissieleden 
gemeente Bernheze 2019

- Opiniërende bespreking 
zienswijze op herindelingsont-
werp gemeente Maashorst 
voor wat betreft de naamge-
ving

Raadscommissie Maatschap-
pelijke Zaken op 26 november 
2019
- Presentatie werkgroep 
 Dementievriendelijke ge-

meente van Ons Welzijn

- Stand van zaken Jeugdzorg, 
Wmo en Participatiewet

- Regionale samenwerking
- Vaststellen Regionaal beleids-

plan jeugdhulp 2020-2023
- Derde tussentijdse rapportage 

gemeente Bernheze 2019
- Notitie ter informatie Integra-

le toegang sociaal domein
- Presentatie stand van zaken 

DNI

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op 27 november 2019
- Regionale samenwerking 
- Nota grondbeleid 2019-2025
- Uitvoeringsagenda 2020 

Duurzame Energieagenda

- Vaststellen bestemmingsplan 
Hoog-Beugt 10, 

 Heeswijk-Dinther
- Toepassen coördinatieregeling 

paragraaf 3.6.1. Wet ruim-
telijke ordening CPO Ballen-
donk, Heeswijk-Dinther

- Derde tussentijdse rapportage 
gemeente Bernheze 2019

De agenda en stukken vindt u 
op www.bernheze.org. 
Met vragen over de gemeen-
teraad en de raadscommissies 
kunt u terecht bij de griffi e, 
telefoon: 0412-45 88 88,
e-mail: griffi e@bernheze.org.

RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN 

Het plangebied van dit bestem-
mingsplan grenst aan de noord-
zijde aan meerdere woningen ge-
legen aan de Past. De Grootstraat 
en ligt ingeklemd tussen de 
RvR-woningen aan de Kromme-
delseweg en de Schaapsdijk. 

Het plan maakt de bouw van ca. 
30 woningen in allerlei prijsklas-
sen mogelijk. Ook worden enke-

le huurwoningen gebouwd.

Tijdens deze inloopavond zijn 
medewerkers van de gemeen-
te aanwezig om vragen over 
het plan te beantwoorden. Er is 
geen centrale presentatie maar 
u bent welkom om tussen 18.30 
en 20.00 uur langs te komen om 
het ontwerpbestemmingsplan in 
te zien en vragen te stellen. 

Inloopavond Loosbroek
Ontwerpbestemmingsplan Schaapsdijk

Op 26 november 2019 vindt tussen 18.30 en 20.00 uur een inloop-
avond plaats in Cultureel Centrum De Wis in Loosbroek. Het onder-
werp is: ontwerpbestemmingsplan Schaapsdijk, Loosbroek.

Het is weer tijd om de afvoerput-
ten in Bernheze schoon te ma-
ken. We zijn daar inmiddels mee 
gestart en zijn er tot 14 december 
2019 mee bezig. Het is belangrijk 
dat onze medewerkers er goed 
bij kunnen. Wilt u daarom in de 
komende weken geen auto op 

een put of afvoergoot parkeren? 
Bedankt voor de medewerking!
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GEMEENTEBERICHTEN

Voornemen ambtshalve 
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de 
volgende personen niet meer wo-
nen op het adres in de gemeen-
te Bernheze waar zij volgens de 
Wet basisregistratie personen 
staan ingeschreven. Het onder-
zoek van de afdeling Burgerza-
ken leverde geen resultaat op. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze is van plan het bijhou-
den van hun persoonsgegevens 
ambtshalve te beëindigen. Dit 
kan voor hen grote persoon-
lijke en/of financiële gevolgen 
hebben. Het formele besluit tot 
uitschrijving wordt gepubliceerd 
op de gemeentepagina’s in deze 
krant.
- Ruela dos Santos Oliveira, 

Sandra Filipa,
 geboren 28-07-1988
- Henriques Caracol, Bruno 
 Miguel, geboren 31-05-1993    
- Ciurea, Gheorghitâ Ciprian, 

geboren 26-02-1980 
- Wisniewski, Łukasz Paweł, 

geboren 10-07-1996  
- Fekete, Lúcia, 
 geboren 08-12-1999
- Sznopek, István, 
 geboren 17-03-1988 
- Angyal, Gábor, 
 geboren 04-07-1981
- Angyal, Gyula,
 geboren 17-08-1979
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen 
of heeft u vragen, neem dan 
contact op met het de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente 
Bernheze via 0412-45 88 88 of 
gemeente@bernheze.org. 

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Laverhof on Ice voor 

het organiseren van Laverhof 
on Ice op de locatie, Abdijstraat 
36 in Heeswijk-Dinther op 11 
december van 19.00 tot 23.00 

uur, 12, 16, 17, 18 ,19 decem-
ber van 09.00 tot 23.00 uur, 
13, 20 december van 09.00 tot 
01.00 uur, 15 december van 
10.00 tot 22.00 uur, 14, 21 
december van 09.30 tot 01.00 
uur en 22 december 2019 van 
11.00 tot 01.00 uur. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
18 november 2019.

- De Veluwe Hunt voor het or-
ganiseren van een slipjacht op 
24 november 2019 van 12.00 
tot 17.00 uur in het buitenge-
bied van Heeswijk-Dinther. De 
beschikking is verzonden op 18 
november 2019.

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- Stichting de Looz Corswa-

rem Hoeve voor het organi-
seren van een kerstmarkt op 
de locatie Kasteel 3 in Hees-
wijk-Dinther op 13 december 
van 16.00 tot 20.00 uur. De 
toestemming is verzonden op 
18 november 2019.

Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Melding schenktijden para-
commerciële rechtspersoon
Gemeenschapshuis De Stuik, 
Schoolstraat 14, Vorstenbosch 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:34B, lid 4 APV melding 
gedaan van een activiteit op 4, 
26, 31 januari en 1, 21 t/m 25 
februari 2020. Van deze moge-
lijkheid mag door de inrichting 
maximaal 6 keer per jaar ge-
bruik worden gemaakt. Tijdens 
de activiteit gelden er ruime-
re schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwij-
zen wij u naar artikel 2:34B, lid 
1 en 2 van de APV, die te vin-
den is op www.bernheze.org.  

Incidentele festiviteiten
Café ’t Tunneke, ’t Dorp 148, 
Heesch heeft een kennisgeving 
gedaan van een incidentele festi-

viteit op 20 december 2019. Van 
deze mogelijkheid kan maximaal 
6 keer per jaar gebruik worden 
gemaakt. Tijdens de festiviteit 
gelden ruimere geluidsnormen 
dan normaal. Voor de exacte 
normen verwijzen wij u naar arti-
kel 4:3 van de APV, die te vinden 
is op www.bernheze.org.

Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond 
van artikel 2:12 lid 1 onder a van 
de APV Bernheze 2018, voor het 
maken van een uitweg naar:
- Julianastraat 13, Heesch
- Hommelsedijk 6c, 
 Heeswijk-Dinther
het maken van een 2de uitweg 
naar:
- De Brakkensedijk 8, 
 Vorstenbosch
- Kerkveld 18, Nistelrode
- Narcislaan 29, Heesch
- Beellandstraat 7,Heesch
het verbreden van een uitweg 
naar:
- Kerkveld 35, Nistelrode.
Deze meldingen zijn op 14 no-
vember 2019 geaccepteerd. Ver-
zenddatum: 14 november 2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Vastgesteld bestemmingsplan 
Hondstraat 8a-10 Vorstenbosch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
de gemeenteraad in de vergade-
ring van 31 oktober 2019 het be-
stemmingsplan ‘Hondstraat 8a-
10 Vorstenbosch’ ongewijzigd 
heeft vastgesteld. Het plan is te 
raadplegen op www.ruimteljike-
plannen.nl onder code NL.IM-
RO.1721.BPHondstr8a10-vg01. 
Inhoud: Het plan betreft het wij-
zigen van de woonbestemming 
naar een bedrijfsbestemming ten 
behoeve van een huidverzor-
gingskliniek/schoonheidssalon 
aan de Hondstraat 8a-10 in Vor-
stenbosch.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

RECTIFICATIE Ontwerpbestem-
mingsplan Schaapsdijk, Loos-
broek
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Schaapsdijk, Loosbroek’, te 

raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl met IDN-code NL.IM-
RO.1721.BPSchaapsdijk-ow01.
Inhoud: Het plangebied ligt in-
geklemd tussen Schaapsdijk, 
Krommedelseweg en Pastoor de 
Grootstraat. Tevens is voor twee 
bouwkavels aan de Schaapsdijk 
een wijzigingsbevoegdheid op-
genomen. Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van ca 30 wo-
ningen mogelijk.
Met dit ontwerpbestemmings-
plan verzoeken burgemeester en 
wethouders tevens Gedeputeer-
de Staten om een herbegrenzing 
van het ‘bestaand stedelijk ge-
bied’ resp. ‘gemengd landelijk 
gebied’ als vastgelegd in de Ver-
ordening ruimte van de provincie 
Noord-Brabant.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
- Delst, nabij nr. 23
 kappen 30 linden en 1 plataan 

voor het aanleggen van een 
snelfietsroute

 Datum ontvangst: 5-11-2019 
- Grootwiel ong. Plan De Zwarte 

Molen kavel 11 sectie L 1546
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 12-11-2019
- Grootwiel ong. Plan de Zwarte 

Molen kavel 8 sectie L 1547
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 14-11-2019

Heeswijk-Dinther
- Abdijstraat nabij nr. 38
 Kappen 3 beuken i.v.m. nieuw-

bouw 2 woningen
 Datum ontvangst: 13-11-2019
- Eikenhoek 28
 Kappen 1 walnoot i.v.m. over-

last en gevaar
 Datum ontvangst: 14-11-2019
- Rukven 11
 Oprichten loods
 Datum ontvangst: 11-11-2019 
- Justitieweg 2
 Aanpassing bouw varkensstal 

G (wijziging op eerder verleen-
de vergunning)

 Datum ontvangst: 12-11-2019
- Hommelsedijk 6a
 Bouw verblijven (Boertel)

 Datum ontvangst: 12-11-2019
Heesch
- Hoefstraat 19
 Bouw carport
 Datum ontvangst: 13-11-2019
- Runstraat ong. sectie A nr.7321
 Oprichten bedrijfshal
 Datum ontvangst: 12-11-2019
- Nistelrodeseweg 69
 Oprichten vrijstaande woning 

met bijgebouw
 Datum ontvangst: 14-11-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Venhofstraat 3
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening i.v.m. bed 
& breakfast

 Verzenddatum: 08-11-2019
- Berktstraat 7
 Weigering gevraagde om-

gevingsvergunning voor het 
oprichten van een agrarische 
loods

 Verzenddatum: 07-11-2019
- Achterste Groes 6
 Plaatsen tijdelijke unit 
 Verzenddatum: 14-11-2019
Nistelrode
- Canadabaan 14 en 6
 Aanbrengen gevelreclame
 Verzenddatum: 11-11-2019
Heeswijk-Dinther
- Zijlstraat 1
 Brandveilig gebruik
 Verzenddatum: 11-11-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunningen
De volgende tijdelijke vergunnin-
gen zijn verleend. Deze besluiten 
treden daags na verzending in 
werking.
Heesch
- Van Uden-erf 10
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

van een woonunit
 Verzenddatum: 07-11-2019
Nistelrode
- Wiekslag ong. Plan Zwarte 

Molen kavel K05
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

van een woonunit
 Verzenddatum: 12-11-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

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. 
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken 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 schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

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

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

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

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

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

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

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

WWW.BERNHEZE.ORG

Foto’s: @DMBK
Meer foto’s op: 

www.mooibernheze.nl
Sinterklaasintocht Nistelrode

www.mooibernheze.nl
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Tekst?

HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN Zie oplossing pagina 30

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:
Toine Ceelen 
uit Nistelrode

Winnaar:
Yvonne van
Collenburg

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenNaam van de woordzoeker

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

HOOFDPIET INTOCHT KADOOTJES
MIJTER OHZOSNEL PAKJESAVOND
PEPERNOTEN SINTERKLAAS STOOMTREIN
TAAITAAI ZWARTEPIET

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: HOOFDPIET, INTOCHT, KADOOTJES, MIJTER, OHZOSNEL, 
PAKJESAVOND, PEPERNOTEN, SINTERKLAAS, STOOMTREIN, TAAITAAI 
ZWARTEPIET 

WOORDZOEKER: 

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

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

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

TE KOOP

BRUIN LEDEREN
ELEKTRISCHE RELAX/
COMFORT STOEL  

Zo goed als nieuw € 120,-. 
Whatsapp naar 06-12998386
Nistelrode. 

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

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 
en zondag gesloten. 

WEGENS VERHUIZING: 
Wasdroger, koelkast, 
keukentafel met vier stoelen, 
zes kamerstoelen, 
éénpersoonsbed 200 x 90 cm 
met kastje, schommelstoel, 
krantenbak riet en diverse 
lampen. 06-15400552.
Menzel 28, Nistelrode. 

RUIME VOORRAAD 
IN CORRIGEREND 
ONDERGOED EN 
DIVERSE LINGERIE 
Winkelverkoopwaarde 
voorraad ± € 10.000,-. Wegens 

beëindiging webshop mag deze 
voorraad weg voor € 4.000,- of 
een goed tegenbod. Contact via: 
verkoopvoorraad@gmail.com.

TE HUUR

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2

Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

AANGEBODEN

FRIETKRAAM voor uw 
evenement of feest. 
Voor info en/of boekingen: 
0413-292911/06-25416954. 
Mario & Christa Bok.

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis: 0413-293260. 

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

DIVERSE SOORTEN 
HAARD- EN KACHELHOUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en 
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

EVENEMENT

ROMMELMARKT 
Zondag 24 november 2019. 
MFC de Dreef, Duivenakker 76, 

Aarle-Rixtel.
Van 9.00 tot 15.00 uur. 
Voor inlichtingen 06-20888818.

GEVRAAGD

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

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

JEU DE BOULES BALLEN 
LIGGEN DIE NIET GEBRUIKT 
WORDEN?

Heb je er één, twee of vier,
we komen ze graag ophalen.
We gaan deze gebruiken voor 
het jaarlijks strandjeudeboules-
toernooi in Nistelrode. 
Laat het ons weten via:
strandjeudeboules@gmail.com

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

LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel 
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
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VORSTENBOSCH - Hierbij no-
digen wij jou uit voor de open-
bare jaarvergadering die woens-
dag 27 november plaatsvindt in 
MFA De Stuik. De ontvangst is 
vanaf 19.30 uur, met een gratis 
kopje koffie of thee. 

Agenda
19.45 uur: Welkomstwoord door 
de voorzitter van de Dorpsraad, 
John Groen. 
19.50 uur: Terugblik door de se-
cretaris, Sanne Vandewall, op de 
activiteiten van de dorpsraad in 
2019. Aansluitend de financiële 
verantwoording over 2018 door 
de penningmeester, Ruud Louter 
20.15 uur: Toelichting herinrich-
ting Kerkstraat/Heuvel en over-
dracht cheque snelheidsspaarpot 
door Paul van der Gaag (ge-
meente Bernheze) aan een af-
vaardiging van de buurtvereni-
ging Kerkstraat/Heuvel. 

20.25 uur: Presentatie door ONS 
welzijn en GGD. Leny Jans-
sen van ONS welzijn en Evelien 
Specken van de GGD informe-
ren je deze avond over wat er 
uit de gebiedsscan Vorstenbosch 
is gekomen. De gebiedsscan is 
uitgevoerd in de vorm van een 
enquête onder inwoners van 
Vorstenbosch en ging over een 
vijftal onderwerpen: veiligheid, 
sociale cohesie, mantelzorg, 
opvoedingsklimaat en voorzie-
ningen voor jongeren. De uit-
komsten van deze scan willen 
zij graag met de bewoners van 

Vorstenbosch bespreken zodat 
er preventieplannen gemaakt 
kunnen worden. Dit zal deze 
avond nader toegelicht worden. 
20.45 uur: Pauze met een drank-
je, aangeboden door de Dorps-
raad.
21.00 uur: Toelichting woning-
bouw Bergakkers III. 
21.10 uur: Interactief deel waar-
bij er wordt ingegaan op vier 
thema’s die van groot belang 
zijn voor Vorstenbosch en die we 
graag willen behouden: 
* Gebouwen. 
* Voorzieningen.
* Activiteiten. 
* Zorg. 

We stellen je voor elk thema een 
top 3 voor waarop je kunt rea-
geren. 

21.30 uur: Mutaties in het be-
stuur en bedankje voor aftreden-

de leden van de Dorpsraad. 
21.40 uur: Rondvraag. 
21.50 uur: Presentatie ‘Vorsten-
bosch in beeld 2019’ door Jo van 
den Berg. 
22.20 uur: Sluiting door de voor-
zitter. Daarna is er gelegenheid 
voor een gezellige nazit in de 
foyer!. 

Iedereen woonachtig in Vorsten-
bosch is van harte welkom! Wij 
stellen je aanwezigheid dan ook 
zeer op prijs.  Graag tot 27 no-
vember in MFA De Stuik! 

Dorpsraad Vorstenbosch

Openbare jaarvergadering 
Dorpsraad Vorstenbosch

Wat is een ZGL bedrijf?
ZGL staat voor Zeer Grootscha-
lige Logistiek. Dat zijn bedrijven 
zoals Bol.com in Waalwijk bij-
voorbeeld. De SP is van mening 
dat het landschap er daardoor 
niet fraaier op wordt. Daar-
in staat de SP zeker niet alleen. 
Vanuit diverse richtingen komt 
er verzet tegen de zogenaamde 
‘verdozing’ van het landschap. 
Het laatste woord is daar nog 

niet over gesproken. De zorgen 
om de grote, voorspelde verlie-
zen (nu al € 68.000.000,-) spelen 
zeker een rol. Ook bij de SP, die 
hier in het verre verleden (vanaf 
2003) al voor waarschuwde. 

Maar laten we vooralsnog blij zijn 
dat de mestfabriek er niet komt. 
Dat was een groot punt van zorg 
bij veel inwoners van Heesch, 
Geffen en Vinkel. Een zonnepark 

en een windmolen brengen heel 
wat minder risico’s met zich mee 
dan een mestfabriek. Verder ge-
ven windmolens en zonneparken 
geen extra verkeersbewegingen. 
Dat komt rust ten goede. Voor 
de SP mag de invulling van Hee-
sch-West zich richten op lokale 
ondernemingen die te krap in het 
jasje zitten. Graag wil de SP lo-
kale ondernemers tot steun zijn. 
Zoals de SP dat altijd al was.

Geen mestfabriek op Heesch-West

Industriegebied Heesch-West krijgt zeker geen mestfabriek. De SP Bern-
heze is daar altijd fel op tegen geweest. Gelukkig wordt er nu naar de SP 
argumenten geluisterd. Veel bewoners van het gebied zullen gerustge-
steld zijn. Een mestfabriek geeft namelijk veel overlast, zoals risico op 
stank en calamiteiten. Verder zat niemand te wachten op de talloze vracht-
wagens die de mest aanvoeren. Welke bedrijven komen er wel? Zover de 
informatie van de SP reikt: ZGL.

Cor van Erp, Ruimtelijke Zaken SP

Diverse initiatieven die vanuit 
BECO samen met de gemeente 
ontwikkeld worden zijn gelukkig 
realistischer dan deze ‘groene’ 
windboom. Handhaving van de 
maximumsnelheid op de nabij-
gelegen N279 levert bijvoorbeeld 
meer milieuwinst op.
Tijdens de ledenbijeenkomst 
bleek in het debat met vertegen-
woordigers van de diverse po-
litieke partijen dat de meningen 
over hoe het klimaatvraagstuk 
op te lossen is nogal uiteenlopen. 
In Den Haag, Europa en de we-

reld is dat helaas hetzelfde. Maar 
over de toekomst van onze aarde 
kunnen we toch geen politieke 
discussie gaan voeren?
Vliegen was altijd vervuilend. 
Maar als het even beter uitkomt 
is het ineens helemaal niet ver-
vuilend meer… En waarom dan 
zoveel discussies over de uit-
breiding van vliegveld Lelystad? 
Laten we op kerosine net zoveel 
belasting heffen als op benzine 
en dieselolie, dan lost dit pro-
bleem zich vanzelf op.
Er moet een betrouwbare inven-

tarisatie komen van de grootste 
vervuilers en op basis hiervan 
moet een plan van aanpak ko-
men, wat gewoon uitgevoerd 
moet worden binnen de moge-
lijkheden van de BV Nederland.
We moeten, met alle kennis die 
we hebben en die we overal ter 
wereld inzetten, hier een goed 
projectplan voor kunnen maken 
zonder dat hier allerlei politieke 
spelletjes gespeeld worden. Want 
die tijd hebben we niet meer.
Reageren? 
www.progressiefbernheze.nl

Geen tijd voor politieke spelletjes…

Tijdens de laatste ledenbijeenkomst van onze Energie Coöperatie BECO 
werd met trots de windboom in de Laverdonk getoond als voorbeeld 
van een duurzame ontwikkeling in onze gemeente. Als kunstobject en  
eyecatcher is het geslaagd. Maar de toekomst van onze aardbol gaan we 
hier zeker niet mee redden.

Wim van der Heijden, Progressief Bernheze 

UW ZORGVERZEKERING 
DUURDER? 

CZ VERLAAGT
DE PREMIE VAN
DE ZORGVERZEKERING 
MET GEMIDDELD € 4,50 
PER MAAND! 

Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980 
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167

Wij adviseren u graag over de keuze voor de juiste 
basis – en aanvullende verzekering voor uw CZ zorg- 
verzekering. Of u nu al een bestaande CZ relatie 
bent, of momenteel elders uw zorgverzekering 
heeft, u kunt bij ons kantoor terecht voor een eerlijk 
advies. Een persoonlijk advies, onder het genot van 
een kopje koffie;  U bent van harte welkom!

FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond:
19.00-20.00 uur. 1e woensdagochtend 
van de maand: 11.00-12.00 uur.

Belastingservice: 1e en 3e dinsdag-
avond van de maand: 19.00-20.00 uur. 
Bel of mail voor een afspraak:
088-3680368,  
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl

Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen Behartiging
’t Dorp 142, 5384 ME Heesch
0412-763700 

Inloopspreekuur:
Maandag- en woensdagavond:         
19.00-20.00 uur. 1e woensdag-ochtend 
van de maand: 11.00-12.00 uur.

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

De gebiedsscan is uitgevoerd in de vorm van
een enquête onder inwoners van Vorstenbosch



Woensdag 20 november 2019 21
  

INFORMATIE VOOR DE KERNEN

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch - 0412-852839 Trendzz Heesch

Per betalende klant,
zowel dames als heren, 
hebben wij een
leuke Goodiebag
en maak je door middel 
van een loterij kans op 
mooie prijzen waaronder 
een
cadeaubon ter 
waarde van € 150,-.

Jaarlijkse
verwendag!

Woensdag
27 november
10.00 - 22.00 uur

* Hele dag Italiaanse hapjes 
verzorgd door

 Gastronomia Italiana

* Voedingsadvies
 van 12.00 tot 17.00 uur

* Visagie tips en tricks
 vanaf 11.00 uur

* Bodytec Lifestyle demonstratie
 van 14.00 tot 17.00 uur

25% kortingop de gehele collectie!

De laatste tijd lijkt het alsof onze 
tolerantie geen grenzen meer 
kent. Krakers mogen gewoon 
een bedrijfspand, dat in gebruik 
is, kraken. En als de eigenaar dan 
ingrijpt is hij strafbaar. 
Hij moet gewoon netjes aangifte 
doen en op het Openbare Minis-
terie (OM) wachten. De Formule I 
in Zandvoort is al meermalen 
voor de rechter geweest, met 
steeds weer nieuwe bezwaren 
tegen het doorgaan van dit eve-
nement. 

Al opsommend kan ik u zeg-
gen dat ik het punt bereikt heb 
waarop ik zeg: “NEE, dit is niet 
meer te tolereren”. Hoe kan het 

dat in een democratie een min-
derheid bepaalt wat er gebeurt? 
Denk bijvoorbeeld aan de al ja-
ren voortslepende Zwarte Pieten 

discussie. Een kleine minderheid 
heeft kennelijk serieus moeite 
met Zwarte Piet. Maar als dat zo 
is, vier dan gewoon geen Sinter-
klaas. Net zoals Kerstmis vieren 
ook geen verplichting is. 

Zullen we vanaf nu ook eens to-
lerant zijn ten opzichte van de 
mening van een meerderheid? 
Ook al betekent dat dat je vanuit 
democratisch oogpunt soms je 
zin niet zult krijgen? 
Reageren: info@vvdbernheze.nl 

Tolerantie  

Afgelopen week stond in het teken van tolerantie, want over tolerantie is 
de laatste tijd veel te doen. Soms lijkt het alsof we ten opzichte van alles en 
iedereen tolerant moeten zijn. Maar is dat ook zo? Wanneer mag je zeggen: 
‘NEE, dit accepteren wij niet en hier stopt onze tolerantie.’? Voor mij als li-
beraal geldt: tolereren stopt waar de vrijheid van een ander ingeperkt wordt. 

Arianne van de Gein, burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken VVD

Maar zoals u weet heeft onze 
gemeenteraad besloten zelf-
standig te blijven. Nu hebben 
de twee fuserende gemeenten 
altijd de werknaam ‘gemeen-
te Maashorst’ aangehouden. 
In mei jongsleden heeft onze 
gemeenteraad het college ge-
vraagd om met de collega’s van 
Uden en Landerd in gesprek te 
gaan om onze zorgen uit te spre-
ken over deze naam. Immers 
de Maashorst is een schitterend 
natuurgebied dat gelegen is in 
vier gemeenten, ook in Oss en 
in Bernheze. Vele miljoenen zijn 
de afgelopen jaren, vooral door 
de provincie, in het gebied ge-
investeerd en de Maashorst is 
uitgegroeid tot een ‘landschap 
van allure’. Er is veel publiciteit 
aan gegeven en wie Maashorst 

zegt (en niet alleen in onze regio) 
weet niet anders dan dat het om 
het natuurgebied gaat.

De naam ‘gemeente Maashorst’ 
brengt alleen maar verwarring en 
onduidelijkheid. De gemeentebe-
sturen van de fusiegemeente ble-
ven doof voor deze argumenten. 
Nu het herindelingsontwerp door 
beide raden is vastgesteld kan 
een zienswijze (bezwaar) tegen 
de naam worden ingediend. Bij 
de algemene beschouwingen bij 
de begroting 2020 heb ik het col-
lege gevraagd bezwaar te maken.

Lokaal heeft er vertrouwen in 
dat de naam Maashorst, als deze 
wordt getoetst door een speciale 
commissie in Den Haag, als ge-
meentenaam gaat sneuvelen. 

Gemeentenaam 
‘Maashorst’ verwarrend 
en misleidend

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat de ge-
meenten Uden en Landerd samen één ge-
meente willen gaan vormen. Dit voorne-
men is al geruime tijd geleden ontstaan, 
waarbij zij ook graag hadden gezien dat 
(een deel van) Bernheze zich daarbij had 
aangesloten.

Jan Bouwman, fractievoorzitter Lokaal

Een steentje bijdragen

Het is mooi om te zien dat de in-
breng van de verschillende par-
tijen op deze begroting opbou-
wend en constructief is. Wellicht 
dat juist deze werkwijze van be-
trokkenheid en verantwoorde-
lijkheid door al onze raadsleden 
en college ervoor heeft gezorgd, 
dat er weer een sluitende begro-
ting en een goed meerjaren per-
spectief voor ons ligt. Want er is 
veel te doen. 

De agrarische sector laat mo-
menteel van zich zien en horen. 
Met regelmaat komen kolonnes 
met trekkers de weg op, om te 
demonstreren. Deze onrust heeft 
te maken met regels die zich als-

maar opstapelen en onduidelijk-
heid teweegbrengen. De inzet 
voor verduurzaming, gedaan in 
het verleden, en innovaties die 
nog gaan komen lijken niet ge-
noeg. De Bernhezer boeren zijn 
blij met de vele positieve reacties 
van de burgers hierbij. 

Onze CDA-fractie is jong, be-
trokken en werkt als een goed 
team. De veelheid aan bijeen-
komsten geven de mogelijkheid 
om meer achtergrondinformatie 
te verzamelen en daardoor be-
slissingen te kunnen nemen op 
basis van de juiste feiten. Door 
de tijd te nemen en een goede 
communicatie met burgers, heb 

ik er het volste vertrouwen in 
dat we in Bernheze op de goede 
weg zijn. Ik wil hier graag mijn 
steentje aan bijdragen. 

Als ‘nieuwkomer’ burgerlid heb ik me snel een beeld kunnen vor-
men van onze gemeente door de behandeling van de begroting van 
2020 te volgen vanaf de publieke tribune.

Adri School, burgerlid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Om de Traverse aan te pakken 
moest er eerst gewacht worden 
tot de ontsluitingsweg klaar was. 
Politieke Partij Blanco vond dat 
onzin en kwam met voorstellen 
om al eerder te beginnen, maar 
de meerderheid beslist uiteinde-
lijk. 
Maar die ontsluitingsweg is nu 
toch al drie jaar open, en nog 
steeds is men niet klaar met de 
voorbereidingen voor de Tra-
verse. Met de provincie en de 
busmaatschappij moet men nog 

overeenstemming bereiken. Wat 
hebben ze dan de afgelopen ja-
ren toch gedaan? Dit voorwerk 
had volgens ons al lang klaar 
moeten zijn, zodat hun voor-
waarden meegenomen konden 
worden in het planontwerp. Dat 
er bussen door het dorp rijden 
kan toch niet opeens als een ver-
rassing zijn gekomen?

Politieke Partij Blanco roept ook 
al jaren dat er een verbod moet 
komen voor doorgaand vracht-

verkeer door de kern. Alleen 
vrachtwagens voor bevoorrading 
hoeven in het centrum te zijn. 
Maar ook over dit punt is het 
ei nog niet gelegd. Goed werk 
heeft tijd nodig, maar je moet 
het ook niet overdrijven. De ‘eer-
ste schop’ staat inmiddels weg te 
roesten in de werkkamer van de 
wethouder.

Voor contact met ons:
06-11311713 of
info@ppblanco.nl 

Het duurt te lang (2)

De aanpak van de Traverse (doorgaande route door Heeswijk-Dinther) loopt 
opnieuw vertraging op. Dit jaar zou dan eindelijk de eerste schop de grond in 
gaan, zo was beloofd. Maar de al eerder geuite twijfels worden nu bevestigd 
door verantwoordelijk wethouder Van Moorselaar: het gaat niet meer lukken 
dit jaar. Nog maar eventjes geduld alstublieft… 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Adri: ‘Goede communicatie met burgers’

‘Zullen we vanaf nu ook 
eens tolerant zijn?’
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Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos bloemen 

1. Welke stichting heeft een cheque van € 500,- ontvangen? 

2. Welke voedselactie was voor de 24ste keer weer een succes? 

3. Wie heeft zondag 24 november voor het eerst een open dag?

4. Waarvoor vraagt Berne Abdijbier vrijwilligers? 

5. Welke film speelt 24 november in Filmhuis De Pas?

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

Winnaar vorige week: 
Nel van den Boom
Het antwoord was:

SPANJE

6. In welk cultureel centrum speelt de film ‘Das sweigende Klassenzimmer’?
Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Foto’s: Edwin Hendriks
Meer foto’s op: 

www.mooibernheze.nl
Sinterklaasintocht Heeswijk-Dinther Foto’s: 

www.mooibernheze.nl
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Le Petit Monde
staat voor Lekker uit eten bij Patrick & Eugenie

Hoewel hij het al eerder besloot, 
was het moment dat Patrick Ass-
mann als 12-jarige in de keuken 
belandde bij een cateringbedrijfje 
doorslaggevend in het naleven 

van zijn droom. Nadat hij twee 
opleidingen met goed gevolg 
afsloot en op die weg overal 
al ervaring opdeed, begon hij 
als burger-kok op een kazerne. 

Sluiting hiervan maakte dat zijn 
jongensdroom uitkwam. “Ik heb 
vervolgens vijf jaar als kok op een 
koopvaardijschip gewerkt. Ik heb 
een groot gedeelte van de we-

reld gezien en ontzettend veel 
geleerd”, blikt hij terug.

De liefde bracht hem weer op 
vaste wal. Na een aantal jaren 
overal gewerkt te hebben begon 
hij in 2004 voor zichzelf. Een suc-
cesvolle uitdaging die hij samen 
met Eugenie vervolgt in Hees-
wijk-Dinther, waar het stel sinds 
enkele maanden Le Petit Monde 
runt. Een culinair avontuur waar 
beiden veel zin in hebben. “We 
gingen hier enige tijd geleden uit 
eten en vielen gelijk voor de sfeer. 
Intussen hebben we al een beet-
je kennisgemaakt met het dorp 
en de omgeving. We zijn echt 
enthousiast. We gaan ervoor en 
zitten vol plannen en ideeën”, 
vertellen beiden opgewekt. Ze 
voegen toe: “Wat we vooral be-
langrijk vinden is dat gasten zich 
net zo thuis voelen bij ons als wij 
nu al hier.”

Naast een lunchkaart in het 
weekend en à la carte dineren 
van woensdag tot en met zondag 
is Patrick qua menukaart nog net 
zo avontuurlijk als vroeger. “Ik 
ga ook van alles buiten de kaart 
om bereiden. Als ik bijzondere 
lekkernijen tegenkom, ga ik die 
zeker verwerken. Verder ga ik de 
klassieke gerechten terugbren-
gen met mijn eigen twist. Een 

tongfilé Picasso, een bananen-
split, tomaat/garnaaltje, tourne-
dos rossini en een peche melba 
om maar eens iets te noemen. Ik 
ambieer geen ‘ster’, maar ik kook 
wel echt lekker met als doelstel-
ling om gasten met een volle 
buik en een tevreden glimlach 
huiswaarts te laten gaan”, stelt 
Patrick resoluut. Dan: “Hoewel 
het restaurant Le Petit Monde 
heet, willen we het allerliefste 
dat mensen zeggen; “We gaan 
lekker uit eten bij Patrick & Eu-
genie.”

Ook met Kerst is iedereen er van 
harte welkom. Het stel zegt vro-
lijk: “We hebben een fantastisch, 
hoog-smaak kerstmenu waar ie-
dereen zowel in avond- als vrije-
tijdskleding welkom is om aan te 
schuiven.” Reserveren voor Kerst 
is nodig. Daarbuiten ook fijn, 
maar: “Een telefoontje tijdens 
openingstijden is ook goed.” 

HEESWIJK-DINTHER – Als 9-jarig jochie besloot Patrick Assmann kok te worden op een boot, of clown. 
“Beide is gelukt”, lacht genoemde. Met een enorme plunjezak ervaring is hij sinds kort, ondersteund 
door vriendin Eugenie, uitbater van restaurant Le Petit Monde in Heeswijk-Dinther. Het stel wil graag 
kennismaken met iedereen en gaat ervoor zorgen dat gasten met een volle buik en een glimlach ver-
trekken.

Monseigneur van Oorschotstraat 9
5374 AX Heeswijk-Dinther
0413-291446
www.lepetitmonde.nl
info@lepetitmonde.nl

Eugenie en Patrick  Tekst en foto: Wendy van Lijssel
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Auto & Motor NIEUWS ‘Gouwe Ouwe’

Oldtimers drie maanden verplicht stallen zorgt 
voor 39 miljoen besparing wegenbelasting
NEDERLAND - In december 
moeten oldtimers van onder de 
40 jaar waarvoor de overgangs-
regeling is aangevraagd, de 
stalling in. Om recht te hebben 
op de lagere vaste lasten, moet 
de wagen in december, januari 
en februari gestald zijn op pri-
véterrein. 

In deze periode is het niet toege-
staan om de weg op te gaan met 
de oldtimer of om deze langs de 
weg te parkeren. Daartegenover 
staat een besparing die gemid-
deld uitkomt op € 492,-, mini-

maal € 78,- is en kan oplopen 
tot € 1.543,- of hoger als de old-
timer in de gewichtsklasse van 
2.451 tot en met 2.550 kilogram 
of hoger valt. Dit jaar staat het 
aantal oldtimers waarvoor de re-
geling aangevraagd kan worden 
op bijna 79.000. 

Zou voor al deze oldtimers een 
overgangsregeling zijn aange-
vraagd voor dit jaar, dan zou de 
besparing aan wegenbelasting 
op basis van de verdeling in ge-
wichtsklassen uitkomen op bijna 

39 miljoen. De overgangsrege-
ling loopt tot 2028.

Overgangsregeling voor
oldtimers tot 40 jaar
Voor 2014 kregen oldtimers 
vanaf 25 jaar, gerekend vanaf 
eerste toelating, vrijstelling van 
de wegenbelasting (motorrijtui-
genbelasting) met de oldtimer-
regeling. In 2014 wijzigde deze 
grens in de oldtimerregeling naar 
40 jaar. Een groot verschil, waar-
door veel oldtimers opeens geen 
vrijstelling meer zouden krijgen. 
Daarom werd de overgangsre-

geling in het leven geroepen. 
Waardoor er voor deze jongere 
oldtimers die op benzine rijden, 
niet bedrijfsmatig worden ge-
bruikt en tussen 1 januari 1978 
en 1 januari 1988 in gebruik zijn 
genomen, minder wegenbelas-
ting betaald hoeft te worden. De 
overgangsregeling bestaat tot 
2028. Op dat moment hebben 
alle oldtimers met de eerste toe-
lating in 1987 de 40 jaar bereikt.

Kwarttarief wegenbelasting 
Dankzij de overgangsregeling 

wordt er voor deze oldtimers 
slechts een kwart wegenbelas-
ting betaald, met een maximum 
van € 125,- aan wegenbelasting 
op jaarbasis in 2019. De eige-
naar moet de wagen zelf aan-
melden bij de Belastingdienst 
om de overgangsregeling te 
kunnen gebruiken. De regeling 
gaat na de aanvraag in op 1 ja-
nuari. Voor die tijd moeten het 
verzoek en de betaling zijn ge-
daan. Tijdige betaling is nodig, 
anders moet alsnog de volledige 
wegenbelasting worden betaald. 
Eenmaal aangemeld hoeft de re-

geling niet jaarlijks aangevraagd 
te worden. Het volgende jaar 
volgt in november automatisch 
een rekening voor het kwartta-
rief aan wegenbelasting voor het 
aankomende jaar. 

Nog meer voordelen 
overgangsregeling met 
schorsen en opschorten
Als een oldtimer in de maanden 
december, januari en februari de 
weg niet op mag, kan ervoor 
worden gekozen het kenteken 
te schorsen. Dit is niet verplicht 
en gebeurt ook niet automa-

tisch. Zonder schorsing staat 
het kenteken als actief in het 
systeem van de RDW. Dat bete-
kent dat de oldtimer ook in de 
periode dat deze de weg niet op 
mag, over een geldige apk en 
minimale WA-verzekering moet 
beschikken. Wordt het kenteken 
wel geschorst, dan kan de auto-
verzekering worden opgeschort. 
Als de autoverzekering is opge-
schort, geldt er geen apk-plicht 
en hoeft er geen autopremie 
betaald te worden. Bij oldtimer-
verzekeringen is dit opschorten, 
door de vaak al lage premies, 
meestal niet mogelijk. Aan een 
schorsing zijn kosten verbonden. 
Voor een oldtimer geldt het laag-
tarief van € 24,10. Als een schor-
sing wordt opgezegd, moeten er 
direct weer een actieve autover-
zekering en geldige apk zijn voor 
de oldtimer. Zonder kan namelijk 
een boete volgen. Voor het niet 
hebben van een geldige apk ligt 
dat bedrag in 2019 op € 140,-. 
En voor het niet hebben van een 
verzekeringsbewijs op € 600,-. 
Iets om goed op te letten, anders 
verdwijnt het kostenvoordeel 
dat de overgangsregeling biedt 
als sneeuw voor de zon. 

Bronnen: Pricewise (oldtimer rijden
in de winter) en het CBS.

De eigenaar moet de wagen zelf aanmelden bij de Belasting-
dienst om de overgangsregeling te kunnen gebruiken
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www.autobedrijflangens.nl

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

• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara, 
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.!  2014

•	 Ford	Focus	Station navi, PDC, afn. trekhaak, 
119.000 km,  2012

•	 Ford	Fusion 1.4i, airco, centr.vergr.,
 97.000 km, 2006
•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, I-way, navi, 

camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2012

•	 Opel	Vivaro	2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco 
3-pers., 2011

•	 Peugeot	208 1,2i, GT-line, navi, camera, leder, 
privacy glass, stoelverwarming, enz., 2016

•	 Renault	Scenic	1,6 16V, Expression, airco, 
trekhaak, 151.000 km, 2004

•	 Renault	Megane	1.6i,16V, dynamique, navi, PDC, 
enz., 165.000 km, 2010

• Seat Ibiza 1,0 TSi 95 PK, navi, clima, PDC, enz.! 
2017

• Skoda Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi, 
 cruise-Control, 2015
•	 Volvo	V50 1.6 D, i-drive,
 navi, pdc, 2007
•	 Volvo	V50 1.6 ED Summum, leder, navi, pdc, 

dakrail, enz. 151.000 km, 2011
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak, 

stoelverwarming, 2011

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

nieuw	binnen

verkocht

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Ford Fiesta 1.0 Ecoboost, titanium,
   vol opties 2016
Nissan Note 1.4 airco, trekhaak 2008
Opel Astra station, 1.0 turbo edition,
  zonnedak, 66.000 km 2016
Opel Corsa 1.2, airco 2001
Opel Grandland X 1.2, turbo, innovation,
   automaat, 9.000 km 2019
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Opel Karl Innovation vol opties!
   82.000 km 2017
Opel Mokka X 1.4 turbo innovation vol opties!
   22.000 km 2017

Opel Vivaro 2.0 CDTi, airco, volledige
   inrichting, 77.000 km 2014
Peugeot 206 CC, cabrio 2003
Peugeot 308 1.6 VTi, airco, trekhaak 2010
Renault Captur 0.9 TCe, dynamique,
   33.000 km! 2015
Renault Grand Scenic 1.2 Tce, bose
  uitvoering vol opties! 44.000 km 2017
Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016

Toyota Yaris 1.5, aspiration, 18.000 km 2017 

Wordt verwacht:
Renault Captur automaat 1.2 TCe 
   20.000 km! 2013

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

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Citroen C4 1.4-16V Prestige 2006 €  1999,-

Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6499,-

Citroën Xsara Picasso 120 Dkm 2004 €  2400,-

Citroën C4 Grand Picasso 7 pers. 2007 €  3999,-

Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5450,-

Fiat Panda 0.9 TwinAir 44 Dkm 2013 € 5950,-

Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7450,-

Hyundai Atos 78 Dkm Airco 2006 €  2499,-

Mitsubishi Colt  2008 € 2950,-

Peugeot 107 54Dkm 2012 €  4450,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3750,-

Renault Kangoo Family 2010 €  5900,-

Renault Scenic AUTOMAAT 77 Dkm
 2007 €  4999,-

Volkswagen Up Bleumotion Sportive
 2012 € 5950,-

Cabriolet 

Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3999,-

Bedrijfswagens exclusief BTW

Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4499,-

Peugeot Partner 1.6 HDI 2013 €  3900,-

Renault Kangoo 1.5 dci 133DKm 2013 €  4999,-

Te verwachten auto’s

Citroen C4  2011, Citroen Berlingo Family 2011, 

Peugeot 206, Mercedes 180

‘Gouwe Ouwe’ VENEL-groep van IVN
afdeling Bernheze aan de slag 
in Heeswijk-Dinther
Aanplant tuin en snoeien fruitbomen 

Hij vertelde dat een meidoorn-
haag geplant moet worden te-
gen de afscheiding van kastan-
jehout. Maar eerst moeten er 
zoveel mogelijk wortels van riet 
en andere planten langs de om-
heining weggestoken worden. 
Verder kunnen de oude wilgen 
wat netter worden terugge-
snoeid.

Vervolgens vertelde Wim Dort-
mans dat in de Ontmoetingstuin 
Servaes de fruitbomen, zoals 
pruimen-, peren- en appelbo-
men gesnoeid mogen worden. 
De bomen hebben het afgelo-
pen jaar een rijke vrucht gedra-
gen.

De taken werden verdeeld. Een 
klein aantal personen ging naar 
de fruitbomen. De mannen ga-
ven hen hierbij aanwijzingen en 
ook Wim Dortmans ging hier 
aan de gang.
De anderen gingen achter de 
nieuwbouw van Buro Lima aan 
de gang. Daar werden de onge-
wenste wortels bij het nieuwe 
hek weggehaald en werd er na 
de pauze een meidoornhaag te-
genaan geplant. Tegelijk werden 
de oude wilgen wat gefatsoe-

neerd, nadat ze al eerder door 
vrijwilligers van Buro Lima waren 
gesnoeid. Helaas moest één wilg 
het ontgelden omdat die te dicht 

tegen de bebouwing van Buro 
Lima stond.
Na afloop was iedereen tevreden 
over het resultaat.

HEESWIJK-DINTHER - De VENEL-groep van IVN afdeling Bernheze ging afgelopen zaterdag naar Buro 
Lima aan het Raadhuisplein. Daar dronk ze in de voormalige pastorie koffie of thee en kreeg er uitleg 
van Aart van den Berg over de nieuwbouw en de tuin van Buro Lima.

De bomen in de Ontmoetingstuin Tekst en foto: Peter Kriele

Grip op je onderneming door 
haalbaar financieel plan

De negen coaches van Starters 
Succes zijn thuis in alle aspecten 
van het ondernemerschap én 
kunnen op eigen terrein de diep-
te in. Zo is er voor iedere vraag 
passende hulp beschikbaar. Als 
bedrijfseconoom en ondernemer 
bij Finzii is Van Grinsven thuis 
in bedrijfsvormen, het zoeken 
naar financiering en zicht daar-
op, administratie en het beoor-
delen van de haalbaarheid van 
bedrijfsplannen.
Ze is niet streng, maar wel ge-
duldig en doortastend: “Ik laat 

me niet met een kluitje het riet 
in sturen. Wat speelt er echt? 
Misschien cirkelt de ondernemer 
om zijn of haar probleem heen. 
Ik begrijp dat je de inkoop op 
orde hebt, zeg ik dan, maar hoe 
zit het met de verkoop? 

En zit de klant te wachten op de 

kwaliteitsinvestering die je zelf 
zo geweldig vindt? Dat de klant 
hetzelfde denkt over die investe-
ring, is slechts een aanname.”

De behoefte peilen bij de klant 
is dus essentieel: “Doe dat niet 
pas als je garage vol goederen 
staat.” Afdoende is dat echter 
niet. “Neem de horeca: daar 
is de vraag niet het probleem. 
Het zijn de lage marges en de 
concurrentie die ondernemen in 
deze sector pittig maken. 
Dan komen er andere factoren 
bij kijken om het plan toch te la-
ten slagen: passie, doorzettings-
vermogen en inspelen op de 
wisselende markt. Die brengen 
we samen in kaart.”

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

BERNHEZE – Onjuiste aannames en blinde vlekken kunnen de groei van je bedrijf belemmeren.  
Eleonora van Grinsven, coach bij Starters Succes Oss Bernheze, helpt starters bij het opsporen van deze 
knelpunten op weg naar een financieel plan dat levensvatbaar is.

Eleonora van Grinsven helpt starters

‘Voor iedere vraag 
passende hulp 
beschikbaar’
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Foto’s: Marcel van der Steen
Meer foto’s op: 

www.mooibernheze.nl
Sinterklaasintocht Heesch Foto’s: 

www.mooibernheze.nl

Haardhout
extra grote zak
3,95 /st.
In korven
(3/4 m3 40,-/korf.
Doos aanmaakhout 2,50 /doos

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

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

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

Bezoek 
onze kerst/
sfeershow

Aanbiedingen zijn geldig t/m 1 december en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Dakbomen voor een
natuurlijke parasol

• Dakeik: met prachtige 
herfstverkleuring

• Dakmoerbei: met en zonder 
vruchten

• Dakplataan: snel groeiend
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Vuurwerk van BZB & special guests
‘We blazen er met z’n allen het dak af’

Met ingang van het nieuwe jaar 
gooit de populaire band BZB er 
de rem op. Nee, de heren stop-
pen niet volledig. Ja, er wordt 
verdeeld over het jaar selectief 
muzikaal uitgepakt op enkele 
(grote) festivals. 2020 Is echter 
nog niet begonnen en BZB zou 
BZB niet zijn, als zij het succes 

en het plezier van een dikke, 
vette 26 jaar intensief toeren in 
binnen- en buitenland, niet zou 
afsluiten met een Big Boom met 
velen. 

Zowel op het podium met band-
leden en muzikale vrienden, als 
in de zaal met iedereen die wel 

in is voor een in humor verpakte 
rondrit in de muzikale BZB-acht-
baan. Niet met één looping, maar 
zoals gebruikelijk met een aan-
eenschakeling ervan. 
De eerste wagonnetjes zijn ui-
teraard gevuld met bandleden 
Dick, Fred, Willem, Leroy, Ro-
bert en Erik. De rest van de slin-

ger wordt gevuld met een hele 
serie muzikale gasten zoals de 
bands Barracuda, The Tawny 
Brothers, het One Dollar Quar-
tet, Hammerite en solisten Marie 
Christien Verstraten, Jeanne van 
der Rijt en Frank van den Elzen. 
Wie BZB een beetje kent, wéét 
dat je voor verrassingen komt te 

staan en vooraf niets is wat het 
lijkt. De theatershow is een mix 
van unplugged klassiekers zoals ‘ 
Koning Pintenman’, ‘Echte Vrien-
den’, ‘Schijt aan de bazen’ en 
‘Jazzballet’ waarbij BZB Alle Rem-
men Los gooit, afgewisseld met 
bijzondere muzikale combinaties 
en hilarische vertoningen. Alles 
spot on! Rustig wegzakken in 
de relaxte fauteuils kan iedereen 
vergeten tijdens deze interactie-
ve happening. “We blazen er 
met z’n allen het dak af”, belooft 
de band. Kaartjes á € 18,- p.p. 
exclusief fee zijn te bestellen via 
www.markantuden.nl

UDEN - Nog voor afgeteld wordt naar het nieuwe jaar, zorgen de heren van BZB al voor vuurwerk in een laatste 
doldwaze theatershow en gaan zij knállen. Dat doen ze in deze niet alleen. Ook artiesten zoals het One Dollar 
Quartet, de Tawny Brothers, Barracuda, Hammerite, Jeanne van de Rijt, Marie Christien en Frank van den Elzen 
ontsteken hun lonten. Dit final firework vindt plaats op zaterdag 23 november van 20.15 uur tot 23.00 uur in 
theater Markant in Uden. Knalt ‘em in je agenda en be there. 

BZB Foto’s: Wendy van Lijssel
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Neem dan contact met ons op
Bel naar Robin Biemans: 06-30391361 

of mail je cv en motivatie naar:
info@eethuislekkeranders.nl

• Ben jij minimaal 16 jaar? 
• Enthousiast, gastvrij en klantgericht? 
• Representatief, collegiaal en een aanpakker?
• Flexibel en vind je het niet erg om avonden 

en weekenden te werken? 

voor in 
ons nieuw 
te openen 
eethuis

VACATURE

Allround
horeca 

medewerker

AAN HET WERK
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ROSMALEN/HEESCH - Afgelopen zon-
dag reisden maar liefst zeventien jeugd-
spelers van de Heesche Badminton Ver-
eniging naar Rosmalen af om dagprijzen 
en punten voor de regionale ranglijst bin-
nen te slepen. 

De jongste Heesche dames wisten in het 
enkel-, dubbel- en gemengd dubbelspel 
podiumplaatsen te behalen. Suze Brug-
man haalde in zowel het dubbel (met 
partner Ellis Zwiers) als gemengd dubbel-

spel (met partner Luc Verhees), de beker 
voor de eerste plaats op. Luc wist naast 
het dubbelspel ook de finale in het he-
renenkelspel naar zich toe trekken. Julia 
Kostermans behaalde tijdens haar eerste 
toernooideelname een knappe tweede 
plaats in het dubbelspel. 
In de U15-categorie wist Janita de Leijer 
een verrassende podiumplaats binnen te 
slepen. Janita, normaal spelend in de U12, 
wist zich met haar dubbelpartner Fenna 
knap door het sterke, oudere deelnemers-
veld heen te slaan en een tweede plek 
binnen te slepen. In diezelfde categorie 
was het Sem van Mook die in een span-
nende driesetter in het enkelspel genoe-
gen moest nemen met een tweede plaats. 
Bij de oudste jeugd wist één Heesche 
dame de finale om de podiumplaatsen te 
bereiken. Sjin Jacobs maakte indruk en 
zwoegde zich in het damesenkelspel ronde 
voor ronde door het toernooi heen. In een 
spannende drie setter was het Sjin die de 
rust kundig wist te bewaren en liet zien de 
terechte nummer één van de dag te zijn. 

Jonge HBV’ers
stelen opnieuw de show

badminton

V.l.n.r.: Sjin, Julia, Noa, Ellis, Suze, Sem, 
Janita en Luc

NISTELRODE - De korfbalsters van Prin-
ses Irene speelden een goede eerste zaal-
wedstrijd tegen directe concurrent Be 
Quick. 

Het beloofde een spannende wedstrijd te 
worden. Het was belangrijk voor Prinses 
Irene om de punten mee naar huis te ne-
men en dat lukte ze. Er werd hard gewerkt 

door beide ploegen. Prinses Irene kon als 
eerste een gaatje slaan van twee doelpun-
ten, Be Quick ging rusten met een voor-
sprong, 15-13. 

De korfbalsters hadden er toch alle ver-
trouwen in dat de winst mee naar huis ge-
nomen ging worden en maakten dit ook 
waar. Ze wonnen uiteindelijk met 22-23.

Korfbalsters
winnen nipt van Be Quick

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Roland van Schijndel is een bijzonder actief 
lid van onze sponsorcommissie en op ons 
sportpark zien we op verschillende plaat-
sen uitingen van zijn bedrijf. Een sponsor 
waar wij erg trots op zijn.
Tegelhandel Van Schijndel is meer dan een 
tegelhandel alleen. In een prachtig pand 
met een moderne grote showroom biedt 
Van Schijndel een breed assortiment aan 
vloer- en wandtegels. Naast tegels voor 
vloer en wand kun je er uitstekend terecht 
voor natuursteen. Ook voor sanitair kun je 
voortaan bij Van Schijndel Tegels terecht. 

Uiteraard kun je het zetten van jouw te-
gelvloer of het plaatsen van het natuur-
steen en later het onderhoud ook bij Ro-
land onderbrengen. Dit voor een blijvend 
mooi resultaat! 
Wil jij ook graag iets betekenen voor de 
club? Dat horen we natuurlijk graag! In 
het geval van sponsoring kun je hiervoor 
contact opnemen met de sponsorcommis-
sie. Benieuwd op wat voor manieren jij de 
vereniging financieel kunt ondersteunen? 
Kijk dan op: www.rksvprinsesirene.nl/
sponsoren.

Sponsor, bedankt:
Van Schijndel & JO 15-1

NISTELRODE - Een sportvereniging leeft natuurlijk van haar leden. Elk weekend spelen 
velen hun korfbal- of voetbalwedstrijd. Er zijn gelukkig vrijwilligers die ervoor zorgen 
dat alles op rolletjes loopt. Maar ook financiële ondersteuning is nodig. Gelukkig zijn 
er in de omgeving van Nistelrode veel gulle sponsoren die hun steentje bijdragen in 
allerlei vormen, zoals bijvoorbeeld het sponsoren van een team. Van Schijndel Tegels 
is zo’n onderneming die RKSV Prinses Irene steunt: onlangs is JO15-1 voorzien van 
nieuwe inloopshirts.

BERNHEZE SPORTIEF

Foto’s: @DMBK
Meer foto’s op: 

www.mooibernheze.nl
Sinterklaasintocht Vorstenbosch

www.mooibernheze.nl



  
Woensdag 20 november 201930 BERNHEZE SPORTIEF

DE OPLOSSING

HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn 
heeft het contract met hoofd-
trainer Hugo van de Sande weer 
met één jaar verlengd. 

Zowel de Technische Commissie 
als de spelersgroep staan una-
niem positief achter dit besluit. 
Men is zeer tevreden over de 
samenwerking met Hugo en ook 
Hugo heeft aangegeven graag 
met deze jonge talentvolle groep 
verder te willen gaan.

Avesteyn verlengt contract 
Hugo van de Sande

Hugo van de Sande

Open Tilburgse kampioenschappen
TILBURG/HEESWIJK-DINTHER - 
Afgelopen zaterdag mochten 
drie turnsters van de divisie 3 
deelnemen aan de Tilburgse 
kampioenschappen. 

Siena mocht als eerste van start, 
ze liet een mooie brugoefening 
zien. Ook haar balkoefening 
ging goed, helaas is ze wel een 
keer gevallen. Dit maakte ze ver-
volgens helemaal goed op vloer. 
Ze liet hier een prachtige oefe-
ning zien en kreeg daar maar 
liefste 11.650 punten voor. De 
tweede wedstrijd mocht Lynn 
van start en die liet gelijk een 
prachtige vloeroefening zien. 
Ze werd hiermee beloond met 

maar liefst 11.600 punten. Ook 
op brug behaalde ze 10.550 
punten, heel netjes. De balk was 

vandaag voor Lynn ook niet haar 
beste onderdeel. Ze wist zich wel 
staande te houden maar werd 
hier helaas niet voor beloond. Als 
laatste mocht Nina het afsluiten 
met een mooie brugoefening, 
waarbij ze al haar eisen haalde, 
en een goede balkoefening. 

Daarna ging Nina naar vloer. 
Ze turnde een hele mooie vloe-
roefening en scoorde hier maar 
liefst 11.550 punten voor. Met 
een totale score van 41.967 be-
haalde Nina een hele mooie vijf-
de plaats. Dit belooft wat voor 
de voorwedstrijden in december!

Heel goed gedaan dames.

turnen

V.l.n.r.: Lynn, Siena en Nina

ALMERE/HEESCH - De hand-
ballers van Olympia’89/DOS’80 
hebben de wedstrijd waar zij hun 
zinnen hartstochtelijk op hadden 
gezet overtuigend gewonnen: 
23-33 bij Havas na een ruststand 
van 15-17. Het is de eerste zege 

in de eredivisie waar de tegen-
stander er eerder al één had ge-
noteerd. Omdat de rood-zwar-
ten al wel een keer gelijk hadden 
gespeeld en de Almeerders nog 
niet, is Olympia/DOS hekken-
sluiter-af.

Olympia’89/
DOS’80 van laatste plaats af 
na klinkende zege

handbal

Dames DOS’80/Olympia’89 
laten voorsprong door de handen glippen

Geen vuiltje aan de lucht
Na een gelijk opgaande start wa-
ren het de dames van DOS’80 
die de dienst uitmaakten. De 
verdediging stond als een huis 
en met name Marli van Iperen 
had daarin een groot aandeel. 
Vanuit een sterke verdediging 
werd de basis gelegd voor uit-
gespeelde aanvallen. Op de cir-
kel werden Lieke van Iperen en 
Sanne Turlings met de regelmaat 
van de klok gevonden. Zelfs in 
een ondertal wist DOS’80 te 
scoren. Met een dik verdiende 
voorsprong van 9-12 zochten 
beide teams de kleedkamer op. 

Uit het niets
Aanvankelijk ging DOS’80 ver-

der waar het gebleven was. Het 
verder uitbouwen van de voor-

sprong. Met twee treffers werd 
de stand direct naar 9-14 getild. 
Dat was blijkbaar het sein voor 
Elshout om uit een ander vaatje 
te gaan tappen.
Als uit het niets wist Elshout de 
ene treffer na de andere te sco-
ren, terwijl DOS’80 het net maar 
niet wist te vinden. In deze fase 
pakte Elshout brutaal de voor-
sprong: 15-14. 

De wedstrijd was volledig ge-
kanteld en DOS’80 had verde-
digend geen antwoord meer op 
het hervonden spel van Elshout. 
Die speeldde de wedstrijd uitein-
delijk eenvoudig uit en wist met 
22-18 de punten in Elshout te 
houden. 

ELSHOUT/HEESCH - Zondagmiddag speelden de handbalsters van DOS’80 tegen Elshout. Met een 
mooie voorsprong in de rust gingen de Heesche dames vol goede moed de tweede helft in. Na een 9-14 
voorsprong kantelde de wedstrijd compleet en moest DOS’80 alsnog het hoofd buigen. 

handbal

Marli van Iperen
 Foto: Ruud Schobbers

Heeswijk verliest in Helvoirt
HEESWIJK-DINTHER – Zowel 
Helvoirt als Heeswijk begonnen 
matig. Het eerste gevaar kwam 
in de 22ste minuut vanuit Hel-
voirt. Rico de Laat liep listig 
weg vanuit de doorgekopte bal 
van spits Van Hattum, alleen 
werd hij op randje buitenspel 
afgevlagd. 

Kort hierna was het raak voor 
Helvoirt. Een naar het scheen 
matig getrapte corner werd door 
verschillende benen gemist. 
Spits Rico de Laat kon hierdoor 
van dichtbij zowel de 1-0 als zijn 
200ste doelpunt voor Helvoirt 
aantekenen. In de tweede helft 
leek Heeswijk de rug te rechten, 
maar na een kleine opleving van 
een minuut of tien, was het toch 
weer Helvoirt dat de duels won 
en gevaarlijk werd in de omscha-
keling. In de 62ste minuut viel 
dan ook de terechte 2-0. Vanaf 
rechts werd de bal strak voor-
gegeven over de grond, Sten 
van den Berg kwam alleen een 
schoenmaat tekort om de bal 
weg te werken. Rico de Laat was 
wederom attent en schoot van-
af zo’n elf meter het leer buiten 

bereik van Heeswijk-goalie Ard 
Groenendijk. 
Heeswijk kon in het vervolg geen 
vuist meer maken, waar Helvoirt 
nog wel een aantal speldenprik-
jes uitdeelde. Na exact 90 mi-
nuten konden de handen van 
de Helvoirtaanhang op elkaar. 
Een terechte overwinning, waar 

Heeswijk vandaag met name in 
aanvallend opzicht en duelkracht 
er niet aan te pas kwam.
Heeswijk aanvoerder Tom Sled-
dens kreeg voor de wedstrijd 
nog een presentje van zijn team-
genoten, voor het behalen van 
zijn 250ste wedstrijd voor Hees-
wijk 1. 

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl

Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn

www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten
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Nieuw tenue voor het zesde van VV Heeswijk

Het ziet er mooi uit volgens 
voorzitter Peer Verkuijlen. “We 
zijn blij met deze ondernemers 
die de club steunen door het 
beschikbaar stellen van deze kle-
ding. Heel belangrijk voor ons 
maar ook heel fijn dat er betrok-

kenheid is van de lokale onder-
nemers.”
Zowel van bouwbedrijf De Vis-
ser als van eigenaar Swevels van 
Swetex zijn zonen actief bij VV 
Heeswijk. Daan de Visser als 
speler en Lars Swevels als spe-

ler/leider. De Visser richt zich als 
aannemer veelal op bouw van 
woningen en bedrijfspanden. 
Swetex levert en bedrukt be-
drijfskleding. Met dit tenue kan 
het team weer enkele jaren goed 
voor de dag komen.

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondagochtend presenteerde het zesde van voetbalvereniging Hees-
wijk haar nieuwe tenue. Swetex en Bouwbedrijf Jaap de Visser prijken als trotse sponsors op de nieuwe 
shirts. 

HEESWIJK-DINTHER - 
Nina Eijmberts (19)
uit Heeswijk-Dinther
is fitnesstrainer bij 
MTC Bernheze. 
“Ik studeer Bachelor 
Fysiotherapie aan de 
Fontys Paramedische 
Hogeschool in 
Eindhoven”, vertelt 
Nina. “Op de zondagen 
werk en leer ik sinds 
begin dit jaar bij 
MTC. Een bijbaantje 
dicht bij mij in de 
buurt, dat ook nog 
eens precies aansluit 
bij mijn opleiding. Ik 
kan toepassen wat ik 
leer op school en op 
school heb ik weer 
profijt van mijn werk 

in de praktijk. Ik vind het een gezellige club met fijne collega’s en 
een fijne organisatie die me overal bij betrekt en alle vertrouwen 
geeft bij wat ik doe. Dat is fijn, want daardoor voel ik me echt een 
serieuze schakel binnen het MTC-team. Als ik mag blijven dan kies 
ik daar zeker voor. Zondag is mijn vaste werkdag en soms val ik ook 
op andere dagen in wanneer dat nodig is en past in mij schema.” 

Maaike van der Pas (22) uit Heeswijk-Dinther volgde de opleiding 
Sport en Bewegingscoördinator met als uitstroomrichting trainer/
coach en studeert nu aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
voor Ergotherapeut. “In 2016 ben ik begonnen als stagiaire 
bij het MTC Bernheze en ik ben hier sindsdien altijd met veel 
plezier blijven werken. Ik werk hier op oproepbasis en val in 
waar nodig. Het is een superleuk team. De goede samenwerking 
en communicatie tussen collega’s zorgt ervoor dat we samen 
patiënten en sporters zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Wat 
ik mooi vind aan MTC is dat er verschillende groepen zijn die 
bijzondere aandacht krijgen. Van 55+ beweeggroep tot reuma- en 
oncologiefysiotherapie. Dat is echt een bijzondere kracht van MTC. 
Ik voel me er echt op mijn plek, ze hebben nog geen ergotherapeut 
in dienst, maar als ze die ooit een zoeken dan zal ik van me laten 
horen!”

Column

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 - info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl 

De jongste van MTC-Bernheze

Nina en Maaike

Van 55+ beweeggroep tot reuma-
en oncologiefysiotherapie

HEESWIJK-DINTHER - Komend 
weekend gaat Altior weer korf-
ballen en wel in de zaal. Na en-
kele weken van voorbereiding 
en verschillende oefenwedstrij-
den gaat de zaalcompetitie weer 
van start. 

De jeugd werkt wedstrijden 
meestal af op zaterdag en de 
senioren op zondag. Afgelo-
pen zaterdag 16 november is 
er heel toevallig al een wed-
strijd gespeeld door Altior C1. 
Ze speelden tegen SVOC’01 
C1 en wisten de wedstrijd met 

2-1 te winnen. Wil je een wed-
strijd bijwonen om de meiden 
aan te moedigen? Kijk voor het 
complete programma op www.
altior-korfbal.nl. Volg ons ook 
op Facebook en Instagram. Tot 
ziens in de zaal!

Altior begint 
aan zaalcompetitie

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

‘S-HERTOGENBOSCH/
HEESWIJK-DINTHER - Op een 
zonnige herfstdag stond de in-
haalwedstrijd uit bij OSC’45 op 
het programma. 

Vanaf het begin was het eenrich-
tingsverkeer richting het doel van 
OSC’45, het leek dan ook een 
probleemloze middag te worden 
voor de gasten uit Dinther. In 

de openingsfase werden de no-
dige kansen gemist en werd de 
wedstrijd rommelig. Halverwege 
de eerste helft viel dan eindelijk 
de goal die niet uit kon blijven, 
Joost van Vugt schoot de bal in 
de verre hoek binnen. 
Enkele minuten later was Martijn 
Swartjes scherp op een rebound 
en maakte de 0-2. Dit was te-
vens de ruststand.

In de tweede helft was het spel-
beeld hetzelfde en liep Avesteyn 
via twee penalty’s uit naar 0-4. 
Er waren nog veel grote kansen 
en nogmaals via Joost van Vugt 
en Stan de Laat werd het nog 
0-6. Een ruime overwinning, 
ondanks (maar liefst) drie afge-
keurde doelpunten en weder-
om een schoon doel en schone 
broek voor Glenn Buermans.

Avesteyn rekent af met OSC’45

voetbal

Vorstenbossche Boys 1-HVV1: 1-3
VORSTENBOSCH - Zonder de 
geschorste Noud Donkers en 
Jasper van Duijnhoven trapte, 
op enkele posities na, Vorsten-
bossche Boys O23, af tegen het 
zeer ervaren HVV.

Vorstenbossche Boys begon 
goed aan de wedstrijd. In de 
vierde minuut pakte de sterk 
keepende Teun van der San-
den de bal vanuit een vrije trap. 
Vorstenbossche Boys bleef goed 
combineren en in de zevende 

minuut probeerde Marvin van 
Heeswijk via de achterlijn de 
bal gevaarlijk voor het doel van 
HVV te krijgen, maar het schot 
van Jouk Raijmakers veranderde 
van richting. HVV bleef vooral 
vanuit vele vrije trappen voor 
gevaar zorgen. 
Vorstenbosch groeide meer en 
meer in de wedstrijd. In de 21ste 
minuut werd er even wat ruimte 
gelaten aan een HVV speler die 
de bal direct verlegde naar het 

16 meter gebied, waardoor HVV 
op 0-1 kwam.

Na de rust waren er nog verschil-
lende kansen van onder andere 
Marvin van Heeswijk en Roel van 
Bakel. In de 58ste minuut kreeg 
Vorstenbosch een corner toege-
wezen, maar de bal werd helaas 
door Kay van der Ven naast ge-
kopt. In de 65ste minuut wist 
Jouk Raijmakers na een goede 
dieploopactie gevaarlijk weg 
te draaien bij zijn tegenstan-
der, maar schoot de bal helaas 
naast. In de 73ste minuut werd 
Stef van de Tillaart, die alles had 
gegeven, vervangen door cen-

trale verdediger Stijn Mathijsen. 
HVV kon direct profiteren van 
deze nieuwe situatie en scoorde 
in twee minuten tijd twee doel-
punten; 0-3. Vorstenbosch liet 
zich daardoor niet van de wijs 
brengen en bleef met goed voet-
bal op zoek naar een doelpunt. 
In de 82ste minuut had Marvin 
van Heeswijk de kans om de 1-3 
te maken, maar de bal werd over 
de achterlijn verwerkt. 
Uit de daaropvolgende corner 
voor Vorstenbosch viel de ver-
diende 1-3 door goed doorkop-
pen op Rick Dortmans die de bal 
kon binnenschieten. Eindstand 
1-3.

voetbal

Vorstenbosch bleef 
met goed voetbal op 
zoek naar een doelpunt
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 21 NOVEMBER
Workshop Njoeng Nee
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg 
en De Zwarte Molen Nistelrode

Lezing groeien 
in ouder worden
CC De Pas Heesch

Informatieavond Elde College
Schijndel
PAGINA 7

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Voorlichtingsbijeenkomst 
Reumapatiëntenvereniging
Gemeenschapshuis D’n Brak 
Mariaheide

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Zin van Bernheze
Stanserhorn Heeswijk Dinther

VRIJDAG 22 NOVEMBER
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Sinterklaasmiddag
KBO Nistelrode
CC Nesterlé Nistelrode

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Wmo middag
CC De Pas Heesch

ZATERDAG 23 NOVEMBER
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Sint op het Kasteel
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Lezing: Spiritualiteit 
in de schilderkunst
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

FNV eert jubilarissen
‘t Tunneke Heesch 

Sint en Piet en de gemene 
piraat
CC De Wis Loosbroek

Mouna Laroussi
CC Nesterlé Nistelrode

ZONDAG 24 NOVEMBER
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Workshop Yin Yoga
voor hardlopers
Zaal onder bij TC Telro Nistelrode

Open dag Bus Whisky
Heideweg 1a Loosbroek
PAGINA 11

Sint op het Kasteel
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Boeken- en platenbeurs
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

Hullie Pietenshow
Hullie Uden
PAGINA 9

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode
PAGINA 11

Open dag Scouting Heesch
Leekenstraat 6 Heesch
PAGINA 9

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
PAGINA 8

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: Rocketman
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 12

MAANDAG 25 NOVEMBER
Computer- en smartphone 
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch

Voorlichtingsavond
Fioretti College
Muntelaar 4 Veghel

Werken bij Hoppenbrouwers
Osseweg 3 Heesch
PAGINA 14

Voorlichtingsavond
Zwijsen College
PWA Sportpark 15 Veghel

Kunst en religie
De Rots Berlicum
PAGINA 8

Lezing over leven met: Bech-
terew/Spondylartropathie 
CC De Pas Heesch

Lezing: Van Sint Nicolaas
tot Sinterklaas
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 3

Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 26 NOVEMBER
Workshop: Bereik meer met 
je geld
Rabobank Heesch

Inloopavond ontwerp- 
bestemmingsplan Schaapsdijk
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 16

Informatieavond Elde College
Schijndel
PAGINA 7

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 27 NOVEMBER
Moedergroep
De la Sallestraat 3 Heesch

Verwendag
Trendzz Heesch
PAGINA 21

Herôme Manicuredag 
DIO/The Readshop Sparkling 
Nistelrode

Themamiddag: Wonen en 
bouwen voor senioren
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Sinterklaas in de Molen
Molen Windlust Vorstenbosch
PAGINA 9

Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode

Jaarvergadering Dorpsraad
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 26

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Marianne Huisman, Helder-
ziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Kunstlezing: Monet
Bibliotheek Nistelrode
PAGINA 12

DONDERDAG 28 NOVEMBER
Peuteruurtje
Bibliotheek Heesch, Heeswijk- 
Dinther en Nistelrode

Koffieochtend KBO HD
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Black Friday
Strijbosch Nistelrode
PAGINA 13

Een intiem onderonsje
DIO/The Readshop Sparkling 
Nistelrode

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Voorlichtingsavond
Zwijsen College
PWA Sportpark 15 Veghel

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong - 
Studiegroep Nagarju
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: Teenbeat
Filmhuis De Pas Heesch

Film: Das schweigende
Klassenzimmer
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 12

VRIJDAG 29 NOVEMBER
Najaarsexpositie
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch

Black Friday
Strijbosch Nistelrode
PAGINA 13

Wijnproeverij
Boekhandel Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 12Ev
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Fotograaf: 
Elly Hagens
Herfst


