
Het eerste project Ben Loyaal 
Koop Lokaal is afgelopen week 
afgerond met een gift aan de 
zorginstellingen. Zij werden ver-
rast met een bijdrage die gekop-
peld was aan het project. De 
gemeente Bernheze sponsorde 
het bedrag dat ter beschikking 
gesteld is voor medewerkers van 
de zorginstellingen. Lees meer 
op pagina 9.

De gemeente sloeg ook de han-
den ineen met Koninklijke Hore-
ca Nederland in het project ‘Lek-
kers voor thuis’, waarvan het 
eindresultaat te lezen is op pa-
gina 13. Een mooie lijst van ho-
recabedrijven in Bernheze. Steun 
ze door er eten af te halen en je-
zelf een keer te verwennen met 
een makkelijke heerlijke maaltijd. 
Er zijn vele projecten en niet al-
leen voor ondernemers, maar 
ook het project ‘Aandacht voor 
elkaar’ rolt zich uit. We zijn er 

voor elkaar, om elkaar te helpen 
niet waar. In DeMooiBernheze-
Krant meer mooie initiatieven. 

Ben Loyaal Koop Lokaal 2.0
Gelukkig wordt het idee om de 
cadeaubon voor een langere 
periode te gaan gebruiken op-
nieuw omarmt. Bernheze Media 
zal de kartrekker gaan worden 
van Ben Loyaal Koop Lokaal 2.0,
want iedereen weet dat aan 
lokaal kopen geen uiterste ge-
bruiksdatum zit. Volgende week 
meer hierover in DeMooiBern-
hezeKrant.

Ben Loyaal blijf lokaal
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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 17

Tygo van Langen
pag. 33

VluchtelingenWerk
pag. 5

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

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

06-269 40 771

Hét 1op1 dieet 
in Heesch

www.afvallenmetesther.online

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

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

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

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

Sluit je
ook aan

www.onsbeco.nl

Bernhezer Energie COöperatie

100% duurzaam
opgewekte energie

Zie pagina 28

ANSICHTKAART 
‘AANDACHT VOOR ELKAAR’
Bernheze
BIJLAGE DEZE WEEK

Aandacht voor elkaar

Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en 
het contact met familie en vrienden. En we moeten volhouden, 
want het einde is nog niet in zicht. 

Deze week wordt tegelijk met DeMooiBernhezeKrant een kaart 
bezorgd. Een kaart met een mooi gedicht van de Bernhezer 
Kunstkring en de mogelijkheid om hierop een persoonlijke 
boodschap te schrijven.

Kent u iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? 
Stop dit kaartje dan bij deze persoon in de brievenbus. Schrijf er 
een aardige boodschap op en uw naam en telefoonnummer. Zodat 
die persoon u een keer kan bellen om een praatje te maken of 
vragen of ze misschien hulp nodig hebben. 

Juist in deze periode is het belangrijk om ‘aandacht voor elkaar’ te 
hebben. Het kan voor iemand een wereld van verschil betekenen. 
Een kleine moeite, met een grote impact. 

Met ‘Aandacht voor elkaar’ maken we de wereld
een stukje mooier. Want juist in deze lastige tijd hebben 

we elkaar meer dan ooit nodig. 

Marieke Moorman, burgemeester Bernheze

Ik ken u niet, u kent mij niet.
We zijn de regels op een doek
en bieden zo voor wie het ziet,
een sprakeloos samenkomen
dat licht geeft over ons pad.

Want wat ons werd ontnomen
hebben we eindeloos liefgehad.
Dit zijn de woorden waar ik uit besta:
houd moed, heb lief, geef nooit op -
als het slecht gaat, komt het beter.
vrij naar Ingmar Heytze

Foto: Pieter van den Akker

Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE – Als tijdelijk project werd in mei gestart met een Bernhezer
cadeaubon naar aanleiding van de eerste intelligente lockdown in 
het begin van de coronaperiode. Een moment van aandacht voor 
alle ondernemers van Bernheze. ‘Juist nu is het van groot belang 
de lokale ondernemers te steunen’, schreven we. Intussen weten 
we dat we alert moeten blijven op lokaal kopen. Waar de gemeente 
Bernheze samen met Koninklijke Horeca Nederland deze week ook 
voor waakt, door de horeca onder de aandacht te brengen.
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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.

VOEDSEL-
VERSPILLING
EN NATUUR

Als bakker zijn wij niet alleen 
bezig om de lekkerste broden 
en taarten te maken, maar 
houden we ons ook bezig met 
verspilling van voedsel zoveel 

mogelijk beperken en wat we kunnen betekenen voor de 
natuur. 

Al jaren gaan onze overgebleven producten mee naar de 
voedselbank voor mensen die, om wat voor reden dan ook, 
wel een extraatje kunnen gebruiken. Sinds kort doen wij ook 
mee met het concept ‘Too Good To Go’, waarbij wij aan het 
eind van de dag pakketten samenstellen van producten die 
eigenlijk te goed zijn om weg te gooien en niet goed genoeg 
om voor de volle prijs te verkopen. Zoals de naam al zegt. U 
kunt hier een app voor downloaden, waarin u een pakket bij 
een aangesloten winkel, zoals die van ons, kunt bestellen. Voor 
een leuk prijsje krijgt u een verrassingspakket van wat die dag 
‘Too Good To Go’ is. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk 
van brood wat over is nog wat lekkers te maken. Broodchips 
bijvoorbeeld, crostini’s en kaneelfrietjes. Allemaal erg lekker en 
zo krijgt dat (stok)brood een tweede leven.

Ook zijn wij in onze winkels en bakkerij bezig om zo min 
mogelijk plastic te gebruiken. Gelukkig zien wij heel veel van 
onze klanten hun eigen draagtas meebrengen. We zouden 
ons brood graag meer verpakken in papieren zakken. Dat 
gaat namelijk heel goed. Klanten die dit al doen zeggen ‘het 
blijft een week goed in papier’ en ‘invriezen gaat prima, de 
korst blijft lekker krokant’. Desalniettemin zouden we graag 
naar minder verpakking willen en ook al is dat nog niet zo 
eenvoudig; binnenkort kunt u daar al iets leuks van gaan zien. 
We zullen toch met zijn allen een steentje bij moeten dragen, 
willen we wat veranderen.

Dennie Verhagen, de bakkers Lamers

BAKKERIJ
COLUMN

www.bonfromage.nl

Neem gerust uw eigen 
plank mee en wij maken 
er iets bijzonders van...

Wist u dat Bon Fromage ook 
de grootste keuze heeft in vers 

gebrande nootjes, heerlijke kazen, 
wijnen en andere delicatessen? 

Kom snel langs
in Oss en Heesch

www.bonfromage.nl

Dagelijks te bestellen vanaf twee personen
in Oss en Heesch.

(Fondueset tegen borg mee te leveren)

Kaasfondue
Zwitsers of

Bon Fromage Specialiteit

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

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

Beste lezer,

Heb jij een mooi recept dat je wil delen? Zelf bedacht of oma’s recept 
dat zorgt voor het heerlijke kerstdiner? Wie weet is jouw eenvoudige 
recept dát wat onze lezers nodig hebben. Of wie weet maken we een 
hele pagina van een ingewikkelde kerstdish, zodat onze lezers zich 
kunnen vermaken met Kerst. 

Wil jij het verhaal bij je recept delen? Of weet jij iemand die wij kun-
nen vragen? Laat het de redactie weten via info@demooibernheze-
krant.nl of via 0412-795170.

Oproep
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Zak
Nondeknetter, de tijd schiet razendsnel door mijn vingers. Ik weet 
nog heel goed hoe ik vroeger toen ik nog jong, wild en ‘vifit’ was, 
de dagen aftelde tot ‘Hij komt, hij komt... die lieve goede Sint’. Die 
man boeide waarschijnlijk niet zo, maar wat ie meebracht met al 
zijn knechten natuurlijk wel. Joh, wat was ik blij toen mijn mammie 
vertelde dat het een heel leuk sprookje was. Nee, daar hield ik geen 
trauma aan over. Het scheelde wel een bult koppijn vooraf, want die 
stapel kwam, wist ik toen, toch wel. Mijn ouders maakten namelijk 
geen verschil met de braafste en wat minder brave kindertjes thuis. 

Later kreeg ik zelf een haffeltje nageslacht. Uiteraard konden die 
ook rekenen op een regen pakjes. Het zijn er een handvol met 
een leeftijdsverschil van bijna negen jaar tussen de oudste en de 
jongste. Dat maakte dat de wat oudere club dus op enig moment 
wel wist hoe het zat met ‘het grote geheim’. Het zorgde er ook 
voor dat zij de eerste waren die de gelovertjes ‘opnaaiden’ thuis en 
pontificaal alle schoenen die er in huis waren uitstalden ergens in de 
kamer. Dan zat er dus niets anders meer op, dan halsoverkop naar 
de winkel te gaan om teleurgestelde gelovigen te voorkomen. De 

ongelovigen lachten zich ondertussen een stuip. 
Ook toen ze allemaal van hun geloof af 

gesodemieterd waren, heeft een aantal nog 
jaar na jaar voor de beeldbuis gezeten als de 

goede man ‘zunnen boot’ aanlegde. Iets met 
nostalgie, een goed verhaal waarin er altijd iets 
mis ging en heel veel blije kinderkoppies. 

Inmiddels zijn er enkele van die van ons, die 
ook voor nageslacht gezorgd hebben. 

Het ritueel herhaalt zich...

Column Wendy
Wendy van Lijssel beschrijft op eigen wijze

haar herkenbare belevenissen.

HENNY GLOUDEMANS WINT
ARKOPHARMA DIFFUSER 

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

NISTELRODE - In DeMooiBernhezeKrant uitgave 28 oktober 
stond een kruiswoordpuzzel van Feel Good Store Sparkling. 
Vorige week heeft de winnares haar prijs, een Arkopharma 
Diffuser ter waarde van € 39,95, opgehaald. Proficiat Henny!

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509

De fontein in het Zeven
eeuwenpark draait door

Drie tot vier keer per jaar heeft 
elk lid een weekdienst waarin co-
ronaproof naar eigen inzicht het 
bassin schoongehouden wordt 
en eventuele storingen gerepa-
reerd of gemeld worden. 
Hiervoor hanteert het lid een 
origineel A.G.N., oftewel Ame-
lander Garnalen Netje, dat elke 
week rouleert. Vanwege de dro-
ge hete zomers is er een vast 
team dat het waterniveau op peil 
houdt.

Normaal duurt het fonteinsei-
zoen van 21 maart tot 11 nove-
mer, maar er is unaniem besloten 

NISTELRODE - Vrijwilligersgroep de FonteinRakkers gaat het eerste lustrum tegemoet. De club zorgt 
met zestien personen, in de leeftijd van 15 tot 85 jaar, voor het onmisbaar onderhoud van dit watermo-
numentje in het sfeervol lommerrijk Nisserois Parkje.

Foto’s: Gerben

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

om de skivakanties te cancelen 
en een positief signaal af te ge-
ven in Nistelrode. Het zijn rare 
spannende tijden, waar iedereen 
voorlopig weinig grip op heeft. 

“Een klaterende spetterende 
fontein heeft symbolisch toch 
iets van kracht, rust en zeker-
heid”, zegt een enthousiaste 
zegsman van de immer blije 
FonteinRakkers. Dit veel be-
zocht waterwerkje was in 1991 
tijdens het 44-jarig bestaan van 
carnavalsstichting De Wevers 
het kado aan de Nisseroisse ge-
meenschap.

‘Nee, daar hield ik geen trauma aan over’
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ZORG EN HULP

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

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

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

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

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

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

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

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

Aangenaam verrast ontvingen 
wij cadeaubonnen ter waarde 
van € 100,- namens Ben Loyaal, 
Koop Lokaal. Dit mooie initiatief, 
wat ontstond tijdens de eerste 
coronacrisis, benaderde ons vo-
rige week met dit goede nieuws. 

Heel veel mensen in Heesch 
hebben via dit initiatief op ons 
gestemd, waardoor wij nu deze 
mooie prijs in ontvangst moch-
ten nemen. Een prijs, die wij ui-
teraard gaan besteden aan doe-
len en acties voor onze mensen.

En toen werd er weer gestemd… 
en opnieuw werden de stemmen 
geteld… Ditmaal bij Rabo Club-
Support. In één woord fantas-
tisch! Maar liefst 71 stemmen, 
waardoor € 363,81 rijker en 
weer meer mogelijkheden om 
leuke extraatjes te organiseren 

voor de mensen bij en vanuit 
WIJ, HEESCH.
De stemmen zijn geteld en WIJ 
willen iedereen die op ons ge-
stemd heeft heel hartelijk dan-
ken! Door jouw stem kunnen 
WIJ veel betekenen voor ieder-
een en mensen blijven verbin-
den. 

Heb je hulp nodig dan kun je 
bellen naar 06-12997409. Wil 
je helpen als vrijwilliger? Meld je 
aan op www.wijheesch.nl, bellen 
mag natuurlijk ook.

WIJ, HEESCH… de 
stemmen zijn geteld
HEESCH – Spannend. De stemmen zijn geteld. Hoeveel stemmen 
zijn er? Was er een nek-aan-nekrace? Is er volop gestemd? En nee, 
WIJ bedoelen niet de verkiezingen in Amerika. Lokaal werd er ge-
stemd binnen diverse initiatieven.

ONS welzijn 
ondersteunt 
bij online
kopen van
Sinterklaas-
cadeaus
Dit jaar is door corona alles 
anders. Ook het vieren van Sin-
terklaas en het kopen van alle 
cadeaus door alle hulpsinter-
klazen zal op een nieuwe ma-
nier ingevuld moeten worden. 

Door de overheid wordt aange-
raden om zoveel mogelijk thuis 
te blijven, veel mensen dur-
ven ook niet meer naar buiten. 
Maar hoe kunnen wij dan onze 
inkopen doen? De enige optie 
die overblijft is online winkelen.

Omdat veel mensen deze ma-
nier van winkelen niet gewend 
zijn wil ONS welzijn een helpen-
de hand bieden. ONS welzijn 
kijkt samen met jou wat voor 
jou de handigste manier is om 
alle cadeautjes op tijd bij je thuis 
te krijgen. Online winkelen kan 
op vele manieren en wij probe-
ren dan ook maatwerk te leve-
ren, we kijken wat bij jou past.
ONS welzijn streeft ernaar alles 
zoveel mogelijk lokaal te kopen.

Als je het moeilijk vindt om on-
line je boodschappen te doen 
en/of de cadeautjes voor je 
(klein)kinderen te kopen, dan 
kun je contact opnemen met 
Ank Meertens van ONS welzijn, 
06-14342803. Je kunt ook een 
mailtje sturen naar 
ank.meertens@ons-welzijn.nl.

088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Sociaal Team
Basis Team Jeugd en gezin
Cultureel Centrum de Pas
De Misse 4
5384 BZ Heesch
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
info@centrumjeugden
gezin-maasland.nl

J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Ingrid Engelbart
06-57098584

ONS TALENT
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Nol Braks
06-38333264
Ank Meertens
06-14342803

Vrijwilligerspunt
Femke Prince
06-14342428

ONS welzijn 
streeft ernaar 

alles zoveel 
mogelijk lokaal 

te kopen

NOG TOT € 900,- 
VERGOEDING 

MOGELIJK IN 2020

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

‘t Dorp 29 Heesch - 0412-475959

www.vanschijndelhoortechniek.nl

KOM LANGS VOOR 20 NOVEMBER

Hulp nodig
Niet voor iedereen is het vanzelf-
sprekend om van A naar B te ko-
men. Heb je geen rijbewijs? Zijn 
je ogen niet zo goed? Of heb 
je een andere medische reden 
waarom zelf rijden in een auto 
geen goed plan is? Er zijn vele 
redenen te benoemen, waardoor 
je graag hulp hebt om weer on-
der de mensen te komen. Buren-
hulp Nisseroi zou je daar graag 
bij helpen. Met een initiatief 
waarbij vrijwillige chauffeurs de 
minder mobiele plaatsgenoten 
helpen.

Wil jij ook helpen? 
Burenhulp Nisseroi gaat graag 
met de vrijwilligers om tafel om 
de randvoorwaarden te ontwik-
kelen. Het is een mooe initiatief 
en hoe meer de vrijwilligers ach-
ter het plan staan, hoe groter 
het succes. Daarom doet de Nis-
seroise organisatie een beroep 
op hen die tijd willen spenderen 
aan vrijwilligerswerk, die autorij-
den als hobby hebben. 

Daarnaast zoekt zij vrijwilligers 
in de logistieke voorbereiding en 
uitwerking van het plan. Ben jij 
zo’n vrijwilliger die tijd wil ma-
ken om andere mensen direct 
te helpen? Laat het weten via 
info@burenhulpnisseroi.nl of 
bel naar 06-39729355 en laat je 
naam noteren.

Burenhulp Nisseroi 
In 2015 werd Burenhulp Nis-
seroi opgericht, met aandacht 
voor welzijn en zorg, met een 
sterke focus op preventie. We 
werken dicht bij huis en werken 
nauw samen met alle in Nistel-
rode beschikbare professionele 
en vrijwillige dienstverleners. Bu-
renhulp Nisseroi werkt met een 
coördinatieteam dat privacy en 
respect hoog in ‘t vaandel heeft 
staan. Ons doel is om jong en 
oud te verbinden. 

De vrijheid om even
op de koffie te gaan of
de noodzaak van een 
ziekenhuisbezoek
Burenhulp Nisseroi zoekt vrijwilligers voor
nieuw initiatief: Vervoersservice Nistelrode

NISTELRODE – In een nieuw initiatief gaat Burenhulp Nisseroi in op 
de vraag ‘Is er geen mogelijkheid om een vervoersservice voor de 
inwoners van Nistelrode op te zetten?’ Zij onderzochten welke vorm 
van vervoersservice de voorkeur zou hebben in Nistelrode. Zeker is 
dat het gratis moet zijn binnen Bernheze en naar Bernhoven. Hoe 
dat dan een goede structuur gaat krijgen, gaan zij met de vrijwilli-
gers bekijken. Maak jij tijd voor dit mooie initiatief?

Nisseroi

‘In één woord 
fantastisch’
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Team-‘lijmer’ en moeder voor velen
Annemieke Kuijpers en Sandra Maass nemen afscheid bij VluchtelingenWerk Bernheze

Samenwerken
Annemieke begon als werkbege-
leider maar promoveerde na vier 
jaar tot teamleider, zowel voor 
Landerd als Bernheze. Vijftien 
jaar lang was ze in die functie de 
verbindende factor. Alles pakte 
ze aan. “Maar zet mij niet achter 
een computer”, zegt ze resoluut. 
“Ik wil gewoon de mensen kun-
nen helpen, ze niet behandelen 
als een nummer. Daar krijg je zo 
ontzettend veel voor terug.” 

Sandra heeft ruim negen jaar met 
Annemieke samengewerkt. Eerst 
als maatschappelijk begeleider bij 
statushouders thuis, daarna als 
spreekuurmedewerker op kantoor 
in Landerd, en de laatste twee 
jaar ook als ‘coach vestiging’ op 
kantoor in Bernheze. “Ik heb veel 
samengewerkt met Annemieke, 
maar ik mag slechts bij haar in 
de schaduw staan. Zoveel als zij 
heeft gedaan, dat is echt uitzon-
derlijk. Ze was altijd een enorme 

vraagbaak en tegelijkertijd een 
moederfiguur. Ze inspireerde ve-
len, zeker mij”, roemt ze. 

Complexiteit
Annemieke gaat er niet het minst 
van naast haar schoenen lopen. 
Ze beschouwt haar werkzaam-
heden duidelijk als een missie, en 
altijd kan er meer gedaan worden. 

“Het is en blijft een heel mooi vak 
met een interessante doelgroep. 
Maar de complexiteit van de situ-
aties maakt het niet altijd gemak-
kelijk. Tot het moment dat je een 
gezinshereniging of naturalisatie 
meemaakt. Dan weet je: hier doe 
je het voor.” 

Opvallend is hoe verschillend de 
reacties zijn op het werk dat zij 
doen. “Er zijn altijd wel mensen 
die negatieve dingen roepen. Uit 
angst voor het onbekende. Maar 
toen dat bootje aanspoelde in 
Griekenland, wilden veel mensen 
iets doen”, schetst Sandra. Anne-
mieke vult aan: “Zodra mensen 
zich aanmelden, ontdekken ze 
hoe veelzijdig VluchtelingenWerk 
Nederland eigenlijk is. We zoeken 
altijd helpende handen, op allerlei 
gebied: taalmaatjes, klusjesmen-
sen, schuldhulpmaatjes, opvoed-
kundige begeleiding, juridische 
bijstand… ga zo maar door. Ieder-
een kan wat betekenen.” 

Team-‘lijmer’
Doordat Annemieke zo’n warm 
mens is en Sandra dat zo enorm 
heeft geïnspireerd, zijn vele goede 
relaties ontstaan. Zowel met col-
lega’s en statushouders, als daar-
buiten.
“Het is niet voor niets dat vrijwil-
ligers het zo lang met plezier blij-
ven doen, dat kan alleen als het 
team door een echt mensenmens 
wordt aangestuurd. Annemieke 
is zo iemand”, prijst Sandra haar 
nogmaals. 

Annemieke is dus niet zomaar 
een teamleider, maar een echte 
team-‘lijmer’, is de conclusie van 
een gesprek vol mooie herinne-
ringen. Desondanks blijft ze er 
nuchter onder: “Het mooie aan 
multicultureel werken is dat je een 
spiegel krijgt voorgehouden. De 
verschillen en overeenkomsten 
zijn heel leerzaam, voor beide 
kanten. Ik ben vooral dankbaar 
dat ik dit werk heb mogen doen.”

BERNHEZE – Na een gezamenlijk opgebouwde 
werkervaring van maar liefst dertig jaar, is het tijd voor 
Annemieke Kuijpers en Sandra Maass om afscheid te 
nemen bij VluchtelingenWerk Nederland. Ze hebben veel 
betekend voor velen, maar velen ook voor hen. Daarom 
leek de enige gepaste manier van afscheid een groot 
feest. Maar zoals dat in deze tijden nu eenmaal gaat, 
zette corona een streep door die plannen. “Hopelijk 
bereiken we op deze manier iedereen met wie we in 
al die tijd zo fijn hebben samengewerkt”, vertellen de 
dames. 

Tekst: Monique van Strien Foto: Marcel van der Steen 

Sandra en Annemieke werkten lange tijd samen en zijn dankbaar voor wat het hen bracht

Dankbaar
dat ik dit werk 

heb mogen 
doen
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De bibliotheken zijn gesloten 
maar ze komen wel bij je thuis
Bibliotheekboeken bij je aan de deur 

Wat is een verrassingstas?
Er zijn verrassingstassen voor 
volwassenen, kinderen en jon-
geren. In elke tas zitten vier 
boeken die biebmedewerkers 
uitkiezen. Volwassenen kunnen 
kiezen uit verschillende genres; 
Romantisch, Literatuur, Span-
nend en Waargebeurd. Voor de 
kinder- en jongerentassen zijn er 
verschillende leeftijdsgroepen. 

Bestel een verrassingstas
Bibliotheekleden kunnen gratis 
een verrassingstas bestellen door 
te mailen naar de bibliotheek. 

Kom je bijvoorbeeld altijd in de 
Heesche bieb? Mail dan naar 
contactheesch@nobb.nl. 
Bezoek je altijd de Nistelrodese 
bieb, dan stuur je een mail naar 
contactnistelrode@nobb.nl. 
Bezoekers van de bibliotheek in 
Heeswijk-Dinther kunnen mai-
len naar 
contactheeswijkdinther@nobb.nl.

In de mail vermeld je je pasnum-
mer (dat staat op je biebpas), 
je adres en telefoonnummer en 
welke soort tas je wilt of voor 
welke leeftijd. De tas wordt dan 
zo snel mogelijk thuisbezorgd. 
Er worden tassen bezorgd op 
maandag, woensdag en vrijdag. 

Boeken reserveren
Je kunt vanuit huis ook boeken 
reserveren via www.nobb.nl. 
Deze boeken worden dan ook bij 
je thuisbezorgd. Een medewer-

ker van de bieb neemt contact 
op om af te stemmen wanneer 
de boeken bezorgd worden. 

Geen boeken inleveren, 
maar ook geen boete
Boeken die je nog thuis hebt en 
de boeken van de verrassingstas, 
kun je niet inleveren tijdens de 
sluiting van de Bernhezer biblio-
theken. 
Totdat de bibliotheken weer 
open mogen, is er een boetevrije 
periode.

BERNHEZE - Net als tijdens de lockdown in het voorjaar, gaan medewerkers van de bibliotheken in 
Bernheze weer verrassingstassen thuisbezorgen bij de leden. Ook gereserveerde boeken worden thuis-
bezorgd. 

‘Gratis tas: kies uit 
Romantisch, Literatuur, 
Spannend Of 
Waargebeurd’

Veel mensen zijn blij dat ze net 
rond kunnen komen, maar iets 
extra’s zit er niet in. Wat ‘Eten 
over? Regio Bernheze’ probeert 
te realiseren met de kerstpakket-
ten is dat ze even geen zorgen 
hoeven te hebben hoe ze de 
dagen/weken door kunnen ko-
men. Mocht je wat over hebben 
voor onze leden, denk dan met 
name aan houdbare producten 
zoals koffie, melk, thee, koeken, 
snoep, pot/blik groenten of zoet 
beleg.

Van 16 november tot en met 

13 december kun je op de on-
derstaande adressen levensmid-
delen inleveren. In dezelfde pe-
riode zal ook de emballagebus 
weer bij Jumbo Nistelrode staan, 
zodat er producten bijgekocht 
kunnen worden.

Elzenstraat 6, Nistelrode
De Eg 51, Heesch
Oranjestraat 3, Heeswijk-Dinther

Mocht je nog vragen hebben kun 
je te allen tijde een mail sturen 
naar heidivanpinxteren@ziggo.nl 
of bellen met 06-18245098.

Houdbare producten voor 
‘Eten over?
Regio Bernheze’

BERNHEZE – De ‘mooie’ tijd van het jaar komt er weer aan. Zoals 
vorige jaren wordt er voor ‘Eten over? Regio Bernheze’ weer een 
inzameling gedaan van houdbare producten, gedeeltelijk voor de 
kerstpakketten, maar ook een gedeelte voor de voorraad. De voor-
raad zorgt ervoor dat het gehele jaar door mensen geholpen kunnen 
worden. Zeker in deze moeilijke tijd is dat zeer hard nodig.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
12 tot en met 18 november

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Taai Taai
4+2 GRATIS
naturel, hazelnoot,

suiker of gemengd

Weekendknaller!

Speculaas-
caketaartje

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�

GESNEDEN RODE KOOL
     500 gram € 0.75
GOUDREINETTE 1 kilo € 1.75
NAVELSINAASAPPELS 10+2 gratis

Groot assortiment rauwkostsalades

Anijskrollen
nu 4+2 GRATIS

5, 95nu

Hachee Hachee 
kant en klaarkant en klaar

CasselerribCasselerrib

100 gr.100 gr. € 1,50 100 gr.100 gr. € 1,80

Anges burgersAnges burgersRib karbonadeRib karbonade
100 gr.100 gr. € 1,15 4+1 gratis

Na vijftien jaar
nieuwe voorzitter

op bestuursfluweel Kersouwe

Corona
De positieve sfeer is voelbaar 
en straalt van de gezichten van 
oud-voorzitter Pieter-Jan van 
Hoof en zijn opvolger Hans Ke-
nens af, die het geheel tevreden 
gadeslaan. Hans vertelt trots: 
“Ondanks de vervelende berich-
ten hebben we toch een mooi 
zomerseizoen neer kunnen zet-
ten.” Pieter-Jan vult aan: “Coro-
na brengt veel ellende, maar ook 
mooie ideeën waarop we weer 
jaren kunnen voortborduren. Na 
vijftien jaar is het voor mij echter 
tijd om plaats te maken. In Hans 
hebben we een waardig opvol-
ger gevonden.” 

Natuurtheater
Ze lijken het over álles eens te 
zijn, maar één onderwerp springt 
eruit: het bijzondere karakter van 
de Kersouwe. Pieter-Jan legt uit: 
“We hanteren heel bewust de 
uitstraling van een natuurtheater. 
Een compleet bosplan moet dit 
in stand houden. Er wordt met 
veel zorg omgesprongen met al-
les wat hier groeit. Het kappen 

van bomen is niet aan de orde, 
ook niet als dat mogelijkheden 
zou scheppen voor het theater!” 
Hans sluit zich daar bij aan: “De 
natuur is de pracht van dit the-
ater, dat mogen we niet verloo-
chenen. Dat maakt de Kersouwe 
juist zo karakteristiek.” 

Verknocht
Ze waren elkaars tegenspelers in 
de uitvoering van Cyrano. Daar 
is de nauwe band ontstaan. “Je 
raakt verknocht. Het zit in je 
bloed, je gaat ervan houden, 
waardoor je meer voor zo’n or-
ganisatie wilt gaan betekenen”, 
weerklinkt de hartstocht van 
Hans voor het theatermaken. 

Pieter-Jan: “De Kersouwe heeft 
andere dingen en inzichten no-
dig dan die er nu zijn. Zeker in 
crisistijd moet het goed gerund 
worden.” Hans beaamt: “We 
zijn niet zomaar een toneelclub-
je, maar een volwaardig thea-
terbedrijf met een hoge omzet, 
onafhankelijk van subsidies of 
organisaties.” 

Opvolger
Hans, die negen jaar geleden 
voor het eerst bij de Kersouwe 
binnenwandelde, legt uit: “Zo-
wel Pieter-Jan als ik zoeken altijd 
naar oplossingen om zaken op de 
rit te krijgen. We zijn bemidde-
lend en doelgericht. Dat te kun-
nen toepassen op theaterproduc-
tie, dat vind ik machtig.” 

Maar de heren willen niet met 
de eer strijken: “We doen het sa-
men met nog veel andere gewel-
dige bestuursleden, en natuurlijk 
met iedereen die in dit prachtige  
theater actief is. Samen maken 
wij de Kersouwe. Daar zijn we 
trots op.”

HEESWIJK-DINTHER - Het is een schrille ochtend in oktober, als bij de Kersouwe een 
grote groep spelers zich buiten op het terrein klaarmaakt voor de repetities, in aanloop 
naar de grote theaterproductie van volgend jaar. Niemand klaagt, want ook al kan 
vanwege corona niet binnen worden gerepeteerd, buiten gaat het allemaal ‘gewoon’ 
door. Gewoon is het natuurlijk niet, maar waar een wil is, is een weg. De hoop is om 
van half mei tot half september voor publiek te kunnen spelen.

Tekst: Monique van Strien Foto: Marcel van der Steen

Pieter-Jan van Hoof en zijn opvolger Hans Kenens

Natuur is de 
pracht van dit 

theater, dat 
mogen we niet 
verloochenen

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

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

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

 

Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven, hebben wij 
toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van ons pap en onze 
lieve opa 

 

Ton Pouwels 
 

echtgenoot van  
 

Riek Pouwels-Verkuijlen † 
 

* Wijchen, 19 mei 1931       † Heeswijk-Dinther, 7 november 2020 
 
 Peter en Monique 
  Anouk en Wesley 
  Bart 
 

 Chris 
  Sam en Lilly 
  Moontje en Robin  

 
Correspondentieadres: Zandenweg 2, 5398 KD  Maren-Kessel 
 
Vanwege de huidige coronamaatregelen zijn wij helaas 
genoodzaakt om de afscheidsdienst op zaterdag 14 november in 
besloten kring plaats te laten vinden.  
 

Een persoonlijke herinnering of een condoleance achterlaten kan 
ook via: www.tomvandenberguitvaartzorg.nl/condoleanceregister 

 

De strijd is gestreden, 
met telkens nieuwe moed. 
Verbazingwekkend opgewekt, 
het is nu op, zo is het goed… 

 
Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die zij ons 
achterlaat, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en trotse oma 

 

Gonzalien Somers-van de Laar 
 

echtgenote van 
 

Gerrit Somers 
 

* Heeswijk, 6 januari 1949                     † Uden, 7 november 2020 
 

 Gerrit  
 

 Marc en Esther 
  Bram 
  Charlotte 
 

 Joan en Marieke 
  Marlon en Luuk 
 
Julianastraat 32 
5473 EJ  Heeswijk-Dinther 
 
Vanwege de huidige coronamaatregelen zal het afscheid in 
besloten kring plaatsvinden.  

Dankbetuiging

Langs deze weg bedanken wij iedereen voor de hartverwarmende 
belangstelling, die wij als familie hebben ontvangen tijdens de 

ziekte en na het overlijden van

Fons van den Broek
De vele reacties hebben ons gesteund en zullen ons helpen

bij de verdere verwerking van ons verdriet.

Familie van den Broek
Nistelrode 

De wereld 
stond stil, 

maar draaide 
doodgewoon 
door. Terwijl 

niets meer was, 
zoals daarvoor.

Geef me
de blad'ren van november.

Trek de wortels uit,
rasp ze.

Laat de laatste bloemen
niet verwelken;

oogst
waar ochtendvorst

de kleinste vrucht belaagt.

Laat mij,
de mol, de egel,

de achtergebleven winterpad
nog even sidderen.

Gun mij
een herfstblik in je tuin,

nog voor
deze maand zijn passie sluit.

Streel mij,
de blauwe lucht,

de horizon, het witte wolkje,
de scherpe schaduw

van je lieve lijf
nu, nog, ergens

in deze maand november.

Ad van Schijndel
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V.l.n.r.: Willem, Mohammed en Carolien (Heartcare) V.l.n.r.: Wim Timmers (Vrienden van Laarstede) Maria Reizevoort, Willem van den Brand en Jack Martens

V.l.n.r.: Willem, Jack, Pieter en Caroline (Driestroomhuis) en Maria V.l.n.r.: Marga Goossens (Laverhof/Cunera), Robert Geurts (PaperPoint), Jolanda van der Wijst 
(Buro Lima), Maarten Lucius (Driestroomhuis met Elkaar) en Willem van den Brand

Zorgbonnen uitgereikt 

De actie ging op 1 mei van start 
en heeft tien weken geduurd 
waarbij er via internet en bij een 
zestal supermarkten en dagwin-
kels cadeaubonnen gekocht kon-
den worden. Honderden bonnen 
werden verkocht, vele kopers 
werden uitgeloot om bij de aan-
gesloten winkeliers door hen 
aangeboden prijzen op te halen 

en er werden stemmen uitge-
bracht op zorginstellingen in heel 
Bernheze.

De Gemeente Bernheze heeft de 
actie grotendeels gesponsord en 
heeft een bedrag ter beschikking 
gesteld voor medewerkers van 
die zorginstellingen. Dat bedrag 
werd uiteraard ook weer uit-

gekeerd in cadeaubonnen die 
onlangs aan de zorginstellingen 
overhandigd werden.
De organisatie van actie Ben 
Loyaal Koop Lokaal hoopt na-
tuurlijk dat lokaal inkopen een 
blijvend item wordt. Wat is een 
centrumgebied zonder onderne-
mers? Wie sponsort sportvereni-
gingen als er steeds minder lokale 

ondernemers zijn? Een dorpskern 
leeft slechts als er lokaal inge-
kocht kan worden.

De organisatie van Ben Loyaal 
Koop Lokaal wil middels dit ar-
tikel de vele vrijwilligers danken, 
de ondernemersverenigingen en 
de gemeente die de actie moge-
lijk gemaakt heeft.

BERNHEZE - In het voorjaar hadden enkele enthousiaste maar ook bezorgde 
ondernemers uit het centrum van Heesch het idee opgevat om lokaal inkopen te 

promoten, mede ingegeven door coronaperikelen. Er werd een actie voorbereid om 
cadeaubonnen te introduceren waarbij de kopers prijzen konden winnen en waarbij ze 

tevens konden stemmen op zorginstellingen voor bijdragen aan zorgmedewerkers.
In overleg met de gemeente, die het initiatief ruim omarmde, werd besloten de actie 

in alle kernen van Bernheze op te gaan zetten.
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NISTELRODE - Met regelmaat verschijnt in DeMooiBernhezeKrant een foto, waarvan de 
Heemkunde Nistelvorst geen informatie heeft. 

Heb jij gegevens over deze foto, dan stelt de Heemkundekring het op prijs als je dat laat weten. 
Je kunt informatie sturen aan  hkknistelvorst@gmail.com of bellen met 06-33587468.
Als er juiste informatie ontvangen wordt, zullen we het via deze krant weer laten weten.

Wie, wat, waar
en wanneer

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’

Op de foto van 28 oktober hebben Sandra van der Meyde, Marietje van 
de Rakt, Marinus Raaijmakers, Tonnie van de Ven en Bernhard van der 
Heijden gereageerd die allen enkele namen van de mensen op de foto 
wisten te herkennen. Maar Jas van den Hurk was de enige die alle namen 
wist te noemen. De vrolijke jonge boertjes waren een muziekgezelschap 
van de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand Nistelrode.

Op de foto staan: liggend links Antoon Pittens en rechts Piet Leijen. Staand v.l.n.r.: Jan van der Wielen, 
Jas van den Hurk, Richard van der Heijden, Martien van de Akker, Antoon van de Akker, Jan van de Rakt, 
Martien de Mol, Jan van Heeswijk (dirigent), Toon van de Ven, Antoon Schalks, Harrie van Boxtel, Grad 
van der Wielen, Harrie van der Wielen, Jan van Dijk, Jan van de Ven, Wim van der Wielen en Marinus 
Raaijmakers. De accordeonisten zijn v.l.n.r.: Cor van den Heuvel, Frans van der Wielen en Jan van der 
Heijden. Ook kreeg ik nog een telefoontje van Truus van Lieshout uit Heeswijk die nog reageerde op 
de foto van 14 oktober. Deze foto was gemaakt bij de familie Pennings op de Eikenheuvel in Uden. De 
meeste mensen op deze foto komen dus uit Uden. Rien van de Graaf

Gouden bruidsparen

HEESCH - Henk van Bergen en 
Joke van Bergen-van Hoorn wa-
ren vrijdag 6 november 50 jaar 
getrouwd. 

Hun allereerste ontmoeting was 
tijdens het dansen bij café Suisse 
op d’n Heuvel in Oss. Het was 
liefde op het eerste gezicht. Op 6 
november 1970 zijn ze getrouwd 
en hebben hun feest gevierd 
in De Savannabar in Heesch.
Ze zijn jaren woonachtig ge-
weest in de Hildebrandstraat. 
Sinds 2014 wonen ze op een van 

de mooiste plekjes in Heesch: de 
Pastoor Scheepensstraat. 

Henk heeft als hobby’s het ver-
zorgen van vele tuinen in Hee-
sch, kaarten en voetbal. Joke 
handwerkt en kleurt graag en 
zorgt graag voor haar gezin.

Vanwege corona heeft er geen 
groot feest kunnen plaatsvin-
den, vandaar dat Henk en Joke 
deze feestelijke dag samen met 
hun gezin en familie thuis heb-
ben gevierd. 

Henk en Joke
van Bergen-van Hoorn

Henk en Joke onder een van hun eigen jubileumbogen die Henk op 
verzoek met grote regelmaat plaatst in Heesch en verre omgeving.

Adrie en Helma
van der Velden-van Lokven

LOOSBROEK - Adrie en Helma 
gaven elkaar 6 november 1970 
het ja-woord. 

Adrie is een echte Loosbroekse, 
Helma is geboren in Berlicum en 
opgegroeid in Boxtel. Het bruids-
paar is daarna gaan wonen in het 
zelfgebouwde huis aan de Krom-
medelseweg in Loosbroek maar 
inmiddels zijn ze alweer vijftien 
jaar gelukkig in hun huis aan ’t 
Vunderke. Altijd zijn ze wel met 
iets bezig zoals tuinieren, kran-
ten bezorgen, wandelen, fiet-
sen, zwemmen en de computer/
laptop. Adrie was ook lang aan-
spreekpunt voor de Bouw- en 

Houtbond, een echte regelaar 
in d’n Hoek en presenteerde 
koffie aan de mensen die bloed 
kwamen prikken. De afgelopen 
jaren genoten ze ook samen van 
vakanties en theaterbezoeken en 
uit eten is van tijd tot tijd ook erg 
aan hen besteed.
Helaas was een feest niet moge-
lijk in deze coronatijd maar toch 
zijn ze verrast met vele kaartjes, 
mooie bloemen, een muzikale 
groet én een diner aan huis. Zo 
was het toch een zeer mooie en 
bijzondere dag.

Hartelijk gefeliciteerd Adrie en 
Helma met jullie gouden bruiloft!

Regeling tegemoetkoming 
vaste lasten (TVL)
Voor wie?
-  Met de TVL-regeling kunnen bedrijven tot maximaal 250 werknemers 

en zzp‘ers die getroffen/gesloten zijn door de coronacrisis ondersteuning 
aanvragen voor de vaste lasten.

- In het 4e kwartaal van 2020 zijn hiervoor alle SBI-codes toegelaten tot de TVL.

Wat houdt het in?
- De subsidie bedraagt minimaal € 750,- en maximaal € 90.000,-.
- De subsidie wordt berekend met het omzetverlies en een percentage van de 

vaste lasten (huur, onderhoud en verzekeringen). Hiervan wordt 50% gecompenseerd.
- Gesloten eet en drinkgelegenheden krijgen extra subsidie voor kosten van voorraad en aanpassingen.
- Voor bedrijven in de evenementenbranche wordt een vast bedrag berekend op basis van de
 TVL-subsidie in de zomer.

Voorwaarden?
- Minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis.º
- Minimaal € 3.000,- vaste lasten, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. 
 Dit percentage is berekend door het ministerie van EZ.
- De onderneming is opgericht voor 15 maart 2020.

Aanvragen?
TVL voor het 4e kwartaal is vanaf medio november 2020 
t/m 29 januari 2021 aan te vragen via Rvo.nl/tvl

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086

info@faara.nl - www.faara.nl
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Elke vrijdag
tot 12.30 uur

Extra Belegen kaas
1 kilo, normaal 10,75 nu voor

Bij aankoop van kaas:

10 scharreleieren, maat L

Aanbiedingen zijn geldig tot
en met vrijdag 13 november

Kaashandel
Cilius Duijster

7,60

En voor elke klant... een GRATIS punt roombrie
(Alleen op vrijdag 13 november, maximaal 1 per klant)

0,99

ALLE BRODEN 3 voor € 5,50

SPECULAASTAS 1 roomboter gevulde speculaas
 4 speculaas gevulde koeken
 2 speculaas brokken
 1 zak kruidnoten

WORSTENBROODJES 10 voor € 7,50
 20 voor € 12,50

Aanbiedingen gelden alleen in Nistelrode op vrijdag

Bij aankoop

van € 5,- of 

meer, een 

ZAK AFBAK 

BROODJES 
GRATIS

Nu voor
€ 7,50

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

Elstar 2 kilo
€ 3,50

Spruiten    500 gram
€ 0,59

Ook geldig in de winkel in Heesch op vrijdag en zaterdag

Iedere vrijdag-

ochtend 

aanwezig met

de foodtruck

tot 13.00 uur

Ko
m gezellig

nistelro
denaar de markt in

Kinderopvang De Benjamin
is volop in ontwikkeling

Nieuwe dagopvanggroep
De Benjamin gaat per 16 novem-
ber een nieuwe dagopvanggroep 
openen binnen de KanZ. Deze 
groep zal ruimte geven aan een 
groep kinderen in de leeftijd van 
0 tot 4 jaar. Dit geeft De Benja-
min weer voldoende mogelijkhe-
den om kinderen direct te kun-
nen plaatsen waardoor er geen 
sprake meer is van een wachtlijst.

Peuteropvang
Vanaf 1 januari gaat De Benjamin 
ook een peutergroep starten. Bij 
De Benjamin is het aanbod van 
de peuteropvang straks gelijk aan 
dat van de dagopvang. Het voor-
schoolse aanbod heeft op zowel 
de dagopvang als bij de peuter-
opvang een goed geborgen plek! 
Bij De Benjamin staat de sociale 
ontwikkeling voorop, dit zal ook 
bij de peuteropvang centraal 
staan. Helemaal volgens de visie 
van De Benjamin ‘Niet alleen op 
de wereld!’ en ‘Samen is veel leu-
ker dan alleen!’

Buiten bij De Benjamin
De tuinen bij De Benjamin zijn 
belangrijke plekken om heerlijk 
buiten te kunnen spelen en op 
ontdekking te kunnen gaan! Dit 
kan bij De Benjamin volop op 
beide locaties, de KanZ en de Ku-
biek. Zowel de kinderen van de 

dagopvang als de kinderen van 
de BSO spelen dagelijks met veel 
plezier veel buiten. 

De vernieuwde buitenruimte 
zorgt ervoor dat de kinderen zich 
niet hoeven te vervelen. In de 
zandbak, bij de modderkeuken, 
op het fietscircuit, op het mul-
ti-sportveld, op de klimrekken, 
in de belevingstuin, kortom er 
is veel variatie om kinderen op-
timaal te laten genieten van het 
op ontdekkingstocht gaan in de 
buitenlucht! 

De kinderboerderij ‘de Nisse-
bisjes’ grenst aan de tuinen van 
De Benjamin en wordt dan ook 
volop bezocht door alle kinderen 
van De Benjamin. 
Binnenkort kunnen de kinderen 
ook gebruik gaan maken van een 
écht klim- en evenwichtsparcours, 
een grote groeps’nest’schommel 
en duikelrekken in de tuin van 
BSO, locatie de KanZ. 

Nu de tuinen bijna zo goed als 
klaar zijn voor veel speelplezier in 
de komende jaren, is er ook ruim-
te gekomen om het buiten slapen 
een fijne plek te kunnen geven. 

Met zes buitenbedjes kunnen de 
kinderen tijdens hun slaapje opti-
maal genieten van de frisse bui-
tenlucht!

Al 19 jaar in het ♥ van Nistelrode!
Kinderopvang De Benjamin is al 
19 jaar een begrip in het hart van 
Nistelrode! De Benjamin blijft in 
ontwikkeling en staat midden in 
de samenleving van Nistelrode. 
Er wordt dan ook steeds weer 
gezocht naar de verbinding met 
de omgeving. Denk hierbij aan 
samenwerking met school, Laar-
stede, Dichterbij, de Eijnderic, de 
bibliotheek, maar ook met sport-
verenigingen. 
Dit geeft mooie ontmoetingen en 
zet iedereen in zijn kracht!

Kinderopvang De Benjamin is 
dan ook bijzonder trots op wat zij 
in al die jaren samen met het hele 
team hebben weten te bereiken! 
samen sterk! samen is veel leuker 
dan alleen! 

Maxend 6, 5388 GL Nistelrode
info@debenjamin.com
www.debenjamin.com

NISTELRODE - Naast de start van een nieuwe dagopvanggroep 
gaan zij vanaf januari ook Peuteropvang verzorgen in Nistelrode.

‘Samen is veel leuker 
dan alleen’
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Woonstichting JOOST gaat opnieuw
behulpzame buren in het zonnetje zetten

Heeft u een goede buurman of 
buurvrouw die extra aandacht 
verdient?
JOOST roept huurders op om hun 
behulpzame buurman of buur-
vrouw bij ons aan te melden. Heeft 
u een goede buur die altijd voor 
anderen klaarstaat in deze bijzon-
dere tijd? Die nét iets meer doet 
om deze tijd goed samen door te 
komen. En dit zelf waarschijnlijk 
heel vanzelfsprekend vindt. Meld 
deze dan bij JOOST aan! 

Wie wilt u verrassen met 
een mooie bos bloemen 
en een cadeaubon?
Het begrip buurman of buur-
vrouw bedoelen we niet letterlijk. 
Het mag ook iemand anders zijn 
die voor u of voor anderen klaar-
staat in deze bijzondere tijd. Vanaf 
23 november selecteren onze col-
lega’s van de vijf wijkteams iedere 
week vijf bijzondere buurmannen 
of buurvrouwen die zij vervolgens 
gaan verrassen! Zij krijgen een 
bos bloemen en een kadobon. 

Hoe kunt u iemand aanmelden?
- Stuur een e-mail naar wel-

kom@wonenbijJOOST.nl. 

Heeft u geen e-mail? Bellen 
kan ook via 088-0081400

- Vermeld uw voor- en achter-
naam, adres en telefoonnum-
mer

- Vermeld uiteraard ook de 
gegevens van uw buurman 
of buurvrouw die u graag wilt 
verrassen (voor- en achter-

naam, adres, telefoonnummer)
- Vertel ons waarom u juiste 

deze goede buur wilt verras-
sen. Het is ook leuk om een 
persoonlijke boodschap te 
schrijven

- De actie loopt vanaf 23 
 november tot en met tot 
 en met 14 december

- We kiezen elke week vijf huur-
ders. Zij ontvangen een bos 
bloemen en een VVV-kadobon 
ter waarde van € 25,-

- Bewoners die bij de eerste actie 
van JOOST dit voorjaar al zijn 
verrast, zijn uitgesloten van 
deelname.

BERNHEZE - Wat een bizarre en moeilijke periode. JOOST hoopt dat 
het goed met u gaat. Om ons heen zien we gelukkig nog steeds veel 
mensen die hulp bieden in allerlei vormen. Gelukkig maar. Want 
juist in deze tijd is die goede buur o zo belangrijk. Een aantal van die 
behulpzame buren heeft Woonstichting JOOST dit voorjaar namens 
enkele bewoners in het zonnetje gezet. Die actie gaan we herhalen. 

Gemeenschapshuis De Pas is per 1 januari 2021
op zoek naar (tenminste) vijf nieuwe:

MEEWERKEND BESTUURSLEDEN (onbezoldigd)
Ten gevolge van een besluit van de gemeenteraad van Bernheze op 29 oktober, 

staat stichting De Pas voor de opdracht een huiskamer van Heesch met podiumfunctie te realiseren. 

De uitvoering van alle werkzaamheden wordt daarbij grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. 

De huidige subsidie zal worden afgebouwd en van de bestuursleden wordt verwacht dat zij leidinggeven 

aan de totale beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -exploitatie en -evaluatie. 

Dit alles binnen een sluitende begroting. 

Van de nieuwe bestuurders wordt dan ook een actieve bijdrage en voldoende tijdinzet verwacht. 

Gewenst profiel 

• Bereid zijn een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling én uitvoering van het beleid van CC De Pas

• Een onafhankelijke, kritische instelling en strategisch denkvermogen

• Integer, toegankelijk, prettig in de samenwerking en met politieke sensitiviteit 

• Kennis of ervaring in (cultureel) ondernemerschap

• Een netwerk bezitten in de, voor CC De Pas relevante, omgeving van CC De Pas 

• Bestuurservaring en kennis van het sociaal cultureel domein in Heesch 

• Minimaal HBO denk- en werkniveau. www.de-pas.nl

Geïnteresseerden voor deze bestuursfunctie kunnen hun belangstelling kenbaar maken door vóór 1 december 2020 

een motivatiebrief met cv te sturen ten name van Bestuur Stichting De Pas, via bestuurdepas@gmail.com. 

In de eerste helft van december zullen kennismakingsgesprekken worden gevoerd.
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BESTEL NU

   Afhalen Bezorgen Logies
VORSTENBOSCH
Bar eetcafé De Ketel 0413-363 239 www.bar-eetcafedeketel.nl x x
BBQ restaurant Smook 06-83 990 552 www.bbqrestaurantsmook.nl x x
LOOSBROEK
Restaria Revival 0413-229 780 www.restariarevival.nl x x
HEESCH
Brasserie ‘t Oude Raadhuis 0412-473 079 www.ouderaadhuisheesch.nl x    
Bomenpark 0412-473 074 www.bomenpark.nl x x   
Eetcafé Tunneke 0412-451 181 www.tunneke-heesch.nl x x   
Florya Heesch 0412-484 074 www.florya-heesch.nl x x   
Restaurant Wolters 0412-474 083 www.restaurantwolters.nl x x   
Cafetaria Connys Corner 0412-456 996  x x   
Plaza ’t Supertje Heesch 0412-456 476 www.supertje.com x    
Van Gruijthuijsen Catering 0412-451 677 www.vangruijthuijsen.com/shop x x   
Pannenkoekenhuis Heesch 0412 655 545 www.pannenkoekenhuisheesch.nl x    
Cafetaria Bastyon 0412-453 411 www.bastyon.nl x x   
Shoarma Heesch 0412-455 219 www.shoarmaheesch.nl x x   
HEESWIJK-DINTHER
Restaurant PIT 0413-320 016 www.restaurantpit.nl x x   
Restaria Ritchie 0413-292 711 www.restariaritchie.nl x    
Pannenkoekenhuis De Koekenbakkers 0413 292 529 www.koekenbakkers.com x x   
Amon Plein 0413-290 362 www.amonplein.nl x x   
Cafetaria Asperia 0413 292 627 www.asperia.nl x    
Halte 5 0413-292 035 www.halte-5.nl x x   
De Toren eten & drinken 0413-296 307 www.de-toren.nl x    
Chinees Restaurant Shanghai 0413-291 870 www.shanghai-ko.nl x    
NAAST sushi and more 0413-292 035 www.naastdebar.nl  x x   
NISTELRODE
‘t Bakhuys van Tilburg 0412-782 863 www.bakhuysvantilburg.nl x    
May Day wok & go 0412-617 248 www.wokengonistelrode.nl x    
Eetcafé ‘t Pumpke 0412 612 956 www.eetcafetpumpke.nl x    
Eeterij Nisseroi 0412-612 904 www.eeterij-nistelrode.nl x x   
Rainbow Centre 0412-617 042 www.rainbowcentre.nl x    
HBW Frietwagens 06-37 083 761 www.hwbfrietwagens.nl x    

LOGIESVERSTREKKERS       
HEESWIJK-DINTHER
Boutique Resort Life is Good 06-82 563 663 www.lifeisgood.nu    x
Hotel Restaurant De Leygraaf 0413-293 016 www.leygraaf.nl    x

Wat eten jullie vanavond?...

Steun onze 

Horeca met 

‘lekkers 

voor thuis’

In verband met de tijdelijke sluiting van de Bernhezer horeca is op initiatief van de gemeente Bernheze 
en Koninklijke Horeca Nederland deze pagina ‘lekkers voor thuis’ gelanceerd.
Hierop een overzicht van horecagelegenheden in onze gemeente waar je kunt afhalen, kunt laten 
bezorgen of logeren. De verspreiding van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen raken ons 
allemaal! De lokale horeca heeft een fl inke uitdaging voor de boeg. Er is veel creativiteit ontstaan en 
initiatieven gelanceerd. Goede ideeën worden werkelijkheid, zo ook bij de horecazaken in onze mooie 
gemeente. Daar zijn we trots op!
Een ontbijtje op bed laten bezorgen: hoe leuk is dat of je favoriete gerecht voor take-away afhalen.
Samen in de keuken voor live-cooking een borrel-box, online bierproeverij of een lekkere daghap horeca 
Bernheze heeft het allemaal.

CADEAU-TIP: Verras vrienden, familie of zakenrelaties met een cadeaubon van
Sinterklaas of de kerstman om, zodra de horeca weer open gaat deze te kunnen verzilveren.

WELKE REGELS GELDEN ER VOOR AFHALEN IN DE HORECA?
Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, een vaste 
zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet iedereen zich bij het afhalen 
houden aan de basisregels! Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid 
om te bekijken op welke manier zij hier invulling aan geven. Ter plekke iets eten of drinken is niet 
toegestaan, er mag alleen afgehaald worden.

KNIP UIT
KNIP UITen hang op 

en hang op je koelkast 

je koelkast 
of prikbord

of prikbord
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AAN HET WERK

Hypotheek Advies Brabant is al meer dan 25 jaar een onafhankelijke specialist 
in hypotheken. Maar we doen meer. We staan op drie pijlers: hypotheken, 

verzekeringen en RegioBank. We werken met vrijwel alle geldverstrekkers en 
verzekeraars. Hierdoor zijn we in staat echt onafhankelijk te adviseren. Het 

belang van onze klanten staat hierbij altijd voorop.

We zoeken een duizendpoot als:

All round medewerker m/v
hypotheken - verzekeringen - RegioBank

24 uur per week

Stationsstraat 25 - Veghel - 0413-37 77 67 
www.hypotheekadviesbrabant.nl - info@hypotheekadviesbrabant.nl

Functie:
Je zult je vooral veel bezighouden met particuliere schadeverzekeringen: zoals het maken 
van offertes en afsluiten van alle voorkomende particuliere schadeverzekeringen. Muteren 
van polissen en de opvolging hiervan. Afhandelen van allerhande vragen van relaties die 
telefonisch en per email binnen komen. Daarnaast ben je dagelijks bezig met zaken omtrent 
de RegioBank: ontvangen van relaties die binnenlopen en hen verder helpen met hun vragen 
op gebied van bankzaken, openen van rekeningen, overboekingen, mutaties, werking app 
en internetbankieren, enzovoort. Ook zul je bezig zijn met de administratieve afwerking 
van hypotheekdossiers. Nog tijd over? Dan graag meedenken, opzetten en afwerken van 
commerciële acties.

Wenselijk:
Hbo werk- en denkniveau. Wft-diploma’s. Ervaring in verzekerings-, bank-, en/of hypotheek-
branche. Commerciële talenten. Aangeboren klantvriendelijkheid. Vlot werktempo. 
Correcte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wij bieden:
Veel vrijheid in een zelfstandige, verantwoordelijke, gevarieerde baan. Vaste werktijden: 
maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.  Werk in een enthousiast, modern klein 
kantoor, waar snelheid, vrijheid, en persoonlijke aandacht voor de klant hand in hand gaan.

Geïnteresseerd?
A.u.b. je reactie aan: harm@hypotheekadviesbrabant.nl

Werklozen

In het derde kwartaal van 2020 waren 419 duizend mensen werk-
loos, 4,5 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). 
Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 is het aantal 
werklozen met 70 duizend toegenomen.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen 
die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel 
recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar 
zijn.

Forse stijging werkloosheid in tweede en derde kwartaal
In het tweede en derde kwartaal van 2020 nam het aantal werk-
lozen vergeleken met voorgaande kwartalen sterk toe met respec-
tievelijk 72 duizend en 70 duizend. In het eerste kwartaal was de 
werkloosheid nog relatief sterk afgenomen. De toename van de 
werkloosheid in het tweede kwartaal hangt samen met de afname 
van het aantal werkenden in de eerste maanden van de corona- 
crisis. In het derde kwartaal nam de werkloosheid vooral toe door-
dat weer meer mensen op zoek gingen naar werk en niet zozeer 
doordat veel mensen hun baan verloren.

Bron: CBS
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Rabo ClubSupport Succes bij het realiseren!
Rabobank Oss Bernheze wenst 
de clubs uit haar werkgebied 
heel veel succes met het realise-
ren van alle mooie doelen!

Finaleavond
Tijdens een feestelijke livestream 
finaleavond zijn op 3 november 
de bedragen per club bekendge-
maakt. 
Gastvrouw Christel de Laat zorg-
de voor hilariteit en gezelligheid 
op afstand. Naast de bekendma-
king van de top 10 reikte zij ook 
nog een zestal extra prijzen uit 

aan clubs die de avond live bij-
woonden. Benieuwd naar de uit-
slagen? Kijk daarvoor op www.
rabobank.nl/ossbernheze. 

De top 5 is:
1. D.A.W. (Schaijk): 
 666 stemmen - € 3.412,64
2. Ziekenvereniging De Horizon 

(Heesch): 590 stemmen - 
 € 3.023,21
3. Scouting Heesch: 
 497 stemmen - € 2.546,67
4. Sportvereniging H.V.C.H. 

(Heesch): 474 stemmen - 
 € 2.428,82

5. OASE Hospice en Zorg Thuis 
(Oss): 472 stemmen - 

 € 2.418,57.

Samen vieren we de winst 
Verenigingen en stichtingen zijn 
een onmisbaar onderdeel van 
Nederland. Zij verbinden de sa-
menleving, zorgen voor sociale 
netwerken en benutten talenten 
van jong en van oud. 

Zij maken buurten, dorpen en 
steden sterker. En zo ons hele 
land.

BERNHEZE - Rabobank Oss Bernheze investeert via Rabo ClubSup-
port een deel van haar winst in het verenigingsleven. Clubs kiezen 
een mooi doel en voeren campagne met als doel zoveel mogelijk 
stemmen te werven bij de leden van Rabobank. En dat is belangrijk, 
want elke stem is geld waard. Dit jaar keert Rabobank € 300.000,- 
uit aan 651 deelnemende clubs. Er zijn 58.545 stemmen uitgebracht, 
dit betekent dat iedere stem € 5,12 waard is.

Advocaat
Rob Haakmeester

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

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

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

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

WINNAAR LEZERSACTIE

Eli Megens heeft het boek 
gewonnen voor haar vader Wim 

Verhoeven. Ze zijn intussen op de 
hoogte gesteld en deze week zal 
boek bij Wim afgegeven worden.

Nieuwe vloer nodig?

• PVC
• Hout
• Laminaat
• Tapijt
• Vinyl

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

& RAAMDECORATIE

PVC  

HOUT  

LAMINAAT  

TAPIJT 

 VINYL 

 

VLOEREN.NL
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Derdejaars leerden de jongsten, 
samen met de leiding, de tech-
nieken om zonder luxe vooruit 
te kunnen. Zo zetten de jongens 
en meisjes tussen de 12 en 15 
jaar voor het eerst een slaaptent 
op om in te overnachten. Daar-
naast pionierden ze een keuken 
met houten palen, touw en zeil. 
Hiervoor moesten ze een hoop 
knooptechnieken kennen, zodat 

de keuken niet uit elkaar viel. 
Koken in die zelfgebouwde keu-
ken hoorde er ook bij, als ook 
tochttechnieken. Helaas was er 
wat regen, maar iedereen had 
het gezellig tijdens de wande-
ling door Heesch. Tot slot was er 
ruimte voor ontspanning bij het 
kampvuur.

Ook voor de oudstejaars viel 
er dat weekend wat te leren. 
Om hen voor te bereiden op 
de overstap naar de volgende 
groep, de Rowans & Sherpa’s, 
kregen ze tips in het begelei-
den van anderen en het in el-

kaar zetten van een programma. 
Met al deze technieken zijn de 
gidsen en scouts klaar voor de 
komende overnachtingsweek-
enden en het jaarlijkse zomer-
kamp, waar ze deze kennis hard 
nodig zullen hebben. En het 
allerbelangrijkste: de scouting- 
leden hebben veel plezier gehad!

Ben je na het lezen van dit ver-
slag benieuwd geworden naar 
hoe het er verder aan toe gaat 
bij scouting? Kijk dan op 
www.scoutingheesch.nl 
voor meer informatie en kom 
eens langs!

Heesche scouts en gid-
sen leren de technieken
HEESCH - De nieuwe scouts en gidsen van Scouting Heesch heb-
ben veel opgestoken tijdens het Nieuwelingenweekend, dat vorige 
maand plaatsvond. Dit jaar was het kampeerweekend anders dan 
anders door de anderhalve meter afstand en andere coronamaat- 
regelen, maar dat mocht de pret niet drukken.

‘Zodat de keuken
niet uit elkaar viel’

Je hebt je eigen vrouwelijke gy-
naecoloog en zij informeert je 
over de beste mogelijkheden en 
samen beslissen jullie over de be-
handeling die helemaal bij je past. 
Dat kan eventueel ook onverze-
kerde zorg zijn die je zelf moet 
betalen, maar bij Karmenta kun 
je daar tenminste zelf je eigen 
keuze in maken. 
Je kunt ook eenvoudig bij de ba-
lie van Karmenta gynaecologi-
sche producten kopen, waarvoor 
je anders naar de apotheek of 
drogist had gemoeten. De prijs is 
hetzelfde als elders, en je betaalt 
gewoon per pin. 
Je kunt bij Karmenta terecht voor 
allerlei gynaecologische vraag-
stukken zoals anticonceptie, 
overgangsklachten, (overmatig) 
bloedverlies, bekkenbodempro- 
blemen zoals verzakkingen, in-
continentie, seksuologie, fertili-
teit, vaginale droogheid et cetera. 
De gynaecologen van Karmenta 
nemen uitgebreid de tijd om je 
te leren kennen, je krijgt de aan-
dacht en zorg die je als vrouw 
nodig hebt. 
Daarnaast biedt Karmenta inno-
vatieve behandelingen aan zoals 
Urolon™ om incontinentiepro-

blemen bij vrouwen te behande-
len, wanneer bekkenbodemfy-
siotherapie niet voldoende werkt. 
Ook bieden wij de Mona Lisa 
Touch® laserbehandeling aan 
om vaginale droogheid langdurig 
te herstellen. Voor beide behan-
delingen is Karmenta één van de 
eerste klinieken in Nederland die 
dit aanbiedt. 
Karmenta is een specialistische 
praktijk voor de vrouw, gevestigd 
in Schijndel. Naast gynaecologi-
sche zorg onder leiding van Dr. 
Bouwma, biedt Karmenta sinds 
juni ook urologische zorg aan on-
der leiding van Dr. Van Beekum. 

Ook mannen kunnen bij hem 
terecht voor bijvoorbeeld steri-
lisatie, erectiestoornis, prostaat-
klachten, plasklachten en nierste-
nen. 

Korte wachttijd
Om een afspraak op het spreek-
uur te maken is (voor verzekerde 
zorg) een verwijzing van de huis-
arts nodig. Je kunt dan meestal 
binnen enkele dagen terecht op 
het spreekuur. 
Wil je meer weten? Bel dan met 
Karmenta 073-7200 993 of kijk 
op de website 
www.karmenta.nl.

Bij Karmenta kies je samen 
wat de beste zorg voor jou is
Jouw lichaam, jouw keuzes!

SCHIJNDEL - Soms kom je met je klacht niet verder in het reguliere medische zorgwereldje. Je huisarts 
verwijst je niet, de zorgverzekering vergoedt een behandeling niet, of het ziekenhuis kan je niet verder 
helpen. Je voelt je niet gehoord. Bij Karmenta hebben we de kennis en ervaring om je soms toch verder 
te kunnen helpen. 

Liesanne 
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18 november
Energieweverij

24 november
Online voorlichtingsavond
‘Gezinshuis starten’
www.gezinshuis.com

26 november
Aanmelden bladhoop 

8 december
Webinar over pleegzorg
www.oosterpoort.org

t/m 31 december
Aanmelden mantelzorg-
waardering

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

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

Gemeentehuis
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 13.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13 
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Compliment 
Nu we allemaal in de tweede golf van 
Corona zitten, gaan mijn gedachten uit 
naar mensen die alleen zijn. Omdat het 
sociale leven tot stilstand is gekomen 

en ontmoeten erg lastig is, kan het zo maar zijn dat eenzaamheid 
toeslaat. En wat kunnen wij daar aan doen?

ONS Welzijn, de plaatselijke KBO, tal van vrijwilligersorganisaties, 
burgerinitiatieven en burgers zijn gezamenlijk bezig om die een-
zaamheid te bestrijden. Kaartenacties, belcirkels, boodschappen-
diensten, etcetera helpen eenzame inwoners deze moeilijke tijd 
door te komen. Dat is een groot COMPLIMENT waard aan alle 
vrijwilligers in de gemeente. Samen staan we pal voor het bestrij-
den van eenzaamheid en het zegt ook iets over onze gemeen-
schapszin. Dat is TOP.

N aast al deze vrijwilligers zijn er ook veel vrijwilligers die man-
telzorg verlenen. Mensen die dag in dag uit klaar staan voor een 
familielid of buurman/vrouw. Vaak verrichten zij, voor een lange 
periode, met engelengeduld een zware maar dankbare taak. Voor 
deze mensen heeft de gemeente een mantelzorgwaardering in de 
vorm van lunchbonnen ter waarde van € 50,-. Onze gemeente 
wil mantelzorgers graag complimenteren en waar mogelijk terzijde 
staan. Als gemeente Bernheze hopen we op vele aanmeldingen 
voor deze mantelzorgwaardering. 

Aanmelden 
Aanmelden voor de mantelzorgwaardering 2020 kan tot en met 
31 december via www.bernheze.org. 
(zoekterm: mantelzorgwaardering)

COLUMN

Rein van Moorselaar

De gemeente houdt in de zo-
genaamde Basisregistratie Per-
sonen (BRP) uw persoonsgege-
vens bij, zoals uw naam, adres, 
woonplaats, burgerlijke staat en 
nationaliteit. 

Wilt u niet dat de gemeente deze 
informatie aan derden verstrekt, 
dan kunt gebruik maken van het 
geheimhoudingsrecht. 

Geheimhoudingsrecht
U heeft het recht om de ge-
meente te vragen uw persoons-
gegevens niet aan bepaalde 
personen of instanties door te 
geven. Dit heet het geheimhou-
dingsrecht. Het doorgeven van 
uw gegevens aan bijvoorbeeld 

overheidsinstanties kunt u niet 
tegengaan, want de gemeente 
is wettelijk verplicht om deze ge-
gevens te verstrekken. 
Op onze website www.bern-
heze.org (zoekterm: persoons-
gegevens) staat aan wie de ge-
meente uw gegevens mag of 
moet doorgeven. 

Geheimhouding aanvragen
U kunt voor uzelf of voor uw 
kinderen tot 18 jaar (als ze op 
hetzelfde adres wonen als u) ge-
heimhouding aanvragen. 
Meer informatie vindt u op 
www.bernheze.org 
(zoekterm: persoonsgegevens). 
Daar staat ook het formulier dat 
u kunt gebruiken. 

Gehe imhouding persoons-
gegevens

Groendepot 
Nistelrode 
zaterdag
gesloten

Wegens familieomstandigheden 
is het groendepot bij fi rma van 
Schaijk in Nistelrode zaterdag 14 
november gesloten. U kunt deze 
week uw snoeihout en tuinafval 
op vrijdagochtend  van 9.00 tot 
12.00 uur inleveren.

Zaterdagmorgen is het groen-
depot in Heeswijk-Dinther wel 
geopend. Kijk voor meer infor-
matie en openingstijden op
www.bernheze.org
(zoekterm: Groendepot).

Woensdag 18 november houdt de 
Energieweverij haar Energieweve-
rij-avond vol inspiratie over duur-
zaamheid, met dit jaar als thema: 
Waarvoor zet jij energie in?

In verband met de coronamaat-
regelen vindt de Energieweverij 
dit jaar digitaal plaats via Zoom.
     
Aanmelden
Meld je snel aan! Aanmelden 
kan via de QR-code of via 
www.onsbeco.nl/energieweverij.

Programma
19.00 uur
- Welkomstwoord door organi-

satoren (gemeente, BECO)
- Panelgesprek over grootschali-

ge opwek
-  Ontplooien duurzaamheids-

initiatieven en -projecten 
21.30 uur 

- Afsluiting

Nieuwe editie Energieweverij

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

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

seweg 13, Nistelrode
- Firma Dijkhoff, Lariestraat 25, 

Heeswijk-Dinther

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

Ophaalrondes
De eerstvolgende ophaalronde 
is in december. We beginnen op 
7 december. We hopen dat we 
de bladhopen binnen een week 
kunnen ophalen, maar het kan 
zijn dat de ronde twee weken 
duurt. Dat is afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen. Als u uw 
bladhoop voor 26 november 
aanmeld, nemen we hem begin 
december mee.

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

Bladafval

De brandweer beschikt over een 
nieuw landelijk nummer voor 
alle meldingen zonder spoed: 
0900-0904. 

Het gaat dus om situaties die op 
dat moment niet gevaarlijk of 
levensbedreigend zijn. Op die 
manier blijft 112 vrij voor alle le-
vensbedreigende situaties. 
Kijk op www.brandweer.nl/
geenspoed voor meer informatie. 

Geen spoed , wel brandweer

Op dinsdag 24 november van 
20.00 tot 21.30 uur is er via 
een livestream een open avond 
‘Gezinshuis starten’. 

De avond is bedoeld voor men-
sen die opgeleid zijn in de zorg 
en uithuisgeplaatste kinderen 

thuis, tegen vergoeding, willen 
opvangen. Er wordt uitgelegd 
wat er allemaal komt kijken bij 
het starten van een gezinshuis. 
Ook komen gezinshuisouders 
aan het woord die vertellen over 

de praktijk van een gezinshuis. 
De avond is een samenwerking 
van de jeugdhulpaanbieders 
in Noordoost Brabant, Onder-
nemersgroep Driestroom en 
Gezinshuis.com.

Deze relatief nieuwe vorm van 
jeugdhulp slaat goed aan, maar 
er zijn meer gezinshuizen no-
dig. Er staan in de regio Noord-
oost Brabant 27 kinderen op de 
wachtlijst.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via: 
www.gezinshuis.com/
zelf-starten/open-avonden/.

Gezinshuis starten
Online voorlichtingsavond

Dinsdag 24 november
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Vragen over het coronavirus of hulp nodig?

Hier kun je terecht

Bernheze.org/coronavirus

Hulp 
Boodschappen, bezorgen
maaltijd, uitlaten hond, 
praatje maken, etc. 

ONS welzijn
088-37 42 525
ons-welzijn.nl

Dienstverlening
gemeente
Vragen over openingstijden, 
afspraak maken, mileustraat, 
papier ophalen, etc.

0412-45 88 88
bernheze.org

Algemeen:
• vragen over landelijke maatregelen: rijksoverheid.nl of bel 0800-1351
• vragen over lokale maatregelen: bernheze.org/coronavirus of 0412-45 88 88

Iemand helpen
Tijd om iemand te helpen? 
ONS welzijn brengt vraag 
en aanbod bij elkaar.

ONS welzijn
088-37 42 525
ons-welzijn.nl

Heeswijk-Dinther,
Loosbroek
Mobiele hulpbrigade 
HDL
06-82696134

Loosbroek 
Zorggroep 
Loosbroek

0413-229411

Vorstenbosch 
St. Zorgvoorzieningen 
Vorstenbosch

0413-363278

Nistelrode 
Noodhulp Nistelrode

06-83657720

Hulp in de kernen:

Heesch 
WIJ,Heesch  

06-12997409 of
info@wijheesch.nl

Luisterend oor
Voel je je eenzaam, 
angstig of kun je een 
luisterend oor gebruiken?

ONS welzijn
088-37 42 525
ons-welzijn.nl

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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 fi nanciële gevolgen 
hebben. Het formele besluit tot 
uitschrijving wordt gepubliceerd 
op de gemeentepagina’s in deze 
krant.
- Şerban, Mirela Mihaela, 
 geboortedatum: 03-11-1980
- Tavares Figueiredo, 
 Daniel Johannes, 

 geboortedatum: 09-10-1977
- Piţigoi, Milica, 
 geboortedatum: 02-05-1971

Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met het de afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente Bern-
heze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org. 

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Verleende standplaats-
vergunning
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 4 no-
vember 2020 besloten een inci-
dentele standplaatsvergunning 
te verlenen aan Slagerij - Poelier 
Riny van Esch - Rinesco Catering, 
‘t Dorp 67, Heesch voor het 

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. 

Corona en handhaving
Vanwege de snelle toename van 
het aantal coronabesmettingen, 
heeft de regering de maatrege-
len landelijk aangescherpt.

Handhavers en politie zorgen er-
voor dat deze maatregelen wor-
den nageleefd. Zij houden toe-
zicht en spreken ondernemers en 
burgers aan die zich niet aan de 
maatregelen houden. 
En er wordt extra gecontroleerd 
op plaatsen waar veel mensen 
komen zoals: het Bomenpark, 
winkelgebieden, natuurgebieden 

van de verschillende dorpen in 
onze gemeente en sportclubs.

Naleving maatregelen
We zien dat veel mensen in de 
gemeente zich goed aan de 
maatregelen houden. Er zijn, tij-
dens de tweede golf, nog geen 
boetes of officiële waarschuwin-
gen uitgedeeld. De komende 
tijd handhaven boa’s en politie 
strenger en sneller op de maat-
regelen. Houd u zich niet aan de 
regels? Dan loopt u het risico op 
een boete.

Aanvullende maatregel
t/m 18 november
Houd je aan de opgelegde maat-
regelen. Ontvang zo min moge-
lijk bezoek. Dit is een belangrij-
ke maatregel waarmee u kunt 
helpen het virus snel weer onder 
controle te krijgen. 

Mocht u toch bezoek ontvangen, 
beperk dit dan tot maximaal 1 
groep van maximaal 2 personen 
per dag en zorg ervoor dat men-
sen 1,5 meter afstand tot elkaar 
kunnen houden. Buiten mag 

je samenkomen met maximaal 
twee mensen.

Veilig boodschappen doen
Boodschappen doen is helaas 
geen gezellig uitje meer. Voor het 
doen van boodschappen geldt 
nog steeds: Doe de boodschap-
pen zoveel mogelijk alleen. Be-
perk het aantal keer boodschap-
pen doen en vermijd ook voor de 
sint-inkopen drukke momenten.

Melden
Melding van overtredingen is in 

het belang van ieders veiligheid 
en gezondheid. Wanneer u een 
overtreding constateert, zoals bij-
voorbeeld feesten met groepen 
of samenkomsten in natuurge-
bieden of het buitengebied, dan 
kunt u dit melden bij de politie 
via 0800 8844. Er kan dan direct 
een kijkje worden genomen. 

U kunt dit ook melden via 
veiligheid@bernheze.org. 
We kunnen op deze schriftelijke 
melding helaas niet direct reage-
ren.
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Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 

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

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

plaatsen van een koelcontainer 
aan de achterzijde van het pand 
’t Dorp 67, Heesch van 14 t/m op 
27 december 2020. Het besluit is 
verzonden op 6 november 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verleende terrasvergunning
Er is een vergunning verleend 
om terrasmeubilair te plaatsen 
op het voor publiek toeganke-
lijke (verharde) gedeelte van de 
weg, gelegen bij Sportbar ’t Vijf-
eiken, ’t Vijfeiken 53 in Heesch. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Drank- en horecawet

Er is een vergunning verleend 
voor het uitoefenen van het ho-
recabedrijf Sportbar ’t Vijfeiken, 
’t Vijfeiken 53 in Heesch. De ver-
gunning is verzonden op 5 no-
vember 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten tot 
het instellen van verkeersmaat-
regelen nieuwe rotonde Ceres- 
laan-Bosschebaan Heesch.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing. 

Wet ruimtelijke ordening 

Coördinatiebesluit Abdijstraat 31
Heeswijk-Dinther
Op 29 oktober 2020 heeft de 
gemeenteraad, op grond van ar-
tikel 3.30 van de Wet ruimtelijke 
ordening, besloten dat de coör-
dinatieregeling wordt toegepast 
voor bouw van een appartemen-
tencomplex van 12 appartemen-
ten aan de Abdijstraat naast 33 in 
Heeswijk Dinther.
Het coördinatiebesluit heeft be-
trekking op het bestemmingsplan 
Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther, 
de omgevingsvergunning voor 

bouw en mogelijk andere rele-
vante vergunningen of besluiten.
Met de coördinatieregeling wor-
den de voorbereiding en bekend-
making van de besluiten gebun-
deld. Dit betekent dat er één 
gecombineerde procedure wordt 
doorlopen in plaats van verschil-
lende procedures na elkaar. Te 
zijner tijd worden belanghebben-
den in de gelegenheid gesteld om 
zienswijzen in te dienen over de 
ontwerpbesluiten. De besluiten 
om het bestemmingsplan vast te 
stellen en om de omgevingsver-
gunning te verlenen, worden in 
de beroepsfase aangemerkt als 
één besluit. Daartegen kan te zij-
ner tijd beroep worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.
Tegen het nu genomen besluit 
om de coördinatieregeling toe 
te passen staat geen bezwaar en 
beroep open.
Het coördinatiebesluit is te raad-
plegen via onze website www.
bernheze.org/bestuur-en-orga-
nisatie/gemeenteraad/vergade-
ringen/, bij de raadsvergadering 
van 29 oktober 2020 onder punt 
11 van de agenda.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de heer  
C. van Nuland, 0412-45 88 88 of 
via de mail 
c.van.nuland@bernheze.org.

Ontwerpbestemmingsplan 
Zandstraat ong. (nabij 7) 
Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Zandstraat ong. (nabij 7) 
Heeswijk-Dinther’, te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPzandstraatong7HD-ow01.
Inhoud: Het plan behelst het 
toevoegen van een ruim-
te-voor-ruimtewoning op het 
perceel Zandstraat ong (nabij 7) 
te Heeswijk-Dinther. De op het 

perceel aanwezige bebouwing 
wordt gesloopt. 
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Ontwerpbestemmingsplan 
Hoogbroeksesteeg ong. 
(achter Donzel 21) Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Hoogbroeksesteeg ong. 
(achter Donzel 21) Nistelrode’, 
te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl met IDN-co-
de NL.IMRO.1721.BPHoogbr-
Steegong-ow01. Tevens maakt 
het college bekend dat zij een 
verzoek tot herbegrenzing van 
het stedelijk gebied gaan doen 
bij GS van de Provincie.
Inhoud: Het plan behelst het toe-
voegen van een woning op het 
perceel Hoogbroeksesteeg ong 
(achter Donzel 21) in Nistelrode. 
De grens van het stedelijk gebied 
in de Interim omgevingsverorde-
ning loopt dwars over het perceel 
en daarom wordt een verzoek tot 
herbegrenzing daarvan gedaan, 
zodat het perceel geheel binnen 
het stedelijk gebied komt te lig-
gen.
Inzage: Het ontwerpbestem-
mingsplan en het voornemen tot 
het verzoek ter herbegrenzing 
van het stedelijk gebied ligt met 
ingang van 12 november 2020 
gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis aan De Misse 6 in Heesch. 
Het plan is digitaal raadpleegbaar 
en te downloaden via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Reageren: Tijdens de termijn van 
ter-inzage-legging kan iedereen 
op het ontwerpbestemmingsplan 
en op het voornemen tot herbe-
grenzing reageren door het in-
dienen van een zienswijze. Deze 
zienswijze(n) kunt u richten aan 
de gemeenteraad van Bernheze, 
Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. 
Indien u uw zienswijze(n) mon-

deling wilt geven kunt u een af-
spraak maken met het domein 
Leefomgeving.
In een schriftelijke reactie moe-
ten staan: de datum, de naam 
en het adres van degene die re-
ageert, een omschrijving van het 
onderwerp, de reden waarom u 
zienswijze indient.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Vorstenbosch
- Binnenveld 38
 Plaatsen erfafscheiding
 Datum ontvangst: 29-10-2020
Loosbroek
- Schaapsdijk ong. (kavel 6 naast 

1b)
 Bouw woning met bijgebouw
 Datum ontvangst: 30-10-2020
Heesch
- Grolderseweg 22
 Bouw binnenrijbak en verplaat-

sen buitenrijbak
 Datum ontvangst: 02-11-2020
- ’t Vijfeiken 78
 Bouw carport
 Datum ontvangst: 04-11-2020
Heeswijk-Dinther
- Abdijstraat ong. (tussen 29 en 

33)
 Bouw 12 appartementen 
 Datum ontvangst: 03-11-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Lariestraat 17
 Handelingen met gevolgen 

voor beschermde monumen-
ten voor vervangen dak, plaat-
sen nieuwe dakramen, vervan-
gen kozijn

 Verzenddatum: 02-11-2020

- Doctor Heijmanstraat 11
 Verplaatsen schutting
 Verzenddatum: 02-11-2020
Heesch
- Bosschebaan 62
 Oprichten bedrijfshal
 Verzenddatum: 02-11-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Onderstaande omgevingsver-
gunning is ingetrokken. Dit be-
sluit zal daags na verzending van 
het besluit in werking treden.
RECTIFIATIE: onderstaande ver-
gunning is eerder met het ver-
keerde adres gepubliceerd.
Heeswijk-Dinther
- Hazelbergsestraat 2b
 bouwen van een vleesvarkens-

stal (vergunning van 8-11-
2013)

 Verzenddatum: 28-10-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluiten 

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. Deze besluiten treden in 
werking na afloop van de be-
roepstermijn.
Nistelrode
- Dintherseweg 23
 Veranderen milieu/wijzigen 

pluimveehouderij
 Verzenddatum: 03-11-2020
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.
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WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES

AANGEBODEN

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

FRIETKRAAM VOOR 
UW EVENT OF FEEST 
Voor info/boekingen: 
0413-292911 of 06-25416954. 
Mario en Christa Bok. 

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

TE HUUR

BEDRIJFSUNITS
IN NISTELRODE
50/100/150/170 en 250 m2

Voorzien van overhead deur en 
loopdeur. Terrein afgesloten met 
hekwerk en poort.
informatie 06-46111667 of kijk 
op www.bedrijfsunit.eu.

NIEUWE OPSLAGRUIMTE 
GEÏSOLEERD, 100M2

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

OPSLAGUNITS 
IN NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2

Geïsoleerd & verwarmd

Eigen toegang door batch
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu

TE KOOP

NIEUWE 
DESSO TAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote 
voorraad, scherpe meeneemprijs. 
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open, 
di-, en za-middag op afspraak.

DE SPECIALE BRABANTSE 
WORSTENBROODJES
Heb jij ze al geproefd?
Zaterdag tussen 9.00-14.00 uur. 
5 voor € 6,-!
Schoolstraat 10, Heeswijk-Dinther
www.despecialebrabantse
worstenbroodjes.nl

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

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

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

KERSTBOMEN

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

. GEVRAAGD

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

ANSICHTKAARTEN VAN 
HEESWIJK-DINTHER EN 
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484. 
 
LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel 
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.

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

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.

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Camiel van Doorn
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Marianne van der Wijst 

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

wie
is deze Bernhezenaar?

OOGcontact

Easy

3 6 4 9

7 5 8

1 8 5 9 4

2 1 7 6

6 7 3 5

4 3 6 9

5 7 3 9 2

2 3 5

9 8 7 4

Puzzle #284017

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SUDOKU

HEESCH – Al jarenlang haalt 
Fanfare Aurora met veel plezier 
het oud ijzer op in Heesch en 
omstreken. Helaas is de fanfare, 
door de huidige Covid-19 crisis, 
genoodzaakt om deze actie tij-
delijk stil te leggen. 

Met het geld dat met deze ac-
tie opgehaald kan worden kan 
Fanfare Aurora vaak mooie din-
gen doen. Denk hierbij aan het 
organiseren van concerten, het 
werven van nieuwe jeugdleden 
of het onderhouden van het ver-
enigingsgebouw. Toch vindt de 
fanfare dat de veiligheid en ge-
zondheid van haar leden voorop 
staat en daarom is er besloten 

dat deze actie tijdelijk stilgelegd 
wordt.
Uiteraard komt Fanfare Aurora 
in de nabije toekomst graag weer 
bij iedereen langs. Het is daarom 
nog steeds mogelijk om je oud 
ijzer aan te melden. Dit kan via 
oudijzer@fanfare-aurora.nl. 
Fanfare Aurora komt dan, zodra 
dit weer kan, graag bij je langs. 
Uiteraard wordt dit tijdig gecom-
municeerd!

Van oud ijzer naar 
nieuw koper, maar nu 
even niet…
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Probleem al opgelost
Een instelling met problemen al opgelost

Waar is dit adres?

Wie wil niet zulke post?

Brieven met er is niets meer

geen bezorging van mentale zorgen

en morgen om aan te denken

De mist is opgetrokken en de weg is weer 
duidelijk te zien

Als alle wegen leiden naar Rome 

dan graag met deze post van

Problemen?

met de instelling al opgelost.

Column Rebecca Latupeirissa 
gemeentedichter

De mist is opgetrokken en de weg is weer 
duidelijk te zien

Als alle wegen leiden naar Rome 

dan graag met deze post van

Problemen?

met de instelling al opgelost.

Een zebrapad
Het is wel ‘de aanhouder wint’ 
geweest. Als verkeersouder van 
basisschool De Kiem was onder-
getekende, samen met Carlijn 
Spanjers, vanaf het allereerste 
begin erbij. 

In januari 2020 maakten de kin-
deren van De Kiem mooie span-
doeken. Niemand van de ouders 
had enig idee dat het zo lang zou 
gaan duren. Want veiligheid rond 
school, dat wil toch iedereen?

Na een leuk bezoek met de kin-
deren aan het gemeentehuis 
was ook de wethouder meteen 
enthousiast. Maar daarmee was 
de zaak nog niet beklonken. 
Deskundigen kwamen met ‘mo-
derne’ verkeersinzichten en daar 
zou het zebrapad niet in passen. 
De verkeersouders snapten er 
niets van.

Politiek
Sinds december 2019 ben ik 
commissielid voor de SP Bernhe-

ze en wat heb ik daar veel aan 
gehad in deze periode. Want 
toen het moeilijk werd voor het 
zebrapad, steunden mijn politie-
ke vrienden me. Ze legden me uit 
hoe een gemeente werkt en wat 
de verkeersouders konden doen. 
En dat we vooral vol moesten 
houden. Maar dat hadden we op 
De Kiem al afgesproken. Opge-
ven doen we niet! Kom gerust 
eens kijken nu het zebrapad er 
ligt bij De Kiem. En bedenk dan: 
Samen sta je sterk. 

Zebrapad bij basisschool
De Kiem is klaar

Heeft u het gezien? Er ligt nu een echt zebrapad bij basisschool De Kiem. 
De hele school is er superblij mee; de kinderen, de juffen en de ouders. En 
op Facebook kon iedereen zien dat heel veel Heeschenaren blij waren voor 
De Kiem. Kinderen kunnen nu veilig oversteken. Verkeersbrigadiers gaan 
daarbij nog helpen. Top. 

Mandy Jansen, SP Bernheze

Onlangs heeft de gemeente een 
onderzoek laten doen naar de 
veiligheid en leefbaarheid. Daar-
uit bleek dat er veel inbraken zijn 
en dat er vaak ‘verdachte’ perso-
nen of zaken worden opgemerkt. 

Ook werd geconstateerd dat er 
na een inbraak extra maatrege-
len genomen worden en dat een 
en ander wel wordt besproken 
met de buren. Uit het onderzoek 
bleek helaas ook dat 50 procent 
van de slachtoffers geen melding 

doet bij gemeente of politie. De 
redenen die hiervoor worden ge-
geven lopen uiteen van ‘het haalt 
toch niets uit’ tot ‘ik vind het niet 
nodig’.
En als het niet gemeld wordt, is 
het er niet. Alleen als het wordt 
gemeld, wordt het geregistreerd. 
En alleen dan kan, aan de hand 
van het aantal meldingen/aan-
giften, concreet actie worden on-
dernomen. Variërend van betere 
verlichting tot extra inzet van po-
litie. Daarom roep ik iedereen op 

om alle verdachte personen en/
of situaties te melden. 
Net als met het coronavirus moe-
ten we dit ook samendoen. In 
onze samenleving zijn we van 
elkaar afhankelijk. De VVD-Bern-
heze belooft dat wij de veiligheid 
in onze gemeente steeds onder 
de aandacht van het college zul-
len brengen. 

Samen kunnen we zorgen voor 
een fijne leefomgeving! 
Blijf veilig en gezond!

Samen veilig

Dat we nu weer met z’n allen door corona gedwongen gezellig thuis zitten, 
levert toch nog een voordeel op: er zijn minder inbraken in huizen. Goed 
nieuws dus, maar helaas niet helemaal. Het dievengilde heeft het vizier ver-
legd naar garages en tuinhuisjes. Daar is het aantal inbraken enorm toege-
nomen. 

Marijke van Gestel, commissie Bestuur en Strategie

Omdat (jeugd)overlast een sub-
jectief begrip is en iedereen het 
op een eigen persoonlijke manier 
ervaart, is luisteren naar elkaar 
dus van groot belang voor een 
goede aanpak. Als je ‘hinder’ van 
elkaar ondervindt, probeer dat 
dan in eerste instantie met die 
jongeren zélf te bespreken. 
Wacht niet te lang, want com-
municatie vanuit frustratie ver-
loopt meestal niet positief. Fijner 
is om hen te benaderen op de 
manier zoals je zelf ook bena-
derd zou willen worden: met de 
wil om het samen op te lossen. 

Als dat uiteindelijk niet lukt, kun 
je altijd de gemeentelijke BOA’s 
bellen.

Het is nu een rare tijd waar-
in eenzaamheid voor eenieder 
op de loer ligt. Juist nú is elkaar 
ontmoeten belangrijk. Nu ge-
beurt dat, genoodzaakt, meer op 
openbare ontmoetingsplekken. 
Laten we proberen om elkaar 
écht te zien en écht te ontmoe-
ten. En dat kan alleen door met 
elkaar in gesprek te gaan en 
vooral door heel goed naar el-
kaar te luisteren.

Angst voor overlast

Angst voor jeugdoverlast moet niet leiden 
tot het niet nemen van beslissingen ten 
behoeve van burgerparticipatie. Is angst 
niet een slechte raadgever? Heel jammer 
vind ik dus, de angstvallige en terughou-
dende houding van de gemeente voor het 
plaatsen van bankjes bij de prachtige nieu-
we speeltuin in plan Rodenburg in Hees-
wijk-Dinther. En de vissteiger, die door een 
burgerinitiatief was geplaatst, die nu door 
het gevoel van ‘jeugdoverlast’ verplaatst 
wordt.

Gwendy Jacobs, Lokaal burgerlid Maatschappelijk Zaken

Daarnaast zijn er steeds meer sig-
nalen dat er een verband is tussen 
fijnstof en corona. Dit betekent dat 
als je in deze regio woont en je krijgt 
corona, dan heb je een hogere kans 
op ernstige symptomen of om te 
sterven dan iemand in Drenthe. Zo-
lang we hier niet snel een goed on-
derzoek naar doen, nemen het we 
probleem niet serieus.
Fijnstof is een van de belangrijkste 

boosdoeners van luchtvervuiling. 
Fijnstof zijn deeltjes van 2,5 tot 10 
micrometer, en deze dringen diep 
door in de longen, met enorm slech-
te gevolgen voor de gezondheid. 
Dat is een groot probleem. 
Fijnstof zie je niet, maar de uit-
stoot van de onzichtbare ammo-
niak, zwaveldioxide, en stikstofdi-
oxide komen uiteindelijk wel in de 
longen.

Fijnstof wordt veroorzaakt door ver-
keer, hout/allesstokers, en intensie-
ve veehouderij. Deze zijn allemaal 
in grote maten aanwezig in onze 
gemeente.

Juist nu, met corona, is het vijf voor 
twaalf. Hoogste tijd dus om samen 
te proberen onze lucht weer schoner 
en leefbaarder te krijgen en te hou-
den. 

Fijnstof maakt corona nog gevaarlijker

In Bernheze is het fijnstofgehalte al jaren bijzonder hoog. Het is zaak daar 
serieus aandacht aan te besteden. De luchtvervuiling wordt nu niet gemeten. 
D66 maakt zich zorgen, want deze sluipmoordenaar zorgt voor schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid. 

Luuk Verstegen, raadslid D66

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Column Laaggeletterdheid
Word lid van de bibliotheek
De bibliotheek! Graag wil ik deze promoten om mensen er op attent 
te maken. Zelf ben ik al jaren lid. Ik lees veel! Voor laaggeletterden is 
dit een goede hulp om goed te leren lezen. Als je het dan een beetje 
onder de knie hebt, kun je je er zelf behoorlijk mee verbeteren. Begin 
met het lezen van wat minder moeilijke boeken. Vraag er naar in de 
bibliotheek, daar willen ze je graag mee helpen. Je kunt beginnen 
met kinderboeken. Daar kun je dan je kinderen of kleinkinderen uit 
voorlezen. Een win-win situatie want je leert zelf lezen en de (klein)
kinderen vinden het fijn dat je hen voorleest. Zelf word je er gelukkig 
van. 

Ook ik ben zo begonnen. Probeer het gewoon en schaam je er niet 
voor! Als je vooruit wilt komen in de maatschappij, ga er dan voor! 
Het is alleen ontzettend jammer dat de bibliotheken nu dicht zijn. 
Zelf snap ik niet waarom, ze hielden zich goed aan de spelregels. 
Hopelijk duurt het niet te lang. Net in deze moeilijke tijd hebben we 
juist de bieb zo nodig. 

Op het ogenblik ligt alles weer stil. Dit is een ramp voor mensen die 
al op een cursus zaten en er alles aan wilden doen om beter in taal 
te worden. Ook de bijeenkomsten, die werden georganiseerd om 
mensen te informeren wat ze van zo’n cursus kunnen verwachten, 
liggen stil. De resultaten, van het in groepsverband samenwerken 
aan een taalachterstand en met hulp van een goede docenten 
werken aan laaggeletterdheid, waren verbluffend. Het zou fijn zijn 
als we hier weer mee konden starten. Na de coronacrisis moet dit 
weer opgepakt worden.

Vele bekende Nederlanders hebben zich aangemeld om 
ambassadeur te worden voor laaggeletterdheid. Dit is een goede 
zaak. De organisatie zal hier blij 
mee zijn. Hoe meer mensen zich 
hier voor in willen zetten, hoe 
beter. Wat zou het fijn zijn als 
we de handen ineen konden 
slaan om mensen die 
laaggeletterd zijn weer te 
kunnen helpen. Hoop doet leven!

Annie Jacobs

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

Bouwen, bouwen en
nog eens bouwen!

De laatste jaren is flink geïnves-
teerd in ontwikkelingsruimte 
voor woningbouw, desondanks 
zijn er voor starters nauwelijks 
mogelijkheden om een betaal-
bare woning te kopen. Ook is 
er een tekort aan levensloopbe-
stendige woningen en voor (so-
ciale) huurwoningen is de vraag 
groter dan het aanbod. De door-
stroming op de woningmarkt 
stokt en prijzen rijzen de pan uit! 

Om leefbaarheid, diversiteit en 
vernieuwing te behouden voor 
alle kernen, zullen we een ant-
woord moeten vinden op de 
woningnood die er nu is. Ook 
onze provincie erkent het pro-

bleem en geeft gemeenten extra 
ontwikkelingsruimte. In Bernhe-
ze mogen we 2.500 woningen 
bouwen tot 2040, dit zijn 125 
woningen per jaar. 

Om deze woningen te kunnen 
realiseren, zal de gemeente snel 
moeten starten met het voor-
bereiden en realiseren van deze 
plannen. De doorlooptijd van 
planvorming tot en met uitvoe-
ring van nieuwe bouwprojecten 
duurt vaak meerdere jaren.

Daarom heeft CDA Bernheze bij 
de raadsvergadering van 5 no-
vember een motie ingediend om 
dit zo snel mogelijk te realiseren.

Wij zijn blij dat de andere politie-
ke partijen hier ook de noodzaak 
van inzien en ingestemd hebben. 
Zo zetten we de eerste stappen 
op weg naar een betere woning-
markt voor iedereen.

Dat is volgens het CDA Bernheze dè oplossing om de woningnood 
in onze gemeente het hoofd te bieden. Met woningaankoopprijzen 
voor een starterswoning nu kon, bij wijze van spreken, tien jaar ge-
leden een vrijstaand huis gekocht worden.

Edwin Daandels, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Ons voorstel kreeg voldoende 
steun en de planning werd bijge-
steld. Helaas blijkt nu dat we 150 
woningen achterlopen. Hierdoor 
is het in een aantal dorpen voor 
jongeren vrijwel onmogelijk om 
aan een huis te komen en zullen 
zij uit moeten wijken naar bij-
voorbeeld Oss of Veghel.

Dankzij een ander voorstel van 
PP Blanco is de starterslening 

weer terug. Daarmee kunnen 
starters op de woningmarkt een 
financieel steuntje in de rug krij-
gen. Maar dan moeten er na-
tuurlijk wel starterswoningen be-
schikbaar zijn!
In Loosbroek is het een keuze van 
het college van burgemeester en 
wethouders om met bouwplan 
Molenhoeve/Hanenbergsestraat 
te wachten tot plan Schaapsdijk 
klaar is. Bij de Heeswijkse Ak-

kers moet men nu nog een op-
lossing gaan bedenken voor de 
bestaande riooloverstort en de 
afwikkeling van het extra ver-
keer. Dat had men al veel eerder 
aan kunnen zien komen, dat zijn 
geen nieuwe zaken! Zo laten de 
nieuwe huizen dus nog lang op 
zich wachten.

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

Woningbouw achter op schema

We wonen in een fijne gemeente, dichtbij grote steden en mooi in het groen. 
Logisch dat jongeren graag in hun eigen dorp een huis willen huren, bouwen 
of kopen. Dichtbij familie, vrienden, werk en verenigingen. Maar dan moet 
diezelfde gemeente wel zorgen dat er voldoende nieuwe huizen gebouwd 
worden. Helaas lopen we achter op schema. Dankzij een voorstel van Poli-
tieke Partij Blanco zouden er 250 huizen extra gebouwd worden, bovenop de 
geplande aantallen. PP Blanco wilde dat er meer betaalbare huur- en koop-
woningen zouden komen, in álle dorpen. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Burgemeester Moorman: “We 
zijn verheugd dat Leandra onze 
nieuwe griffier wordt. Als plaats-
vervanger heeft ze laten zien de 
gemeenteraad eigentijds, loyaal 
en deskundig te ondersteunen. 
We zien uit naar voortzetting van 
de plezierige samenwerking.”
De griffier ondersteunt de ge-
meenteraad, is de eerste advi-
seur van de raad en geeft leiding 
aan de griffie. Leandra Kilian 
(45) werkt sinds 2008 bij de grif-
fie van gemeente Bernheze en 
heeft ruime ervaring als plaats-
vervangend griffier.

Leandra Kilian nieuwe grif-
fier van gemeente Bernheze
BERNHEZE - Leandra Kilian wordt de nieuwe griffier van de gemeen-
te Bernheze. Dit heeft de gemeenteraad op 5 november besloten. Zij 
volgt Jan van den Oever op die diezelfde avond afscheid nam van 
de gemeente. Leandra Kilian wordt tijdens de raadsvergadering op 
10 december beëdigd. 

Leandra Kilian
In deze veranderende wereld 
heeft de gemeenteraad afgelo-
pen donderdag de begroting van 
2021 vastgesteld. Maar hoe gaat 
2021 er uit zien? Wie weet het? 
Ik niet! 
Gaan we de effecten van die ver-
anderende wereld voelen? Zul-
len geldstromen anders worden, 
omdat de samenleving klappen 
op moet vangen door mogelijke 
faillissementen? Komt er een an-
dere invulling van evenementen 

en activiteiten en verandert het 
onze kijk op onze directe leefom-
geving?

Met al die onzekerheden hebben 
we de begroting toch niet anders 
ingericht dan andere jaren. Alsof 
er niets is veranderd…. Dat is gek 
maar tegelijkertijd ook niet. Want 
niemand weet wat de gevolgen 
zullen zijn van al deze verande-
ringen. We zullen het gaan erva-
ren en voor mij is één ding zeker. 

We moeten meegaan in de ver-
andering: nu liggen er kansen om 
de goede keuzes én het verschil 
te maken. 

Wat mij betreft is dat kiezen voor 
gezondheid, solidariteit en zorg 
voor onze aarde. Daarbij moeten 
we goed om ons heen kijken, zo-
dat we niemand verliezen op de 
weg naar verandering.

reactie@progressiefbernheze.nl

Een veranderende wereld...

Het is zondagochtend en zoals het er nu uit ziet krijgt Amerika een andere 
president. Na Trump kan het, naar mijn mening, alleen maar beter worden. En 
ik hoop in ieder geval dat het anders wordt. De wereld is aan het veranderen, 
zeker het afgelopen halfjaar. Corona beheerst ons dagelijks doen en laten en 
heeft een groot effect op de samenleving, wereldwijd. En ik weet niet hoe u 
het ervaart, maar ik voel die verandering in hart en nieren.

Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze 

Gwendy Jacobs: ‘Juist nu is elkaar ontmoeten belangrijk’
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HEESWIJK-DINTHER - Zelfs de
wereldwijde uitbraak van 
Covid-19 kan Sinterklaas niet 
stoppen om Heeswijk-Dinther 
te bezoeken. 

Maar de Goedheiligman houdt 
wel rekening met de geldende 
coronamaatregelen. Daarom zal 
de Sint vanaf 14 november zijn 
tijdelijke onderkomen betrekken 
in deBAR aan Plein 1969. 

Vanuit zijn werkkamer is de Sint 
druk in de weer om de Pieten 
goed aan te sturen, verlanglijst-
jes te verwerken en tekeningen 

van de kinderen te bewonderen. 
Omdat de Sint dit jaar niet met 
een intocht wordt verwelkomd 
in HaDee, kun je op de web-
site en op de Facebookpagina 
van het Oranjecomité Hees-
wijk-Dinther terugzien hoe we 
contact hebben opgenomen met 
de Sint en kun je een kleurplaat 

downloaden die je in kunt leve-
ren in de brievenbus bij de werk-
kamer van de Sint. 

Dus kom gerust, op anderhalve 
meter van elkaar, van onder de 
overkapping een kijkje nemen in 
de werkkamer van de Sint.

Sinterklaas

Maar op zondag 15 november 
wordt Sinterklaas toch een warm 
welkom gegeven in ons mooie 
dorp! In een interactieve show 
wordt er, samen met alle kinde-
ren, papa’s en mama’s, verzor-
gers en opa’s en oma’s, een mooi 
Sinterklaasfeestje van gemaakt. 

Helemaal coronaproof en veilig 
voor iedereen! Om 13.00 uur 
wordt er met een livestream ge-
start op www.intochtheesch.nl.
Met leuke filmpjes, quizvragen 
en opdrachtjes, en via Insta-
gram kun je ook je eigen foto’s 
insturen (#intochtheesch). Wie 

weet zien we jouw foto op het 
scherm! 
Meer informatie over de live-
show vind je op www.intocht-
heesch.nl. Kijk voor het laatste 
nieuws ook op Facebook en In-
stagram.

Tijdens de show maakt Sinter-
klaas ook de winnaars van de 
kleurwedstrijd bekend. De kleur-
platen worden zo snel mogelijk 
verspreid op de basisscholen en 
opvang in Heesch. Heb je de 
kleurplaat niet ontvangen maar 
wil je graag meedoen? Dan kun 
je deze downloaden op 
www.intochtheesch.nl. Je kunt 
de kleurplaten tot en met vrij-
dag 13 november inleveren in 
de speciale Sinterklaasbrieven-
bus bij Jumbo Wiegmans. Veel 
succes!

Liveshow met Sinter-
klaas in Heesch 

HEESCH - Vanwege de huidige coronamaatregelen is er dit jaar he-
laas geen traditionele sinterklaasintocht door de straten van Heesch.
Ook het grote Sinterklaasfeest in CC De Pas kan geen doorgang 
vinden. Dat is ontzettend jammer.

Sinterklaas komt naar Nistelrode
Maar anders dan anders…
NISTELRODE - Helaas moet ook 
de Sinterklaas commissie van 
SJB Nistelrode door alle coro-
namaatregelen haar plannen 
weer aanpassen. Dat betekent 
dit jaar geen intocht en ‘drive 
thru’. Maar… er is een alter-
natief plan! Want Piet slaapt in 
Eetcafé ’t Pumpke!

In de serre van ’t Pumpke wordt 
een mini Pietenhuis gemaakt 
en kinderen tot en met groep 
5 kunnen gepimpte schoenen 
inleveren. Deze worden dan in 
het mini Pietenhuis gezet en zijn 
daar te bewonderen. Als de kin-
deren de schoenen weer ophalen zit er iets lekkers in! 

De Sinterklaas commissie hoopt dat tijdens het ophaalmoment Sint en een klein aantal Pieten wel in 
‘t Pumpke aanwezig kunnen zijn. De hoeveelheid Pieten dat aanwezig kan zijn, zal afhangen van het 
aantal deelnemende kinderen én eventuele verdere maatregelen.

Helemaal anders en misschien niet zo gezellig dan iedereen gewend is, maar de organisatie (in overleg 
met de gemeente) kan niet het risico nemen om de Pieten, zichzelf en de mensen uit Nistelrode extra 
besmettingsrisico te laten lopen. 

Waar en wanneer lever je de schoen in?
Van zondag 15 tot en met zaterdag 21 november in de speciale schoenenkast buiten bij ’t Pumpke. De 
ingeleverde schoenen worden in het mini Pietenhuis gezet en zijn daarvanuit te bewonderen. Vergeet 
niet om duidelijk je voor- en achternaam, leeftijd en e-mailadres op de schoen te vermelden! 

Wanneer mag je de schoen ophalen?
Op zaterdag 28 of zondag 29 november kun je je schoen weer op komen halen. Om onnodige drukte 
te voorkomen wordt er via de mail contact met je opgenomen voor een ophaaldag en tijd. 

Piet zal in alle schoenen iets lekkers stoppen en voor de tien mooist versierde schoenen is er een prijs!

Werkkamer van de Sint
in Heeswijk-Dinther

‘Je kunt ook je eigen foto’s 
insturen via Instagram 
#intochtheesch’
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BERNHEZE BOUWT

Dakservice Reijnders
Kamperfoeliestraat 2, Oss
06-34377568
www.dakservicereijnders.nl

Verhoeven Montage
Runstraat 5, Heesch
0412-456502
www.verhoeven-montage.nl

Mostako Staalbouw B.V
Cereslaan 13, Heesch 
0412-459400
www.mostako.nl

A.L. v.d. Wetering BV
Cereslaan-West 11, Heesch
0412-451368
www.wetering.nl

Gebroeders van Herpen
Bosschebaan 84, Heesch
0412-451208
www.herpenbouw.nl

A.L. V.D. WETERING BV - Cereslaan-West 11 - 5384 VT Heesch - 0412-451368 - contact@wetering.nl - www.wetering. nl

Wetering is met nieuwe uitbreiding klaar 
voor de toekomst

WETERING
Vele bedrijven leverden een bijdrage aan 
deze uitbreiding, met allemaal hun eigen 
specialisme. En wist je dat een zeer ruime 
meerderheid, 93 procent, van de bedrijven 
uit Heesch komt? Gebroeders van Herpen 
Bouw had als hoofdaannemer de regie 
voor dit mooie project in handen. 

Maaike van de Wetering vertelt: “We 
beschikken nu over twee splinternieuwe 
kantoorverdiepingen die ingericht zijn met 
de allernieuwste IT-technologieën. Deze 
verdiepingen hebben open kantoorruim-
tes, flexplekken en diverse overlegruimtes 
waarbij zaken als licht, ruimte en geluidsni-
veaus optimaal zijn voor de gebruikers van 
deze ruimtes. 
Onder deze kantoorverdiepingen is er ook 
een parkeerplaats gecreëerd.” Wetering 
wil in de toekomst aansluiting vinden met 
het bedrijventerrein Heesch West: “omdat 
we beiden de noodzaak zien in een duur-
zame en circulaire economie en we samen 
aan dit gezamenlijk doel kunnen werken.”
Haar doel is dan ook om alle grondstoffen 
duurzaam toe te passen en om in 2026 al 
de werkzaamheden volledig emissieloos 
uit te voeren. “De plannen zijn er al om 
onze huidige grondbank en ons Green 
Fuel Tankstation te verplaatsen naar 
Heesch West en te voorzien van groene 

waterstof en andere alternatieve brand-
stoffen zodat niet alleen wij maar ook de 
omliggende bedrijven worden voorzien
in hun transitie van fossiele naar duur-
zame brandstoffen”, vertelt Maaike 
enthousiast.

PRINCEN PROCESBEGELEIDING
“Voor Wetering hebben wij een uitbrei-
ding mogen ontwerpen. De uitdaging 
hierin was het integreren van een nieuwe 
uitbreiding op een bestaand gebouw. De 
uitbreiding is contrasterend met het be-
staande gebouw, ontworpen in een eigen-
tijdse vormentaal. De uitbreiding oogt als 
een glazen volume wat door de robuuste 
gemetselde kolommen boven het maai-
veld lijkt te ‘zweven’. In kleur en materiaal 
vormt de uitbreiding met de daarbij ach-
terliggende hal een symbiose van oud en 
nieuw”, zegt Bart van Ooijen, ontwerper 
bij Princen Procesbegeleiding.

BOUWBEDRIJF 
GEBROEDERS VAN HERPEN
Bouwbedrijf Gebroeders van Herpen heeft 
van het bestaande pand de indelingen aan-
gepast en geüpgraded. “Zoals te zien is, is 
aan de rechterkant van het pand de zijkant 
uitgebreid met kantoren, en een nieuwe 
mogelijkheid tot parkeren onder het ge-
bouw. In april zijn wij gestart met de bouw. 

Wij tekenden voor de uitbreiding en de 
ruwbouw en verschillende onderaannemers 
wisselden elkaar sindsdien af. In de tweede 
helft van september was de afbouw klaar 
en kon gestart worden aan de inrichting 
van de kantoren”, zegt Mathijs Raaijma-
kers van Bouwbedrijf Gebroeders van Her-
pen. “Dit is een mooi project geweest dat 
we ondanks de coronaperikelen een goed 
bouwtempo hebben weten te realiseren. 
We doen veel utiliteit, al is ons bedrijf meer 
bekend van de nieuwbouwwerkzaamhe-
den.” Ook Mathijs blijft het bijzonder vin-
den dat de werkzaamheden met zoveel lo-
kale ondernemers verricht zijn.

MOSTAKO
We hebben in dit project diverse werk-
zaamheden uitgevoerd, waaronder na-
tuurlijk als eerste de staalconstructie van 
het nieuwe gedeelte met daarbij ook de 
aansluiting aan het bestaande gedeelte. 
Daarnaast zijn door ons ook de dakpla-
ten aangebracht en de brandvertragende 
scheidingswand van sandwichpanelen. 
Voor ons een project met diverse werk-
zaamheden.
Samenwerken met lokale ondernemers 
was bij dit project een mooi school voor-
beeld, ik denk altijd maar ‘beter een goede 
buur dan een verre vriend’.
“Wij hebben tijdens de werkzaamheden 
dan ook een goede constructieve samen-
werking gehad met alle partijen en het 
eindresultaat mag er dan ook zeker zijn. 
Dit komt mede door de korte lijnen en een 
goede communicatie”, vertelt Wim van de 
Ven van Mostako enthousiast.

HOPPENBROUWERS TECHNIEK
“Voor Wetering hebben wij de W-instal-
latie mogen verzorgen: zo hebben we de 
luchtbehandeling, een VRF-systeem, de 
vloerverwarming en het loodgieterswerk 

Het huidige pand van van de Wetering, rechts het nieuwe gedeelte Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - Een pand dat klaar is voor de toekomst, 
een duurzame toekomst met oog op de groei van 
het bedrijf. De lokale ondernemers hebben allemaal 
hun professie uitgedragen en kunnen trots zijn op 
het resultaat, een indrukwekkende referentie. Maar 
ook Wetering kijkt terug op een enerverende tijd 
met een magnifiek resultaat.

In het laboratorium waar in de oven 
kleimonsters gebakken worden

Vergaderruimte
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Princen BouwProcesBegeleiding B.V 
Hammen 40, Ravenstein
0486 - 41 28 29
www.kantoorprincen.nl

Van den Akker Zonwering
Zoggelsestraat 21a, Heesch 
0412-453113
www.akker-zonwering.nl

Van Bakel Elektro
Cereslaan 16, Heesch 
0412-454394
www.vanbakelelektro.nl

Hoppenbrouwers Techniek Heesch
Osseweg 3, Heesch 
0412-451623
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

www.vanbakelelektro.nl

Cereslaan 16 - 5384 VT Heesch - info@vanbakelelektro.nl
www.vanbakelektro.nl

Langenhuizen Glasservice
Voorste Groes 3
0412-452 444
www.langenhuizen.nl

getekend. Hiermee is ook Wetering 
Heesch klaar voor de toekomst! Als to-
taalinstallateur biedt Hoppenbrouwers 
integrale oplossingen. Met de focus op 
duurzaam en veilig werken hebben wij 
een breed pakket aan technische disci-
plines ontwerpen, installeren, onderhou-
den en beheren we technische installa-
ties in gebouwen.”

VERHOEVEN MONTAGE
Verhoeven Montage leverde op meer-
dere onderdelen een bijdrage voor 
deze uitbreiding/verbouwing. Henriette 
Verhoeven: “Zo zijn er door ons metal-
studwanden en systeemplafonds ge-
plaatst en in onze werkplaats werden 
enkele pantry’s, een vitrinekast en een 
laboratoriumtafel gemaakt voor het 
nieuwe kantoor van Wetering.”

AKKER ZONWERING
Akker Zonwering is enorm trots dat zij 
met de nieuwe levering van volledig 
geautomatiseerde ritsscreens uit eigen 
fabriek ook haar steentje mocht bijdra-
gen. “Licht en temperatuur is nu goed 
gereguleerd en daarnaast is het erg 
mooi geworden. Ook hebben wij rits- 
screens geplaatst. Deze ritsscreens filte-
ren de zon waardoor de warmte buiten 
blijft”, vertelt Ilse van Akker Zonwering 
trots.

VAN BAKEL ELEKTRO
Anthony van Bakel: “Bij onze overbuur-
man Wetering hebben wij de elektro-
technische installatie gerealiseerd, daar 
zijn we erg trots op. Wij hebben na 
een presentatie van onze werkwijze de 
gunning gekregen en zijn vervolgens in 
nauw overleg met de opdrachtgever het 

ontwerpproces ingegaan en hebben dit 
uitgewerkt.” Van Bakel Elektro verzorg-
de het lichtplan, de datavoorziening, de 
elektrotechnische installaties en ook de 
duurzame opwekking van energie mid-
dels zonnepanelen op de werkplaats.

Het nieuwe kantoor

Wat is bosstructuur?
Onder bosstructuur verstaan we de ruim-
telijke opbouw van het bos. In een na-
tuurlijker bos is deze gevarieerd. Van open 
plekken in jonge, dichte bossen tot oud 
en aftakelend bos. Van een gevarieerde 
kruidlaag, struiklaag tot meerdere boom-
lagen. Alle fasen van bosontwikkeling ko-
men in een natuurlijk bos voor. 

Meer variatie in het bos
De bossen bestaan nu nog vooral uit den-
nen en eiken. Om de gewenste structuur-
variatie te krijgen worden op bepaalde 
plekken bomen omgeduwd of wegge-
haald zodat er ruimte ontstaat voor de 
groei van loofbomen en struiken die van 
oudsher hier voorkwamen. Ook maken 
we kleine open plekken, zodat jonge bo-
men en struiken alle kansen krijgen zich 
hier te vestigen. 

Oude en aftakelende bomen
zijn van groot belang
In (natuurlijke) bossen hangt 50 procent 
van de biodiversiteit samen met de aan-

wezigheid van oude, aftakelende en dode 
bomen. Vooral dikke, oude bomen zijn 
daarbij belangrijk. Hierin zitten vaak hol-
tes, nesten en voedsel voor vogels. Dank-
zij de grove schors zijn ze bovendien een 
groeiplaats voor paddenstoelen, mossen 
en varens. Omdat er nu nog weinig dik-
ke dode bomen in het bos staan, gaan 
we ook aanvullend bomen ‘ringen’. Dat 
houdt in dat we een inkeping in de bast 
maken, waardoor de boom uiteindelijk 
dood zal gaan. Zo is het mogelijk om het 
aandeel ‘dood hout’ sneller te vergroten. 

Faunarustgebieden
Dit zijn kleine gebiedjes waar dieren zich 
veilig voelen en tot rust kunnen komen. 
Deze gebiedjes maken we door enkele 
weinig gebruikte paden dicht te leggen 
met bomen. Bezoekers worden daardoor 
vanzelf om het gebiedje heen geleid. 

Waar gaan we aan de slag?
De werkzaamheden vinden plaats op ver-
schillende plekken in de Maashorst. Daar 
waar de maatregelen worden uitgevoerd, 
zal nadere informatie in het terrein wor-
den opgehangen. 

Financiering
De provincie Noord-Brabant levert een 
financiële bijdrage via de subsidieregeling 
biodiversiteit en leefgebieden.

Nú werken aan ‘het bos van
de toekomst’ in de Maashorst
MAASHORST - De bossen in de Maashorst bestaan nu nog vooral uit dennen, maar 
dat gaat veranderen! Het is de bedoeling om de bossen geleidelijk om te vormen naar 
een natuurlijker en gevarieerder bos. Om dat te realiseren zijn er diverse werkzaam-
heden nodig. 

Structuurarm bos

Structuurrijk bos

‘Zodat jonge bomen en 
struiken alle kansen krijgen 

zich hier te vestigen’

REIJNDERS DAKSERVICE
Wij van Dakservice Reijnders hebben het 
nieuwe gedeelte bij Wetering geheel voor-
zien van een nieuw daksysteem, dat wil zeg-
gen de isolatie, de onderlaag en de toplaag. 
Heb jij ook interesse in een nieuw dak? Ga 
dan naar www.dakservicereijnders.nl.

LANGENHUIZEN GLASSERVICE
Langenhuizen Glasservice zorgt 24 uur per 
dag, zeven dagen per week, voor een glas-
service in Oss en omgeving. Langenhuizen is 
dé glasspecialist en heeft bij de verbouw en 
uitbreiding van dit project het glas beglaasd 
van de nieuwe binnenkozijnen.

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven
Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Het gehele 
complex voorziet 
straks voor 100 
procent in eigen 

energie-
voorziening’
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DUURZAAM BOUWEN

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

Is het huis goed geïsoleerd? Laat 
dan onderzoeken of een warm-
tepomp mogelijk is. Het mooi-
ste is vloerverwarming, omdat 
de warmte dan gelijkmatig over 
de vloer verdeeld wordt. Heb je 
geen mogelijkheid voor vloerver-
warming? Dan kan het zijn dat er 
ventilatoren achter de bestaan-
de radiotoren geplaatst moeten 
worden om de warmte in de ka-
mer te verspreiden. Als het huis 
slecht geïsoleerd is, dan moet je 
zeker geen warmtepomp plaat-
sen voordat de isolatie in orde is.

Een andere optie is elektrische 
vloerverwarming. Voordeel hier-
bij is een directe spreiding van de 
warmte, omdat de gehele vloer 
gelijkmatig verwarmd wordt. 
Met een vloerverwarming op 
waterbasis is de warmte niet di-

rect over de hele vloer voelbaar 
en neemt enige tijd in beslag. 
Elektrisch geeft direct de warmte 
af. Vaak is de bovenverdieping 
een zorgenkind voor de verwar-

ming. Eigenlijk wil je hier ook 
vloerverwarming, maar die op 
waterbasis is niet altijd handig. 
Elektrisch is een goed alternatief, 
maar dan moet eerst de vloerbe-
dekking eruit.

Naast vloerverwarming bestaat 
de mogelijkheid om infraroodpa-
nelen aan het plafond te hangen. 
Deze stralingswarmte is verge-

lijkbaar met zonnewarmte, maar 
dan zonder de nadelige UV-stra-
ling. Combinaties van warmte-
pomp en infraroodpanelen zijn 
zeer goede opties. Voor warm 
water kan gekozen worden 
voor een (zonne-, elektrische- 
of warmtepomp-) boiler, of een 
doorstromer, waarbij het water 
elektrisch direct tot wel 60 gra-
den verwarmd wordt. De beste 
en duurzaamste besparing is het 
huis eerst optimaal isoleren. De 
energie die niet gebruikt wordt 
is immers de goedkoopste. Vraag 
bij BECO een keukentafelgesprek 
aan om tot een goed stappen-
plan te komen.

CV-ketel kapot en dan?

Meer informatie of aanmelden op 
www.onsbeco.nl

BERNHEZE – Als de CV-ketel het laat afweten, dan was het voorheen even de loodgieter bellen en een 
nieuwe laten installeren. Nu is het belangrijk eerst even goed na te denken.

Heideweg 4
5472 LC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■	BETONBOREN EN ZAGEN
■	 RENOVATIE SLOOPWERK

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Bouwplannen?  Bestemmingsplan nodig?  Planschade?

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

‘Duurzaamste 
besparing is eerst het 
huis optimaal isoleren’

BERNHEZE - Een slimme meter 
meet het elektriciteitsverbruik 
en gasverbruik. 

De meter geeft de meetstanden 
12 keer per jaar automatisch 
door aan de netbeheerder. De 
netbeheerder geeft deze meet-
standen elke maand door aan 
de energieleverancier. Net als de 
stand aan het einde van het jaar.

Voordelen slimme meter
Met een slimme meter hoef 

je geen meterstanden meer 
door te geven aan uw energie- 
leverancier. Je krijgt elke maand 
van jouw leverancier een over-
zicht van je energieverbruik. 
Er staat ook bij wat het onge-
veer gaat kosten. Hierdoor krijg 
je meer inzicht in je energiever-
bruik en de bijbehorende kosten. 
Daardoor wordt energie bespa-
ren en daarmee geld besparen 
makkelijker.

Bron: Rijksoverheid

Hoe werkt een slimme 
meter?
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BERNHEZE BOUWT

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10 

E info@vanschijndeltegels.nl
 www.vanschijndeltegels.nl Regelmatig te zien bij RTL 4

PIETBOON by 
DOUGLAS
& JONES

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Wegens
verhuizing

UITVERKOOP 

SHOWROOM- 

KEUKENS

Alles moet weg!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815 Vorstenbosch - 0413-35 09 92

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

Vorstenbosch   -   Tel.: (0413) 35 09 92

www.van-heertum.nl

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

Vorstenbosch   -   Tel.: (0413) 35 09 92

www.van-heertum.nl

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

Isolatie

Het is een koude periode en 
dan is het belangrijk dat de 
warmte binnen blijft. 

Om dat te behalen wil je dat 
je huis een goeie isolatie heeft. 
Daarom is het van belang om 
extra aandacht te schenken 
aan de isolatie van het huis. 

Voeg extra isolatie toe op 
plekken waar het noodzakelijk 
is. Dit zorgt er niet alleen voor 
dat de warmte binnenblijft, 
maar dat er ook geen onnodi-
ge warmte opgewerkt wordt. 

Een simpele manier om je 
huis wat beter te isoleren is 
bijvoorbeeld het plaatsen van 
tochtstrips.
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Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Runstraat 5 - 5384 VH Heesch
0412-456502
info@verhoeven-montage.nl

www.verhoeven-montage.nl

PLAFONDSYSTEMEN

PLAFONDS VAN
TOPKWALITEIT

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

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

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

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode

0412 612594

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

Bezuinig nooit 
op materiaal

Vooral tijdens grootschalige 
verbouwingen zien we vaak 
dat mensen op het materiaal 
proberen te bezuinigen. 

Probeer dit echter nooit te 
doen. Juist het materiaal 
maakt dat het resultaat straks 
naar wens is. Als je hier op gaat 
bezuinigen, zal dit alleen maar 
enorm veel ergernissen ople-
veren. Bovendien is zo ook de 
kans groot dat de materialen 
binnen zeer korte tijd opnieuw 
vervangen moeten worden. 
Hierdoor lijkt het misschien op 
het eerste gezicht alsof je nu 
goedkoper uit bent, maar kan 
je later nog voor enorm veel 
extra kosten komen te staan.

BERNHEZE BOUWT

Doe op woensdag 18 novem-
ber mee met de Energieweverij- 
avond! Tijdens deze interactie-
ve avond worden drie stellingen 

over grootschalige opwek be-
sproken en bedenken we nieu-
we duurzaamheidsinitiatieven 
en -projecten. Wederom onder 
begeleiding van ‘energieleveran-
cier’ Tom Vaessen. 

Programma
19.00 uur: Start bijeenkomst
- Welkomstwoord door organi-

satoren (gemeente, BECO)

- Panelgesprek over grootscha-
lige opwek

- Ontplooien duurzaamheids-
 initiatieven en -projecten.

21.30 uur: Afsluiting     

Corona
In verband met de coronamaat-
regelen die zijn afgekondigd zal 
de Energieweverijavond dit jaar 
digitaal plaatsvinden via Zoom.

Aanmelden
Meld je snel aan! 
Aanmelden kan via de QR-code 

of via 
www.onsbeco.nl/energieweverij.

Graag tot ziens op 18 november.

Nieuwe (online)
editie Energieweverij

BERNHEZE - Het is weer zover! Woensdag 18 november houdt de Energieweverij haar jaarlijkse Energie-
weverijavond vol inspiratie over duurzaamheid, met dit jaar als thema: Waarvoor zet jij energie in? 

‘Tijdens deze interactieve avond worden drie stellingen 
over grootschalige opwek besproken en bedenken we 
nieuwe duurzaamheidsinitiatieven’
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Keerzijde van Oranje

Als kleuren van 
verdraagzaamheid vervagen, 

dan beweegt
de beschaving zich op een

hellend vlak.’

Van der Linde

Voor, tijdens en na de Grote De-
pressie van 1929 tracht de Bra-
bantse Jan Vermeulen, molenaar 
en marskramer van beroep, de 
beukende golven van verdriet, 
overmacht en armoede te be-
varen. Hunkerend naar rust en 
alternatieven komt de medaille 
op een schijnbaar gunstige kant 
te liggen. Het aanzicht ervan lijkt 
grenzeloos kansen te dragen.

Jan Vermeulen (1890 -  † 1981) 
werd niet uit overtuiging lid van 
de Nationaal-Socialistische Be-
weging, maar omdat hij als zo-
velen op zoek was naar werk, 
onverschillig wat. Het Duitsland 
van 1935 was booming, lonkte 
openlijk naar werkwillende bui-
tenlanders en de NSB gaf hem 
aan in die zoektocht naar be-
taald werk te willen bemiddelen.

Dit Noord-Brabant, onder de 
rook van ‘s-Hertogenbosch, is 
ook het decor voor de thans zes-
entachtigjarige molenaarszoon 

en levenskunstenaar Gerard 
Vermeulen. Zijn relaas wordt ge-
tekend door het relatief vroege 
NSB-lidmaatschap van zijn vader 
en de uitvloeisels daarvan; voor 
zowel zijn ouders, drie van zijn 

oudere broers, alsook de rest van 
de familie. Zonder te oordelen 
wordt steeds meer van de pijn-
lijke keerzijde van vaders besluit 
belicht.

In de historische en psychologi-
sche roman Keerzijde van Oran-
je staan de karakterschetsen en 
de drijfveren van de personages 

centraal; daaruit ontspruiten tijd-
loze vragen. Op basis van welke 
factoren nemen we besluiten? 
Hoe wel is weloverwogen? In 
welke mate zijn alle consequen-
ties van ons handelen te over-
zien? Het boek verschaft inzicht 
in dat wat wij dagelijks ervaren: 
dat aan elke keuze, hoe klein en 
hoe weloverwogen genomen, 
onuitwisbare gevolgen kleven. 
Met zijn vijfde boek - ditmaal 
een meerkoppig thema - over-
schaduwt Ruud van der Linde 
(1967) zijn lang gebruikte pseu-
doniem Rolf van der Leest.

Historieschrijver en auteur van 
het voorwoord Gerjan Crebolder 
over Keerzijde van Oranje: “De 
thematiek is heel bijzonder en 
waardevol. 
De worstelingen die mensen ge-
durende de crisisjaren meemaak-
ten om te overleven en de keu-
zes waartoe ze vaak gedwongen 
werden.”

Van der Linde
Uitgeverij Aspekt
ISBN: 9789464240146
176 bladzijden
Prijs € 19,95

OSS/NISTELRODE - “Mijn roots liggen ontegenzeggelijk in Nisterode, al zwierf ik na mijn schooltijd 
langs verschillende landen en steden. Ondanks de latere breuk met de gemeenschap, die op tal van 
zaken en mensen zijn weerslag heeft gehad en waaruit ik vele lessen heb getrokken, voelt het bijzonder 
nu in dé krant van Bernheze te staan.”

Wil jij dit boek winnen?

Ruud van der Linde geeft één boek weg aan de lezers van DeMooiBernhezeKrant. 
Wil jij dit boek winnen, stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag  
16 november 12.00 uur en wie weet win jij dit boek.

LEZERSACTIE

‘Een boek dat inzicht 
verschaft wat wij 
dagelijks ervaren’ DE OPLOSSING
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Wij, Hans en Marie-José Egelmeer zijn in 2000 begonnen met la Colline, 
een chambre hotel in het Zuid-Franse Pont de Barret. In 2017 zijn wij 
gestart met een nieuw gastenverblijf ongeveer 15 kilometer verderop. 

LUCHTPOST HANS EN MARIE-JOSÉ

Aroma’s van
zwarte bessen
“Of we een paar doosjes extra mee 
willen nemen?” (vriend aan de lijn), 
“had gehoord dat we nog langs 
Châteauneuf-du-
Pape zouden gaan voor we weer naar 
Nederland vertrekken.”

Heidi van DeMooiBernhezeKrant 
vroeg ons of het een idee was deze 
keer te vertellen over onze situatie 
in Frankrijk met corona. Maar we 
zijn inmiddels alweer in Nederland. 
Een algehele lockdown, mogelijk 
geldend tot half januari? Liever niet! 
We gingen voor ‘Kerst in Nederland’. 
Ingevulde formulieren en opgehaalde 
stempels van de burgemeester 
hadden we bij de eerste lockdown 
al eens meegemaakt. Verbod op 
samenscholing, niet vrij kunnen 
bewegen, thuisquarantaine. Geen 
cafeetjes, terrasjes of restaurants - 
toch een beetje het ‘Frankrijkgevoel’ 
- zagen we niet zo zitten.
Dus vandaar ‘ook maar een doos 
van die witte!’ Kunnen zo een 
handelshuis beginnen. Doosje hier, 
doosje daar. Moet niet gekker 
worden. Anders komen de beloofde 
‘knoflookstrengen-van-de-boer’ en 
‘Olives de Nyons’ in het gedrang. 

Onzin natuurlijk. Het is geen straf om 
nog even langs dorpje zus of stadje 
zo te gaan om inkopen te doen. Ritje 
Nyons of Châteauneuf, altijd een 
feestje. Slenteren over de markt nu 
het nog kan, ontspannen lunch of 
koffie, niet kunnen kiezen bij één van 
de vele ‘dégustations’, ’s middags wat 
lekkers halen. Het oude ‘normaal’.

Vast adresje in Châteauneuf: ‘la Mère 
Germaine’. Gezellig zitje onder de 
platanen, charcuterieplankje en glaasje 
Saint-Charles tussen de middag. 
Afgelopen zomer, toen vakantie weer 
mogelijk leek, nog een ‘lamsboutje op 
z’n provencaals’ genoten. Altijd goed, 
zeker als het lam wordt vergezeld 
door een betaalbare Papewijn van 
het huis. Dan breng je graag een 

doosje extra mee. Château la Nerthe. 
Vijftig jaar oude stokken, aroma’s 
van zwarte bessen, tonen van rijp 
fruit, handgeplukt, op eiken gefust. 
Gekruiste sleutels van de St. Pieter 
(wapen van de stad Avignon) op 
de fles. Pauselijke wijn. Baken van 
Franse wijncultuur. Dat nodigt uit. Als 
bekend kozen de pausen van Avignon 
in de veertiende eeuw Châteauneuf-
du-Pape als zomerresidentie. Zeven 
opeenvolgende pausen stimuleerden 
wijn en wijnproductie en werkten 
nijver aan de uitbreiding van hun 
areaal.

Aan het eind van zo’n dagje 
Châteauneuf gingen we altijd langs 
bij de ‘Caves du Château des Fines 
Roches’. Dit wijnhuis verkoopt 
topwijnen tegen zeer scherpe prijzen 
onder de naam ‘Domaine de Tout 
Vent’. Volgens AOC-decreet uit 1936 
mag de wijnopbrengst maximaal 
35 hectoliter per hectare bedragen. 
Bedoeld om kwaliteit te bewaken. 
De overtollige wijn mag de naam 
Châteauneuf-du-Pape niet dragen. 
Maar we hebben het wel over 
hoogwaardige kwaliteitswijn, die 
nu als ‘Côte du Rhône’ gebotteld 
wordt. Niks mis mee, in deze wijnen 
schijnt de zon. We hebben gasten 
laten proeven, die gelijk op bedevaart 
gingen.

Wijnen uit het Châteauneuf 
gebied hebben veel smaak en 
alcoholpercentages tot wel 15,5 
procent. Dit vanwege de rijke 
mineraalaarde en markante ronde 
keien, die ’s nachts de warmte 
afgeven die overdag wordt 
opgeslagen. Goed voor de bittertjes 
en de zuurtjes! 

De zeer droge zomers, scherpe 
mistralwind en de 2.800 zonuren 
per jaar doen de rest. Al moeten we 
ambiance en mogelijk ook het late 
uur niet vergeten. Zo hadden we eens 
‘n wijnproeverij georganiseerd voor 
een groepje ‘connaisseurs’ waarbij 
we onze huiswijn - een makkelijke 
Merlot - overschonken in een fles 
met het etiket ‘Châteauneuf-du-
Pape’. Waarna deze laatste prompt en 
onbetwist als beste uit de bus kwam. 

Och, een lome zomeravond en 
vakantiegevoel willen ook wat.
Dit laat onverlet dat het absoluut 
loont om - zodra het weer kan - 
eens een bezoek te brengen aan 
Châteauneuf-du-Pape en het 
‘Domaine Des Fines Roche’. ‘Route 
Nationale’, op weg naar Avignon, 
aan het eind van een mooie 
cipressenlaan... alle kans dat een Paus 
u hierbij is voorgegaan…

www.hansenmariejose.nl
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Op de lange latten met Tygo van Langen
‘Een salto maken is de eerste keer best spannend’

Tygo is sportief. Hij voetbalt 
al jaren bij voetbalvereniging 
Avesteyn waar hij in de B2 zijn 
mannetje staat. Dat zorgt er ge-
lijk voor dat er op maandag en 
woensdag getraind moet wor-
den in aanloop naar de wedstrijd 
op zaterdagmiddag. Vanwege 
het coronavirus is de competitie 
echter stilgelegd. Het geeft Tygo 

in ieder geval een gaatje in de 
agenda. Die staat namelijk ram-
vol. “Ik heb bijna alle dagen wel 
iets te doen”, meldt hij. Naast 
‘heel veel huiswerk’ en chillen 
met vrienden, laat de jongeman 
graag zijn handjes wapperen. “Ik 
werk op donderdag, vrijdag en 
zondagavond in een plaatselijke 
lunchroom/snackbar, op zater-
dagochtend tuinier ik bij kennis-
sen en sinds kort fiets ik op zon-

dagochtend naar een skischool 
in Uden. Daar ben ik assistent 
skileraar”, somt hij op, om met 
een lachje toe te voegen: “Het 
is dertien kilometer fietsen, maar 
ik ga op een elektrische.” Tygo 
is eerlijk. “Ik heb dit baantje via 
mijn vriend Ivo. Die doet dit ei-
genlijk al veel langer.”

Dat de jongeman het skiën in 
de benen heeft is niet verwon-
derlijk. Al van kleins af aan is er 
een jaarlijkse wintersportvakan-
tie. “Het is superleuk om van een 
berg af te racen en te springen 
en het uitzicht is heel mooi. Dat 
is echt genieten”, vat hij kort sa-
men. Aan snowboarden doet hij 
niet. “Dat vind ik zonde van mijn 
ski-ervaring”, stelt hij. Die is dus-

danig dat hij er ook niet voor te-
rugdeinst om salto’s in de lucht te 
maken. Iets wat alleen kan als er 
op de wintersportplaats van be-
stemming faciliteit voor is. “Dan 
is er een schans en erachter een 
plat stuk met een enorm lucht-
kussen. Een salto maken is de 
eerste keer best spannend, maar 
door het kussen land je nooit 
hard”, leert de ervaring hem.

Inmiddels draagt hij zijn skivaar-
digheden als assistent over op 
kinderen. “De skileraar stelt de 
lessen samen. Ik help hem bij de 
uitvoering ervan. Ik help kinderen 
bijvoorbeeld met in of uit de lift 
stappen en het maken van een 
‘pizzapunt’, zodat ze remmen. 
Op een goede manier bochtjes 
maken met het bijzetten van je 
ski’s is ook belangrijk om controle 
te houden”, vertelt hij. 

Vanwege zijn drukke programma 
lukt het hem niet om de speciale 
training voor assistenten en skile-
raren te volgen. 
“Dat vind ik wel jammer, want 
daar leer je nog beter hoe je les-
sen moet verzorgen, dingen het 
beste kunt uitleggen en voor-
doen”, meldt hij. Zijn ‘werkweek’ 
laat dat echter niet toe. Of het 
ooit zover komt dat hij echt als 
skileraar aan de slag gaat is kof-
fiedik kijken. Tygo houdt een slag 
om de arm: “Ik weet nog niet 
hoe dit allemaal gaat lopen.”

HEESWIJK-DINTHER – “Ik hou niet van stilzitten”, meldt Tygo van 
Langen. Als je zijn weekagenda ziet, is dat gelijk een understate-
ment. School, huiswerk, hobby’s en vrienden zorgen voor goedge-
vulde dagen. Verder heeft de 15-jarige havo-4 scholier diverse bij-
baantjes waarbij die van ‘assistent skileraar’ eruit springt.

Tekst: Wendy van Lijssel

Het is 
superleuk om 
van een berg 
af te racen en 

te springen

‘Corona heeft
de competitie

stilgelegd’
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Sneeuwseizoen voor Nisseroise snowboarders 
weer van start!
OOSTENRIJK/NISTELRODE -
De afgelopen jaren trainden 
Nienke en Bart Poll uit 
Nistelrode meerdere weken 
per winter in Oostenrijk 
en andere landen met 
besneeuwde pistes. Dit 
voorjaar kwam het trainings- 
en wedstrijdseizoen helaas 
abrupt ten einde. Om tijdens 
de lockdown nog te kunnen 
trainen is de schuur van 
Nienke en Bart omgebouwd 
tot krachthonk om sterk en 
fit aan het nieuwe seizoen te 
beginnen.

De 17-jarige Bart heeft na het 
behalen van zijn havo-diploma 
besloten om een jaar alles in het 
teken te zetten van zijn sport, 
freestyle snowboarden. De hele 
zomer heeft hij gewerkt om 
daarna fulltime te kunnen trai-
nen in Oostenrijk. Eind septem-
ber is hij vertrokken naar Kundl 
bij Zillertal, waar hij woont tot in 
ieder geval mei volgend jaar. Zijn 
team, Snowboardteam Xtreme, 
heeft daar een huis en samen 
met de trainer en enkele andere 
snowboarders is dat de uitvals-

basis om te trainen en wedstrij-
den te rijden. “Ik deel in ons huis 
samen met een teamgenoot een 
kamer en het is erg leuk met 
hem”, zegt Bart. “Naast het trai-
nen in de sneeuw hebben we nu 
ook een gym in huis gebouwd.” 
Uit voorzorg om besmetting te 
voorkomen, doen ze de kracht-
training niet meer in de gym, 
maar in hun eigen huis. “Helaas 

zijn sinds 8 november alle pis-
tes gesloten, er kan dus niet 
meer in de sneeuw getraind 
worden. Daarom train ik nu in 
Bangerpark, op een kunstbaan 
met een grote airbag”, gaat 
Bart verder. “Zo kan ik nieuwe 

en moeilijkere sprongen trainen, 
want na de sprong val ik in een 
grote luchtzak. Maar hopelijk 
gaan de pistes weer snel open. 
Echte sneeuw is toch het mooi-
ste!”

Nienke’s plan was om dit najaar 
hard te trainen om tijdens de eer-
ste snowboardcrosswedstrijd eind 
november maximaal te presteren 
in de sneeuw. Eerst op de glet-
sjer van Hintertux in Zillertal en 

vervolgens heel november op de 
Pitztaler gletsjer. 
De sneeuwcondities waren en 
zijn perfect. Al vroeg is er veel 
sneeuw gevallen. “Dit jaar heb-
ben we echt geluk met veel verse 
sneeuw”, zegt Nienke met een 
grote lach op haar gezicht. “Ide-
aal voor ons om een dagje lekker 
tot over je knieën door de losse 
poedersneeuw te snowboar-
den en voor de pistebouwers is 
het perfect om een mooi snow-

boardcrossparcours te kunnen 
bouwen.” 
Het trainen duurde tot 8 no-
vember en de wedstrijd van eind 
november is afgelast. Hoe de 
komende periode eruit gaat zien 
hangt vooral af van de status van 
de maatregelen. De plannen om 
eind november ergens in Europa 
weer in de sneeuw te zijn, liggen 
in ieder geval al klaar.

Wil je meer weten
of zien van

Nienke en Bart? 
Volg hen dan op Instagram: 

Instagram.com/nienkepollsbx 
en instagram.com/bart_poll.

Nienke Bart

zijn sinds 8 november alle pis-
tes gesloten, er kan dus niet 
meer in de sneeuw getraind 
worden. Daarom train ik nu in 

en moeilijkere sprongen trainen, 

zijn sinds 8 november alle pis-
tes gesloten, er kan dus niet 
meer in de sneeuw getraind 
worden. Daarom train ik nu in 
Bangerpark, op een kunstbaan 
met een grote airbag”, gaat 

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

Najaar... hèt plantseizoen
HAAGPLANTEN

Beuk 
Haagbeuk

Liguster

Ook groenblijvend:

Laurier
Taxus
Hulst
Thuja

enzovoort...

FRUITBOMEN
Appel
Peer

Pruim
Kers

Abrikoos
Perzik

enzovoort...

Zeer
ruime

sortering

In veelsoorten enmaten
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VEILIG GENIETEN VAN THEATER

VOOR MEER INFO EN TICKETS GA NAAR WWW.NESTERLE.NL

De deuren van Nesterlé zijn voor twee weken gesloten. Het was even slikken, maar... we gaan door 
zoals we dat de afgelopen maanden ook hebben gedaan: vol goede moed en kijkend naar
de mogelijkheden. 

Wat kan weer bij Nesterlé na 19 november? 

Voorstellingen van bevlogen theatermakers, gepresenteerd in een bijzondere setting. Neem plaats in onze 
theaterzaal, waar wij een gezellige huiskamer hebben gemaakt om, coronaproof, met elkaar te kunnen 
genieten van theater. Slechts 30 kaarten per voorstelling. Beleef op veilige afstand een
unieke avond uit en steun hiermee theatermakers, die het harder nodig hebben dan ooit. 

Wij hopen u snel weer te mogen begroeten bij Nesterlé
kom, geniet & ontmoet! 

In LAARS LAPPEN  
trakteert Pieter 
Jouke u op mooie 
verhalen, interessante 
inzichten en hilarische 
grappen. Hij linkt het 
onlinkbare aan elkaar 
en geeft bestaande 
ideeën een nieuwe 
draai. 
Hij sleept u uit de 
waan van de dag, zo 
de tijdgeest terug in. 

Pieter Jouke – LAARS LAPPEN

CABARET
ZA.

21.11

Foto: Thierry Schut

Vanaf het moment 
dat Ed Struijlaart op 
zijn negende Eric 
Clapton op televisie 
zag, wist hij dat 
zijn toekomst in de 
muziek lag. 
Maar hoe maak 
je van je droom 
werkelijkheid? 
Gewoon doen! 

Ed Struijlaart – Alles op Rood

MUZIEK
ZA.

12.12

Foto: Vanessa Hofstra fotografie

Volgens het NRC is “Jouke uitgegroeid tot een alternatief voor Herman 
Finkers en Kees Torn. Taalkunstenaars die momenteel niet op de podia 
te vinden zijn” en ‘...zijn associaties zijn geestig en vindingrijk...’. 

ALLERGIE INFORMATIE: De voorstelling bevat: humor, 
woordspelingen, meta-humor, emotie-opwekkende teksten en 
mogelijk sporen van: een mening en muziek.

In 2010 waagt Struijlaart de grote stap en stort hij zich volledig op de 
muziek. Na het succes van zijn eerste theaterconcert ‘Gitaarmannen: 
van Clapton tot Sheeran’ maakt hij tijdens zijn tweede show de 
voorlopige balans op. Was het het waard om ‘Alles op Rood’ te zetten? 
Struijlaart speelt zijn bekendste nummers, maar ook songs die hij 
voor anderen schreef en nog nooit eerder speelde. Omdat er zo veel 
materiaal is, laat hij tijdens dit soloconcert af en toe het rad van fortuin 
bepalen wat er gespeeld gaat worden.

AGENDA
ZATERDAG
21 NOVEMBER
19.00 EN 20.30 UUR
PIETER JOUKE
LAARS LAPPEN 

DONDERDAG
26 NOVEMBER
19.30 UUR
FILMAVOND
PARASITE 

ZATERDAG
12 DECEMBER
19.00 EN 20.30 UUR
ED STRUIJLAART
ALLES OP ROODRood

Houd de website van Nesterlé  in de gaten voor actuele informatie over de voorstellingen. Kaartkopers van voorstellingen 
worden schriftelijk op de hoogte gebracht als de geplande voorstelling wordt verplaatst of geannuleerd. 
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Mooie complimenten

“Wat hebben we genoten van de 
filmavond in een erge warme 
huiskamerambiance, zo sfeervol 
ingericht. Ook de communicatie 
naar de bezoekers is helder en 
duidelijk. Onze complimenten 
voor de manier waarop jullie 
met zijn allen deze donkere, 
sombere coronadagen in 
Nesterlé inkleuren. Chapeau!”

SPONSOREN 

BEDANKT



  
Woensdag 11 november 202036

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

VRIJDAG 13 NOVEMBER

Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode

ZATERDAG 14 NOVEMBER

Blotevoetenpad
met rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Werkkamer van de Sint open
de BAR Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

ZONDAG 15 NOVEMBER

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Liveshow met Sinterklaas
www.intochtheesch.nl
PAGINA 24

Open zondag 
Ad Bouw Uden
PAGINA 9

MAANDAG 16 NOVEMBER

Start Rode Loper actie
Heesch
PAGINA 25

WOENSDAG 18 NOVEMBER

Energieweverij-avond
Online
PAGINA 18 EN 30

DONDERDAG 19 NOVEMBER

Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

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

Reiki oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

ZATERDAG 21 NOVEMBER

Blotevoetenpad
met rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Jacques Vriens op bezoek (9+)
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Pieter Jouke 
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 35

Jochen Otten
CC De Pas Heesch

ZONDAG 22 NOVEMBER

Kikker zingt en leest voor (3+)
CC De Pas Heesch

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

DINSDAG 24 NOVEMBER

Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

WOENSDAG 25 NOVEMBER

Ton Bons, Helderziende 
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

VRIJDAG 27 NOVEMBER

Whiskey proeverij
Winners café Nistelrode

ZATERDAG 28 NOVEMBER

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Schrijfadvies met Annelies
Bibliotheek Heesch

Blotevoetenpad
met rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Schoen ophalen Sinterklaas
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 24

ZONDAG 29 NOVEMBER

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Schoen ophalen Sinterklaas
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 24

Boekpresentatie Vergeet me
Berne boek- en abdijwinkel
Heeswijk-Dinther
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Fotograaf: 
Wim Rijkers
Vorstenbosch

Let op:
RIVM-maatregelen 
kunnen invloed 
hebben op de 

evenementenagenda

1. Wat komt er in de serre van Eetcafé ‘t Pumpke in plaats van de intocht van Sinterklaas?

2. Wat draait door in het Zeven eeuwenpark in Nistelrode? 

3. Wat krijgt Sinterklaas in Heeswijk-Dinther in plaats van een intocht?

4. Hoe heet de actie die 16 november begint in Heesch? 

5. Wat krijgt Sinterklaas in Heesch in plaats van een intocht?

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 16 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: 
Tineke Huijsmans

Het antwoord was:
THUIS

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

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-

6. Hoeveel jaar is Pieter-Jan voorzitter geweest van de Kersouwe? 

7. Wat is er uitgereikt door actie Ben Loyaal Koop Lokaal?


