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Drie kleine biggetjes
en de grote boze wolf

Dinther Heeswijk Loosbroek

Al vanaf het moment van oprich-
ting in 1976 wordt door Heem-
kundekring De Wojstap alles over 
genoemde kernen uit heden en 
verleden verzameld en gearchi-
veerd voor het nageslacht. In ver-
loop van jaren werden hierover 
ook diverse boeken geschreven 
en uitgegeven. Met het lanceren 
van het boek ‘Dinther Heeswijk 
Loosbroek’ is de collectie weder-
om uitgebreid. Een boek waarin 
het ontstaan van de ‘heerlijkhe-
den’ tot 1969 minutieus werd 
uitgezocht, nageplozen, op een 
rijtje gezet en opgetekend. 

“Het oorspronkelijke plan was 
eigenlijk om een canon over ge-
noemde kernen te maken. Deze 
laat aan de hand van 50 thema’s 
de geschiedenis in chronologi-
sche volgorde zien. We kwa-
men echter tot de conclusie dat 
we eigenlijk heel weinig wisten. 
Het risico bestond verder dat we 

in de al bekende zaken zouden 
blijven steken. We besloten dat 
het goed zou zijn om er echt in 
te duiken”, vertellen HKK-voor-
zitter Fred Lennings en schrijver 
Elle Klop. Laatstgenoemde is 
afgestudeerd in cultuurweten-
schappen en bood aan om de 
klus op zich te nemen. Daar-
mee haalde hij zich de afgelopen 
drieënhalf jaar behoorlijk wat 
op de hals. “Ik heb er best veel 
tijd aan besteed”, meldt Elle uit 
de losse pols om opgewekt toe 
te voegen: “Ik heb ontzettend 
veel archiefonderzoek gedaan bij 
het BHIC in Den Bosch en ook 

de Brabantcollectie van de uni-
versiteit van Tilburg doorgespit. 
Dat was alleen al een mekka van 
informatie. Daarbij zijn er veel ar-
cheologische vondsten gedaan in 
het Aa-dal, was er ook informatie 
van De Wojstap en tot slot heb ik 
zelf onderzoek verricht.” 

Het grootste probleem was uit-
eindelijk om van alles wat hij 
verzamelde een samenhangend 
verhaal te maken. Dat is hem 
uiteindelijk echter heel goed ge-
lukt. Het boek kan in drie delen 
gelezen worden en is onderver-
deeld in de thema’s bevolking, 
het bestuur en de kerk waarbij 
er een speciale bijlage is gemaakt 
over Abdij van Berne. Elle was er 
de afgelopen jaren bijna dagelijks 
mee doende. Het aantal uren dat 
hij eraan besteedde is ontelbaar. 
Hij, maar ook De Wojstap, zijn 
echter trots op het resultaat. In 
besloten kring werd het eerste 
boek gisteren uitgereikt aan oud 
HKK-voorzitter Jan van Gemert. 

De titel hoeft geen uitleg, de on-
dertitel is echter bijzonder. De 
heren lachen: “Dat is een grap. 
De drie biggetjes refereren aan 
de kernen”, om lachend te be-
sluiten: “Wie de grote boze wolf 
is mag iedereen na het lezen zelf 
invullen.” 
Vanaf heden is het boek voor
€ 22,50 verkrijgbaar bij Paper-
point, Boekhandel Berne, Dag-
winkel Schouten in Loosbroek 
en op woensdagmiddag tussen 
14.00 uur en 16.00 uur in De 
Heemkamer van De Wojstap.

HEESWIJK-DINTHER – Vanwege het coronavirus werd onlangs wel feestelijk, maar in besloten kring, de 
nieuwste aanwinst van HKK De Wojstap uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek gepresenteerd. Het nieuwe, 
maar liefst 345 pagina’s tellende boek ‘Dinther Heeswijk Loosbroek’, met de opmerkelijke ondertitel 
‘De geschiedenis van de drie kleine biggetjes en de grote boze wolf’, werd als eerste uitgereikt aan de 
90-jarige oud-voorzitter Jan van Gemert. Een aanrader voor iedereen met interesse voor eigen dorp met 
verrassende geschiedkundige wetenswaardigheden en een leuk cadeautje voor in de schoen of onder 
de boom. 

Schrijver Elle Klop en oud-voorzitter Jan van Gemert Tekst: Wendy van Lijssel Foto: Wim van der Lubbe

Wil jij dit boek winnen?

Samen met de HeemkundeKring De Wojstap mogen we een boek 
weggeven. Stuur een mail vóór maandag 9 november 12.00 uur 
naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet krijg jij dit boek!

LEZERSACTIE

Ik heb
ontzettend 

veel archief-
onderzoek

gedaan

MIKE EN LINDA

Krant niet
ontvangen?

Laat het ons weten via 
info@demooibernhezekrant.nl

0412-795170 
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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.

NATIONALE 
KAASWEEK

Een heerlijke week! De Nationale 
Kaasweek zet de kaas in het ‘herfst’ 
zonnetje! Met leuke acties gaan 
heel veel kaasspeciaalzaken in 
Nederland hun klanten deze week 
laten zien dat het echt de moeite 
waard is om een bezoek te brengen

aan de kaasspeciaalzaak voor lekkere tips en speciale kazen. 

Wilt u een heerlijke kaas op 
de boterham of kiest u voor 
een kaasblokje bij de borrel? 
In elk geval krijgt u deze 
week een leuke ‘kaasdipper’ 
gratis bij aankoop van een 
lekker stuk kaas! Wat is uw 
favoriet? Een lekkere BIO 
oud, geitenkaasje of gaat u 
toch liever voor een heerlijk 

kruidenkaasje; bij Bon Fromage in Oss en in Heesch staat ons 
team klaar om u te adviseren. 
Voor de kinderen is er een leuke kleurwedstrijd en we verloten 
elke dag ook een leuk horecapakket aan de hand van leuke 
acties... zeker in deze tijd moeten we er zijn voor elkaar, dus 
breng een bezoek aan onze winkels. 

Wij ontmoeten u heel graag tijdens de Nationale Kaasweek en 
natuurlijk ook daarna! 

Tot ziens in onze ‘tijdelijk feestelijk versierde’ winkels in Oss en 
Heesch

Bon Fromage Team
Ton & Elly Bens

COLUMN
Ton Bens

Zaterdag 21 november
PIETER JOUKE
Laars Lappen

De laatst aangekondigde maatre-
gelen betekenen dat CC Nesterlé 
bij de voorstellingen maximaal 
30 bezoekers mag ontvangen. 
De reacties op de intieme huis-
kamersetting (mét eigen drankje) 
zijn heel lovend. Zo blijven we 
er met z’n allen onze schouders 
onder zetten om jou te kunnen 
trakteren op een leuke en veilige 
avond. Hopelijk kunnen wij je in 
goede gezondheid ontmoeten 
bij:

Pieter Jouke met ‘Laars Lappen’
In ‘Laars Lappen’ trakteert Pieter 
Jouke zijn publiek zaterdag 21 
november op mooie verhalen, in-
teressante inzichten en hilarische 
grappen. 

Volgens het NRC is ‘Jouke uit-
gegroeid 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...’. Hij linkt het on-
linkbare aan elkaar en geeft be-

staande ideeën een nieuwe draai. 
Hij sleept je uit de waan van de 
dag, zo de tijdgeest terug in.

Allergie-informatie
De voorstelling bevat humor, 
woordspelingen, metahumor, 
emotieopwekkende teksten en 
mogelijk sporen van een mening 
en muziek. Tja, wat moet je nog 
meer weten. De titel zegt eigen-
lijk alles al.

‘Ga die man zien’
Dolf Jansen

‘In het hoofd van Pieter Jouke 
moet het een chaotische, won-
derlijke boel zijn’. en ‘… grap-
pen schrijven kan hij zeker.’ 
De Volkskrant

‘Hij is briljant...zorg dat je er bij 
bent...mis het niet.’ 
Daniël Arends

Voor meer informatie en tickets 
à € 12,50 voor de twee voorstel-
lingen op 21 november ga naar 
www.nesterle.nl. 

BINNENKORT
IN ONS THEATER...

Binnenkort publiceert de ge-
meente Bernheze in samenwer-
king met Koninklijke Horeca 
Bernheze de lijst met horeca-
zaken op de social media en op 
een pagina in DeMooiBernhe-
zeKrant. 

Heb jij een horecazaak en kun 
je deze (gratis) promotie goed 
gebruiken? Dan krijg je NU de 
kans om te laten zien wat je te 
bieden hebt. Geef dit vóór 8 
november door aan 

w.vanden.brand@bernheze.org
of bernheze@khn.nl onder ver-
melding van je bedrijfsnaam,
website/Facebookpagina en te-
lefoonnummer.

En laat weten wat je doet! Af-
halen en/of bezorgen, logies ja/
nee. Ken je een collega-onder-
nemer die dit moet weten? 

Deel dit bericht vooral.

Laat jezelf zien, doe mee!

OPROEP
aan horecaondernemers in Bernheze!

BERNHEZE - De tweede golf van het coronavirus raakt ons allemaal en de horeca wordt hard getrof-
fen. Om onze lokale horecaondernemers te steunen, willen we onze inwoners laten weten waar een 
lekkere lunch, een borrelplank of maaltijd afgehaald kan worden en/of kan laten worden bezorgd, 
thuis of op de zaak! 

Slagerij Bert van Dinther vof
Heistraat 8a 5342 NE Oss

Ambachtelijke vleesbewerking

0412-4545366

www.slagerijvandinther.nl

SCHENKEL
€ 7.50 per kilo

PROCUREUR 
ZONDER BEEN

STUK OF LAPPEN
€ 5.50 per kilo

Geldig tot 15 november 2020

0412-45456

Kooktipeieren
Eieren koken, 
scheutje olie in het 
water en ze koken 
niet kapot.

eieren
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Even een vraag aan de adviseur van Regiobank:

Als ik mijn hypotheek
niet kan betalen,

krijg ik dan te 
maken met een 
incassobureau?

Gun uw spaargeld
een mooie rente

Koek & Zopie

Spaar € 750 en krijg twee winterse soepkommen cadeau*

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

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

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

Nee, wij maken geen gebruik van
incassobureaus en gaan altijd samen met u 

op zoek naar een oplossing.

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Lichtbegroeting
Wat is er aan de hand? Staat de politie verderop te flitsen? Ik rijd 
toch helemaal niet te hard. Of is er iets mis met mijn auto? Band lek 
misschien? Of zijn de lichten verkeerd afgesteld en verblind ik je 
nu? Als dat zo is: sorry, meneer de vrachtwagenchauffeur. Dan heb 
ik het wel verdiend dat ik nu als verstijfd in mijn auto zit en mijn 
hartslag naar ongezonde hoogte is gestegen. Ik moet me gedragen 
op de weg. Niet te hard rijden en zorgen dat de lichten van mijn 
auto zeker in deze donkere tijden goed zijn afgesteld. Terecht dat 
je me er even op wijst.

Ik weet niet of het misschien aan mijn slechte geweten ligt, maar 
ik heb deze gedachten zowat elke keer als een vrachtwagen aan de 
andere kant van de snelweg een collega enthousiast met lichtsignalen 
begroet. Ik betrap me er dan op dat ik het spontaan benauwd krijg en 
meteen rechtop in mijn stoel ga zitten met mijn handen keurig op ‘tien 
voor twaalf’. Ik haal altijd direct mijn voet van het gaspedaal, terwijl 
ik niet eens heb gekeken of ik überhaupt te hard rijd. Het gevolg is 
dat ik dan weer lichtflitsen achter me zie, omdat mijn achterbuurman 
vindt dat ik de boel aan het ophouden ben.

Ik zou het ook een uitstekend idee vinden als er een verbod komt 
op lichtbegroetingen van vrachtwagenchauffeurs onderling. Zeker 
in de donkere maanden is het risico op acute hartverzakkingen van 
argeloze automobilisten gewoonweg te groot. Er zijn tegenwoordig 
amper files en er is wat meer tijd en ruimte om wat weg te dromen 
achter het stuur, dus ik vind het ronduit gevaarlijk om 
dan ineens automobilisten aan te vallen met een 
allesverblindende lichtbundel.

Dus als je als vrachtwagenchauffeur zo graag 
je collega wil begroeten, bel hem of haar dan 
gewoon even en gebruik je discolichten alleen 
om te waarschuwen voor gevaar of een hoge 
boete. Dat scheelt op termijn in ieder geval één 
hartpatiënt.

achter het stuur, dus ik vind het ronduit gevaarlijk om 
dan ineens automobilisten aan te vallen met een 

Dus als je als vrachtwagenchauffeur zo graag 
je collega wil begroeten, bel hem of haar dan 
gewoon even en gebruik je discolichten alleen 
om te waarschuwen voor gevaar of een hoge 
boete. Dat scheelt op termijn in ieder geval één 

Oudste en jongste leerling van
basisschool ‘t Maxend openen 
het nieuwe schoolplein

Directeur Ruth van der Pol: “Er 
zijn veel subsidies aan te vragen 
om je schoolplein duurzamer, 
groener en veiliger te maken, 
dus hier hebben we gebruik van 
gemaakt. De provincie betaalde 

70 procent van de investering, 
dus hoefde wij als school maar 
30 procent zelf te betalen.”

Toekomst
Eefje Schuurmans van de ouder-

raad was ook bij de opening 
aanwezig en overhandigde Ruth 
een cheque voor het aanleggen 
van een leerzame moestuin. 
Maar dat was niet het enige wat 
de ouderraad had gedaan. Ook 
had zij een bijdrage aangevraagd 
bij Charity Cup Nistelrode en tot 
grote vreugde is een mooi be-
drag toegekend aan ’t Maxend 
dat gebruikt gaat worden om 
binnenkort nieuwe bomen te 
plaatsen op het schoolplein.

Maar er blijven nog wensen 
over dus blijven ze op ’t Maxend 
doorgaan met sparen. Wat meer 
banken bij het podium zodat 
iedereen kan zitten en een wa-
tertappunt staan bovenaan het 
wensenlijstje!

Uiteraard was er een woord van 
dank voor Leon Kerkhof Tuin-
ontwerp, Aanleg en Onderhoud 
en zijn mannen die alles gemaakt 
hebben. Er is door hen goed 
meegedacht en er zijn bruikbare 
adviezen gegeven. 

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

NISTELRODE - De eer was aan Lodewijk van Gerwen en Jan van de Nieuwenhuizen. Zij mochten 
woensdagochtend, 28 oktober, samen het nieuwe schoolplein openen. Er was in de herfstvakantie hard 
gewerkt om het zo snel mogelijk klaar te hebben. De vernieuwde objecten op het schoolplein werden 
enthousiast onthaald: een klein panneveldje een podium met banken, een mooie overkapping voor de 
zandbak, zodat je in de zomer ook in de schaduw kunt spelen.

Het nieuwe podium werd enthousiast ontvangen Foto’s: Edwin Hendriks

Lodewijk en Jan mochten het lint doorknippen

Bijdrage van Charity 
Cup Nistelrode voor 

nieuwe bomen

WINNAARS LEZERSACTIE

‘Ik moet me gedragen op de weg’

Jolanda Haak & Julie Goosen
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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.

HEESCH - Iedereen heeft, op 
wat voor manier dan ook, last 
van corona. Ziekenvereniging 
Horizon heeft dit jaar met pijn 
in het hart veel van de activitei-
ten moeten annuleren.

De mensen van de Horizon heb-
ben geprobeerd af en toe van 
zichzelf te laten horen en zij den-
ken dat dit enigszins gelukt is. 
De ontvangers van het blad ‘De 
Horizontaal’ kregen als extraatje 
een stuk chocolade toegevoegd. 
Met Nationale Ziekendag werd 
dit jaar wat groter uitgepakt 
dan men gewend is, ook kregen 
meer mensen dan normaal een 
attentie. 
Normaal zou de Horizon het in 
de huidige situatie druk hebben 
met ziekenbezoeken, maar dat 
gaat helaas niet. Toch wil men 
er zeker aandacht aan besteden 
en daarom worden zieken mid-
dels een telefoontje benaderd 

en ontvangen ze toch een bloe-
menbon.

De Horizon hoopt dat in het 
nieuwe jaar de activiteiten weer 
opgepakt kunnen worden, maar 
dat moet de toekomst uit gaan 
wijzen. Voor de activiteiten zijn 
echter financiële middelen no-
dig en daarom is er jaarlijks een 
donateurswervingsactie, maar...
deze kan door corona helaas ook 
niet doorgaan. Vandaar hierbij 
een oproep. Wil je een steentje 
bijdragen en donateur worden 
van ziekenvereniging Horizon? 
Kijk dan op 
www.horizon-heesch.nl/
wie-zijn-wij

Ziekenvereniging Horizon
zoekt donateurs!

Het coronavirus en Laverhof

Hoewel de besmettingsaantallen 
in de regio niet mals zijn, valt het 
in de locaties van Laverhof ge-
lukkig nog mee. “Wij testen hier 
heel veel en het blijkt nog rede-
lijk goed te gaan”, vertelt Anne-
miek. Dat de situatie nu onder 
controle lijkt is maar goed ook, 
want de impact van het voorjaar 
is nu nog te merken. “Het virus 
sloeg hier hard toe en we verlo-
ren veel bewoners. Medewer-

kers zijn daar nu nog van aan het 
herstellen.” 

Intensieve samenwerking 
Van de Rijdt merkt dat haar col-
lega’s inmiddels een routine ge-
vonden hebben en weten hoe je 
het beste om kunt gaan met het 
virus. “Nu hebben we meer ken-
nis, we herkennen signalen be-
ter en kunnen eerder testen dan 
eerst.” Dat er genoeg bescher-
mende middelen, zoals mond-
kapjes, op de plank liggen is ook 
een geruststellende gedachte, 
volgens de clusterdirecteur. La-
verhof werkt inmiddels inten-
sief samen met ziekenhuizen en 
huisartsen. 

Op een speciale corona cohort-
afdeling in Cunera in Heeswijk 
worden mensen die niet naar het 
ziekenhuis hoeven of het zie-
kenhuis kunnen verlaten, maar 
waarbij de gezondheidstoestand 
nog te kritiek is om naar huis te 
gaan, in een geïsoleerde omge-
ving opgevangen. “Samen kij-
ken we wat passend is en hoe 
we oudere patiënten de juiste 
behandeling kunnen geven.” 

Verzorgingshuizen 
blijven open 
Bewoners van de verschillende 
locaties zijn erg gemotiveerd om 
zich aan de maatregelen te hou-
den. Volgens Van de Rijdt zijn 
mensen bang voor ‘draconische’ 
maatregelen en willen ze niet dat 
de deuren net als in het voorjaar 
op slot gaan. De clusterdirecteur 
benadrukt dat dit ook absoluut 
niet de bedoeling is. “Het kan 
zijn dat we een onbeheersbare 
uitbraak hebben en dat we tij-
delijk zeggen dat mensen niet 
mogen komen, maar in principe 

blijven we gewoon open.” Het 
is dus belangrijk dat de situatie 
onder controle blijft en daarom 
wordt nog steeds aan bezoekers 
gevraagd zich aan de maatrege-
len te houden. Bezoek moet zich 
aan de anderhalve meter hou-
den, niet naar hun familieleden 
komen als ze zelf verkouden zijn, 
regelmatig hun handen wassen 
en een mondkapje opdoen. 

Lichtpuntjes 
Annemiek benadrukt dat het niet 
alleen maar kommer en kwel is 
voor de bewoners. “Ook binnen 
de maatregelen zijn er lichtpunt-
jes die we moeten blijven zien en 
die het leven de moeite waard 
maken.” 

Bewoners vinden het geweldig 
om samen met familieleden te 
wandelen of spellen te spelen. 
Van de Rijdt vertelt hoe ze een 
bewoner en een familielid op 
een creatieve manier rummikub 
zag spelen. “Allebei zaten ze in 
een rolstoel en steeds rolden ze 
om de beurt naar de tafel toe. 
Dat vind ik fantastisch.”

Cliëntservicebureau 
Heeswijk-Dinther
0413-298113
csb.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel
073-5443333
csb.schijndel@laverhof.nl

HEESWIJK-DINTHER - Terwijl de tweede golf in volle gang is en besmettingen in heel het land toene-
men, houden medewerkers van Laverhof het hoofd koel. Clusterdirecteur Heeswijk-Uden, Annemiek 
van de Rijdt, vertelt over samenwerking met huisartsen, het belang van hygiënemaatregelen en creatief 
rummikuppen.

De schouders eronder en kijken naar de lichtpuntjes

Annemiek van de Rijdt Tekst: Yente van den Dungen

Het belang 
van hygiëne-
maatregelen 
en creatief 

rummikuppen

‘De wonden die onzichtbaar zijn
doen het meeste pijn’
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Heeswijks oorlogsverhaal leeft 
voort in generaties
familie Van den Berg

Adrie was 8 à 9 jaar oud toen 
zijn woonplaats Heeswijk plot-
seling groot onderdeel werd van 
de Tweede Wereldoorlog. Hij is 
samen met veel broers en zus-
sen opgegroeid aan de Zuid-Wil-
lemsvaart, het kanaal dat op de 
grens van Heeswijk en Schijndel 
ligt. De eerste jaren van de oor-
log is familie Van den Berg nooit 
direct betrokken geraakt bij de 
gevechten. Tot 1943, toen het 
kanaal een strijdveld werd. 

De kinderen van Ton van den 
Berg en zijn vrouw Renate heb-
ben vaak op verjaardagen vol 
interesse geluisterd naar het in-
drukwekkende verhaal van opa 
Adrie. “Het was een typisch on-
derwerp van onze zoons bij hun 
spreekbeurt op de basisschool, 
wat ze maar al te graag voor-
bereidden in gesprek met opa”, 
vertelt Ton. 

Dertien biggen
Het verhaal van familie Van den 
Berg begint in 1943, wanneer 
Heeswijk ineens direct betrok-

ken raakt bij de Tweede We-
reldoorlog. “De Duitsers hadden 
landmijnen aangelegd rondom 
de Zuid-Willemsvaart. Een tijdje 
later is daar een Duitse zijspan 
overheen gereden, wat resul-
teerde in het rondvliegen van 
scherven van de landmijn”, zo 
herhaalt Ton het verhaal van 
zijn vader. Eén van die scherven 
bereikte een zeug met dertien 
biggen van het huishouden van 
Adrie van den Berg. Allemaal 
overleden ze, vlak naast het huis 
van het grote gezin. De Duitsers 
kwamen ook om en werden snel 
begraven ‘om het op te ruimen’.  

Oog in oog
Een enorme impact voor de fami-
lie, maar het leven moest door-
gaan. Adrie en zijn vader ver-
trokken met een van hun eigen 
varkens naar het dorp, voor de 
handel. Onderweg werden ze al 
snel aangesproken door Duitse 
soldaten. Ze vonden het verdacht 
dat zij met een varken over straat 
gingen, dus werden ze onder 
schot gehouden. Adrie, slechts 9 

jaar, stond samen met zijn vader 
oog in oog met een gewapende 
soldaat. Een voorbijganger die 
de Duitse taal beheerste, heeft 
kunnen uitleggen dat het varken 
niet gestolen was en dat alles 
oké was. De Heeswijkse vader en 
zoon waren gered. 

Schuttersputten
Met de Duitsers aan de Schijndel-
se kant en de Engelse en Ame-
rikaanse soldaten aan de Hees-
wijkse kant, werd het kanaal een 
heus middelpunt van gevechten. 
Engelse soldaten maakten zoge-
noemde ‘schuttersputten’; dat 
zijn gaten in de grond waarin ze 
zich verstopten om vervolgens 
daarvanuit aan te vallen. 

Enkele inwoners van het dorp 
namen vanwege de toenemen-
de gevaren het initiatief om een 
schuilkelder van beton te maken, 
vlak over het kanaal. Wanneer er 
bombardementen waren, kropen 
de verschillende gezinnen rond-
om het kanaal in hun schuilkel-
der, onder het viaduct. Ook voor 

onderduikers was soms plek op 
de hooizolders van schuren. 

Deur als brancard
Hoewel de kogels rondvlogen, 
waren er ook buurtbewoners 
die zoveel mogelijk het ‘norma-
le leven’ wilden voortzetten. Zo 
vertelde Adrie wel eens tegen 
zijn kleinzonen zich nog te her-
inneren dat zijn buurman buiten 
in de wei een koe aan het mel-
ken was. Adrie waarschuwde 
hem, maar een tijdje later werd 
de buurman uit het niets neerge-
schoten, zittend naast zijn eigen 
koe. Met een deur van een huis 
- die diende als brancard - werd 
de buurman onder gevaarlijke 
omstandigheden naar een rusti-
ge plek gebracht. Daar overleed 
hij alsnog. 

Een aantal jaren later zijn de 
overleden Duitsers weer opge-
graven, “die lagen vrijwel onder 
de stoep van het huis”, vertelt 
Ton. In april 1945 viel het laat-
ste burgerslachtoffer in Heeswijk, 
Dinther en Loosbroek. 

Tot 2014 woonden Ton en zijn 
vrouw Renate nog in het ouder-
lijk huis van familie Van den Berg. 
“Dat huis zat vol met kogelga-
ten. Er ontbraken zelf stukjes 
steen door de kogels.”

Tekst: Carlijn van de Ven

HEESWIJK - ‘Het kanaalverhaal’ - zo beschrijft Ton het verhaal rondom het dagelijkse leven van zijn vader Adrie
van den Berg, destijds in 1943. Hoewel Adrie niet meer bij hen is, wordt het indrukwekkende verhaal nog steeds 
meegedragen met de familie. 

Verhalen
van vroeger

Dat huis 
zat vol met 
kogelgaten. 

Er ontbraken 
zelf stukjes 
steen door
de kogels

We blijven graag op zoek 
naar mooie verhalen. Wil 

jij ook graag een bijzonder 
verhaal van vroeger delen? 

Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl

Adrie met broers en zussen. Boven v.l.n.r.: Riek, Adrie, Bert, Marietje en 
Antoon. Onder v.l.n.r.: Vader Piet, Annie, moeder Catharina en Harrie

Ouders van Adrie bij de putring. De putring stond bij de hoek van het 
huis en was de watervoorziening voor de familie Van den Berg

Boerderij Kanaaldijk Noord 18
Links is de Heeswijkse ophaalbrug van Heeswijk naar Schijndel te zien. Achter de bomen staat van het huis van 
familie Van den Berg, vlak aan het kanaal.

Boerderij vroeger
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Wij van Stichting de Arrenslee 
kunnen voor jou de feestvreug-
de verhogen! Wij staan de da-
gen na Sinterklaas weer voor je 
klaar. Wij hebben 30 arrensleeën 
ter beschikking die wij volledig 
in kerstthema kunnen hullen ter 
decoratie of aangespannen. Ga 
je mee? 

De paarden dansen voor de ver-
lichte slee, witte wolken stoom 

komen uit hun neuzen en het 
heldere geluid van het bellentuig 
is al van veraf te horen.
Daarnaast kunnen wij ook als 
kerstman verkleed komen. Het is 
een waar spektakel en een genot 
om te zien! 
Voor meer informatie kijk op 
www.stichtingdearreslee.nl, mail 
naar info@stichtingdearreslee.nl.
Kijk ook eens op de Facebook-
pagina; stichting.dearreslee.

Al plannen voor de
decembermaand? 

BERNHEZE - De feestdagen komen weer in zicht en wellicht ben je 
al bezig om plannen te maken, bijvoorbeeld voor de avondopenstel-
ling van je winkel. Of misschien ben je al bezig met de organisatie 
van een kerstmarkt of een kerstborrel/-samenzijn met jouw perso-
neel of klanten.

Nederland worstenbroodactie 
in een nieuw jasje

Omdat het dit jaar niet veilig is 
om bij iedereen aan de deur een 
bestelling op te nemen, is er een 
webshop ingericht op de website 
van Jong Nederland HDL. Op 
deze manier kan de actie op een 
veilige manier toch doorgaan. 
Zo kan iedereen alsnog genie-
ten van amandelstaven en wor-
stenbroodjes (per vijf óf per tien 
stuks). De opbrengst van de actie 

komt ten goede aan de activitei-
ten van Jong Nederland HDL.

Bestellen kan tot en met 21 no-
vember via 
www.jongnederlandhdl.nl/
worstenbroodactie-2020/. 
De betaling gaat via iDEAL. 
In het weekend van 27 tot en 
met 29 november komen de le-
den van Jong Nederland HDL de 

worstenbroodjes en amandelsta-
ven thuisbezorgen. Ze zullen de 
bestelling op de deurmat zetten 
en vervolgens aanbellen, zodat 
alles netjes met voldoende af-
stand verloopt.

De leden en vrijwilligers van Jong 
Nederland HDL wensen jou een 
goede gezondheid en alvast hele 
fijne feestdagen!

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De dagen worden korter en kouder, de feestdagen komen er weer 
aan. Traditiegetrouw komen leden van Jong Nederland HDL dan langs de deuren. In samenwerking 
met bakkerij Doomernik worden dan ambachtelijke worstenbroodjes en amandelstaven verkocht. Zo zit 
iedereen er thuis warm bij en wordt de club een warm hart toegedragen.

WIJ, HEESCH…
Kijk eens om je heen
HEESCH - Zoals WIJ vorige week 
al vertelden, zitten steeds meer 
mensen weer noodgedwongen 
thuis. WIJ, HEESCH ontvangt 
oproepen van mensen die 
behoefte hebben aan contact, 
een simpel praatje; even een 
luisterend oor. 

Onzekere tijden, waar wij met ons allen 
deelgenoot van zijn. Samen met elkaar 
in hetzelfde schuitje. Samen, maar voor 
sommige mensen heel alleen. Vooral 
daarom is het zo belangrijk om er te zijn 
voor elkaar. Een momentje van jouw tijd 
kost niks, maar is goud waard voor een 
ander. Iemand zit zonder boodschappen 
in huis. 
Niks te eten in de kastjes en niet de deur 
uit kunnen of mogen voelt dan heel ake-
lig en eenzaam. Ga jij naar de winkel… 
denk even aan die persoon en neem die 
zo belangrijke boodschapjes even mee. 
Gegarandeerd een momentje van geluk 
voor diegene. 

Stel iemand voelt zich eenzaam… tien 
minuutjes van jouw tijd maakt een klein 
verschil. Even samen contact door een 
praatje met een lach en een traan. 
Dat kleine verschil is van grote betekenis 
voor die ander. Kijk om je heen wat er 
gebeurt. Let een beetje op elkaar. Samen 
maken wij zo het verschil! Daarom WIJ, 
HEESCH: aanpakkers voor elkaar!

Hulp nodig? Stichting WIJ, HEESCH werkt 
in samenwerking met de gemeente Bern-
heze, GGD, Zorgaanbieders en alle super-
marktketens. Heb je hulp nodig? Bel dan 
06-12997409. Wil je helpen als vrijwilli-
ger? Meld je aan op www.wijheesch.nl. 
Bellen mag natuurlijk ook!

De paarden dansen voor de
verlichte slee, witte wolken stoom 

komen uit hun neuzen

Een momentje 
van jouw tijd 

kost niks, maar 
is goud waard 

voor een ander. 
Iemand zit zonder 

boodschappen
in huis
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“Normaal staan we elk jaar rond 
5 december met onze oliebollen-
kraam op De Misse in Heesch, te-
genover het gemeentehuis. Maar 
nu mogen we dus al een maand 
eerder onze, onder andere, heer-
lijke oliebollen verkopen. Fijn 
voor ons natuurlijk, maar ook fijn 
voor onze trouwe klantenkring én 
nieuwe klanten die ons binnen-
kort vast en zeker weten te vin-
den”, zegt Sjannie enthousiast. 

35 jaar kwaliteit
Sjannie en Kees staan al 35 jaar 
met hun oliebollenkraam in hart-
je Heesch en hebben in al die 
jaren een trouwe vaste klanten-
kring opgebouwd die zeker niet 
alleen uit Heeschenaren bestaat, 
want ook mensen van buiten 

Heesch weten de weg naar de 
kraam op De Misse inmiddels te 
vinden. 
“We hebben onszelf dit jaar echt 
overtroffen met een enorm uit-
gebreid assortiment. Rond de 
Sinterklaasperiode verkopen we 
overheerlijke speculaasbollen, 
maar ook de - van de kermis 
bekende churros - is bij ons ver-
krijgbaar. Daarnaast kun je uiter-
aard genieten van de vertrouwde 
olie- en krentenbollen, maar wat 
denk je van onze overheerlijke 
appelbollen, kersenbollen, bana-
nenbollen, Nutellabollen, rum- 
rozijnenbollen, Berlinerbollen, 
stoofpeerbollen, verse wafels, 
slagroomsoezen en de welbe-
kende hoorntjes; gevuld met 
verse slagroom? Allemaal altijd 
vers, van uitstekende kwali-
teit en dus zeker het proberen 
waard!”

Wist je dat Oliebollenkraam 
Heesch ook grote bestellingen 
bezorgt bij onder andere be-
drijven en scholen? Bel naar  
06-22041450 en vraag naar de 
mogelijkheden. En het is natuur-
lijk ook altijd een leuk idee om 
straks op de kerst- of Nieuw-

jaarsborrel de overheerlijke pro-
ducten van Oliebollenkraam 
Heesch te presenteren.

Zeker nu vinden ook Sjannie en 
Kees het belangrijk dat je bij hen 
veilig je aankopen kunt doen. 
“We hebben daarom een des-
infectiezuil bij onze kraam staan 
en door de zogenaamde ander-
halvemetermat is het afstand 
houden van elkaar in de wachtrij 
zeker gewaarborgd.”

Oliebollenkraam Heesch vind je 
op De Misse in Heesch, tegen-
over het gemeentehuis. Geopend 
vanaf 5 november tot en met 
31 december, elke werkdag van 
12.00 tot 18.00 uur, zaterdag 
van 11.00 tot 17.00 uur en zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur.

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
5 tot en met 11 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

Nieuw!

Königkruste
Dit brood heeft een
compacte structuur, frisse licht
zurige smaak en een
krokante korst

Weekendknaller!

Appelrozet nu

3+1 GRATIS
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Worsten-
broodjes
nu 8+2 GRATIS

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

ZOETE BATAAT 1 kg  € 1.95
GRANAATAPPEL per stuk € 0.99
PASTA MIX 500 gram € 1.95

Onze eigenOnze eigen
leverkaasleverkaas

RookworstRookworst

100 gr.100 gr. € 1,40 100 gr.100 gr. € 1,50

Biologische groente/fruit pakket
inclusief recepten (op bestelling)

2, 25

Blinde vinkBlinde vinkKip cordon bleuKip cordon bleu
4+1 gratis 100 gr.100 gr. € 0,99

WIJ, HEESCH…
Kijk eens om je heen

Sjannie en Kees al 35 jaar met oliebollen in Heesch
 Tekst: Milène Putters Foto’s: Marcel van der Steen

Nu al genieten van al het lekkers 
van Oliebollenkraam Heesch
Laat je verrassen door een uitgebreid assortiment van uitstekende kwaliteit

HEESCH – Blij zijn ze zeker, Sjannie en Kees Kortsmit. Omdat ze door de coronacrisis slechts op een paar 
kermissen hebben kunnen staan, kwam de toezegging door de gemeente, om een maand eerder al met 
hun oliebollenkraam op De Misse te mogen staan, als een geschenk uit de hemel. Met een uitgebreid 
assortiment, inclusief enkele verrassende nieuwe producten, staan deze rasondernemers maar liefst 
bijna twee maanden klaar voor de liefhebbers van een echte goede kwaliteitsoliebol en… meer!

NIEUW! CHURROS! 
Binnenkort verkrijgbaar bij 
Oliebollenkraam Heesch! 

Een overheerlijke van 
oorsprong Spaanse snack 

gemaakt van gefrituurd deeg. 
Bekend van de kermis en 
binnenkort ook te koop in 

Heesch bij Oliebollenkraam 
Heesch! Smakelijk!

Op pagina 22 van 
DeMooiBernhezeKrant 

vind je een wel heel 
mooie aanbieding.

Bezoek regelmatig de 
Facebookpagina van 

Oliebollenkraam Heesch en 
blijf op de hoogte van alle 

aanbiedingen!

Kees achter het fornuis
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RELIGIE

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’

In tegenstelling tot vier weken terug is er op de vorige foto (21 oktober) geen 
enkele reactie binnengekomen. Dat is jammer want dat is toch een gemiste 
kans.

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

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

Wie, wat, waar en wanneer

Eucharistieviering
Petrus’ Bandenkerk
online te volgen
HEESCH - De uitzending van de 
eucharistieviering die elke zater-
dagavond om 19.00 uur plaats-
vindt, is vanaf heden te volgen 
op YouTube.com, via 
www.heeschdgh.nl. 

Je kunt deze volgen op je com-
puter, laptop of tablet/iPad door 
naar www.heeschdgh.nl te gaan 
en op de YouTube-link te klikken.

Zitten en afstand
“De Eijnderic is gehuisvest in een 
oud gebouw waar de ventilatie-
mogelijkheden minimaal zijn. 
Bovendien moet je tijdens veel 
workshops kunnen rondlopen. 
Ook de docenten moeten dat 
kunnen. 

In contact met anderen doe je 
immers ook inspiratie op. Bij 
binnen-bijeenkomsten geldt 
echter de coronamaatregel dat 
je moet blijven zitten tijdens de 
bijeenkomst. Daarbij komt de 
onmogelijkheid van voldoende 
afstand. Dat is niet alleen heel 
moeilijk tijdens de workshops, 

maar ook in de gangen en leslo-
kalen,” zegt Annelies. 

Wel typecursus
Er is echter één uitzondering: 
de typecursussen voor de jeugd 
gaan wel gewoon door. Deze 
cursussen worden gegeven aan 
jongeren tot en met 17 jaar. 
“Voor deze groep gelden andere 

regels. Bovendien is het een ‘zit-
tende cursus”, zegt Annelies. 

“Maar verder zijn we liever iets 
té voorzichtig, zeker omdat veel 
cursisten in de andere workshops 
vaak tot de kwetsbare doelgroep 
behoren.”

Tijdelijk geen creatieve cursussen
bij De Eijnderic
HEESCH - De coronamaatregelen die gelden voor samenkomsten, gelden ook voor De Eijnderic. Daar-
om is De Eijnderic gestopt met het geven van cursussen en workshops. “Met pijn in het hart moeten 
we constateren dat we onze creatieve cursussen niet corona-veilig kunnen geven”, licht bestuurslid 
Annelies Cuijpers toe. “Alleen de typecursussen voor de jeugd gaan gewoon door.” 

NISTELRODE - Namens alle gas-
ten en vrijwilligers van Zonne-
bloemafdeling Nistelrode wil ik, 
Rosemarie van Ark, jou enorm 
bedanken voor je gulle gaven 
tijdens de collecte van 12 tot en 
met 17 oktober.

De opbrengst was € 1.906,06 en 
deze komt geheel ten goede aan 
activiteiten die georganiseerd 
worden voor de Nistelrodese 
Zonnebloemgasten.

Dankwoord Zonne-
bloem Nistelrode

‘De typecursussen
voor de jeugd gaan
wel gewoon door’
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Bijzondere behoefte
Gelukkig maar, want Tinks is 
ontstaan vanuit een bijzonde-
re behoefte. Het kloppend hart 
van deze unieke kookwinkel is 
namelijk het atelier, waarin dag-
besteding voor personen met 
niet-aangeboren hersenletsel of 
met een meervoudige beper-
king wordt aangeboden. “Deze 
mensen willen graag écht werk 
doen”, legt begeleidster Juliënne 
van de Ven-Putmans uit, “en dat 
wordt jammer genoeg te wei-
nig gefaciliteerd.” Als onderdeel 
van Stichting SWZ maakt Tinks 
dit mogelijk in de vorm van ar-
beidsmatige activiteiten: in een 
ongedwongen sfeer - met echte 
werkervaring, maar zonder de 
werkdruk - wordt allerhande cre-
atief handwerk vervaardigd. 

Gerenommeerde merken
Tegelijkertijd is de winkel van 
KookKunstTinks, dat bol staat 
van de gerenommeerde merken, 
een ware snoepwinkel voor ie-
dere keukenfanaat. Voor wie op 
zoek is naar dat éne specifieke 
kaasmesje, een leistenen étagère 
of een professionele Zest rasp - 
alles kun je er vinden. Niet voor 

niets komen klanten van heinde 
en verre om alle bijzondere items 
te ontdekken. Dat moet ook wel 
trouwens, want een webshop 
hebben ze niet. En dat is niet 
zonder reden. 

Integratie pur sang
“Winkelen bij Tinks is een be-
leving, waarbij de klant wordt 
voorzien van het beste advies. 
Dat kun je op het internet 
gewoon niet bieden”, 
legt bedrijfsleidster Alma 
Schuur bevlogen uit. “En 
onze cliënten helpen ontzet-
tend graag mee. 

Ze stralen van trots als ze meer 
kunnen vertellen over iets wat zij 
zelf hebben gemaakt. Dat is in-
tegratie pur sang; dat is de grote 
meerwaarde. Onze producten 
gaan de hele wereld over, en de 
verhalen van onze cliënten reizen 
op die manier mee.”

Proeffabriek
Sinds vijf jaar huist 

KookKunstTinks in de Proef-
fabriek – de ‘food court’ van de 
Veghelse Noordkade. “Er vindt 
hier zoveel kruisbestuiving plaats 
tussen de ondernemers, zo zou 
het overal moeten zijn”, vertelt 
Alma. Ook voor de cliënten is 
het een hele fijne plek. “Er ge-
beurt van alles in dit pand, van 
food festivals tot fotoshoots”, 
ligt Juliënne toe. “Onze cliënten 
krijgen daar veel van mee, dat 
zijn hele belevenissen, waardoor 
ze midden in de maatschappij 
staan.” Ze overdrijft niet, want 
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Kerst- en kraampakketten
Ook bedrijven kunnen bij het 
atelier terecht voor unieke perso-
neels- en relatiegeschenken. Zo 
worden er onder meer kaarsen 
gemaakt, hout gebrand, kraam-
pakketten samengesteld en 
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Exclusief
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stenaar als het bedrijf met een 
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betrokkenheid, kan dus terecht 
voor de mooiste producten. 
Exclusief verkrijgbaar bij Kook-

KunstTinks, op de Noordkade in 
Veghel. Kom eens langs, maak 
een praatje met de cliënten en 
verwonder je over het wisselende 
aanbod!

Koken, kunst en integratie: een beproefd recept
KookKunstTinks combineert prachtig winkelen met maatschappelijke betrokkenheid

VEGHEL – Het moest een feestjaar worden, want in 2020 bestaat 
Tinks 20 jaar. Maar in een jaar dat getekend is door het voorheen 
nog onbekende corona, bleek niet veel te vieren. De grootse plannen 
waarmee ze dit jubileum wilden bejubelen, konden geen doorgang 
vinden. De grootse ambities van deze bijzondere kookwinkel annex 
kunstatelier gaan echter onverminderd door. 

Tekst: Monique van Strien Foto’s: Marcel van der Steen

‘Een ware 
snoepwinkel voor 

iedere keukenfanaat’

Verlengde Noordkade 12
5462 EH Veghel
0413-782 220
www.tinks.nl

trouwens, want een webshop 
hebben ze niet. En dat is niet 

“Winkelen bij Tinks is een be-
leving, waarbij de klant wordt 
voorzien van het beste advies. 
Dat kun je op het internet 
gewoon niet bieden”, 

Schuur bevlogen uit. “En 
onze cliënten helpen ontzet- fabriek – de ‘food court’ van de 

gehouden voormalige vee-
voerfabriek beweegt. 

Kerst- en kraampakketten
Ook bedrijven kunnen bij het 
atelier terecht voor unieke perso-
neels- en relatiegeschenken. Zo 
worden er onder meer kaarsen 
gemaakt, hout gebrand, kraam-

trouwens, want een webshop 
hebben ze niet. En dat is niet 

“Winkelen bij Tinks is een be-
leving, waarbij de klant wordt 
voorzien van het beste advies. 
Dat kun je op het internet 
gewoon niet bieden”, 

Schuur bevlogen uit. “En 

Proeffabriek
Sinds vijf jaar huist 

KookKunstTinks in de Proef-

gehouden voormalige vee-
voerfabriek beweegt. 

Kerst- en kraampakketten
Ook bedrijven kunnen bij het 
atelier terecht voor unieke perso-
neels- en relatiegeschenken. Zo 
worden er onder meer kaarsen 



  
Woensdag 4 november 202010

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

www.autobedrijflangens.nl

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

• Audi A3 Carbrio, 1.8, TFSi, 160 pk, navi, xenon, 
leder, PDC, 17 inch, 2008

• BMW X1 High Exeout, 2.0i, m-pakket, 19 inch, 
harman kardon, pano, camera, 

 electr. achterklep, stoelverw., enz., 2017

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

•	 Ford	Focus	1.0, Ecoboost Trend, navi, airco, 
PDC achter, 73.000 km, 2013

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

•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, I-way, navi, 
camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2012

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

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

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

•	 VW	Tiguan	1.4, TSi R-line, 19 inch,
 navi, antrachiet

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

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

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

nieuw	binnen

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

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

Peugeot 2008, 1.6 Vti, airco, 
   lederen interieur 2013

Opel Astra Station 1.6, airco 2006

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

Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Renault Captur 1.2, TCe Xmod, automaat, 
   34.000 km, vol opties 2016

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

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

Skoda Citigo, airco, vol opties, 79.000 km 2012

Volkswagen Polo 1.4, automaat, airco, 
   vol opties, 51.000 km! 2008

Wordt verwacht: 
Peugeot 2008 1.2, benzine, 110 PK, GT-line, 
panoramadak, 67.000 km, 2017

Volkswagen Polo 1.2 Tsi black edition climate 
control sportieve looks 75000 km, 2013

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

Citroën Berlingo 1.6 VTi 2010 € 6.950,-

Citroen C1 automaat 2007 € 2.750,-

Citroen C4 Picasso 1.6 VTi 2009 € 4.499,-

Citroen C4 Grand Picasso 2009 € 5.450,-

Dacia Sandero Stepway 1.6 2011 €  4.999,-

Fiat 500 40 dkm, zwart 2013 € 6.999,-

Fiat Panda 0.9, Twin-air 2014 € 4.999,-

Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 4.999,-

Ford Fiesta 1.0, Style  2013 € 7.450,-

Ford Ka Titanium 2009 € 3.499,-

Ford Ka 1.2 Cool & Sound 2011 € 3.999,-

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

Hyundai i10  Drive 2011 € 3.750,-

Hyundai Matrix 1.6i GLS 2002 € 1.250,-

Hyundai Matrix 1.6 i Joy, 68 dkm 2007 € 3.999,-

Hyundai Tucson 2.0i, Style 2008 € 4.999,-

Mazda 2 automaat, 114 dkm 2007 € 3.999,-

Nissan Qashqai 2.0, automaat 2009 € 8.750,-

Opel Astra wagon, 1.6i 2007 € 3.499,-

Opel Astra Sport tourer, automaat 2011 € 7.450,-

Opel Corsa 1.2-16V Joy 2003 € 1.250.-

Peugeot 308 1.6 VTi XS 96 dkm 2008 € 3.999,-

Renault Grand Modus automaat 2008 € 5.700,-

Renault Twingo 1.2-16V 2010 € 3.999,-

Renault Twingo 1.2-16V, Dynamique
 2011 € 3.999,-

Suzuki Liana Sedan 95 dkm 2002 € 1.750,-

Toyota Aygo 1.0-12V 2009 € 2.999,-

Toyota Corolla Verso 1.6 2003 €  2.950,-

VW Polo 1.2 TDi, BlueMotion 2011 € 4.950,-

Bedrijfswagens: 
Citroen Berlingo 1.6 Bleu HDi 122 dkm
                                                  2015 € 5.999,- ex btw

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

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

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

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

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

Wordt verwacht :
Dacia Sandero, Kia Rio, Peugeot 307 cc, Citroen C3 
Picasso, Citroen C4 Coupe, Opel Astra Tourder
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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

Dat is bovendien veiliger én kan 
je ook tot € 100,- per jaar op-
leveren. Toch rijdt meer dan 60 
procent van de Nederlanders 
met banden op een te lage span-
ning. Deze vijf tips helpen je om 
duurzamer te rijden. 

1. Geef je banden elke twee 
maanden lucht

Zet een tweemaandelijkse her-
innering in je telefoon zodat je 
weet wanneer het tijd is om je 
banden te controleren en lucht 
te geven. Door je autobanden 
op de juiste spanning te bren-
gen, rijd je veiliger, zuiniger en 
schoner. 

2. Meet je bandenspanning met 
koude banden

Het meten van de bandenspan-
ning gebeurt bij voorkeur als de 
autobanden nog koud zijn. Heb 
je langer dan vijftien minuten of 
meer dan vijf kilometer gereden? 

Tel dan 0,3 bar op bij de advies-
spanning. 

3. Check de juiste spanning 
voor jouw auto

Controleer wat de juiste ban-
denspanning is voor jouw auto. 
Je vindt de bandenspanning op 
de sticker op de deurstijl aan de 
bestuurderskant, aan de binnen-
zijde van het tankklepje of in het 
instructieboekje van de auto. 

4. Wissel op tijd naar
 winterbanden
Als de temperatuur onder de ze-
ven graden daalt en je rijdt op 
zomerbanden, dan is het tijd om 
deze om te wisselen voor win-
terbanden. Dit is beter voor de 
veiligheid, het milieu en je por-
temonnee. Komen je winterban-
den na een lange periode weer 
uit de opslag? Pomp ze dan me-
teen op bij de bandenwissel.

5. Kies de beste band
Alle nieuwe banden voor per-
sonen- en bestelwagens heb-
ben een Europees bandenlabel. 
Hiermee kun je het brandstof-
verbruik, de grip van de band 
op nat wegdek en het afrolge-
luid van banden vergelijken. Kijk 
voor meer informatie over auto-
banden en het bandenlabel op 
www.kiesdebesteband.nl.

Meer tips om geld en energie te 
besparen en meer tips over de 
juiste bandenspanning vind je op 
www.geefjebandenlucht.nl.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

Bespaar tot wel € 100,- 
per jaar door je auto-
banden regelmatig op te 
pompen
BERNHEZE – Het klimaat verandert. Ruim 7 op de 10 Nederlanders 
maken zich daar zorgen over. Als automobilist kun je eenvoudig een 
bijdrage leveren aan een beter klimaat door je banden regelmatig op 
te pompen. 



Woensdag 4 november 2020 11
  

De kunstenaars worden uitge-
daagd zelf met ideeën te komen 
en deze, zoveel mogelijk, naar 
eigen inzicht te verwezenlijken. 
Dit kan onder andere door te 
werken met verschillende schil-
der- en tekentechnieken, mo-
zaïek, beeldhouwen, vilt, pa-
pier-maché, keramiek en al wat 
mogelijk is. Ook muziek en to-
neel behoren tot de mogelijk- 
heden. 

Het afgelopen jaar hebben ze 
hun werkzaamheden aan de 

coronamaatregelen moeten 
aanpassen. De vele sociale con-
tacten waar ze veel waarde aan 
hechten zijn helaas tot een mi-

nimum teruggeschroefd, maar 
gelukkig zijn de kunstenaars al-
lemaal weer in meer of mindere 
mate met hun passie aan de slag 
kunnen gaan. KunstfabriekOss 
is er trots op dat ze in haar ate-
lier 35 unieke en getalenteer-
de kunstenaars verdeeld over 
meerdere dagen een bijzondere 
werkplek kunnen bieden. Het 
atelier staat normaliter midden 
in de samenleving en werkt on-
der andere samen met scholen, 
kunstenaars, bedrijven en ieder-
een die samen kunst wil maken 

en beleven. Tijdens exposities, 
kunstmarkten, festivals en pro-
jecten laten ze graag hun pure 
en eigen kunstwerken zien.
Veel kan op dit moment niet 
maar gelukkig kan ze van 4 no-
vember tot 3 januari 2021 de ex-
positie ‘Ratjetoe’ in CC Nesterlé 
aan iedereen presenteren die in-
teresse heeft. De expositie is te 
bezichtigen tijdens openingstij-
den. 

In verband met corona kunnen 
de openingstijden wijzigen, dus 
wil je er zeker van zijn dat je de 
kunstwerken kunt komen bekij-
ken bel dan even van tevoren: 
0412-859001.

Unieke expositie ‘Ratjetoe’
NISTELRODE - KunstfabriekOss is een uniek en kleurrijk atelier aan het St. Barbaraplein in de Osse bin-
nenstad. Hier krijgen kunstenaars met een verstandelijke- of meervoudige beperking de mogelijkheid 
hun creatieve talenten verder te ontwikkelen.

Een streepje vóór bij het kopen van een huis
Met één hypotheken maak je meer kans op de huizenmarkt

Geen pakje boter
“De coronacrisis heeft het er 
niet gemakkelijker op gemaakt”, 
vertelt de doorgewinterde Pieter 
de Vries. “Veel banken trekken 
zichzelf terug, kiezen voor digi-
talisering. Maar het is geen pak-
je boter, een huis kopen is heel 
spannend. Wij kiezen er daarom 
bewust voor om het persoonlijk 
en dichtbij te houden. Letterlijk - 
face to face - met echte koffie en 
een écht gesprek.” 
“Uit zo’n gesprek blijkt dat star-
ters tegenwoordig vaak het ge-
voel hebben steeds moeilijker 
aan een woning te komen. Toch 
is er meestal meer mogelijk dan 
je denkt”, licht hun vrouwelijke 
collega Anke Timmermans toe. 
“Dat klopt. Een huis kopen is 
voor velen een emotionele kwes-
tie, maar het is toch belangrijk 
om zo’n aankoop zakelijk aan te 
gaan. Dat is waar wij veel kun-
nen betekenen”, legt de Heesche 
financieel adviseur Danny van 
Herpen uit. 

Lange termijn
En de zorgen stoppen niet bij 

de aanschaf van een huis. Ook 
de financiering en bijbehorende 
verzekeringen dienen geregeld 
te worden. Daarnaast is het vaak 
wenselijk of noodzakelijk om een 
huis te verduurzamen. Dan is het 
goed om te weten dat daar sub-

sidies voor zijn. één hypotheken 
streeft naar een langetermijnrela-
tie met de klant, die je kan helpen 
bij al deze onderdelen. Vandaar 
de naam van het dynamische be-
drijf: “We hebben ons eigen label 
opgericht omdat we willen dat de 
klant alles onder één dak kan re-
gelen en daarbij altijd één vaste 
adviseur heeft”, vertelt financieel 
adviseur Jorg van Lokven trots. 

“Zo kun je altijd met al je vragen 
terecht. Sowieso houden we con-
tact om te kijken hoe het gaat”, 
vult Pieter aan. “Dat moet ook 
wel, want de thuissituatie veran-
dert nu eenmaal regelmatig. Je 
werk of gezinssamenstelling kun-

nen veranderen, waardoor je bij-
voorbeeld extra wilt aflossen of 
verzekeringen aangepast moeten 
worden.” Danny: “Daarbij heb-
ben we een heel informele ma-
nier van omgaan met elkaar. We 
zijn vrijwel altijd bereikbaar - zelfs 
een appje sturen is prima!” 

Hypotheekrente historisch laag
Danny: “Ondanks de coronacri-
sis blijft de hypotheekrente ver-
der dalen. Niet eerder heeft de 
hypotheekrente zo laag gestaan. 

Op dit moment helpen we veel 
klanten met het oversluiten van 
de hypotheek om daarmee een 
lagere maandlast te realiseren. 
Tijdens een vrijblijvend gesprek 
zetten we de mogelijkheden op 
een rijtje.” Om toe te voegen: 
“Mocht blijken dat het toch 
niet interessant is om de hypo-
theek over te sluiten, dan zijn 
we hier ook eerlijk in.” Wil jij 
goed beslagen ten ijs komen? 
Met de kennis van de gedreven 
ondernemende financieel advi-

seurs en de kracht van korte lijn-
tjes, hoef je daarvoor nog maar 
op één adres te zijn. Neem van-
daag nog contact op met één 
hypotheken voor een gratis ge-
sprek!

HEESCH – Het is de meest gemaakte fout tijdens krapte op de markt, 
en toch zie je het nu iedereen doen: overbieden op een huis. Maar wist 
je dat daar risico’s aan kleven? Of ben jij voorzichtiger, en ga je niet 
mee in dit biedingsproces waardoor je er steeds weer naast grijpt? 
Voor beiden geldt: Ga goed voorbereid op pad. één hypotheken 
helpt je daarbij. 

Geurdenhof 85, 5345 BA Oss
0412-783008
info@eenhypotheken.nl
www.eenhypotheken.nl

V.l.n.r.: Pieter de Vries, Anke Timmermans, Jorg van Lokven en Danny van Herpen
 Tekst: Monique van Strien Foto: Marcel van der Steen

‘Goed voorbereid op pad’

Kunstenaars 
worden 

uitgedaagd
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5 november 2020
Raadsvergadering

7 november 2020
Duurzame Huizen Route

18 november 2020
Energieweverij

8 december 2020
Webinar over pleegzorg

t/m december 2020
Aanmelden
mantelzorgwaardering

AGENDA
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PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

Een rode draad is dat Noord-
oost-Brabant werkt vanuit de 
ambitie dat de energietransitie 
haalbaar en betaalbaar is. Met 
oog voor innovatie en zorgvul-
dig gebruik van de ruimte. In de 
RES beschrijven we hoe en waar 
we als energieregio duurzame 
energie gaan opwekken. 

De Concept-RES is pas openbaar 
geworden. We gaan binnen de 
energieregio werken aan een 
opvolger van de RES, de RES 
1.0. In dit document gaan we de 
plannen verder uitwerken.

Uw mening is belangrijk
Daarbij is de mening van inwo-
ners uit de regio ontzettend be-
langrijk. Als betrokken inwoner 
krijgt u de ruimte voor het de-
len van uw vragen, wensen en 
verwachtingen. De energieregio 
Noordoost-Brabant heeft samen 
met het PON een vragenlijston-
derzoek voor inwoners uit de 
regio samengesteld. In de in-
ternetconsultatie zijn er vragen 
rondom de energietransitie als:

- Hoe kijk jij aan tegen zonne- 
energie, bijvoorbeeld op je dak 
of veld?

- Wat verwacht je van de over-
heid als het gaat om energie 
besparen?

- Op welke manier wil jij mee-
denken over de thema’s rond 
de RES?

 
De resultaten en suggesties van 
inwoners zijn input voor de RES 
1.0. Dit onderzoek loopt t/m 4 
december. De uitkomsten hier-
van worden opgenomen in 
de volgende versie. Deze RES 
1.0 moet van het Rijk uiter-
lijk 1 juli 2021 klaar zijn. Maar 
de regionale overheden willen 
het plan al in de eerste helft 
van 2021 definitief vaststellen. 

Doe mee
Grijp jij de kans om mee te 
praten over windenergie, zon-
ne-energie en de toekomst van 
jouw regio? Bezoek snel www.
hetpon.nl/RES-NOB en doe mee 
met de internetconsultatie.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.resnob.nl.

Geef uw mening over duur-
zame energie in de gemeente
Gemeente Bernheze werkt in de energieregio Noordoost-Brabant 
mee aan de Regionale Energiestrategie (RES). Met de RES werken 
we samen aan een duurzame toekomst.

Een comfortabel en energiezui-
nig huis is extra belangrijk nu 
mensen meer tijd in huis door-
brengen. Maar hoe krijg je dat 
voor elkaar? 

Van 7 november tot 15 decem-
ber kunt u inspiratie opdoen 
tijdens de online Duurzame Hui-
zen Route. Via videoverbinding 
laten gastvrije huiseigenaren 
zien hoe zij hun woning duurza-
mer maakten en gaan zij met de 
bezoekers in gesprek. 

Inschrijven
Schrijf u in voor een online be-
zoek of deel zelf uw verhaal via 

www.duurzamehuizenroute.nl. 
De komende weken wordt de 
lijst met bezoekmogelijkheden 
steeds verder aangevuld. Na 
inschrijving ontvangt u een dui-
delijke instructie over hoe het 
videogesprek in zijn werk gaat. 
Er is plek voor acht bezoekers 
per video-ontmoeting. Onder de 
bezoekers en deelnemers wordt 
elk een bon voor een diner voor 
twee verloot. 

Zelf ervaring delen
Heeft u al duurzame stappen 
gezet? Deel dan ook uw erva-
ring en meld uw woning aan als 
voorbeeld. Elke ervaring is wel-
kom; of het nu gaat om HR++-
glas of gevelisolatie of het vol-
ledig aardgasvrij maken van een 
huis. Het deelnemen aan een vi-
deogesprek is optioneel; ook een 
voorbeeldwoning op de website 
is waardevol voor anderen die 
op zoek zijn naar informatie en 
ervaringen. 

Duurzame Huizen Route

Renoveren
riolering

Op twee locaties in Bernheze 
gaan we de riolering renoveren, 
door het aanbrengen van een 
soort kous in het riool. 

- Vrijdag 6 november: Delst in 
Nistelrode (tussen Oud Men-
zel en huisnummer 41) 

- Dinsdag 10 november: Nobis-
weg in Heeswijk Dinther (tus-
sen huisnummers 14 en 24) 

Op het Delst is het daarvoor 
noodzakelijk om de fietsstraat af 
te sluiten, fietsers zullen tijdelijk 
over het fietspad aan de andere 
zijde van de weg worden ge-
leid. Bij de Nobisweg wordt de 
rijbaan voor de helft afgesloten.

Oude kleding en textiel kunt u 
naar de Kringloopwinkel Bern-
heze brengen. Of u kunt ze kwijt 
in de kledingcontainers, die ver-
spreid staan in de gemeente.

Nieuwe kledingcontainers
Sinds vorige week staan er in 
Heesch bij zwembad ’t Kuipke 
drie nieuwe kledingcontainers 
met ook inwerpkleppen aan de 
achterzijde. 

Aanbiedregels
Als u kleren en textiel inlevert, 
stopt die dan in een stevige en 
gesloten zak. De gratis zakken 
voor het PMD-afval zijn bijvoor-
beeld niet geschikt. Vul de zak-
ken niet te vol, omdat ze anders 
niet door de opening van de kle-
dingcontainer kunnen.

Wat mag in de kledingcontainer
Wat wel:
- kleding 
- schoenen 
 (per paar samengebonden)
- huishoudtextiel 

- lakens en dekens 
 (geen dekbedden)
- tassen en riemen
- gordijnen

Wat niet:
- matrassen, kussens en 
 dekbedden.
- knipselresten
- vervuild of nat textiel
- speelgoed (harde vorm)
- boeken
- afval

Wat gebeurt er met textiel?
De kledingcontainers worden 
geleegd door lokale stichtingen 
en verenigingen. Zij ontvangen 
daarvoor een inzamelvergoe-
ding. Het Kringloopbedrijf Bern-
heze verwerkt en verkoopt het 
ingezamelde textiel. De inzame-
ling, verwerking en opbrengst 
van het textiel wordt daarmee 
dus ingezet voor lokale goede 
doelen, lokale werkgelegenheid 
van werknemers met een afstand 
tot de arbeidsmarkt en voor het 
hergebruik van materialen

Kledingcontainers

Het project laat kinderen laag-
drempelig en vaak gratis kennis-
maken met uiteenlopende acti-
viteiten. Ze kunnen vrijblijvend 
ontdekken welke sport het beste 
bij ze past of leren hun creatie-
ve talenten kennen. Zonder dat 
ze meteen lid hoeven te worden 
van een vereniging. Dit school-
jaar schreven al 1200 kinderen 
zich in.

Sjorsboekje
Sjors is een initiatief van de ge-
meente Bernheze in samenwer-
king met sportverenigingen, cul-
tuurorganisaties en andere acti-
viteitenaanbieders. Het project 
maakt het voor kinderen moge-
lijk om meer dan zestig sport- en 
cultuuractiviteiten te ontdekken. 
Het aanbod wordt jaarlijks aan 

het begin van het schooljaar ge-
presenteerd in het Sjorsboekje, 
dat leerlingen van groep 1 tot en 
met 8 van alle basisscholen in de 
gemeente Bernheze ontvangen.

Inschrijven
Inschrijven voor de activiteiten is 
het hele schooljaar mogelijk via 
de website www.sjorssportief.nl. 

Sjors valt in de smaak
Stimuleringsproject laat kinderen
kennismaken met sport en cultuur

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn ook dit jaar weer de beste 
vriendjes van basisschoolleerlingen in Bernheze. De mascottes zijn 
de boegbeelden van het gelijknamige sport- en cultuurstimulerings-
project dat de gemeente Bernheze in 2013 startte. 

‘Grijp jij de kans om 
mee te praten over 
windenergie, zonne-

energie en de toekomst 
van jouw regio?’ 

Week van de Pleegzorg
Meld je aan voor het webinar

Er is in Bernheze nog altijd een 
tekort aan pleegouders! Momen-
teel wachten ruim dertig kinde-
ren op een passend pleeggezin. 
Wil jij helpen? Meld je dan aan 
voor het webinar over pleegzorg 
op 8 december via 
www.oosterpoort.org/kalender/webinar. 
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Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tij-
dens openingstijden op afspraak inzien in het 
gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tij-
dens openingstijden op afspraak inzien in het 
gemeentehuis in Heesch en raadplegen op 
www.bernheze.org of www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publicatie-
datum met een schriftelijke inspraakreactie aan 
het college van burgemeester en wethouders 

van Bernheze reageren op de stukken. Neem 
voor het indienen van een mondelinge in-
spraakreactie contact op met de betreffende 
afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na publicatiedatum schriftelijk een zienswijze 
indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het in-
dienen van een mondelinge zienswijze contact 
op met de betreffende afdeling. 
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatie-
datum 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 be-

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

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

ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voor-
zieningenrechter van de rechtbank verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een 
ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, de voorzitter 
van de afdeling verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten ver-
schuldigd. 

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

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
 
Uit onderzoek is gebleken dat de 
volgende personen niet meer wo-
nen op het adres in de gemeente 
Bernheze waar zij volgens de Wet 
basisregistratie personen staan 
ingeschreven. Het onderzoek van 
de afdeling Burgerzaken leverde 
geen resultaat op. Het college 
van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Bernheze 
is van plan het bijhouden van hun 
persoonsgegevens ambtshalve 
te beëindigen. Dit kan voor hen 
grote persoonlijke en/of financië-
le gevolgen hebben. Het formele 
besluit tot uitschrijving wordt ge-
publiceerd op de gemeentepagi-
na’s in deze krant.
- Knott, Stephen Michael, 
 geboortedatum: 06-12-1978
- Moussaoui El, Jassin, 
 geboortedatum: 28-01-1988 

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. 

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende personen wonen 
niet meer op het adres waar zij 
volgens de Wet basisregistratie 
personen staan ingeschreven. 
Dit blijkt uit het adresonderzoek 
van de afdeling Burgerzaken. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft daarom besloten 
om hun persoonsgegevens niet 
meer bij te houden en hen uit te 
schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats.
- Baszczyński, Dominik, geboren 

op: 23-07-1999
 Besluitdatum: 25 september 

2020
- Skoczylas, Robert Damian,
 geboren op: 08-08-1995

 Besluitdatum: 1 oktober 2020 
- Pochłopień, Paulina Gabriela, 

geboren op: 12-04-1998 
 Besluitdatum: 1 oktober 2020
 Nikartas, Robertas, geboorte-

datum: 18-02-1992
 Besluitdatum: 1 oktober 2020
- Opriţa, Mariana, geboren op: 

31-03-1973
 Besluitdatum: 1 oktober 2020 
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.
 
Met vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Burgerza-
ken van de gemeente Bernheze, 
telefoon 0412-45 88 88 of 
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 30 oktober 
2020 besloten een standplaats-
vergunning te verlenen aan Ver-
stappen, Lange Goorstraat 4a, 
Uden voor het innemen van een 
standplaats met Oliebollen voor 
de periode van 3 november t/m 
31 december 2020 op de par-
keerplaats aan de Parkstraat in 
Nistelrode.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond 
van artikel 2:12 lid 1 onder a van 
de APV Bernheze 2018, voor: 
- Het maken van een 2de inrit 

aan de Vinkelsestraat 35, 5384 
SB in Heesch:

- Het maken van een inrit aan de 
Loosbroekseweg, kadestraal 
nummer NTRO0 - I - 797, 
5388 XG in Nistelrode

 Deze meldingen zijn geaccep-
teerd en verzonden op 28 ok-
tober 2020. 

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan
Zoggelsestraat 88 Heesch

Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Zoggelsestraat 88 Heesch’, 
te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl met IDN-code 
NL.IMRO.1721.BP Zoggelse-
straat88-ow01.
Inhoud: Het plan behelst het 
toevoegen van twee woningen 
in een cultuurhistorisch waarde-
vol pand aan de Zoggelsestraat 
88. Het pand is nu in gebruik als 
bijgebouw bij de woning aan de 
Zoggelsestraat 88 in Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- ’t Dorp 20
 Plaatsen overkapping
 Datum ontvangst: 27-10-2020
- Vosbergstraat 11, 5384 ST 

Heesch
 Kappen 1 Eik (realiseren inrit)
 Datum ontvangst: 25-10-2020
Heeswijk-Dinther
- Doctor Heijmanstraat 11
 Verplaatsen schutting
 Datum ontvangst: 26-10-2020
- Koffiestraat 13a
 Bouw bedrijfswoning met man-

telzorgwoning en bedrijfshal
 Datum ontvangst: 27-10-2020
- Veldstraat 4 (achter op veld bij 

Jong Nederland HDL)
 Plaatsen 2 lichtmasten
 Datum ontvangst: 27-10-2020
- Sint Servatiusstraat 52a
 Vervangen handelsreclame
 Datum ontvangst: 27-10-2020
Nistelrode
- Menzel 20
 Oprichten bijgebouw met carport
 Datum ontvangst: 27-10-2020
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.

Heesch
- Nieuwe Erven 20
 Bouw bedrijfsruimte en hande-

len in strijd met regels ruimte-
lijke ordening

 Verzenddatum: 27-10-2020
Heesch
- Strausslaan 32
 Bouw veranda en handelen in 

strijd met regels ruimtelijke or-
dening

 Verzenddatum: 29-10-2020
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg 11a
 Van rechtswege verleende om-

gevingsvergunning voor het 
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening ivm vesti-
gen bedrijf 

 Verzenddatum: 28-10-2020
- Veldstraat 21a
 Plaatsen erfafscheiding en han-

delen in strijd met regels ruim-
telijke ordening

 Verzenddatum: 28-10-2020
- Heide nabij 1
 Kappen ± 110 dennenbomen 

(dood)
 Verzenddatum: 30-10-2020
Loosbroek
- Bosschebaan 5
 Oprichten loods
 Verzenddatum: 29-10-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Besluit
Onderstaande omgevingsver-
gunning is ingetrokken. Dit be-
sluit zal daags na verzending van 
het besluit in werking treden.
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg 11a
 Bouwen van een vleesvarkensstal 
 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 uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publi-
catie van een ontwerpbesluit.

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 14-14a-14b
 Brandveilig gebruik van 6 

logieseenheden met elk 24 lo-
giesverblijven

 Verzenddatum: 27-10-2020
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende handhavingsbeslui-
ten zijn genomen. 
Nistelrode
- Grote Heide 22
 Sluitingsbevel, last onder be-

stuursdwang
 Verzenddatum: 21-10-2020
Procedures 4a en 7a zijn van toe-
passing.

Besluit Verdagen beslistermijn
Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit zal daags na verzending in 
werking treden.
Heeswijk-Dinther
- Sint Servatiusstraat 1
 Handelen met gevolgen voor 

beschermde monumenten en 
vervangen bestaande T-Mobile 
antennes

 Verzenddatum: 28-10-2020
- Langemeijerstraat 7
 Verbouw woning
 Verzenddatum: 26-10-2020
- Koffiestraat 15
 Verbouw pand (wijziging eer-

der verleende vergunning)
 Verzenddatum: 26-10-2020
- Hommelsedijk 6a
 Bouwen verblijven Boertel (wij-

ziging eerder verleende ver-
gunning)

 Verzenddatum: 27-10-2020
- Raadhuisplaza 12
 Wijzigen bestaande VVV win-

kel naar viswinkel en bestaan-
de kantoren worden bergingen 
en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 28-10-2020
Nistelrode
- Achterstraat nabij 44
 Bouw woonhuis met bijge-

bouw en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 29-10-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

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 al-
leen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 
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In het geheugen gegrift
Heeft u dat ook? Dat u nog weet waar u was en wat u deed 
toen u hoorde van heftige of historische gebeurtenissen? Bij mij 
werkt dat zo, alsof er een film van dat moment is gemaakt en ik 
die heel precies kan terugdraaien. 

Zo zie ik mezelf nog zitten in de keuken van m’n Tilburgse 
studentenhuis, november 1989. De Berlijnse Muur viel. Op een 
aftandse kleurentelevisie bleven we de hele nacht CNN kijken, 
ons bewust van de grote betekenis van wat daar in Berlijn 
gebeurde. Mijn avontuurlijkste vrienden stapten de volgende 
ochtend in de auto. Oostwaarts, om ‘die Wende’ met eigen ogen 
te bekijken. Een week later kwamen ze terug met spannende 
verhalen; ze waren erbij geweest! Ik heb nog steeds spijt dat ik 
toen niet met ze ben meegegaan. 

Twaalf jaar later - ik was al tijden afgestudeerd en bezig 
met m’n eerste baan - was ik voor een werkbijeenkomst in 
Groningen. Na afloop liep ik terug naar het station en in alle 
winkels en cafés die ik onderweg tegenkwam stonden de 
tv’s aan. Ik ben ergens naar binnengegaan en zag hoe eerder 
die dag twee vliegtuigen de Twin Towers binnenvlogen. 
Onwerkelijke en beklemmende beelden die nooit meer van m’n 
netvlies verdwenen zijn. 

Een jaar daarna, 6 mei 2002. Ik stond op het punt de deur 
uit te gaan om campagne te gaan voeren voor de Tweede 
Kamerverkiezingen die een dikke week later zouden 
plaatsvinden. Een collega-raadslid belde me op. Of ik al 
gehoord had dat Pim Fortuyn was vermoord? Ik schrok me rot. 
Een politieke moord, in Nederland? We bliezen de campagne-
activiteit onmiddellijk af en de rest van de avond bleef ik aan de 
buis gekluisterd. 

Op 17 juli 2014 stap ik in m’n auto op de parkeerplaats bij 
het gemeentehuis. Radio aan, op weg naar een overleg in het 
Provinciehuis. Het journaal meldt het neerstorten van een 
vliegtuig met veel Nederlandse passagiers aan boord. Later 
wordt duidelijk dat de MH17 uit de lucht is geschoten. De 
daders zijn zes jaar later nog steeds niet berecht... 
Ik heb maar kort geslapen als ik de ochtend na de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen 2016 vroeg op weg ga naar een cursus, 
ergens in een conferentieoord op de Veluwe. Het is niet gelukt 
om wakker te blijven voor de definitieve uitslag, maar die 
wordt me onderweg snel duidelijk. Vol ongeloof hoor ik de 

overwinningsspeech van Trump. Het is 
tijdens de cursus en lang daarna het 
gesprek van de dag. 

Als u deze column leest, weten we 
waarschijnlijk wie de volgende 
president van de VS wordt, of blijft. 

En misschien weet u later ook nog 
waar u was en wat u deed toen u 
dat nieuws hoorde. Ik in ieder geval 
wel. 

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

overwinningsspeech van Trump. Het is 
tijdens de cursus en lang daarna het 
gesprek van de dag. 

Als u deze column leest, weten we 
waarschijnlijk wie de volgende 
president van de VS wordt, of blijft. 

burgemeester.moorman@bernheze.org

De huisvesting moet dan vol-
doen aan eisen op het gebied van 
hygiëne,veiligheid en wooncom-
fort. Het beleid is gericht op een 
integrale aanpak waarbij ge-
doogsituaties tot een minimum 
beperkt zijn en illegale situaties 
worden opgeheven. Een sprei-
ding over de kernen is ook ge-
wenst.

Ook wordt voorgesteld om de 
arbeidsmigranten beter in beeld 
te krijgen door een betere regi-
stratie in de registers van de ge-
meente (BRP). Dit kan gebeuren 

door samen met de huisvesters/
werkgevers hierover afspraken te 
maken over in- en uitschrijvingen 
van deze groep mensen.

Bernheze doet het
eigenlijk best goed
Het kabinetsbeleid is erop gericht 
om de werk- en leefomstandig-
heden van arbeidsmigranten 
te verbeteren. Doel is daarmee 
het risico op coronabesmetting 
voor arbeidsmigranten af te la-
ten nemen en dat de positie van 
arbeidsmigranten in Nederland 
op de langere termijn wordt ver-

sterkt. Het landelijk beleid van de 
overheid hecht naast het wonen 
en de werkomgeving vooral veel 
belang aan de registratie, in ver-
band met het bron en contacton-
derzoek, het vervoer van en naar 
het werk, de zorgverzekering, de 
samenwerking tussen toezicht-
houders en handhavende instan-
ties en de informatievoorziening 
aan de arbeidsmigranten in ver-
band met taalbarrières.

Ook in Bernheze dient het beleid 
misschien nog beter op deze laat-
ste punten te worden afgestemd.

Arbeidsmigranten
in Bernheze

De afgelopen tien jaar zijn internationale werknemers (arbeidsmigranten) een 
steeds belangrijkere groep in Nederland geworden. In Bernheze is er al vanaf 
2017 een beleidsregel opgesteld en is er gestreefd naar de toepassing van de 
zogenaamde SNF-norm om daarmee te zorgen voor een goede huisvesting.

Hans Vos, namens Lokaal

Bernheze is veilig, maar is dat ook zo?

Ook het slechte weer van de 
laatste tijd baart ons zorgen. 
De bermen in het buitengebied 
hebben hier direct onder te lij-
den. Diepe kuilen zorgen voor 
zeer gevaarlijke situaties in het 
verkeer en vragen eens te meer 
om structurele oplossingen, om 
te zorgen voor veilig verkeer in 
het buitengebied. 

CDA Bernheze zal aandacht blij-
ven vragen voor de veiligheid 
van onze inwoners. Maar u, als 

inwoner, kunt dit zelf ook doen. 
Nu gebeurt dit bijvoorbeeld door 
de bewoners van de Akkerweg 
in Vorstenbosch. Een open brief 
aan de gemeente met de vraag 
om de veiligheid in hun straat 
eens onder de loep te nemen. 
Het CDA Bernheze heeft deze 
brief doorverwezen voor verdere 
behandeling om dit direct bre-
der te trekken in onze gemeen-
te. Zijn er vergelijkbare onveilige 
straten in onze gemeente en zo 
ja, wat kunnen we er aan doen? 

Want zeg nu zelf, u wil toch ook 
dat iedereen zich veilig voelt bin-
nen onze gemeente? 

Ik vraag het me echt af hoe u hierover denkt! Want het was wel bal 
de afgelopen maanden. Alleen al in Vorstenbosch was er twee keer 
sprake van het ontdekken van drugscriminaliteit in het buitenge-
bied, vond er in de kern een arrestatie plaats van een van moord ver-
dachte persoon en werd er iemand gearresteerd voor het bezit van 
wapens, drugs en een grote som geld. Om kippenvel van te krijgen! 

Erik van der Wijst, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

www.humstijl.nl

Coronaspreekuur voor ondernemers
BERNHEZE - Wethouder Eco-
nomische Zaken Rien Wijde-
ven en Willem van den Brand, 
Bedrijfscontactfunctionaris van 
de Gemeente Bernheze, star-
ten met een wekelijks corona-
spreekuur voor ondernemers uit 
de gemeente Bernheze. 

Iedere woensdag van 16.00 tot 
17.00 uur zijn wij bereikbaar 
voor ondernemers uit alle sec-
toren. Tijdens deze gesprekken 
wordt een luisterend oor gebo-
den en denken wij graag met 
ondernemers mee in deze moei-
lijke tijd. Het is nadrukkelijk een 
moment om te delen hoe het 
met u gaat.

Bij vragen over de corona-on-
dersteuning regelingen kunnen 
ondernemers terecht op onze 

website: www.bernheze.org en 
via het algemene telefoonnum-
mer: 0412-458888.

Interesse?
Aanmelden voor het spreekuur 
kan iedere week tot dinsdag 
10.00 uur per mail via het be-
stuurssecretariaat, 

c.vande.camp@bernheze.org. 
We verzoeken u om een korte 
toelichting te geven bij de vraag 
die u wilt stellen. U krijgt hierna 
van het secretariaat een uitnodi-
ging per mail met datum, tijdstip 
van het gesprek met een link 
voor het online overleg met MS 
Teams.

Wij denken graag mee 
in deze moeilijke tijd
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Een warm en veilig plekje en 
structuur met kansen op een nor-
maal gezinsleven om te mogen 
wonen voor als het thuis niet lan-
ger mogelijk is. Pleegouders zijn 
van onschatbare waarde voor de 
kinderen, die zij in het eigen ge-
zin opnemen en voor de samen-
leving als geheel.

De Jeugdwet stimuleert ‘zo thuis 
mogelijk opgroeien’ van kinde-
ren. Echter, door een tekort aan 
pleeggezinnen moeten kinderen 
langer in crisisopvang verblijven. 
Dit vinden wij een ongewenste 
situatie.

D66 Bernheze heeft ontzettend 
veel waardering voor alle pleeg-
ouders die hun thuis openstellen 
voor deze groep kinderen die 

niet langer thuis kunnen wonen. 
Quote van een bevriend gastou-
der: “Ons hart is groot genoeg, 
waarom dan niet delen.”

Het aantal pleeggezinnen is de 
afgelopen jaren gegroeid, ech-
ter is ook het aantal kinderen 
dat wacht op pleegzorg toege-
nomen. In onze regio is Stichting 
Oosterpoort op zoek naar men-
sen die zich in willen zetten voor 
deze bijzondere kinderen. Meer 
informatie hierover vind je op 
www.oosterpoort.org/
pleegzorg.

Blijf gezond en optimistisch en 
denk er nog eens over na. Mis-
schien zijn jullie wel de pleeg-
ouders waar Oosterpoort naar 
op zoek is.

Elk kind een veilig 
thuis…

Door het jaar zijn er altijd wel bijzonder da-
gen of weken, zo ook afgelopen week, De 
Week van de Pleegzorg. We staan er vaak 
niet bij stil maar op dit moment zijn er 30 
kinderen in onze regio op zoek naar een 
veilig (tijdelijk) thuis en landelijk praten we 
helaas over 23.000 kinderen. 

Alina van Marsbergen, commissielid 
Ruimtelijke Zaken D66 Bernheze

CC De Pas heeft een nieuw orga-
nisatiemodel nodig. Alle gebrui-
kers van dit gemeenschapshuis 
komen, wat de SP betreft, mee 
aan het roer. Denk aan de KBO, 
Stichting Carnaval Heesch, Brid-
geclub, et cetera. 

Gebruikersraad CC De Pas
CC De Pas heeft vanaf 2004 een 
roerige geschiedenis achter zich. 
Al in 2007 was ingrijpen nood-
zakelijk. Het theaterdeel zorgde 
en zorgt voor oplopende schul-

den. De schulden werden toen 
weggewerkt door een eenmali-
ge bijdrage vanuit de gemeente. 
Aanvullend kwam er een subsidie 
voor het theaterdeel. Nu, dertien 
jaar later, blijkt deze situatie niet 
houdbaar. Jaarlijks ontstaan ver-
liezen en CC De Pas klopt op-
nieuw aan bij de gemeente. De 
SP wil dat CC De Pas geholpen 
wordt. Maar de organisatiestruc-
tuur zal anders moeten. Een ge-
bruikersraad gaat mede het be-
stuur vormen en zo wordt het 

gemeenschapshuis meer van de 
mensen in Heesch. Met meer 
vrijwilligers wordt de organisatie 
gerund. Zoals dat ook in de an-
dere kernen van Bernheze gaat. 
De SP kent de kracht van de 
clubs en verenigingen in Heesch. 
Zij zijn uitstekend in staat een ge-
meenschapshuis te runnen. De 
SP gaat ervan uit het huidige be-
stuur van CC De Pas dit inziet en 
volledige medewerking verleent. 
Voor meer info zie 
www.bernheze.sp.nl.

CC De Pas blijft Huiskamer
van Heesch

CC De Pas blijft 100 procent zeker de huiskamer van Heesch. Dat is waar de 
SP zich altijd al voor inzette. Geen twijfel mogelijk! Voor alle inwoners van 
Heesch de ontmoetingsplek. Het is niet makkelijk, want zo als het de afge-
lopen jaren ging, kan het niet verder. Dat is voor iedereen duidelijk. Steeds 
verliezen en het ontstaan van schulden. Dat kan niet langer. Helder!

Jan Raaimakers, SP Bernheze

De afgelopen jaren hebben we 
gemerkt dat op dezelfde voet 
doorgaan te weinig leidt tot ver-
betering. Op de huizenmarkt zien 
we dat de prijzen maar blijven 
stijgen, op de arbeidsmarkt zien 
we dat steeds dezelfde groepen 
in de problemen komen én in de 
supermarkt zien we de kiloknal-
lers nog steeds in grote getale 
over de toonbank gaan. 

De gemeente moet proberen dat 

tij te keren en een andere trend 
te zetten. Wat Progressief Bern-
heze betreft gaat de gemeente 
in woningbouwplannen ruimte 
maken voor proeftuinen. Stukjes 
van een woonwijk waar nieuwe 
woonconcepten, zoals tiny hou-
ses, uitgeprobeerd kunnen wor-
den. 

In het buitengebied gaan we ac-
tiever sturen op het verminderen 
van het aantal dieren en het ver-

sterken van de natuur, zodat de 
kwaliteit van onze leefomgeving 
verbetert. 
En op de arbeidsmarkt gaan we 
meer aandacht besteden aan het 
begeleiden van mensen naar een 
nieuwe baan. Zeker nu zoveel 
mensen een extra steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. 

Meer lezen over onze plannen 
voor Bernheze? 
www.progressiefbernheze.nl.

Het kan creatiever

Vorige week donderdag hebben de politieke partijen hun algemene beschou-
wingen bij de begroting uitgesproken. In de algemene beschouwingen ver-
tellen partijen wat zij zouden willen verbeteren in onze gemeente en met 
welke plannen het college van burgemeester en wethouders de komende 
jaren aan de slag moet. Wat Progressief Bernheze betreft moet de gemeente 
wat creatiever gaan denken én aanpakken.

Ellen Neelen en Jesse Jansen, gemeenteraadsleden Progressief Bernheze

Onlangs zijn we opiniërend geïn-
formeerd en uitgenodigd om di-
verse vraagstukken te bespreken 
en aanvullingen te geven, zodat 
het beleid verder uitgewerkt kan 
worden. Zo zijn er bijvoorbeeld 
door de VVD-Bernheze vragen 
gesteld over belastingen voor 
arbeidsmigranten, omdat wij 
vinden dat ook deze mensen bij 
moeten dragen aan onze voor-
zieningen. Daarnaast passeerden 
de grootte van locaties, de plaat-
sen van locaties en ga zo maar 
door de revue. 

Ook de vraag of wij toestaan dat 
er zogenoemde ‘Polenhotels’ in 
onze gemeente komen of mogen 
blijven. Grote locaties hebben 
als voordeel dat er goed toezicht 
moet en kan komen vanuit de lo-
catie-eigenaar. 

Nadeel is dat we alles hiermee 
concentreren. En hoe groot mo-
gen deze locaties dan zijn? 

Willen wij campings voor huisves-
ting beschikbaar stellen of toch 
liever woningen? Over de cam-

pings kunnen we duidelijk zijn. 
Deze zijn, volgens VVD-Bernhe-
ze, uitsluitend bedoeld voor toe-
risten. Daarbij kun je ook stellen 
dat kleinere huisvestiging, lees 
woonhuizen, onze toch al zo 
overbelaste woningmarkt nog 
verder onder druk zet. 

Al met al een lastig vraagstuk, 
waar wij de komende tijd nog 
veel over zullen horen. 

Vragen, opmerkingen of tips? 
info@vvdbernheze.nl 

Huisvesting arbeidsmigranten

De afgelopen week is er een bijeenkomst geweest over een zeer regelmatig 
aan de orde komende problematiek binnen onze gemeente: de huisvesting 
van arbeidsmigranten. Een lastig vraagstuk als u het ons vraagt. Steeds vaker 
krijgen wij aanvragen voor een grootschalige huisvestigingslocatie in onze 
gemeente. En keer op keer is er discussie hierover. Deze wordt gevoed door 
het feit dat er nog geen beleid hierover is vastgesteld. 

Alexander Bongers, commissie Ruimtelijke Zaken

Alina: ‘Pleegouders zijn van onschatbare waarde
voor de kinderen, die zij in het eigen gezin opnemen

en voor de samenleving als geheel.’

NIEUW NIEUW
Elke donderdag van 9.00 tot 18.00 uur 

op het Raadhuisplein in Nistelrode

HARING
per stuk € 2,-
3 voor € 5,-
7 voor € 10,-

LEKKERBEKJE
per stuk € 3,50
3 voor € 10,-
4 voor € 12,-

Geldig voor  november 2020

KIBBELING
• Familiezak kibbeling
 met een gratis lekkerbek en gratis saus voor € 11,-
• XL kibbeling 
 50 gram extra en gratis saus voor € 8,-

met gratis saus

SPAKENBURGSE VISHANDEL

DE ZEEPAREL
Vis lekker en gezond

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl
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Tekst?

PADDENSTOELEN PLUK Zie oplossing pagina 23

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES

GEVONDEN

ER ZIJN ZONDAG SLEUTELS 
GEVONDEN IN #HEESCH 
Ter hoogte van de Shellpomp 
op het fietspad. Ben jij je sleutels 
verloren? Neem dan contact op 
met johnkerkhof@hotmail.com
of 06-33057678.

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.

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

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.

NETTE VRIJSTAANDE
WONING TE HEESCH
Langenhof 21.
Grote tuin en rustig gelegen.
Aanvaarding 1 januari 2021.
Meer informatie: 06-27491818.

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

. GEVRAAGD

OPPAS VOOR DE HOND
IN HET WEEKEND 
Het ene weekend van vrijdag-
avond tot zaterdagavond 
en het andere weekend van 
vrijdagavond tot zondagavond. 
Misschien net iets voor iemand 
die de hele week werkt en er 
door de week geen tijd voor 
heeft. Het is een lieve hond die 
goed is met kinderen (Portugese 
pointer). Heesch, meer info 
graag bellen na 17.00 uur naar 
06-10500785.

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

TIJDELIJKE WOONRUIMTE 
HEESCH/NISTELRODE
Vanaf medio maart, 
3 slaapkamers.
Meer info: 06-45912651.

TE KOOP

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

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

DE SPECIALE BRABANTSE 
WORSTENBROODJES
Heb jij ze al geproefd?
Zaterdag tussen 9.00-14.00 uur. 
Vijf stuks voor € 5,00!
Schoolstraat 10, Heeswijk-Dinther
www.despecialebrabantse
worstenbroodjes.nl

TE KOOP GEVRAAGD

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

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Storm van Bakel
uit Nistelrode

Winnaar:
Floor Geurts

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenNagerechten

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

BANANENVLA BAVAROIS BERLINERBOL
FRUIT GORTEPAP SORBET
VLAFLIP YOGHURT YOGHURTIJS
ZABAGLIONE

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: BANANENVLA, BAVAROIS, BERLINERBOL, FRUIT, GORTEPAP, SORBET
VLAFLIP, YOGHURT, YOGHURTIJS, ZABAGLIONE

WOORDZOEKER: 

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

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

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

Van harte gefeliciteerd met jullie 
50-jarig huwelijk. Maak er vrij-
dag en mooie dag van! Wij wen-
sen jullie nog heel veel mooie 
jaren samen. 

Cor en Marijke
Walter, Harm, Heidi, Rick, Rian, 
Rob en Marieke
Tim, Fem, Fer, Jur, Moon, Jet en 
Guus

Proficiat
Sjannie en Willie
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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

Najaar: het vergeten tuinseizoen
HEESCH - Het najaar is
helaas onterecht een 
vergeten tuinseizoen 
geworden. Niet het 
voorjaar, maar juist het 
najaar is voor de meeste 
planten de beste tijd om in 
de grond gezet te worden. 
Juist het najaar geeft een 
betere aanslag van bomen, 
heesters en coniferen.

Door de klimaatverandering be-
gint de lente steeds vroeger en 
houdt de zomer lang aan met 
als gevolg zeer warme, langdu-
rige droge periodes. Vaak is het 
zelfs in oktober en november nog 
prachtig weer en laat ook de-
cember nog vaak prachtige da-
gen zien. Het najaar is vanwege 
verschillende redenen de beste 
tijd voor werkzaamheden in de 
tuin. Zo is de bodem nog warm 
van de zomer en dat kan nog 
lang na-ijlen, wel tot de kerst. 
Planten slaan dan beter aan en 
bomen, struiken, coniferen, vaste 
planten en bollen kunnen mak-
kelijker worden geplant omdat 
ze in ‘slaapstand’ zijn. De grond 
is meestal ook vochtig genoeg 
en de verdamping is minimaal. 
De grond heeft ook meer tijd om 
zich aan de wortels te plakken en 
de wortels hebben meer tijd om 

zich te ontwikkelen. Zo kunnen 
ze makkelijker water en voeding 
opnemen om, met name in het 
voorjaar als het plotseling warm 
en droog wordt, in staat te zijn 
de verdamping van de plant vol-
doende te kunnen compense-
ren. Daarnaast, en wellicht het 
belangrijkste, is nog wel dat de 
tuinbezitter die in het najaar in de 
tuin aan de slag gaat, al direct in 
het vroege voorjaar kan genieten 
van een mooie en levendige tuin. 
Daarmee is het in het voorjaar 
ook al een bloeiende tuin wat 
ook weer goed is voor de biodi-
versiteit.

DE TUIN ALS BUFFER
De tuin is ook een geweldige 
plaats om tegenwicht te geven 
aan de gevolgen van de klimaat-
verandering. Met name bomen, 
struiken en coniferen dragen bij 
aan CO2 opname. Maar ook de 
opslag van water in de grond 
draagt veel bij aan verbetering 

van ons leefklimaat. Juist bo-
men en struiken zorgen dat er 
voldoende mogelijkheden zijn 
voor het water, om ook bij enor-
me hoosbuien in de ondergrond 
te komen. De wortels zijn als 
het ware afvoerkanalen naar de 
ondergrond. Bloeiende planten 
zorgen er voor dat er voldoen-
de voedsel is voor insecten zoals 
bijen en vlinders. Zeker in het 

voorjaar is het belangrijk dat er 
veel bloeiende planten beschik-
baar zijn. Planten en met name 
bomen zorgen ook voor verkoe-
ling bij hoge temperaturen in de 
zomer. Zo kan het op hete dagen 
wel zes tot acht graden koeler 
zijn onder het groene bladerdek 
van een boom!

Stichting Steenbreek streeft naar 
een tuin met minder bestrating 
en meer planten en met name 
bomen. In verband met de co-
ronaproblemen is de landelijke 
actie ‘Tegel eruit, plant erin‘ dit 
jaar niet van de grond gekomen. 
Niettemin heeft Tuincentrum 
Meijs gemeend er toch aandacht 
aan te willen schenken. Om bij te 
dragen aan de klimaatdoelstelling 
en te komen tot een groene leef-
omgeving heeft het tuincentrum 
ruim een week lang een actie.

TUINCENTRUMMEIJS✿

Bosschebaan 23, Heesch
0412-407030
info@tuincentrummeijs.nl
www.tuincentrummeijs.nl

Actie
Van 5 november tot en 
met 14 november 2020 

krijgt iedereen tegen 
inlevering van een tegel 

of twee klinkers 

gratis een 
boompje

Maximaal twee planten 
per klant. Om een en 
ander coronaproof te 
maken wordt de actie 
op het buitenterrein 
van het tuincentrum 

afgehandeld.

Planten 
slaan dan 

beter aan in 
het najaar
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Gisteren had ik een goede vriendin 
op bezoek, Esmiralda. Én ik mocht 
oppassen op een niet nader te 
noemen dame met rood haar van 
6 jaar oud (privacy). We hebben 
gebakken kippenboutjes (naturel), 
zelfgemaakte ribbelfriet en toma-
tensalade gegeten. Daarna zijn we 
naar het centrum van Uden gegaan 
en zag het roodharige meisje een 
wants op een muurtje. Ze liet hem 
op haar jas en handen lopen en was 
zo verwonderd over het beestje. Ik 
was ook gebiologeerd en genoot 
hoe zij nieuwsgierig bezig was. Ze 
gaf de wants een naam: Sophie, 
en liet hem overal overheen lopen. 
Ík mocht hem zelfs even over míjn 
handen laten lopen. Het was een 
mooie ervaring, ik voelde me weer 
even kind, zo genieten van de klei-
ne dingen en de natuur.

Ze was zo blij dat ik zei: Zullen we hem aan mijn vriend Ton de schoenmaker laten 
zien? Bij Ton laat ik altijd gaatjes in mijn riem bij maken omdat ik dan weer ben afge-
vallen. En als hij daarmee klaar is vraag ik steevast: ‘Wat krijg je van me?’ Waarop hij 
altijd met een grote glimlach zegt: ‘Da’s service he!’ Dus het meisje met de rode ha-
ren loopt met mee naar Ton. Hij is net een klant aan het helpen en ik leid haar langs 
het klapdeurtje (het is een enkele saloondeur, bekend uit de western films) en zeg 
brutaal tegen Ton: “Kijk eens wat ze heeft.” Hij maakt nog even het gesprek met 
de klant af en dan kijkt hij geïnteresseerd wat het meisje gevonden heeft. Hij speelt 
het spel helemaal mee. Ik ben dankbaar. Vandaag staat alles in het teken van haar.

’s Avonds als we al een tijdje weer terugzijn, heeft ze mijn zaklamp gevonden, alles 
in huis is wel twee of drie keer aangeraakt en opgepakt. Ach, mijn camera is ten-
minste nog heel ;-)

Guus van der Valk

BERNHEZE - Vrijwillig fotograaf Guus van der Valk levert de straatfoto van de week 
aan. Een foto met een kort artikel erbij. Deze week vertelt Guus over zijn zondag... 
omdat hij in quarantaine was tot en met zaterdag, en zondag andere bezigheden had 
gepland dan op pad te gaan in Bernheze.

Straatfoto
van de week

MAGAZIJN- EN PRODUCTIE
MEDEWERKER

36 tot 38 uur in de week, locatie: Nistelrode

Spreken deze uiteenlopende verantwoordelijkheden je aan en wil 
je met de rest van het team werken aan de groei van ons bedrijf?

Bekijk deze vacature dan op onze website www.themosaicfactory.com 
of stuur direct je CV naar: b.beun@themosaicfactory.com!

Ben jij op zoek naar een baan met verschillende verantwoordelijkheden  
binnen een klein team? Dan is deze vacature iets voor jou!

Union Ceramics International B.V. is een uniek bedrijf 
in de markt van mozaïektegels. Wij leveren mozaïek 
van ons eigen merk TMF aan klanten van over de 
hele wereld, variërend van losse pakketten tot aan 
volle pallets. 
We zijn in meer dan 25 landen actief, dus we kunnen 
jouw hulp in ons magazijn goed gebruiken. 

Als magazijn- en productiemedewerker krijg jij de verantwoordelijkheid 
over ons magazijn en alles wat daar moet gebeuren. Je zet bijvoorbeeld 
alle orders klaar en zorgt dat er genoeg stalen van onze producten 
beschikbaar zijn (bemonsteren). Daarnaast houd je de voorraad van 
verschillende verpakkingsmaterialen bij en monteer je af en toe displays.

Ook komt het regelmatig voor dat er dozen aan 
de weg staan die bijna niet te tillen zijn. Ze worden 
dan misschien met een steekwagentje aan de weg 
gezet, maar voor de ophalers zijn ze bijna niet op 
te pakken. Dus graag aandacht hiervoor zodat de 
ophalers na het ophalen van het oud papier niet 
met rugklachten thuis komen te zitten!
Het St. Barbara Gilde dankt je bij voorbaat.

Ophalen oud papier
HEESWIJK-DINTHER - Het is weer zover. Vrijdag 6 november wordt het oud papier op-
gehaald door het St. Barbara Gilde. Om het voor de ophalers niet te zwaar of onhandig 
te maken, is via hen dan ook het verzoek gekomen om het oud papier in te pakken in 
dozen en niet in onhandige containers!

‘Mijn onderneming heeft meer 
richting gekregen’

NISTELRODE - Peter van der Heijden, 
aan het roer van LaserLux, wilde onder 
meer weten hoe hij zijn netwerk het bes-
te kan aanboren om aan nieuwe klanten 
te komen. Met die vraag klopte hij aan 
bij Starters Succes.

De negen coaches van Starters Succes zijn 
stuk voor stuk thuis in alle aspecten van 
het ondernemerschap én kunnen op hun 
eigen terrein de diepte in. Zo is er voor 
iedere vraag passende hulp beschikbaar. 
Hij kreeg ondersteuning van Paul van 
Teeffelen. “Paul hielp me met het nagaan 
van wat ik te bieden heb, het bepalen van 
mijn bedrijfsdoelen en het in kaart bren-
gen van mijn netwerk. Niet slechts op 
LinkedIn, maar breder. Wie ken ik? En, 
belangrijker, met wie kan ik op een duur-
zame manier zaken doen?” 
Het aanboren van zijn netwerk was een 
uitdaging. “Soms klop je aan bij bedrijven 
die op dat moment geeft behoefte heb-
ben aan je product. Heb geduld, gaf Paul 

me mee. Inmiddels is de boel op gang ge-
komen.” 
Om alles in goede banen te leiden, heeft 
Peter ook hulp gekregen bij het bepalen 
van zijn bedrijfsdoelen. “Zo kan ik bijstu-
ren. Dit behelst niet slechts omzet, maar 
ook het idee om mijn zoon in de toekomst 
bij het bedrijf te betrekken en te investe-
ren in een lasergraveermachine waarmee 
ik nog meer soorten materiaal kan be-
werken. Zo heeft mijn onderneming meer 
richting gekregen.” 

Ben je korter dan vijf jaar ondernemer? 
Starters Succes helpt. 
www.starterssucces.nl

Peter van der Heijden
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Nieuw: Brabant Vloeren
met vele topmerken onder één dak

Vloeren en raamdecoratie, de basis van je interieur

Met meer dan 30 jaar erva-
ring in de wereld van vloeren 
en raamdecoratie, heeft Rob 
zich vastgebeten in dit nieuwe 
avontuur met de juiste specia-
listen om zich heen: “Laat de 
deuren maar opengaan, het 
kan mij niet snel genoeg gaan. 
Onze website geeft al een mooi 
overzicht van het assortiment. 
We hebben ruime openingstij-
den en op afspraak kun je ook
’s avonds en eventueel op zon-
dag terecht. Natuurlijk rekening 
houdend met de RIVM-regels.”

Op de vraag of het niet lastig is 
om juist nu te starten als onderne-
mer, antwoort Rob: ”Juist nu leek 
het me een goed moment. Men-
sen hebben zich al veel moeten 
ontzeggen dit jaar en een warm, 
sfeervol interieur zorgt voor een 
comfortabele winter. Een mooi 
interieur begint dan toch bij de 
basis: een mooie vloer en raam-
decoratie. Een investering die het 
geld meer dan waard is.”

Showroom
De showroom met warme trendy

aardekleuren is gezellig ingericht 
en zorgt voor een gastvrij wel-
kom. Het assortiment is enorm en 
bestaat uit vele topmerken van 
een hoge kwaliteit. Met name de 
Raftwood visgraat houten vloer 
springt eruit en wat bovenaan 
de wensenlijst van vele klanten 
staat: de pvc-vloeren.

Vind je het lastig om te kiezen? 
Rob helpt je graag om een vloer 
te kiezen die zowel past bij jouw 
smaak en woonstijl, als binnen 
je budget! Gegarandeerd dat je 
kunt slagen voor je vloer of voor 
de prachtige raamdecoratie van 
BD Line. 

Interieurstyling
De showroom is gestyld met pas-
sende meubels van Rob’s broer, 
Theodoor Manders van Manders 
Woonidee, zodat de vloeren die 
Brabant Vloeren uiteraard tegen 
scherpe prijzen biedt, nog meer 
tot de verbeelding spreken. 

Met topmerken zoals, Tarkett, 
Raftwood, Bart Beugt, COREtec,
Krono, Balterio, Bonaparte, Fla-
mingo Parkett, Desso, Parade, 
Sfeervol Wonen, Vinyflor en het 
ijzersterke en duurzame Smart-
Strand, allemaal onder één dak!

NISTELRODE - Een jaar geleden had hij al een oogje 
laten vallen op het pand direct aan de snelweg A50 en 
A59 op de Canadabaan. Een maand geleden was het 
zover dat Rob Manders kon beginnen met het stofferen 
en inrichten van de 350 m2 showroom. Brabant Vloeren 
en Raamdecoratie ziet er spik en span uit en Rob kan 
niet wachten om weer enthousiast te gaan adviseren 
welke vloeren of raamdecoratie bij de wensen van 
zijn klanten passen. Een ondernemer die gaat voor 
topmerken en kwaliteitsproducten.

OPENINGSACTIE
Bij aankoop van een vloer 

wordt uw vloer GRATIS gelegd.
*Vraag naar de voorwaarden in de showroom

‘Met meer dan 30 jaar ervaring
in de wereld van vloeren

en raamdecoratie’

Nieuwe vloer nodig?
• PVC
• Hout
• Laminaat
• Tapijt
• Vinyl

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

Rob Manders in de nieuwe showroom Tekst en foto’s: ©DMBK
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Omdat jij het beste wilt voor je bedrijf,
willen wij het beste voor jou

PERSONEEL
Heb je personeel of overweeg je personeel in dienst te nemen? Dan zijn er nogal wat zaken waar je reke-
ning mee moet houden. Wij bieden ondersteuning bij loonadministraties en loonbelastingen, maar advi-
seren je ook over zaken als CAO, bedrijfsvereniging, het soort arbeidsovereenkomst dat je gaat afsluiten, 
arbeidsreglementen, ontslagprocedures, sociale voorzieningen, het aanmelden bij een pensioenfonds, 
arbodienst en ziekengeldverzekering. En we helpen je bij het opzetten of bijhouden van je personeelsad-
ministratie. De medewerkers van onze speciale loonafdeling blijven continu op de hoogte van alle recente 
personeelsontwikkelingen; met hun kennis, ervaring en expertise staan zij graag voor je klaar.

ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de complete financiële administratie, het sa-
menstellen van de jaarstukken of het opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken 
naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en je bedrijf verdienen. Want zoals jij 
achter jouw bedrijf staat, staan wij achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners 
hebben we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken. Als 
specialist, als sparringpartner en coach, maar vooral als accountantskantoor met een breed en compleet 
aanbod in professionele dienstverlening.

VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak. Met een kop koffie erbij bekijken we 
graag wat we voor je kunnen betekenen. Voel je welkom!

Als ondernemer heb je je zaakjes graag goed voor elkaar. Want bij het runnen van een bedrijf, groot of klein, komt nogal wat kijken. Ondernemers kiezen voor hun vak, hun 
expertise; dat is wat hen drijft. Maar natuurlijk wil je ook de zakelijke kant op orde hebben. Dan is het fijn als je je financiën, belastingen, salarisadministratie en alles wat 
er nog meer bijkomt, met een gerust hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde 
partner die voor jou en je bedrijf de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf
Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Heesch - Cereslaan 4 - Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com - www.soestacc.com

‘Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die 
voor jou en je bedrijf de zakelijke puntjes op de i zet’
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Toen zij vernamen dat café en 
zalencentrum De Schaapskooi, 
meer dan zestig jaar lang een 
begrip in Vorstenbosch, op slot 
dreigde te gaan, trokken zij de 
stoute schoenen aan en ver-
bouwden het pand met hulp van 
familie en vrienden grondig, om 
op 6 juli 2018 met trots café en 
restaurant Smook te presenteren 
aan Vorstenbosch en omgeving. 

Smook is een BBQ-restaurant, 
met culinaire BBQ-gerechten. 
Mike en Linda: “Onze gerechten 
worden met veel zorg bereid. We 
werken met keramische BBQ’s 
en een proQ reverse flow smo-
ker, om die echte BBQ-smaak 
te krijgen. Het is dus echt slow 
cooking maar wel verfijnd, dus 
met gegrilde groenten op mooi 
opgemaakte borden. We heb-
ben veel speciaalbieren in huis 
en bij elk gerecht kunnen we je 

precies vertellen welk speciaal-
biertje daarbij past. 
We werken met topproducten 
en willen die op een waardige 
manier presenteren. Voor culi-
naire gerechten, maar ook voor 
een lekker soepje, sparerib of 
een heerlijk kippetje ben je bij 
ons aan het juiste adres. Smook 
is voor iedereen!” 

Mike en Linda hopen nog lang 
door te gaan, maar zeker in deze 
moeilijke tijd is het niet makke-
lijk om de toekomst in te kijken. 
“Maar we doen ons uiterste best 
om er nog jarenlang te zijn, want 
wij geven onze droom niet zo-
maar op. 
We hopen iedereen in goede 
gezondheid snel weer in onze 
mooie zaak te kunnen ontvan-
gen, maar tot die tijd bezorgen 
we graag onze heerlijke maaltij-
den bij de mensen thuis.”

Aandacht voor zzp’ers 
in problemen
Ondernemers zijn heel vaak 
creatief en weten bij tegen-
slag een andere koers te vin-
den. Maar die kansen zijn er 
niet altijd en zeker niet voor 
iedereen. Voor sommigen zijn 
de problemen in coronatijd 
echt te zwaar om het alleen 
te doen. Daarom helpen we 
waar het kan. 
Afgelopen week had ik een 
onlineoverleg met het SOB 
(Samenwerkende Onder-
nemers Bernheze) en de 
wethouders Rien Wijdeven 
en Peter van Boekel. We eva-
lueren, halen informatie op 
en kijken vooruit naar onder 
andere de ontwikkelingen 
van de bedrijventerreinen, 
bedrijfsbezoeken, het keur-
merk Veilig Ondernemen op 
bedrijventerreinen en nut en 
noodzaak rond het maat-
schappelijk ondernemen.
Natuurlijk komt Covid-19 
daarbij ter sprake en stellen 
we de vraag wat we kunnen 
doen voor onze onderne-
mers. Daarbij proberen we 
niemand over het hoofd te 
zien en is er aandacht voor 
grote en kleinere bedrijven. 
Deze keer was er extra aan-
dacht voor zzp’ers in proble-
men. 
In Bernheze wonen en wer-
ken honderden zzp’ers (zelf-
standige zonder personeel, 
een bijzondere doelgroep die 
het vaak heel bewust in hun 
eentje rooien). Wanneer hun 
dagelijkse werkzaamheden 
zijn weggevallen, kunnen we 
deze ondernemers doorver-
wijzen naar onze partners 
voor begeleiding. Met het 
Werkgevers Servicepunt 
(WSP) kun je contact opne-
men voor vragen over alle 
ondernemersvragen en met 
de vraag om te sparren over 
wat er nog wél kan. Ook on-
dersteunt de gemeente het 
netwerkevent ‘ZZP Boost’ 
waar zzp’ers in contact 
komen met elkaar en kennis 
op kunnen doen in (online) 
workshops. Daarnaast on-
dersteunt de gemeente ook 
het initiatief ‘Starters Succes 
Oss Bernheze’ dat coaches 
inzet om zzp’ers en startende 
ondernemers te begeleiden. 
Het is belangrijk dat je tijdig 
kunt schakelen naar een an-
der spoor of versnelling. Doe 
dat op tijd!
Heb je vragen of wil je spar-
ren? Neem dan contact met 
me op! Heb je de enquête 
met als doel Bernheze De 
Ondernemersvriendelijkste 
gemeente te laten worden al 
ingevuld? Het kan nog tot 
8 november, dus deze week. 
Alvast bedankt.

Gegroet, Willem

Want wij 
geven onze 
droom niet 
zomaar op

Willem
van den 

Brand
Bedrijfscontact-

functionaris
Gemeente
Bernheze

BERNHEZE ONDERNEEMT #SAMENSTERK
Starter van de maand
BBQ-restaurant Smook

MIKE EN LINDA

VORSTENBOSCH - De Vorstenbossche Mike van Heeswijk 
en zijn Erpse vrouw Linda leerden elkaar kennen bij 
Hutten en hadden beide de ambitie om voor zichzelf te 
beginnen. 

Ondernemer aan het woord
Michel: ‘Ondernemen is elke dag 
opnieuw Champions League’

“Het is topsport,” vertelt Michel. 
“We spelen met ons hele team 
elke dag opnieuw Champions 
League om alles zo goed moge-
lijk te doen. De beste fietsen, het 
beste advies en de beste service. 
We moeten elke dag onze stin-
kende best doen, maar het resul-
taat mag er zijn. Corona en onze 
nieuwe winkel, die we sinds een 
jaar hebben, leggen ons geen 
windeieren.”

“We doen wat extra’s”, weet 
de ondernemer. “Wanneer je je 
fiets bij ons laat repareren staat 
er een leenfiets klaar, zodat je 
toch kunt fietsen. Als je je fiets 
niet zelf kunt brengen, bieden 
wij gratis onze haal- en breng-

service aan. We spreken dan van 
tevoren af wanneer we de fiets 
thuis komen ophalen en eventu-
eel ook weer thuisbrengen. Hel-
pen helpt. Ik geloof in een gun-
factor. Ik heb altijd gewoond, 
gewerkt en gesport in Heesch. 
Daarbij dragen we ons steentje 

bij als sponsor. Dat helpen helpt 
ook ons weer: we hebben een 
grote en trouwe klantenkring.”

De nieuwe winkel aan ‘t Dorp 
22E met 450 m2 vloeroppervlak-
te heeft een moderne uitstraling 
met een grote showroom en dito 
assortiment. “Een fiets moet 
echt bij je passen. Tevreden klan-
ten, daar gaan we voor. Bij elke 
fiets geldt: kijk wat bij je past en 
koop een fiets waarmee je jaren-
lang vooruit kunt. 

Wij geven klanten e-bikes mee 
om uit te proberen, en dat mag 
een paar dagen duren. We bie-
den service en ondersteuning, 
en dat blijkt in de praktijk vaak 
echt van toegevoegde waarde. 
Bij ons kun je makkelijk even 
binnenlopen, we zijn er voor de 
klant, ook ná de aankoop.”

HEESCH - Michel van de Wetering is eigenaar van ‘FIETSplezier Michel van de Wetering’ 
in Heesch. Met veel plezier, energie en passie zet hij dagelijks zijn meer dan 30 jaar 
ervaring in voor al zijn klanten.

V.L.N.R.: WOUTER, SANDER, DRÉ, MICHEL EN INGRID. 
JEFFREY STAAT NIET OP DE FOTO

Er staat
een leenfi ets 
voor je klaar

Bedrijfscontact-

‘t Dorp 22E, Heesch
0412-451 523
info@fietsplezierheesch.nl
www.fietsplezierheesch.nl

Heuvel 4, Vorstenbosch
06-83990552
info@bbqrestaurantsmook.nl
www.bbqrestaurantsmook.nl

Bernheze Onderneemt wordt 
mogelijk gemaakt door:
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Smarthome Services nieuwe Rabo Starter
van het Kwartaal

Goed voorbereid zaten de genomi-
neerden klaar achter de laptop om 
over hun nieuwe onderneming te 
pitchen. Het spits werd afgebeten 
door Maurits ter Horst en Martijn 
van Loon van Burgerbar Ome Toon 
uit Oss, gevolgd door John van 
Krieken van Smarthome Services 
uit Loosbroek. Ineke Pennings en 
Rita van de Ven met Wilskracht 
uit Vinkel waren de hekkensluiters 
met hun krachtige pitch.

Smarthome Services helpt
energietransitie 
Met zijn nieuw gestarte onder-

neming draagt John van Krieken 
bij aan de energietransitie. Alle 
inwoners van Nederland krijgen 
te maken met de transitie naar 
duurzame energie. En met zijn 
domotica totaaloplossing zorgt 
hij ervoor dat hij bewoners van 
nieuwe en bestaande woningen 
hierbij helpt. Daarbij zorgt hij 
ook voor betaalbare oplossingen. 
Deze belangrijke bijdrage bracht 
hem de titel Rabo Starter van 
het Kwartaal op. “Ik heb vooral 
veel werk vanuit mijn landelijk 
netwerk en ik hoop dat door het 
winnen van deze titel mensen 

uit deze regio mij beter weten te 
vinden”, zegt John.

Betaalbare domotica totaalop-
lossingen voor duurzaam wonen
John noemt zich een onderne-
mende techneut. Hij was al ge-
ruime tijd hobbymatig bezig en 
zag de toegevoegde waarde om 
mensen hiermee te helpen. Met 
zijn kersverse bedrijf heeft hij van 
zijn hobby zijn werk gemaakt. 
Met Smarthome Services richt hij 
zich op één concept wat alles aan 
elkaar koppelt, en dat maakt het 
uniek. 

“Mensen zeggen vaak dat ze 
geen domotica willen, maar 
ondertussen hebben ze een af-
standsbediening voor de zon-
wering, een app voor de zon-
nepanelen, verwarming en 
verlichting. Ik zorg ervoor dat 
met onze domotica totaaloplos-
sing de woning zodanig aange-
past wordt dat zaken die nu op 
zichzelf staan met één druk op 
de knop gaan samenwerken. Dit 
zorgt voor comfort, gemak, maar 

ook voor het verduurzamen van 
de woning en daardoor ook geld-
besparing”, zegt John hierover. 
Dat laatste is hem niet vreemd. 
Hij is al langer als vrijwilliger ge-
koppeld aan de Bernhezer Ener-
gie COöperatie (BECO) waarmee 
hij ook leden helpt met het be-
sparen op de energie. 
“Ik merk dat mijn klanten en-
thousiast zijn over deze totaal-
oplossing en de toegevoegde 
waarde ervaren. Laatst zei een 
tevreden klant tegen mij dat hij 
wilde dat hij mij twee jaar eerder 
was tegengekomen. Daar doe ik 
het voor!”

Met deze verkiezing biedt 
Rabobank Oss Bernheze starters 
in de regio de helpende hand 
door middel van een PR boost. 
Op rabo.nl/ossbernheze/
startervanhetkwartaal 
lees je meer over de verkiezing en 
hoe je als startende ondernemer 
genomineerd kunt worden.

BERNHEZE - Woensdagmiddag 28 oktober vond de zesde editie plaats van de verkiezing Rabo Starter van het Kwartaal van Rabobank 
Oss Bernheze. Vanwege de coronacrisis hebben de verkiezingen even stilgelegen. Maar nu vond deze in een online editie plaats. John 
van Krieken met zijn nieuwe onderneming Smarthome Services uit Loosbroek sleepte de titel in de wacht.

Daarbij 
zorgt hij 
ook voor 
betaal-

bare
oplossingen

TE KOOP
BIJ INSCHRIJVING

Perceel landbouwgrond
Gelegen nabij

Hoogstraat 8 te Uden
Oppervlakte ca. 4.05.85 ha

Inschrijven is mogelijk tot
10 november 2020, 12.00 uur.

Voor meer informatie, de 
verkoopvoorwaarden en het

inschrijfformulier kunt u contact 
opnemen met ons kantoor.

0499 - 37 55 65
best@berkkerkhof.nl
www.berkkerkhof.nl

Wij zoeken vrijwilligers die een 
goede kennis en uitspraak heb-
ben van de Nederlandse taal en 
affiniteit hebben met de doel-
groep. Daarnaast is het belang-
rijk dat je respect hebt voor de 
medemens en graag iemand wilt 
helpen.
Vanuit ONS welzijn kun je re-
kenen op goede ondersteuning 

en zijn er mogelijkheden voor 
deskundigheidsbevordering en 
overleg met andere taalvrijwilli-
gers.

Als je het leuk lijkt om bezig te 
zijn met taal en anderstaligen, 
dan kun je contact opnemen met 
Manon Kamp, 06-10409413 of 
manon.kamp@ons-welzijn.nl.

Taalvrijwilligers gezocht voor nieuw 
taalcafé in Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - ONS welzijn is op zoek naar taalvrijwilligers voor een nieuw op te starten taalca-
fé. Tijdens het taalcafé ondersteun je mensen die moeite hebben met het spreken van de Nederlandse 
taal. Het taalcafé is een gezellige activiteit, waar ontmoeten en praten met elkaar centraal staan. Je kunt 
gebruikmaken van allerlei methoden en taalspelletjes.

www.mooibernheze.nl
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DE OPLOSSING

TOTALStone Nederland heeft steengoede 
producten voor wand- en plafondafwer-
king, voor het bekleden van objecten en 
creëren van specifieke decoratieve ele-
menten. 
De natuurgetrouwe reproducties van bak-
steen, natuursteen, rotsblokken en gewel-
ven zijn licht in gewicht en snel, schoon 
en eenvoudig te plaatsen. Door gebruik-
making van de juiste afwerkingsmateria-
len ontstaat een naadloos geheel met een 

perfect resultaat. Binnen en buiten, kelder 
of de zolder. Muren, plafonds, nieuw-
bouw of renovatie, strak, ruw of klassiek; 
alles is mogelijk. Op projectbasis voor be-
drijven, maar ook particulieren zijn zij van 
dienst.

De jongens van JO17-2 verwachten veel 
plezier te hebben van de nieuwe tenues 
en rekenen op een mooi seizoen dit jaar, 
ondanks de corona. Zet ‘m op mannen!

Nieuw voetbaltenue JO17-2

HEESCH - Waar onlangs de jongens van JO17-2 nog ieder in hun eigen voetbaltenue 
de trainingen volgden, vond TOTALstone Nederland het een mooi idee om ze te veras-
sen en ze te voorzien van een nieuw (trainings-)outfit. Daar zal het team zowel tijdens 
de trainingen als met de voorbereidingen van wedstrijden plezier van hebben! Ook 
zien ze er natuurlijk fantastisch uit in hun nieuwe tenues...

Becoss, gevestigd aan de Cereslaan in 
Heesch, is een onafhankelijk werving- 
en selectiebureau dat door de inzet van 
nieuwe media een waardevolle aanvulling 
levert op het werving- en selectieproces. 
Door dicht bij haar roots te blijven, wer-
ven en selecteren zij menselijk kapitaal 
op een menselijke manier! Dat is precies 
hetgeen waar de arbeidsmarkt van nu 

en van de toekomst behoefte aan heeft. 
Wanneer de externe competitie weer van 
start gaat, kan de M8E1 wederom geheel 
in stijl op het veld verschijnen en zullen 
zij er alles aan doen om er een sportief, 
succesvol seizoen van te maken. Tot dat 
moment spelen ze, vanwege de corona-
beperkingen, uitsluitend partijtjes tegen 
andere jeugdteams van MHCH.

Nieuwe outfit M8E1 van MHCH

HEESCH - De meiden van M8E1 van Hockeyclub MHCH willen graag hun sponsor 
Becoss bedanken voor hun nieuwe outfit. Sinds de aanvang van het seizoen spelen zij 
met shirts voorzien van het logo van het werving-, selectie- en uitzendbureau. Daar-
naast hebben zij ook een prachtig trainingspak en rugzak ontvangen. Zelfs de coaches 
(niet op de foto) zijn niet vergeten met een (bij)passende polo! De M8E1 is een leer-
gierig, gemotiveerd team dat het iedere week weer leuk vindt om met elkaar te spelen 

Kleine geschiedenis, 
grote verhalen
Een goed boek brengt gesprek-
ken op gang en verbindt lezers 
met elkaar. De bibliotheek, dé 
plek voor ontmoeting en ge-
sprek, draagt daar aan bij met 
‘Nederland Leest’. Het thema 
van 2020 past er perfect bij: Klei-
ne geschiedenis, grote verhalen. 

Dit thema nodigt lezers uit om 
in hun eigen geschiedenis te 
duiken met behulp van de bieb: 
de geschiedenis van hun eigen 

familie of van de stad of streek 
waarin ze wonen. Elke geschie-
denis begint klein, met een klein 
verhaal of anekdote, maar als je 
goed leest en je verdiept in het 
verleden, is er altijd een groot 
verhaal te vinden. 

Nederland Leest: Het zwijgen 
van Maria Zachea
‘Het zwijgen van Maria Za-

chea’ is een moderne klassieker 
waarin op fascinerende wijze 
een familiegeschiedenis uit de 
20ste eeuw wordt ontvouwd die 
naadloos aansluit op het thema 
‘Kleine geschiedenis, grote ver-
halen’. Elke familie heeft haar 
verhalen. 
In ‘Het zwijgen van Maria Za-
chea’ vertellen twaalf broers en 
zussen het ware verhaal van hun 
familie. Het gratis geschenkboek 
is voor leden en niet-leden. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekbernheze.nl.

Nederland Leest: Eén boek, duizend gesprekken
Gratis bij jouw bibliotheek: ‘Het zwijgen van Maria Zachea’

BERNHEZE - In november viert de bibliotheek ‘Nederland Leest’: de maand waarin iedereen hetzelfde boek 
leest en zo met elkaar in gesprek kan gaan. Dit jaar kan iedereen in november gratis het boek ‘Het zwijgen 
van Maria Zachea’ van Judith Koelemeijer ophalen in de bieb. 
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 5 NOVEMBER
Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

VRIJDAG 6 NOVEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Oud papier ophalen
Dinther
PAGINA 18

ZATERDAG 7 NOVEMBER
Retraitedag: Loslaten
en ruimte maken
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Blotevoetenpad met
rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

ZONDAG 8 NOVEMBER
Spirituele beurs Centrum 
MAIA
Online

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Open zondag
Ad Bouw Uden
PAGINA 11

DINSDAG 10 NOVEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

WOENSDAG 11 NOVEMBER
Marianne Huisman
Centrum MAIA Nistelrode

DONDERDAG 12 NOVEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

VRIJDAG 13 NOVEMBER
Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Film: Le Mans
Filmhuis De Pas Heesch

ZATERDAG 14 NOVEMBER
Schrijfadvies met Annelies
Bibliotheek Heesch

Blotevoetenpad met
rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Lezing: De kracht van samen 
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

ZONDAG 15 NOVEMBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

MAANDAG 16 NOVEMBER
Film: The Peanut Butter Falcon
Filmhuis De Pas Heesch

DINSDAG 17 NOVEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Film: The Peanut Butter Falcon
Filmhuis De Pas Heesch

WOENSDAG 18 NOVEMBER
Energieweverij-avond
Online

Reiki oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

DONDERDAG 19 NOVEMBER
Ophalen oud papier
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en 
Plan de Zwarte Molen Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

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 2

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
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

ZONDAG 29 NOVEMBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Boekpresentatie Vergeet me
Berne boek- en abdijwinkel 
Heeswijk-DintherEv
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Fotograaf: 
Jolanda van Nuland
Parkeerplaats Langdreef
Heesch

Let op:
RIVM-maatregelen 
kunnen invloed 
hebben op de 

evenementenagenda

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos bloemen 

1. Welke actie van Jong Nederland HDL is in een nieuw jasje gestopt?

2. Welke ziekenvereniging zoekt donateurs?

3. Welke seizoen wordt vergeten in het najaar? 

4. Wat is de voornaam van de oudste leerling van BS ‘t Maxend? 

5. Hoe heet het BBQ-restaurant in Vorstenbosch? 

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 9 november 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

Winnaar vorige week: 
Hanneke de Backer
Het antwoord was:

KRAAISint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur* 
(*zon- en feestdagen van
10.00 tot 17.00 uur) 


