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Spelregels voor
ouders en hun
gamende kind

VAN MOOK, DE ECHTE BAKKER
Flyer: voordeeltas
Nistelrode, Vorstenbosch,
Loosbroek en gedeelte Heesch
SLAGERIJ VAN ORSOUW
Flyer: nieuwe webshop en -site
Nistelrode, Loosbroek
en Heesch

Heesche gamer met topsportstatus schrijft
niet aan te slepen zelfhulpboek

BIJLAGE DEZE WEEK

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

HEESCH – Koen Schobbers was 14 jaar oud
toen hij in 2006 voor het eerst in aanraking
kwam met gaming. Hij speelde TrackMania,
een populair racespel. Al snel vielen zijn
‘skills’ op bij de wedstrijdgamers, die
amper twee weken later contact met hem
opnamen - of hij bij het team wilde komen.
Op zijn 15e werd hij gecontracteerd: hij
ging professioneel gamen en won tot en
met 2008 alles wat er te winnen viel. Maar
zoals dat bij elke topsport gaat, moest er
veel getraind worden. En zoveel game-uren
maken ging, óók bij ‘Koenz’ thuis, niet
De e-sportende geneeskundestudent heeft met zijn boek bij veel ouders de juiste snaar geraakt
zonder slag of stoot.
Zoals zoveel ouders, maakte
Koen’s moeder zich zorgen over
het vele gamen van haar zoon.
Over het effect dat het zou hebben op hun gezinsleven, op zijn
schoolprestaties en zijn gezondheid. De wederzijdse frustratie
uitte zich in een moeizame relatie, waaraan ze zich beide uiteindelijk hebben weten te ontworstelen. Iets wat lang niet iedereen
lukt die in hetzelfde schuitje zit,
weet Koen: “Het is vaak een
vicieuze cirkel. De generatiekloof
zorgt voor angst en onbegrip.
Daardoor zie je vaak dat de communicatie tussen ouder en kind
totaal verdwijnt, er komt een
negatieve sfeer in huis waardoor
het kind zijn toevlucht zoekt in
het gamen.”

met mijn gamende kind?’ zijn de
vele tips en tricks nu gebundeld in
een boek “Mijn Gamende Kind”,
dat Koen samen met sociopsychologe en journaliste Deirde
Enthoven schreef. Koen voorzag
in de praktisch-inhoudelijke kant,
terwijl Deirde verschillende experts en specialisten interviewde
en het geheel prettig aan elkaar
schreef met verdiepende inzichten en zelfhulpmethodes.

“Bovendien heerst er vaak
schaamte”, legt hij uit. “Als men
niet om hulp durft te vragen, of
niet weet waar ze dat kunnen
vinden, kan er ook geen oplossing worden gevonden.” Gedreven om anderen te helpen met
de prangende vraag ‘hoe herstel,
behoud of versterk ik de relatie

LEZERSACTIE

Koen licht toe: “Het boek geeft
antwoord op de vijftig meest
gestelde vragen, en is niet bedoeld om alleen maar te lezen.
Het staat bol van de inzichten
in de (belevings)wereld van je
gamende kind, maar bevat ook
per hoofdstuk spelregels voor
zowel ouder als kind.” Dat het

Plek in De Libel

Koen’s moeder Sophie komt ook
in het boek aan het woord. Een
glimlach, die naast respect ook
veel voelbare herinneringen verraadt, krult om zijn mondhoeken.
“Dat ene hoofdstuk waarin mijn
moeder háár verhaal vertelt, daar
moesten we van afblijven!”

Schoolplein De Bolderik

bel of app me

Esther van Lith-Teunissen
06 269 40 771
esther@1op1dieet-consulent.nl
www.afvallenmetesther.nl
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Samen met DeMooiBernhezeKrant geeft Koen twee boeken weg.
Wil jij een boek winnen? Laat ons dan voor maandag 2 november
12.00 uur weten waarom jij dit boek graag wilt hebben.
Stuur een mail naar info@demooibernhezekrant.nl
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boek van de e-sportende geneeskundestudent de juiste snaar
heeft geraakt, blijkt wel uit de
verkoopcijfers. Op een weggeefactie voor 30 boeken kwamen meer dan 300 reacties. Het
boek - de eerste druk verscheen
in een oplage van 5.000 exemplaren - bleek al na 6 dagen toe
te zijn aan een tweede druk, die
binnenkort verschijnt.

Wil jij dit boek winnen?

Hét 1 op 1
Dieet in
Heesch

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

Het is vaak
een vicieuze
cirkel

Samen apart kwissen

WAANZINNIGE
WOONWEKEN
Zie pagina 10

Krant deze week niet ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
0412-795170

WONING VERKOPEN?

Zie pagina 11
0412-74 53 52 - info@kom-wonen.nl

WWW.KOM-WONEN.NL

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
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Orgelconcert in de Abdij

Oproep

Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

HEESWIJK-DINTHER - Het volgende orgelconcert vindt zondag 1 november om 16.00 uur
plaats in de Abdij.

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl

Willem Hörmann uit ‘s-Hertogenbosch zal een aantrekkelijk
programma voor de aanwezigen
samenstellen met onder andere
de zesde symfonie van Widor.

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Milène Putters
Carlijn van de Ven
Monique van Strien

Vanwege de nieuwe restricties
mag het concert door slechts 30
personen worden bijgewoond

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks
Guus van der Valk

Beste lezer,
Eet jij met Kerst volgens aloude familierecepten? Maakt jouw
familie al jaren met Kerst kalkoen volgens oma’s recept of moet er
per sé champignonsaus van tante Marie over de varkenshaas op
Tweede Kerstdag? Wij zijn op zoek naar traditionele familierecepten die met Kerst bereid worden.
Wil jij het verhaal van dit familierecept met ons delen? Neem dan
contact op met de redactie via info@demooibernhezekrant.nl
en wie weet kan heel Bernheze dit recept gaan eten met Kerst!

en worden bezoekers gevraagd
mondkapjes te dragen.
Als je naar het concert wilt komen, dien je je telefonisch aan te
melden bij de Abdij op vrijdag 30
oktober tussen 10.00 en 15.00
uur, 0413-299299.
Wat: orgelconcert
Waar: Abdij van Berne,
Heeswijk-Dinther
Wanneer: 1 november
Tijd: 16.00 uur
Wie: Willem Hörmann.

Schrijfadvies met Annelies
BERNHEZE - Annelies Cuijpers, schrijfdocente van creatief centrum
De Eijnderic, zit zaterdag 31 oktober in de bibliotheek in Heesch
tussen 10.00 en 12.00 uur klaar voor al je schrijfvragen. Heb je vragen over een tekst die je geschreven hebt of wil je graag beginnen
met schrijven maar weet je niet hoe? Annelies geeft je graag advies.

FILMHUIS DE PAS:
Parasite

Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
dinsdag tot 11.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Zondag 1 november
19.00 uur - € 6,2019 - 131 minuten Komedie/drama

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

De werkloze Ki-taek en zijn gezin
leven in een krappe woning een
arm bestaan. Ze raken bijzonder
gefascineerd door de rijke familie Park en zien mogelijkheden
om van hun luxueuze bestaan te
profiteren.
Het gezin probeert langzaam
maar zeker zijn intrede te doen
tot het leven van de familie en
heeft daarbij geen moeite met

een paar leugentjes om eigen
bestwil. Een onverwacht voorval gooit echter roet in het eten,
waardoor ze alles op alles moeten zetten om hun nieuwe leven
in stand te houden.
Kaarten zijn de bestellen via de
website ww.de-pas.nl of de infobalie, deze is iedere werkdag
geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Iedereen is van harte welkom
met zijn of haar vraag
“Vragen over taal vind ik interessant. Zelf schrijf en lees ik graag.
Daarbij vind ik het enorm leuk
om mensen verder te helpen met
hun eigen schrijfvaardigheid”,
vertelt Annelies. Ze benadrukt
dat Schrijfadvies met Annelies
voor iedereen is. ”Ik houd van
alle soorten tekst en taal.”
Schrijfplezier
“In maart zijn we enthousiast
gestart met het schrijfadvies.
Nu gaan we dit weer oppakken.
Mensen kunnen met schrijven
hun ervaringen, gedachten en
fantasie kwijt op papier. Met het
advies van Annelies kun je het
plezier in het schrijven verhogen.

Ook kun je van je eigen tekst een
mooi verhaal of gedicht maken”,
zegt Caroline Huibers, bibliothecaris van de Heesche bieb.
Aanmelden noodzakelijk
Om de richtlijnen van het RIVM
te kunnen waarborgen, is aanmelden voor het advies verplicht. Annelies kan die zaterdag
steeds drie mensen per keer advies geven. Je kunt een tijdslot
aangeven door te bellen naar de
bieb in Heesch (0412-451857)
of je gewenste tijd doorgeven
aan de balie kan ook. Wegens
deze beperkte aanmeldingen zal
Annelies één keer per twee weken in de bibliotheek aanwezig
zijn om alsnog veel mensen advies te kunnen geven.

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

1. Met welk populair racespel is Koen begonnen?

2. Welke film wordt er gedraaid op zondag 1 november bij Filmhuis De Pas?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Wanneer zouden Jan en Kim het liefst verhuizen naar hun nieuw onderkomen?

4. Wat heeft Christianne Derikx uit Heesch aangeschaft?

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

5. Welke dorpskwis gaat in aangepaste vorm door?

Winnaar vorige week:
Nieltje Arts
Het antwoord was:
SAMEN
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Nisseroise Kwis gaat door
in aangepaste vorm

De Bibliotheek biedt
hulp bij het installeren
van de app CoronaMelder

Ook voor andere dorpen!
NISTELRODE - Afgelopen weken zag de organisatie van de Nisseroise Kwis al vele berichten van kwisorganisaties voorbijkomen dat hun dorpskwis dit jaar niet doorgaat. De organisatie van de Nisseroise
Kwis denkt echter dat er ondanks de coronamaatregelen een leuke kwis voor iedereen neergezet kan
worden. Dit jaar heeft de organisatie dat al ondervonden door het organiseren van de BlijfThuisKwis.
Via deze weg wil de organisatie
graag laten weten dat de tiende
editie van de Nisseroise Kwis dit
jaar doorgaat!
Maar hoe doen we
dit coronaproof?
Om coronaproof te kunnen kwissen ben je waarschijnlijk niet in
hetzelfde grote gezelschap als andere jaren. Om toch genoeg tijd te
hebben voor de kwis, is er besloten om dit over twee dagen uit te
verspreiden. De kwis zal op zondag 27 december 10.00 uur van
start gaan en zal uiterlijk op maandag 28 december om 23.30 uur
ingeleverd moeten worden. Wil
je toch met je ‘oude vertrouwde’
kwisteam meedoen? Dan zijn hier
ook mogelijkheden voor om dit
online met elkaar te organiseren.
Jullie zijn vast slim genoeg om hier
wat op te bedenken! Hoe ontvang
je het kwisboek en hoe lever je de
antwoorden in?
Het kwisboek wordt per inschrijving in een papieren versie bij het
opgegeven adres bezorgd. Daarnaast wordt het kwisboek ook via
de mail verstuurd aan de contactpersoon van het team, zodat diegene iedereen kan voorzien van

BERNHEZE - Wie vragen heeft
over de app CoronaMelder, of
hulp nodig heeft bij het installeren ervan, kan terecht bij Bibliotheek Bernheze.
Wat is de CoronaMelder-app?
Wie een telefoon heeft met een
besturingssysteem van IOS 13.5
of hoger of Android versie 6 en
hoger kan de app CoronaMelder
downloaden. Het installeren van
de app is niet verplicht, iedereen
kan zelf een keus maken om dat
wel of niet te doen.

een online kwisboek. De antwoorden kunnen per categorie online
worden ingeleverd via de website.
Nisseroise Kwis gaat
dit jaar regionaal
Veel kwissen in de regio zijn afgelast en omdat de organisatie iedereen een leuke kwis gunt, is er
besloten dat ook teams uit andere
dorpen in de regio zich kunnen inschrijven. De kwisboeken worden
uiterlijk in een straal van ongeveer
tien kilometer rondom Nistelrode
bezorgd.
Woon je verder maar wil je graag
met de kwis meedoen? Neem dan

Om de app te kunnen gebruiken
moet je bluetooth aanzetten.
Vervolgens krijg je een seintje
als je minstens 15 minuten bij iemand in de buurt bent geweest
die ook de CoronaMelder-app
heeft en later Corona blijkt te
hebben. Als je een melding ont-

even contact op via
info@nisseroisekwis.nl.
Inschrijven vanaf 1 november
Voorafgaand aan de kwis willen
we graag weten hoeveel teams
zich hebben ingeschreven en
hoeveel boeken we moeten laten
drukken. Wil je deelnemen aan de
10e editie van de Nisseroise Kwis?
Schrijf je dan in via
www.nisseroisekwis.nl, dit kan
vanaf 1 november t/m 15 december. Het kwisboek kost € 10,- en
kan via een online betaalverzoek
worden voldaan.

Als je een
melding
ontvangt kun
je lezen welke
maatregelen je
kunt nemen

vangt kun je lezen welke maatregelen je kunt nemen en of je je
kunt laten testen.
Vragen en informatie:
Voor meer informatie en bij vragen over de app kun je kijken op
website www.coronamelder.nl.
Ook op onze website
www.nobb.nl kun je informatie
vinden over de app, zoals handige links naar ‘hoe werkt de
app?’ en ‘hoe veilig is de app?”.
CoronaMelder spreekuur
Wie de app CoronaMelder wil
installeren maar hierbij hulp nodig heeft kan elke vrijdag van
15.00 tot 16.00 uur met vragen
terecht bij de bibliotheken van
Bernheze.

AFHALEN
Voor bestellingen bel 0412-612956
+
SOEP
DJE
BROO

10,-

LUNCHKAART
SOEP
Tomatensoep
Pompoensoep

ITALIAANSE BOL OF
AMBACHTELIJK BRUIN BROOD MET:
Hamburger van Nisserois Brandrode
met parmaham en kaas
Oude kaas salade met gepofte tomaat
en pijnboompitjes
Carpaccio met truffelmayo, kappertjes,
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
Tonijnsalade met gekookt ei, appel, augurk
en rode ui
EXTRA BIJ TE BESTELLEN
• Portie frites voor 2 personen (+2,75)
• Salade voor 2 personen (+2,75)
• Doritos chips met jalapeno, bosui,
gesmolten kaas, aioli en chillisaus (+5,00)
• Bastogne parfait (+3,75)
• Chocoladebrownie (+3,75)
Te bestellen voor afhaal op vrijdag, zaterdag en zondag
van 12.00 tot 15.00 uur.

MENUKAART
VOORGERECHT KEUZES
Tomatensoep
Pompoensoep
Carpaccio
Crostini met geitenkaas

VO
OR
GER
HO
ECH
OF
T+
DG
ERE
CH
T

15,-

HOOFDGERECHT KEUZES
Spareribs
Saté van de haas
Stoofpotje van Nisserois Brandrode rund
Schnitzel (champignonsaus)
Zalmfilet
Pasta vega
Hoofdgerechten inclusief, friet, salade
en gegrilde groenten

NAGERECHT KEUZES (+ 3,75)
Bastogne parfait
Chocoladebrownie

(met chocolademousse en slagroom)

BIJGERECHTEN
Portie brood met kruidenboter (+ 4,50)
Afhalen van woensdag tot en met zondag
Bestellen kan dezelfde dag tot 18.00 uur.
Ophalen kan van 17.00 tot 19.30 uur.

Raadhuisplein 7 Nistelrode - 0412-612956 - info@eetcafetpumpke.nl - www.eetcafetpumpke.nl
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GEZONDHEID IN BALANS

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

COLUMN

RUGKLACHTEN
In deze tijd van het jaar zien
wij altijd veel mensen met
gewrichtsklachten en rugpijn.
Het zal wel aan het seizoen
liggen. Herfst, kou, nat en
slecht weer. Pijn is altijd
vervelend, zeker als je niet
weet waar het vandaan komt.

maar wel in capsulevorm.
Laat je hierin goed adviseren,
want er is veel rommel op de
markt! Pezen, aanhechtingen
en spieren zijn dankbaar voor
magnesium, ook hier zijn veel
verschillende soorten op de
markt.

Als je nu opnieuw de stoep
hebt aangelegd of een boom
hebt veranderd in kachelhout,
dan weet je waar de pijnlijke
spieren vandaan komen. Een
warm bad, extra drinken, een
paracetamol en vroeg onder
de wol doet dan wonderen.
Wij zouden overigens een
tablet magnesium adviseren
in plaats van paracetamol.

En dan vitamine D, we
weten allemaal dat dit op
botweefsel inwerkt maar ook
op pezen, aanhechtingen en
op kraakbeen heeft het een
ontstekingsremmend effect.
De rug bestaat ook uit
gewrichten, kraakbeen, pezen,
aanhechtingen en vooral een
hele grote rugspier.

Pijnlijke gewrichten zonder
reden beperken je in je
dagelijkse bezigheden, je kunt
niet meer goed lopen of je
krijgt het dekseltje niet meer
van het potje.

Ik vergelijk de rug altijd met
een blokkentoren. Als je
onderin een blokje scheef
zet moet je naar boven toe
ook iets scheef zetten, anders
valt de toren om. Hetzelfde
gebeurt in de rug.

HEESCH – Wat is nu een goede
ontspanning? Een goede ontspanning is een manier hoe jij je
stress kunt loslaten. Wat denk
je nu?
Denk je, ‘Herkenbaar, die manier
ken ik voor mezelf’. Of denk je,
‘Wat moet ik nu met dit antwoord’? ‘Nu weet ik nog niet
wat ik kan doen om te ontspannen’. Helaas is voor ontspannen
geen pasklaar antwoord. Voor
iedereen is een goede ontspanning zo anders. De ene ontspant

Als patiënten de klachten niet
onder controle krijgen wordt
er vaak gezegd “Er is weinig
aan te doen, leer er maar mee
leven.” Ermee leren leven? Ik
dacht het niet!
Gewrichten hebben een
aantal onderdelen die je
positief kunt beïnvloeden:
- Kraakbeen
- Synoviaalvocht
(‘de smeerolie’)
- Bindweefsel
- Spieren en pezen
- Aanhechtingen.
Over lijnzaadolie hebben
we het al vaker gehad. Dit
is prachtige smeerolie en
een ontstekingsremmer voor
gewrichten. Twee eetlepels
per dag doet wonderen.
Kraakbeen kun je beïnvloeden
door kurkuma-extracten,
helaas niet in de voeding

High Care
3000 BV

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

Heb je een probleem onderin
de rug, dan kunnen wervels in
de nek soms onder druk komen
te staan en dit kan hoofdpijn
geven, oorsuizen, duizeligheid
en ga zo maar door.
Dus je snapt als je onderin
pijn hebt, dat er ook naar het
midden van de rug en zelfs
naar de nek gekeken moet
worden. Die rug blijft anders
compenseren en de pijn
blijft. Zelfs de knieën kunnen
klachten geven doordat er een
wervel scheef staat.

Het is fijn om verschillende manieren te gaan proberen, wat
voelt fijn en wat past bij jou.
Welke manier werkt goed voor
je, kun je makkelijk toepassen en
vind je prettig om vaker te gaan
doen? Lukt het je niet om een
goede manier te ontdekken?
Dan kan ik je hierin ondersteunen. Samen gaan we op ontdekkingsreis.

Ontspanningtips
- Gebruik visualisatie oefeningen
- Geef jezelf een gezichtsmassage
- Zet je gedachten op papier
- Maak iets creatiefs
- Ga wandelen

‘Laat je goed adviseren, want er is
veel rommel op de markt’
Intense arbeid lukt niet meer
of de laatste dingen in de
tuin afwerken gaat niet meer
vanwege de pijn. Slijtage is
dan vaak de diagnose. In
eerste instantie wordt meestal
gekozen voor pijnstillers
en/of ontstekingsremmers.
Dit in combinatie met
behandelingen van de
fysiotherapeut. Vaak werkt
dit, maar klachten kunnen na
een tijdje weer terugkomen.

goed door middel van sporten,
de ander door meditatie en weer
een ander door even te gamen.

Sonniusstraat 17
5384 JJ Heesch
06-53532425
info@praktijkbrigitte.nl
www.praktijkbrigitte.nl

Dit zijn zomaar een aantal tips.
Iedereen heeft goede ontspanning
nodig. De één ontspant als hij/
zij naar muziek luistert, de ander
ontspant na een uurtje sporten. Het
belangrijkste is dat je iets kiest wat
bij je past! Dan blijf je het toepassen.
Lukt het niet om te ontspannen en
blijf je piekeren? Wil je hier graag
hulp bij, maak dan vrijblijvend een
kennismakingsafspraak.
Bij inlevering van deze
advertentie ontvang je

25% korting
op je eerste sessie.

De grote rugspieren hebben
ook aandacht nodig. Als deze
verkrampen trekken ze de
wervel zo weer in zijn oude
stand en gaat de pijn niet
weg. Dus masseren, maar ook
vooral magnesium bijgeven.

Gezondheidstip

Wij hebben in onze 21
jaar veel ervaring hiermee
opgedaan en hebben een
aantal therapieën in huis die
hier prachtig op inwerken:
- Magneetvelden
- Acupunctuur
- Voedingsadvies
- Fotonentherapie
- Frequentie therapie.

Slik een supplement of zorg dat je wat vaker naar
buiten gaat voor
direct zonlicht.
Maak eens een
ommetje tijdens
een werkdag,
je kunt je kleden
op de koudere
temperaturen.

Deze therapieën hebben als
doel de situatie te ontspannen
en goed te doorbloeden. Het
gewenste effect (geen pijn
meer) wordt dan ook vaak
bereikt.
Nieuwsgierig geworden?
Informeer eens bij ons of
maak gebruik van het gratis
spreekuur, iedere maandag
van 13.00 tot 14.00 uur.
Wel even bellen voor een
afspraak via 0486-416530 of
info@highcare.nl.

Vitamine D

Vitamine D is belangrijk voor je weerstand.

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl
Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn
www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten
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Ze zouden het liefst vandaag nog
in hun nieuwe onderkomen trekken
Een eigen plek, helemaal voor henzelf, dat is waar het allemaal om draait bij de toekomstige bewoners van De Libel in Nistelrode
Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen
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Jan heeifnt
er zin

NISTELRODE - Jan Exters (24) is een van de veertien gelukkigen die in het splinternieuwe zorg- en
wooncomplex voor jongvolwassenen met een beperking een eigen studio gaat bewonen. Die plek,
helemaal voor hemzelf, van waaruit hij als volwaardig individu binnen zijn eigen mogelijkheden volop
kan meedraaien. Jan: “We koken allemaal samen en eten met z’n allen. Het is fijn om daar straks met
vrienden te wonen.” Hoe Jan zijn studio gaat inrichten? Nee, daar heeft hij nog niet over nagedacht.
Daar zal hij het vanavond eens met zijn ouders over hebben. Of hij er zin in heeft? Daar hoeft hij niet
eens antwoord op te geven: de twinkeling in zijn ogen en die brede lach zeggen meer dan genoeg.
Kim van der Heyden (21) uit
Dinther begint meteen al te
stralen als ze het over haar toekomstige woonplek heeft. “Het
meeste zin heb ik in mijn eigen
huis, zonder mama,” zegt ze resoluut. Want hoe lief mama ook
is; Kim is toe aan een eigen plek.
Kim heeft het druk met haar
grootste hobby: de naaimachine.
Ze ontwerpt en naait knuffels,
vlaggenlijnen en nog veel meer
en beheert haar eigen Facebookpagina, Kim’s cadeauhoekje. In
haar nieuwe studio moet dus wel
een werktafel of bureau komen.
Welke kleur het gaat worden?

Er is 24/7
begeleiding,
maar extra
handjes zijn
onontbeerlijk

“Roze, dat is mijn lievelingskleur.
Met groen, en meubels van steigerhout.” Voor de opening straks
in april gaat ze een mooie vlaggenlijn maken. Het duurt alleen
nog zo lang. Als het aan Kim lag
trok ze er vandaag nog in. Want
nee, ze kan niet wachten!
Groot applaus
Dankbaar zijn ze, initiatiefnemers
Paul Koenen, Nico Manders en
Franc Reefman. Voor alle bijdragen van sponsoren en donateurs
en de bereidwillige medewerking
van particulieren en bedrijven in
Nistelrode en omgeving. Franc:

“Groot applaus. Zonder die steun
was De Libel nooit gerealiseerd.
Want dat er veel nodig is mag
duidelijk zijn. En nog steeds is
elke bijdrage meer dan welkom!”

chauffeur voor de dagbesteding.
Er is 24/7 begeleiding, maar extra handjes zijn onontbeerlijk.
Wil jij ook iets betekenen
voor De Libel? Neem dan
contact op met Paul Koenen
via 06-12155164.
Alvast héél veel dank!

Handjes
Ook is er dringend behoefte aan
vrijwilligers, bijvoorbeeld als ondersteuning bij het koken, of als
ts

Er is nog 1 plaa
beschikbaar
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50 jaar getrouwd

Hulp nodig? WIJ, HEESCH…
aanpakkers voor elkaar
HEESCH - Even zijn we allemaal
weer terug in maart/april dit
jaar. Gebeurt dit echt? Helaas
houdt corona ons allemaal weer
in de greep.
Steeds meer mensen zitten
(weer) noodgedwongen thuis.
Lopen vast op praktische zaken
zoals de wekelijkse boodschappen, maar ook en vooral op het
gemis aan contact.
Een praatje, even aandacht voor
elkaar, een glimlach op het gezicht. WIJ, HEESCH staat voor
jou klaar!

Ben en May van Linder-Rovers
apotheek?
- Even iemand spreken via de
telefoon?
- Kent jij iemand die een
glimlach op zijn/haar gezicht
krijgt van een kaartje?
Stichting WIJ HEESCH werkt in
samenwerking met gemeente
Bernheze, GGD, zorgaanbieders
en alle supermarktketens.

Hulp nodig?
- Boodschappen nodig?
- Medicijnen ophalen bij de

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

Buro Lima ontvangt steun
van Old Grand-Dad
HEESWIJK-DINTHER - Stichting Buro Lima heeft een prachtige gift in ontvangst mogen nemen van de
golfende grootvaders die zich Old Grand-Dad noemen. Een klimpyramide en een lachspiegel zijn aangeschaft door dit mooie initiatief. De tuin bij Buro Lima is fantastisch aangekleed en inmiddels wordt
er volop gebruik gemaakt van deze speeltoestellen.
In het voorjaar, tijdens de corona lockdown, is de tuin bij de
nieuwe huizen van Buro Lima
aangelegd. Met man en macht is
er gewerkt om de tuin speelklaar
te maken. En vanaf de zomer
wordt er volop gebruikgemaakt
van alles wat de tuin te bieden
heeft!
Stichting Old Grand-Dad is
een landelijke vereniging waarbij golfende gootvaders elkaar
gezellige golfdagen bezorgen.
Hiermee halen zij geld op en
verlenen ze financiële steun aan

instellingen zodat ze gehandicapte kinderen meer aan sport,
spel en beweging kunnen laten
doen. Golfclub De Dorpswaard

in Kerkdriel is de initiatiefnemer
voor de golfdag geweest waarbij dit mooie bedrag bij elkaar is
gespeeld.

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’

Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Op vrijdag 23 oktober was het precies 50 jaar geleden dat
Ben en May elkaar het ja-woord gaven. Afgelopen weekend hebben
zij, door de welbekende maatregelen, met eigen gezin gevierd dat
zij inmiddels alweer 50 jaar man en vrouw zijn.
Ben en May leerden elkaar in
mei 1967 kennen, Ben kwam
vaak langs bij May thuis om te
kaarten. Van het één kwam het
ander en dik drie jaar later was
hun huwelijk een feit. Het stel
woonde de eerste jaren van hun
huwelijk in de Pater van den Elsenstraat in Geffen en verhuisde
daarna naar de Doctor Schaepmanstraat waar dochter Ingrid in
1981 werd geboren.
Ben is geboren in Oss op 23 december 1943 in een gezin van
zes; vijf jongens en een meisje.
May zag in maart 1945 het levenslicht in Geffen en komt uit
een gezin van maar liefst dertien kinderen; tien zonen en drie
dochters.
In zijn werkzame leven heeft Ben
38 jaar als internationaal chauffeur bij Vos Logistics in Oss ge-

werkt terwijl May voor het huishouden zorgde. Hun reis naar
Canada in 1980 noemt het koppel een hoogtepunt in hun huwelijk en ook de verhuizing van
Geffen naar Heesch, anderhalf
jaar geleden, ervaren zij als erg
positief. Ben en May wonen met
veel plezier in appartementencomplex de Drie Leliën waar hun
kleindochters Elin en Bente opa
en oma met regelmaat een gezellig bezoekje komen brengen.
Afgelopen weekend heeft het
bruidspaar, samen met hun
dochter, schoonzoon en kleinkinderen, genoten van een paar
gezellige dagen weg.
Ben en May hopen nog vele jaren in goede gezondheid te kunnen genieten van elkaar en hun
gezin.

Jan en Marij Offermans

In tegenstelling tot vier weken terug is er op de vorige foto (14 oktober)
geen enkele reactie binnengekomen. Dat is jammer want dat is toch een
gemiste kans.

Wie, wat, waar en wanneer

HEESWIJK-DINTHER - Jan, de tweede zoon uit het gezin Offermans,
vond zijn grote liefde Marij van Hal in Grave. In zijn jonge jaren was
Jan een echt schoffie. Hij haalde veel kattenkwaad uit en had de
grootste lol met buurtgenoten. Marij was al op jonge leeftijd druk in
de weer met het gezin en het huishouden. Jan en Marij ontmoetten
elkaar op de kermis en het was direct raak.

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

Na twee jaar verkering was het
tijd om te gaan trouwen. Op
23 oktober 1970 stapten Jan en
Marij in het huwelijksbootje. Jan
ging uiteindelijk in ploegen werken bij de CHV en Marij nam de
zorg voor de kinderen op zich.
Marij heeft ook vele uren vrijwilligerswerk gedaan bij Altior en
Laverhof.
Jan en Marij woonden eerst in
de Kerkstraat bij moeders in
huis, daar werd ook hun eerste
zoon Maikel geboren. Na een
jaar werd het tijd voor een eigen
plek. Die vonden ze aan de Mar-

grietstraat, waar ze tijdens de
zwangerschap van hun tweede
zoon Robert naartoe verhuisden. De plek waar ze na vele vakanties, diepte- maar zeker ook
vele hoogtepunten nog steeds
wonen. Na veel klussen is dat
huis echt ‘hun stekske’ geworden en een plek waar vrienden
en familie altijd welkom zijn. Jan
en Marij genieten van de kleine
dingen in het leven en ook van
hun kleinzoon Siem.
Ondanks deze tijd vol onzekerheden, maken ze ook van deze
dag een bijzondere dag om nooit
meer te vergeten.
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De Bolderik blij met
vernieuwd groen schoolplein
Aanbiedingen geldig van
29 oktober
9 tottot
en en
met
met
15 4april
november
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Daan van Schijndel knipt de slinger door bij de jubilerende Bolderik

Foto’s: Edwin Hendriks

HEESWIJK-DINTHER - Kinderen en leerkrachten van basisschool De Bolderik zijn de eerste schoolweek na
de herfstvakantie met een feestelijk moment gestart: de opening van het vernieuwde en groene schoolplein.
de mensen van Langenhuizen
Hoveniers die veel werk hebben
verzet. Ook werden de sponsoren bedankt: Langenhuizen
Hoveniers voor al het gras, Dijkhoff voor de duiker en Boomkwekerij van den Broek voor de
fruitbomen. Het feestelijke moment werd muzikaal opgeluisterd met een speciaal voor deze
gelegenheid geschreven lied:

Van Mook

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

Geldig tot en met
7 november

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

‘Het is zo fijn, fijn, fijn…
op het nieuwe schoolplein,
er is gras, gras, gras…

Kipreepjes

minder steen zoals het was,
De afgelopen maanden werkten veel mensen hard om ervoor te zorgen dat het nieuwe
schoolplein aan het begin van
dit schooljaar klaar zou zijn. Een
bijzonder schooljaar, want De
Bolderik bestaat 35 jaar!
Een lustrum waar later in dit
schooljaar uitgebreid bij stil zal
worden gestaan. Maandag 26
oktober was er eerst aandacht
voor het nieuwe duurzame
schoolplein dat mede tot stand
kwam met een subsidie van het

Prima Bernhard Cultuurfonds.
Femke van Sommeren had als
nieuwe locatieleider de eer om
op haar eerste werkdag het
schoolplein officieel te openen:
“Wat ziet het nieuwe groene schoolplein er supergaaf uit
zeg!”
Uiteraard was er een woordje van dank voor betrokkenen;
oud-directeuren Margot en
Fred, alle ouders die hun handen uit de mouwen staken en

we plukken ook de appels
zelfs daarvan kun je ook leren’.
Na de feestelijkheden gingen
alle kinderen met de eigen juf
of meester naar de klas en in de
kleine pauze was het dan eindelijk zover: voor het eerst spelen
op het nieuwe gras!
Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl/albums

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

OP DIESEL/BENZINE/LPG

Palmenweg 6
5388 SG Nistelrode
0412-613960

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

WWW.SMITS-GARAGEDEUREN.NL

HESCHEWEG 223 OSS

€ 1,25

Varkensfilet- Gebraden
gehakt
lapje
100 gram

€ 1,20 100 gram € 1,30
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

FLESPOMPOEN per kg € 0.99
BLOEMKOOL per stuk € 0.99
GESNEDEN ANDIJVIE 500 gram € 1.50

ZOTTE

EXTRA*
KORTING

100 gram

en de peren,

WEEKENDKNALLER!
Verse sinaasappelsap 0.5 liter € 1.75
1 liter € 2.95
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Haar leven was zorgen.
Zorgen was haar leven.
Nu zijn haar taken volbracht.
Op deze voor ons zo bijzondere dag hebben wij verdrietig
maar op mooie wijze afscheid genomen van mijn lieve
zorgzame vrouw, onze sterke toegewijde moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Nellie van Eerd - Hommeles
✩ Schijndel, 26 maart 1943

† Schaijk, 18 oktober 2020

52 liefdevolle jaren

Jan van Eerd
Heesch: Jan van Eerd
Doorn: Eric
Alphen: Jeroen en Jolanda
Koen
Luuk
Nout
Roel
Doorn: Yvonne

Dankbetuiging

De vele kaarten en warme woorden die wij mochten
ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van
Ons Mam, Oma en grootOma

Ann van den Akker-Rovers
hebben ons een enorme steun gegeven om haar verlies te
verwerken. Graag willen wij een extra woord van dank uitspreken
voor de verzorging van Laverhof, de Bongerd afdeling Bellefleur
en Sterappel.
Onze moeder heeft daar bijna 4 jaar met veel plezier gewoond,
altijd was er tijd en aandacht voor haar als persoon en voor ons
als haar kinderen. Ook haar buurtgenoten willen wij daarbij
niet vergeten, zij maakten het voor haar zeker ook haar thuis.
Nogmaals onze hartelijk dank daarvoor.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Van den Akker-Rovers,
Loosbroek

Misintenties voor
Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Voor het
opgeven van de misintenties van
Heeswijk liggen er enveloppen
in de Mariakapel.
Deze envelop, waar € 12,- in
dient te worden gedaan, kan
in de brievenbus van het parochiebureau in Heeswijk of in de
brievenbus bij de ingang aan
het Kerkplein Dinther gestopt
worden. Je kunt de misintenties
ook in Dinther opgeven tijdens
het spreekuur op dinsdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur in
CC Servaes.

Dorcas
voedselactie

Nelson Mandelastraat 2 | 5384 BJ | Heesch
De herdenkingsdienst heeft zondag 25 oktober
plaatsgevonden.
Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de medewerkers van
verzorgingstehuis “De Nieuwe Hoeve” afdeling Lindenlaan
voor hun warme en respectvolle verzorging van Nellie. De tijd
die zij bij jullie heeft doorgebracht was voor ons een kadootje!

Dankbetuiging
Op 14 augustus jl. overleed mijn vrouw, onze moeder,

‘Wie de stilte niet kent,
heeft veel moois niet gehoord’

Zus Eijsvogels-van Vugt
in de leeftijd van 90 jaar.
Op 22 september jl. overleed mijn zoon, onze broer

Geert Eijsvogels
in de leeftijd van 59 jaar.
Een lege plek,
een groot gemis,
een fijne herinnering is al
wat er nog is.
Jou te kennen,
vond ik zo fijn.
Je los te moeten laten.
dat doet pijn.
Dankbaar dat hij zovele jaren in goede gezondheid heeft
mogen leven, delen wij u bedroefd mee dat onverwacht van
ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader, opa en
schoonvader,

Henk van Driel
echtgenoot van

Ans van Driel-Weijts
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.
Ans
Suzanne en Rob
Luca, Robin, Levi, Coco
Saskia en Marcel
Amy, Isa
23 oktober 2020
Zijlstraat 2 A, 5473 CK Heeswijk-Dinther
Wanneer u ook graag nog persoonlijk afscheid van Henk wilt
nemen, in het Huis van Troost te Veghel, kunt u dat
aangeven door een mail te sturen naar:
saskia.vandriel@gmail.com
Graag hadden wij met u allen afscheid genomen van Henk,
helaas laten de huidige maatregelen dit niet toe. Wanneer u
de afscheidsdienst op donderdag 29 oktober via livestream
wilt volgen, kunt u daarvoor mailen naar
saskia.vandriel@gmail.com

Deze gebeurtenissen hebben ons als familie zwaar geraakt.
Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor alle
steun en medeleven. Daarom willen we langs deze weg dank
zeggen voor alle kaarten, bloemen en woorden van troost.
Zonder iemand tekort te willen doen, willen we de jeugdleden
en (oud)stafleden van Scouting Heesch in het bijzonder noemen.
Hun praktische hulp en de indrukwekkende wake voor Geert
hebben ons veel steun gegeven en lieten zien dat zijn motto
‘iets betekenen voor anderen’ nu al doorklinkt.
Heesch, 28 oktober 2020
Asterstraat 58

BERNHEZE - Zoals je wellicht
inmiddels weet, wordt elk jaar
begin november door Dorcas
een voedselactie gehouden
in Coop in Heeswijk-Dinther.
Hierbij worden levensmiddelen
en andere essentiële artikelen
ingezameld die zijn bestemd
voor de allerarmsten.
Dit gebeurt dan door een of
meer artikelen te kopen die je
daarna afgeeft aan een van de
vrijwilligers van Dorcas. Deze
artikelen worden verpakt in stevige dozen, waarna ze op transport gaan naar onder andere
Oost-Europa, Beiroet en Afrika.

‘Die het hard nodig
hebben niet in
de steek laten’

Familie Eijsvogels

Dit jaar echter kan de actie niet
gehouden worden op de manier
die Dorcas gewend is in verband
met het heersende coronavirus.
Om de mensen die het hard
nodig hebben echter niet in
de steek te laten de komende
feestdagen, vragen wij jou een
bedrag te doneren.
Zie www.dorcas.nl/doneren.
Mocht je niet beschikken over
internet dan kun je je bijdrage
ook storten op bankrekening
NL 04 RABO 010 625 0000 ten
name van Dorcas. Namens Dorcas alvast heel erg bedankt!
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Weg met die schoenendoos!
Peter van den Elzen maakt financiële dienstverlening vertrouwd en inzichtelijk
Tekst: Monique van Strien Foto: Guus van der Valk

VORSTENBOSCH – Het was een verademing voor het echtpaar.
Nooit hadden ze het gevoel echt zeker te zijn of ze hun financiële
zaken wel goed op orde hadden, totdat zij Peter van den Elzen ontmoetten. “Hij vroeg ons om eens op de koffie te komen, en alles
mee te nemen. De schoenendoos ging op zijn kop en op een hele
rustige, heldere manier werd duidelijk dat we zowel dubbel verzekerd als onderverzekerd waren, en maar beter de hypotheek konden
oversluiten!” vertelt het echtpaar verbaasd. “Peter heeft heel veel
kennis in huis en neemt zo vriendelijk de tijd voor je. Dat hebben we
in heel ons leven nog niet meegemaakt.”
Belang van de klant
Peter knikt gemoedelijk, terwijl
zijn vrouw Mieke glundert van
trots. Hij vertelt: “Ik heb 25 jaar
gewerkt bij de Rabobank. Op mijn
48e, in 2015, besloot ik voor mezelf te beginnen. Nu bepaal ik zelf
hoe lang ik met de klant in gesprek
ben, kom bij de mensen thuis en
ben ’s avonds beschikbaar. Ik ben
onafhankelijk, kan eerlijk advies
geven, en mensen lopen achterom bij ons binnen. Geweldig vind
ik dat”, verzekert Peter. Mieke
bevestigt: “Ik heb altijd geweten
dat dit beter bij hem past. Ik zie
hem genieten als hij iets helemaal
mag uitpluizen, in het belang kan
denken van de klant, en dat dan
net zo vaak uitlegt als nodig is. Hij
is niet voor niets in 2018 al uitgeroepen tot Beste Advieskantoor!”
Eén aanspreekpunt
Dat Peter zelfstandig is gaan werken, maakt hem niet minder compleet in zijn diensten. In tegendeel,

weer mogelijkheden voor de
jeugd om te starten en voor
anderen om weer door te
stromen. Hier zullen veel
‘Peter heeft
potentiële kopers en doorveel kennis
stromers uit Vorstenbosch
in huis’
heel blij mee zijn.”
Bekroning
Peter, erkentelijk: “Ik krijg vooral
veel toeloop uit de regio rondom
Vorstenbosch. Maar als er dorpsgenoten bij me komen, voelt dat
toch als ‘bekroning’, omdat zij mij
dat toevertrouwen.” Het echtpaar
beaamt: “Ja, maar dat kun je ook
gerust. We hebben alles bij Peter
laten regelen. Alles is nu bij één
persoon ondergebracht, die het
ook naast elkaar houdt. Nu kunnen wij ons met een gerust hart
richten op de kleinkinderen, zonder zorgen of we het wel goed
voor ze achterlaten.”

hij kan alles aanbieden: hypotheken, verzekeringen, leningen,
pensioenen/lijfrentes. Ook heeft
hij een eigen polis, ‘Slimm verzekerd’. Peter: “Ik ben aangesloten
bij Financieel Zeker, dat is een grote club van adviseurs. Zij voeren
ook controles uit op rapporten,
wat nog eens extra vertrouwen
schept, zeker ook bij andere partijen. Ik werk samen met 35 hypotheekverstrekkers en heb een
tiental volmachten bij verzekeringsmaatschappijen. Ik kan alles
aanbieden. Het voordeel daarvan
is niet alleen dat je één aanspreekpunt hebt, maar ook dat je bij een
totaalpakket tot wel 12% korting
kunt krijgen.”
Huizenmarkt
Veel Vorstenbossche jeugd wil
graag in hun eigen dorp blijven
wonen, maar de markt zit op
slot. Huizen worden vaak voor de
neus van starters weggekaapt. Zo
ook de kleinzoon van het echt-

paar. Peter weet: “Voor Vorstenbosch staat nu uitbreiding van
nieuwbouwwoningen op stapel.
Nieuwbouwproject Bergakkers 3
gaat daar binnenkort starten en
de voorbereiding van de verkoop

wordt naar verwachting vanaf 1
februari 2021 opgestart. Dit project bestaat uit diverse varianten
rij- en hoekwoningen en tweeonder-een-kap woningen rondom
een groen plein. Dit plan schept

Kerkstraat 10, Vorstenbosch
06-17591097
www.petervandenelzenfa.nl
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OKTOBER WAANZINNIGE woonweken

WOONMAAND

Happy de herfst in
Tips & Tricks

YES! Het is weer tijd om te ‘cocoonen’, warme kleuren toe te voegen in huis, knus en
gezellig samen te zijn en extra veel tijd binnen door te brengen. Juist in deze tijd wil je
je daar geborgen en vooral thuis voelen. Een huis waar je heerlijk in kunt ontspannen?
Dat pak je zó aan.

Een ander interieur
door een nieuwe kleur

Werk & privé
We gaan weer van buiten naar
binnen, wat betekent dat we
daar in de maanden die voor
ons liggen de nodige tijd zullen
doorbrengen. En dat geldt zéker

Keukens, kasten, binnendeuren en meubels
bijna alles is mogelijk.

Vloerkleden, kussens en
plaids mogen niet ontbreken

Neem eens een kijkje op www.siis.nl

Van Leeuwenhoekweg 13 | 5482 TK Schijndel
T 073-54 70 128 | E info@siis.nl

als je ook thuis werkt. Wie thuis
werkt én ontspant, verdient een
mooie, grote eettafel om aan
te werken met daaraan heerlijke, royale stoelen. Een plek die
(eventueel met een paar aanpassingen) comfortabel is om
overdag als werkplek te gebruiken, maar zich ook leent om
’s avonds lekker lang na te tafelen met vrienden.
Ruimte voor gezelligheid
De komende herfst belooft vele

knusse avonden thuis, lekker
neerploffen op de bank na het
sporten of gezellig tafelen met
vrienden.
Televisie kijken met de kinderen, gezellig met z’n allen op
de bank. Een grote hoekbank
als ‘center piece’ nodigt meteen

uit om heerlijk te relaxen. Ideaal voor een groter gezelschap,
maar ook om met je partner of
alleen languit op te kunnen liggen. De aankleding spreekt voor
zich: vloerkleden, kussens en
plaids mogen hier niet ontbreken.

Woensdag 28 oktober 2020
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GEMEENTEBERICHTEN

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

AGENDA
1 t/m 31 oktober 2020
Regentonactie
28 oktober t/m 4 november
Week van de Pleegzorg
31 oktober 2020
Duurzame Huizen Route
4 november 2020
Aanmelden snoeihout
buitengebied
5 november 2020
Raadsvergadering
7 november 2020
Duurzame Huizen Route
18 november 2020
Energieweverij
t/m december 2020
Aanmelden
mantelzorgwaardering

VACATURE
We zijn op zoek naar:
- Communicatieadviseur
- Functioneel applicatiebeheerder Sociaal Domein
- Juridisch beleidsmedewerker handhaving
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

Vervanging
waterleidingen
In week 45 vervangt Firma
Hurkmans verschillende waterleidingen in De Hoef in Heesch.
Enige overlast is helaas onvermijdelijk. Omwonenden zijn via
een brief geïnformeerd over de
werkzaamheden, die ongeveer
3 maanden duren.

Woensdag 28 oktober 2020

COLUMN
Wethouder Peter van Boekel

Morgen kan
het anders zijn
Met de kranten die vol staan met het
recentste coronanieuws, lijkt er haast
niks anders meer te bestaan dan dat.
Vaak met records die we liever niet
breken. Sommige mensen kiezen ervoor om vooral het negatieve,
het vervelende, het donkere te zien. Ik kies ervoor om ook het
positieve te zien en te ontdekken. Dichtbij, nu ik meer wandel in
onze prachtige natuur. Een groet voor een (on)bekende. Of me te
realiseren hoe goed we het eigenlijk hebben als ik een stuk neem
van de samen met mijn vrouw gebakken appeltaart.
Corona beheerst en begrenst ons dagelijks leven. Het stelt ons voor
uitdagingen. Werpt vraagstukken op. Zorgt voor zorgen en brengt
onzekerheid met zich mee. Angst ook. Voor de eigen gezondheid.
Of die van een naaste. Voor het voortbestaan van je, op last van
de overheid gesloten, bedrijf. En dan moeten we ook nog afstand
van elkaar houden. Terwijl je het liefst een arm om iemand heen
zou willen slaan. Een kneepje in de schouder, zo van “het komt wel
goed, joh.”
Het zorgt voor een aarzeling in het ontmoeten. Want zo ga je toch
het liefst niet met elkaar om. En toch is die aarzeling ook een teken
wat bemoedigt. Het laat zien dat wij mensen elkaar en elkaars
nabijheid nodig hebben. Dat we elkáár nodig hebben. Juist als het
even moeilijk is.
Het is daarom goed om je af en toe te realiseren, dat het nu, niet
eeuwig blijft. Dat ook slechte tijden voorbij gaan. En dat na regen
toch altijd weer die zonneschijn komt. Hoe absoluut en blijvend
een situatie soms ook mag lijken.
Op een dag is vandaag slechts een voetnoot, maar tot die tijd
moeten we ons er samen doorheen slaan. Met een beetje medemenselijkheid en een beetje creativiteit. Want juist in uitdagende
tijden, komen de mooiste dingen tot stand. Dat is een ding dat
zeker is.

Nieuwe (online) editie
Energieweverij
Woensdag 18 november is het
weer zover! Dan houdt de Energieweverij haar jaarlijkse Energieweverij-avond vol inspiratie
over duurzaamheid, met dit jaar
als thema: Waarvoor zet jij energie in?
Doe mee met de
Energieweverij-avond
Tijdens deze interactieve avond
bespreken we drie stellingen
over grootschalige opwek en bedenken we nieuwe duurzaamheidsinitiatieven en -projecten.
Wederom onder begeleiding van
‘energieleverancier’ Tom Vaessen.
Programma
19.00 uur: Start bijeenkomst.
Welkomstwoord door organisatoren (gemeente, BECO)
- Panelgesprek over
grootschalige opwek
- Ontplooien duurzaamheidsinitiatieven en
projecten
21.30 uur: Afsluiting.

Vanaf deze week kunnen inwoners van Bernheze gratis luierzakken afhalen bij verschillende
supermarkten.
Inwoners die gebruikmaken van
luiers, luierdoekjes en incontinentiemateriaal, kunnen dit
voortaan in luierzakken verzamelen. De zakken kunnen gratis
worden weggegooid in een van
de speciale verzamelcontainers
die verspreid staan in de gemeente.
Waarom gescheiden inzameling
van luiers?
Luiers nemen erg veel ruimte

in beslag. Daarom is het prettig
dat u luiers op elk gewenst moment kwijt kunt in de daarvoor
bestemde containers. Bovendien
vindt de gemeente Bernheze
het belangrijk dat herbruikbare
grondstoffen niet verloren gaan.

Meld je aan
Aanmelden kan via de QR-code.

Week van de Pleegzorg
28 oktober t/m 4 november

Morgen zal het anders zijn. Op een dag is vandaag slechts een
voetnoot.

Gratis luierzakken

Corona
In verband met de coronamaatregelen die zijn afgekondigd zal
de Energieweverij dit jaar digitaal
plaatsvinden via Zoom.

In de regio Noordoost-Brabant
is er nog altijd een tekort aan
pleeggezinnen.
Momenteel
wachten ruim dertig kinderen
op een passend pleeggezin.

Meer informatie
Op www.bernheze.org (zoekterm: luiers) leest u bij welke
supermarkten u de luierzakken
gratis* kunt afhalen, wat er precies in mag en waar de luiercontainers staan.

Stichting Oosterpoort is daarom
hard op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. Zij vragen tijdens ‘de
Week van de Pleegzorg’ aandacht voor pleegzorg, het tekort
aan pleegouders en kinderen die
geen stabiele en veilige thuissituatie hebben. Zij doen een dringende oproep aan mensen om
vooral nu hun hart en huis open
te stellen.

*) maximaal 2 rollen per persoon
per supermarktbezoek

De teller moet naar nul
Onze wereld werd begin dit jaar

U kunt de vergaderingen wel
live volgen via
www.bernheze.org of op een
ander tijdstip terugkijken.
De agenda en stukken vindt u
op www.bernheze.org.

Heeft u vragen of wilt u meespreken over een onderwerp dat
op de agenda staat, neem dan
contact op met de griffie via
griffie@bernheze.org.

onverwacht een stuk kleiner.
Alles wat we niet voor mogelijk
hielden, werd ineens ‘het nieuwe normaal’ genoemd. Maar
voor veel kinderen is een veilig
en stabiel thuis helemaal nooit
normaal geweest. Stichting Oosterpoort vindt dat ieder kind het
recht heeft om zo thuis mogelijk
op te groeien.
Help jij mee ervoor te zorgen dat
niet dertig kinderen wachten op
een warm en liefdevol thuis bij
een ander, maar nul? Verdiep je
dan eens in het pleegouderschap
en neem een kijkje op
www.oosterpoort.org/
pleegzorg.
Verschillende activiteiten
Tijdens ‘de Week van de Pleegzorg’ staan er verschillende activiteiten op de agenda.
Kijk op: www.pleegzorg.nl/
activiteiten-in-week-vanpleegzorg.

RAADSVERGADERING
Op 5 november om 19.30 uur
vindt er een raadsvergadering
plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis. Vanwege de coronamaatregelen is publiek niet
toegestaan.

Op de agenda:
- Behandeling en vaststelling
Programmabegroting 2021
- Dekkingsplan 2021
- Afscheid griffier

GEMEENTEBERICHTEN
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
- In Heeswijk-Dinther: Sportpark
De Balledonk (Droevendaal)
van medio januari t/m eind
maart 2021.
Deze gewijzigde vergunning
is verzonden op 21 oktober
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
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

Voornemen ambtshalve
wijziging
Uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer wonen 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 wethouders van de gemeente
Bernheze is van plan het bijhouden van hun persoonsgegevens
ambtshalve te beëindigen. Dit
kan voor hen grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben. Het formele besluit tot
uitschrijving wordt gepubliceerd
op de gemeentepagina’s in deze
krant.
- Szymanczuk Z.I.,
geboortedatum: 28-02-1961
- Geven, Wilhelmus Gerardus
Johannes,
geboortedatum: 22-01-1965
- Eck van, Huibert,
geboortedatum: 10-09-1973
- Tiţa, Constantin,
geboortedatum: 08-04-1969

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

Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen of
heeft u vragen, neem dan contact op met het de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester
en wethouders heeft op 19 oktober 2020 besloten een gewijzigde standplaatsvergunning te
verlenen aan Bevolkingsonderzoek zuid, Postbus 690, 5600 AR
Eindhoven voor het houden van
het bevolkingsonderzoek naar
borstkanker:
- In Heesch, parkeerplaats ’t Vijfeiken (bij huisnummer 53) van
medio november 2020 t/m
eind januari 2021
- In Nistelrode: achter Cultureel
centrum Nesterlé (Parkstraat)
van medio januari t/m medio
maart 2021

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

in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 21-10-2020
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969 nr.11
Bouw commerciële ruimte(s)
en oprichten 13 appartementen
Verzenddatum: 26-10-2020
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 verbreden van een inrit aan
de Maasstraat 33 in Heesch:
- Het aanleggen van een nieuwe inrit aan de Hommelsedijk
t.h.v. huisnummer 3-5 t.b.v.
de parkeerplaats basisschool
‘t Pallet/RKSV Avesteijn in
Heeswijk-Dinther.
Beide meldingen zijn geaccepteerd en verzonden op 15 oktober 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Hazelbergsestraat 26
Slopen op grond van ruimtelijke regels mbt slopen varkensstallen
Datum ontvangst: 17-10-2020
- Hoofdstraat 69a
Vervangen schuur/tuinhuis
Datum ontvangst: 22-10-2020
- Berkenvenseweg 1
Gedeeltelijke intrekking vergunning
Datum ontvangst: 16-10-2020
- Heide nabij 1
Kappen ± 110 dennenbomen
(dood)
Datum ontvangst: 19-10-2020
Ontvangen aanvragen voor
een omgevingsvergunning
Heesch
- Vosbergstraat 31
Verlengen loods t.b.v. kantine/
berging
Datum ontvangst: 19-10-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet milieubeheer

Besluiten

Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
Heesch
- Nieuwstraat 3
Oprichten van een autogaragebedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Loosbroek
- Jan Dobbelsteenstraat 16a
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening t.b.v.
legalisatie uitbouw woning
Verzenddatum: 22-10-2020
Heesch
- Vosbergstraat 5
Handelen met gevolgen voor
beschermde
monumenten
t.b.v. restaureren/verbouwen
woonboerderij
Verzenddatum: 21-10-2020
- Kampstraat hoek Hoefstraat
Oprichten woning en handelen

Besluit Verdagen beslistermijn
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit zal daags na verzending in
werking treden.
Vorstenbosch
- Kerkstraat 19
Verbouw woning
Verzenddatum: 19-10-2020
Heesch
- Kampstraat/ hoek Hoefstraat
Oprichten woning
Verzenddatum: 19-10-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

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

met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een

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

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

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn niet verleend. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Hazelbergsestraat 2b
Niet in behandeling nemen
van aanvraag voor omgevingsvergunning m.b.t. slopen op
grond van ruimtelijke regels
m.b.t. slopen varkensstallen
Verzenddatum: 21-10-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van
het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en
uw handtekening.
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Het huishoudboekje

De kool en de geit
sparen?

Sander Schaareman, raadslid Lokaal

Cor van Erp, raadslid SP Bernheze
De uitdrukking ‘de kool en de geit willen
sparen’ kennen we allemaal. De betekenis
volgens het woordenboek is: ‘bij een conflict beide partijen tevreden willen stellen’,
‘als de belangen van twee partijen botsen
niemand voor het hoofd durven/willen
stoten’. Bij besluiten die politieke partijen
soms moeten nemen, kan de kool en de
geit niet gespaard worden. Het besluit zal
voor een van de partijen negatief zijn.
Hoe zit het precies? Wat speelt
er allemaal? Welke belangen zijn
er? Tot slot wordt er een afweging gemaakt. Welk besluit krijgt
groen licht? Dat geeft voor de
ene partij een ‘hoerastemming’;
de andere partij is teleurgesteld.
Dat is natuurlijk goed te begrijpen.
Voor de SP Bernheze is het belangrijk dat een besluit goed uit
te leggen is aan iedereen. Dat is
voor de SP steeds het uitgangspunt bij het nemen van een besluit. Soms kan de kool en de geit
wel gespaard worden. Dan worden twee partijen het eens met
elkaar. Ieder doet wat water bij
de wijn. Dat is altijd de prettigste
situatie.

Moeilijke dossiers
Bij situaties waarin de belangen
tegengesteld zijn, wordt toch een
besluit verwacht van de politiek.
In een degelijke situatie is het belangrijk om je als politieke partij

‘Dat een besluit goed
uit te leggen is aan
iedereen’
goed te verdiepen in het onderwerp. Naar de belanghebbenden toe gaan en luisteren naar
ieders mening of verhaal. Bij de
SP Bernheze is dat bijna dagelijkse kost. Regelmatig zijn SP’ers te
gast om informatie op te halen.

PUZZEL MEE EN WIN EEN

ARKOPHARMA
DIFFUSER

met een citrus-olie

t.w.v.

€ 39,95

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

Wie kent het nog? Een schriftje waarin de uitgaves en inkomsten stonden om
inzicht te houden op de financiële zaken en te sparen voor grotere uitgaves.
Met de komst van computers en de apps van banken is het een stuk makkelijker geworden en kunnen we online kijken hoe we ervoor staan. De kosten
worden hierin netjes gerubriceerd zodat er een transparant overzicht ontstaat
waar al het geld in opgaat en kijken we nog steeds uit naar het eind van de
maand wanneer ons salaris gestort wordt.
Dit alles om weer in balans te
komen en kunnen we ook benoemen als rijkdom. Rijkdom ligt
namelijk in het feit dat je geen
geldzorgen hebt als beide in balans zijn en niet zozeer in hoogte
van saldo.
In deze onvoorspelbare tijden
kunnen doorlopende kosten en
mogelijke verlaging of zelfs weg-

Bart Pittens, voorzitter CDA Bernheze
Ondanks dat we toch alweer zo’n acht maanden in ‘coronatijd’ leven, raakte ik deze week toch weer even uit balans. Ieder jaar rond
deze tijd start het bestuur van CDA Bernheze met de organisatie van
een Algemene Ledenvergadering. Voor mij is dit het hoogtepunt
van ons verenigingsjaar. Het bestuur bespreekt met haar leden het
wel en wee van vereniging, onze CDA-fractie legt verantwoording
af en we gaan met elkaar in discussie over wat ons bezighoudt.
Het CDA Bernheze mag zich
gelukkig prijzen met een zeer
gevarieerd ledenbestand met leden in alle dorpen van onze gemeente. De fractie bestaat voor
bijna 80 procent uit mannen, het
bestuur daarentegen voor bijna 80 procent uit vrouwen. En
ook de leeftijdsopbouw (van 20
tot 90 jaar) van onze vereniging
en daarmee de levenservaring is
mooi verdeeld.

Feel Good Store - puzzel 28 oktober

Stuur een mail met het juiste antwoord naar
info@demooibernhezekrant.nl
voor maandag 2 november 12.00 uur.
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Vertikaal
1. Welke drie mengsels heeft
Arkopharma voor de diffuser?
Ontspannend, zuiverend en .....?
3. Het toevoegen van essentiële
oliën is goed voor het welzijn van
....... en geest.

eerst in het 40-jarig bestaan van
CDA in Bernheze, zullen we niet
samen in één zaaltje zitten. Omdat het simpelweg niet mag en
omdat we het, gelet op de omstandigheden, ook niet willen.
Dit jaar gaan we proberen om al
onze leden samen in één digitale vergadering te krijgen. En die
uitdaging bracht me een beetje
uit balans.
Hoe mooi is het dan om na het
versturen van de uitnodigingen,

te worden overladen met positieve reacties. Ook in coronatijd zullen ze meedoen, al die
CDA-leden. Mooi toch?
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

We blijven het toch zeggen…
Luuk Verstegen, raadslid D66-Bernheze

2

Oplossing:

2024. Ook hier zijn inkomsten
weggevallen, kosten gestegen en
onverwachte posten opgenomen
om zo een beste inschatting te
maken voor 2021 en verder. Initieel liet deze begroting een jaarlijks tekort zien en ook hier zullen
we samen keuzes moeten maken. Dit gaat in de aankomende
tijd gebeuren zodat het geheel
weer in balans komt.

Ook dit jaar zijn ze er weer bij

Dit jaar, waarschijnlijk voor het

www.arkopharma.nl

vallen van inkomen je voor moeilijke keuzes zetten. Kijk hierbij
niet weg van je huishoudboekje,
aangezien deze je laat zien hoelang je in balans kunt blijven,
maar ook wanneer je toch keuzes
moet gaan maken.
De gemeente heeft nu dezelfde
opgave voor de planning van
2021 en kijkt dan ook nog verder
in deze programmabegroting tot

5

6

Voor de situatie van CC De Pas is nog steeds geen oplossing. D66 zegt het
wel vaker en we blijven het zeggen; steeds vaker raken inwoners het vertrouwen in de politiek kwijt, maar politici en bestuurders hebben blijkbaar ook
het vertrouwen in hun eigen inwoners verloren. Het is de hoogste tijd voor
Omdenken. Kijk nog eens naar hoe het is gegaan met de tennisbaan in Loosbroek, de zonnepanelen en windturbines voor Heesch-West en de inrichting
van ’t Dorp in Heesch.
De politiek bedenkt wat en dan
mag de burger er ook wat van
vinden. Draai het om! Zet de inwoners voorop, geef ze het vertrouwen en maak gebruik van de
kracht in de samenleving.

Horizontaal
2. Wat doe je in de diffuser om de lucht te bevochtigen?
4. Hoe noemen we een luchtbevochtiger ook wel?
Across
13.445 x De Pas
5.
Hoeveel lichtsferen zitten er op de Arkopharma diffuser? Down
Heeft
Arkopharma
een groot
Er zijn
zoveel prachtige
2. 6.
Wat
doede
je in
de diffuserdiffuser
om de lucht
te of een klein reservoir?
1. Welke drie mengsels heeft
Arkopharma
voor de voorbeelbevochtigen?
diffuser? Ontspannend,den
Zuiverend
en samenleving
.....?
waar de
voorop
4. Hoe noemen we een luchtbevochtiger ook wel?
3. Het toevoegen van essentiële oliën is goed voor het
welzijn van ....... en geest
5. Hoeveel lichtsferen zitten er op de Arko diffuser?
6. Heeft de Arko diffuser een groot of een klein

is gegaan, begeleid door politici
en ambtenaren waaruit de mooiste ontwikkelingen zijn ontstaan.
Er zijn tal van gemeentes waar
een burgerpanel een succesvol
voorstel schreef voor een heel
nieuwe manier van participatie.
Hoezo kan dat hier niet?
Als het aan D66-Bernheze ligt,
laten we niet langer het bestuur

van onze gemeente ruziën met
het bestuur van CC De Pas maar
gaan de inwoners en hun verenigingen voorop.
College, ga in gesprek met
’13.445 x De Pas’, ontwikkel een
gemeenschappelijke visie en we
blijven het toch zeggen; Doorpakken en inwoners voorop!

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Buitengebied Bernheze
Mark van de Ven, raadslid VVD
Onlangs is het onderzoek ‘Buitengebied Bernheze’ verschenen. Hierin werd
de bewoners gevraagd naar hun waardering van het wonen in het buitengebied. De VVD-Bernheze wil graag enkele conclusies met u delen.
- Ruim 1 op de 3 respondenten
(36 procent) is het slachtoffer
geworden van een misdrijf,
waarvan 29 procent in de eigen buurt
- 30 procent voelt zich (soms)
onveilig
- Bijna de helft van de respondenten merkt iets van illegale
of verdachte activiteiten
- Het doen van aangifte blijkt
zeer beperkt; respondenten
vinden dat het niet nodig is of
denken dat het toch niets uithaalt.
Dit zijn cijfers waar we natuurlijk

niet tevreden over kunnen zijn.
De VVD-Bernheze roept het college dan ook op om actie te ondernemen.
Van straatlantaarns hebben we
nog nooit gehoord in het buitengebied. De vele landweggetjes
zorgen voor een snelle ‘vluchtweg’ en de afstand tussen slaapkamer en schuur is vaak te groot
om iets op te merken. Ook het
‘bedrijfsbusje’ dat nog laat en
langzaam door de straat rijdt,
valt in deze contreien minder op.
Uiteraard is het niet enkel kommer en kwel in het buitengebied.

Het onderzoek geeft ook positieve punten weer, die ik als buitengebiedbewoner zeker herken.
Want van een 8,4 voor wonen en
werkplezier mag natuurlijk ook
wat gezegd worden. De sfeer,
de rust en de leefbaarheid scoren ook een ruime voldoende, al
vindt 25 procent van de respondenten dat dit wel achteruit gaat.
Misschien heeft u tips voor verbetering van de veiligheid en
leefbaarheid in het buitengebied
van onze gemeente. Reageer
dan: info@vvdbernheze.nl

Mark: ‘Uiteraard is het niet enkel
kommer en kwel in het buitengebied’

Te weinig (betaalbare)
woningen
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Al bij de vorige woonvisie heeft Politieke
meer betaalbare huur- en koopwoningen
name in Heeswijk-Dinther is er een flinke
kernen is de vraag groter dan het aanbod.
te versnellen.
Om de jongeren een kans te geven om in hun eigen dorp een
huis te kunnen laten kopen of
huren, moet er meer gebouwd
worden. Bestaande woningen
zijn vaak te duur voor hen, of
er moet nog veel aan verbouwd
worden. Maar de nieuwbouwplannen liggen niet voor het oprapen.
Daarom moet de gemeente haast
maken met de plannen voor
nieuwe wijken. In Loosbroek
moet de Raad van State nog beslissen of er aan de Schaapsdijk
gebouwd kan gaan worden, dat

Partij Blanco aangegeven dat er
gebouwd moeten worden. Met
achterstand, maar ook in andere
Tijd om de woningbouwplannen

kan nog geruime tijd gaan duren.
Alle reden dus om de nieuwe fase
aan de Molenhoeven/Hanenbergsestraat zo snel mogelijk op
te starten. In Heeswijk-Dinther

lopen steeds weer vertraging op.
Politieke Partij Blanco wil dat er
de komende jaren versneld en
meer gebouwd gaat worden, in
alle kernen.

‘Betaalbare woningen
voor starters, senioren
en alleenstaanden’

En dan ook vooral betaalbare
woningen voor starters, senioren
en alleenstaanden. Voor de leefbaarheid van onze dorpen en het
voortbestaan van scholen en verenigingen is het dringend nodig
dat jongeren en jonge gezinnen
hier kunnen blijven wonen.

wacht men met smart op de
bouw van de nieuwe wijken
Heeswijkse Akkers en Kamersche
Hoef. Al langere tijd is de start
aangekondigd, maar de plannen

Reageren via info@ppblanco.nl
of 06-11311713.
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Geef de Pas een
toekomst
Jesse Jansen en Ellen Neelen,
gemeenteraadsleden Progressief Bernheze
Al jarenlang staat de exploitatie van CC De
Pas en De Eijnderic onder druk. Om hier
verandering in te brengen willen de beide
Heesche organisaties samengaan en meer
samenwerken met de bibliotheek. In een
aangepast gebouw hopen zij elkaar te kunnen versterken om nog meer voor de Heesche
gemeenschap te kunnen betekenen.
Het samengaan van deze organisaties en het verbouwen van
het gebouw kost veel geld. Jarenlang is er door vrijwilligers
gewerkt aan een toekomstplan
dat het gebouw en de organisatie geschikt moest maken voor
de nieuwe functies. Een flinke
investering nu, zou uiteindelijk
moeten leiden tot een sterker
gemeenschapshuis met meer
reuring voor Heeschenaren.
Maar na een enorme draai van de
wethouder en ingrijpen van de
gemeenteraad, lijkt er nu voorlopig helemaal geen investering
in de toekomst van het Heesche
dorpshuis te komen. De Bernhezer coalitie wil het dorpshuis
gaan afbouwen, zonder daar nu
nieuwe plannen of investeringen
tegenover te zetten.
CC De Pas en De Eijnderic nu

nog verder uitkleden zonder daar
toekomstplannen tegenover te
zetten is onverantwoord. Vrijwilligers, personeel en de Heesche

‘Organisaties koesteren die
mensen samenbrengen’
gemeenschap smachten naar
het einde van deze discussie en
een betere toekomst voor hun
gemeenschapshuis. Er is veel te
verbeteren, maar laten we de
mensen daartoe dan ook de kans
geven. Wij kunnen het ons niet
voorstellen dat een gemeenteraad besluit dat alleen ‘minderen’
de oplossing is. Organisaties die
mensen samenbrengen hoort de
gemeente te koesteren. Zeker nu.
Meer lezen?
www.progressiefbernheze.nl.

Bezoek

Video Design Lunenburg

www.mooibernheze.nl

VHS op DVD
nu €10,00

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

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

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

TE HUUR

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Anne Schouten
uit Loosbroek

5

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

4
2

LEGE TONERS

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.
PRINTPAPIER

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES

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

OPSLAGUNITS
IN NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2
Geïsoleerd & verwarmd
Eigen toegang door batch
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu
.

4
6

7

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

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

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

n
le
e
e

MOOIBERNHEZERTJES

GEVRAAGD

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

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

Zilver metaalkleur.
90x200 cm.
In goede staat, niet beschadigd.
Prijs: € 60,-.
Voor informatie:
06-11450588.

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

8

Puzzle #200210

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

ENGSMAKELIJK
Tekst?

Zie oplossing pagina 22
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Gerard op bezoek bij...
Jan Bouwman
VRIJDAG 16 OKTOBER GA IK BIJ
JAN BOUWMAN OP BEZOEK EN DIT
R A A D S L I D VA N L O K A A L H E E F T D A A R V O O R
G E M E E N S C H A P S H U I S S I N T S E R VA E S
G E K O Z E N . N I E T V E R W O N D E R L I J K , WA N T
J A N I S V O O R Z I T T E R VA N D E Z E H U I S K A M E R
VA N H E E S W I J K E N D I N T H E R .

GEEN EXPLOITATIESUBSIDIE VOOR
GEMEENSCHAPSHUIZEN

Gerard en Jan bij de levensgrote foto van het Kasteel die in CC St. Servaes hangt

MAAR EERST WILLEN WIJ
WETEN MET WIE WE TE
MAKEN HEBBEN
Ik ben Jan Bouwman, geboren in
Arnhem in 1951. Ik heb HBS B gedaan. Voor de talen en wiskunde
haalde ik allemaal zevens. Op dat
moment wist ik niet welke richting te kiezen en bij mij lag rechten studeren toen voor de hand.
Daar heb ik nooit spijt van gehad.
Na mijn militaire dienst ben ik in
Nijmegen naar de universiteit gegaan en in 1978 afgestudeerd.
Tijdens mijn studie ben ik in 1976
getrouwd met Annelies Kloeg uit
Veghel, die ik had leren kennen
toen ik met mijn ouders en zus
op vakantie was in Drenthe. Ik
heb met haar toen veel badmin-

Maarten heeft onlangs met zijn
partner Tamara een nieuwbouwhuis gekocht in Aalsmeer. Wij
komen er heel graag. Daarnaast
ben ik ook gek van vliegtuigen
en om de haverklap zie ik ze daar
opstijgen en dalen vanaf en naar
Schiphol. Onze jongste zoon Rogier woont met Eveline in Utrecht.

verkiezingen in 2022 heb ik er 5
raadsperiodes opzitten. Ik ben nu
dus voorzitter van Servaes en ik
heb mijn wens om een dag in de
week ‘taxi’ te rijden in vervulling
zien gaan, want ik ben inmiddels
chauffeur op de buurtbus UdenRosmalen en dat doe ik met veel
plezier.

Na mijn studie ben ik bij de gemeente Helmond gaan werken
op de afdeling onderwijs. Na
drie jaar werd ik de chef van de
afdeling ‘onderwijs’ bij de gemeente Maarssen. Van daaruit
gesolliciteerd naar de gemeente Heeswijk-Dinther en in 1989
daar begonnen als hoofd sociale
zaken, welzijn, onderwijs en burgerzaken, in de tijd dat Gerard

OM JE NOG BETER TE
LEREN KENNEN,
WAT KORTE VRAGEN
Je hobby’s? Tennissen, fietsen,
kamperen met de caravan, lezen
en puzzelen. En supporter van
Vitesse uit Arnhem.
Je laatste boek? Een boek van
Nicci French, een literaire thriller.
Wat wilde je vroeger worden? Ik
wilde een tuincentrum beginnen.

‘TROTS OP VRIJWILLIGERS SINT SERVAES,
maar een secretaris ontbreekt’
ton gespeeld en we vestigden ons
record van 350 maal de shuttle
in de lucht te houden. Toen wij
vertrokken had ik geen adres van
haar, maar haar naam was in het
telefoonboek van Veghel vlug
gevonden. Ik heb haar toen een
mooie kaart van Arnhem met trolleybussen gestuurd, met de vraag
om dat record te verbeteren en
sindsdien, ik was toen 17 en zij
15, houden wij de shuttle tot op
heden nog steeds in de lucht.
We hebben drie zonen, Maarten
(39), Paul (37) en Rogier (34).
Paul woont met partner Yvette en
de twee zoontjes, Fer (4) en Jur
(2) nog geen 400 meter bij ons
vandaan. We zien de kleinkinderen veel, passen een dag per week
op en genieten er geweldig van.

Barten wethouder was. Eind 1993
was er sprake van een herindeling
met Nistelrode, totdat de Tweede
Kamer besloot dat ook Heesch
daar nog aan toegevoegd moest
worden. Ik werd in de nieuwe
gemeente Bernheze hoofd Algemene Zaken; ik heb toen 9 maanden in Nistelrode gewerkt. Toen
kwam de functie van gemeentesecretaris in Mill en St. Hubert
vrij en daar ben ik van 1994 tot
2005 werkzaam geweest. Daarna overgestapt naar de gemeente Rhenen als hoofd bestuur- en
managementondersteuning en na
vier jaar overgestapt naar de gemeente Neder-Betuwe om raadsgriffier te worden. In 2015 ben ik
met vervroegd pensioen gegaan.
Ik ben wel raadslid gebleven;
ben dat al vanaf 2002 en bij de

Wie bewonder je? Mark Rutte.
Een mijlpaal in je leven? De geboorte van de kinderen.
Je grootste succes? Eerst als
raadslid voor de OPG, daarna
voor Lokaal, en samen met - ere
wie ere toekomt - Politieke Partij
Blanco, is er zoveel druk uitgeoefend om de Traverse in Heeswijk-Dinther te renoveren, dat
het uiteindelijk is gelukt. De start
is gemaakt.
Een dag van baan wisselen met?
Een fractievoorzitter van een partij in de Tweede Kamer.
En komt er nog een zesde periode als raadslid? Vroeger kwam
het raadswerk neer op de avonden en in het weekend. Nu heb ik
overdag veel meer tijd. Ik ben nog
steeds enthousiast, wil nog graag,
maar het bestuur heeft natuurlijk

de belangrijkste stem daarin.
JIJ BELOOFDE OP
5 OKTOBER 2016 DAT
NISTELRODE NOG VOOR
2018 MOEST BESCHIKKEN
OVER EEN TWEEDE
SUPERMARKT.
WAAR STAAT DEZE?
Dat was politiek niet haalbaar.
We hebben veel moeite gedaan,
we hebben nog naar een locatie
buiten het centrum (de Winter)
van Nistelrode gekeken, maar we
kregen de handen daar niet voor
op elkaar.
IN 2016 ZEI JE HEEL DUIDELIJK NEE TEGEN HET
SUBSIDIËREN VAN GEMEENSCHAPSHUIZEN
Dat was ik toen van mening en nu
nog.
EN WAT HEBBEN JULLIE DE
AFGELOPEN JAREN DAN
MET DE PAS GEDAAN?
De Pas heeft een theaterfunctie
en er zijn maar weinig theaters
in Nederland die zonder subsidie
kunnen en voor die theaterfunctie is subsidie verstrekt. Toen De
Pas de afgelopen jaren de exploitatie niet meer rond kreeg, is die
subsidie door De Pas gebruikt om
de tekorten in de exploitatie te
dekken; wel begrijpelijk maar niet
juist.

Foto’s: Marcel van der Steen

WAAROM WILDE JE ONS
GESPREK HIER HOUDEN?
Daar heb ik natuurlijk een speciale reden voor. Ik ben nu
drieënhalf jaar voorzitter van Servaes en ik ben bijzonder trots op
onze ongeveer 50 vrijwilligers, die
er toch alle dagen van de week
voor zorgen dat alle activiteiten
hier doorgang kunnen vinden.
Wekelijks worden mensen per
dagdeel ingeroosterd. Het bestuur bestaat uit vijf personen;
al lange tijd is de functie van secretaris vacant die we maar niet
ingevuld krijgen. Daarnaast is er
een werkgroep, die zich vooral
bezighoudt met het onderhoud
van het gebouw.
WAT ZOU JE IN DEZE
PERIODE NOG WILLEN
BEREIKEN?
We moeten echt vaart maken
met de klimaataanpak. Dat is een
moeizaam proces en daar maak ik
me echt zorgen over.
HEB JE DE INDRUK
DAT DE INWONERS
GEÏNTERESSEERD ZIJN IN
DE GEMEENTEPOLITIEK?
De dossiers waarin mensen betrokken zijn, zoals het tennispark
Loosbroek en De Pas, krijgen veel
aandacht, maar in zijn algemeenheid is het moeilijk om inwoners
er echt bij te betrekken.

HEB JE NOG EEN BOODSCHAP VOOR ONZE INWONERS?
Dat de mensen in deze coronatijd echt de maatregelen in acht nemen om te zorgen dat we allemaal gezond blijven. En politiek wil
ik de inwoners meegeven dat ze ons vooral als hun vertegenwoordigers zien en dat ze bij alle zaken die spelen bij ons kunnen aankloppen.
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Eenvoudig online
de heerlijkste producten bestellen
Slagerij van Orsouw in Heesch lanceert webshop én vernieuwde website
HEESCH - Veel mensen weten al dat je het heerlijkste vlees voor de barbecue en gourmet ook online
kunt bestellen via de website van Slagerij van Orsouw. Maar vanaf 2 november kun je dus echt nagenoeg alles wat je in de mooie winkel aan ’t Dorp 34 kunt kopen, supereenvoudig bestellen in de uitgebreide webshop die die dag, in combinatie met de compleet vernieuwde website, online gaat.

Bestel vanaf aankomende maandag de overheerlijke verse
producten van Slagerij van Orsouw via de webshop. In deze
DeMooiBernhezeKrant zit een flyer met een mooie aanbieding.

Ter introductie krijg je 10 procent extra korting
op deze toch al mooie aanbieding.
Let op! Deze actie loopt van 2 tot en met 15 november
en geldt alleen als je je bestelling via de webshop plaatst.

Michel en Nancy

“Het heeft allemaal wel een beetje
langer geduurd dan gepland,
maar nu is het dan bijna zover. In de webshop vind je vanaf
aanstaande maandag nagenoeg
ons complete vaste assortiment
terug. Ook onze aanbiedingen
kun je terugvinden op de aanbiedingenpagina op de nieuwe

Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

website”, zegt Michel Sol van
Slagerij van Orsouw.
Veel mensen bestellen online,
merken Michel en Nancy. Zeker
nu iedereen wordt geadviseerd om
toch zoveel mogelijk weer thuis te
blijven, lopen de bestellingen via
de website erg goed. Michel en

Nancy: “In het voorjaar merkten
we dat er echt veel besteld werd
via de website, die toen niet eens
optimaal werkte. Als maandag de
nieuwe website met daaraan gekoppeld de webshop online gaat,
zal het bestellen van producten
voor de klant duidelijker en makkelijker verlopen. ”De door de

klant geselecteerde producten
kunnen vervolgens op worden gehaald in de slagerij in hartje Heesch, op een dag en tijdstip naar
keuze, maar vanzelfsprekend worden de producten ook desgewenst
thuisbezorgd, waarbij de klant van
tevoren kan aangeven wanneer hij
de bestelling het liefst wil ontvangen. Michel: “Wij bezorgen in een
moderne koelbus onze producten
bij de klant. Uiteraard werken wij
volgens alle maatregelen opgesteld door het RIVM, dus met
handschoenen aan, op anderhalve
meter afstand en er is voldoende
desinfectie in de bus aanwezig. En
voor de bezorgkosten hoef je het
niet te laten, want bij minimaal
€ 15,- aan bestelde producten
en tot vijftien kilometer, bezorgt
Slagerij van Orsouw gratis onder
andere in Bernheze, Oss, Megen,
Lith, Berghem, Reek, Herpen en
Schaijk. Buiten vijftien kilometer
bezorgen we ook, kijk op de site

of we ook in uw postcodegebied
komen, met de eventuele bezorgkosten.”
“Je kunt je bestelling trouwens ook
nog steeds gewoon als vanouds
doorbellen naar ons, via de mail
plaatsen of via WhatsApp doorgeven. Betalen kan vervolgens in de
winkel, bij bezorging aan de deur
via Tikkie of meteen in de webshop
via IDEAL.”

‘t Dorp 34 Heesch
0412-451212
info@slagerijvanorsouw.nl
www.slagerijvanorsouw.nl

20

Woensdag 28 oktober 2020

BERNHEZE BOUWT
COLUMN
ONNO
RUIMTELIJKE
ORDENING IS
BELANGENAFWEGING
Ruimtelijke ordening is een
interessant en uitdagend
vakgebied. Ik ben er dagelijks
mee bezig. En wat voor mij
geheel vanzelfsprekend lijkt,
blijkt voor veel mensen een onbekende en daardoor
ingewikkelde materie.

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

ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op
het gebied van ruimtelijke
ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

Regelmatig wordt mij dan ook de vraag gesteld wat
een adviseur ruimtelijke ordening nou eigenlijk doet.
Het antwoord is simpel: Als adviseur ruimtelijke
ordening adviseer ik particulieren, bedrijven, winkeliers,
ondernemers en overheden die op een of andere manier
te maken krijgen met ‘ruimtelijke ordening’. Maar wat is
nu eigenlijk ruimtelijke ordening? Wanneer krijg je met
ruimtelijke ordening te maken?
Wat is ruimtelijke ordening?
Nederland is maar een klein landje. De bevolkingsdichtheid is gemiddeld best hoog en de wensen zijn
talrijk en divers. De ruimte is doordoor (zeker op sommige
plekken) best schaars. Om ons land leefbaar te houden
kan niet op voorhand aan alle individuele wensen worden
voldaan.
Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, afwegingen.
Waar bouwen we nieuwe woningen? Waar kunnen
bedrijven gevestigd worden? Waar mogen agrarische
bedrijven uitbreiden? Waar willen we juist natuur de
ruimte geven? Waar willen we winkels?

Alles en iedereen heeft ruimte
nodig. Afweging van belangen
is noodzakelijk

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

Regelmatig te zien bij RTL 4

MEER INFO

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

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

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

Bedrijvenweg 16,
5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594
n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n
n Schuifpuien
n Schuifpuien
Schuifpuien
n
Vouwwanden
n Vouwwanden
Vouwwanden

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

De antwoorden op deze vragen gaan niet alleen over
het nu, maar ook over de toekomst. Keuzes van nu
bepalen immers de toekomst. Wonen, werken, winkelen,
recreëren... Alles en iedereen heeft ruimte nodig, maar
dat kan niet allemaal op dezelfde plek. Dit vraagt dus
om afweging van belangen, om ordening van de ruimte.
Ruimtelijke ordening is dus een proces waar regels,
wetten, belangen en belangentegenstellingen een rol
spelen. En niet zelden gaat dit gepaard met emoties.
Ruimtelijke ordening is dichterbij dan u denkt
U heeft misschien plannen om een woning te bouwen
op een perceel dat u in eigendom heeft. Of misschien
bent u van mening dat de woning die een ander wil
bouwen juist niet op die plek moet komen. Of misschien
wilt u een bedrijf starten, terwijl op die locatie volgens
het bestemmingsplan alleen gewoond mag worden. Of
misschien heeft u plannen om uw bedrijf te verplaatsen...
Allemaal voorbeelden waarbij u te maken krijgt met
ruimtelijke ordening. U ziet: ruimtelijke ordening is
dichterbij dan u denkt.
Laat u goed adviseren!

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

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken
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DUURZAAM BOUWEN
• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

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

Christianne Derikx bij haar nieuwe lucht-water warmtepomp, Heesch

‘We hebben nu een warmtepomp!’

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

BERNHEZE - “Op 10 oktober 2020, de Dag van de duurzaamheid, hebben mijn man en ik samen onze
HR-ketel naar buiten gedragen. Hup, eruit dat ding! Maar ja, wat dan?” Dat vroegen Christianne en Piet
Derikx zich af. Christianne (62) en Piet (62) wonen aan de Zoggelsestraat in Heesch.
“Het zat er al een tijdje aan te
komen. Onze verwarmingsketel
viel steeds vaker op storing, vervelend maar niet onverwacht na
ruim twintig jaar trouwe dienst.
Wat nu? Wij wilden graag van
het gas af. Een warmtepomp? Is
dat niet erg kostbaar? We dachten eerst dat we een water-water warmtepomp nodig zouden
hebben. Na een eerste oriëntatie
met de BECO-rekentool die we
vonden op www.onsbeco.nl/
warmtepomp gingen we in overleg met een ‘BECOlateur’,
www.onsbeco.nl/
producten-en-diensten-beco.
En wat bleek? Een lucht-water
warmtepomp heeft ruim voldoende capaciteit om ons huis te
verwarmen, omdat het al goed

geïsoleerd is. Om het systeem
eenvoudiger te maken, verwarmen we het kraanwater niet met
de warmtepomp, maar met een
elektrische ‘doorstroomverwarmer’. Deze brengt het water snel
op een temperatuur van 55 graden, wat in de keuken en badkamer fijn is.
Toen alles geïnstalleerd, getest en
gecontroleerd was, was het binnen net zo comfortabel als voorheen. Onze oude kamerthermostaat hebben we vervangen door
een WiFi-thermostaat met zoneregeling. We kunnen nu met
slimme radiatorknoppen in elke
ruimte apart de temperatuur regelen, draadloos! Én we kunnen
met deze warmtepomp koelen,

wat natuurlijk wel lekker is met
de steeds warmere zomers.
De investering nu is wel hoger
dan bij een HR-ketel, maar we
verdienen dit in de komende
twintig jaar met de besparing
in gaskosten ruimschoots terug. Het allergrootste voordeel
is dat we ons huis nu op een
milieuvriendelijke manier kunnen verwarmen óf koelen. Geen
aardgas meer, maar elektriciteit
opgewekt door de zonnepanelen
op ons dak én met 100 procent
duurzaam opgewekte stroom
van BECO. Dat geeft ons een behaaglijk gevoel!”

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

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

www.van-heertum.nl

Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92

Wegens
verhuizing

Meer info of aanmelden op
www.onsbeco.nl

DUURZAAMHEID
TIP

Haal de
zon in
huis

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

OP
UIT VERKO MSHOWROOS
KEUKEN

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

weg!
Alles moet

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u •T:
Nieuwe
Erven
21 u21Heesch
0412 45 61 98
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Zuinig omgaan
met je spullen
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t
Tis winterte

De klok wurt verzet;
tis den tet van wortels
juin en snèrt.
‘t Wurt wer kauw
vursmiddes op de wintermèrt.

Wie krupter nie gère, in dizzen tet,
lekker wèrrem in z’n winterbet?
Smèrges ist loat licht
en soaves vruger donker.
Ok overdag aander zicht,
snaachs veul stèrgeflonker.
Foto: Wim Rijkers

Foto: Ton Vrijsen

DE OPLOSSING

Wie litter nie gère, in dizzen tet,
den hillen dág in z’n winterbet?
In febrieke en kuttóre
wurter wer gepeest,
en onderweges dur de jong
veul béter durgesjeest.
De miste zómergaste
zen allang vertrokke.
Wie hier nou vekansie helt,
lekt me kèj mesjokke:
‘t trekt te kauw op
onder korte zómerrokke.
Wie hetter nie gère, in dizzen tet,
un wèrrem kruikske in z’n winterbet?

Foto: Jo v.d Berg

Meer herfstfoto’s op:
www.mooibernheze.nl/albums

Eén klok loat ik stôn
op den auwen tet.
Dè’s hendeg strakke,
zo tege èint mèrt.
Ad van Schijndel
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De mensen bij Kringloopbedrijven Maasland
De draad weer oppakken
BERNHEZE - In een serie artikelen stellen we
verschillende mensen aan je voor die zijn verbonden
aan Kringloopbedrijven Maasland. Dit keer Peter
Veenstra, vaste kracht in de winkel van Kringloopbedrijf
Bernheze.
Na een 29-jarige carrière bij ABN
Amro valt Peter uit met een zware depressie. Dankzij het GGZ
komt hij er weer bovenop. Maar
de depressie is voor altijd een
onderdeel van zijn bestaan. Met
vallen en opstaan leert hij nog
dagelijks hiermee om te gaan.
Vijf jaar geleden komt Peter bij
Kringloopbedrijven Maasland om
weer arbeidsritme op te doen.
Hierdoor komt hij uit zijn isole-

Van alle spullen wordt de marktwaarde vastgesteld. Voor een iets
lagere prijs komen ze vervolgens
in de winkel te staan. Wij als medewerkers van het bedrijf mogen
pas na werktijd zelf aankopen
doen. Uiteraard tegen de vastgestelde prijs. Daar zijn we heel
streng in.”
Kringloopbedrijven Maasland
In de gemeenten Oss, Bernheze
en Landerd zamelt het kringloop-

‘Van alle spullen wordt de marktwaarde
vastgesteld. Voor een iets lagere prijs komen
ze vervolgens in de winkel te staan’
Peter Veenstra

ment en krijgt het gevoel er weer
toe te doen. Met veel plezier
verzorgt hij nu vier dagdelen per
week de boeken- en platenafdeling en zoekt naar interessante
items voor de veilingkast. Sinds
juni 2019 doet hij dit zelfs in vaste dienst.
“Mensen vragen wel eens of ik
zelf niet de leuke dingen eruit
pik. Maar zo werkt dat hier niet.

bedrijf gebruikte goederen en
kleding in. Bruikbare spullen worden gesorteerd en na eventuele
reparatie te koop aangeboden
in de winkels in Oss en Heesch.
Het kringloopbedrijf heeft geen

winstoogmerk; de opbrengsten
worden gebruikt om mensen, die
om wat voor reden dan ook meer
afstand tot de arbeidsmarkt hebben, een baan, scholing of een

Wil je ook vrijwilliger worden bij Kringloopbedrijven Maasland?
Kijk dan voor meer informatie op www.kringloopbedrijfoss.nl
of bel 0412-626111.

leerwerktraject aan te bieden in
een veilige omgeving. Zo draagt
Kringloopbedrijven Maasland bij

aan het sociale klimaat en wordt
een substantiële bijdrage geleverd aan het milieu.
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Fotograaf:
Jan Smolenaers
Vorstenbosch

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Let op:
RIVM-maatregelen
kunnen invloed
hebben op de
evenementenagenda

DONDERDAG 29 OKTOBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: De beentjes van
St. Hildegard (uitverkocht)
CC Nesterlé Nistelrode
VRIJDAG 30 OKTOBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Marina
Filmhuis De Pas Heesch
Film: De beentjes van
St. Hildegard (uitverkocht)
CC Nesterlé Nistelrode
ZATERDAG 31 OKTOBER
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode
Schrijfadvies met Annelies
Bibliotheek Heesch
PAGINA 2
Blotevoetenpad
met rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
ZONDAG 1 NOVEMBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Film: Parasite
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

MAANDAG 9 NOVEMBER
Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

MAANDAG 2 NOVEMBER
Allerzielenviering
voor genodigden
St. Servatiuskerk Heeswijk-Dinther

DINSDAG 10 NOVEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 3 NOVEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek
Taijiwuxigong & Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 4 NOVEMBER
Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Jan Joosten leest (3+)
Berne boek- en abdijwinkel
Heeswijk-Dinther
PAGINA 18

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

DONDERDAG 12 NOVEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 13 NOVEMBER
Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Film: Le Mans
Filmhuis De Pas Heesch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Blotevoetenpad
met rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Emiel van der Logt
CC De Pas Heesch
ZATERDAG 7 NOVEMBER
Blotevoetenpad
met rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Allerzielenviering
voor genodigden
St. Servatiuskerk Heeswijk-Dinther

Retraitedag
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 18

Film: De beentjes van
St. Hildegard (uitverkocht)
CC Nesterlé Nistelrode

ZONDAG 8 NOVEMBER
Spirituele beurs
Centrum MAIA
Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode

Orgelconcert
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

WOENSDAG 11 NOVEMBER
Marianne Huisman
Centrum MAIA Nistelrode

ZATERDAG 14 NOVEMBER
Schrijfadvies met Annelies
Bibliotheek Heesch
PAGINA 2

VRIJDAG 6 NOVEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 19 NOVEMBER
Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en
Plan de Zwarte Molen Nistelrode

DONDERDAG 5 NOVEMBER
Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Studiegroep: Nagarjuna,
Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Reiki oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
ZONDAG 15 NOVEMBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode
MAANDAG 16 NOVEMBER
Film: The Peanut Butter
Falcon
Filmhuis De Pas Heesch
Poedja-Bardo ondericht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 17 NOVEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek
Taijiwuxigong & Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: The Peanut Butter
Falcon
Filmhuis De Pas Heesch
WOENSDAG 18 NOVEMBER
Energieweverij-avond
Online
PAGINA 12

ZATERDAG 21 NOVEMBER
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Workshop Guru Rinpoche
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Blotevoetenpad
met rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
Pieter Jouke
CC Nesterlé Nistelrode
Jochen Otten
CC De Pas Heesch
Jacques Vriens op bezoek (9+)
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 18
ZONDAG 22 NOVEMBER
Kikker zingt en leest (3+)
CC De Pas Heesch
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode
MAANDAG 23 NOVEMBER
Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 24 NOVEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek
Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 25 NOVEMBER
Ton Bons, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 26 NOVEMBER
Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

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

