
INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie

naar 0412-795170 of 
bezorging@bernhezemedia.com en 

vraag naar Heidi. 

BEZORGER
GEZOCHT!

HEESWIJK-DINTHER
100 kranten

Is een nieuwbouwwijk en wordt
nog wat groter in de toekomst. 

Agterhuys, Bakhuys, Casteelplaets, 
Duyfhuys, Groote Hove,

Kleijne Hove en Roijenburg. 

  

Bijlages en folders worden extra vergoed

Vanaf 13 jaar

Tekst: Anita van den Bogaart

Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE - Ze komen 
allevier uit Nistelrode en 
kennen elkaar vanaf hun 
kindertijd. Vier jongeman-
nen van begin 20, met een 
gezamenlijke passie voor 
muziek. 

Wout Soetekouw kwam met het 
idee, en nu, zo’n negen maanden 
later, staat hun platform als een 
huis en zit de groei er stevig in. 

Wout studeert Bedrijfskunde, zit 
nu in een tussenjaar en wil straks 
de muziek- en mediawereld in. 

Binnen het platform draagt hij 
vooral zorg voor het camera-
werk en de interviews. Ralph 
Smits studeert International Busi-
ness, richting marketing en sales. 
Hij verzorgt de artikelen op het 
platform. Jur Maas is derdejaars 
student Commerciële Economie, 
wat hem goed van pas komt bij 
het ontwikkelen en beheren van 
de website en alle financiële en 
administratieve bijkomstigheden. 
Storm van Bakel is met zijn bij-
na negentien jaar de jongste van 
het viertal. Storm studeert voor 
Horeca-ondernemend manager, 
en is binnen het platform vooral 
degene die de foto’s maakt. Met 
ieders eigen inbreng en expertise 
een prima combi voor het opzet-
ten en uitbouwen van hun plat-
form. 

Artiest en fans samenbrengen
Maar wat doen zij nu eigenlijk, 
als platform? Wout legt het uit: 
“We nodigen rappers en andere 
artiesten uit om voor ons op vi-
deo iets over hun muziek te ver-
tellen. Daarnaast willen we onze 
volgers graag een inkijkje geven 

in de persoon achter de artiest: 
wie is hij, wat drijft hem, wat wil 
hij uitdragen? Uiteraard rappen 
of zingen zij een nummer uit hun 
repertoire en geven daarbij tekst 
en uitleg.” Behalve dit biedt het 
platform ook een stukje enter-
tainment, in de vorm van een 

‘rap-cito’, waarbij de rapper vra-
gen over andere artiesten krijgt 
voorgeschoteld. 

Groei
Over hun toekomstplannen zijn 
de mannen eensgezind: ze willen 
groeien. Ze zoeken de samen-
werking met externe partijen en 
streven ernaar steeds grotere na-
men te kunnen ontvangen. Voor 
nu met een achtergrondscherm 
in de huiskamer, maar op termijn 
vast en zeker vanuit hun eigen 
professionele studio. 

En met nu al een score van 45.000 
views op hun hoogst bekeken vi-
deo gaan zij hun doelen vast wel 
behalen. Kijken dus op Uni-Verse 
Music. En natuurlijk abonneren. 
Super hard, wat jij?
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DE KAASKONING
Flyer met knipbonnen
Heesch en Nistelrode

FEEL GOOD
STORE SPARKLING
Flyer met knipbonnen
Heesch, Nistelrode, Loosbroek 
en Vorstenbosch

BIJLAGE DEZE WEEK

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

V.l.n.r.: Storm, Jur, Wout en Ralph in hun mobiele studio

Ze zijn jong, ambitieus en houden van 
muziek, waarbij rap hun voorkeur heeft
Maar hoe breng je nu de artiest, zijn muziek, het verhaal en de boodschap erachter samen voor 

een breed publiek? Precies, via social media. En dus creëerden ze hun eigen online platform:

UNI-VERSE MUSIC

‘Een inkijkje geven
in de persoon achter

de artiest’

Zie pagina 10

BERNHEZE ONDERNEEMT

PETER VAN DER HEIJDEN

ROB VAN DEN BERG

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

HERFSTKAAS...
EN ANDERE LEKKERE 
HERFSTTIPS

Elk seizoen heeft weer een 
nieuw thema en voor de herfst 
presenteren wij dan ook graag 
de Herfstkaas. Een lekkere 
romige kaas met een lekkere 
kruidenmelange afgestemd op 

het seizoen. U moet deze ‘topper’ komen proeven in onze 
winkels in Oss en in Heesch. Naast de ‘Herfstkaas’ komt er 
ook een hele leuke kaasfondue-actie in samenwerking met 
de Bakkers Lamers.

Gaat u voor een heerlijke 
Zwitserse kaasvariant 
of kiest u voor de ‘Bon 
Fromage special’? Een 
speciaal samengestelde 
combinatie van twee 
heerlijke kazen waar u 
enkel nog een heerlijke 
fles witte wijn en 
een lekker brood aan 
toevoegt. 

Of combineer dit met 
wat lekkere tapas 
zoals vijgen in port of 
mini-gehaktballetjes. 
Salade erbij en genieten 
maar! Andere tips en 
suggesties zijn ook 

welkom. Bijvoorbeeld wat mist u nog in ons assortiment? 

In samenwerking met vijf derdejaars Voeding en Diëtiek 
studenten; Marloes, Mariëlle, Gemma, Lorrany en Djuultje,  
doen we een onderzoek in het kader van gezondheid en 
gezonde en/of vernieuwende producten die we samen gaan 
ontwikkelen! Heeft u nog suggesties deel ze dan met ons 
via onze mail bonfromage.ton@live.nl zodat zij de komende 
periode een mooi onderzoek en verslag kunnen maken ten 
behoeve van hun opleiding en verdere loopbaan. 

Uw reacties, maar natuurlijk ook uw komst naar onze 
winkels, wordt overigens zeer op prijs gesteld. Doet u mee? 
En wellicht wint u wel een lekker stukje Herfstkaas.

Heel graag tot ziens in Oss en in Heesch!

Bon Fromage VOF Oss - Heesch
Ton en Elly Bens

COLUMN
Ton Bens

WIJN EN WELKE KAAS?
Wijnen en port kunnen mooie begeleiders zijn van kaas. Tijdens vier gezellige en leerzame avonden, leer 
je welke verschillende wijnen je het beste kunt combineren met de diverse soorten kaas die er zijn. Je krijgt 
daarbij de basisuitleg over de oorsprong van kaas, interessante weetjes, het wijnproeven en al doende leer 
je welke combinatie goed of juist helemaal niet smaakt. Aan het eind van de cursus ben je dan in staat 
om een verantwoord kaasplankje te maken. Omdat de docent André de Buck elke keer nieuwe wijnen en 
andere kazen meeneemt, is het steeds weer een verrassing hoe de combinatie uitpakt.

BEHEER JE ENERGIEHUISHOUDING
Docenten Emile en Floris organiseren diverse workshops ter ontspanning en verbinding. Nieuw is de work-
shop ‘Beheer je energiehuishouding’. Ze delen met plezier hun kennis en ervaring in het opwekken van 
energie, het bewaken ervan en bewustwording wat energie kost en geeft.

Ontwikkel van futloos zijn, naar energiek voelen!

Wil je energieker door het leven gaan? Meer doen wat je energie geeft en ben je bereid dingen die je ener-
gie kosten te veranderen? In twee middagen van twee uur ga je op ontdekking hoe jouw energiesysteem 
werkt. Hoe je meer energie kan krijgen en kan zorgen dat je deze behoudt.

Zelf kaasplankjes maken en hoe beheer je je energiehuishouding?

www.eijnderic.nl

www.de-pas.nl

Heesch | donderdag 29 oktober | 20.00 tot 22.30 uur | 4 lessen | € 110,-

In de film wordt het verhaal ver-
teld van Bruno en Malik. Bruno 
runt een opvang voor autistische 
kinderen die bij andere instellin-
gen geweigerd worden. Malik, 
een goede vriend van Bruno, 
leidt met zijn organisatie jonge-
ren uit moeilijke buurten op tot 
de begeleiders van deze kinde-
ren. Tussen deze buitengewone 
persoonlijkheden groeit een in-
tieme band. 
Vanwege de zaalcapaciteit in ver-
band met de coronaregels, wordt 

de film twee keer per avond ver-
toont, telkens om 18.15 uur en 
21.15 uur. Bij elke vertoning mo-
gen maximaal dertig personen in 
de zaal. Daarmee wordt het bijna 
een privévertoning. 

Kaarten zijn de bestellen via 
www.de-pas.nl of bij de info-
balie, deze is iedere werkdag
geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

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

Maandag 12 en dinsdag 
13 oktober om 18.15 uur 
en 21.15 uur | € 6,-
2019 | 114 minuten | 
Komedie/Drama

FILMHUIS DE PAS: 
Hors Normers

In april zijn de organisatieleden 
gestart met de voorbereidin-
gen van de elfde editie van De 
Hisse Kwis. Dat de uitbraak van 
COVID-19 en de daarbij beho-
rende anderhalvemetersamenle-
ving gevolgen zou hebben voor 
de kwis, was al snel duidelijk. 

De organisatie had al gauw en-
kele praktische aanpassingen 
bedacht om aan deze norm te 
kunnen voldoen. Toen Mark 
Rutte en Hugo de Jonge op 28 
september tijdens de perscon-
ferentie aangaven dat het aan-
tal sociale contactmomenten 
teruggebracht moest worden 
en je thuis nog maar maximaal 
drie personen mag ontvangen, 
hebben de mensen achter De 
Hisse Kwis de lastige keuze ge-

maakt om het evenement te 
verplaatsen. De Kwis is toch een 
evenement waarbij het gezellig 
samenzijn met bijvoorbeeld fa-
milie, vrienden en buurtgenoten 
voorop staat: het samen kwissen, 
opdrachten uitvoeren en punten 
hamsteren onder het genot van 
een hapje en een drankje.

De onzekerheid over hoe het 
virus zich verder zal ontwikke-
len, en de daaraan gerelateerde 
maatregelen, is voor de orga-
nisatie van De Hisse Kwis nu te 
groot om deze kwis vorm te ge-
ven. Zij belooft dat een grootse 
elfde editie van De Hisse Kwis 
komt... wellicht al eerder dan 
29 december 2021 maar daar is 
de organisatie nog mee aan het 
stoeien!

De Hisse Kwis gaat dit 
jaar niet plaatsvinden
HEESCH - De organisatie van De Hisse Kwis heeft met pijn in haar 
hart besloten om De Hisse Kwis te verplaatsen. De organisatie is 
van mening dat de goede kwaliteit van de kwis, zoals die elke jaar 
wordt neergezet, niet behaald kan worden binnen de nu geldende 
maatregelen. Vele aspecten die De Hisse Kwis zo mooi maken ko-
men in het geding. Een lastig, maar weloverwogen besluit.

Heesch | maandag 2 en 9 november | 13.00 tot 15.00 uur | 2 lessen | € 37,50
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Kapje op, kapje af
Mijn mondkapje zit al een paar weken in mijn jaszak. Het zit ook 
nog in mijn linker-jaszak, vlakbij mijn sleutelbos waar standaard 
ook een muntje voor een winkelwagen aan hangt. Vlak voordat ik 
de winkel binnen loop, raak ik mijn mondkapje dus altijd even aan, 
want ik heb verplicht dat muntje nodig. Ik voel het ook branden 
in mijn handen, maar toch heb ik het nog nooit over mijn hoofd 
getrokken. En al helemaal niet over mijn neus en mond.

Toen ik een paar dagen terug mondkapjesloos door de winkel liep, 
voelde ik me voor het eerst in mijn leven een ongehoorzame burger. 
Het was een dag na het dringende advies van de overheid dat je 
beter in alles waar je niet naar de hemel kon kijken een mondkapje 
kon dragen en ik had het advies niet opgevolgd. Willens en wetens 
dus, want ik had mijn mondkapje gewoon in mijn jas zitten. Ik liep 
onbeschermd door de winkel en bracht daarmee mezelf en vooral 
mijn omgeving in gevaar.

Ik bedacht me, toen ik aan het beslissen was of ik heel lui 
gesneden prei in een zakje zou pakken of voor het echte zelf-
prei-snijwerk zou gaan, dat ik naar alle waarschijnlijkheid een 
heel slechte crimineel zou zijn. Ik voelde op geen enkele wijze 
een adrenalinekick door mijn lijf gaan toen ik bezig was met deze 
illegale praktijken. Integendeel, ik was vanaf de ingang tot de 
groenten bang geweest dat ik betrapt zou worden en zou worden 
aangesproken door de mondkapjespolitie. Ik dacht net al te zien 
dat die normaal zo vriendelijke groentejongen me nu geen blik 
waardig gunde, dus hij had me vast al verklikt bij de 
supermarkt-BOA.

Gek genoeg besloot ik niet mijn mondkapje 
voor de dag te halen en gewoon op te zetten, 
maar ging ik in lichte paniek meteen door naar 
de kassa. Ik keek in mijn karretje en ik wist dat 
ik nog lang niet alle boodschappen had, maar 
ik moest weg, weg uit deze kapjeshel. Deze 
supermarkt was geen plek voor pseudo-
criminelen.

waardig gunde, dus hij had me vast al verklikt bij de 

Gek genoeg besloot ik niet mijn mondkapje 
voor de dag te halen en gewoon op te zetten, 
maar ging ik in lichte paniek meteen door naar 
de kassa. Ik keek in mijn karretje en ik wist dat 
ik nog lang niet alle boodschappen had, maar 
ik moest weg, weg uit deze kapjeshel. Deze 
supermarkt was geen plek voor pseudo-

Even een vraag aan de adviseur van Regiobank: 
Wat kost een jongerenbetaalrekening per maand? 

Niets.
De jongerenrekening is gratis tot 27 jaar.

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

Gun uw spaargeld
een mooie rente

Koek & Zopie

Spaar € 750 en krijg twee winterse soepkommen cadeau*

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A, 5473 AT Heeswijk-Dinther
De Berg 10, 5258 KN Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk-Dinther
T 0413-291980 Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
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VAN GRUNSVEN & HAERKENS
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413-291980
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

Meer vragen? Op www.regiobank.nl vind je nog veel meer tips!

Als een vis in het water
Jan Lubbersen gaat met pensioen bij Waterschap Aa en Maas,
maar blijft zich inspannen voor Stichting Sahelp

Waterschap
Buiten regent het pijpeste-
len, binnen regent het water-
schapsjargon. Stuwtjes, water-
berging, haarvaten... In 1996 
begon Jan zijn carrière bij het 
waterschap. Eerst een combina-
tiefunctie van landmeten, GIS 
(geografisch informatiesysteem) 
en grondzaken. 

Later specialiseerde hij zich in 
grondverwerving en voelde zich 
daar als een vis in het water. Vo-
rige week zwaaide hij af, maar: 
“We hebben veel leuke projec-
ten gerealiseerd”, blikt Jan te-
vreden terug op de vele vrijwil-
lige kavelruilen. En dat blijkt wel, 
want bij iedere gefotografeerde 
slootrand weet hij een verhaal. 

Burkina Faso
Over de West-Afrikaanse tafe-
relen vertelt Jan met minstens 
evenveel passie. De vergelijking 
tussen de twee totaal verschil-
lende gebieden is even interes-
sant als schrijnend: Waar het 
waterschap het in ons kikker-
landje met name druk heeft om 
de grote hoeveelheden water te 
reguleren, doet men in het aan 
de Sahara grenzende Burkina 
Faso, alle moeite om voldoende 
water te kunnen behouden én 
te benutten. Om van te kunnen 

leven, vee van te houden en ge-
wassen te verbouwen. 

Sahelp
In 1977 werd Jan door Stichting 
Nederlandse Vrijwilligers uitge-
zonden naar wat toen nog Bo-
ven-Volta heette, om daar land-
meetkundige werkzaamheden 
te verrichten voor de bouw van 
kleine dammen en irrigatiewer-
ken. In diezelfde tijd werd Stich-
ting Sahelp opgericht, dat hulp-
goederen naar het gebied bracht. 
Inmiddels is Sahelp een vrijwil-
ligersorganisatie die in dat land 
kleinschalig duurzame hulp biedt. 
Foto’s van groene tuintjes met 
uien, wortels en kool in een 
verder totaal verdorde omge-

ving, verraden dat de ingenieuze 
landschapsinrichting ter plaatse 
zijn vruchten afwerpt. Heel be-
grijpelijk dat zijn reizen een diepe 
indruk op Jan hebben achterge-
laten. 

Afscheid
Een standaard afscheid bij het 
waterschap zat er vanwege de 
coronacrisis niet in. Jan bedacht 
daarvoor een creatieve oplos-
sing: Met de foto’s die zijn ga-
rage sieren bedacht hij een quiz, 
die zijn collega’s keurig in kleine 
groepjes en volgens een vaste 
looproute mogen ontrafelen. De 
trofee voor de winnaar is een 
even aandoenlijk als authentiek 
houten muziekinstrument - een 
balafoon - uit het door hem ge-
liefde Afrikaanse land. 

Voortzetting
Geschenken voor zijn afscheid 
hoeft hij niet. Veel liever ziet hij 
een gift voor het goede doel. 
“Bij Sahelp gaat het erom dat 
we elkaar samen helpen, samen 
werken, samen doen. Hetzelfde 
hebben we vanuit het water-
schap, samen met de agrariërs, 
gemeenten en instanties, eigen-
lijk ook altijd gedaan”, legt Jan 
uit. Om filosofisch te besluiten: 
“Water is het begin, het einde 
en de voortzetting.”

HEESCH – In de garage van Jan Lubbersen wemelt het van de zelfgemaakte foto’s. Foto’s van waterber-
gingsgebieden en beekherstel in oer-Hollandse landschappen, wisselen elkaar af met beelden uit een 
snikheet en kurkdroog Burkina Faso. Het contrast kan haast niet groter, en de vraag rijst al snel: wat 
hebben deze foto’s met elkaar gemeen? Het antwoord is water. 

Jan vertelt over gerealiseerde projecten Tekst: Monique van Strien Foto: Marcel van der Steen

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl
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De vergelijking 
tussen de 

twee totaal 
verschillende 

gebieden is 
even interessant 

als schrijnend

Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club

en geweldig voor
de buurt!

STEM
voor 25 oktober

‘Ik moest weg, weg uit deze kapjeshel’
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Eerste Goede Doelen Week 
Heesch in volle gang

Burgemeester Moorman: “Ik 
kende de Goede Doelen Week al 
uit andere kernen van Bernheze. 
Mooi dat ook Heesch de handen 
ineen slaat. Een praktische op-
lossing die hopelijk tot een hoge 
opbrengst leidt. Ik wens de vrij-
willigers veel succes.”

Welke Goede Doelen doen mee?
In Heesch doen zestien beken-
de landelijke fondsen mee aan 

de Goede Doelen Week. Dit zijn 
de fondsen die voorheen ook 
in Heesch collecteerden. Hier-
naast kun je zien welke fondsen 
dit zijn. Op www.goededoelen-
weekheesch.nl kun je meer lezen 
over deze fondsen. Al deze goe-
de doelen werken met hart en 
ziel voor hun ideaal. En de col-
lectanten zetten zich daar graag 
voor in, de meesten al vele jaren. 
Hopelijk draag jij deze doelen 

ook een warm hart toe en steun 
je de Goede Doelen Week.

Hoe werkt het?
Deze week gaan ruim 170 col-
lectanten gezamenlijk langs alle 
deuren in Heesch. Zij brengen 
de enveloppen rond waarin een 
formulier zit. Je kunt invullen aan 
welk doel je wilt doneren. Je kunt 
een digitale bijdrage doen óf de 
collecte-envelop naar een inza-
melpunt brengen. Op 8, 9 en 10 
oktober kun je de envelop inle-
veren bij een herkenbare stand 
van de Goede Doelen Week. 
Deze stands staan bij Eezie Food 
& More aan de Schoonstraat en 
in ’t Dorp bij de fontein. 

In verband met corona worden 
de enveloppen niet bij je thuis 
opgehaald. Zo blijft het aantal 
contactmomenten voor de col-
lectanten én de inwoners van 
Heesch beperkt.

HEESCH - Burgemeester Moorman opende zaterdag 3 oktober de Goede Doelen Week in Heesch. Als 
eerste inwoner deed zij haar donatie aan de goede doelen in de bus. En daarmee is het startschot voor 
de eerste Goede Doelen Week Heesch gegeven. 

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 0412-458888
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.

SocialApp: digitale toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking

Digitale toegankelijkheid bete-
kent dat óók mensen met een 
beperking, volledig gebruik 
kunnen maken van websites en 
apps. Iedereen moet de informa-
tie op websites en in apps kun-
nen lezen of beluisteren. 

Iedereen moet gebruik kunnen 
maken van diensten die via het 
internet aangeboden worden: 
online een paspoort aanvragen, 
je rijbewijs verlengen, je belas-
tingaangifte indienen, iets ko-
pen in een webwinkel, online 
vergaderen, online televisie kij-
ken, samen beeldbellen, een 

bibliotheekboek reserveren of 
een maaltijd bestellen: digitale 
toegankelijkheid betekent dat 
iedereen volledig online mee kan 
doen.
Voor iedere websitebezoeker of 
app-gebruiker is het belangrijk 

dat websites en apps toeganke-
lijk zijn. 
Digitale toegankelijkheid is echt 
noodzakelijk voor mensen met 
een visuele, auditieve of ver-

standelijke beperking, beperkte 
handfunctie, autisme en beperk-
te leesvaardigheid.
Om dit doel te bewerkstelligen 
en eenzaamheid een halt toe te 
roepen, heeft IPG Bernheze een 
pilot van de SocialApp uitgerold 

in Heelwijk en direct aanwonen-
den. In deze zware tijden is dat 
een mooie tool gebleken om op 
meer plekken in Bernheze uit te 
rollen. 

BERNHEZE - Het Integraal Platform Gehandicapten Bernheze streeft een volledig toegankelijk Bernheze 
na. Dit jaar is alles anders. Door de coronacrisis vindt het leven veel meer thuis en online plaats. En 
omdat online meedoen net zo belangrijk is als meedoen in de fysieke samenleving, focust de Week van 
de Toegankelijkheid (5 tot en met 9 oktober) zich dit jaar op digitale toegankelijkheid. 

In deze zware tijden is dat een mooie tool gebleken 
om op meer plekken in Bernheze uit te rollen

De eerste envelop kwam van burgemeester Moorman

EHBO-vereniging 
Augustinus start 
binnenkort met 

EHBO-lessen

HEESWIJK-DINTHER - EHBO- 
verenging Augustinus start 
woensdag 7 oktober met de 
eerste EHBO-herhalingsles. 
In verband met corona heeft 
dit wat langer op zich laten 
wachten dan de bedoeling 
was, maar er kan nu veilig 
gestart worden met lessen. 
Vanzelfsprekend worden de 
richtlijnen van het RIVM op-
gevolgd.

Deze herhalingslessen heb-
ben een open inschrijving. 
Iedereen die geïnteresseerd 
is, is welkom. Een geldig EH-
BO-diploma is niet nodig. 
Ook leden van een andere 
vereniging zijn welkom. Wel 
vraagt EHBO-vereniging Au-
gustinus je je vooraf aan te 
melden, dit in verband met 
corona. Dit kan via 
ehbo@ehboaugustinus.nl of 
06-21863813. Ook kun je 
voor meer informatie vooraf 
even mailen of bellen.
De lessen vinden plaats in CC 
Servaes en starten om 20.00 
uur. Rond 22.00 uur zullen de 
lessen afgelopen zijn. 
De overige lesavonden zijn 
14 en 28 oktober, 11, 18 en 
25 november en 2, 9 en 16 
december. De lessen zullen 
verzorgd worden door in-
structeur Wil Klijmij.

Tijdens deze avonden zullen 
de modules van het Oran-
je Kruis behandeld worden. 
Voor diegenen die in het 
bezit zijn van een diploma 
EHBO, worden de modules 
afgetekend zodat het diplo-
ma verlengd kan worden als 
de benodigde modules zijn 
gevolgd. 

EHBO-vereniging Augustinus 
is er voor de gemeenschap en 
staat graag voor je klaar!

Vrienden van Laarstede opgericht

Annie: “De afgelopen periode 
hebben de bewoners het zwaar 
gehad en de bewegingsruimte is 
ernstig beperkt. Het virus dwingt 
hen nog steeds terughoudend 
te zijn in de contacten. Vereen-
zaming dreigt. De reacties van-
uit de dorpsgemeenschap zijn 
hartverwarmend. Bij diverse ge-

legenheden komen mensen met 
de vraag of ze een gift kunnen 
doen voor de activiteitenpot. 
Onze nieuwe stichting heeft een 
eigen bankrekening waardoor 
deze gelden op verantwoorde 
wijze kunnen worden beheerd.”

Het bestuur gaat nog een  

beleidsplan opstellen en de ANBI- 
status aanvragen. 
Op www.vriendenvanlaarstede.nl 
zal verslag worden gedaan van 
de resultaten, maar deze is nog 
in opbouw.

Wim: “We kunnen niet alles 
tegelijkertijd, maar nu er een 
bankrekening is, kan de stichting 
in ieder geval al meedoen met 
acties. Mensen die een donatie 
willen doen kunnen deze over-
maken op NL 25 RABO 0358 
6746 62 ten name van Stichting 
Vrienden van Laarstede.”

NISTELRODE - Op initiatief van de cliëntenraad is Stichting Vrienden van Laarstede opgericht. Het 
bestuur bestaat uit vijf leden, waarvan Annie van Gestel fungeert als voorzitter en Wim Timmers als 
secretaris. Doel is om extra middelen te vergaren, waarmee ontspannende activiteiten en recreatieve 
middelen kunnen worden bekostigd voor de bewoners van Laarstede.
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Betje Verhoeven
leefde ruim 22 jaar bij haar dochter 
en wordt nog steeds gekoesterd

Het is niet de eerste keer dat er 
over Betje wordt geschreven; zo 
verscheen er zo’n bijna veertig 
jaar geleden ook een kranten-
knipsel over haar. Ze was een 
bijzondere vrouw met een mooi 
karakter. Haar kinderen en klein-
kinderen zijn nog altijd trots als 
ze over haar vertellen. De laat-
ste jaren van haar leven woonde 
Betje bij haar dochter Will Blom-
mers en haar gezin. “Ze had haar 
eigen zit-slaapkamer en de rest 
deelden we samen.” 

‘Ons Nans’
In 1969 was Betje Verhoeven 68 
jaar en merkte ze dat het beter 
was als ze ergens anders ging 
wonen. Haar dochter Will was 
voor de derde keer moeder ge-
worden en kon wel wat hulp 
gebruiken in huis. Betje kwam 
bij het gezin van vijf inwonen 
en verzorgde ‘ons Nans’ (zoals 
ze haar pasgeboren kleindochter 
Nancy noemde) maar al te graag. 
Ook hielp ze met koken en als 
Will lange periodes moest wer-
ken, zorgde Betje voor de kinde-
ren. Je kunt dan ook wel stellen 
dat ze echt hielp met de opvoe-
ding. “Als ik de kinderen straf 
gaf voor iets dat ze gedaan had-
den, kwam Betje voor hen op en 
mocht ik ze geen straf meer ge-
ven”, vertelt Will. 
“Ze was een lieve oma die altijd 
goed voor ons zorgde, ze mop-
perde nooit”, vult Lisette liefde-
vol aan. Elke zaterdag ging ze 
naar de kapper, waarna ze al het 
vlees en vleeswaren haalde voor 
het gezin. “Dat was haar soort 
bijdrage aan het huishouden.” 
Eens per jaar ging ze op vakantie, 
want dan had dochter Will ‘ook 
vakantie’ en hoefde ze niet voor 
haar te zorgen. 

Eén van haar kinderen overleed 
toen Betje nog leefde. “Ze had 
het daar heel lastig mee, maar 
dat liet ze aan niemand zien. Ze 
uitte het niet.” Ze zei ook altijd: 
“Verdriet moet je alleen verwer-
ken.” 

Een stuiver of dubbeltje
Kleindochter Jolanda wist altijd 
precies wanneer oma beneden 

aan het kaarten was. “Ze moest 
altijd zo hard lachen, dat wij het 
in bed hoorden. Dan gingen we 
stiekem naar beneden en liet ze 
altijd wel ‘per ongeluk’ een stui-
ver of dubbeltje vallen die dan 
voor ons was.” Als Betje graag 
’s avonds ergens ging kaarten 
of kienen, brachten haar klein-
kinderen haar graag. “Ik bracht 
haar ook vaak, maar de kinderen 
kregen altijd vijf euro als ze haar 
brachten - terwijl het mijn auto 
was”, lacht Will. 

Ook kleindochter Lisette heeft 
veel mooie herinneringen aan 
haar oma, maar durft ook eer-
lijk te vertellen dat het soms 
wat minder fijn was. “Tijdens 
de puberteit waren er wel eens 
onderwerpen, die je liever met 
je moeder alleen besprak, maar 
oma wilde zich ook graag om mij 
bekommeren.” 

Een zoete inval
Het huis aan de Veldstraat in 
Heeswijk was altijd een zoete in-
val. Betje had tien kinderen met 
ieder een eigen gezin, die vrijwel 
elke zondag op de koffie kwa-
men. In totaal had Betje ruim 45 
kleinkinderen en achterkleinkin-
deren. “Met Sinterklaas kocht 
ze voor iedereen een cadeautje. 
Niet zomaar een, het móest een 
groot cadeau zijn.” 

Zo’n 22 jaar heeft Betje nog bij 
haar dochter mogen wonen. In 
1991 is ze, in haar eigen kamer-
tje, overleden. Vergeten worden 
zal ze nooit. De familie zit vol met 
herinneringen aan hun moeder, 
oma en overgrootmoeder.

Tekst: Carlijn van de Ven

HEESWIJK–DINTHER - De Heeswijkse Betje Verhoeven is inmiddels al ruim dertig jaar
overleden. Ze mocht 89 jaar worden en haar mooie, laatste jaren heeft ze bij haar 
dochter in huis mogen doorbrengen. Ze wordt nog steeds met liefde herdacht door 
haar kinderen, kleinkinderen én achterkleinkinderen. Haar kleinkinderen vertellen dan 
ook graag over haar. 

Betje met haar kleinkinderen John, Lisette en Nancy Blommers

Krantenknipsel van bijna 40 jaar geleden

Verhalen
van vroeger

Betje had
tien kinderen 
met ieder hun 

eigen gezin, 
die vrijwel 

elke zondag 
op de koffi  e 

kwamen
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Themamiddag: Fit, 
gezond en zelf-
standig blijven!
Fysiotherapie, ergotherapie en 
apotheker informeren je

NISTELRODE - KBO Nistelrode 
gaat jou in drie themamiddagen 
informeren en adviseren over 
belangrijke aspecten die te ma-
ken hebben met jouw fysieke 
gesteldheid en gezondheid.

Dit doet KBO Nistelrode in sa-
menwerking met Fysio- en Ma-
nuele Therapie Reyniers, Ergo-
therapie Bernheze en Service 
Apotheek Nistelrode. 
Tijdens de eerste bijeenkomst 

krijg je te horen wat de geria-
triefysiotherapeut, de ergothe-
rapeut en de apotheker voor je 
kunnen betekenen. Naarmate 
we ouder worden kunnen we te 
maken krijgen met gezondheids-
klachten. Hoe blijven we zoveel 
mogelijk uitgaan van onze mo-
gelijkheden in ons dagelijks leven 

en laten we ons niet leiden door 
beperkingen?

De sprekers zijn Marian van de 
Koolwijk, (geriatriefysiothera-
peut), Shakira van Aar (ergothe-
rapeut) en Jos Winkens (apothe-
ker). 

De bijeenkomst is op 5 novem-
ber in CC Nesterlé en duurt van 
14.00 tot 16.00 uur. Het is nood-
zakelijk je aan te melden. Stuur 
uiterlijk 15 oktober een mailtje 
naar kbonistelrode@gmail.com 
met vermelding van naam en te-
lefoonnummer. 

De andere twee bijeenkomsten 
zijn in 2021 en worden afzonder-
lijk aangekondigd.

KBO Bernheze

KBO NISTELRODE
Laat je informeren

Dit betekent ook dat de bieb 
dan digitaal niet bereikbaar is, 
dus zowel de website als de (on-
line) bibliotheek-app is dan niet 
te raadplegen. Kom dus op tijd 
naar de bibliotheek om je lees-
voorraad voor het begin van de 
herfstvakantie te lenen. In deze 
dagen hoeft er geen ‘telaatgeld’ 
betaald te worden. Woens-
dagmiddag 21 oktober zijn de 
bibliotheken weer open.

Let op! Voor de bibliotheekapp 
moet je eenmalig je gebruikers-
naam en wachtwoord opnieuw 
invoeren om met de juiste server 
verbonden te worden. De online 
bibliotheek-app voor de lande-
lijke e-books en luisterboeken is 
weer vanaf maandag 26 oktober 
te gebruiken. 

Als er vragen zijn helpen de bi-
bliotheekmedewerkers je graag.

Bibliotheken Bernheze 
vier dagen gesloten
BERNHEZE - Vanwege automatiseringswerkzaamheden zijn alle 
Noord Oost Brabantse Bibliotheken gesloten van zaterdag 17 okto-
ber 17.00 uur tot en met woensdagochtend 21 oktober. Dus ook de 
bibliotheken in Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode. 

Vorige week lag deze razende reporter in de lappenmand dus 
was er geen Straatfoto van de week. De oplettende lezer van 
DeMooiBernhezeKrant heeft dit vast wel gemerkt!

Deze week ging ik na een tip van de redactie naar Heeswijk-
Dinther, ofwel HaDee. En hoewel ik met de fiets onderweg was, 
waren mijn ouders zo vriendelijk om mij vanaf Vorstenbosch de 
auto te lenen. Wel zo fijn, want het regende pijpestelen. Daarbij, 
mijn nichtje Indy (8) ging mee voor de gezelligheid. We reden 
slalommend door de wijk en parkeerden om de hoek van het 
Pandhof. Daar liepen we naar Pandhof nummer 2. In de tuin 
stond een witte bibliotheekkast, de ‘stekjesbibliotheek’! Er lagen 
onderin ook spinners voor een euro, leuk voor kinderen. Terwijl 
Indy en ik stonden te kijken ging de deur open, het was Claudia 
Jacobs. “Kom maar binnen hoor. Ben je bang voor honden?” 
vroeg ze aan Indy. “Want, we hebben een lieve, maar heel erg 
speelse hond.” Eenmaal binnen vraagt Claudia of we iets willen 
drinken. Maar we slaan dat vriendelijk af.

Daarna vertelt Claudia dat ze eigenlijk begon met een kraampje 
met zelfgemaakte armbandjes voor de meiden uit de buurt. 
“Ze waren zo populair dat we aanvragen kregen voor speciaal 
gemaakte exemplaren. En toen zag ik op Facebook in Uden een 
‘stekjesbibliotheek’. Dat vond ik zo leuk dat ik er hier ook een 
ben begonnen. We hadden toch al een ‘kraampje’. Het idee is 
dat je door te ruilen allerlei soorten plantjes die je nog niet kent 
tegenkomt. En voor kinderen is het ook leuk om te zien hoe een 
plantje groeit. Mijn jongste zoon vindt het ook erg leuk. We zijn 
nu avocadopitten aan het uit laten komen. Die kunnen dan weer 
in de stekjesbibliotheek.”

We sluiten af en Indy mag van mij nog een spinner uitzoeken. 
Ze kiest een blauwe met lichtjes.

Guus van der Valk

Claudia bij haar stekjesbibliotheek

BERNHEZE - Vrijwillig fotograaf Guus van der Valk levert de 
straatfoto van de week aan. Een foto met een kort artikel erbij. 
Deze week is Guus in Heeswijk-Dinther. 

Straatfoto
van de week

Jumbo Wiegmans en WIJ, HEESCH 
verbonden door appeltaart in 
de Week van de Eenzaamheid

Zaterdagochtend 3 oktober zijn 
alle leden van het bestuur op 
pad gegaan met de taartjes, ui-
teraard met de routekaart en 
adressenlijst paraat. Mondkapjes 
en handschoentjes aan, want ja, 
het moet wel veilig gebeuren in 
deze tijd...

De taarten zijn bezorgd. Blije 
gezichten, verbaasde gezichten. 
Mensen aangenaam verrast. 
Dingdong: “Wij zijn van WIJ, 
HEESCH en mogen u namens 
Jumbo Wiegmans een taartje 
aanbieden. 

Verder ontvangt u er een kaart 
bij van Jumbo Wiegmans (per-
soonlijk geschreven door de 
eigenaresse van Jumbo Wieg-
mans), en een kaart van onze 
stichting. Geniet ervan en weet 

dat er mensen klaar staan als u 
behoefte heeft aan hulp van een 
vrijwilliger.”
WIJ, HEESCH ondersteunt de 
week van de eenzaamheid het 
hele jaar door. Niet 1 week maar 
52 weken eenzaamheid bestrij-

den en mensen verbinden, met 
aandacht voor elkaar. 
Wil jij iets betekenen voor een 
ander of heb je een hulpvraag? 
info@wijheesch.nl
06-12997409
www.wijheesch.nl.

HEESCH - Jumbo Wiegmans belde WIJ, HEESCH vorige week op. Zij had het idee om iets leuks te doen 
voor mensen, in de vorm van een appeltaart. Een attentie om mensen te laten weten dat er aan hen 
gedacht wordt. De Week van de Eenzaamheid is hierop gericht. Maar hoe, bij wie en waar deze dan 
bezorgd moesten worden was de vraag die met WIJ, HEESCH gedeeld werd. Graag wilde Jumbo Wieg-
mans samenwerken hierin en WIJ worden erg blij van zo’n initiatief!

Anke Wiegmans en Ingrid ten Broeke



Woensdag 7 oktober 2020 7
  

Het hart van Heesch
“Nee, de fontein staat niet te 
koop!” Refererend aan de foto 
kopt de Heesche Angelique Vos de 
grap gemoedelijk in, terwijl haar 
sympathieke Heeswijk-Dinther-
se compagnon Hêrold Kapteijns 
de vers gezette koffie schenkt. 
Bram schuift vervolgens ook bij 
het gezelschap aan. Aan tafel 
heerst direct een ongedwongen 
sfeer. “Dit is de reden dat we per 
sé fysiek in het hart van Heesch
wilden zitten”, merkt Hêrold op. 
Angelique beaamt: “Op die ma-
nier kun je gemakkelijk bij ons 
binnenlopen om vrijblijvend in ge-
sprek te gaan.” 

No cure, no pay
Vanuit haar hoofdlocatie in Ros-
malen heeft Raadhuys Makelaars 
zich - onder leiding van Hêrold en 
Bram Backx - in slechts een paar 
jaar naar de top drie, als het gaat 
om het aantal verkochte bestaan-
de woningen in Den Bosch en om-
geving. En dat terwijl ze met zes 
man toch slechts een klein kan-
toor zijn. Angelique: “We weten 
wat de zoeker wil en denken mee 
met de klant. Dat vertaalt zich in 
een hoog verkooppercentage. 
Daarom durven wij voor wat be-
treft onze courtage ook te werken 
op basis van ‘no cure, no pay’.” 

Verschuiving woningmarkt
Het is geen toeval dat Heesch is 
uitverkoren. “We zien een ver-
schuiving op de woningmarkt. 
Het is een trend om uit de stad 

te trekken, naar omliggende dor-
pen”, legt Angelique uit. Hêrold, 
die al sinds 1996 werkzaam is in 
het vastgoed, weet: “Ook in Den 
Bosch zien we dat woningen erg 
duur worden. En dus wordt er ge-
zocht naar alternatieven. Heesch
is daardoor heel interessant ge-
worden: Het heeft goede voor-
zieningen, ligt centraal en is een 
groeigemeente.” 

Betaalbare woningen
Angelique woont zelf met haar 
gezin in Heesch en weet daarom 
wat er leeft. “Wij pleiten ervoor 
dat er meer betaalbare woningen 
komen, zodat er een goed aan-
bod ontstaat voor álle doelgroe-
pen. Wij als makelaar zien vanuit 
de praktijk precies waar behoefte 
aan is, zoals bijvoorbeeld levens-
loopbestendige woningen.” Haar 
betoog is vurig en oprecht. “100 
procent is gewoon te weinig voor 
mij. Met veel passie, plezier en 
energie ga ik erin. Ik wil mensen 

verbinden, daarom heb ik voor de 
makelaardij gekozen.” 

De menselijke maat
Haar enthousiasme werkt aanste-
kelijk. Bij Bram, die inmiddels al-
weer vijftien jaar in het makelaars-
vak zit, maar zeker ook bij Hêrold. 
Zij hebben in elkaar hun gelijke 
gevonden. “We hebben dezelfde 
visie, dezelfde bloedgroep. We 
gaan voor deskundigheid en re-
sultaat, maar met menselijkheid 
als maatstaf. Dat maakt ons an-
ders”, overtuigt Hêrold, die ook 
notarieel is onderlegd. “We gaan 
op dezelfde manier met onze 
klanten om. Bij bezichtigingen 
gaan we ter plaatse zitten om de 
wensen te bespreken, en de klant 
houdt de regie.” 

Groot zoekersbestand
Heb je verkoopplannen? Loop 
gerust eens binnen bij Raadhuys 
Makelaars, of bel voor een vrijblij-
vend gesprek bij je thuis. Ontdek  
de voordelen van een groot zoe-
kersbestand in een brede regio. 
De koffie staat voor je klaar!

Aanbiedingen geldig van
9 tot en met 15 april

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

BROCCOLI 500 gram € 0.99
VOORGEKOOKTE KRIEL
      500 gram € 1.25
KAKI 1+1 gratis

GEEN MOGELIJKHEID OM TE KOMEN.
WIJ KUNNEN OOK BEZORGEN...

kipfiletkipfilet
kakelverskakelvers

Canadese hamCanadese ham

€ 1,60100 gram100 gram

Aanbiedingen geldig van
8 tot en met 14 oktober

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

Zachte witte
bollen nu

8+4 GRATIS
Weekendknaller!

Hazelnoot
Tompouce nu

3+1 GRATIS
Gevuld met 
hazelnootpraliné
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Nieuw!

Herfstbrood
gevuld met walnoten, rozijnen,
speculaas & kaneel

RunderschenkelRunderschenkel
voor de lekkerste soepvoor de lekkerste soep

€ 1,10100 gram100 gram

2, 50Nu

€ 1,10100 gram100 gram

gevuld met walnoten, rozijnen, 2 50

Gevestigde naam nu ook
in aangenaam Heesch

Dienstverlening Raadhuys Makelaars staat als een huis

V.l.n.r.: Hêrold, Angelique en Bram met op de achtergrond het pand waarin ze hun tweede kantoor realiseren
Tekst: Monique van Strien

HEESCH – Het is de meeste Heeschenaren niet ontgaan dat er onder appartementencomplex De Drie 
Leliën hard wordt gewerkt. Pal naast de SNS Bank wordt namelijk een tweede vestiging van NVM-kan-
toor Raadhuys Makelaars gerealiseerd, dat vanaf 12 oktober vol ambitie en zelfvertrouwen haar succes-
formule ook in Heesch zal gaan ontvouwen. DeMooiBernhezeKrant mocht alvast op de koffie komen 
voor een ‘sneak preview’. 

Top drie 
van meest 

verkopende 
woning-

makelaars

Schoonstraat 2d, Heesch
0412-782556
heesch@raadhuysmakelaars.nl
www.raadhuysmakelaars.nl

Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club

en geweldig voor
de buurt!

STEM
voor 25 oktober
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HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Regelmatig plaatsen wij in DeMooiBernhezerkrant een foto 
waarvan Heem-kundekring De Wojstap niet weet wie er op staan en of wat het voor stelt.

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

Wie, wat, waar
en wanneer

Heeswijk-Dinther/Loosbroek

Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Onze fanatieke bridge kampioen, chef-kok, spelletjes fanaat 
pur sang en bovenal maatje van Nolly, pa van Rem en Joeri, 
schoonpa van Monique en Hanneke en trotse opa van Bram, 

Cas, Mare en Saar 

Albert van Uden
is niet meer

* Lith, 21 februari 1944      † Heesch, 30 september 2020

We gaan hem missen

Nolly
Remko en Monique

  Cas, Mare
Joeri en Hanneke

  Bram, Saar

Veel dank aan dokter van Cruchten en 
het team van Xtra thuiszorg.

Correspondentieadres:
Veldbeemd 11
5384 PC  Heesch

De crematie heeft vandaag plaatsgevonden.

                                            

                      

Harry Hondong

Bedroefd, met veel mooie herinneringen hebben wij afscheid  
moeten nemen van mijn lieve man, zorgzame (schoon)vader  
en super trotse opa

In 1999 en 2006 zei Harry "Het komt goed".
Nu, op 11 september jongstleden zei hij 

"Het komt niet meer goed, ik heb geen keus".

echtgenoot van

Mientje Hondong-van Nistelrooij

Mientje 

Jessica & Ted, Jolie en Otis
Mascha & Niels, Teun

Vanwege de huidige bijzondere omstandigheden nemen wij  
op vrijdag 9 oktober in besloten kring afscheid van Harry.

5 Oss, 8 juli 1949 c Heesch, 3 oktober 2020

Correspondentieadres: 
Familie Hondong
P.a. Belgenlaan 11, 5406 XN Uden
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Zakelijke rompslomp? Ja, graag!

EXPERTS
Met onze professionele dienstverlening hebben we de kennis en 
knowhow in huis om jou die optimale ondersteuning te kunnen bie-
den. En voor ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken maken 
we gebruik van de expertise van onze partners. Zo hebben we part-
ners op het gebied van financiering, fiscaliteit, juridische vraagstuk-
ken en personeels- en organisatievraagstukken. Allen professionele 
experts die voor jou de beste oplossing zoeken.

ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de comple-
te financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het 
opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken 

naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en 
je bedrijf verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij 
achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners 
hebben we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of 
gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en 
coach, maar vooral als accountantskantoor met een breed en com-
pleet aanbod in professionele dienstverlening.

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

BERNHEZE - Als ondernemer weet je als geen ander wat het runnen van een bedrijf inhoudt. Dat er nogal wat bij komt kijken hoeft niemand je nog uit te leggen. Jij hebt je 
zaakjes graag goed voor elkaar. Vooral ook aan de zakelijke kant. Dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie met een gerust 
hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf graag 
de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Zakelijke rompslomp? Ja, graag!

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

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

Professionele experts die voor jou de beste oplossing zoeken

TUINCENTRUMMEIJS✿ Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

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

Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 oktober en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Regentonactie € 20,00 korting op een regenton 
Deze bon is geldig t/m 31 oktober 2020. Alleen bij de deelnemende winkels. Deze actie geldt uitsluitend voor 

inwoners van gemeente Bernheze, Boekel, Landerd,  Meijerstad, Oss en Uden. Per huishouden maximaal 1 bon.

Bij inlevering van 
deze bon krijgt u 
€ 20,00 korting op 
een regenton naar 
keuze. Daarnaast 
geven wij als 
tuincentrum Meijs 
ook nog 25% 
korting op een 
bijpassende voet.

Naam:

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

E-mail:

Allemaal 
aan de ton

✄

Bosschebaan 23 | 5384 VX Heesch | 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl
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BERNH EZE ONDERNEEMT #SAMENSTERK

De voor- en
achterdeur
Een jaar geleden trad ik 
in dienst bij de gemeente 
Bernheze. Officieel als be-
drijfscontactfunctionaris, zelf 
noem ik het liever ‘De voor- 
en achterdeur bij de gemeen-
te voor bedrijven’. Een ener-
verende en boeiende job, 
maar er is weinig reden voor 
een feestje. De tijd wringt en 
schuurt en vraagt het uiterste 
van heel veel ondernemers. 

Terugkijkend was het ener-
verend, leerzaam, maar ook 
verontrustend. Heel veel be-
drijven in onze gemeente zijn 
zwaar op de proef gesteld. 
En net nu er wat licht aan 
de ondernemende horizon 
kwam, zijn er weer strengere 
regels opgelegd. Dat vraagt 
opnieuw herpositioneren en 

We vinden 
het 

belangrijk 
om jouw 
mening
te horen

Willem
van den 

Brand
Bedrijfscontact-

functionaris
Gemeente Bernheze

Ben jij eigenaar, bedrijfs-
leider of directeur? 
Via mkbvriendelijkstegemeente.nl/
bernheze of de QR code kom je bij 
een digitale enquête. We willen je 
vragen deze enquête vóór 
1 november 2020 in te vullen. 
Dit kost slechts vijf minuten van 
jouw tijd en is volledig anoniem en 
vertrouwelijk!

HEESWIJK-DINTHER - Beste ou-
ders/verzorgers, mijn naam is 
Amanda den Dekker. Ik woon 
samen met Janus en onze doch-
ter Mila van 1 jaar in Hees-
wijk-Dinther. 

Ik werk graag met kinderen en 
neem graag op een positieve 
manier deel aan de opvoeding, 
door op een consequente ma-
nier op te voeden waarin ruim-
te is voor de eigenheid van het 
kind. 

Ook vind ik het heerlijk om met 
de kinderen buiten te zijn, te 
knutselen, spelletjes te spelen, 

verhaaltjes voor te lezen, et ce-
tera. Er wordt opvang geboden 
in een rookvrije omgeving. 

De kinderen hebben hier genoeg 
plek om binnen en buiten te spe-
len. Voor mij is het belangrijk dat 
elk kind de aandacht krijgt die 
het verdient en zich kan ontwik-
kelen in een veilige, vertrouwde 
en liefdevolle omgeving.

Per 1 december ga ik starten 
met de kinderopvang. Ik ben 
van maandag tot en met don-
derdag geopend vanaf 6.30 tot 
17.30 uur. Afwijkende tijden in 
overleg.

Voor meer informatie kun 
je me appen of bellen op 
06-19503255. 

Groetjes, Amanda den Dekker

Kinderopvang Heilaren

Jouw ondernemersvereniging
www.ondernemersverenigingheesch.nl
www.welkominhd.nl
www.ovnistelrode.nl
Facebook.com/LOBLoosbroek
www.ondernemendvorstenbosch.nl
www.so-bernheze.nl

De inschrijving

sluit op 6 november 

om 12.00 uur

Hoofdstraat 42
5473 AR Heeswijk-Dinther
0413-291523

www.ketelaarsvanzutphen.nl - www.funda.nl

TE KOOP VIA INSCHRIJVING

Gunstig gelegen bouwkavel (459m²), bestemd voor 
het oprichten van een vrijstaande woning.

Op het perceel staat nu nog een voormalig 
diepvrieshuisje en een garage/schuur, welke door de 
koper zullen moeten worden gesloopt alvorens op 
deze locatie met een eigen architect en aannemer
uw droomhuis te realiseren volledig gericht op uw 

woonwensen!

Brochure, inschrijvingsformulier
en verdere informatie via ons kantoor.

Carnaval 2021 in Loos-
broek ‘Op z’n gat’

LOOSBROEK - Ook bij De Kreuge
in Loosbroek staat momenteel al-
les ‘op zunne kop’. Zelfs hier zien 
ze er geen gat meer in; carnaval 
ligt het komend jaar op z’n gat. 

“We hielden de situatie al enige 
tijd in de gaten,” zegt voorzitter 
Guido van Menzel. “Wij zijn hier 
in Loosbroek écht niet voor één 
gat te vangen. Maar momenteel 
klinkt uit alle hoeken en gaten 
zo’n slecht nieuws, dat ook wij 
moeten besluiten om vooralsnog 
geen activiteiten te plannen van 
zaterdag 13 februari tot en met 

dinsdag 16 februari 2021. Van-
daar ook het door ons gekozen 
thema: Carnaval 2021 ‘Op z’n 
gat’!” 

Hoewel De Kreuge normaliter 
voor ieder gat een spijker heeft, 
lijken op dit moment de risico’s 
niet te overzien. En wie zijn gat 
brandt, moet op de blaren zit-
ten... en daar voelt de organisatie 
van het Lôsbroekse carnaval niet 
zoveel voor. De gezondheid van 
alle carnavalsvierders staat hier 
écht voorop! 
“We blijven de situatie goed in 
de gaten houden de komende 
maanden en heel misschien vin-
den we dan ergens nog wel een 
gaatje om wat kleins te doen óf 
om wat voor de kleintjes te doen. 
Houd onze website en social me-
dia dus maar goed in de gaten”, 
sluit Guido af.

Bijzondere coronabestendige gildemis
NISTELRODE - In de St. Lambertus kerk werden zondag 4 oktober de gildekoning en gildeprins ge-
installeerd. Ook werd aspirant-lid Rick Dounen als gildebroeder geïnaugureerd. Alles natuurlijk met
inachtneming van de meest recente veiligheidsvoorschriften voor het COVID-19 virus. De gildemis 
werd gecelebreerd door pastoor Ouwens.

Vanwege het 30ste herinrich-
tingsjaar werden uit piëteit alle 
namen van de overleden gilde-
leden en sympathisanten voor-
gelezen. Na de dienst werden 
op de Gildenhof ceremonieel de 
drie herdenkingsschildjes in de 
gedenkboom geplaatst. Aanslui-

tend is op verzoek en in aanwe-
zigheid van de familie van gilde-
broeder Willy van der Heijden 
door het gilde met omfloerste 
trom en vaandel met zwarte ba-
nier zijn as bij zijn geadopteerde 
rode beukenboom nummer 52 
uitgestrooid.

Wapenmeester Ronald Spits, 
die donderdag 1 oktober de ti-
tel behaalde van Schuttersko-
ning, kreeg onder luid applaus 
de schuttersketen omgehangen 
en nam de vele felicitaties op ge-
paste afstand in ontvangst. Schutterskoning Ronald Spits met 

bloemen in gildekleuren

De gezondheid van de 
carnavalsvierders staat 

hier écht voorop

Rabo Clubsupport
Goed voor jouw club

en geweldig voor
de buurt!

STEM
voor 25 oktober
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BERNH EZE ONDERNEEMT #SAMENSTERK
Starter van de maand
Laserlux startte in februari en gebruikte 
het netwerk om te groeien
PETER: ‘IK HEB ME NIET LATEN TEGENHOUDEN DOOR DE MAATREGELEN RONDOM COVID-19’

Peter geeft aan: “Ik heb me 
niet laten tegenhouden door 
de maatregelen rondom 
COVID-19, maar ik had natuur-
lijk nagenoeg geen klanten, dus 
dat kon al niet minder worden 
door de maatregelen! Gelukkig 
begint het nu wel echt te lopen. 
Offline netwerken was niet mo-
gelijk in deze tijd maar ik heb een 
groot aantal online netwerkbij-
eenkomsten bijgewoond.”

Het lasergraveren kan in pri-
vétoepassingen, maar groten-
deels biedt Peter de zakelijke 
markt vele toepassingen voor 
relatiegeschenken op maat, gro-
te oplages gepersonaliseerde 
bedrijfsgadgets of zakelijke toe-
passingen zoals het lasergrave-
ren van producten, apparatuur 

en/of gereedschap. Maar denk 
ook aan een uniek cadeau, een 
persoonlijk ontwerp of een bij-
zonder design aan de muur, voor 
buiten aan de gevel of binnen in 
de zaak.

Naast het graveren van produc-
ten kan Peter ook diverse ma-
terialen uitsnijden met behulp 
van een CO2-laser. Hierdoor 
kan hij een idee of huisstijl om-
zetten naar een laser gesneden 
product. Denk aan maquettes, 
muurdecoraties, naamplaatjes
et cetera.

Vooral voor de bedrijven die een 
inspirerend kerstpakket willen 
bedenken voor hun medewer-
kers, is het laseren een bijzon-
dere manier om - zeker in deze 

tijd - iets bijzonders te doen voor 
hun werknemers. Een logo, tekst 
en afbeelding graveren op bij-
voorbeeld hout, metaal, glas, 
leder, spiegels, natuursteen of 
textiel, of een mooie hapjesplank 
met het bedrijfslogo. 

Peter heeft een mooie overzich-
telijke website en werkt aan zijn 
netwerk. Hij neemt zijn onderne-
merschap duidelijk heel serieus. 

Ga eens kijken voor meer infor-
matie op www.laserlux.nl.

PETER VAN DER HEIJDEN

NISTELRODE - Peter van der Heijden is in februari 
gestart als ondernemer met zijn bedrijf Laserlux. Hij sloot 
zich meteen aan bij Ondernemersvereniging Nistelrode, 
deed mee aan Starters Succes en netwerkorganisatie BNI 
Meierijstad. 

Ondernemer aan het woord
Rob: ‘Niet het ‘goedkoopste’
van ver weg, maar het 
lekkerste van dichtbij’

Milieubewust
“Die duurzaamheid trekken we 
door in de volle breedte van 
onze werkzaamheden,” vertelt 
Rob van den Berg, algemeen di-
recteur bij De Meesters van de 
Halm. “Duurzaam en milieube-
wust werken zit in onze genen. 
Eén van de principes van De Halm 
is het gebruik van Nederlands 
graan en indien niet beschikbaar, 
van zo dichtbij mogelijk. Zo heeft 

de biologische landbouw in Ne-
derland een kans gekregen om 
te floreren. Het past ook bij ons 
idee van biologisch en zo duur-
zaam mogelijk werken: zonder 
veel ‘food miles’. Hoe bio is bio 
als je de grondstoffen van ver 
weg haalt als ze ook dichtbij te 
verkrijgen zijn?”

Echte en eerlijke prijs
Er wordt geproduceerd op groene

stroom en reststromen die wor-
den ingezet als veevoer of voor 
de productie van groene stroom. 
“Juist omdat we geen klimaat-
vervuiler zijn, onze telers een 
goede prijs betalen en niet bij-
dragen aan biodiversiteitsverlies 
(rondom biologische akkers ont-
staat namelijk een grote biodi-
versiteit), liggen onze producten 
voor een echte, eerlijke prijs in 
de winkel. 
Dit in tegenstelling tot de gang-
bare producten waar die verbor-
gen kosten op de maatschappij 
drukken.”

HEESWIJK-DINTHER - Meesters van De Halm is Nederlands enige biologische havermout- en muesli-
fabriek. Ze zijn de grondleggers van het verwerken van biologische granen. Al meer dan veertig jaar 
verwerken ze graan van korrel tot een verantwoord eindproduct. Dit doen ze traditiegetrouw volgens 
een uniek, authentiek productieproces waarin smaak en kwaliteit naast transparantie en duurzaamheid 
centraal staan.

LASERGRAVEREN EN -SNIJDEN

Klein Kantje 11, Nistelrode
+31 6 51 81 35 35
info@laserlux.nl
www.laserlux.nl

WWW.MEESTERSVANDEHALM.NL

HET LEKKERSTE VAN DICHTBIJ

100% haver 100% spelt

ROB VAN DEN BERG

De Morgenstond 11b
Heeswijk-Dinther
+31 (0)413 29 30 90
info@dehalm.nl
www.dehalm.nl

herpakken. Ik ben onder de 
indruk van de veerkracht 
van ondernemend Bernheze, 
hoe ze steeds de rug heeft 
gerecht, met nieuwe ideeën 
kwam en oplossingen vond 
die passen bij deze tijd.

Als gemeente doen we 
ook wat kan om te helpen. 
Samen met de ondernemers-
verenigingen, maar ook bij 
de bedrijven aan de keuken-
tafel. Natuurlijk proberen 
we het zo goed mogelijk te 
doen, en hopelijk was dat 
voel- en zichtbaar. Nu komt 
er deze week een brief en/of 
mail met een korte enquête 
rond de MKB-vriendelijkste 
gemeente. We vinden het 
belangrijk om jouw mening 
te horen over onze dienstver-
lening. Hoe denk je dat we 
samen uit de crisis (kunnen) 
komen, hoe worden de 
inspanningen en acties vanuit 
Bernheze ervaren en ge-
waardeerd? Het doel is een 
positieve prikkel voor nieuw 
beleid of initiatieven om het 
lokale ondernemersklimaat te 
stimuleren. Met je deelname 
kunnen we leren, verbete-
ren, maar vooral nog meer 
maatwerk leveren om zo 
samen het hoofd te bieden 
aan de aanhoudende crisis in 
ondernemersland.

Gegroet, Willem

Ondernemersnieuws
Ontvang jij de nieuwsbrief voor 
ondernemers van de gemeente al?
Aanmelden kan via 
www.bernheze.org onder het 
kopje ‘Inwoners en ondernemers’ > 
meer onderwerpen, 
subkop ‘Ondernemen’.
Daar vind je de aanmeldknop voor 
de nieuwsbrief voor ondernemers.
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1 t/m 31 oktober 2020
Regentonactie

12 oktober 2020
Raadscommissie 
Bestuur en Strategie
Online via www.bernheze.org

13 oktober 2020
Raadscommissie 
Maatschappelijke Zaken
Online via www.bernheze.org

14 oktober 2020
Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken
Online via www.bernheze.org

29 oktober 2020
Raadsvergadering
Online via www.bernheze.org

31 oktober 2020
Duurzame Huizen Route

7 november 2020
Duurzame Huizen Route

t/m december 2020
Aanmelden mantelzorg-
waardering

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

Naar de gemeente?

Keer het tij
Ik heb afgelopen zomer vurig 
gehoopt dat ik deze column niet 
hoefde te schrijven. Het Corona-
virus leek toen behoorlijk onder 
controle en we genoten - met 
beperkingen - van onze hervon-
den vrijheid. De horeca had weer 
wat klandizie, de zorg kwam op 
adem en de middelbare scholieren 
mochten weer gewoon op school 
les gaan volgen.

Ik hoopte dat we het normale leven in het najaar weer konden 
oppakken, dat we konden dromen van leuke dingen en dat de 
tweede golf zou uitblijven. Maar dat blijkt ijdele hoop te zijn 
geweest. De tweede golf is een feit: besmettingen lopen op, 
ziekenhuisopnames van mensen met Corona stijgen en de druk 
op de reguliere zorg neemt toe. Gelukkig (nog) niet met de hef-
tigheid zoals we die in het voorjaar zagen, maar er is heel veel 
reden voor alertheid.

En daarom schrijf ik deze column toch. Om wederom een 
beroep op u te doen. Ik vraag u opnieuw om de maatregelen 
in acht te nemen: houd afstand, vermijd drukte, werk zoveel 
als mogelijk thuis, laat u testen bij klachten en was uw handen 
regelmatig. En ik adviseer u dringend om een mondkapje te 
dragen als u boodschappen doet, een boek leent in de biblio-
theek of ons gemeentehuis bezoekt. Baat het niet dan schaadt 
het niet. 

Ik realiseer me heel goed dat er met de nieuwe maatregelen 
weer een groot beroep wordt gedaan op uw uithoudingsvermo-
gen. Ook ik baal ervan dat ik thuis maximaal drie mensen mag 
ontvangen, m’n zoons niet kan zien voetballen en om tien uur
‘s avonds het restaurant moet verlaten. En nog vervelender is 
het dat we weer stevige beperkingen moeten opleggen aan 
bruiloften en uitvaarten. Dat zijn juist de momenten dat je ver-
langt naar samen. 

Toch hoop ik dat u de forse stappen terug kunt opbrengen. 
Zodat we het virus met elkaar eronder krijgen. De komende tijd 
herdenken we in Nederland en Bernheze de slachtoffers van de 
eerste besmettingsgolf. Ik hoop van harte dat we zo’n herden-
king niet vaker hoeven te doen.  Laten we daarom samen het tij 
keren. 

COLUMN

Burgemeester Marieke Moorman

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

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

vrij naar Ingmar Heytze

Foto: Pieter van den Akker

In deze periode is aandacht voor 
elkaars verdriet, teleurstellingen 
en andere gevolgen die mensen 
ervaren door corona. Het wordt 
ook een tijd waarin we voor-
uit gaan kijken: hoe helpen we 
elkaar hier doorheen en weer 
bovenop? Het kabinet roept ge-
meenten en maatschappelijke 
organisaties op om activiteiten 
te organiseren in het kader van 
‘aandacht voor elkaar’. Bedrijven 
en particulieren wordt gevraagd 
om hun voorbeeld te volgen, 
binnen de mogelijkheden die 
zij hebben. Goede ideeën en 
aanpakken worden daarbij ter 
inspiratie in kaart gebracht. De 
Rijksoverheid vervult een coördi-
nerende rol.

In Bernheze zijn veel inwoners 
overleden aan het coronavirus 
en nog meer inwoners zijn daar-
bij betrokken. Het afscheid vond 

vaak plaats in kleine kring en niet 
iedereen kon daarbij aanwezig 
zijn. Mensen verloren hun baan 
of bedrijf en huwelijken en an-
dere bijzondere jubilea gingen 
niet door of konden niet gevierd 
worden. 

Om stil te staan bij al deze ge-
volgen plaatsten we op 6 okto-
ber in iedere kern een gedicht 
dat u bovenaan dit artikel vindt. 
Mooie woorden, die hopelijk 
wat steun bieden in deze moei-
lijke tijd. Het gedicht en de fo-
to’s zijn tot stand gekomen in 
samenwerking met de Bernhezer 
Kunst Kring. In november plant 
de gemeente in iedere kern een 
herinneringsboom. Iedereen kan 
dan op de tijd en manier die men 
wenst dierbaren herdenken of 
even stilstaan bij deze moeilijke 
periode. Meer informatie hier-
over volgt later.

Aandacht voor elkaar
Op 6 oktober is de landelijke aftrap van een periode waarin we als 
Nederlanders ‘aandacht voor elkaar’ hebben. Het kabinet wil geza-
menlijk stilstaan bij de gevolgen van de coronacrisis. Als gemeente 
sluiten we hierbij graag aan.

In veel straten binnen de be-
bouwde kom zijn de lantaarn-
palen voorzien van kroonringen. 
In enkele straten moet dit nog 
gebeuren. 

Kroonringen niet leverbaar
De kroonringen zijn momenteel 
niet leverbaar. De producent van 
de kroonringen heeft een fl inke 
vertraging opgelopen, omdat de 
fabriek door corona een lange 
tijd gesloten is geweest. 

Zodra we nieuwe kroonringen 
ontvangen, gaan we direct aan 
de slag met plaatsen. 

We nemen dan ook de straten 
mee, waar extra kroonringen 
gewenst zijn.

Wanneer hangt u uw PMD-
afvalzakken aan de kroonring? 
Hang uw PMD-afvalzakken op 
de ophaaldag voor 7.30 uur aan 
een kroonring op een lantaarn-
paal vlakbij uw huis. U kunt de 
zakken eventueel ook de avond 
voor de ophaaldag vanaf 19.30 
uur aan de kroonring hangen. 

Houd u zich aan deze tijden. Het 
geeft namelijk op verschillende 
manieren overlast als zakken te 
vroeg of te laat worden opge-
hangen. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de 
Gemeente Bernheze via
0412-45 88 88 of via 
gemeente@bernheze.org. 

Vertraging plaatsen kroonringen

We zijn op zoek naar:
- Allround KCC-medewerker.

Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

VACATURE
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De gemeente werkt op afspraak. 
U kunt via onze website 
www.bernheze.org of telefo-

nisch via 0412-45 88 88 een af-
spraak maken. 

Het dringende advies is om een 
niet-medisch mondkapje te dra-
gen als u het gemeentehuis be-
zoekt. 

Houd 1,5 meter afstand van an-
deren, ook met een mondkapje 
op. Kom alleen naar de afspraak. 

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

MFA De Stuik 
Nul op de meter

Als kers op de taart zijn er bijna 
tachtig zonnepanelen geplaatst 
op het dak van het nieuwe sport-
zaalgedeelte van Multifunctio-
nele Accommodatie (MFA) De 
Stuik in Vorstenbosch. Dit was 
het laatste onderdeel van het 
nieuwbouwproject. 

De panelen hebben samen een 
vermogen van ruim 25.000 
Wattpiek (WP). Goed voor een 
jaarlijkse opbrengst van onge-
veer 21.000 kWh. 

Daarnaast is de accommodatie 
gasloos. Hiermee is de nieuwe 
sportzaal ‘Nul op de meter’. De 
gemeente ontvangt voor dit 
project rijkssubsidie (Stimulering 
Duurzame Energieproductie). 
Voor iedere opgewekte kWh 

wordt een subsidie op de kost-
prijs verkregen. 
Al met al een mooi voorbeeld 

van een duurzaam project wat 
samen met lokale bedrijven is 
gerealiseerd. 

Wethouder Rien Wijdeven legt samen met Johan van Driel 
(Aannemersbedrijf P. van Driel) en Rens Verstegen (Verstegen Elektro) 
de eerste panelen. 

Op 17 maart 2021 zijn er Twee-
de Kamerverkiezingen. Wij zijn 
op zoek naar stembureauleden 
en tellers. Lijkt je dit leuk, meld 
je aan! 

Aanmelden 
Wij hebben juist nu extra men-
sen nodig! Wil je je opgeven? 
Doe dit dan vóór 1 november 
via: https://bernheze.mijnver-
kiezing.nl/mijnverkiezing/auth/
register. 
Nadat wij alle aanmeldingen 
hebben ontvangen, krijg je op 
tijd bericht of je wel of niet op 
een stembureau geplaatst kan 
worden.

Vergoeding
Stembureaulid: € 225,- 
(hele dag)
Teller: € 60,- (één avond)   

Coronamaatregelen 
Wij maken onder andere gebruik 
van gezichtsbescherming, weg-
werphandschoenen, kuchscher-
men en handdesinfectiemidde-
len.

Heb je een vraag? 
Stuur dan een e-mail naar ver-
kiezingen@bernheze.org. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bernheze.org (zoekterm: 
stembureau).

Oproep Stembureauleden
Tweede kamer verkiezingen 17 maart 2021

Gemeente haalt bladafval op
In de herfst en winter ruimt de gemeente de gevallen bladeren op

Bladeren in de gft-container of 
naar het groendepot
Bladeren zijn natuurlijke compost 
voor uw tuin en zorgen ervoor 
dat de grond minder verdroogt. 
Ons advies is om de bladeren 
zoveel mogelijk in uw borders te 
harken. 

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

weg 13, Nistelrode
- Firma Dijkhoff, Lariestraat 25, 

Heeswijk-Dinther

De gemeente ruimt bladeren op
Vanaf half oktober rijden we bin-
nen de bebouwde kom met een 
zuigwagen rond om het blad op 
te zuigen. 

We kunnen natuurlijk niet overal 
tegelijk zijn, dus we geven voor-
rang aan de straten, goten en 
voet- en fietspaden. 

Later in het seizoen gaan we 
de grasvelden en plantsoenen 
vrij maken van blad. We nemen 
dan ook kleine bladhoopjes die 
op het gras of in de berm liggen 
mee.

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

Ophaalrondes
De eerstvolgende ophaalronde 
is in november/december/janu-
ari/februari. We beginnen op 2 
november/7 december/4 janua-
ri/1 februari. We hopen dat we 
de bladhopen binnen een week 
kunnen ophalen, maar het kan 
zijn dat de ronde 2 weken duurt. 
Dat is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen. 
Als u uw bladhoop voor 29 ok-
tober/ 26 november/ 30 decem-
ber / 28 januari aanmeld, nemen 
we hem begin november/de-
cember/januari/februari mee.

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

Volgende week ontvangt elke 
woningeigenaar in de gemeente 
Bernheze een brief met een te-
goedbon. 

Met deze bon kunnen wonin-
geigenaren voor een bedrag van  
€ 45,- hun woning een stukje 
energiezuiniger maken. De bon 
is te besteden in de webshop 
van het gemeentelijke ener-
gieloket van Bernheze; Brabant 
Woont Slim. U kunt tot uiterlijk 
22 november 2020 de tegoed-
bon verzilveren. 

Winactie
Naast de bon is er ook een Ener-
gieBespaarposter toegevoegd 
aan de brief. Op deze poster 
staan allerlei weetjes over de klei-
ne energiebesparende maatre-
gelen die aan te schaffen zijn via 
de webshop. Hangt u de poster 
mooi ingekleurd voor het raam? 
Dan maakt u ook nog eens kans 
op een energiebesparingspakket 
ter waarde van € 5.000,-. Deze 
actie loop tot uiterlijk 22 novem-
ber 2020.

Waarom doet de gemeente 
Bernheze dit?
De komende jaren gaat er in Ne-
derland veel veranderen in de 
manier waarop we onze huizen 
verwarmen. Ook in gemeen-
te Bernheze zijn we hier volop 
mee bezig. Dat doen we om 
de CO2-uitstoot te verlagen. 
Langzaam maar zeker stoppen 
we het gebruik van aardgas en 
stappen we over op duurzame 
energiebronnen zoals zon, wind 
en water. 

Naast het overstappen op ande-
re energiebronnen kunnen we 
ook onze energiebehoefte ver-
lagen. Door energie en daarmee 
CO2 te besparen, vergroot u uw 
wooncomfort en verlaagt u de 
energierekening.

Meer informatie 
Kijk op 
www.brabantwoontslim.nl/
tegoedbon  voor de voorwaar-
den, hoe u de bon kunt verzilve-
ren én hoe u mee kan doen met 
de winactie!

Tegoedbon van € 45,-
voor woningeigenaren

De openingstijden van het gemeentehuis zijn aangepast. Het ge-
meentehuis is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, 
’s ochtends van 8.30 uur tot 12.30 uur. Op woensdag is het ge-
meentehuis open van 13.30 uur tot 19.00 uur. 
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Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 

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

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

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

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2018 is een melding 
gedaan door:
- TWC Coppi Herpen voor het 

organiseren van een Veldtoer-
tocht/ATB-tocht op 18 oktober 
2020 van 08.30 tot 12.30 uur 
over een deel van het grond-
gebied van Bernheze. De toe-
stemming is verzonden op 1 
oktober 2020. 

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

Wet ruimtelijke ordening 

Vastgesteld bestemmingsplan 
Jonkerstraat 1 Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
de gemeenteraad in de vergade-
ring van 24 september 2020 het 
bestemmingsplan ‘Jonkerstraat 1 
Heesch’ ongewijzigd heeft vast-
gesteld. Het plan is te raadple-
gen op www.ruimteljikeplannen.
nl onder code NL.IMRO.1721.
BPJonkerstraat1-vg01.
Inhoud: Het plan behelst het 
toevoegen van een ruim-
te-voor-ruimtewoning en het 
omzetten van een bedrijfswo-
ning naar een burgerwoning.

Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Lariestraat 17
 Het handelen met gevolgen 

voor beschermde monumen-
ten en vervangen rieten kap, 
plaatsen nieuwe dakramen, 
aanbrengen isolatie en vervan-
gen kozijn in achtergevel

 Datum ontvangst: 27-09-2020
- Heilarensestraat 7
 Plaatsen zonnepanelen
 Datum ontvangst: 25-09-2020
- Laag-Beugt ong.(tussen 3b en 

3c)
 Oprichten woonhuis met bij-

gebouw

 Datum ontvangst: 25-09-2020
Loosbroek
- Bosschebaan 5
 Oprichten loods
 Datum ontvangst: 24-09-2020
Heesch
- Van-Uden-erf 2
 Plaatsen erfafscheiding en 2e 

inrit
 Datum ontvangst: 30-09-2020
- Ruitersweg-west 4
 Kappen 1 Eik (werkzaamheden 

kabels)
 Datum ontvangst: 30-09-2020
- Amelseind ong.
 Kappen 1 knotwilg (bouwrijp 

maken, aanleg inrit)
 Datum ontvangst: 29-09-2020
Nistelrode
- Menzel 67
 Realisatie educatieruimte tbv 

project” Zicht op wijst Menzel”
 Datum ontvangst: 30-09-2020
- Laar 29c t/m 29n
 Oprichten appartementen 

(wijziging eerder verl.verg.)
 Datum ontvangst: 30-09-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.

Heeswijk-Dinther
- Balledonk 14a
 Oprichten bijgebouw
 Verzenddatum: 29-09-2020
Heesch
- Stationsplein 2b
 Aanpassen kozijn en wijzigen 

gebruiksfunctie en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke or-
dening

 Verzenddatum: 01-10-2020
- Boogstraat ong. sectie D 3250 

(tegenover nummer 2)
 Oprichten vrijstaande woning 

met garage ( Balievergunning)
 Verzenddatum: 01-10-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Besluit Verdagen beslistermijn
De volgende omgevingsvergun-
ning is de beslistermijn verlengd 
met 6 weken. Dit besluit zal 
daags na verzending in werking 
treden.
Heeswijk-Dinther
- Stoppelveldseweg 1
 Verbouw woonboerderij
 Verzenddatum: 01-10-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

De volgende raadscommissievergaderin-
gen vinden binnenkort plaats. Vanwege 
de coronamaatregelen is publiek niet 
toegestaan. 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.

Raadscommissie Bestuur en Strategie op 
12 oktober 2020
- Regionale samenwerking
- Presentatie Enquête Veiligheid en leef-

baarheid in het buitengebied van Bern-
heze

- Tweede tussentijdse rapportage ge-
meente Bernheze 2020

Raadscommissie Maatschappelijke 
Zaken op 13 oktober 2020
- Stand van zaken Jeugdzorg, Wmo en 

Participatiewet

- Regionale samenwerking
- Vervolg keuze scenario voor toekomst 

DNI
- Toetreding gemeente Boxtel tot ge-

meenschappelijke regeling BHIC
- Tweede tussentijdse rapportage ge-

meente Bernheze 2020

Raadscommissie Ruimtelijke Zaken op 
14 oktober 2020
- Regionale samenwerking 
- Verklaring van geen bedenkingen ten 

behoeve van vergunningsaanvraag uit-

breiding kinderdagverblijf ’t Broek 8, 
Nistelrode

- Toepassen coördinatieregeling 3.6.1. 
wro Abdijstraat 31, Heeswijk-Dinther

- Tweede tussentijdse rapportage ge-
meente Bernheze 2020

- Notitie ter informatie Van rechtswege 
verleende vergunning verbouwing Hotel  
Restaurant De Leygraaf – Meerstraat 
45a, Heeswijk-Dinther

RAADSVERGADERINGEN

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 
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WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES

AANGEBODEN

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

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

MR. KADIR MED. 
Het lost al uw problemen wat 
betreft werk, relatie. etc. 
100% resultaat gegarandeerd
Telefoon: 06-33443042.

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

KRALENATELIER
SINT-OEDENRODE
Markt tegenover Gouden 
Leeuw!, OPEN: dinsdag-
donderdag-zaterdag van 
10.00-12.00 uur en van 
14.00-16.00 uur. 
Knip dit uit! Mondkapje even 
op. Mercy. 
 

TE HUUR

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

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

OPSLAGUNITS 
IN NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2

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

TE KOOP

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

PRINTPAPIER

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

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

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

TE KOOP GEVRAAGD

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

. GEVRAAGD

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

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

LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel 
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.

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

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 

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

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Vera v.d. Heuvel
uit Nistelrode

Winnaar:
Edlyne Wouden 

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenMuziekinstrumenten

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

CLAVICHORD CYMBAAL FAGOT
HARP HOORN MARIMBA
PIANO PIJPORGEL TARAGOT
ZOBO

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: CLAVICHORD, CYMBAAL, FAGOT, HARP, HOORN, MARIMBA, 
PIANO, PIJPORGEL, TARAGOT, ZOBO

WOORDZOEKER: 

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

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

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

Vrijwilligerspunt Bernheze

Administratieve duizendpoot
voor het Vrijwilligerspunt Bernheze

Voor het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch
zijn wij op zoek naar een administratieve kracht.

Heb jij ervaring op dit gebied, ben je zelfstandig en bekend
met het officepakket? Dan heten we je graag welkom

in ons team. Werktijden zijn in overleg. 

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch:

06-10880492,
vpbernheze@ons-welzijn.nl - www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow
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Daarbij zijn alle lokale (politieke) 
partijen er actief. Je ziet in één 
oogopslag wie er allemaal voor 
of tegen windmolens zijn en hoe 
fraai de wethouder van SP-huize 
het werk aan de traverse in Hees-
wijk-Dinther stroomlijnt.

Je volgt naar believen je eigen 
clubje, school of bedrijf en je 

blijft tegelijk op de hoogte van 
het laatste nieuws. Fake news? 
Dat is Amerikaans, daar doen 
we hier niet aan. Toch? De über-
schattige honden- en kattenfilm-
pjes nemen we voor lief, net als 
een enkel complottheorietje. En 
natuurlijk, er komt af en toe wat 
reclame voorbij, maar ook daar 
liggen kansen. Schoonmaakmid-

delen, zó krachtig dat zelfs de 
mestfabriek in Nistelrode weer 
fris zou gaan ruiken, een me-
ga-turbo-kit waarmee elk gat in 
de begroting is te dichten, net als 
een rol Chinese plakband voor 
twee euro waarmee je zelfs De 
Pas en het bestuur bijeen kunt 
houden. Nog niet op social me-
dia? U weet niet wat u mist.

Chinese plakband

Op de hoogte blijven, kent u dat? Tegelijk met het koffieapparaat gaat de 
radio aan. Mijn dag begint elke morgen, al zolang ik me kan heugen, met 
een papieren krant. Lokaal lees ik wekelijks dít blad. Informatief, zeker, maar 
waar zouden we zijn zonder social media? Een niet meer weg te denken feno-
meen. We zien wanneer onze vrienden jarig, ziek of geslaagd zijn, waar onze 
burgemeester is geweest, wie de nachtburgmeester uit Heesch volgt en wie 
een lintje krijgt van de nachtburgemeester van HaDee. 

Mathieu Bosch, raadslid D66

De inkomsten van de gemeente 
Bernheze komen voor 55 pro-
cent (ruim € 46.000.000,-) van 
Den Haag af. Voor 25 procent 
komen de inkomsten uit dividen-
den, grondexploitatie, verhuur, 
en marktgelden. 
De lokale belastingen (OZB, riool, 
afvalstoffen) zorgen voor 15 pro-
cent van de inkomsten. Verder 
worden er nog voor 3 procent 
reserves uit vorige jaren ingezet. 
Met deze inkomsten worden alle 
uitgaven van Bernheze betaald. 

Uitgaven
Aan het sociaal domein (partici-
patie, wijkteams, Wmo en jeugd-
zorg) geeft Bernheze 33 procent 
van haar geld uit. Het sociaal do-
mein is voor de SP een belangrijk 
terrein. Hier ziet iedereen name-
lijk hoe zorgzaam de gemeente is 
voor haar inwoners. Kan ieder-
een meedoen? Heeft een inwo-
ner de juiste zorg? De SP blijft 
daarop hameren. 
Aan volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stedelijke vernieu-

wing geeft Bernheze 24 procent 
van haar geld uit. Belangrijk voor 
de leefbaarheid. Bestuur en on-
dersteuning kost 14 procent van 
het budget. Dan gaat 9 procent 
naar volksgezondheid en 7 pro-
cent naar sport, cultuur en recre-
atie. De laatste 13 procent gaan 
naar verkeer, onderwijs, veilig-
heid en economie. Zo zit Bernhe-
ze op 100 procent. Donderdag 5 
november bespreek de gemeen-
teraad deze begroting. Via inter-
net kunt u meeluisteren. 

Begroting 2021 van Bernheze

De begroting voor 2021 van de gemeente Bernheze staat voor de deur. Voor 
veel burgers niet bijster interessant. Een aantal inwoners is vaak nog geïn-
teresseerd in de OZB tarieven en de afvalstoffenheffing. Verder gaat er veel 
aan onze inwoners voorbij. Wist u dat de gemeente Bernheze een begroting 
heeft van ruim 86,2 miljoen euro? Waar komt dat geld vandaan? Waar geeft 
Bernheze dat geld aan uit? Een korte toelichting. 

Cor van Erp, SP Bernheze

Zij waren druk in gesprek, maar 
ik had geen idee waar ze het over 
hadden, ze spraken Frans. Hij 
lachte veel. Zij luisterde geduldig. 
Was het een echtpaar? Hadden 
zij elkaar pas ontmoet, of was het 
een eerste date? Gezien wij geen 
voorgerecht namen, liepen we op 
hen in. Ons hoofdgerecht kwam 
eerder dan bij Clooney, zal ik 
maar zeggen. Hij legde zijn hand 
op tafel, zij antwoordde door de 
hare erop te leggen. Ze keken 

elkaar verliefd aan, of zag ik iets 
wat er niet was?

Toen wij aan de koffie begon-
nen, leek het alsof hun gesprek 
een andere wending nam. Beiden 
aten hun bord niet leeg. Zij keek 
veelal langs hem heen. Zag ik tra-
nen in haar ogen? Hij praatte vlot 
door; zijn (glim)lach was niet ver-
dwenen. Maar toch…. Gingen ze 
uit elkaar, of was er in hun naaste 
omgeving iets ergs gebeurd? Iets 

met de kinderen?

Het was intussen al laat gewor-
den. Wij besloten op te stappen, 
en even later verdwenen we in de 
donkere avond. Zij zaten er nog.

Blijkbaar heeft die avond zoveel 
indruk op me gemaakt dat ik er 
maar aan blijf denken. In de poli-
tiek heb je dat met bepaalde dos-
siers ook. De Nieuwe Instelling/
De Pas bijvoorbeeld... 

Hoe het is afgelopen..?

Nu ik begin met het schrijven van deze column verkeer ik nog altijd een
beetje in vakantiesfeer. Nog niet lang terug van een heerlijke kampeervakan-
tie moet ik aan het volgende denken: Op een avond zaten mijn vrouw en ik in 
een leuk restaurant. Voor ons aan een tafeltje zaten eveneens een man en een 
vrouw. Hij had wel iets weg van George Clooney. Zij had een leuke uitstra-
ling. Hij dronk een rode wijn, zij een jus. Toen wij onze bestelling opgaven 
werd bij hen de soep geserveerd. 

Jan Bouwman, fractievoorzitter Lokaal

‘De lange weg naar huis’- Patrick Svensson
“Dit boek over palingen bleek interes-
santer dan ik van tevoren had bedacht.”
“Ik begon met twijfels aan dit boek, maar ik
was ook geïntrigeerd. Want een boek over 
paling? Maar het is veel meer dan dat. 
Je leest over de band tussen de schrijver en 
zijn vader die samen palingvissen. Maar je 
wordt ook aan het denken gezet over hoe wij 
de natuur gebruiken en over de palingkwestie. 
Want de paling is al eeuwenlang een mysterie.”

‘Het zoutpad’ - Raynor Winn
“Dit boek las ik in mijn vakantie: een grotere 
tegenstelling was er bijna niet.”
“Tijdens onze vakantie fietsten wij het Fietserpad 
en las ik ’s avonds ‘Het zoutpad’. Beiden op weg, 
maar onze redenen waren zo verschillend. Wij 
fietsend, omdat we vakantie hadden. Zij, Ray 
en Moth, wandelend omdat ze probeerden te 
overleven. Een grotere tegenstelling is er niet. 
Er was overigens wel één overeenkomst: het 
slechte weer. Ik ben benieuwd naar het vervolg: 
‘De wilde stilte’.”

‘Het pad van de gele slippers’ - Kader Abdolah
“Dit verhaal leest als een sprookjesboek: 
magisch mooi.”
“Dit boek gaat over een pad van gele slippers en 
is prachtig geschreven door Kader Abdolah. In 
dit sprookjesachtige verhaal met intrigerende 
personages spelen Iran en Nederland een rol. 
Sultan is naar Nederland gevlucht, maar denkt 
nog vaak aan Iran. De geschiedenis van Iran trekt 
aan je voorbij. Ik vond het fascinerend om te 
lezen hoe het leven in Iran aan sprookjes wordt 
gekoppeld.”

“Tijdens onze vakantie fietsten wij het Fietserpad 
en las ik ’s avonds ‘Het zoutpad’. Beiden op weg, 
maar onze redenen waren zo verschillend. Wij 
fietsend, omdat we vakantie hadden. Zij, Ray 
en Moth, wandelend omdat ze probeerden te 
overleven. Een grotere tegenstelling is er niet. 

Lees- en
luistertips!
van Hanneke Hanssen, Bibliotheek Bernheze

‘De lange weg naar huis’
“Dit boek over palingen bleek interes-
santer dan ik van tevoren had bedacht.”
“Ik begon met twijfels aan dit boek, maar ik
was ook geïntrigeerd. Want een boek over 

Tip 1

Boek

Tip 2

Boek

Boek 

magisch mooi.”
“Dit boek gaat over een pad van gele slippers en 
is prachtig geschreven door Kader Abdolah. In 
dit sprookjesachtige verhaal met intrigerende 
personages spelen Iran en Nederland een rol. 

Tip 3

Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club

en geweldig voor
de buurt!

STEM
voor 25 oktober
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Mandy Jansen
Mandy is al langer politiek ge-
interesseerd. Zij voerde als ver-
keersouder succesvol actie voor 
een zebrapad bij basisschool De 
Kiem in Heesch. Mandy zag de 
cursus ‘Politiek Actief’ en daar-
na het commissiewerk als een 
mooie kans om nog meer te 
doen met haar politieke interes-

se. Mandy begon in de commis-
sie Bestuur en Strategie, maar 
haar hart ligt bij Maatschappelij-
ke Zaken. De SP heeft haar dan 
ook de kans gegeven om haar 
talenten in deze commissie ver-
der te ontplooien. 

Bianca van Beugen
Bianca is na de cursus begon-
nen in de commissie Ruimtelijke 
Zaken. Zowel de perspectieven 
van betrokken mensen als de 
bescherming van natuur en mili-
eu vindt zij van groot belang. De 
SP is een partij die haar idealen 
deelt en een aangename interne 
cultuur heeft. Bianca is zowel de 
politiek als het ambtelijk appa-
raat meer gaan waarderen sinds 
ze zich er meer in verdiept. Wel 
denkt ze dat bestuur en burgers 
vaak nog te ver van elkaar af 

staan. Daarom kijkt zij nu samen 
met onder andere Mandy naar 
kansen om dit te verbeteren. 

Jody Samuels
Jody is onlangs ook begonnen 
bij de commissie Ruimtelijke Za-
ken. Zij werkt bij Brabant Water 
en heeft van daaruit al ervaring 
met het openbaar bestuur. Na de 

cursus heeft ze wat meer tijd ge-
nomen om een partij te kiezen, 
maar uiteindelijk was het heel 
duidelijk: De SP! Doordat Jody in 
haar naaste omgeving meege-
maakt heeft wat de impact van 
armoede en moeilijke omstan-
digheden is, vindt ze het erg be-
langrijk dat de politiek sociaal is 
en mensen helpt als ze dat nodig 
hebben. 

Zo is de SP in Bernheze alvast 
geen mannenbolwerk meer 
met Mandy, Bianca en Jody in 
de commissies. Het ziet ernaar 
uit dat steeds meer vrouwen de 
weg naar de politiek vinden en 
daarin ook kansen krijgen om 
zich te ontwikkelen. Mogelijk is 
het over een paar jaar gedaan 
met de mannelijke overheersing 
in de Bernhezer gemeenteraad!

Drie vrouwen voor de SP 
in de Raadscommissies

BERNHEZE - De gemeenteraad van Bernheze werd onlangs nog in 
het Brabants Dagblad voor mannenbolwerk uitgemaakt. De voor-
zitter van de raad, burgemeester Moorman, is wel een vrouw. Zij 
hoopte via de cursus ‘Politiek Actief’ meer vrouwen richting raad 
te krijgen. Dat is aardig gelukt. Er zijn sindsdien zes vrouwen toe-
getreden tot de commissies die de Raad adviseren. Maar liefst drie 
daarvan zijn actief voor de SP. Hieronder een korte kennismaking. 

Jody, Mandy en Bianca
De gemeente heeft in alle ge-
noemde voorbeelden wel de 
verantwoordelijkheid om met 
inwoners, organisaties en ande-
re gemeenten samen te werken. 
En samenwerken is een kunst op 
zich. Dat is geen kwestie van uit 
handen geven, zoals in Loosbroek 
of bij De Pas: “Maakt u maar een 
mooi plan, dan kijken we daar-

na wel verder.” Het is ook geen 
kwestie van wachten op reacties 
als anderen al plannen gemaakt 
hebben, zoals bij de golfbaan of 
nieuwbouwproject De Erven. En 
ook niet van je moeten schikken 
naar de andere partners, zoals bij 
de Maashorst. Nee, je moet als 
gemeente zelf actief zijn. Pro-ac-
tief zelfs. Goed sturen op hoe 

plannen tot stand komen. Niet 
door te willen bepalen hoe het 
moet, maar door goede onder-
steuning te bieden en te zorgen 
dat verschillende partijen ook op 
tijd betrokken worden. De regie 
voeren, zoals het tegenwoordig 
heet. Dan krijg je goede burger-
participatie en samenwerking, in 
plaats van ruzie en gedoe.

Het college maakt er een
potje van

Het sportpark in Loosbroek, de Maashorst, uitbreiding van de golfbaan in 
Nistelrode, appartementen bij nieuwbouwproject De Erven in Heesch en na-
tuurlijk De Pas/DNI. Dit college heeft het moeilijk met de grote dossiers. Het 
spijt me om het te moeten constateren, maar dit college maakt er in veel op-
zichten een potje van. Steeds opnieuw organiseert het college de samenwer-
king gebrekkig of zelfs slecht. En dus organiseert het zijn eigen weerstand en 
gedoe. Jammer en niet goed voor deze belangrijke dossiers. Het ligt natuur-
lijk niet alleen maar aan het college. Maar voor een belangrijk deel toch wel. 

Jeroen Bos, voorzitter Progressief Bernheze

Vrijwillig voor een goed doel

Zoveel mensen die zich vrijwillig 
inzetten voor anderen, ik denk 
dat bijna iedereen zich wel inzet 
voor een vereniging of andere 
activiteiten in de samenleving. 
Zo zijn er ook vrijwilligers die 
textielcontainers leegmaken en 
die het oud papier ophalen. De 
gemeente betaalt een vergoe-
ding voor het opgehaalde papier 
en textiel. Met de opbrengsten 
hiervan worden verenigingen 
en andere goede initiatieven in 
Bernheze gesteund. Onlangs 
kwam dit nog ter sprake in de 
Commissie Ruimtelijke Zaken. 

Gemeenten in Nederland wor-

den geconfronteerd met fors 
oplopende tekorten op het af-
valbeleid, ook in Bernheze, maar 
dit zal in de toekomst toch weer 
kostendekkend moeten worden. 
De vergoedingen voor papier 
en textiel staan hierdoor onder 
druk, de gemeente legt er geld 
op toe.

Toch vind het CDA Bernheze dat 
we deze vrijwilligers moeten blij-
ven steunen, professionele par-
tijen die anders textiel en papier 
op moeten halen kosten immers 
ook geld. 

Want, naast dat goede doelen 

en verenigingen in Bernheze ge-
steund worden met de opbreng-
sten ervan, dient het ook een 
sociaal doel voor de vrijwilligers. 
Daarom blijft het CDA Bernhe-
ze voorstander van deze manier 
van papier- en textielinzameling. 

Er zijn in Bernheze heel veel vrijwilligers die hun steentje bijdragen 
aan onze maatschappij. We kunnen niet zonder hen! Hun inzet voor 
verenigingen of instellingen is onmisbaar. Denk maar eens aan de 
vrijwilligers die onze sportparken onderhouden of die gaan wande-
len met ouderen. 

Edwin Daandels, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Team De Maashorst presenteer-
de vele doelen en al gauw bleek 
dat er een nieuw team staat met 
zeer hoge ambities. Maar deze 
moeten ook haalbaar en betaal-
baar zijn. De VVD-Bernheze was 
zeer verrast dat hier door het 
team niet naar gekeken is.

Het Bestuurlijk Regieteam, ge-
vormd door de vier gemeenten 
en Staatsbosbeheer, is er de afge-
lopen jaren niet in geslaagd om 
de regie te voeren. Met vijf ka-

piteins op één schip is dat totaal 
mislukt. Daarom is voorgesteld 
dat de gemeente Maashorst de 
regie gaat voeren. Wij vinden dat 
een goed voorstel. Merkwaardig 
dat er dan toch onderzoek ge-
daan wordt naar de mogelijkheid 
dat Bernheze en Maashorst sa-
men de regie voeren.
De week vóór deze werkbij-
eenkomst sprak de raadscom-
missie over een dekkingsplan 
voor de begroting 2021-2024, 
met daarin een tekort van circa  

€ 800.000,-. Wij moeten daarom 
ambities bijstellen, investeringen 
uitstellen. Maar er mag niet be-
zuinigd worden op de Maashorst 
in 2021, zoals Oss doet. Onbe-
grijpelijk!

De VVD-Bernheze wil dat de 
bijdrage aan de Maashorst voor 
2021 drastisch verminderd wordt 
met een sober jaarplan. En de gro-
te grazers mogen helemaal weg!

Reageren via info@vvdbernheze.nl. 

Minder Maashorst!

Maandag 14 september vond een werkbijeenkomst over de Maashorst plaats. 
Daar presenteerde het nieuw aangetreden Team De Maashorst de doelstel-
lingen in het meerjarenplan. Door de wethouder werd het nieuwe scenario 
uitgelegd, waarin Team De Maashorst werd opgenomen in de organisatie 
van de nieuwe gemeente Maashorst. Tevens stelde het college voor om de fi-
nanciële bijdrage aan de Maashorst in 2021 te houden op het huidige niveau: 
€ 190.000,-. Gemeenschapsgeld.

Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD

Edwin: ‘De inzet van vrijwilligers is onmisbaar’

Slagerij Bert van Dinther vof
Heistraat 8a 5342 NE Oss

Ambachtelijke vleesbewerking

0412-4545366

www.slagerijvandinther.nl

ROOKWORSTEN
per stuk € 2.70

2 stuks voor € 5.00

HAMSCHIJF
€ 4.90 per kilo

Geldig tot 17 oktober

Het ziet er naar uit dat steeds
meer vrouwen de weg naar

de politiek vinden
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Keukens, kasten, binnendeuren en meubels
bijna alles is mogelijk.

                      Neem eens een kijkje op www.siis.nl

Een ander interieur
door een nieuwe kleur

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

www.humstijl.nl

Tegels bepalen de sfeer in uw ruimte

Onze tegels zijn altijd van de 
hoogste kwaliteit voor de laagste 
prijs. Veel tegels zijn ook direct 
leverbaar uit onze eigen voor-
raad. Van keramisch parket tot 
betonlook in verschillende for-
maten, wij hebben voor iedere 
ruimte een mooie tegel. 

Bij Tegel- en Sanitairhal Heesch 
vindt u ook alles voor uw bad-
kamer of toilet. Of u nu op zoek 
bent naar een nieuwe complete 
badkamer of alleen een oude 
douchecabine of toilet wilt ver-
vangen, wij zijn uw specialist 
op het gebied van sanitair en 
badmeubelen voor ieder bud-

get. Niet voor niets is onze slo-
gan ‘Veel badkamer voor weinig 
geld’. 
Uiteraard helpen wij u graag bij 
het maken van uw keuze onder 
het genot van een kopje koffie. 
Tot ziens bij ons in de winkel! 

Geopend: dinsdag t/m vrijdag: 
9.00 tot 18.00 uur, zaterdag: 
9.00 tot 16:00 uur.

Graafsebaan 44, Heesch 
0412-459295
www.tegelhalheesch.nl

HEESCH - Het kiezen van de juiste tegel in kleur en formaat is belangrijk als uw ruimte een bepaalde 
sfeer moet uitstralen. Of u nu op zoek bent naar wandtegels voor uw keuken, vloertegels voor uw 
woonkamer of badkamertegels; wij hebben het allemaal in ons assortiment! 

Huis + Liefde =

Kies je eigen stijl
Thuis
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WAANZINNIGE woonweken Leef je uit!

Heb je weinig ruimte thuis? Of houd 
je gewoon van een ruim opgezet huis? 
Ga voor minimalisme, lichte kleuren en 
speel met verschillende hoogtes. Zo cre-
eer je een zee van ruimte. 

Gebruik lichte kleuren
Het spreekt misschien voor zich, maar 
lichte kleuren laten een ruimte er groter 
uitzien. Je hoeft niet meteen voor wit te 
gaan: nude tinten zoals zachtroze, licht-
beige of koperkleuren, werken ook goed. 
Gebruik dus lichte kleuren op de muren, 
in je interieur en zorg voor veel daglicht; 
dat geeft een gevoel van ruimte en vrij-
heid. 

Zet meubels vrij in de ruimte
Wil je meer ruimte creëren in je interieur? 
Onthoud deze slimme truc dan goed: haal 
grote meubelstukken van de muur en zet 
ze vrij in de ruimte. Door je bank een paar 
centimeter van de muur te schuiven, oogt 
het veel ruimer. Heb je daar niet genoeg 

ruimte voor? Kies dan voor een bank op 
pootjes. Ook een tafel van de muur halen 
doet wonderen, dat levert meer loopruim-
te op. Of ga voor een ronde tafel.

Varieer in hoogte
Variëren in hoogte is ook een makkelijke 
manier om meer ruimtelijkheid te creëren. 
Het geeft meteen een speels effect aan je 
interieur. Ook qua styling kun je werken 
met verschillende hoogtes. Plaats bijvoor-
beeld verschillende accessoires in diverse 
hoogtes naast elkaar.

Zet accessoires bij elkaar
Als je denkt aan ruimte, denk je aan rust 
en minimalisme. Dus zou je denken hoe 
minder accessoires, hoe beter. Maar niets 
is minder waar! Je kunt wel accessoires 
gebruiken, maar zet ze bij elkaar op één 
plek. Zo creëer je meer rust. Ook niet 
onbelangrijk... houd het netjes en opge-
ruimd.

Bron: vtwonen.nl

Snelle stylingtips
om meer ruimte te creëren

licht
ruimte & 

leven



  
Woensdag 7 oktober 202020

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

www.autobedrijflangens.nl

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

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

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

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

•	 Renault	Captur	0.9,TC, PDC, navi, airco  2014
•	 Renault	Captur	0.9,TCe, camera, PDC, navi, 

2015
•	 Renault	Trafic	1.6, DCi, 130 PK, L2,  3-pers., 

PDC V + A, zilver, 23.000 km, 2019
•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, I-way, navi, 

camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2012

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

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

• VW Jetta Hybrid DSG Aut., navi, PDC V + A, 
100.000 km 2013

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

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

stoelverwarming, 2011

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht
verkocht

verkocht

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Fiat 500 1.2 Pop, airco 2008

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

Opel Astra Station 1.6, airco 2006

Opel Astra 1.6 2000

Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Opel Zafira 1.9 CDti,  airco, nette auto 2008

Renault Kangoo 1.2 TCe, automaat, 
   vol opties, 2.500 km!, nieuwe auto 2019

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

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

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

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

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

Citroën Berlingo 1.6 VTi 2010 € 6.950,-

Citroen C4 Picasso 1.6 VTi 2009 € 4.499,-

Dacia Sandero Stepway 1.6 2011 €  4.999,-

Fiat Panda 0.9 Twin-air 2014 € 4.999,-

Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 4.999,-

Ford Fiesta 1.0 Style  2013 € 6.999,-

Ford Ka Titanium 2009 € 3.499,-

Ford Ka 1.2 Comfort 2011 € 3.999.-

Hyundai Atos 1.1i Active Young 2006 € 1.999,-

Hyundai i10  Drive 2011 € 3.750,-

Mazda 2 AUTOMAAT 114dkm 2007 € 3.999,-

Opel Astra Sport tourer, Automaat 2011 € 6.999,-

Peugeot 206 SW 1.4i 2003 € 1.499,-

Renault Grand Modus AUTOMAAT 2008 € 5.700,-

Renault Twingo 1.2-16V 2010 € 3.999,-

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

Toyota Aygo 1.0-12V 2009  € 2.999,-

Toyota Corolla Verso 1.6 2003 €  2.950,-

Wordt verwacht:

3x Hyundai Matrix, Ford Ka 2011, Opel Corsa, 

Peugeot 308,  Dacia Sandero 2017, 

Suzuki Vitara 2017

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É
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•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

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

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

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

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

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

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

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

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

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

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

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

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

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

Auto & Motor NIEUWS

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Om maar meteen met de deur 
in huis te vallen: op die vraag is 
geen eenduidig antwoord te ge-
ven. Er zijn talloze redenen om 
een andere auto te kopen, maar 
ook net zoveel redenen om door 
te blijven rijden met de auto die 
je nu al hebt. We kijken naar drie 
veelvoorkomende situaties en 
geven je tips, zodat jij de beste 
keuze kan maken.

Meer of minder kilometers maken
Vaker thuiswerken dan voor-
heen, een nieuwe baan op gro-
tere afstand van huis of mis-
schien ga je wel met pensioen. 
Er zijn talloze redenen te beden-
ken waardoor je plots minder of 
meer kilometers dan voorheen 
maakt. En dan kan het zomaar 
zijn dat de auto die je nu voor 
de deur hebt staan, niet meer de 
voordeligste is.

Reed je voorheen veel kilome-
ters, dan heb je nu wellicht nog 
een auto op diesel of LPG. Daar-
voor betaal je fors hogere we-
genbelasting, maar ben je aan 
de pomp aanzienlijk goedkoper 
uit. 
Ga je veel minder rijden, dan ver-
dwijnt dat voordeel als sneeuw 
voor de zon en kan het zomaar 
voordelig zijn om een benzine- 
of hybride auto te gaan rijden. 
Of misschien is zelfs elektrisch 
wel een optie? 

Autokosten
Ga je juist meer kilometers ma-
ken, dan is een relatief onzuini-
ge auto op benzine juist weer 
erg kostbaar en is een zuinigere 
auto, al dan niet op een andere 
brandstof of met stekker de be-
tere keuze.  
 Bron: www.anwb.nl

Inruilen of doorrijden?
Is het tijd voor een andere auto of kun je beter
nog even blijven rijden in je huidige?

BERNHEZE - Je hebt een auto, maar je twijfelt of het niet eens tijd 
wordt voor een andere. Omdat je meer of juist minder gaat rijden, je 
wel een grotere auto kunt gebruiken, er flinke reparaties aan zitten 
te komen voor je huidige auto of je gewoon zin hebt in iets nieuws. 
Inruilen, of toch doorrijden?
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Het publiek zat met twee of drie mensen 
bij elkaar, met een drankje, in de zaal. Zo 
ontstond een hele intieme huiselijke sfeer. 
Een sfeer die heel erg bij deze ingetogen 
Americanamuziek blijkt te passen. 
Het optreden wordt gedragen door Mercy 
John met zijn lijzige Amerikaanse benade-
ring van muziek en tekst. Eigen nummers 
die gaan over zijn persoonlijke leven, de 
eenzaamheid, de heimwee en natuurlijk 
de liefde en de angst. Prachtige teksten 
gevat in een hele mooi Amerikaans jasje.

Ondersteund door een geweldige band 
waarbij gitarist Rolf Verbaant opvalt met 
zijn virtuose gitaarspel. Hij kan op een gi-

taar een verhaal vertellen en zoekt telkens 
al trekkend aan de snaren de toon. Hier-
mee benadert hij de steelgitaar maar dan 
wel veel subtieler, prachtig! Kristen Boer-
ma zorgt met het Hammondorgel voor de 
sfeer die deze muziek nodig heeft.

Het was een kennismaking met deze band 
die om meer vraagt. Meer publiek, meer 
bekendheid, meer aandacht en vooral 
meer nummers. Een uur was wel erg kort. 
Meer was beter geweest in dit geval. Mis-
schien volgend jaar?

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

Er was Mercy John meer
publiek gegund

NISTELRODE - Mercy John zong zaterdag 3 oktober met zijn band sfeervolle Ameri-
kaanse liedjes in een coronaproof CC Nesterlé. Keurig in hun eigen ‘anderhalveme-
terbubbel’ genoten 30 mensen van deze sfeervolle, intieme voorstelling. Eerder op de 
avond hadden ook al 30 mensen op dezelfde manier het optreden beleefd.

SIS schoonmaak wint 
in hol van de leeuw

Jean van Erp uit Heeswijk-Dinther nam 
het op tegen meervoudig wereldkampi-
oen bij de dames Therese Klompenhou-
wer. In een gelijk opgaande strijd tot de 
helft van de partij met missers over en 
weer zette Van Erp toen een tandje bij. 
Met een afsluitende serie van 11 haalde 

hij de eindstreep in 34 beurten. Klompen-
houwer bleef steken op 24. 

Martien van de Spoel speelde tegen Her-
man van Daalen en won met 40 carambo-
les tegen 26. Eddy Merckx was snel klaar 
met biljartschoolhouder Barry van Beers. 
Na 3 beurten stond Eddy al op 27. Eddy 
stoomde door en na 10 beurten waren de 
40 caramboles bereikt. Eindstand 40-9. 

Dick Jaspers had de laatste partij tegen 
oud SIS’ser Jeffrey Jorissen. Dick nam een 
voorsprong van zo’n 10 caramboles. Na 
de pauze produceerde Jorissen 25 caram-
boles in de laatste 5 beurten en wist zo te 
winnen van de nummer 1 van de wereld. 
Eindstand 40-37.

DEN HAAG/HEESWIJK-DINTHER - In Den Haag werd zondag 4 oktober de wedstrijd 
gespeeld tegen Topbiljart Den Haag. Optimaal voorbereid en geconcentreerd won 
SIS de wedstrijd in de eredivisie met 6-2 en neemt nog steviger de koppositie van de 
ranglijst in. 

biljarten

Eerste winst is
binnen voor Prinses Irene

Tim van der Heijden maakte na negen 
minuten de 0-1, maar in de 25ste mi-
nuut stond het alweer gelijk door Bram 

van der Locht. Dat was echter van korte 
duur, want Aron van der Rijt liet vijf minu-
ten later de voortreffelijke doelman Tom 
van der Burgt kansloos. Waar het voetbal 
in de eerste helft al niet van hoogstaand 
niveau was, werd dat in de tweede helft 
nog erger. RKSV Volkel beschikte deze 
middag over een wel heel matige ploeg en 
de Oranjes lieten zich daar te veel in mee-
slepen. Nadat de mooiste kansen door 
Prinses Irene niet werden benut, was het 
uiteindelijk aanvoerder Tim van den Brand 
die de bevrijdende 1-3 binnenschoot uit 
een indirecte vrije trap.

VOLKEL/NISTELRODE - Het was een triest decor voor een wedstrijd van het eerste 
elftal, dat zonder publiek werd gespeeld vanwege de coronaperikelen. Het enige wat 
vrolijk stemde was de uitslag: 1-3. In een winderig Volkel was dat geheel terecht.

voetbal

Tekst: Hans van Uden Foto’s: Marcel van der Steen
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DE OPLOSSING

HEESWIJK-DINTHER - De thuis-
ploeg begon goed aan de wed-
strijd en kwam al snel op een 
verdiende 1-0 voorsprong. On-
danks dat Heeswijk een hoop 
spelers mistte door schorsingen 
en blessures, was het de boven-
liggende partij. 

De eerste kans was meteen een 
grote. De gemiste kans voor open 
goal, waarbij spits Van Dijke een 
voorzet bij de tweede paal goed 
terugkopte en Max Sluiter de bal 
met het hoofd tegen de onder-
kant van de lat mikte, leidde nog 
niet tot de openingstreffer. 

SvSSS kwam terug in de wed-
strijd na een voorzet vanaf links 
die de spits en aanvoerder onbe-
rispelijk binnenschoot: 1-1.

Snel in de tweede helft werd het 
1-2 voor de gasten. Het bleef bij 
de 1-3 na een goede actie links-

om waarbij de voorzet simpel 
binnen kon worden gelopen. 

Ondanks dat de thuisploeg niet 
veel kansen creëerde, kwam ze 
nog wel op 2-3 door een goal 

van de goed ingevallen Jordy van 
Houtum. Een verlengde voorzet 
viel achter de tweede paal waar 
hij heel bekeken de bal over de 
keeper heen kopte. 

Het mocht niet baten want de-
zelfde stand stond op het bord 
na 90 minuten, waardoor de 
mannen van trainer Sijbers weer 
met legen handen staan.

Heeswijk
nederlaag tegen SvSSS

voetbal

NISTELRODE - De wedstrijd 
tegen Altior startte met weinig 
doelpunten, na tien minuten 
spelen werd de korf gevonden 
en kwam Altior met 0-1 voor. 

Prinses Irene gaf meteen ant-
woord met een goed genomen 
vrijval van Laura van de Ven (1-
1). Het was Evy van de Akker die 
Prinses Irene op 2-1 voorsprong 
bracht. Altior liet zich echter niet 
kennen en schoot direct daarna 
van ver raak (2-2). Prinses Irene 
nam hierna weer meteen de 
voorsprong door een mooi af-
standsschot van Nora Schouten 
(3-2). Een paar minuten voor 
rust wist Prinses Irene eindelijk 
een klein gaatje te slaan. Gaby 
van Santvoort zette de 4-3 op 
het scorebord met een kleine 
kans en Carolien van Santvoort 
schoot van ver raak. Het was 
nog één minuut spelen voordat 
de korfbalsters gingen rusten. 
Maar Altior had weer snel haar 

antwoord klaar waardoor de 
korfbalsters de rust in gingen 
met een 5-4 voorsprong.

De tweede helft startte de korf-
balsters van Prinses Irene niet 
scherp. Altior wist maar liefst 
vier keer achter elkaar te scoren. 

Prinses Irene had kansen genoeg 
maar wist de bal niet door de 
korf te krijgen. Het was knok-
ken voor iedere bal en de kansen 
goed uitspelen. 
De korfbalsters wisten nog te-
rug te komen in de wedstrijd 
naar een 7-8 door scores van 
Laura van de Ven en Gaby 
van Santvoort. Dit was he-
laas niet genoeg en zo nam  
Altior de punten mee naar huis.

Weinig doel-
punten Prinses Irene - Altior

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

De Voetbal BSO kent een goede start
HEESCH - De nieuwe Voetbal 
BSO bij HVCH kent een goede 
start. Vanaf maandag 24 augus-
tus zijn 26 kinderen in de eer-
ste week gestart, waarna zeven 
aanmeldingen volgden. 

Initiatiefnemer en tevens hoofd-
trainer van HVCH, Roy de Haan, 
zegt hierover: “We hebben een 
onwijs leuke eerste maand ach-
ter de rug! Dagelijks spelen kin-
deren zowel binnen als buiten 
waar naast voetballen er ook 
fanatiek wordt gebasketbald, 
gehockeyd en met pijl en boog 
wordt geschoten. We zijn even-
eens al regelmatig naar externe 
speelplekken geweest zoals het 
speelbos en binnen- en buiten-
speelplaatsen. Hier is stevig ge-
klommen en geklauterd. Enkele 
kinderen eten hun avondeten 
bij ons en lopen vanuit de BSO 
direct door naar de training van 
hun eigen team bij HVCH. Hier-
door worden zowel ouders als 
kinderen ontlast.” 

Door de voorspoedige start lo-
pen de groepen al vol en dat is 
de reden dat de Voetbal BSO 
per 1 oktober een nieuwe pe-
dagogische medewerker heeft 
aangesteld om de kindplaatsen 
hiermee uit te breiden. 

“In Lloyd hebben we een nieuwe 
sportieve jongeman gevonden 
die goed aansluit op de behoef-
ten van de aanwezige kinderen. 
Door zijn aanwezigheid zijn we 
als BSO in staat meer kinderen 
een plekje te geven op de BSO 
waardoor we nóg beter in staat 
zijn te differentiëren op leeftijd, 
voorkeur en spelniveau tijdens 

activiteiten. Kinderen kunnen te 
allen tijde een keertje komen kij-
ken of proefdraaien om te kijken 
of onze BSO goed bij hen aan-
sluit.”

Voor meer informatie kunnen 
ouders www.devoetbalbso.nl 
of @voetbalbsoheesch via 
Instagram bezoeken.

Altior scoort een keer meer

Na enkele minuten opende Al-
tior de score waar Prinses Irene 
gelijk antwoord op had. De eer-
ste helft ging gelijk op en was 
iedereen gebrand om te winnen. 
Altior ging rusten met 6-5 ach-
terstand en in de rust besefte Al-
tior dat deze wedstrijd nog niet 
verloren was en dat ze keihard 
moest knokken. 

Door hard te werken en in de 
verdediging goed druk te geven, 
kwam Altior op een 6-8 voor-
sprong. In de laatste minuten 
van de wedstrijd was het nog 
superspannend, maar gelukkig 
heeft Altior de wedstrijd kunnen 
winnen met een eindstand van 
7-8. 

Be Quick 3 - Altior 2: 9-5
Eyckelkorf 2 - Altior 3: 7-14
Rooi 3 - Altior 4: 5-10
Altior 5 - Celeritas/Avanti 3: 5-4
De Korfrakkers R1 - Altior R1: 
7-6
DAW Schaijk A1 - Altior A1: 
10-8
Be Quick B1 - Altior B1: 0-13

DAW Schaijk B1 - Altior B2: 10-9
NDZW B1 - Altior B3: 4-10
Be Quick C1 - Altior C1: 2-8
De Korfrakkers C1 - Altior C2: 
10-4
Be Quick E1 - Altior E1: 8-4
Avanti/Celeritas E3 - Altior E2: 
2-3
OEC F1 - Altior F2: 1-12.

NISTELRODE/HEESWIJK-DINTHER - Een spannende wedstrijd stond zondag 4 oktober op het program-
ma, tegen Prinses Irene. Helaas konden de supporters er niet bij zijn door de nieuwe coronaregels, maar 
gelukkig konden ze Altior toch ‘aanmoedigen’ en volgen via de livestream.
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In de eerste helft was het  
Odiliapeel wat het beste van het 
spel had met enkele goede kan-
sen, maar gelukkig voor WHV 
bleef het tot aan de rust 0-0. 

Na rust een beter voetballend 
WHV wat Odiliapeel het moeilijk 
maakte en daarbij diverse goe-
de uitgespeelde kansen kreeg, 
maar het geluk was niet aan 
de zijde van WHV. Met name 
Thijs en Roel Lunenburg had-
den goede kansen om de score 
voor WHV te openen, maar het 

was de keeper van Odiliapeel 
die telkens keurig redde. Ook 
een goede vrije trap van Teun 

van Mil trof geen doel. Net toen 
iedereen dacht dat het 0-0 zou 
blijven was het in de 88ste mi-
nuut een scrimmage voor het 
doel van WHV en het was een 

speler van Odiliapeel die de bal 
in het doel van WHV schoot. 1-0 
voor Odiliapeel. WHV probeer-
de het nog wel maar het mocht 
niet meer baten. Eindstand 1-0 
voor Odiliapeel.

ODILIAPEEL/LOOSBROEK - In de tweede uitwedstrijd van dit seizoen in en tegen Odiliapeel is WHV 
ongelukkig tegen een 1-0 nederlaag opgelopen. In een wedstrijd met twee verschillende gezichten trok 
WHV helaas weer aan het kortste eind.

voetbal

De tweede uitwedstrijd 
van dit seizoen in en 

tegen Odiliapeel

Het was knokken
voor iedere bal

Dezelfde stand stond 
op het bord

na 90 minuten
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Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos bloemen 

1. Welke dorpskwis gaat dit jaar niet door?

2. Hoeveel kinderen had Betje Verhoeven?

3. Hoeveel vrouwen zitten nieuw in de raadscommissie voor de SP?

4. Wie verlengen bij Avesteyn? 

5. In welke kern ligt carnaval Op z’n Gat? 

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

Winnaar vorige week: 
Joke Pennings

Het antwoord was:
REGEN

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

Sponsor, bedankt: Van der Wielen
Metaalbewerking 

Vanaf dit seizoen heeft Prinses 
Irene een tweede elftal dat op 
zaterdag in competitieverband 
speelt. Een elftal waarin een 
mooie balans is gevonden tus-
sen jong en oud. Een van deze 
spelers is Johan van der Wielen. 

Johan is samen met zijn ouders 
eigenaar van Van der Wie-
len Metaalbewerking. Van der 
Wielen Metaalbewerking is een 
bedrijf dat al 25 jaar gespeciali-
seerd is in het vervaardigen van 
hoogwaardige precisieonderde-

len, hoofdzakelijk op basis van 
verspanende technieken.

Prinses Irene is ontzettend blij 
met deze voetbalfamilie en 
hoopt dat zij nog lang verbon-
den blijft met de club.

NISTELRODE - Prinses Irene leeft, zoals elke sportvereniging, natuurlijk van haar leden. Elk weekend 
spelen velen er hun korfbal- of voetbalwedstrijd. Er zijn gelukkig vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles 
op rolletjes loopt, maar ook financiële ondersteuning is nodig. Gelukkig zijn er in de omgeving van Nis-
telrode veel sponsoren die hun steentje bijdragen in allerlei vormen, zoals bijvoorbeeld het sponsoren 
van een team. Van der Wielen Metaalbewerking is zo’n sponsor die Prinses Irene steunt. Onlangs is het 
nieuwe zaterdagteam Heren 2 in het nieuw gestoken! 

Dames ver-
slaan sterke tegenstander 

HEESCH - Een vliegende start 
voor de dames van Dynamico, 
voorheen DOS’80/Olympia’89, 
in de eerste klasse Brabant. 

Zaterdagavond 3 oktober speel-
den ze in een lege sporthal
‘t Vijfeiken hun eerste wedstrijd 
van dit seizoen. Het werd een 
doelpuntrijke wedstrijd, waarbij 
Dynamico aan het langste eind 
trok want met 35-30 werd OHC 
aan de kant geschoven. Een 
knap resultaat tegen een sterke 
tegenstander.

handbal

Dynamico Foto: Rachelle fotografi e

Deco Zonwering uit Heesch 
sprak begin 2020 het vertrou-
wen uit in Jesse door hem te on-
dersteunen in de weg naar zijn 
droom. 
Zowel Deco Zonwering als Jes-
se laten zich niet beperken door 
COVID-19 en blijven zich inzet-
ten om, als het weer kan, er te 
staan en een mooi resultaat neer 
te zetten op de baan! Het is een 

heel mooi gebaar van Deco Zon-
wering om een lokaal, jong ta-
lent met ambitie te steunen om 
zijn doel te bereiken.

Als gevolg van de coronacri-
sis heeft Jesse helaas maar één 
wedstrijd mogen rijden, op 27 
september in Tiel, waar hij ge-
lukkig nog een keer heeft kun-
nen laten zien dat alle trainingen 
niet voor niets zijn geweest. Daar 
wist hij te winnen van jongens 

van 14 en 15 jaar! In deze vorm 
was Jesse helemaal klaar om 11 
oktober zijn Nederlandse titel te 
verdedigen op Papendal.

Door de aangescherpte maatre-
gelen van 28 september is beslo-
ten om het NK BMX op Papen-
dal af te gelasten voor alle jeugd 
tot en met 14 jaar, waardoor het 
seizoen 2020 helaas definitief 
ten einde is.

Jesse de Veer wordt gesteund
door Deco Zonwering
HEESCH - Door COVID-19 werd het BMX seizoen van 2020 voor 
Jesse de Veer (13) heel anders dan verwacht. Dit seizoen stond het 
WK BMX in Amerika op het programma waar hij zijn 2de plek van 
2019 zou gaan verdedigen en het EK BMX in Dessel (België).

Hoofdsponsors verlengen bij Avesteyn

Voorzitter Wilson Bosch en 
scheidend voorzitter van de 
sponsorcommissie Ton van Ger-
wen (Ton Dielissen is zijn opvol-
ger) spreken van ‘een geweldig 
waardevolle overeenkomst voor 
Avesteyn’ waarmee weer een 
stuk zekerheid is gewaarborgd 

voor de vereniging. “In deze 
tijden een prachtig gebaar wat 
we niet onder stoelen of banken 
willen steken. Met andere woor-
den grote waardering voor deze 
twee sponsors.”
Cranen Autoschade is al sinds 
1967 gespecialiseerd in het 

schadeherstel van personen- en 
vrachtauto’s. Naast schade-
herstel is Cranen ook gespe-
cialiseerd in belettering en het 
designspuitwerk van zwaar ver-
voer. Stickeren, full-colour prin-
ten en spuiten, van bedrijfslogo’s 
tot complete reclame-uitingen 
en persoonlijke designs.
Gedo Elektro is een allround 
elektrobedrijf. Ze biedt een com-
pleet pakket aan particuliere en 
zakelijke diensten op het gebied 
van elektrotechnische- en bevei-
ligingsinstallaties. Daarnaast is 
Gedo Elektro ook actief op het 
gebied van telematica, bus-in-
stallaties en domotica en te-
genwoordig steeds belangrijker: 
duurzame installaties. 

HEESWIJK-DINTHER - Bij Avesteyn vond zondag 27 september de traditionele sponsormiddag plaats. 
Tijdens deze middag is de contractverlenging met hoofdsponsors Gedo Elektro en Cranen wereldkundig 
gemaakt. Het contract dat drie jaar geleden werd afgesloten liep afgelopen zomer af. Vanuit alle drie 
de partijen was er grote tevredenheid over de afgelopen drie jaar, reden genoeg om te praten over een 
nieuw contract. Hier waren de partijen snel uit!

6. Hoe heet de EHBO-vereniging in Heeswijk-Dinther? 

Laten zich niet 
beperken door 

COVID-19
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 8 OKTOBER
Goede Doelen Week
Vorstenbosch, Loosbroek 
& Heesch
PAGINA 4

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

De Waan
www.debkk.nl

VRIJDAG 9 OKTOBER
Goede Doelen Week
Loosbroek & Heesch
PAGINA 4

Samen Soepen
Weekmarkt Heeswijk-Dinther

Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Mad Science
Bibliotheek Nistelrode & Heesch

ZATERDAG 10 OKTOBER
Goede Doelen Week
Loosbroek & Heesch
PAGINA 4

Workshop: Het pad van de 
krijger
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Bierproeverij: Uiltje Brewing 
Company
Winners café Nistelrode

ZONDAG 11 OKTOBER
IVN Wandeling 
Start: Café de Riethoeve 
Vorstenbosch

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

MAANDAG 12 OKTOBER
Film: Hors Normers
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

Alzheimer Café
Meteoor Oss 

Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 13 OKTOBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Natuur(lijk) wandelen
Kilsdonkse Molen Heeswijk-Dinther

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: Hors Normers
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

WOENSDAG 14 OKTOBER
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Ton Bons, Helderziende 
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 15 OKTOBER
Ophalen oud papier
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en 
Plan de Zwarte Molen Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 16 OKTOBER
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Emiel van der Logt
CC De Pas Heesch

BOBZ reünie casino avond
Dorpshuis Nistelrode

ZATERDAG 17 OKTOBER
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Bibliotheken gesloten
Bernheze
PAGINA 6

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

ZONDAG 18 OKTOBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

MAANDAG 19 OKTOBER
Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Bibliotheken gesloten
Bernheze
PAGINA 6

DINSDAG 20 OKTOBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Natuur(lijk) wandelen
Looz Corswarem Hoeve
Heeswijk-Dinther

Bibliotheken gesloten
Bernheze
PAGINA 6 

Boekpresentatie: 
Omdat ik van je Rouw
Berne boek- en abdijwinkel 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 17 

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Taijiwuxigong & Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 21 OKTOBER
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 22 OKTOBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 23 OKTOBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

ZATERDAG 24 OKTOBER
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Boekpresentatie: Maria
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Pub-Triviant
Winnerscafé Nistelrode

ZONDAG 25 OKTOBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Onbeperkt spareribs
Partycentrum ‘t Maxend Nistelrode

MAANDAG 26 OKTOBER
Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 27 OKTOBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Natuur(lijk) wandelen
Alpacafarm Vorstenbosch

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 28 OKTOBER
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Boekpresentatie: 
Vragen staat vrij
Berne boek- en abdijwinkel 
Heeswijk-Dinther

Gerrit Jansen, Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 29 OKTOBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: De beentjes van
St. Hildegard
CC Nesterlé Nistelrode

VRIJDAG 30 OKTOBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum VorstenboschEv
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Fotograaf: 
Marcel van der Steen
Mercy John bij CC Nesterlé
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums

UITVERKOCHT


