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BORRELPUNT
Flyer ‘Heerlijke feestdagen’
Nistelrode, Vorstenbosch
en Loosbroek

VAN MOOK
DE ECHTE BAKKER
Kerstbestellijst
Nistelrode, Vorstenbosch, 
Loosbroek en gedeelte Heesch

BIJLAGE DEZE WEEK

Esther van Lith-Teunissen
06 269 40 771
esther@1op1dieet-consulent.nl
www.afvallenmetesther.nl

Hét 1 op 1
Dieet in 
Heesch

Vraag ‘ngratis proef-product aan
bel of app me

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl  
www.vanderheijdendakkapellen.nlHeideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

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

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

Sluit je
ook aan

www.onsbeco.nl

Bernhezer Energie COöperatie

6 jaar op rij de groenste
coöperatie met stroom
van eigen bodem

Zie pagina 26

Krant deze week
niet ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
0412-795170

Zie pagina 32

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-

Zie pagina 14

Cadeaubon € 10,-
voor extra kerst-
surprise of voor in 
het kerstpakket

MARCEL VAN DOORN

‘Je moet het zien, 
die glimlach, de 
lichtjes in de ogen, 
dat is echt prachtig’

Zie pagina 23

Paul en Kim Rademaker
nemen De Nistel over

Zie pagina 25

‘Langer zelfstandig blijven
wonen in Nistelrode’

COR VAN DIJK

Zie pagina 27

V.l.n.r.: Corné Roovers en Paul Eijkelkamp. Paul, Meis, Kim en
Lieve Rademaker. Toon Schoenmakers en Toon van Dijk
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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.

Fotografie en Italiaans
Basiscursus fotografi e (spiegelrefl excamera)

De cursus bestaat uit negen 
theoretische lessen en één praktĳ kles 
waarin we gezamenlĳ k gaan 
fotograferen op een inspirerende locatie 
op een zaterdag- of zondagochtend.

Wekelĳ ks krĳ g je foto-opdrachten mee om deze thuis 
zelfstandig te maken. Zo leer je de verschillende functies van je 
camera kennen en gebruiken. De cursus wordt afgesloten met 
een eindopdracht. Wat heb je nodig? Aanbevolen wordt een 
spiegelrefl excamera of een camera waarop je diafragma en 
sluitertĳ d handmatig kunt instellen.

Heesch | Dinsdag 12 januari 2021 | 19.00-21.00 uur | 
Aantal lessen 10 | € 112,50.

Italiaans voor beginners
Veel mensen houden van Italië, 
vanwege de cultuur, het landschap, 
de Italiaanse keuken of vanwege de 
uitstekende mogelĳ kheden om te 
ontspannen. Maar om dit land en zĳ n 
bevolking écht te leren kennen, is het 
bĳ zonder nuttig om ook de taal wat 
beter te beheersen. Je leert hoe je je op 

een eenvoudige manier kunt uitdrukken en korte teksten kunt 
lezen en verstaan.

MAANDAG 18 JANUARI kun je geheel vrĳ blĳ vend deelnemen 
aan de proefl es Italiaans voor beginners en kennismaken met 
de docent Henriette Heidstra. 

Heesch | Maandag 18 januari 2021 | 18.45-20.00 uur |
Aantal lessen 16 | € 150,-.

PUZZELEN

Afgelopen week kwam ik op 
een avond thuis, het was een 
dag zoals vele anderen, niks 
aparts. Afijn, ik wandel de 
woonkamer binnen en schrik 
me helemaal kapot! Twee niet 
nader te noemen gezinsleden -
het waren gelukkig niet mijn 

zonen, dat zou het drama nog erger maken - zijn aan het 
PUZZELEN! Ik vraag: ‘PUZZELEN?’. 

‘Ja, doe je mee?’, is het antwoord. Ik denk ‘dit kan niet waar 
zijn’ en ben omgedraaid, voor de voordeur gaan staan om te 
kijken of ik niet in rusthuis ‘Ochtenddauw’ ben beland. Ik weer 
naar binnen en vervolgens komt mijn lievelingszus binnen en 
zegt: ‘PUZZELEN? Dat is ouderwets!’. ‘Nee’, zegt mijn dochter, 
‘dat is juist modern’. 

‘Aanvaarden’, zei mijn moeder altijd, dus dan doe ik dat maar 
en vervolgens krijg ik op pakjesavond een trui waar 1000 
teckeltjes op staan. Een soort pyjama! Mijn voorliefde voor dit 
hondenras is bij velen bekend, maar weer slaat het gezin door! 
Help! ‘Trek hem eens aan’, wordt gezegd en ook dat doe ik dan 
maar. Moet wel zeggen dat de knuffelfactor omhoog schoot. 
Tja, als je ergens mee zit moet je het van je afschrijven, dus bij 
deze gedaan en het lucht op!

‘KERST IN GOEDE BANEN LEIDEN IS 
OOK EEN HEEL GEPUZZEL’

Kerst komt er aan en om dat in goede banen te leiden is ieder 
jaar ook een heel gepuzzel - fantastisch bruggetje al zeg ik 
het zelf. Dit jaar hebben we voor het eerst ijstaarten in ons 
assortiment. IJs bereid op de klassieke manier met verse melk 
van Boer Spierings. En dan zijn we natuurlijk erg trots op onze 
weihnachtstol en slagroom nougatinetaart die beiden met goud 
werden bekroond op de productkeuring van het Nederlands 
Bakkerij Centrum te Wageningen.

Kortom, wij gaan er alles aan doen om u een heerlijke kerst te 
bezorgen en als u het uzelf makkelijk wil maken is het misschien 
handig om eens een kijkje in onze webshop te nemen.
De spulletjes worden klaargezet en u bent zo weer weg.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen
en al het goede voor het nieuwe jaar!

En geen zorgen, met de teckeltrui ga ik echt niet over straat, 
die bewaar ik lekker voor binnen.

Harm Lamers 
de bakkers Lamers

BAKKERIJ
COLUMN

www.bonfromage.nl

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

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

gebrande nootjes, heerlijke kazen, 
wijnen en andere delicatessen? 

Kom snel langs
in Oss en Heesch

www.bonfromage.nl

Lokale 
cadeautips 
voor kerst

HEESWIJK-DINTHER - Traditie-
getrouw begint Actief Burger-
schap het nieuwe jaar met een 
nieuwjaarsborrel voor iedereen.

Helaas kan dat vanwege co-
rona in 2021 niet doorgaan. 
Om dezelfde reden vervalt ook 
de verkiezing van de Actieve

HaDeejer 2020 en de Jonge
Actieve HaDeejer 2020. Het be-
stuur van Stichting Actief Bur-
gerschap HD hoopt dat iedereen 
elkaar in 2022 weer in goede ge-
zondheid kan ontmoeten.

Mededeling aan alle
inwoners van HaDee

Gouden Bekroning.Lees meer op pagina 9.
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Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en de beste wensen voor 2021

Plaats uiterlijk vrijdag 18 december uw kerstbestelling, 
dit om teleurstelling te voorkomen.

Kijk eens op www.slagerijvanorsouw.nl.
U kunt uw bestelling plaatsen via de webshop 

of bel 0412-451212.

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

Bankrover
Vanaf het moment dat je ter aarde stort zijn velen doende om je 
van alles te leren of een poging te doen daartoe. Zoiets begint dus 
al heel vroeg. Zelf leren drinken, eten, piesen, poepen, aankleden, 
douchen, fietsen, zwemmen, schrijven, lezen, rekenen, maar 
ook estublieft, dank je wel, goedemorgen, -middag en -avond. 
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Naast je ouders, andere 
naasten en leerkrachten die ook denken iets bij te dragen, zijn 
er sportclubkes en uiteindelijk je werk en sociale contacten. Alles 
en iedereen zorgt er geleidelijk voor dat je de sociale gedrags- en 
spelregeltjes kent of beter leert kennen. Uiteindelijk weet je wat je 
zeker wel en beter of gewoon helemaal niet moet doen. 

In verloop van jaren wordt oe rugzak voller en voller. Al doe je 
daar gruwelijk je best voor. Deze is helaas niet alleen gevuld met 
leut. Dat is een kansloze missie en kán ook helemaal niet. PSV 
is ook niet jaar na jaar kampioen. Het leven is niet alleen leuk. 
Je moet het wel zo leuk mogelijk proberen te maken en mits 
mogelijk, de zon achter de wolken zien schijnen. Op dat pad met 
al die wijze levenslessen kom je werkelijk van alles tegen en maak 
je onvergetelijke dingen mee. Vreugdevolle gebeurtenissen die het 
leven glans geven en zorgen dat je er zin in blijft houden, maar 
ook shitzooi waarbij je liever een beurt had overgeslagen. 

Kijk, en nou kom ik toch bij de plaat die al vanaf 
maart blijft hangen. Uiteindelijk zitten we 
namelijk met z’n allen al verschrikkelijk lang te 
sodemieteren met een virus dat ons sociale en 
doorgaans ook arbeidzame leven beïnvloedt. 
Leuk? 

Nee joh. Totaal niet. Ik heb echter wel weer 
iets geleerd. Je gaat namelijk met een masker 
op winkelen. Zodoende weet ik nou hoe een 

bankrover zich voelt...

Column Wendy
Wendy van Lijssel beschrijft op eigen wijze

haar herkenbare belevenissen.

‘Vreugdevolle gebeurtenissen die het 
leven glans geven en zorgen
dat je er zin in blijft houden’

Na vijfendertig jaar als varkens-
boer je leven helemaal
omgooien is geen sinecure
John van Zeeland gaat de uitdaging aan en heeft een potentiële
nieuwe werkgever heel veel te bieden. Dus kom maar op met die baan!

Omslag
Gezondheidsproblemen maak-
ten dat Doreth vaak naar het 
ziekenhuis moest en fysiek 
steeds meer moest inleveren. 
Dat trok een zware wissel op 
het hele gezin. En toen kwam de 
mogelijkheid om te stoppen met 
het bedrijf voorbij. De overheid 
stimuleert dit en vergoedt het 
slopen van de stallen. En omdat 
geen van de kinderen ambitie 
heeft het bedrijf te willen voort-
zetten, namen John en Doreth 
het besluit voorgoed te stoppen 
met hun bedrijf. 

Manier van leven
“Het is wel een emotioneel ge-
vecht”, erkent John. Om het 
meteen weer te relativeren: 
“Maar er zijn heel veel mensen 
die moeten stoppen met wer-
ken, om welke reden dan ook. 
Daar blijven we maar reëel in. 
Maar boer zijn is een manier 

van leven. Het is niet iets wat je 
doet, het is iets dat je bént. Dag 
en nacht, altijd. Die omschake-
ling naar een totaal ander leven 
is nog de grootste uitdaging.” 

Nieuwe baan
John is met zijn 56 jaar nog jong 
genoeg voor een nieuwe kans 
op de arbeidsmarkt. Als onder-
nemende duizendpoot heeft hij 
veel in zijn mars. Want als boer 
ben je directeur, medewerker, 
manager, dierverzorger, compu-
teranalist, onderhoudsmonteur, 
planner en uitvoerder in één. 
Alle voorkomende werkzaamhe-
den komen op zijn conto. 
Dat is bij John niet anders. Vol-
gend jaar hoopt hij de sloop 
van de stallen achter de rug te 
hebben en is hij klaar voor de 
volgende stap. Kan John iets 
voor jouw bedrijf betekenen? 
Laat het weten, John houdt zich 
graag aanbevolen.

NISTELRODE - Nee, het gaat hem niet in de kouwe kleren zitten, erkent John van 
Zeeland (56) onmiddellijk. Als jong ventje wist hij al dat hij later het bedrijf van zijn 
vader wilde voortzetten. En zo geschiedde. Na het atheneum koos John voor de MAS 
(Middelbare Agrarische School). Hij was 21 jaar toen hij in het familiebedrijf stapte, 
bouwde zijn eigen stallen en groeide naar een florerend varkensbedrijf met 800 
vleesvarkens en 300 fokzeugen. Echtgenote Doreth, kraamverzorgster van beroep 
- “nee, geen boerin” - zorgde dat het in en om het huis allemaal op rolletjes liep, 
terwijl John het bedrijf runde. Zonder personeel, maar wel met regelmatige inzet van 
zijn kinderen; twee zonen en een dochter. Maar zo’n tien jaar geleden kwam er een 
ongewilde en onbedoelde kentering. 

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Doreth en John voor de stallen die gesloopt gaan worden en nemen binnenkort de deur naar het onbekende

Het is een 
emotioneel 

gevecht
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Onzekerheid en angst, dat wa-
ren de emoties die overheers-
ten in de eerste dagen van de 
pandemie. Al snel kwamen daar 
frustratie, verdriet en machte-
loosheid bij. Ze raakten iedereen 
die betrokken was bij Laverhof: 
de bewoners, hun familieleden, 
het personeel, de vrijwilligers. 
“Vooral dat de huizen op slot 
gingen en dat er geen familie 
meer mocht komen, was heel 
heftig”, vertellen Welmoed en 
Elise. Er was veel eenzaamheid. 
Bewoners en hun dierbaren mis-
ten het persoonlijke contact, de 
knuffels. Veel mensen werden 
ziek, gelukkig genazen de mees-
ten.

Tegelijk was er ook veel positiefs. 
“Er ontstond grote saamhorig-
heid, zowel binnen als buiten de 
huizen”, zeggen de twee. Zoveel 
taart als in die eerste maanden 
kwam er nog nooit binnen, bloe-
men en andere attenties werden 
afgeleverd, kindertekeningen, 
talloze kaarten, er waren muzi-
kale optredens buiten. Het per-
soneel liet zich van hun meest 
creatieve kant zien naar bewo-
ners en familie toe, onder andere 
via de sociale media (beeldbel-
len, facebook). Teams werden 
hechter.

Desondanks waren er schrij-
nende gebeurtenissen. Want 

dat er geen familieleden binnen 
mochten, ging totaal tegen de 
natuur van het personeel en de 
waarden van Laverhof in. Zeker 
rond sterfgevallen deden zich si-
tuaties voor waar personeel en 
familieleden nu nog steeds last 
van hebben. Geestelijk verzor-
gers en psychologen waren on-
der de noemer ‘Luisterend Oor’ 
ook ’s avonds en in het weekend 
bereikbaar. Vooral personeel dat 
in de thuiszorg werkte en dus 
minder directe steun had aan 
collega’s, maakte er gebruik van. 
Vrijwilligers lazen pas in de krant 
dat een bewoner met wie zij een 
band hadden, was overleden.

In de zomer, toen Laverhof weer 
open was, kwamen er kleinscha-
lige herdenkingsbijeenkomsten. 
Heel waardevol, maar voor ve-
len blijft het rouwproces extra 
moeilijk. Het kleinschalige is 
waarschijnlijk een blijvertje, ook 
bij andere bijeenkomsten en ac-
tiviteiten.

Gelukkig gaat het er tijdens de 
lopende tweede golf anders aan 
toe. “We gaan nu echt niet meer 
op slot, maar kunnen maatwerk 
leveren”, aldus Elise. “Mensen 
mogen op bezoek komen, zelfs 
als de bewoner corona heeft. Er 
zijn voldoende beschermings-
middelen, sneltests, veel meer 
kennis.” De vrijwilligers zijn deels 

weer aan de gang, alleen in één 
op één-situaties. Nieuwe vrijwil-
ligers zijn nog altijd welkom.

Want als de coronacrisis iets ge-
leerd heeft, dan is het wel wat 
werkelijk belangrijk is in het le-
ven. “Aandacht, verbondenheid, 
nabijheid”, vat Welmoed samen. 
“We mogen elkaar niet vastpak-
ken, maar we laten elkaar niet 
los. Nu in de decembermaand 
kunnen we zeggen dat er on-
danks alles licht gloort aan de 
horizon.” Kerstmis zal dit jaar 
anders zijn. Elise en Welmoed 
wensen iedereen extra veel licht 
en warmte toe!

GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

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

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

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

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

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

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

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

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

2020 was een zwaar jaar
Corona bracht veel verdriet, maar ook mooie dingen

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl

Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn

www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten

WINNAAR LEZERSACTIE

Winnaar boek ‘Vergeet me’ van 
Judith de Laat: Toos Schuurmans 

HEESWIJK-DINTHER - 2020 was een zwaar jaar in de zorg, ook bij Laverhof. Niet alleen de bewoners 
van de zorgcentra, ook personeel en familieleden hadden veel behoefte aan ondersteuning. Twee van 
de geestelijk verzorgers van Laverhof, Welmoed van Seventer en Elise Jonckers, praten over de zorgen 
en het verdriet dat ze zagen, maar zeker ook de mooie dingen die ontstonden.

Zelfs het groen van een kerstboom
is niet zo hoopgevend

als het vertrouwen van een mens.

Zelfs de meest glinsterende kerstbal
is niet zo twinkelend

als de lach van een mens.

Zelfs de helderste ster in de kerstnacht
is niet zo lichtgevend

als de vrede die een mens brengt.

Tekst: Wim Poels Foto: Patrick Brouwers Photography

‘Er ontstond grote 
saamhorigheid, 

zowel binnen als 
buiten de huizen’

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

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338
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Uitreiking vrijwilligerscompliment 
aan Scouting Heesch

Wethouder Rein van Moorselaar en Niels Turlings; vrijwilligerscompliment aan Scouting Heesch voor hun extra 
inzet tijdens coronatijd

HEESWIJK-DINTHER - Een be-
richtje op Facebook trok onze 
aandacht. Een inwoner van 
Bernheze, Evie van der Heijden 
uit Heeswijk-Dinther, mag het 
nu bekendmaken...

“Na een lange tijd wachten mag 
ik het eindelijk bekendmaken! Ik 
doe mee met The Voice of Hol-

land seizoen 11! Zijn jullie be-
nieuwd of die stoelen voor mij 
gaan draaien? 

Kijk dan aanstaande vrijdag,
11 december, om 20.00 uur naar 
The Voice of Holland op RTL4.”

#thevoiceofholland #tvoh
#theblindauditions #rtl4

Evie uit Heeswijk-
Dinther doet mee aan 
de ‘blind auditions’ van 
The Voice of Holland

Kristel Pennings en Evie van der Heijden

BERNHEZE - Op maandag
7 december reikte wethouder 
Rein van Moorselaar een vrij-
willigerscompliment uit aan de 
scouting in Heesch. Zij worden 
hiermee in het zonnetje gezet 
voor hun inzet tijdens de coro-
natijd. 

Ook de andere vrijwilligers van 
jeugdactiviteiten en de burger-
initiatieven in gemeente Bern-
heze krijgen dit compliment. De 
contactpersonen van deze orga-
nisaties krijgen het leuke pakket-
je bezorgd en zij zorgen er op 
hun beurt voor dat de pakketjes 
bij de vrijwilligers terechtkomen. 
Iedere twee jaar worden vrijwil-
ligers in het zonnetje gezet in 
Bernheze. 
ONS welzijn organiseert dat 
in opdracht van de gemeente. 
De gemeente wil hiermee haar 

waardering uitspreken voor de 
vele vrijwilligers die in onze ge-
meente actief zijn. Zij zijn van 
onschatbare waarde en onmis-
baar! 

Dit jaar is gekozen voor vrijwilli-
gers van jeugdactiviteiten omdat 
voor jongeren veel activiteiten 
zijn wegvallen en veel dingen 
anders geregeld moesten wor-
den. Andere inzet, flexibiliteit en 
organisatietalent waren nodig, 
omdat activiteiten op een ande-
re manier georganiseerd moes-
ten worden. 

Daar hebben de organisaties 
voor de jeugd heel goed op in-
gespeeld. Burgerinitiatieven 
hebben tijdens de coronaperiode 
de handen extra uit de mouwen 
gestoken voor burgers die hulp 
nodig hadden.

Ook de andere 
vrijwilligers van 
jeugdactiviteiten

en de burger-
initiatieven
in gemeente 

Bernheze
krijgen dit

compliment

Uitleg sticker NEE-JA en NEE-NEE

Alle bijlagen die met DeMooi-
BernhezeKrant in jouw brieven-
bus worden gestopt vallen onder 
ongeadresseerde reclame en fol-
ders. Als je geen ongeadresseerd 
reclamedrukwerk wilt ontvan-
gen, kun je bij het gemeentehuis 
twee soorten brievenbusstickers 
halen. Maak hiervoor wel een 
afspraak via 0412-458888 of via 
www.bernheze.org. 

NEE-JA-sticker: je krijgt geen re-
clamedrukwerk in je brievenbus, 
maar wel huis-aan-huis bladen.

NEE-NEE-sticker: je krijgt geen 
reclamedrukwerk en geen 
huis-aan-huisbladen in je brie-
venbus.

Wij wensen je veel lees plezier 
met DeMooiBernhezeKrant!

BERNHEZE - De redactie van DeMooiBernhezeKrant krijgt met regelmaat telefoontjes of mail-
tjes van lezers die aangeven geen ansichtkaart of folder van de weekmarkt te hebben ontvangen bij 
DeMooiBernhezeKrant. De redactie vraagt dan altijd of ze een sticker op hun brievenbus of voordeur 
hebben waardoor de bezorger geen extra folder of flyer in de brievenbus mag doen. En vaak is dit het 
geval...

Kerstwandelroute
Zie pagina 12
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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 15

Miep Schellekens
pag. 11

Lieke doet aan bodybuilding
pag. 31

BORRELPUNT
Flyer ‘Heerlijke feestdagen’
Nistelrode, Vorstenbosch
en Loosbroek

VAN MOOK
DE ECHTE BAKKER
Kerstbestellijst
Nistelrode, Vorstenbosch, 
Loosbroek en gedeelte Heesch

BIJLAGE DEZE WEEK

Esther van Lith-Teunissen
06 269 40 771
esther@1op1dieet-consulent.nl
www.afvallenmetesther.nl

Hét 1 op 1
Dieet in 
Heesch

Vraag ‘ngratis proef-product aan
bel of app me

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl  
www.vanderheijdendakkapellen.nlHeideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

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

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

Sluit je
ook aan

www.onsbeco.nl

Bernhezer Energie COöperatie

6 jaar op rij de groenste
coöperatie met stroom
van eigen bodem

Zie pagina 26

Krant deze week
niet ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
0412-795170

Zie pagina 32

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-

Zie pagina 14

Cadeaubon € 10,-
voor extra kerst-
surprise of voor in 
het kerstpakket

MARCEL VAN DOORN

‘Je moet het zien, 
die glimlach, de 
lichtjes in de ogen, 
dat is echt prachtig’

Zie pagina 23

Paul en Kim Rademaker
nemen De Nistel over

Zie pagina 25

‘Langer zelfstandig blijven
wonen in Nistelrode’

COR VAN DIJK

Zie pagina 27

V.l.n.r.: Corné Roovers, Paul Eijkelkamp, Paul, Meis, Kim,
Lieve Rademaker, Toon Schoenmakers en Toon van Dijk

Woensdag
30 december, 

week 53, 
verschijnt er 
geen krant



  
Woensdag 9 december 20206

SP-actie voor verplegend personeel

De SP-ers hadden de trakta-
tie in een symbolische schoen 
gedaan. Een knipoog naar de 
Sinterklaasperiode. Nathalie de 

Rooij (SP Bernheze) legt uit: “We 
klapten onze handen blauw voor 
de zorgmedewerkers. Wat een 
zwaar jaar hebben ze gehad door 

alle coronagevallen! De SP Bern-
heze wil waardering tonen met 
iets lekkers.”

De schoen werd ‘Een schoen 
voor poen’. Liever had de SP na-
melijk gezien dat er een hoger 
loon zou komen voor verplegend 
personeel. 
“Maar dat is helaas tegengehou-
den door de partijen uit de rege-
ring. En dat terwijl deze mensen 
zó hard hebben gewerkt tijdens 
corona”, zegt Nathalie.

De SP ziet dat er mensen tekort 
zijn in de zorg. Door loonsverho-
ging wordt het aantrekkelijker in 
de zorg te werken. 

De handtekeningenactie van de 
SP, ‘Onze zorg verdient meer dan 
een applaus’, is al door 120.000 
mensen ondertekend op
www.eerlijkebeloning.nl.

BERNHEZE - De SP Bernheze heeft onlangs zorghelden gesteund met een cadeautje. Met een klei-
ne schoentraktatie voor alle verplegenden gingen de SP-ers naar verzorgingshuizen in de kernen van 
Bernheze. Laarstede, Heelwijk en Laverhof werden bezocht. Hiermee wil de SP meer aandacht voor de 
zorgmedewerkers. Ze willen laten zien dat verplegend personeel meer salaris verdient, in plaats van 
enkel applaus.

Laarstede Cunera-De Bongerd Heelwijk

Maar... zij worden niet vergeten! 
Twee maanden lang hebben de 
gasten gezwoegd op het invul-
len van rebussen, zoekplaatjes, 
kruiswoordpuzzels, et cetera. Het 
waren veel opdrachten. Annie 
Lucius werd met slechts één 
foutje de winnaar.

Vooral in de feestmaand decem-
ber worden de gezellige bijeen-
komsten ter gelegenheid van 
Sinterklaas en Kerstmis gemist. 

Met Sinterklaas werden de gas-
ten, bezoekvrijwilligers, zonne-
ritchauffeurs en de verpleegkun-
digen toch, geheel coronaproof, 
verrast met een heerlijke banket-
staaf mét een sinterklaasgedicht.

De Zonnebloem hoopt dat de 
gasten en vrijwilligers van het 
lekkers genieten of al genoten 
hebben.

De Zonnebloem houdt 
contact met haar gasten 
en vrijwilligers
NISTELRODE - Helaas blijft het coronavirus hardnekkig onder ons 
en zijn we nog steeds genoodzaakt om thuis te blijven en bijeen-
komsten te vermijden. Ook de Zonnebloemgasten en -vrijwilligers 
vinden dat maar wat lastig.

Annie Lucius

Versterk verbindingen in je gezin
In de huidige tijd is verbinding belangrijker dan ooit. We zijn nood-
gedwongen meer in elkaars nabijheid. Toch kun je het gevoel krijgen 
die verbinding juist kwijt te raken. Hoe gaat het met de onderlinge 
relaties in je gezin? Hoe stevig zit het momenteel in elkaar?

Relaties in je gezin zijn altijd in ontwikkeling. Soms groei je naar el-
kaar toe, soms bij elkaar vandaan. Opvallend is wel: naar elkaar toe 
groeien gaat bijna nooit vanzelf, uit elkaar groeien wel. Je wilt graag 
dat je juist naar elkaar toegroeit. Hoe? Doe de Lieve Briefjes Week!

Deze week stuurt iedereen ten minste één lief briefje aan alle andere 
gezinsleden. Dat kan op veel manieren, dus wees creatief.

Tips
Een briefje in de brooddoos (en doe er meteen iets lekkers bij) ❤ Een 
kaart per ouderwetse post ❤ Een echte brief waarin je vertelt wat 
je zo leuk vindt aan de ander en waarom ❤ Een briefje met een kus 
op iemands kussen ❤ Gedichtje onder de deur door ❤ Een tekst op 
een papieren bekertje naast het ontbijtbord ❤ Een kaartje tussen de 
laptop (wat een fijne start van de werkdag!) ❤ Een Post-it op de 
spiegel ❤ Een boodschap met stift op het raam ❤ Als bladwijzer in 
iemands leesboek.

Wat kun je schrijven? Een leuke start: bedenk eens complimentjes die 
beginnen met de letters van iemands naam. 
O ja, voor de kinderen die nog niet 
kunnen schrijven: vraag iemand an-
ders om jou even te helpen of maak 
een lieve tekening.

Bron: FamilyFactory.nu

088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

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

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

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

Vrijwilligerspunt
Femke Prince
06-14342428

Yolanda Verstegen, teammana-
ger Ondersteuning Thuis Hees-
wijk: “Bij de thuiszorg zien wij 
mogelijkheden voor mensen uit 
de horeca en zijn we met de drie 
medewerkers in gesprek gegaan. 
We hebben al meer mensen in 
dienst genomen die vanuit de 
horeca de overstap naar de zorg 
hebben gemaakt. Afhankelijk 
van hun kennis en ervaring lo-
pen ze een ochtend of middag 
mee met een medewerker van 

Ondersteuning Thuis, waarna ze 
zelfstandig aan de slag kunnen.” 
Ook is er bij de snelteststraat bij 
CC Servaes een samenwerking 
ontstaan met Buro Lima, waar 
hun medewerkers zich ook kun-
nen laten testen. Buro Lima ver-
zorgt er de koffie en thee. 

De snelteststraat is alleen voor 
medewerkers van aangesloten 
zorgorganisaties. We zijn blij met 
deze extra handen!

Medewerkers De Toren 
in Heeswijk-Dinther aan 
de slag bij Laverhof
HEESWIJK-DINTHER - Drie medewerkers van restaurant De Toren 
zijn deze week aan de slag gegaan als huishoudelijk medewerker 
bij Ondersteuning Thuis in Heeswijk. Door de coronacrisis zitten zij 
zonder werk. 

WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL

Dé cadeaubon van Bernheze

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

CAD
EAU
BON

Van:

BLKL cadeaubon.indd   1BLKL cadeaubon.indd   1 06-11-2020   15:2506-11-2020   15:25

Bon nr. 000000

Ter waarde van:

Te besteden bij de lokale ondernemers in Bernheze,  
zie www.benloyaalkooplokaal.nl

BLKL cadeaubon.indd   2BLKL cadeaubon.indd   2 06-11-2020   15:2506-11-2020   15:25EXTRAATJE
IN HET
KERST

PAKKET?  

Alsjeblieft

in een gondeldoosje
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Aanbiedingen geldig van
9 tot en met 15 april

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

CLEMENTINES 10+2 gratis
GESNEDEN CHINESE KOOL
    500 gram € 0.99
FRIESLANDER AARDAPPELEN 5 kg € 2.50

Bestel tijdig uw kerstbestelling

Aanbiedingen geldig van
10 tot en met 16 december

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

Broodpizza
nu

Weekendknaller!

Hazelnoot slag-
room ijstaart
8 personen nu

Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Chocolade kirsch 
stol     nu 6, 95

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

1 pond1 pond
verse worst &verse worst &
1 pond1 pond
gemengd gehaktgemengd gehakt

€ 8,50Samen voorSamen voor

Denkt u aan Denkt u aan 
uw kerst-uw kerst-
bestelling?bestelling?
Bourgondische of Bourgondische of 
Oosterse ribOosterse rib

€ 1,69100 gr.100 gr.

9, 95

3, 95

Gildekornstol met zuiver amandelspijs,
chocolade, kirsch, krenten en rozijnen

Vrijwilligers per arrenslee
in het zonnetje gezet

Maandag 7 december was het de 
Dag van de Vrijwilliger. Ook WIJ 
zijn blij met onze vrijwilligers en 
willen op een creatieve en unie-
ke manier onze vrijwilligers in 
het zonnetje zetten. Zo ontstond 
het idee om met paard en arren- 
slee iedere vrijwilliger persoonlijk 
thuis aan de deur een attentie 
aan te bieden, als dank voor de 
inzet.

Heesch werd in vier routes in-
gedeeld. Adressen werden ge-
pland. Partners van bestuursle-
den opgetrommeld om mee te 
rijden op de arrenslee. Dozen 
met attenties verdeeld… en zo 
vertrok de arrenslee op weg naar 
de eerste vrijwilliger op de route.

Prachtig, die verbaasde gezich-
ten. Vrijwilligers die een bedank-
je erg konden waarderen, maar 
tegelijkertijd het eigenlijk niet 
nodig vinden. “Je kunt toch be-
langeloos iets voor je medemens 
over hebben?“, was regelmatig 
de reactie. Dat vinden WIJ ook, 
maar dan toch is het fijn, als je af 
en toe een kleine blijk van waar-
dering ontvangt. Dankbaar, be-
duusd en blij. Die drie woorden 
vatten samen, hoe de reacties 
waren. 
Wat was nou die attentie? Een 
extra grote amaryllis. Symboliek 
erachter? Een amaryllis heeft 
weinig zorg nodig, maar met een 
klein beetje aandacht groeit hij 
uit tot een prachtige bloem.

Naast attenties, hebben WIJ ook 
de attenties vanuit de gemeente 
Bernheze uitgedeeld aan onze 
vrijwilligers. Een mooie atten-
tie van Depot, een kaartje met 
een persoonlijke boodschap 
van de wethouder. ONS welzijn 
verzorgde de logistiek voor de 
gemeente en zorgde voor deze 
attenties, die ook zeer gewaar-
deerd werden.

WIJ hebben genoten! Het be-
stuur van WIJ, HEESCH bedankt 
hierbij nogmaals iedereen die 
meegeholpen heeft.

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

HEESCH - Zaterdagochtend 5 december, winters koud en een blauwe lucht met een voorzichtig zonne-
tje… Op de Narcislaan arriveerden vier arrensleeën van Stichting de Arrenslee waarop logo’s van WIJ, 
HEESCH werden vastgemaakt. Geheel coronaproof werden tasjes met lunches uitgedeeld. Iedereen 
voorzien van een deken en een warme kruik? Ondertussen werd er gefotografeerd door diverse ‘media- 
mensen’. Een journalist kwam zelfs vragen wat WIJ aan het doen zijn..?

Dankbaar, beduusd
en blij

 Foto’s: Marcel van der Steen
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Weer samen…

Dankbaar voor de mooie jaren die hij ons heeft gegeven hebben we 
onverwacht afscheid moeten nemen van ons pap en onze trotse opa

Henk Buijs
 Heesch, 9 april 1939  † Uden, 7 december 2020

echtgenoot van

Annie Buijs - Hagens †

 Henk en Betty  Egbert en Carolien
     Johan      Jesse
     Anne en Arjan      Mart
     Simone en Stef      Davy

 Karin en Harry  Abel en Angela
     Emiel      Luuk
     Tim      Silke
     Alet en Carlo     Mirte

Henk is thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving. 
U bent welkom om persoonlijk afscheid van hem te nemen op 

vrijdag 11 december tussen 19.00 uur en 20.00 uur en 
zaterdag 12 december tussen 14.30 uur en 15.30 uur. 

De afscheidsdienst vindt plaats in besloten kring
op maandag 14 december om 11.00 uur.

Het afscheid is te volgen via livestream: 
http://www.vanduijnhoven-av.nl/huisvantroost/ 

waarbij u kunt inloggen met het wachtwoord Henk

Brugstraat 3  |  5384 SX  |  Heesch

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Kerstvieringen in Heesch

Het aantal bezoekers tijdens 
elke kerstviering wordt beperkt 
tot 100 en het is noodzakelijk 
om vóór maandag 21 december 
hiervoor te reserveren. 

Reserveren kan telefonisch tij-
dens openingstijden van het 
parochiecentrum, van maan-
dag tot donderdag van 9.00 tot 
12.00 uur bij het gastteam via  
0412-451215 of per e-mail,
administratie@heeschdgh.nl. 
Indien het maximale aantal van 
100 bezoekers voor een viering 
bereikt is kun je eventueel voor 
een andere viering kiezen.

Alle kerstvieringen worden ook 
uitgezonden via een livestream 
op YouTube. Inloggegevens kun 
je vinden op www.heeschdgh.nl.

HEESCH - In verband met corona zijn de kerstvieringen in de St. Petrus Banden kerk dit jaar op een an-
dere wijze georganiseerd. Rondom Kerstmis zijn er vijf vieringen in Heesch: op Kerstavond 24 december 
is er om 18.00 uur en om 22.30 uur een Eucharistieviering. Op Eerste Kerstdag is er om 9.00 uur een 
Eucharistieviering en om 11.00 uur een Woord- en Communiedienst. Op Tweede Kerstdag is er om 
11.00 uur een Eucharistieviering.

Adventsactie

Hoewel de welvaart in Nicara-
gua de laatste tien jaar aanzien-
lijk is verbeterd, is 70 procent 
van de bevolking op het plat-
teland nog arm. Ondervoeding 
is daar een groot probleem. In 
dit Midden-Amerikaanse land 
is Palacagüina een van de arm-
ste en droogste gebieden. Door 
de aanhoudende droogte kam-
pen gezinnen er de laatste ja-
ren met een tekort aan voedsel. 
Akkers leveren niet genoeg op 
om van te leven. Door waterge-
brek groeit er ook te weinig gras 
voor het vee. Het gevolg is dat 
vee wordt verkocht en akkers 
worden verkleind; zo belanden 
de gezinnen in een neerwaartse 
spiraal.

Om dat te doorbreken heeft 

Adventsactie samen met een lo-
kale non-profit organisatie een 
project opgezet om gezinnen in 
Palacagüina te leren hun moes-
tuinen op een duurzame manier 
te bewerken. Dus op een voor 
mens en land gezonde manier, 
waardoor ze hun grond ook op 
de langere termijn vruchtbaar 
houden. Het project komt ten 

goede aan een kleine 700 men-
sen uit 144 gezinnen. 

In de kerken van Loosbroek en 
Dinther wordt daarvoor zondag 
13 december een extra collecte 
gehouden. Begrijpelijkerwijze 
heeft Covid-19 een rem gezet 
op het aantal kerkbezoekers, 
maar doneren kan ook op
NL89 INGB 0653 1000 00 
ten name van Adventsactie, 
Den Haag. 
Meer weten? Ga dan naar
www.adventsactie.nl.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de Ad-
ventsactiecampagne. Adventsactie steunt dit jaar projecten die gericht zijn op voedselzekerheid. In 
Congo, in Nicaragua en op de Westbank. In de kerken van Loosbroek en Dinther wordt specifiek op 
Nicaraqua georiënteerd.

Tekst?

DAG VAN DE UITVINDERS Zie oplossing pagina 30

Moestuinen op 
een duurzame 

manier 
bewerken

Weer samen…

Met dankbaarheid voor haar lange leven, maar met grote 
droefheid geven wij u kennis van het overlijden van 

Stien van den Bogaart-van Lieverloo
* Oss, 9 november 1924     † Nistelrode, 30 november 2020

echtgenote van
Wim van den Bogaart †

Nelly en Riny
     Susanne en Mischa 
         Lisa en Maxim, Tim
     Lisette en Niels
         Brent, Manouk

Correspondentieadres:
Kromstraat 40
5388 ET  Nistelrode

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.
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De Weihnachtstol en de
slagroom nougatinetaart
van de bakkers Lamers verdienen 
Gouden Bekroning

Bakkers die kwalitatief hoog-
waardige producten bakken, 
komen in aanmerking voor een 
Gouden Bekroning. Tijdens de 
keuring, die wordt uitgevoerd 
door de keurmeesters van het 
Nederlands Bakkerij Centrum in 
Wageningen, wordt naar diverse 
aspecten van het product geke-
ken. De geanonimiseerde pro-
ducten worden beoordeeld op 
bijvoorbeeld vorm, kleur, geur 
en smaak/aroma.

De lat ligt hoog 
Om in aanmerking te komen 
voor een Gouden Bekroning 
moet het product aan hoge ei-
sen voldoen. De score wordt 
uitgedrukt in maximaal vijf gou-
den medailles per onderdeel. 
Wanneer een product op drie 
onderdelen de maximale score 
haalt en op alle andere onderde-
len niet lager scoort dan een vier, 
verdient het de titel Bekroond 
met Goud. 
De slagroom nougatinetaart van 
De bakkers Lamers en andere 

met goud bekroonde produc-
ten, zijn voor de consument her-
kenbaar door de gouden zegel. 
Alle producten die met goud 
bekroond worden, zijn terug te 
vinden op 
www.bekroondmetgoud.nl.

Het Nederlands Bakkerij
Centrum
Het Nederlands Bakkerij Centrum 

is het kennis- en adviescentrum 
voor de bakkerij. Bij het Neder-
lands Bakkerij Centrum werken 
diverse keurmeesters met een 
lange staat van dienst in de bak-
kerijsector. 

De keuringen van het Bakkerij 
Centrum zijn objectief en onaf-
hankelijk en worden al ruim 100 
jaar uitgevoerd.

HEESCH - De Weihnachtstol en de slagroom nougatinetaart van De Bakkers Lamers is door het Neder-
lands Bakkerij Centrum in Wageningen bekroond met goud. Hiermee voldoen de producten aan strenge 
kwaliteitseisen en onderscheiden ze zich van andere producten. De bakkers Lamers mag de titel de 
komende zes maanden voeren voor De Weihnachtstol en de slagroom nougatinetaart.

De bakkers Lamers bij de voorbereiding van de prijswinnende Weihnachtstol.
V.l.n.r.: Bart, Harm en Dennie Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – In DeMooiBernheze-
Krant van 2 december hebben 
wij een oproep gedaan voor het 
insturen van nieuwjaarswensen. 

Deze worden gebruikt voor ons 
nieuwjaarsoptreden op 1 janua-
ri, dit jaar op Dtv uitgezonden. 
Vanwege een technisch man-
kement kunnen de filmpjes niet 
verstuurd worden naar het op-
gegeven e-mailadres. Erg ver-
velend. Hoe kunnen de filmpjes 
wel verstuurd worden? 

We willen je vragen het filmpje 
(nogmaals) te sturen via:

- Whatsapp naar
 06-1214 1011, of;
- WeTransfer.com naar 
 formineurheesch@gmail.com.

Mocht je afgelopen week al een 
filmpje gestuurd hebben, stuur 
het dan alsjeblieft nog een keer. 
Je krijgt een bevestiging als we 
het ontvangen hebben. Excuses 
voor het ongemak!

FOR Mineur: versturen 
nieuwjaarswens lukte niet

Heb je op 27 of 28 december nog 
niets te doen en wil je daarnaast 
thuis nog even van de kerst(-
boom) nagenieten onder het ge-
not van een kwis? Meld je dan 
nu aan voor de Nisseroise Kwis 
via www.nisseroisekwis.nl, waar 
ook meer informatie over deze 
coronaproof editie te vinden is. 
De tijd die je eraan besteedt kun 
je zelf invullen. Inschrijven kan 
tot en met 15 december en deel-
name kost € 10,- per team. Op 
27 december worden de kwis-

boeken binnen een straal van 
tien kilometer vanaf Nistelrode 
bezorgd. De antwoorden kun-
nen online ingeleverd worden. 
Zijn jullie van de partij?

Nisseroise Kwis: inschrijven 
kan vanaf nu!
Dit jaar mag iedereen meedoen en hoef je niet
in Nistelrode te wonen
NISTELRODE - Kom je uit Heesch, Vorstenbosch, Heeswijk-Dinther, 
Loosbroek, Uden, Nistelrode of een andere plaats in de regio? Dit 
jaar kan iedereen meedoen aan de Nisseroise Kwis. Zoals eerder 
aangekondigd gaat deze kwis dit jaar gewoon door, coronaproof. 
Hierdoor hebben teams maar liefst twee dagen de tijd om zich bezig 
te houden met het beantwoorden van de vragen. Je kunt dus ook 
met een klein team deelnemen. Daarnaast is er dit jaar ook voor ‘de 
kleintjes’ onder ons een speciale categorie.

Melvin met de met goud bekroonde slagroom-nougatinetaart
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Plaquette geplaatst bij oorlogsmonument 

Jan en Jos denken dat dit goed is 
zodat de mensen die het monu-
ment bezoeken kunnen zien dat 
het toen jonge helden waren die 

eraan mee hebben gewerkt dat 
wij hier in vrede kunnen leven. 
Vijf van deze jonge mensen heb-
ben het niet overleefd. Zij gaven 

dus hun leven voor onze vrijheid. 
Jammer dat er geen foto is van 
de hele bemanning.

Foto’s: Jan Smolenaers

VORSTENBOSCH - Jos van den Heuvel en Jan Smolenaers hebben zater-
dag 5 december met hulp van Piet van Dijk bij het oorlogsmonument aan 
de Meuwelweg een plaquette geplaatst met daarop foto’s van de beman-
ning van het vliegtuig dat daar op 20 september in 1944 is neergestort.

Stichting Theaterwerkplaats Novalis 
zoekt vrijwillige chauffeurs

Voor de kernen Heesch en 
Schijndel zoekt de stichting een 
of meerdere vrijwilligers die, te-
gen kilometervergoeding, de 
theatermaker enkele dagen per 
week brengt en ophaalt.

Heb je in de ochtend of in de 
middag tijd om een of twee
theatermakers te brengen en/of 
op te halen, dan kun je je mel-
den bij Jan van Eekelen, coör-
dinator vervoer Theatermakers. 
Zijn telefoonnummer is
06-5390 0213. 

Mailen kan ook:
info@stichtingnovalis.nl

Stichting Theaterwerkplaats 
Novalis ziet aanmeldingen met 
belangstelling tegemoet. Vrij-

willigerswerk is een zeer dank-
bare manier van bezig zijn voor 
de medemens. De theatermaker 
dankt vrijwilligers, die bereid zijn 
zich voor hun doelgroep in te 
zetten.

HEESCH/VUGHT - Bij Stichting Theaterwerkplaats Novalis werken mensen met met een licht verstan-
delijke beperking. Ze houden zich bezig met toneel, decorbouwen en schilderen, foto en film, zang en 
dans, grime en kleding. De theatermakers worden door vrijwilligers of ouders/verzorgers naar Theater-
werkplaats Vught gebracht en weer opgehaald.

Aanbiedingen gelden 
alleen in Nistelrode 
op de markt op 
vrijdag 11 december

BROOD
VAN DE

WEEK

Topvit meergranen
3 voor € 5,50
Met extra vitamine D

DIVERSE SOORTEN 
KERSTKOEKEN
4 voor € 3,75 en 8 voor € 7,-
COMBIDEAL!
1 SPORTMIK + 
5 SLANKELIJNTJES  samen € 5,-
(100% vegan en maar 3,03 koolhydraten
per 100 gram)

Diversen soorten

ROOMBOTER KERSTSTOLLEN
Met 100% amandelspijs

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag, 5 december, werd Brechtje Broeren uit Heeswijk
50 jaar. Daar waar een spetterend feest gepland stond was er slechts ruimte voor een mini-versie. 
De vriendinnen van Brechtje, Steffannie en Kristel, lieten het hier echter niet bij zitten en organiseer-
den een fietstocht door Heeswijk-Dinther voor Brechtje.

Op haar versierde fiets toog ze via haar schoonfamilie naar Altior. Ploeggenoten en oudgedienden 
ontvingen Brechtje daar en na wat oefeningen was het toegestaan verder te gaan. De stop bij haar 
ouders was een rustpunt in deze hectische dag, van daaruit fietste Brechtje met haar gezelschap naar 
haar zus. Hier was een apres-ski party georganiseerd inclusief apfelstrudel en glühwein. Nog even 
langs een koffievriendin door naar Heeswijk. Als kers op de taart was daar, ter compensatie van het 
festivalseizoen, een waar Rimpel-Rock festival. VIP was opgetrommeld om na 5 jaar weer eens samen 
te spelen en wel voor deze Sarah. Door deze onvergetelijke dag was er toch een spetterend feest, 
ondanks corona.

 RUBRIEK

50 worden in coronatijd
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Miep Schellekens

‘Geen
afscheid 
kunnen
nemen;
dat was
het ergste’
HEESWIJK-DINTHER - Via het magazine ‘Recht uit 
het hart’ deelt Laverhof verhalen uit de eerste periode 
van de coronacrisis. DeMooiBernhezeKrant mag drie 
verhalen publiceren die een binding met Bernheze 
hebben. Hierbij het eerste verhaal. 

Bron: ‘Recht uit het hart’ Foto: Wim Roefs

Miep Schellekens-van Uden (72) 
uit Heeswijk-Dinther verloor net 
na Pasen haar man Ad (74) aan 
corona. Zelf raakte zij ook met 
het virus besmet, werd ernstig 
ziek en belandde in het zieken-
huis. De familie Schellekens 
kwam binnen een paar dagen tijd 
in een rollercoaster van ellende 
terecht, gevolgd door een hele 
lange weg naar herstel. Nu, ruim 
een half jaar verder, kan Miep 
voorzichtig weer naar de toe-
komst kijken. Met wilskracht. Ze 
heeft nog veel om voor te leven. 

“Ik zie mijn man nog naar mij 
zwaaien, toen hij vanuit huis op 
de brancard de ambulance werd 
ingeschoven. Ik had toen geen 
idee dat ik hem nooit meer zou 
zien”, zegt mevrouw Schellekens. 
“Mijn man was al langer fragiel, 
hij had een nieuwe heup en kon 
al een tijd de dingen van de dag 
niet meer onthouden. Wij had-
den daarom hulp van Ondersteu-
ning Thuis Heeswijk, waar onder 
anderen verzorgenden Jorien en 
Anita werken. Hij ging ook naar 
de dagbesteding van Laverhof, 
maar thuis kwam de meeste zorg 
op mij neer. We waren erg voor-
zichtig om te voorkomen dat wij 
corona zouden krijgen. Anoeska, 
onze dochter, en haar gezin had-
den een tijdje terug corona ge-
had. Onze schoonzoon Bart is 
ernstig ziek geweest en kwam in 
het ziekenhuis terecht. De kinde-
ren hielden afstand en er kwam 
alleen nog maar thuiszorg over 
de vloer.” 

Veertig graden koorts
“Eerste Paasdag vond een me-
dewerkster van de thuiszorg 

mijn man in de garage, daar was 
hij gevallen. Hij leek niet veel te 
mankeren, maar ‘s nachts viel hij 
twee keer uit zijn bed. ’s Mor-
gens constateerde de dokter dat 
hij veertig graden koorts had en 
verdacht hem van corona. We 
moesten toen beslissen of hij 
naar het ziekenhuis zou gaan of 
naar de corona cohortafdeling in 
St. Barbara. Wij kozen voor het 
laatste. Toen de ambulance de 
straat uitreed vroeg ik me af of 
het ooit nog goed zou komen.” 

Triagetent van ziekenhuis 
Bernhoven
“Kort daarna werd ik zelf ziek. 
Ik dacht dat ik last had van nier-
stenen. Ik kwam in de triagetent 
bij ziekenhuis Bernhoven terecht, 
waar de coronatest en de scan 
uitwezen dat ik ook besmet was. 
In korte tijd werd ik zo ziek, dat ik 
nergens meer vanaf wist.” Doch-
ter Miranda vult aan: “Mijn zus en 
ik mochten niet bij onze ouders op 
bezoek komen. Ze waren beiden 
helemaal afgeschermd. Dat voel-
de zo onwerkelijk. Via de Caren-
Zorgt-app van Laverhof bleven 
we op de hoogte van de situatie 
van mijn vader. Het was duidelijk 
dat het erg slecht ging. Toen we 
‘s avonds een telefoontje kregen 
dat we moesten komen, wisten 
we genoeg. We mochten gelukkig 
allebei komen. Helemaal ingepakt 
in schorten, maskers en hand-
schoenen, mochten we bij ons 
pap. We hadden het idee dat het 
hem rust gaf. Toen we even thee 
gingen drinken, is hij ‘er tussenuit 
gepiept’. Dat paste helemaal bij 
hem. Ik zal het beeld van het zieke 
lijf van mijn overleden vader nooit 
meer kunnen vergeten.” 

Zo lang samen geweest
Miep Schellekens: “Vier dagen 
nadat mijn man was opgeno-
men, stonden ineens ‘s morgens 
vroeg mijn dochters helemaal in-
gepakt aan mijn ziekenhuisbed. 
Op dat moment was ik zo ziek, 
dat het verschrikkelijke nieuws 
maar nauwelijks tot mij door-
drong. Het ergste van alles, vond 
ik, was dat ik geen afscheid van 
hem had kunnen nemen. Ik vond 
dat ik hem in de steek had gela-
ten. De man met wie ik zo lang 
samen ben geweest…” 

Afscheid op afstand
Miranda: “We probeerden de 
crematie zo lang mogelijk uit te 
stellen, zodat ons mam er ook 
bij kon zijn. Maar zij herstelde 
nauwelijks en werd overgeplaatst 
naar een speciale cohortafde-
ling van het Mgr. Bekkershuis in 
Schijndel. Het enige dat we toen 
nog konden regelen was dat de 

rouwauto langs het Mgr. Bek-
kershuis zou rijden, zodat ons 
mam toch afscheid kon nemen…

Mijn zus en ik, onze echtgenoten 
en de vier kleinkinderen stonden 
om de auto heen, toen ons mam 
in een rolstoel, helemaal in be-
schermende kleding ingepakt, bij 
de auto werd gereden. Met de 
autoklep open kon ze als laatste 
groet de kist even aanraken.” 

“Het was verschrikkelijk, ik heb 
er geen andere woorden voor”, 
zegt Miep. “Ik kon niet mee naar 
de uitvaart. Een verpleegkundige 
van Laverhof, Evelijn, die ik nog 
van vroeger ken, kwam voor mij 
terug van vakantie en heeft sa-
men met mij op mijn kamer mee-
gekeken naar de online uitvaart-
dienst. Wat was ik blij dat ik niet 
alleen was met mijn verdriet. Ik 
ben Evelijn daar nog altijd dank-
baar voor. Heel erg dankbaar.” 

Nog twee weken quarantaine
“Na vier weken bleek ik nog 
steeds positief te testen. Toen ik 
naar huis kwam, moest ik nog 
twee weken in quarantaine. Dat 
betekende dat mensen buiten in 
de tuin voor het raam op bezoek 
kwamen. 
Dat voelde eenzaam. Gelukkig 
kwamen later Jorien, Anita en 
hun collega’s van de thuiszorg 
weer over de vloer en ook onze 
huishoudelijke hulp Margriet. 
Bekende gezichten waren erg 
belangrijk voor mij. Zij leefden 

enorm met ons mee, dat was een 
grote steun.” 

Ongrijpbaar virus
“Ik heb me vaak afgevraagd hoe 
ons dit heeft kunnen overkomen, 
hoe zijn we besmet geraakt? Dat 
zullen we nooit weten. Wij ne-
men niemand iets kwalijk; het 
kan overal vandaan gekomen 
zijn. Een virus is ongrijpbaar. Ver-
schrikkelijk is dat!

Nu ben ik langzaam en zeker 
aan het opknappen, maar ik ben 
er nog niet. Ik heb nog steeds 
klachten en krijg thuiszorg en fy-
siotherapie. Ik doe erg mijn best 
om te herstellen, want ik heb nog 
zoveel om voor te leven. Ik heb 
nu het mooie vooruitzicht dat ik 
in een aanbouw van het nieuwe 
huis van Miranda en haar gezin 
kan gaan wonen. Een idee van 
mijn schoonzoon; nou, dan zit 
het wel goed!” 

Anderhalve meter
“Dat heeft ons mam meer dan 
verdiend. Wij hebben haar graag 
dichtbij ons. We hebben veel 
meegemaakt samen”, zegt Mi-
randa. “Ik kan erg boos worden 
als ik merk dat mensen de regels 
rondom corona aan hun laars 
lappen. Zeker nu we in de twee-
de coronagolf zitten. Niemand 
zou meer mogen meemaken wat 
ons is overkomen. Ik weet dat 
het moeilijk is om anderhalve 
meter afstand te houden. Maar 
alsjeblieft, doe het!”

Afstand 
houden is 

moeilijk, maar 
alsjeblieft,
doe het!’
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Mensen die enorm eenzaam 
zijn door onder andere het veel 
thuis moeten blijven of mensen 

die persoonlijke pro-
blemen of drama’s 
te verwerken heb-
ben. Financieel 
Centrum Heesch
wil graag bij-
dragen aan 

onde r l i nge 
verbinding 
en persoon-
lijk contact 
houden met 
de mede-
mens.
Wij zouden 

graag zien dat er meer tijd, ruim-
te en oog is voor elkaar, zeker nu 
in deze tijden. 
We kunnen dit helaas niet al-
leen, helpt u ons mee?

Zijn er mensen in uw omgeving 
die u een enorm plezier zou doen 
met een klein liefdevol gebaar? 
Dan willen wij u het volgende 
voorstel doen. 
Vanaf 18 DECEMBER kunt u een 
gratis klein verlicht kerstboompje 
afhalen!

Wij zouden het heel erg op prijs 
stellen als u dit boompje per-
soonlijk bij mensen die het nu 
heel hard kunnen gebruiken 
gaat afgeven; om hen een hart 
onder de riem te steken. 

Wij hopen met dit gebaar een 
gevoel van warmte en compas-
sie over te kunnen brengen aan 
degenen die het, ook gezien de 
coronacrisis, zo hard kunnen ge-
bruiken! Een lichtje in donkere 
dagen... Helpt u ons? 

We willen vragen of mensen de 
boompjes willen reserveren per 
e-mail naar 
info@financieelcentrumheesch.nl.
Ze komen dan op een lijst en 
vrijdag 18 december kunnen 
de boompjes tussen 13.30-
17.00 uur (buiten in een sfeervol 
kraampje) worden opgehaald. 
Dit in verband met aangepaste 
maatregelen met betrekking tot 
corona. 

Hopelijk krijgen alle bomen een 
goede plek en hopen op uw be-
grip wanneer deze niet meer be-
schikbaar zijn.

Ken jij verborgen leed
in je omgeving?
Jij kunt dan nu je steentje bijdragen… 

HEESCH - We hebben vorig jaar heel warme reacties ontvangen op deze actie en willen daarom wil 
Financieel Centrum Heesch de actie heel graag voortzetten. Iedereen voelt het, de hectiek van het dage-
lijks leven. In onze huidige maatschappij is veel verborgen leed verscholen, zeker nu met corona. Leed 
wat aan ons voorbij gaat, waar we helaas geen tijd voor nemen...

Tijdens de route is er van alles te 
beleven en te zien zoals zelfge-
maakte kerststalletjes, sfeervolle 
kerstversieringen, heel veel licht-
jes én een raadsel dat tijdens de 
route kan worden opgelost.

Geen Laverhof on Ice dit jaar, 
maar wel een kerstroute waar 
veel te bewonderen en verwon-
deren valt. Vanaf 15 december 
tot en met 6 januari is de route 
geopend om te bewandelen.

Kerstwandelroute
Laverhof, een licht-
puntje in deze tijd

HEESWIJK-DINTHER - Vanuit de kerstgedachte is Stichting Laverhof 
Heeswijk-Dinther met het idee gekomen om in deze bijzondere tijd 
de bewoners te verrassen. Een aantal medewerkers van Laverhof 
(Tim, Jolanda, Marga, Lotte en Suzanne; niet op de foto) heeft een 
sfeervolle kerstwandelroute uitgestippeld door de tuin en rondom 
het gebouw van Laverhof.
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De geloofsgemeenschappen van 
parochie De Goede Herder roe-
pen bij deze alle inwoners op om 
deze groep mensen een mooie 
kerst te bezorgen. Dat kan door 
het doneren van houdbare le-
vensmiddelen die ingezameld 
gaan worden. 

Van de ingezamelde levensmid-
delen zal dan een mooi kerst-
pakket worden samengesteld. 
Dit pakket kan thuisbezorgd of 
afgehaald worden.

Inleveradressen en tijden
Heesch: in het parochiecentrum 
aan de Kerkstraat vanaf dinsdag 
15 december tot maandag 21 
december. Open op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur. 
Nistelrode: vanaf dinsdag 15 
december tot maandag 21 de-
cember aan de Lindestraat 6 on-
der de overkapping. Vanaf 9.00 
tot 20.00 uur. 

Vorstenbosch: vanaf dinsdag 
15 december tot maandag 21 
december in het portaal van de 
kerk aan de Kerkstraat 2. Vanaf 
9.00 tot 20.00 uur.

Mocht je mensen kennen die 
deze hulp kunnen gebruiken, 
dan vragen wij je om dit ken-
baar te maken bij de coördinator 
van deze actie, Hennie van den 
Brand via 06-10402525 of
hennievdbrand@outlook.com.

Parochie De Goede Herder dankt 
jou alvast voor je medewerking.

Kerken Bernheze orga-
niseren kerstpakketten
BERNHEZE - In deze zware en moeilijke tijden is het voor verschil-
lende inwoners moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het 
is voor hen moeilijk om elke dag voldoende eten op tafel te zetten. 
Laat staan met kerst iets extra’s...

Sinterklaas bij de Heesche welpen

Videoboodschap
De Pieten lieten een video-
boodschap achter. Op de tafels 
lagen pepernoten en snoepjes. 
Iedereen genoot volop van het 
strooigoed. In het filmpje wa-
ren twee roetveegpieten te zien 
die vertelden wat de kijkpieten 
het afgelopen jaar opviel. Daar-
na zongen de pieten liedjes. Ze 
vergaten te vertellen waar de ca-

deaus waren, wel lieten ze een 
kaart achter zodat de cadeaus 
gevonden konden worden.

Cadeaus
De kaart die de videopieten 
maakten werd door de puzzelpiet 
verward met een puzzel die nog 
niet af was. De puzzelpiet knipte 
de kaart daarom in stukjes. Die 
lagen verspreid op en rond het 

nabijgelegen Antenburgtveld. 
Al snel vonden de welpen alle 
puzzelstukjes waardoor de kaart 
weer goed leesbaar was. 

De cadeautjes lagen bij de voor-
malige Poespas. Iedere welp 
kreeg een bouwpakketje waar-
mee een auto, motor of vlieg-
tuig in elkaar gezet kon worden. 
Dank u Sinterklaasje!

HEESCH - Hoog bezoek voor de Welpen Giuseppe van Scouting Heesch. De Pieten van Sinterklaas kwa-
men langs bij clubgebouw de Elleboog met een videoboodschap voor de jongens tussen 6 en 9 jaar. De 
Pieten lieten ook cadeaus achter.

De Welpen Giuseppe bekijkt het fi lmpje van de videopieten
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TUINCENTRUMMEIJS✿
Bosschebaan 23 | 5384 VX Heesch | 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl

Vrijdag koopavond tot 20.00 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 december en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Met onze nationale tuinbon
maakt u iedereen blij

Kerstgroen bos
vanaf

Mos grote bak
van € 4,95  voor

Kerststukken
Ruime keus

Haardhout
Extra grote zak € 3,95 / st.
3 zakken voor € 10,-
In korven (3/4 m3) € 40,- / korf.
Doos aanmaakhout € 2,50 / doos

Voederhuisjes
ruime keus vanaf

€ 1,50

€ 3,95

€ 24,95

€ 10,-

ZONDAG
13 DECEMBER

open van
10.00-17.00 uur

Cadeautip!

BERNHEZE - Het Sinterklaas-
feest van VluchtelingenWerk 
kon niet doorgaan. 

Dus bracht Piet Karlina corona-
proof de pakjes rond aan de kin-
deren van 0 tot en met 17 jaar 
in Heesch, Nistelrode en Loos-
broek. Op zaterdag 5 december 
tussen 10.00 en 15.00 uur reed 
Piet niet stilletjes de huizen voor-
bij, want in totaal werden 103 
kinderen in 43 gezinnen verrast.

Dank aan alle sponsors van Aktie 
Klaasje voor zoveel super mooie 
pakjes!

Aktie Klaasje zorgt corona-
proof voor blije gezichtjes

Bewustwording voor lokaal
inkopen door aandacht voor 
cadeaubon Ben Loyaal, Koop Lokaal

Cadeaubon
Maak je kerstsurprise of kerst-
pakketten voor je personeel 
en/of je klanten nog niet dicht, 
want er kan nog wat bij! Een ca-
deaubon van Ben Loyaal, Koop 
Lokaal waarmee je niet alleen 
je werknemers en/of klanten 
verrast, maar waar je ook zeker 
de lokale ondernemer een groot 
plezier mee doet!
De ondernemers krijgen de
€ 10,- die je uitgeeft aan een 
cadeaubon in zijn volledigheid 
uitgekeerd.

Een kerstpakket is altijd een mooi 
gebaar dat je naar je medewer-
kers of klanten stuurt, maar… je 
maakt het natuurlijk nog mooi-
er door hen de mogelijkheid te 

geven om ook de lokale onder-
nemer een hart onder de riem te 
steken! Deze heeft nu het ‘hart’ 
nodig!

TIP: Maak de kerstsurprise of 
het kerstpakket nog persoon-
lijker door een mooie kerst-

gedachte toe te voegen. Voor 
elke medewerker een op hem 
of haar toepasselijke tekst maakt 
het allemaal nog leuker! De 
cadeaubon in een mooie ver-
pakking, een zogenaamd gon-
deldoosje, en kom dit jaar extra 
origineel voor de dag!

BERNHEZE – We hebben het net zo vaak over de coronacrisis als over de dagelijkse boodschappen, 
maar er zijn ondernemers waarvoor de dagelijkse boodschappen een grote zorg zijn geworden. Door 
de cadeaubonnen ‘Ben Loyaal, Koop Lokaal’ aandacht te geven worden we hier elke keer aan herinnert. 
Hiermee creëren we bewustwording dat de coronamaatregelen niet alleen ‘maar’ voor een sociale be-
perking zorgen, maar het echt belangrijk is je uitgaven zoveel mogelijk in Bernheze te houden.

Cadeaubon € 10,- voor 
extra kerstsurprise of 

voor in het kerstpakket

CAD
EAU
BON

Van:

BLKL cadeaubon.indd   1BLKL cadeaubon.indd   1 06-11-2020   15:2506-11-2020   15:25

Bon nr. 000000

Ter waarde van:

Te besteden bij de lokale ondernemers in Bernheze,  
zie www.benloyaalkooplokaal.nl

BLKL cadeaubon.indd   2BLKL cadeaubon.indd   2 06-11-2020   15:2506-11-2020   15:25

www.benloyaalkooplokaal.nl
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t/m 31 december 2020
Aanmelden
mantelzorgwaardering

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

We zijn op zoek naar:
- WABO-Adviseur
Meer info en solliciteren op 
www.werkeninnoord
oostbrabant.nl

VACATURE

Aangepaste 
openingstijden

Gemeentehuis
24 december: 
vanaf 13.00 uur gesloten
25 december: gesloten
31 december:
vanaf 13.00 uur gesloten
1 januari: gesloten

Milieustraat
25 december: gesloten
26 december: gesloten
1 januari: gesloten

Groendepots
26 december: gesloten

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

Naar de gemeente?

Na Loosbroek en Vorstenbosch 
is de derde herdenkingsboom 
vorige week geplant aan de 
Oude Torenweg in Nistelrode. 

Op de foto burgemeester Moor-

man samen met Franka van Til-
burg. Zij verloor in maart dit jaar 
haar man aan corona. Ook hier 
staat een plaquette met gedicht 
en QR-code die verwijst naar 
een verhaal uit Nistelrode.

Herdenkingsboom
in Nistelrode 

Kamer van Koophandel
De KvK heeft een website en 
een adviesteam ingericht waar 
ondernemers en zzp’ers terecht 
kunnen met alle (corona gerela-
teerde) vragen. 
Kijk op www.kvk.nl (zoekterm: 
corona) of bel het KvK-advies-
team: 0800 21 17. U vindt hier 
meer informatie over: 
- NOW regeling, tegemoet-
 koming in loonkosten
- TVL, tegemoetkoming vaste 

lasten en de daarbij aanvul-
lende TVL-opslag voor horeca

- Tozo, inkomensondersteuning 
en lening

Tozo
De Tozo regeling (Tijdelijke over-
bruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers) wordt voor Bern-
heze uitgevoerd door gemeente 
Meierijstad en bestaat uit inko-
mensondersteuning en/of kre-
diet van max € 10.157 met een 
looptijd van 3 jaar. 

Voor vragen en meer informatie 
kunt u dagelijks terecht bij het 
spreekuur tussen 09.00 - 11.00 
uur: 0413-38 16 81 en op 
www.meierijstad.nl (zoekterm: 
overbruggingsregeling).

Ondernemer tijdens de corona-
crisis: wat kunt u doen? 
Bent u, als (zelfstandig) ondernemer, door de coronacrisis in fi nan-
ciële problemen gekomen? Er zijn verschillende regelingen en tege-
moetkomingen om u te helpen.

Wanneer u een echte kerstboom 
koopt, dan zit er waarschijnlijk 
een verpakkingsnet omheen. 
Heel handig tijdens het vervoer 
van de boom. 

Maar wist u dat dit net gewoon 
bij het restafval moet? De netten 
mogen niet in de zak van het 
PMD, omdat de sorteerinstallatie 
kan vastlopen.

Net  om kerstboom
is restafval 

Inzame ling restafval
met Kerst
Op vrijdag 25 december wordt er 
geen restafval opgehaald. 

De ophaaldag is gewijzigd naar 
zaterdag 19 december.
Bekijk uw afvalkalender op 
www.mijnafvalwijzer.nl. 
Of download de Afvalwijzer-app 
op uw smartphone.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Openbare bekendmaking

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende personen niet meer 
wonen op het adres in de ge-
meente Bernheze waar zij vol-
gens de Wet basisregistratie 
personen staan ingeschreven. 
Het onderzoek van de afdeling 
Burgerzaken leverde geen resul-
taat op. Het college van burge-

meester en wethouders van de 
gemeente Bernheze is van plan 
het bijhouden van hun persoons-
gegevens ambtshalve te beëin-
digen. Dit kan voor hen grote 
persoonlijke en/of fi nanciële ge-
volgen hebben. Het formele be-
sluit tot uitschrijving wordt gepu-
bliceerd op de gemeentepagina’s 
in deze krant.
- Danciu, Cristian,
 geboortedatum: 11-12-1995
- Sandu, Cristian Alexandru,
 geboortedatum: 27-08-1999 

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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- Micu, Amira Maria,
 geboortedatum: 03-01-2000
- Ciobanu, Eduard Florin,
 geboortedatum: 13-07-1999 
- Bordean, Ioan,
 geboortedatum: 26-11-1976
- Piţigoi, Milica, 
 geboren op: 02-05-1971
- Adamski, Daniel,
 geboortedatum: 23-10-1990 
- Martinus, Ilomar Ineas Antonio, 
 geboortedatum: 04-11-1993
- Sophia, Rinaisha Adelita,
 geboortedatum: 16-03-1994 
- Sophia, Q’Jairo Antonio
 Emmanuel, 
 geboortedatum: 01-12-2018
- Sophia, Quenalysha Roxanne 

Inees, 
 geboortedatum: 05-11-2017
- Sophia, Quenisha Michelle, 

geboortedatum: 03-11-2012  
- Jeżakowski, Adam Robert,
 geboortedatum: 30-09-1986 

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

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

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

- Şerban, Mirela Mihaela,
 geboren op: 03-11-1980 
 Besluitdatum: 03-11-2020
- Knott, Stephen Michael,
 geboren op: 06-12-1978
 Besluitdatum: 29-10-2020

- Tavares Figueiredo,
 Daniel Johannes,
 geboren op: 09-10-1977 
 Besluitdatum: 03-11-2020
- Szymańczuk, Zofia Irena,
 geboren op: 28-02-1961
 Besluitdatum: 14-10- 2020
- Bârnat, Claudiu Lucian,
 geboren op: 21-03-1999
 Besluitdatum:  08-10-2020 
- Podlasiński, Krystian Wiktor, 

geboren op: 05-09-1991
 Besluitdatum:  09-10-2020 
- Tiţa, Constantin,
 geboren op: 08-04-1969 

Besluitdatum:  22-10-2020 
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Met vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Burgerza-
ken van de gemeente Bernheze, 
telefoon 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 3 december 
2020 besloten een incidentele 
standplaatsvergunning te verle-
nen aan HGB Bloemen en Plan-
ten voor het verkopen van bloe-
men/planten en aanverwante 
producten op aan de Hoogstraat 
tegenover de Misse achter de 
bomen in de kern Heesch op 
24 december 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verkeersbesluit

Parkeerplaatsen
Het college van burgemeester 
en wethouders hebben besloten 
2 parkeerplaatsen te reserveren 
voor opladen elektrische auto’s 
op de volgende locaties:
- Potbeker Heesch
 thv huisnummer 40
- Zijpseloop Heesch
 thv Biezenloop
- Raadhuisplein Heeswijk-
 Dinther thv huisnummer 13 
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing. 

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpwijzigingsplan 
Mgr. van Oorschotstraat 25 
Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders 
maken de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerp-wij-
zigingsplan ‘Mgr. van Oor-
schotstraat 25 Heeswijk-Dinther’ 
(artikel 3.9a Wet ruimtelijke 
ordening), te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.WP-
MgrvOorschot25HD-OW01.
Inhoud: Splitsen van de woon-
boerderij van twee naar vier wo-
ningen
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing. 

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Heeswijk-Dinther
- Krommertsweg 1
 Veranderen van een rundvee-

bedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluit maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten om maatwerk-
voorschriften  op te stellen. 
Nistelrode
- Loosbroekseweg 56
 Veranderen van en loon- en 

grondverzetbedrijf
Bij besluit procedures 1a, 5a en 
7a zijn van toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Heilarensestraat 64
 Uitbreiden huisartsenpraktijk
 Datum ontvangst: 04-12-2020
- Schuurakker 27
 Verbouw woning

 Datum ontvangst: 27-11-2020
- Torenstraat 12
 Plaatsen tuinkas en handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Datum ontvangst: 30-11-2020
Loosbroek
- Dorpsstraat 71
 Verbouw woning
 Datum ontvangst: 01-12-2020
Heesch
- Aardenbaan 6
 Uitbreiden varkensstal met 

centrale gang en afleverruimte 
en milieuneutraal veranderen

 Datum ontvangst: 27-11-2020
Nistelrode
- Plan Zwarte Molen
 Oprichten 7 rij-woningen
 Datum ontvangst: 03-12-2020
- Klein Kantje Sectie I nr.878
 Aanleg duiker A-watergang
 Datum ontvangst: 04-12-2020
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.
Vorstenbosch
- Hondstraat 3
 Van rechtswege verleende om-

gevingsvergunning voor kleine 
aanpassing bedrijfsgebouw en 
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 02-12-2020
- Kerkstraat 19
 Verbouw woning
 Verzenddatum: 07-12-2020
Heeswijk-Dinther
- Langemeijerstraat 7
 Verbouw woning en handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 01-12-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 

gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluiten 

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. Deze besluiten treden in 
werking na afloop van de be-
roepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Krommertsweg 1
 Handelingen met gevolgen 

voor beschermde natuurge-
bieden en beperkte milieutoets 
m.b.t. wijzigen melkrundvee-
houderij

 Verzenddatum: 01-12-2020
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Besluit Verdagen beslistermijn
Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit zal daags na verzending in 
werking treden.
Heeswijk-Dinther
- Sectie F 538, 539, 541, 54, 

1282 (tegenover Hoge Broek-
straat 1)

 Aanleg trayveld
 Verzenddatum: 30-11-2020
- Koffiestraat 15
 Verbouw pand
 (wijziging eerder verl.verg.)
 Verzenddatum: 30-11-2020
Vorstenbosch
- Kerkstraat 19
 Verbouw woning
 Verzenddatum: 30-11-2020
- Kerkstraat 2
 Vervangen bestaande
 T-Mobile antennes 
 Verzenddatum: 02-12-2020
Nistelrode
- Grote Heide 12
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening (tijdelijk) 
tbv realisatie verzamelgebouw

 Verzenddatum: 01-12-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

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.



  
Woensdag 9 december 202018

De zon liep naast me 

Mijn beste vriend

Hij blijft zo mooi.
Nog meer stilletjes
door de bomen heen
Dansend goud als dwarrelend blad
met een pad waar ik op loop
het Genieten is intenser

Kunnen we nu beter kalmer, fijn
Ik heb je ook gemist het verwarmende met
wat chocolademelk.

Het is fris met roodgele herfstkleuren.

Een vriend. Een proost.

Een herfstseizoen wil ik bedanken

Fijne feestdagen iedereen en mooie 
liefdevolle seizoenen gewenst voor 2021.

Column Rebecca Latupeirissa 
gemeentedichter

Het is fris met roodgele herfstkleuren.

Een vriend. Een proost.

Een herfstseizoen wil ik bedanken

Fijne feestdagen iedereen en mooie 
liefdevolle seizoenen gewenst voor 2021.

De feestdagen
De jaarlijkse traditionele feest-
dagen van Kerst plus Oud en 
Nieuw komen eraan. Hoe anders 
zal het dit jaar zijn. Voor één jaar-
tje geen vuurwerk afsteken. Voor 
sommigen misschien moeilijk te 
verteren, maar doe het toch echt 
een keertje niet. Er komen nog 
voldoende jaarwisselingen aan. 
Spannend blijft het hoe de feest-

dagen te vieren. Met hoeveel 
personen mag je bij elkaar zijn? 
Kan ieder toch nog iets beteke-
nen voor mensen die eenzaam 
en alleen zijn? Het is allemaal an-
ders dan anders. 
Deze ene keer is het dus zaak 
om het thuis in kleine kring ge-
zellig te maken. Laten wij met el-
kaar dezelfde wens hebben voor 
2021: ‘Een snel en goed werkend 

vaccin tegen corona’. Dan kan 
de samenleving weer terug naar 
normaal. Na ruim negen maan-
den lockdown, beperkte lock-
down en slimme lockdown, is 
ieder mens weer aan ‘normaal’ 
toe. 

Vooral de zwaar getroffen secto-
ren als horeca, theater en festivals 
willen er weer bovenop komen. 

Feestdagen, maar dan toch anders

Donderdag 10 december vergaderen wij met de gemeenteraad voor de 
laatste keer in 2020. Het is een bijzonder jaar geworden. Zo direct na de 
carnaval kwam de wereld op zijn kop te staan; COVID-19! Wie had er ooit 
van gehoord? Het waait wel over en China is ver weg. Dat waren over-
heersende gedachten in maart van dit jaar. Hoe anders was de rauwe wer-
kelijkheid. Trieste toename van sterfgevallen, veel verdriet, ziekenhuisop-
names en ernstig zieke mensen in thuisverpleging. En we zijn er nog niet. 

Cor van Erp, SP Bernheze

Jaarlijks verlaat ruim tien procent 
van de medewerkers de organi-
satie. Een deel daarvan vertrekt 
naar een grotere gemeente, waar 
de salarissen hoger liggen. Dat 
zullen niet de slechtste mede-
werkers zijn. De gemeente meldt 
dat er ook mensen van grotere 
gemeentes naar Bernheze komen 
en geeft aan dat het belangrijk-
ste motief de prettige werkom-
geving is en de platte organisatie. 

Maar de platte organisatie be-
tekent voor veel medewerkers 
dat ze met allerlei verschillende 

taken tegelijk bezig zijn en zich 
niet kunnen specialiseren op een 
bepaald terrein. Dat lost de ge-
meente op door specialisten in te 
huren. Maar liefst 30 procent van 
het personeelsbestand wordt ex-
tern ingehuurd. Dat is niet alleen 
beduidend duurder dan eigen 
personeel, maar het draagt ook 
niet bij aan de teamvorming en 
de opbouw van expertise binnen 
de eigen gelederen. 

Dat de inleen van specialisten 
daarnaast geen garantie is voor 
het voorkomen van soms grote 

fouten, bleek laatst door het van 
rechtswege moeten verlenen van 
een zevental vergunningen. De 
ingehuurde specialist had niet 
goed opgelet...

De VVD-Bernheze pleit er voor 
dat Bernheze snel ook een grote 
gemeente wordt. Dat kan alleen 
via gemeentelijke herindeling, 
waarbij onze gemeente, als ge-
heel of gesplitst, samengaat met 
een of meer van onze buurge-
meentes. 

Reageren via info@vvdbernheze.nl 

Uitstroom

Bij de gemeente Bernheze staan op dit moment twee vacatures op de web-
site. Dat is niet veel voor een organisatie met 170 medewerkers. Maar als je 
iets nauwkeuriger kijkt naar de cijfers die de gemeente presenteert, wordt 
het beeld al met al toch wat zorgelijker. Het verloop onder het personeel is 
erg hoog. 

Paul Kremers, commissie Bestuur & Strategie

Het blijkt dat het ons ook goed 
deed. Even weg van alle ruis, niet 
na hoeven denken over reizen of 
een verjaardagsfeest. Thuis werd 
opnieuw belangrijk, met de nos-
talgie van weleer. Samen spel-
letjes doen, gesprekken aan de 
keukentafel.

Natuurlijk voelde het niet voor 
iedereen zo. Zoals voor de jonge-
ren die al zo lang naar een huis op 
zoek zijn, maar nog geen moge-
lijkheid zien door de hoge kosten 

én de huizenschaarste. Jongeren 
die nog zoveel behoefte hebben 
aan een druk sociaal leven en nu 
noodgedwongen constant met 
hun ouders onder een dak ver-
toeven terwijl ze snakken naar 
vrijheid.

In Vorstenbosch blijft het geluk-
kig in beweging. Een mooi nieuw 
plan van seniorenwoningen is 
gerealiseerd naast de basisschool. 
De meeste nieuwe bewoners zijn 
Vorstenbosschenaren die hun 

woning weer hebben doorver-
kocht aan de jongere generatie. 
Ze hebben een mooi uitzicht op 
spelende kinderen met de speel-
tuin voor hun deur. 

Een gezonde situatie wat mij be-
treft, waar ze van elkaar genieten 
en er meteen een sociaal oogje 
in het zeil gehouden wordt. Op 
naar de volgende bouwplannen, 
want de jeugd vindt het fijn in 
Vorstenbosch en andersom heeft 
Vorstenbosch de jeugd nodig.

Leven en laten leven

Fijn leven begint met een dak boven je hoofd. Een veilige plaats en omgeving 
zorgen niet alleen voor een basisbehoefte, maar ook voor een stuk geluk. Dit 
jaar hebben we dit meer dan ooit ondervonden, doordat we noodgedwongen 
aan huis gekluisterd zijn. 

Paul Aarts, campagneleider D66

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

24 december:
vanaf 13.00 uur gesloten.
25 december: gesloten.
31 december:
vanaf 13.00 uur gesloten.
1 januari: gesloten.

Milieustraat
25 december: gesloten.
26 december: gesloten.
1 januari: gesloten.

Groendepots
26 december: gesloten.

Aangepaste openingstijden 
gemeentehuis
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

COLUMN
Schuldhulpmaatje
Bernheze vertelt...’

SCHULDHULPMAATJE HELPT
BIJ FINANCIËLE PROBLEMEN 

Maar liefst één op de vijf huishoudens heeft financiële 
problemen. Dat is veel. Veel mensen schamen zich zo erg 
voor hun schulden, dat ze geen hulp durven zoeken. Naar die 
mensen is SchuldHulpMaatje Bernheze op zoek. 

Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft 
en je helpt. Iemand die niet oordeelt, maar gewoon met je aan 
de slag gaat om je geldzaken weer onder controle te krijgen. 
De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje doen dat. Samen lukt 
het.
 
Hoe eerder mensen aan de bel trekken, hoe beter. Geldzorgen 
veroorzaken veel stress. Het komt vaak voor dat mensen 
daardoor niet meer helder kunnen nadenken en de problemen 
alleen maar erger worden. Een Maatje is er dan om te luisteren, 
te helpen overzicht te krijgen en samen een aflossingsplan te 
maken. De Maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. En die 
hulp kost niets. 

SchuldHulpMaatje is opgericht door de kerken. Elk jaar krijgen 
ongeveer 24 inwoners van de gemeente Bernheze hulp bij hun 
financiële problemen door 14 gecertificeerde Maatjes. Daarbij 
maakt het niet uit wat het geloof, de huidskleur, de geaardheid 
of de afkomst is van de mensen die hulp vragen. Iedereen met 
financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak 
van de schulden ook is. 

Aanmelden voor hulp bij financiële problemen is heel 
eenvoudig. Vul het formulier in op www.schuldhulpmaatje.nl 
of bel 06-21139270. Coördinator Harry Vos neemt dan 
contact met je op om een afspraak te maken voor een 
intakegesprek. 

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

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

Daar doe ik het voor!

Dit is een mooi hulpmiddel 
bij mijn werk als raadslid. Het 
schetst de ontwikkelingen in 
onze gemeente en tevens een 
blik van herkenning, als er een 
onderwerp terugkomt dat in 
de commissie en Raad aan bod 
is geweest. Zoals laatst een be-
schikking voor een nieuwe uitrit 
bij het sportpark van Avesteyn, 
dan weet ik meteen weer waar-
voor we dit mooie werk doen! 

Als CDA Bernheze hebben we 
eerder via een motie aandacht 
gevraagd voor de verkeersveilig-
heid rondom scholen en sport-
parken. Het is mooi is dan te 

zien dat het college aan de slag 
gegaan is met deze opdracht van 
de Raad. 

Verkeersveiligheid is iets van alle 
tijden. Goed dat burgers ons we-
ten te vinden. Zoals laatst bij de 
zorgen over de Akkerweg in de 
Commissie Ruimtelijke Zaken. 
Ook wegenonderhoud hoort 
tot de verkeersveiligheid. CDA 
Bernheze heeft zich hard ge-
maakt om, ondanks het voorstel 
van het college, het onderhoud 
van wegen niet uit te stellen. 

Heeft u vragen, opmerkingen 
over uw leefomgeving? Het 

CDA Bernheze gaat er graag 
met u over in gesprek. Uiteinde-
lijk zitten we in de raad voor en 
door u!

Wekelijks worden in DeMooiBernhezeKrant alle besluiten vanuit de 
gemeente gepubliceerd. Wat u misschien niet weet, is dat je op 
overheid.nl een abonnement kunt nemen, je krijgt dan in je mail een 
overzicht van de binnengekomen aanvragen, besluiten op vergun-
ningen en ontwikkelingen rondom bestemmingsplannen. 

Erwin van Kessel, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Een visie heeft echter alleen nut 
als deze in actie wordt omgezet. 
In het streven naar meer betaal-
bare woningen kunnen mensen 
niet wonen. 

Daarvoor moeten échte huizen 
gebouwd worden. Daar is het 
mis gegaan deze periode. Waar 
de woonvisie ambities beschreef 
voor kleine én grote woningen, 
heeft de gemeente ontwikkelaars 
de eerste jaren vrij spel gegeven 
en vooral grote en dure wonin-
gen laten bouwen. Het geld lag 

voor het oprapen in Bernheze, 
terwijl de starters zonder per-
spectief achterbleven. 

Nu de krenten uit de pap zijn ge-
haald, is het lastig ontwikkelaars 
te vinden die het tekort aan be-
taalbare woningen samen met 
onze gemeente willen wegwer-
ken. Voor elke betaalbare wo-
ning die erbij gebouwd wordt, 
eisen projectontwikkelaars een 
dure woning terug. Dat terwijl er 
aan grote woningen geen gebrek 
is in onze gemeente. 

De gemeente moet lessen trek-
ken en harder positie innemen. 
Onze woonvisie is er niet om 
ontwikkelaars zoveel mogelijk 
winst te bezorgen. Wij hebben 
een opgave om zoveel mogelijk 
mensen een passende woning te 
geven in onze dorpen. Daarvoor 
is meer lef nodig. Lef om stel-
ling te nemen in gesprekken met 
ontwikkelaars, én lef om nieuwe 
dingen te proberen.

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl.

De balans is zoek

Elke vijf jaar stelt de gemeenteraad een ‘woonvisie’ vast. In de woonvisie 
blikt de gemeenteraad vooruit en beschrijft zij welke woningen de komende 
jaren in de Bernhezer dorpen gebouwd moeten gaan worden. In de woonvisie 
probeert de gemeenteraad een goede balans te vinden die past bij de ontwik-
kelingen in de dorpen. Ook vijf jaar geleden is dat gebeurd. 

Jesse Jansen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze 

WINNAAR LEZERSACTIE

Winnaar boek ‘Impact’ van 
Inge Vuijk: Jaimy van Uden 

‘Hoe eerder mensen aan de bel 
trekken, hoe beter’

Dat geldt ook voor ons als raad 
als het gaat om de wijze van ver-
gaderen: fysiek of digitaal. Maar 
ondanks deze beperkingen zijn er 
belangrijke besluiten genomen. 
U heeft daarover vast al het no-
dige gelezen. Het maatschappe-
lijk draagvlak voor het ons hou-
den aan de maatregelen neemt 
af. Vooral onder de jeugd, is mijn 
indruk.

Het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport onderkent 

dit ook en stelt 3,5 miljoen euro 
beschikbaar voor jongerenpro-
jecten die tot doel hebben ver-
veling van de jeugd in de leeftijd 
van 12 tot 25 jaar tegen te gaan, 
omdat zij zich vanwege de coro-
namaatregelen vervelen en over-
last veroorzaken in de openbare 
ruimte, door bijvoorbeeld samen 
te scholen of met z’n allen te 
‘socializen’.

Alle gemeenten kunnen hieraan 
deelnemen waarbij aan elke ge-

meente dan € 10.000,- beschik-
baar wordt gesteld. Gemeenten 
kunnen ook bijvoorbeeld per 
regio een collectieve aanvraag 
indienen. Het geheel is ingege-
ven door de toenemende zorg 
over de mate waarin de landelij-
ke maatregelen effect hebben op 
de fysieke en psychische gezond-
heid van jongeren.

Wij zullen donderdag tijdens de 
raadsvergadering het college vra-
gen een aanvraag in te dienen. 

Miljoenensubsidie voor
verveelde jeugd

Nog drie weken en 2021 staat voor de deur en kijken we terug op een bizar 
jaar! En dan heb ik het niet over de warmterecords die dit jaar weer veelvul-
dig zijn gebroken, maar uiteraard over datgene wat ons al negen maanden in 
haar greep houdt, veel verdriet en eenzaamheid heeft veroorzaakt en ons een 
andere manier van werken en omgaan met elkaar heeft opgeleverd. 

Jan Bouwman, fractievoorzitter Lokaal

Erwin: ‘Uiteindelijk zitten we in de raad voor en door u!’
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WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
KERSTBOMEN

KERSTBOMEN, BLAUWSPAR 
in diverse maten.
Muggenhoek 10, Heeswijk. 
Meer info: 0413-293023.

KERSTBOMEN LOOSBROEK
Dorpsstraat 13.
Fraserie (naaldvast) tot 2 meter, 
zolang de voorraad strekt. 
Morica blauwspar in allerlei 
maten.
Meer info: 06-29129328.

KERSTBOMEN, BLAUWSPAR
Vanaf € 10,-. 1 tot 2 meter. 
Zelf uitzoeken of reserveren op 
perceel Liniedijk 3, 
Heeswijk-Dinther.
Gratis thuisbezorgen in de regio 
0413-292751 of 06-53760087.

AANGEBODEN

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

OLIEBOLLENKRAAM
Plein 1969 Heeswijk-Dinther.
4 december tot en met 
10 januari 2021. Eerste en 
Tweede Kerstdag gesloten. 

Openingstijden: 
oliebollenkraam.net

Mario & Christa Bok.
0413 292911
06 25416954. 

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

IMAGE PARFUM
HEESWIJK-DINTHER
Verwen/cadeau idee: wil je graag 
een bepaalde geur dragen? 
Maar vind je de originele
onnodig veel geld?
30 ml € 14,50 - 50 ml € 19,50 -
100 ml € 31,50
www.imagebychristel.nl/
portfolio/image-parfum/
06-22001149.

TE HUUR

APPARTEMENT IN DINTHER
Raadhuisplein 18E te Dinther.
1 à 2 personen. 1 slaapkamer.
Beschikbaar vanaf 01-01-2021.
Info aanvragen bij W. v.d. Heuvel,
alleen per Whapp 06-54995215.

BEDRIJFSUNIT.EU
170 & 250 m2 te Nistelrode
Afgesloten terrein.

Voorzien van overhead-deur.
Gezamenlijke toiletgroep en 
kantine.
Info: 06-46111667 of 
www.bedrijfsunit.eu.

GEISOLEERDE OPSLAG-
RUIMTE IN BERLICUM
Vanaf 175 m2, 06-53338720.

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.

Bestellen voor kerstmis
kan t/m 17 december.
DE SPECIALE BRABANTSE 
WORSTENBROODJES
Heb jij ze al geproefd?
Zaterdag tussen 9.00-14.00 uur. 
5 voor € 6,-!
Schoolstraat 10, Heeswijk-Dinther
www.despecialebrabantse
worstenbroodjes.nl.

NIEUWE VLOER NODIG? 
Openingsactie: gratis leggen
van uw nieuwe vloer. 
Bij Brabant Vloeren en Raamde-
coratie bent u van harte welkom 
in de nieuwe showroom op 
bedrijventerrein Kleinwijk, 
Nistelrode. Tweede kerstdag 
open op Canadabaan 7a. 
www.brabant-vloeren.nl.

NU MET DE FEESTDAGEN 
IN HET VERSCHIET VOLOP 
CADEAUARTIKELEN BIJ 
HEDI’S NIEUW
INGERICHTE OPKAMER
Vele aanbiedingen met 
kortingen tot wel 70%.
Hedi Meubelen, 
Laag Beugt 1A, Heeswijk-Dinther
0413-292875.
Elke zondag geopend
van 13.00-17.00 uur.
www.hedimeubelen.nl

PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak 
500 vel € 4,99. Hele jaar door 
5 pakken € 19,99. 
’t Mediahuys, Laar 28, 
Nistelrode.
 
TRAPRENOVATIE? 
Eindejaarsactie traprenovatie
en trapbekleding kijk op 
www.brabant-vloeren.nl.
Bij Brabant Vloeren en 
Raamdecoratie bent u van harte 
welkom in de nieuwe showroom 
op bedrijventerrein Kleinwijk, 
Nistelrode. Tweede kerstdag 
open op Canadabaan 7a.

EVENEMENT

ATELIER INLOOP
Voor wie interesse heeft ben 
welkom in mijn aterlier aan de 
Julianastraat naast 3 in Heesch.
Zaterdagochtend 12 en 19 
december van 10.00 tot 12.00 

uur, ik ben dan aan het werk.
Natuurlijk in achtneming van de 
coronaregels. Graag tot ziens. 
www.josienvanboxtel.nl.

GRATIS AFHALEN

BOEK ‘NISTELRODE ZEVEN 
EEUWEN’

Een gedenkboek ter gelegenheid 
van de viering Zeven Eeuwen 
Nistelrode. 
Samengesteld door de redactie 
van ‘Haal Over’ 1991.
1 boek per persoon. Op=op.
Gratis af te halen bij 
’t Mediahuys, Laar 28 in Nistel-
rode. Maandag t/m donderdag 
van 8.30-17.00 uur. Vrijdag van 
8.30-13.00 uur.

PERSONEEL

Venrooy Vispecialiteiten is op 
zoek naar een MEDEWERKER 
VOOR 20-30 UUR PER WEEK 
en een ZATERDAGHULP VAN 
9.00 TOT 14.00 UUR. 
Meer informatie of interesse: 
Patrick: 06-53427642

GEVRAAGD

BRABANTSE ILLUSTRATIE 
JAARGANG 1928/1929/1930
Los of ingebonden.
Cor van Uden
06-51088981.

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.

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Harry Vos
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Evelien v.d. Wetering

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

wie
is deze Bernhezenaar?

OOGcontact

Easy

2 8 7

9 5 3 1

8 4 2

1 5 4

8 9 3

6 3 4

3 8 5

1 6 7 4

4 6 7

Puzzle #236455

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SUDOKU

KERST
CADEAUTJE?

WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

Dé cadeaubon van Bernheze
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Op 2 februari 1857 vestigden de 
Norbertijnen van Berne zich in 
Heeswijk. Hun oorspronkelijke 
abdij bij Heusden werd in 1579 
verwoest. Pas na ruim twee eeu-

wen verspreid geleefd te hebben, 
werd in 1857 de gemeenschap 
hersteld. De Norbertijnen van 
Berne hebben over de jaren vele 
abdijen gesticht, parochies opge-

zet en studies ontwikkeld. Maar 
ook is het bijzonder te noemen 
dat de Rabobank is ontstaan uit 
een fusie van de Raiffeisenbank, 
gesticht door de Duitse burge-

meester Raiffeisen (1818-1888), 
en de Boerenleenbank, gesticht 
door een Norbertijn van Berne, 
namelijk de in 1853 in Gemert 
geboren Gerlacus van den Elsen.

Lees over het ontstaan van deze 
gemeenschap, de wederopbouw 
en wat de Norbertijnen van Ber-
ne in deze 150 jaar hebben be-
tekend voor Nederland en leer 
daarbij het werken en leven van 
de Norbertijnen beter kennen. 
Een bijzonder boek met een stuk-
je geschiedenis dat het waard is 
om gelezen te worden. 

‘Berna ut Lucerna’ ter waar-
de van € 20,- is nu voor slechts 
€ 5,- te koop bij Berne boek- en 
abdijwinkel. Liever bestellen? Dat 
kan via www.berneboek.com, 
voor € 7,50 inclusief verzendkos-
ten.

Een boeiende geschiedenis
in een bijzonder boek

HEESWIJK-DINTHER - De Abdij van Berne heeft de afgelopen 163 jaar veel betekend voor het religieu-
ze, sociale en culturele leven in Nederland en heeft een rijke geschiedenis. De eerste 150 jaar, van 1857 
tot 2007, zijn in het boek ‘Berna ut Lucerna’ vastgelegd door historicus dr. Jean van Stratum. Berna ut 
Lucerna, wat betekent Berne als een licht, gaat dieper in op deze geschiedenis en is geïllustreerd met 
foto’s uit het archief van de abdij. Wil jij dit boek winnen?

Berne Boek geeft samen met DeMooiBernhezeKrant twee boeken 
weg. Wil jij dit boek winnen? Stuur dan een mail vóór maandag 
14 december 12.00 uur naar info@demooibernhezekrant.nl en 
wie weet win jij het boek.

LEZERSACTIE

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Reactie op de foto van 22 november: Als enige heeft Ria van de Akker 
gereageerd op de vorige foto. Het zijn de zusters van de Choorstraat, die 
op missiebezoek gaan in Congo. Ria heeft dit nagevraagd bij een zuster 
van de Choorstraat, die ze kent via haar tante. 
V.l.n.r.: zuster Jovita, zuster Lambertine Eijgenraam, zus van pastoor 
Eijgenraam, zuster Eugenia en zuster Elyse-ten Wenstenen. Volgens Ria 
een tante van Jacques van de Rakt, zoon van André van de Rakt.

NISTELRODE - Met regelmaat verschijnt in DeMooiBernhezeKrant een foto, waarvan de 
Heemkunde Nistelvorst geen informatie heeft. 

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

Wie, wat, waar en wanneer

Het werken en leven 
van de Norbertijnen
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Wijzigingen overdrachts-
belasting 2021
Geen overdrachtsbelasting voor starters
Starters op de woningmarkt betalen vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelas-
ting (OVB) bij de aankoop van een woning. 

Voorwaarden:
- Leeftijd 18 jaar of ouder en jonger dan 35
- De woning moet als hoofdverblijf worden gebruikt
- De vrijstelling moet nog niet eerder zijn benut.

Extra voorwaarde vanaf 1 april 2021 is dat de waarde van de woning niet meer is dan € 400.000,-. 
Ook voor doorstromers die aan de voorwaarden voldoen geldt de vrijstelling.

Bij niet voldoen aan de voorwaarden blijft het overdrachtsbelastingtarief (OVB) 2 procent. Het moment 
van de overdracht bij de notaris is bepalend voor het OVB-tarief. Tekent u dit jaar een koopovereenkomst 
en voldoet u aan de voorwaarden? Zorg dan dat de overdracht/levering plaatsvindt op of na 1 januari 
2021.

Meer overdrachtsbelasting bij aankoop woning
Voor woningen die niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf dienen wordt het OVB-tarief per 1 januari 2021 
8 procent. 
Dit tarief geldt ook bij de aankoop van een woning voor uw kind of als 
u een woning aanschaft voor de verhuur.

Voor woningen die worden gekocht en geleverd voor 1 januari 2021 
geldt het OVB-tarief van 2 procent.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086

info@faara.nl - www.faara.nl

‘Het moment van de overdracht bij de notaris
is bepalend voor het OVB-tarief’

WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL
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Bijgerechten voor uw kerstdiner
Huzarensalade: 
met gevulde eieren, asperges met ham, 
cranberrypaté en diverse soorten fruit € 5,- p.p

Huzarensalade met vis:
paling, zalm, forel� let, garnalen,
makreel en gevulde eieren € 9,50 p.p

Visschaal: 
nieuwe haring, paling, zalm,
garnalen, makreel en forel� let € 11,- p.p

Vleesbestellingen op aanvraag
Rollades:
� letrollade, runderrollade, half-om-half rollade

Rundvlees:
soepvlees, rosbief, entrecôte, biefstuk

Varkensvlees:
varkenshaas, schnitzels, fricandeau, oesters

Canadese ham

Worstenbroodjes
uit eigen keuken:

Gourmet, steengrill of fondue
Vleesschaal:
biefstuk, kip� let, varkenshaas, katenvarkenshaas, 
speklapjes, hamburgers & piri-piri reepjes

€ 7,- p.p
Vis & Wild op aanvraag

Huzarensalade:
met gevulde eieren, augurk, uitjes, tomaten & fruit

€ 3,50 p.p
Extra’s:
• groenteschotel met champignons, ui, paprika, 

tomaat, aardappeltjes en stoofgroenten
• 2 soorten rauwkost
• 3 soorten saus: kno� ook, cocktail en zigeuner
• stokbrood en kruidenboter € 3,- p.p

Bestellen vóór 20 december

Zoals u van ons gewend bent: 
u kunt uw bestelling 1e en 2e Kerstdag ophalen 

tussen 11.00 en 13.00 uur.

 p.p

Nagerechten
Panna cotta met aardbeien
of Monchou met kersenWenst u � jne feestdagen!

Kilsdonkseweg 5 - 5473 KK - Heeswijk-Dinther
 0413-293187 - 06-21917272
info@verheijdencatering.nl 
www.cateringverheijden.nl

VERHEIJDEN
C a t e r i n g  &  B a r b e c u e

€ 1,- p.s.

WinterBBQ op aanvraag

€ 2,- p.s.

‘Je moet het zien, 
die glimlach,
de lichtjes in
de ogen, dat is
echt prachtig’

“Ik ken iedereen en ik kan ook geen nee zeggen, maar 
mijn vrouw doet net zo veel hoor. Samen helpen, dat is
‘t mooiste”, vertelt Marcel. “Ik ben al vrijwilliger vanaf ’65, 
dat begon met het maken van een clubblaadje voor de 
voetbalclub. Daarna hielp ik waar het nodig was. Als je veel 
mensen kent en je bent actief in de samenleving, krijg je 
ook veel hulpvragen.” Zo was hij 14 jaar secretaris bij har-
monie Servaes, is hij al 37 jaar penningmeester van buurt-
vereniging De koffiestraat en 30 jaar actief bij de Parochie 
als acoliet mede-verzorgen van avondwake. “De laatste 
twintig jaar help ik vooral bij Laverhof. Vaak drie keer in de 
week en als het nodig is meer. Op de zondag breng ik - in 
normale tijden - samen met anderen, 40 mensen naar de 
kapel voor de Heilige mis. De andere bewoners breng ik 
de communie op hun kamer. Als ik er een keer niet ben 
geweest krijg ik het meteen te horen. ‘Waar bende zolang 
geweest?’”

Genieten
Het helpen bij Laverhof begon met het organiseren van 
een boerenbruiloft bij carnaval. Met een groepje regel-
den ze wat muziek en gingen ze rond met een drankje. 
“Gewoon een beetje aandacht voor elkaar”, gaat Marcel 
verder. “Dat beviel zo goed dat ik ben gebleven. Intussen 
ben ik ook al tien jaar vertrouwenspersoon voor de bewo-
ners, zit ik in de welzijnsraad en doe ik geestelijke verzor-
ging. En als ze handjes tekort komen, weten ze me vaak 

Marcel van Doorn (76) is getrouwd met Ton, samen hebben ze 
twee kinderen en vier kleinkinderen. Ze wonen in Heeswijk-
Dinther ‘maar zeg maar Dinther’. Hij heeft 43 jaar bij een bank 
gewerkt en is 55 jaar als vrijwilliger actief.

TEKST MATHIEU BOSCH FOTO WIM ROEFS

snel te vinden. Het is leuk om te doen, we hebben er veel 
gewerkt, maar ook veel plezier gehad. Helpen is echt dank-
baar werk. Het is bijna niet in woorden te vangen, je moet 
het zien, die glimlach, de lichtjes in de ogen, dat is echt 
prachtig. Mensen die moe zijn en soms lang op bed liggen, 
die als je dan een liedje neuriet gaan meezingen, dat is zo 
mooi. Of als ze zeggen ’Och junske, wa heb ik oew toch 
lang nie gezien’ daar kan ik dan weer van genieten.”

Luisteren
Met corona is alles anders, veel deuren zijn gesloten en 
activiteiten gecanceld. ‘We mogen er minder naar toe. 
We zitten zelf ook in de risicogroep dus het is een beetje 
opletten. We gaan nog mee versieren voor Kerst natuurlijk, 
en af toe voor het raam zwaaien. Het is zwaar maar waar. 
We blijven doen wat we mogen, maar het is allemaal wat 
minder. Heel veel mensen die we goed kenden zijn overle-
den. Bewoners waarmee we jarenlang veel plezier hebben 
gehad. Dat is triest. Veel van hen kende ik een leven lang. 
Zelfs de uitvaart konden we niet meemaken. Dat raakt je 
diep. Maar we blijven helpen waar het kan. Samen met al 
die andere vrijwilligers, want alleen kun je niks. Aandacht 
voor elkaar is vaak een kleine moeite. Het is luisteren, uit 
laten praten, dat werkt het beste. Dat geeft vertrouwen. 
Van helpen worden de bewoners blij, maar wij ook. Het is 
er goed, het personeel is goed voor de vrijwilligers het is er 
gezellig, maar het is vooral hard nodig.”

MARCEL VAN DOORN

Heeft u hulp nodig, wordt u geholpen
of helpt u iemand anders? 

De gemeente Bernheze verzamelt verhalen over
wat deze tijd voor u betekent. De rode draad is 

‘Aandacht voor Elkaar’. 
Heeft u een bijzonder verhaal over helpen of 

geholpen worden? Laat het ons weten door een 
e-mail te sturen naar 

communicatie@bernheze.org
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Wil jij je geen zorgen maken om het kerst-
diner, de boodschappen en de afwas? 
Dan ben je bij BBQenzo.nl aan het juis-
te adres. Kies één van onze complete en 
verse pakketten. Met alles erop en eraan. 
Kies je voor gourmet, tapas, pizzarette of 
een winterbarbecue? Eén ding is zeker, 
we laten je zorgeloos genieten! 

Speciaal voor de feestdagen hebben we 
aan ons assortiment een carpaccio en 
zalmcarpaccio toegevoegd. Of maak je 
diner compleet met een heerlijk dessert. 
Chocolademousse, pannacotta of stoof-
peertjes met vanillemousse bijvoorbeeld. 
Klinkt dat niet heerlijk?

Alle pakketten worden standaard geleverd 
inclusief porseleinen borden en bestek. 
Wil je liever een luxere uitbreiding en al-
les presenteren in Spaans aardewerk? Dat 
kan ook (tegen meerprijs). Liever geen 
servies? Of haal je de pakketten zelf op? 
Dan krijg je korting op je bestelling. Die 
keuze kun je kenbaar maken in je winkel-
mand. Lekker geregeld! 

Wij leveren alle dagen van het jaar. 
Bekijk ons aanbod op BBQenzo.nl.

Wij wensen je alvast prettige 
en smaakvolle feestdagen toe!

Geniet met het familie of
vrienden van een heerlijke kerst!

NISTELRODE – De feestdagen staan weer voor de deur. Het moment om zorgeloos te 
genieten van een hapje en een drankje met familie en vrienden.
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Paul en Kim Rademaker
nemen De Nistel over

Nistelrodese zorgonderneming is in nieuwe, maar vertrouwde handen

Ontmoetingsplek De Nistel is een 
begrip in Nistelrode. Wat in 1975 
begon als een vakantiehuis voor 
mensen met een beperking, groei-
de in 45 jaar uit tot een zorgon-
derneming die gespecialiseerd is 

in dagbesteding voor mensen met 
een beperking of een afstand tot 
de arbeidsmarkt. 

Sinds 2012 huren de huidige on-
dernemers Paul, Kim en Paul het 

terrein van Stichting Recreatie 
voor het Zorgenkind De Nistel. 

Sinds 1 december zijn Paul en Kim 
Rademaker dus ook eigenaar van 
de gebouwen en de tuin.

Totale verbintenis
Voor Paul en Kim gaat er met 
de overname een droom in ver-
vulling. “De Nistel is ons leven”, 
aldus Kim. “We wonen hier, we 
werken hier, onze dochters zijn 
hier geboren, we zijn hier ge-
trouwd… Deze plek betekent ál-
les voor ons. In de afgelopen acht 
jaar hebben we onze stempel al 
volop gedrukt op De Nistel. Maar 
het bedrijf écht overnemen, voelt 
wel als de laatste stap voor de to-
tale verbintenis.”

De ondernemers kijken uit naar de 
toekomst. Paul: “We kunnen niet 
wachten om ons bedrijf verder te 
verstevigen en op den duur uit te 
bouwen. Vastomlijnde plannen 
hebben we niet, maar dromen 
doen we genoeg. Over een klein 
brouwerijtje bijvoorbeeld. Of over 
een eigen koffiebranderij naast het 
Koffiehuis. Maar we willen vooral 
blijven doen waar we goed in zijn: 
het bieden van kleinschalige zorg. 
Op een open manier waarbij we 
mens, dier en natuur op een unie-
ke manier samenbrengen.”

Betekenisvolle plek
Paul en Kim legden hun onderne-

mersplan voor aan Corné Roovers, 
directeur Bedrijven bij Rabobank 
Oss Bernheze. Die kende De Nis-
tel al langer als een plek met een 
betekenisvolle functie in de regio. 
Samen met het echtpaar maakte 
hij de financiering voor de overna-
me van de opstallen rond.

Corné: “Paul, Kim en Paul zijn 
ondernemers in hart en nieren, 
die bovendien maatschappelijk 
rendement realiseren. De Nistel 
is hun levenswerk. Het voelt heel 
goed om daar als bank een steen-
tje aan te mogen bijdragen. Door 
de overname zijn de stabiliteit, de 
kwaliteit en de toekomst van De 
Nistel geborgd. En daarmee óók 
die van haar medewerkers en alle 
bezoekers. Reken maar dat deze 
prachtige plek de komende jaren 
nog betekenisvoller wordt dan hij 
nu al is.”

NISTELRODE - Zorgonderneming De Nistel is in nieuwe, maar vertrouwde handen. Sinds 1 december 
zijn Paul en Kim Rademaker de eigenaren van het Nistelrodese bedrijf. Samen met Paul Eijkelkamp 
zetten ze de exploitatie voort. Het echtpaar is al 18 jaar aan De Nistel verbonden, maar zwaait nu dus 
ook officieel de scepter op de ontmoetingsplek die mens, dier en natuur in De Maashorst op een unieke 
manier samenbrengt.

Toon van Dijk ondertekent, samen met Kim en Paul Rademaker Foto: Wim Roefs

Het echtpaar is al 18 jaar 
aan de Nistel verbonden
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DUURZAAM BOUWEN

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

Greenwashing
Opvallend is het verschil tus-
sen de inkoop en de levering 
van stroom bij een grote groep 
aanbieders. Tweederde van hen 
krijgt een lager cijfer voor de 
stroom die ze inkopen dan voor 
de stroom die ze leveren aan 
hun klanten. Dat betekent dat 
de ingekochte stroom voorna-
melijk grijs is en, voor levering 
aan de klant, ‘vergroend’ wordt 
met los bijgekochte certificaten, 
zogenaamde Garanties van Oor-
sprong. Deze vorm van inkoop 

draagt nauwelijks bij aan toena-
me van duurzame energieopwek 
in Nederland. Leveranciers lijken 
zo heel duurzaam, omdat op hun 
stroometiket ‘groene stroom’ 
prijkt. Dat is greenwashing, vin-
den de onderzoekers. Sinds 2005 
zijn energieleveranciers verplicht 
klanten te informeren over de 
samenstelling van de elektriciteit 
die zij leveren. 
Dit doen zij aan de hand van een 
stroometiket. Maar die transpa-
rantieplicht geldt niet voor de in-
gekochte stroom. Hierdoor blijft 
onzichtbaar dat achter de certi-

ficaten soms vervuilende, grijze 
stroom schuilgaat. “Daar zijn 
consumenten én echt groene le-
veranciers de dupe van”, menen 
de onderzoekers. “Consumenten 
kunnen op basis van de informa-
tie die ze krijgen niet bepalen of 
ze met een echt duurzaam be-
drijf te maken hebben.”

BECO | om wéér de groenste 
energieleverancier
De grootste verschillen tussen in-
koop- en levering zijn te zien bij 
Clean Energy, Energiedirect.nl, 

Essent, Woonenergie, Oxxio, 
United Consumers en Neo- 
smart. BECO om | nieuwe ener-
gie scoort vanaf haar eerste leve-
ring voor de zesde keer op rij een 
10. om | nieuwe energie is niet 
de enige met dit cijfer, maar wel 
de enige landelijke leverancier bij 
wie het de consumenten zelf zijn 
die deze mijlpaal hebben bereikt. 
Ga ook ‘om’ en sluit je aan bij 
de groenste coöperatie zonder 
winstoogmerk! 

Nog steeds een onvoldoende voor veel leveranciers

Meer informatie of aanmelden op 
www.onsbeco.nl

BERNHEZE - Wise, Consumentenbond en Natuur & Milieu beoor-
deelden van 34 stroomleveranciers de investeringen, inkoop en le-
vering van stroom. De resultaten leidden tot een rapportcijfer voor 
duurzaamheid. Veel leveranciers scoren nog steeds erg mager en 
dragen gering bij aan de verduurzaming van Nederland. In totaal 
kregen twintig leveranciers een onvoldoende. 

Heideweg 4
5472 LC Loosbroek

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

WWW.RW-GROEP.NL

■	BETONBOREN EN ZAGEN
■	 RENOVATIE SLOOPWERK

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

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

Bouwplannen?  Bestemmingsplan nodig?  Planschade?

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Greenwashing: grijze stroom wordt 
groen door aangekochte certificaten

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

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode

0412 612594

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

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

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

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

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom
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Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

BERNHEZE BOUWT

Tekst en foto: Henk Verschuur

Wie
Ik ben Cor van Dijk, 87 jaar, 
alleenwonend en een geboren 
en getogen Nistelrodenaar.

Van waar naar waar?
Sinds medio 2018 woon ik 
in een levensloopbestendige 
patiowoning aan de Beekgraaf 
in Nistelrode, recht tegenover 
de molen. Voor die tijd woon-
de ik in een oude woning aan 
Weijen, ook hier in het dorp. 
Langs een drukke doorgaande 
weg met veel vrachtverkeer.

Waarom verhuizen?
“Deze woning had zo zijn 
beperkingen en was met het 
ouder worden niet langer 
geschikt. Slechte ventilatie en 
isolatie, hoge energiekosten 
en de slaapkamer boven. Ook 
het tuinonderhoud werd mij 
teveel. Noodzakelijke aanpas-
singen zouden hoge kosten 
met zich meebrengen. Reden 
om te kiezen voor een toe-
komstgeschikte woning.”

Hoe kwam het tot
‘samen bouwen’?
“Najaar 2016 werd ik door 
een CPO initiatiefgroep van 
ouderen in Nistelrode bena-
derd om samen in eigen be-
heer te gaan bouwen aan de 
Beekgraaf. Het werd een rijtje 
van drie levensloopbestendige 
patiowoningen. Dicht bij het 
centrum van het dorp en op 
loopafstand van winkels en 
CC Nesterlé. Belangrijk omdat 
je dan niet een auto nodig 
hebt. Ik doe veel op de fiets of 
te voet.”

Hoe ging het collectief 
bouwen?
“De voorbereidingen en de 
nieuwbouw hebben zo’n twee 
jaar geduurd. Het ging in goed 
overleg en harmonie met de 

toekomstige buren. Toen ik 
ermee begon was ik 83 jaar en 
verklaarden sommige mensen 
mij voor gek. Dat ik daar op 
mijn leeftijd nog aan begon. 
‘Dat wordt niks’ was een veel 
gehoorde reactie...”

Wat waren de voordelen?
“Het samen bouwen met 
anderen heeft grote voordelen 
opgeleverd. Zelf bepalen van 
de woonlocatie, indeling en 
afwerking van de woning. En 
beperking van de bouwkosten 
en installatiekosten binnen 
budget, dit dankzij een goede 
planning en calculatie door 
een woonadviseur.”

Tevreden over de 
woonlocatie en de 
patiowoning?
“Ik woon nu aan een rustige 
straat. Mijn energiezuinige 
patiowoning is een gemaks-
woning in onderhoud, schoon-
houden en gebruik. Met 
slaapkamer en badkamer op 
de begane grond, vloerverwar-
ming en zonder drempels. 
De patio is groot genoeg om 
er mijn bijenkasten neer te 
zetten en tuinonderhoud is er 
nauwelijks.”

Waarom een patiowoning 
en geen appartement?
“Ik voel me er veilig en heb 
voldoende privacy. Dat laatste 
was de reden om niet voor een 
appartement te kiezen. Van 
de buren die jonger zijn krijg 
ik hulp en steun als dat nodig 
is. Ik heb er geen spijt van en 
ben erg tevreden. Ik hoop hier 
nog lang te kunnen blijven 
wonen.”

‘Langer zelfstandig blijven
wonen in Nistelrode’

Kerkhoflaan 29, Nistelrode
06-14 283 985

info@raaijmakersriool.nl
www.raaijmakersriool.nl

• Riool ontstoppingen
• Riool vernieuwen
• Riool inspectie
• Riool reinigen

• Camera inspectie
• Stank opsporing
• Leiding opsporing
• Vernieuwingen

24/7
bereikbaar

Uw specialist op het gebied van rioleringen

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

www.verhoeven-montage.nl

PLAFONDSYSTEMEN

PLAFONDS VAN
TOPKWALITEIT

COR VAN DIJK

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

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

Sommige 
mensen 

verklaarden 
me voor gek
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Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

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

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

PIETBOON by 
DOUGLAS
& JONES

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

BERNHEZE BOUWT
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Buitenstaander
“Ik schrijf al stukjes sinds ik leerde 
schrijven”, licht Erina haar hobby 
toe. “Daarnaast vind ik het leuk 
om met mensen in contact te ko-
men, te zien wat er gebeurt en 
wat hen drijft. 

Zo ontstond het idee om te ont-
dekken wat we hier heel gewoon 

vinden, maar wat voor een bui-
tenstaander best bijzonder is.” 
Erina ontdekte dat glasbakken 
niet altijd bij de winkels hoeven 
staan, dat de wisenten en tauros-
sen op de Maashorst best groot 
zijn, en dat je pas ontdekt waar 
de sirenes staan als je op de eer-
ste maandag van de maand wilt 
uitslapen...

Ontmoetingen
“Het is leuk om je telkens op-
nieuw te verwonderen over din-
gen die heel gewoon zijn. Want 
juist de gewone dingen maken 
het leven aangenaam. Ze zorgen 
ervoor dat je je ergens thuisvoelt. 
Ik ben me snel gaan thuisvoelen 
hier in Bernheze. De gemeente 
bestaat uit een aantal gezellige 
dorpen waar het goed toeven 
is. Daar tussendoor slingert het 
beroemde Brabantse platteland 
waar je kunt wandelen, fietsen, 
picknicken en op bankjes mensen 
ontmoet. Over die ontmoetin-
gen, en wat ik om me heen zag 
gebeuren, schreef ik elke week 
een stukje. Als je ze achter elkaar 
zet, ontstaat zo een beeld van 
Bernheze waar je blij van wordt.” 

Bijzonder en gewoon
Hoewel ze een eigen stijl heeft, 
heeft Erina bij haar stukjes wel 
een voorbeeld. Erina: “Ik ben 
groot fan van Simon Carmiggelt. 
Ook hij schreef stukjes over men-
sen en over dingen die gewoon 
lijken, maar dat misschien niet 
zijn. Dat merken we elke dag, nu 
we vanwege corona meer thuis 
moeten blijven. Juist dan ontdek 
je hoe fijn gewone dingen zijn. En 

eigenlijk ook hoe bijzonder dat 
we ze gewoon vinden.” 

Wil je een boek bestellen? Kijk in 
de plaatselijke boekwinkel of mail 
naar erinawammes@gmail.com.

Nieuwe vloer 
nodig?

& RAAMDECORATIE

PVC  

HOUT  

LAMINAAT  

TAPIJT 

 VINYL 

 

VLOEREN

www.brabant-vloeren.nl

Eindejaars-acties
Canadabaan 7a - 5388 RT Nistelrode - 0412-745072

Tweede
Kerstdag
geopend

‘Bijzonderheden van het gewone’ in boekvorm
Erina Wammes bundelt columns die de afgelopen twee jaar op www.mooibernheze.nl verschenen

BERNHEZE - “Het bijzondere van gewoonten is, dat je ze hebt en vaak helemaal 
niet weet dat ze bestaan,” zegt Erina Wammes. Ruim twee jaar geleden verruilde ze 
haar stadse bestaan voor een gerieflijk huis in Bernheze. Om vanaf dat moment te 

ontdekken wat er anders is aan leven op het Brabantse platteland. Ze schreef er elke 
week een stukje over. Sinds deze week zijn deze stukjes gebundeld in een boek.

Wil jij dit boek winnen?

Erina geeft samen met DeMooiBernhezeKrant twee boeken weg. 
Wil jij dit boek winnen? Stuur dan een mail voor maandag
14 december naar info@demooibernhezekrant.nl.

LEZERSACTIE

Erina Wammes

‘Ik schrijf al stukjes
sinds ik leerde schrijven’
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VV Heeswijk en Stef Sijbers
na dit seizoen uit elkaar

“We willen beiden voorkomen dat de mo-
tivatie, frisheid en de uitdaging mogelijk 
minder zouden worden”, verklaren Sijbers 
en VV Heeswijk-voorzitter Peer Verkuijlen 
in een eerste reactie. Door het vertrek 

gaat VV Heeswijk voor het komende sei-
zoen op zoek naar een nieuwe hoofdtrai-
ner. Belangstellenden kunnen zich melden 
bij de voorzitter via 
voorzitter@vvheeswijk.nl. 

Het is tot dusverre een bijzonder en lastig 
dienstverband geweest, stellen Verkuij-
len en Sijbers. De coronacrisis werpt een 
grote schaduw over het afgelopen sei-
zoen én over de huidige voetbaljaargang. 
Ondanks dat kijken beiden heren toch 
met tevredenheid terug op dat deel van 
de samenwerking sinds 2018, dat er wel 
normaal gevoetbald kon worden. Echter 
los daarvan is in goed onderling overleg 
besloten om na dit seizoen niet samen 
verder te gaan. 
Zowel hoofdtrainer Sijbers als voorzitter 
Verkuijlen hoopt dat er in 2021 snel weer 
gevoetbald kan worden. En het is dan 
vanzelfsprekend dat er samen, met volle 
inzet, nog een mooi gedeelte van het sei-
zoen afgemaakt of herstart zal worden.

HEESWIJK-DINTHER - Na drie seizoenen komt er, na dit seizoen, een einde aan de 
samenwerking tussen VV Heeswijk en hoofdtrainer Stef Sijbers. Beide partijen kijken 
met tevredenheid terug op de samenwerking en gaan in goed overleg uit elkaar. 

Stef Sijbers

Dance Team Nistelrode blij
met nieuwe sponsor

In deze moeilijke tijd, en met het 25-jarig 
jubileum in het vooruitzicht, is Klussen-
bedrijf Tiny van de Heijden uit Heesch als 
hoofdsponsor aangeschoven bij Dance 
Team Nistelrode. 
Voorzitter Rose-Marie van Heumen: 
“Daar zijn wij erg blij mee! We kunnen als 
vereniging, die normaal gesproken op een 
hoog niveau traint en wedstrijden interna-
tionaal probeert te scoren, extra sponso-
ring goed gebruiken. 

Klussenbedrijf Tiny van de Heijden uit 
Heesch was al lange tijd ‘Vriend van DTN’ 
en staat nu als hoofdsponsor op onze 
website. We zullen hem zeker nog vaak 
gaan vernoemen!”

Sinterklaas
Een meevaller, niet alleen voor de vereni-
ging zelf, want op dinsdag 1 december 
was een speciaal Sinterklaasuurtje gere-
geld voor de jongste leden. Eerst waren 
de kinderen van de instroomgroep in de 
danszaal en daarna de minioren en juni-
oren. Bij binnenkomst werd er eerst naar 
een mooi filmpje van Sinterklaas en Trap-
pedoelie gekeken, waarin ze vertelden 
waarom ze niet bij de vereniging op be-
zoek kwamen. Sinterklaas zei ook dat hij 
zeker op pakjesavond bij iedereen langs 
zou komen en dat hij ook die dag voor 
alle kinderen iets had achtergelaten. 

www.danceteamnistelrode.nl

NISTELRODE – De coronaperiode vraagt ook van verenigingen veel flexibiliteit in hun 
dagelijkse reilen en zeilen. Dance Team Nistelrode is erg dankbaar met een ‘Vriend 
van DTN’; Klussenbedrijf Tiny van de Heijden, die al jaren de vereniging ondersteunt. 
Hij gaf onverwacht aan dat hij graag iets meer wilde sponsoren. Een onverwachte 
maar zeer welkome boodschap, heel toepasselijk terwijl Sinterklaas zijn cadeautjes 
rondbracht. 

‘Dat er in 2021 snel weer 
gevoetbald kan worden’
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LIEKE DOET AAN 
BODYBUILDING

Lieke Deckers is sportief. Op zich 
niet bijzonder, want veel mensen 
sporten individueel of in team-
verband. Voor de kleine, slanke 
blondine is haar sport bodybuil-
ding inmiddels echter veel meer 
dan dat. Het is een ‘way of life’ 
en dat moet ook om daar te ko-
men waar ze wil zijn: “Als het 
even kan op de hoogste trede 
van het ereschavot tijdens deel-
name aan wedstrijden bodybuil-
ding in de bikini fitnessklasse. 

Om daar te komen dient een lan-
ge en immens zware weg afge-
legd te worden. Eentje die slechts 
voor een enkeling is weggelegd 
en, zo benadrukt ze, bijna niet uit 
te leggen is. Het was toeval dat ze 
ermee in contact kwam. “Ik kom 
in teamsport niet tot mijn recht. 
Dat wist ik als 14-jarige al. Daar-
om ben ik gaan fitnessen. Dat 
heb ik jaren gedaan. Vervolgens 
ben ik overstapt naar crossfit. 

Dat is een combinatie van onder 
andere gewichtheffen en power-
liften. Dat is écht een uur knal-
len en heel zwaar. Het is echter 
precies de uitdaging die ik nodig 
heb. Het prikkelt me als ik ex-
treem hard moet werken om iets 
voor elkaar te krijgen. Zeker als 
er gezegd wordt, dat het me niet 
zal lukken. Juist dan zet ik alles 
op alles om het tegendeel te be-
wijzen. Dan ga ik tot het gáátje”, 
zegt Lieke opgewekt. 

Het was tijdens een van deze 
trainingen dat ze in contact 
kwam met een dame die aan bo-
dybuilding deed. “Zij vertelde dat 
ik voor bodybuilding in de bikini 
fitnessklasse de juiste bouw én de 
juiste instelling heb. Ik wil name-
lijk altijd de eerste, de beste en 
de snelste zijn en daar doe ik alles 
voor”, vertelt Lieke. In het ge-
sprek liet de dame vallen dat ze 
Lieke wel in contact kon brengen 

met een trainer die haar er meer 
over kon vertellen. Ze voegde 
er echter aan toe dat ze na dat 
gesprek waarschijnlijk af zou ha-
ken, “omdat er weinig zijn die 
de eindstreep halen.” Meer aan-
moediging had Lieke niet nodig. 

Na een gesprek waarin haar dui-
delijk wordt gemaakt dat het 
‘niet komt aanwaaien’, gaat ze 
aan de hand van een persoonlijke 
trainer aan de slag met trainingen 
die afgestemd zijn op haar bouw. 
Dat is dan ook gelijk wat deze 
bikiniklasse typeert. Bij bodybuil-
den wordt door een keur van oe-
feningen spiermassa gekweekt. 
In de fitness klasse is een vrou-
welijke en gezonde uitstraling 
belangrijk. De proporties van de 
spiermassa moeten in balans zijn 
met je lichaam. Naast oefeningen 
op maat kreeg Lieke ook acht 
maanden les in bodybuilding po-
seren. “Dat is echt het moeilijk-
ste wat er is”, meldt ze. Bij een 
wedstrijd loop je in bikini op hoge 
hakken en laat je in een specifie-
ke bodybuildingpose de voor- en 
achterzijde van je lichaam aan de 
jury zien. Zowel individueel als 
later in een ronde met meerdere 
dames die met elkaar vergeleken 
worden. 

Van bikini, hakken, haren, ma-
ke-up, nagels, sieraden tot uiter-
aard het lichaam. Deelnemers zijn 
van top tot teen ‘in model’. Het 
trainingsschema in aanloop naar 
een wedstrijd wordt zwaarder en 
zwaarder. Niet alleen fysiek, maar 
ook mentaal. “De laatste week 
heb je een ‘waterplandieet’, train 
je drie keer per dag en oefen je 

met poseren. Vooral het dieet is 
lood en loodzwaar. Het zorgt dat 
je lichaam helemaal strak trekt en 
vocht-, vet- en zoutvrij is”, weet 
Lieke. Vanwege het virus werd 
haar eerste wedstrijd in maart 
slechts vier uur voor aanvang, 
na keihard werken, afgelast. Dat 
was een harde dobber. De trai-
ningen zijn inmiddels weer her-
vat. Begin volgend jaar hoopt ze 
te gaan ‘shinen’. “Ik heb al geoe-
fend op het podium. Als je daar 
staat en die lichten gaan aan. 
Dat is zo gaaf”, verheugt ze zich. 
Naast een baan en zorgen voor 
haar kinderen probeert ze tijd te 
maken voor vrienden, maar het 
is vooral de sport die haar agen-
da domineert. Iets wat Lieke niet 
deert. Ze geniet met volle teu-
gen, gaat er helemaal voor én: 
“Ik wil uiteindelijk graag mijn ei-
gen bodybuilding gym.”

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

HEESWIJK-DINTHER – Het is afzien, bikkelen, slopend en op je tandvlees doorzetten terwijl je eigenlijk 
niet meer verder kunt. Het is echter ook show, glitter en glamour, het resultaat mag er zijn, de eind-
streep on stage geeft een adrenalinekick, immense voldoening en het is haar absolute passie. Lieke 
Deckers traint zich een slag in de rondte voor deelname aan wedstrijden bodybuilding in de bikini 
fitnessklasse en droomt ondertussen van een eigen bodybuilding gym. 

Tekst: Wendy van Lijssel Foto’s: Edwin Hendriks

‘In teamsport 
kwam ik niet

tot mijn recht’

Ik wil altijd
de eerste,

de beste en
de snelste zijn
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1. Wat is de titel van de column van Wendy? 

2. In welke sport kwam Lieke Deckers niet tot haar recht? 

3. In welke straat woont Cor van Dijk in zijn levensloopbestendige patiowoning?

4. Na hoeveel jaar gaat John van Zeeland zijn leven omgooien?

5. Welke stol van de Bakkers Lamers is met goud bekroond?

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

Winnaar vorige week: 
Mevrouw van Cleef
Het antwoord was:

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

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

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
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Fotograaf: 
Hans Heesakkers
Rondom Abdij van Berne

Let op:
RIVM-maatregelen 
kunnen invloed 
hebben op de 

evenementenagenda

DONDERDAG 10 DECEMBER
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a 
Loosbroek

Klankschalenconcert
door Paul Vens
Kloosterkapel Vorstenbosch

VRIJDAG 11 DECEMBER
Evie van der Heijden 
‘The Voice of Holland’
RTL 4
PAGINA 5

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a 
Loosbroek

ZATERDAG 12 DECEMBER
Atelier inloop
Naast Julianastraat 3 Heesch
PAGINA 20

Blotevoetenpad met 
rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a 
Loosbroek

Ed Struijlaart 
CC Nesterlé Nistelrode 

The Tasty Show
Dinnershow bij je thuis

The Legendary CCR 
Woodstock show
CC De Pas Heesch

ZONDAG 13 DECEMBER
Extra collecte Adventactie
Kerken Dinther en Loosbroek
PAGINA 8

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a 
Loosbroek

Fanfare Aurora Con Brio 
eerste kerstliedje online
You tube

Open zondag
Borrelpunt Nistelrode
PAGINA 2

Open zondag
Tuincentrum Meijs Heesch
PAGINA 14

Open zondag
Ad Bouw Uden
PAGINA 9

DINSDAG 15 DECEMBER
Laatste inschrijfdag 
Nisseroise Kwis
www.nisseroisekwis.nl
PAGINA 9

Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

WOENSDAG 16 DECEMBER
Reiki oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

DONDERDAG 17 DECEMBER
Ophalen oud papier
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en 
Plan de Zwarte Molen Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a 
Loosbroek

Film: Little women
CC Nesterle Nistelrode

VRIJDAG 18 DECEMBER
Kerstboompje ophalen
Financieel Centrum Heesch
PAGINA 12

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a 
Loosbroek

ZATERDAG 19 DECEMBER
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Atelier inloop
Naast Julianastraat 3 Heesch
PAGINA 20

Blotevoetenpad met 
rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a Loosbroek

ZONDAG 20 DECEMBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a 
Loosbroek

Open zondag
Borrelpunt Nistelrode
PAGINA 2

MAANDAG 21 DECEMBER
Avondopenstelling
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 23 DECEMBER
Kinderfilm: Spookuil
CC Nesterle Nistelrode 

VRIJDAG 25 DECEMBER
Eerste Kerstdag

Open van 10.00-13.00 uur
Borrelpunt Nistelrode
PAGINA 2

ZATERDAG 26 DECEMBER
Tweede Kerstdag

Open van 10.00-13.00 uur
Borrelpunt Nistelrode
PAGINA 2

Open van 12.00-17.00 uur
Brabant Vloeren Nistelrode
PAGINA 29

ZONDAG 27 DECEMBER
Nisseroise Kwis
Nistelrode en omstreken
PAGINA9

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode


