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FOR Mineur dit jaar op Dtv
Stuur je eigen nieuwjaarswens
HEESCH - De heren van FOR Mineur kijken 1 januari traditiegetrouw weer terug op het voorbije jaar. Wat gebeurde
er in de buurt en wat was er in de wereld nog meer te doen? Hét onderwerp van 2020 zal je zeker niet ontgaan zijn:
corona. Dit nare virus treft ons allemaal en vanwege de coronamaatregelen is het nieuwjaarsoptreden dit keer niet
te zien in CC De Pas, maar via een tv-uitzending op regionale zender Dtv op het vertrouwde tijdstip: 1 januari om
13.00 uur. Natuurlijk worden ook weer de Hisse Misser en Hisse Plusser uitgereikt!
Het coronavirus, ingezakte daken in wijk De Hoef, CC De Pas
en hoogbouw in De Erven. Het
is slechts een greep uit de onderwerpen die allemaal aan bod
komen tijdens de nieuwjaarsuitzending van het Heesche cabaretgezelschap. Dit jaar alweer
voor de 48ste keer!

- Bij voorkeur in liggend
formaat
- Het filmpje mag maximaal
tien seconden duren
- Mail het filmpje naar
nieuwjaarswens@formineur.nl

- Insturen kan tot en met
vrijdag 11 december.
Ben je ook benieuwd naar de
nieuwjaarsuitzending van FOR
Mineur?
Zorg dan dat je op 1 januari om

13.00 uur afstemt op Dtv (Ziggo
kanaal 41/ KPN kanaal 1339 /
Trined kanaal 510).
Graag zien wij je weer in levende
lijve op 1 januari 2022 in CC De
Pas.

SLAGERIJ VAN ORSOUW
Kerstbestellijst
Nistelrode en Heesch

VAN ZOGGEL WONEN
Folder
‘Op zoek naar jouw ware thuis’

Nistelrode, Loosbroek, gedeelte
Heesch, Vorstenbosch en
Heeswijk-Dinther

GALERIE DE MEESTERS
Flyer Winterexpositie
Nistelrode, Heesch
en Vorstenbosch

BIJLAGE DEZE WEEK

Stuur je eigen nieuwjaarswens
Omdat er dit jaar niet de mogelijkheid is om elkaar na afloop van
de voorstelling gelukkig nieuwjaar te wensen, wil FOR Mineur
je vragen jouw nieuwjaarswens
voor Heesch en de Heeschenaren vooraf in te sturen.
Annemarie werkt

Dit jaar alweer
voor de 48ste keer

pag. 5

De leukste inzendingen komen
terug in de uitzending. Alle
nieuwjaarswensen zijn vanaf
1 januari terug te zien op
www.formineur.nl.
Het insturen van je nieuwjaarswens gaat als volgt:
- Maak een filmpje van je
nieuwjaarswens met smartphone of tablet

Han bij Burenhulp Nisseroi
pag. 14

Aandacht voor elkaar
Heb jij hem al verstuurd?
BERNHEZE - Een warme actie in een koude periode. Het coronavirus
raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met
familie en vrienden. Nu we de winterse dagen ingaan en de corona
periode nog niet achter ons ligt, ervaren veel mensen nog meer de
eenzaamheid in deze donkere dagen.
Het kaartje van de actie ‘aandacht voor elkaar’ al op de bus
gedaan? Hierover berichtte we
in week 46 in DeMooiBernhezeKrant. Een kaartje sturen naar
mensen die het nodig hebben of
gewoon omdat het kan. Maak

BERNHEZE ONDERNEEMT

een ommetje en stop een kaartje
in de bus, om te laten weten dat
je aan hen denkt. We hebben ze
nodig, die kleine gestes van aandacht. Juist in deze periode ‘Met
aandacht voor elkaar’ maken we
de wereld een stukje fijner.

Verhalen van vroeger
pag. 22

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

WONING VERKOPEN?

Pagina voor ondernemers van Bernheze

Zie pagina 15
SJACKIE
COLUMN WILLEM

Zie pagina 23

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl
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‘Op 12 december brengen we lekker eten
én Jeroen van der Boom bij je thuis!’
BERNHEZE - Gezelligheid, lekker eten en volop drinken. Normaal gesproken is december de drukste maand van het jaar voor ondernemers Rob Lunenburg (Lunenburg Events & More in Loosbroek) en Bjorn Smits (Tunneke in Heesch). Maar nu het einde van de lockdown
nog altijd niet in zicht is, dreigt het dit jaar maar een ‘saaie boel’ te worden. “Voor ons, maar evengoed voor onze gasten”, legt Rob uit.
“Er is gewoon helemaal niets te doen”, vult Bjorn aan.

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

We gaan voor
kwaliteit en
gezelligheid

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

spareribs en ossenhaas; alles bereid met de beste ingrediënten.
De bakkers Lamers zorgt voor
het dessert en Wijnhandel van
Helden voor bijpassende wijnen
en bieren. Zo kunnen we ook
lokale ondernemers nog een
steuntje in de rug bieden.” De
Tasty Menu’s zijn af te halen in
Heesch of Loosbroek of kunnen tegen een meerprijs worden
thuisbezorgd. Ook aan de kinderen is gedacht met een speciaal
(en betaalbaar) kindermenu.

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks
Guus van der Valk
Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
dinsdag tot 11.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

Met Jeroen van der Boom komen Rob en Bjorn direct met
zwaar geschut. Van der Boom
scoorde meerdere nummer éénhits en verkoopt elk jaar met De
Toppers talloze keren de Johan
Cruijff Arena uit.
“In het ruim 100-jarige bestaan
van Lunenburg Events & More
beklommen eerder al Doe Maar,
Marco Borsato en Joe Jackson
het podium, maar dit wordt de
eerste keer dat we een artiest
voor een lege zaal laten optreden”, zegt Rob. “Een beetje gek,
maar zo kunnen we toch veel
mensen een leuke avond bezorgen.” Een professioneel camerateam komt de show registreren.
“We gaan voor kwaliteit en gezelligheid. Alleen de tafel hoeft
gedekt te worden, wij brengen
lekker eten en een topshow
met Jeroen van der Boom bij je
thuis.”

Rob Lunenburg en Bjorn Smits breken de coronasleur

Al decennialang proberen Rob
en Bjorn hun gasten een leuke
avond te bezorgen, maar nu de
heren geen gasten meer mogen
ontvangen wordt hun creativiteit op de proef gesteld. De neven willen de coronasleur doorbreken en creëerden een uniek
concept voor thuis: ‘The Tasty
Show’. Een eenmalig, avondvullende show met een driegangenmenu, bijpassende wijnen en
bieren en een interactief live-optreden van Jeroen van der Boom,
live gestreamd vanuit Lunenburg
Events & More.

We hebben een menu
samengesteld dat voor
een breed publiek
aantrekkelijk is

“Een compleet verzorgde avond,
ideaal voor een fijn avondje thuis
met vrienden of familie”, vertelt
Bjorn. “We hebben een menu
samengesteld dat voor een breed
publiek aantrekkelijk is. Tomatensoep, carpaccio, gamba’s,

The Tasty Show is een initiatief van Tunneke en
Lunenburg Events & More. Een Tasty Menu met
driegangen inclusief livestream kost € 40,-.
Tickets zijn te koop via
www.lunenburg.nl of www.tunneke-heesch.nl.

Klankschalenconcert door Paul Vens
geboden worden om je te laten
genieten van Tibetaanse klankschalen, bespeeld door Paul Vens.
Deze klankschalen zijn in staat
een verfijnde trilling uit te stralen
die een bijzonder aangenaam en
ontspannend effect hebben.

Binnen de maatregelen van het
RIVM kan op donderdag 10 december een Klankconcert aan-

De ‘zingende schalen’ kunnen
de luisteraar meevoeren naar zijn
eigen innerlijk stiltegebied, daar
waar het denken en doen plaatsmaakt voor voelend waarnemen.
Het effect van de klankschalen

op de luisteraar is persoonlijk,
uniek en erg indrukwekkend.
Kloosterkapel, donderdag 10
december, aanvang 20.00 uur.
Entree € 12,50.
Let op! Dit concert kan aan
maximaal tien personen aangeboden worden dus opgave
vooraf via
www.kloosterkapel
vorstenbosch.nl of
opgave@kloosterkapel
vorstenbosch.nl is verplicht!

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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Boeklancering ‘Impact’
in verband met Wereld
Gehandicapten Dag

Column D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Snoepsabbelaar
Volgens mij is mijn kies aan gort. Eigen schuld denk ik meteen.
Dat krijg je er van als je gedachteloos de ene ‘haffel’ strooigoed
na de andere naar binnen gooit. Je weet toch dat er van die harde
snoepjoekels bij zitten waar geen glazuur tegen bestand is. Zeker
niet voor de te ongeduldige en te gulzige graaiers onder ons.
Dit is eens te meer het bewijs dat ik zeker tot die categorie behoor.
Ik ben duidelijk geen snoepsabbelaar.

Gert van Lieshout uit Heeswijk-Dinther vertelt ook zijn
persoonlijke verhaal in indrukwekkend boek

‘Ik heb altijd het vermoeden dat Sinterklaas stiekem
veel aandelen heeft bij tandarts-verzekeraars’

Gert van Lieshout, een gewoon mens met een ongewoon verhaal

* Deze actie loopt van 8 december 2014 tot en met 30 januari 2015. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

Het is voor mij ook altijd een raadsel geweest waarom fabrikanten,
naast pepernoten, tum-tum en schuimpjes, ook van die spijkerharde tandenbrekers aan het strooigoed toevoegen. Ik heb altijd
het vermoeden dat Sinterklaas stiekem veel aandelen heeft bij
tandarts-verzekeraars. Dat moet wel. Hij heeft er belang bij dat
iedereen in december nog een spoedoperatie moet ondergaan
bij zijn tandarts-vrienden en zich een nieuwe kies moet laten
aanmeten. Hoe moet je anders al die Pieten betalen? Dat geld moet
ergens vandaan komen. Het kan er bij mij in ieder geval niet in dat
de Sint zo naïef is dat hij denkt dat alleen kleine kinderen met een
melkgebit zijn strooigoed onophoudelijk en zonder te kijken naar
binnen werken.

WAPSERVEEN – Een dag voor Wereld Gehandicapten Dag, woensdag 2 december,
verschijnt ‘Impact’ van Inge Vuijk. Het boek beschrijft het leven van gewone mensen
met een ongewoon verhaal; elf rauwe portretten van levens die gekleurd zijn door
een handicap. Elk hoofdstuk beschrijft anekdotes over tegenslagen, doorzetten,
revalideren, leren en succes. De gebeurtenissen zullen de lezer soms laten huilen en
soms laten lachen.
Samen met de indringende
zwart-wit foto’s van Inge Hondebrink, fungeren de verhalen
als vergrootglas waardoor de
lezer heel dichtbij komt en zo
een inkijkje krijgt in het leven
van mensen met een handicap,
de impact die de handicap heeft
op hun leven én op die van hun
familie en vrienden.
Het verhaal van Gert en Patricia
uit Heeswijk-Dinther is één van
de elf indrukwekkende portretten opgetekend in ‘Impact’. Uit
het niets krijgt Gert een herseninfarct met alle gevolgen van
dien. Maanden van revalidatie
volgen, waarin Gert en Patricia
op zoek gaan naar een nieuw
normaal en intussen moet zijn
bedrijf gewoon doordraaien...
Impact oogst veel lof
Het boek krijgt nu al veel lof van
mensen die dagelijks omgaan
met mensen met een handicap.

Een boek
waarin mensen
zichzelf kunnen
herkennen

Misschien is het een goed idee als ouders hun kinderen aansporen
om, naast een tekening voor Sinterklaas, ook wat kleingeld in
hun schoen achter te laten voor de Goedheiligman.
Misschien geeft dat extra zakcentje de Sint wat
meer ruimte om zijn Pieten en al die kadootjes
te betalen en niet meer compleet afhankelijk te
zijn van zijn tandverzekeringsgeld. Dan kunnen
die smakeloze en keiharde sabbelsnoepjes
verwijderd worden uit zijn assortiment en kan ik
eind 2021 eindelijk gedachteloos mijn strooigoed
naar binnen werken, zonder bang te zijn voor een
wortelkanaalbehandeling op 6 december.

Gun uw spaargeld
een mooie rente

Esther Vergeer, Chef de Mission Paralympisch en zelf zevenvoudig Paralympisch kampioen:
“Heel fijn dat dit boek er is. Het
is een boek waarin mensen zichzelf kunnen herkennen. Het is
ook een boek om kracht uit te
putten, om een voorbeeld aan te
nemen of gewoon omdat het je
raakt.”
Ook de minister van gehandicaptenzaken Rick Brink vindt
het boek een absolute aanrader.
“Voor mensen met een beperking is er nog heel veel te doen
in ons land en verhalen delen
helpt daarbij.”

Vanaf 2 december is
‘Impact’ verkrijgbaar via de
boekhandel, bol.com of
www.rehabacademy.nl/
impact.

LEZERSACTIE
Wil jij dit boek winnen?
Aan wie zou jij het boek ‘Impact’ cadeau willen doen en waarom? Stuur dit antwoord vóór maandag
7 december 12.00 uur naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet kun jij iemand blij maken!

blieker@bernhezemedia.com

Spaar €
krijg twee 7
w
soepkom
cadeau

Even een vraag aan de adviseur van Regiobank:

Hoe snel kan ik
beschikken over
mijn
krediet?
Koek & Zopie
aanvraag

Hebben we alle stukken die horen bij de
van u ontvangen? Dan hebben we maximaal
5 werkdagen nodig om het krediet te beoordelen.
Hebben wij uw aanvraag
en alle stukken
ontvangen?
Dan hebben wij maximaal 2 werkdagen nodig
om het krediet te activeren.

goedgekeurd
getekend retour

HET RODE HUIS
VAN GRUNSVEN
& HAERKENS
Van Grunsven
& Haerkens
‘t Dorp 124
Hoofdstraat
100-A
Hoofdstraat 100-A, 5473 AT Heeswijk-Dinther
5384 MD Heesch
5473 AT Heeswijk-Dinther
De Berg 10, 5258 KN Middelrode
0412-452003
0413-291980
T 0413 - 29
19 80 Heeswijk-Dinther
info@hetrodehuisbankzaken.nl
info@vangrunsvenhaerkens.nl
T 0413-291980
Middelrode
www.hetrodehuisbankzaken.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

I www.vangrunsvenhaerkens.nl

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

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

HIGH CARE IN CORONATIJD
Nee, ik ga het niet hebben
over corona of over wat je kunt
doen om je immuunsysteem te
verbeteren, daar hebben we al
genoeg over geschreven. Ik ga
het over High Care hebben in
coronatijd.

mis gaat en daar adviezen in
geven. Buikpijn door verstopping is een veel voorkomend
probleem. Wist je dat je twee
keer per dag zou moeten
poepen? Doet bijna niemand
meer: stress, geen tijd, altijd
haast. Maar een volle darm is
De hoeveelheid voorzorgseen enorme belasting voor je
maatregelen die we nemen, de hele lijf en soms erg makkespullen slijten van het poetsen lijk op te lossen. Hoofdpijn is
zeg ik wel eens. We proberen
daar dus een voorbeeld van,
de wachtkamer zo leeg moge- een volle darm geeft een soort
lijk te houden, wij werken met vergiftiging in je lijf wat je lever
twee therapeuten, alle twee in probeert op te lossen. Als dat
een ander gebouw zodat men- teveel is gaat de lever protessen elkaar niet tegen hoeven
teren en krijg je klachten zoals
komen.
hoofdpijn.
We doen er alles aan om het
coronavirus buiten de deur te
houden. Wij zijn blij dat we
kunnen blijven behandelen,
want de lichamelijke klachten
bij mensen verdwijnen niet
zomaar. Een aantal van deze
klachten zijn bijvoorbeeld:
Suikerziekte, je bent aangekomen in de coronatijd en je
diabetes is wat ontregeld. Dat
kun je natuurlijk behandelen
met tabletten maar je kunt
ook de voeding aanpassen.
De orthomoleculaire therapie,
dit betekent de relatie tussen
voeding en ziek zijn, kan hier
erg mooi op inspelen en dus
kunnen we u misschien wat
tips geven.
Buikpijn is ook zo’n algemene
klacht. Vooral bij kinderen
ongrijpbaar wat zelfs een
groeiachterstand kan geven.
Door een druppel bloed onder
de microscoop te leggen
kun je vaak snel zien wat er

High Care
3000 BV

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

Maar ook een te hoog cholesterol kan een gevolg hiervan
zijn of je spieren worden zuur
en gaan pijn doen, slecht slapen, kort lontje, zelfs depressiviteit kan hieruit ontstaan.
Rugklachten horen hier ook
bij, zure spieren trekken aan
je wervelkolom en kan grote
problemen geven en relatief
makkelijk opgelost worden.
Pijnstillers zijn een fijne tijdelijke
oplossing maar geven op de
lange termijn weer bijwerkingen die weer klachten geven.
Een mooie cirkel dus.
Gewrichten piepen en kraken
ook sneller in de herfst en de
winter, maar je kunt daar zelf
veel aan doen, denk maar eens
aan de lijnzaadolie.
Gezondheid is een groot goed
zei mijn oma altijd maar je
moet zelf de regie nemen!
Wist u dat onze consulten worden vergoed uit de aanvullende
verzekering als u die heeft,
misschien heeft u dat nog niet
gebruikt. Kom eens naar het
gratis spreekuur op maandag
tussen 13.00 en 14.00 uur, wel
graag aanmelden op
0486-416530 of via
info@highcare.nl.
Blijf gezond

Een smakelijke attentie
voor alle hulpvragers
HEESCH - Alle hulpvragers van WIJ, HEESCH werden zaterdag 28
november verrast met een lekkere banketstaaf, vers gebakken door
de banketbakker. Het voltallige bestuur ging bepakt met al dit lekkers langs alle adressen om dit aan te bieden. Even aandacht voor
elkaar en meteen wat lekkers gericht op Sinterklaas.
Waarom de keus gevallen is op
de banketstaaf? Een letter lijkt
hetzelfde als een nummer... en
niemand is een nummer bij WIJ,
HEESCH. Een banketstaaf daarentegen, kun je delen met elkaar, maar natuurlijk ook lekker
helemaal zelf opeten…
Met en voor elkaar… WIJ denkt
aan haar hulpvragers.
Blije, verraste gezichten. Even
laten weten, dat er aan jou gedacht wordt… Even een praatje
met een lach en soms een traan
aan de deur. Zo kregen wij na
afloop een lief berichtje, waarin een van de hulpvragers WIJ,
HEESCH heel hartelijk bedankte
voor de attentie… en de vraag
‘of iemand haar kan helpen met
haar gordijn voor de voordeur
ophangen, want het is inmiddels
zo koud aan het worden?’ Natuurlijk regelen WIJ dat! Maandag werd iemand gebeld die zo
snel mogelijk komt helpen.

Wij gaan voor snelle, adequate
hulp in de breedste zin van het
woord. Niet weken wachten,
maar gelijk actie, daar waar mogelijk.
Wil jij iets betekenen voor een
ander of heb je een hulpvraag?
Mail dan naar info@wijheesch.nl
of bel naar 06-12997409.
www.wijheesch.nl

Organisatie ‘Klaasje’
helpt Heesche Horizon
HEESCH - Vrijwilligers van ziekenvereniging Horizon Heesch
hebben afgelopen week verschillende gratis pakjes uitgedeeld.
Dit werd mogelijk gemaakt door
de organisatie ‘Klaasje’ uit Oss.
Deze organisatie heeft heel goede contacten met de Goedheiligman, zodoende wist ze ook in totaal 79 pakketjes voor leden van
de doelgroep van de Heesche
ziekenvereniging te bemachtigen! Hierdoor werden diverse
mensen van de doelgroep vorige
week verrast toen de vrijwilligers
een pakketje kwamen brengen.

NOG TOT € 900,VERGOEDING
MOGELIJK IN 2020
KOM LANGS VOOR 11 DECEMBER

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

‘t Dorp 29 Heesch - 0412-475959

www.vanschijndelhoortechniek.nl
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Van reisagent naar callcenter medewerkster
bij de landelijke corona afsprakenlijn
‘Ik heb nog geen wachtrijen gehad’
HEESWIJK-DINTHER – Hoewel ze na de eerste golf nog optimistisch
vooruitblikte, heeft Annemarie van Erp-van de Wetering, die via The
Travel Club werkt als zelfstandig reisadviseur, inmiddels tijdelijk het
roer omgegooid. Sinds kort is ze namelijk aan de slag als callcenter
medewerkster van de landelijke corona afsprakenlijn van de GGD in
combinatie met het werk voor haar eigen bedrijf.
Na er jarenlang in werkzaam te
zijn geweest, begon Annemarie onder de vlag van The Travel
Club in 2003 haar eigen reisonderneming. Iets waar ze veel plezier aan beleefde en voldoening
uit haalde tót het coronavirus
alles op zijn grondvesten deed
en doet trillen. “Ik was in het
begin nog positief en optimistisch. In verloop van tijd heeft
de reiswereld vele crisissen overwonnen. Van 9/11, de oliecrisis
en het SARS-virus, tot aan de
Mexicaanse griep en de vulkaanuitbarsting op IJsland. Daarbij
ging er dan een gedeelte plat. Ik
heb echt nog nooit meegemaakt
dat de hele (reis)wereld op slot
ging”, vertelt ze.
Annemarie zag de bui niet aankomen. Ze lacht: “In het weekend dat alles per direct gesloten
werd, was ik onderweg naar
Disneyland Parijs. Daar stonden
we voor een gesloten deur. Toch
bleef ik optimistisch. Ik dacht
echt dat we de meivakantie wel
gingen redden.” Het gebeurde

echter niet. Hoewel er met ingang van juni weer een beetje
gereisd mocht worden, waren
ook de maanden die normaliter
als topmaanden te boek staan,
slechts een minieme afspiegeling
van hoe het ooit was.
“Ik heb wel even in een dip gezeten”, bekent Annemarie om
vrolijk toe te voegen: “Uiteindelijk had ik wel tijd om mijn zolder
helemaal op te ruimen, het huishouden te doen en zelfs lange
Netflix-series te bekijken.”
Op lange termijn gaf het echter
geen voldoening. Dat krijgt ze
intussen wel van haar tijdelijke
baan als callcenter medewerkster van de landelijke corona afsprakenlijn van de GGD. Om het
werk te kunnen doen, volgde ze
eerst een tweedaagse training en
meteen daarna ging ze aan de
slag. “Het is een landelijke lijn
voor iedereen met klachten die
een coronatest wil laten doen.
Om te beginnen controleer ik
aan de hand van het burgerservicenummer alle gegevens. Aan-

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Annemarie van Erp is blij aan de slag te zijn met tijdelijk werk

sluitend plan ik een afspraak in
bij een testlocatie in de buurt. Ik
heb daar een lijst van. Afhankelijk van de woonplaats zoek ik er
de dichtstbijzijnde bij”, vertelt ze.
Het leukst zijn de, zoals ze zelf
omschrijft, ‘happy calls’. “Dat
zijn mensen die negatief getest
zijn. Die bellen we om die boodschap door te geven.”

Tot haar eigen verrassing blijkt
het werk fijner dan vooraf gedacht. “Ik heb echt hele leuke
gesprekken met mensen uit het
hele land”, stelt ze tevreden vast,
om er gelijk aan toe te voegen:
“Maar het is en blijft tijdelijk. Als
het bij de GGD rustig(er) wordt,
hoop ik dat het werk voor mijn
reisbureau weer aantrekt. De

reiswereld zal na corona niet meteen helemaal herstellen, maar
als het 50 procent wordt van wat
ik in 2019 deed, ben ik al een gelukkig mens.”
Dan: “Tot dat moment maak ik
mezelf nuttig bij de GGD en haal
ik hier, samen met het werk voor
mijn bedrijf, voldoening en plezier uit.”

0412 612 956 | info@eetcafetpumpke.nl

AFHALEN MAAR...
LUNCH
KEUZEMENU:

10,PER PE

RSOON

SOEP

Tomaten of erwtensoep met rookworst

ITALIAANSE BOL MET:

Hamburger van Nisserois Brandrode
rund met parmaham en kaas
Oude kaas salade met gepofte tomaat
en pijnboompitjes
Carpaccio met truffelmayo, kappertjes,
parmezaanse kaas en pijnboompitjes
Tonijnsalade met gekookt ei, appel,
augurk en rode ui

EXTRA BIJ TE BESTELLEN

Portie friet voor 2 personen (+2,75)
Salade voor 2 personen (+2,75)
Doritos chips met jalapeno, bosui, gesmolten kaas, aioli en chillisaus (+5,00)
Te bestellen op zaterdag en zondag
van 12:00 tot 15:00 uur.

DINER
KEUZEMENU:
VOORGERECHT

Tomatensoep
Erwtensoep met rookworst
Carpaccio
Crostini met geitenkaas

HOOFDGERECHT

VOORG
E
HOOFD RECHT &
GEREC
HT

15,-

PER PE

RSOON

ten
Hoofdgerech
t, salade
inclusief frie ten
groen
en gegrilde

Spareribs
Saté van de haas
Stoofpotje van Nisserois Brandrode
met boerenkoolstamppot
Schnitzel (champignonsaus)
Pasta vega

NAGERECHT (+ 3,75)

Bastogne parfait
Chocoladebrownie (met chocolademousse
en slagroom)

BIJGERECHTEN

Portie brood met kruidenboter (+4,50)
Te bestellen van woensdag tot en met zondag
tot 18:00 uur. Af te halen van 17:00 tot 19:30 uur.

Verlengt tot en met zaterdag 12 december

INDONESISCH
Tot zaterdag 12 december presenteren wij elke
woensdag tot en met zaterdag ons welbekende
Indonesisch afhaalmenu.

EEN COMPLEET MENU VOOR
2 PERSONEN MET:
Keuze voor bami of nasi
Mini loempia
Rendang
Kipsaté met satesaus
Sajoer boontjes
Kroepoek

EXTRA BIJ TE BESTELLEN
Nasi of bami (+4,75)

2

PERSO

NEN

27,50

Te bestellen van woensdag tot en met zaterdag
tot 18:00 uur. Af te halen van 17:00 tot 19:30 uur.
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Intuïtief tekenen
en schilderen bij
Atelier CrAcht
Ontdek jouw eigen manier van creatief
en kunstzinnig werken

Verkennen: Vormen, lijnen en
kleuren komen onder andere
aan bod in de lessen.
Verbinden: Aan de hand van

Centraal staan:
- Plezier en ontspanning
- Bewustwording
- Speelsheid
- Persoonlijke ontwikkeling
- Nieuwsgierigheid
- Verrassende kunstzinnige
resultaten.
Donderdag 7 januari start de eerste cursus. Voor meer informatie
ga naar www.ateliercracht.nl of
mail naar info@ateliercracht.nl.

Atelier CrAcht

Atelier Cracht

Verkennen-Verbinden- Verdiepen

Astrid van der Heijden
Verbinden- Verdiepen
info@ateliercracht.nl

nl

Met burgemeesters Bernheze, Uden en Meierijstad

een thema, bijvoorbeeld een afbeelding, woord, kaartje of kleur
gaan we op zoek naar jouw eigen belevingswereld.
Verdiepen: De cursus biedt
handvaten om te verbeelden wie
je bent, waar je staat, waar je
vandaan komt en waar je naartoe wilt.

Atelier Cracht

en

Laverhof deelt persoonlijke
verhalen uit de coronacrisis

Astrid van der Heijden

BERNHEZE - Via het magazine ‘Recht uit het hart’ deelt Laverhof verhalen uit de eerste periode van de
coronacrisis. De eerste exemplaren van het magazine zijn aangeboden aan de burgemeesters van Meierijstad, Bernheze en Uden, de gemeenten waar Laverhof deel uitmaakt van de lokale gemeenschap.
Berthe de Jong, raad van bestuur
a.i.: “We zijn blij met de warme
ontvangst door de burgemeesters en hun oprechte belangstelling voor de indringende en
intens verdrietige verhalen uit de
eerste periode van de coronacrisis, recht uit het hart van cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers van Laverhof.

kunnen nemen, het ‘werkloos’
thuis zitten van de vrijwilligers
en de boosheid over het gebrek
aan
beschermingsmiddelen.
Maar ook de worsteling van medewerkers die besmet waren en
kampten met de schuldvraag of
ze de besmetting van bewoners
hadden kunnen voorkomen. Het

is allemaal gebeurd in coronatijd,
hier en elders. We weten dat we
nog lang niet van corona af zijn,
nu we weer midden in een crisis
zitten, maar we trekken lering uit
de eerste crisis. Niet alleen met
het hoofd, maar ook met het
hart. Daarom is ook het delen
van deze verhalen belangrijk.”

Het gemis van familie toen de
verpleeghuizen noodgedwongen op slot gingen, het verliezen
van geliefden zonder afscheid te

Wil jij het magazine ‘Recht uit het hart’ lezen?
Kijk dan op www.laverhof.nl/over-laverhof/nieuws/
laverhof-deelt-persoonlijke-verhalen-uit-de-coronacrisis-metburgemeesters-meierijstad-bernheze-en-uden.

Gezondheidscontrole en aanmelden voor
poliklinieken wijzigt per 30 november

www.ateliercracht.nl
06-27280003
info@ateliercracht.nl
www.ateliercracht.nl

06-27280003

UDEN - Vanaf afgelopen maandag verandert in Bernhoven de procedure om de gebruikelijke gezondheidsvragen in verband met COVID-19 te beantwoorden. Ook het aanmelden voor een afspraak op de
polikliniek verandert vanaf 30 november. De mensen die in de komende weken al een afspraak hebben
zijn hierover per brief geïnformeerd.

nl

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Tegen inlevering van deze bon
t/m 24 december 2020:

‘Recht uit het hart’ met Berthe de Jong en burgemeester Marieke Moorman

Andere kraam,
dezelfde lekkere
oliebollen

16 olie/rozijnen bollen
voor € 10,Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 18.00 uur.
Locatie: parkeerplaats Jumbo Nistelrode

Sinds de coronapandemie stellen Nederlandse ziekenhuizen
een aantal gezondheidsvragen
aan de bezoekers ter controle
op klachten die op corona kunnen wijzen. Vanaf maandag 30
november kunnen de bezoekers
aan Bernhoven deze vragen digitaal beantwoorden via een
scherm op een zuil bij de ingang.
Afhankelijk van de antwoorden
krijgt de bezoeker een schoon
chirurgisch
mondneusmasker
van het ziekenhuis of volstaat
een eigen mondneusmasker. Afspraken op de poliklinieken gaan
altijd door.
Ook het aanmelden aan de balie
is vanaf 30 november gewijzigd.
Bernhoven heeft vier polikliniekgangen en iedere gang heeft
voortaan een eigen balie waar
de patiënt zich meldt voor de
afspraak op de polikliniek in de
betreffende gang. De rij centrale
balies verdwijnt dus.
Medewerkers van Bernhoven
zijn in de hal aanwezig om waar
nodig de gasten te helpen bij de

Triagezuilen in de hal van Bernhoven

nieuwe gang van zaken.
Bernhoven doet dit om de
wachtrijen in de hal te verkleinen
en wil voorkomen dat in het winterweer mensen mogelijk buiten
op hun beurt moeten wachten.
Door het aanmelden weer over
vier balies te verdelen, verspreidt
het aantal mensen zich sneller.
Het helpt ook om de 1,5 meter
afstandsmaatregel beter te hanteren.

Ingang bloedafname
weer via hoofdingang
Omdat door de spreiding van
de balies de wachtrijen naar
verwachting worden opgelost,
wordt de reserve-ingang voor
de bloedafname (route 010) nabij de poli KNO vanaf maandag
opgeheven.
De afdeling bloedafname/laboratorium is eveneens weer via de
hoofdingang bereikbaar.
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Ziggy Pleunis:
‘Master’ in de sterrenkunde
HEESCH/MONTRÉAL – Na het afronden van het gymnasium op het Titus Brandsmalyceum in Oss ging
de in Heesch geboren en getogen Ziggy Pleunis natuurkunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zijn master specialiseerde hij zich in sterrenkunde. Toen hij vier jaar geleden de kans kreeg
om in Montréal aan de universiteit McGill mee te helpen aan het ontwerpen en bouwen van de nieuwe
radiotelescoop CHIME, greep hij deze met beide handen aan. Onlangs promoveerde hij in Canada
succesvol in de sterrenkunde.

Aanbiedingen geldig van
3 tot en met 9 december
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

helpen met het bouwen en ontwerpen van de nieuwe radiotelescoop CHIME. Dat was vier jaar
geleden een van de meest uitdagende en ambitieuze projecten”,
weet Ziggy. Dat hij ervoor moest
oversteken naar Montréal was
geen belemmering want: “Het
leek me leuk om een paar jaar in
het buitenland te wonen.”

‘Tot de zomer werk
ik aan de Canadese
McGill Universiteit’

Ziggy Pleunis

Geschiedenis, techniek, natuuren wiskunde; het waren allemaal
vakken die Ziggy tijdens zijn middelbare school interessant vond
en waar hij goed in was. Hoewel
het hele fenomeen sterrenkunde
op dat moment niet aan de orde
was en hij geen beroep in gedachten had, besloot hij daarom
tot een studie natuurkunde aan
de Universiteit van Amsterdam.
Na zijn bachelor volgde een
masteropleiding in sterrenkunde.
“Grofweg leer je dan alles over
een vak wat al bekend is. Tijdens
een master leer je welke vragen
er nog onbeantwoord zijn. In
een PhD (de internationale benaming voor het doctoraat; de
hoogst haalbare academische
graad), ga je proberen een van
die open vragen te beantwoorden”, legt Ziggy kort de weg uit
die hij bewandelde.
Voor zijn master koos hij sterrenkunde. “Wat me in de eerste
plaats aanspreekt in natuur- en
sterrenkunde in het algemeen is
het soort vragen die er worden
gesteld: Hoe steekt het heelal in
elkaar? Hoe komen we hier? Zijn

Tekst: Wendy van Lijssel

Vier jaar
onderzoek
naar
mysterieuze
ﬂitsen van
radiolicht
aan de
hemel
we alleen in het heelal? Specifiek
in sterrenkunde is het vooral de
combinatie van fundamentele
natuurkunde, techniek en het
programmeren van computers
dat ik leuk vind. Je moet van alle
drie iets weten”, stelt hij. Zijn
specialisatie in radioastronomie
bracht hem uiteindelijk naar Canada. “Ik kreeg de kans om aan
de universiteit van McGill mee te

De afgelopen vier jaar deed Ziggy onderzoek naar mysterieuze
flitsen van radiolicht aan de hemel. “Ze werden in 2007 voor
het eerst ontdekt en duren maar
een fractie van een seconde. We
weten de herkomst en hoe deze
tot stand komen niet. Je moet
geluk hebben dat een telescoop
er een ‘vangt’. Een ‘gewone’ telescoop ziet maar een klein stukje van de hemel. De CHIME die
sinds 2018 gebruikt wordt, heeft
echter een groot blikveld. Daarmee speuren we het heelal af en
hopen we die radioflitsen beter
te gaan begrijpen”, vertelt Ziggy. Voor zijn promotieonderzoek
spitste hij zich toe op de vorm
van deze flitsen, hoelang ze duren en over welke radiofrequenties ze zich uitstrekken. Daarmee
hoopt hij een bijdrage te leveren
aan het herleiden van de herkomst.
De 28-jarige Ziggy is intussen
succesvol gepromoveerd, en
mag daarom ‘dr.’ voor zijn naam
zetten. Zijn plannen voor de
toekomst zijn ongewis. “Ik heb
tot de zomer van 2021 nog een
baan aan de McGill universiteit.
Wat ik dan ga doen weet ik nog
niet”, om hardop te bedenken:
“Het onderzoek naar radioflitsen
staat nog in de kinderschoenen.
Ik hoop er de komende jaren aan
mee te kunnen blijven werken,
de herkomst te achterhalen en
zo weer een raadsel uit het heelal op te lossen. Het zou sowieso
leuk zijn als ik ergens een baan
als sterrenkundige kan vinden
of in ieder geval eentje waarin
ik mijn technische en mijn onderzoekende vaardigheden kan
gebruiken.”

WINNAARS LEZERSACTIE

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

ZUURKOOL 500 gram € 0.75
SALADE VAN DE WEEK
150 gram € 1.25
KIWI GREEN 5+1 gratis
Gourmet/koude schotel
Schaal naar keuze (op bestelling)

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

Weekendknaller!

Mini saucijzenbroodjes
Van Mook
8+2 gratis

Winnaar boek ‘Hardt’ van
Jos Heijmans: Bert Mulders

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gratis potje kruiden
bij uw gourmetbestelling
Satévlees
100 gr.

www.humstijl.nl

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

Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

€ 1,50

Shoarmavlees
100 gr.

€ 1,20

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Wij willen u hartelijk danken voor het getoonde medeleven
na het overlijden van mijn man en ons pap

Antoon Adriaanse
Mientje
Andor

Eucharistieviering Nistelrode online te volgen
NISTELRODE - Het is mogelijk de eucharistieviering via livestream te volgen. Ga naar www.youtube.com
en zoek op ‘Parochie dgh Nistelrode’. Dan ‘live’ selecteren. Ongeveer vijftien minuten voor aanvang van
de dienst zie je beeld.

Een dubbel jubileum

Nistelrode, december 2020

Tot ons leedwezen moeten wij berichten dat ons gewaardeerd lid

Henk Muller
heden is overleden.
Hij was vanaf het begin van ons bestaan in ons midden
en wij zullen hem missen.
Sociëteit Sportief Heesch
Heesch, 26 november 2020

Gemeente en parochie
ontwikkelen natuur in
het Aa-dal
BERNHEZE - Gemeente Bernheze en Parochie Heilige Augustinus
ontwikkelen samen drie percelen in het Aa-dal tot natuurlijker gebieden. Zij planten bomen en houtwallen, graven poelen en natuurvriendelijke oevers en zaaien bloemrijke graslanden in. De werkzaamheden starten medio december. Einde van de werkzaamheden
is gepland omstreeks februari 2021.
Natuurontwikkeling
als compensatie
De aanleiding van deze natuurontwikkeling is de verbreding
van de provinciale weg N279.
Dat zorgde voor een aantasting
van natuur- en landschapswaarden. Verschillende gebiedspartijen vinden het belangrijk dat
die aantasting wordt gecompenseerd. Daarom investeert de provincie nu in natuurontwikkeling
in het Aa-dal.
Meerdere doelen
Met deze natuurontwikkeling
worden meerdere doelen gediend. Met de aanplant van
houtwallen en bomen langs de
Aa krijgt Heeswijk-Dinther weer
een kleinschaliger beekdallandschap terug. Met de ontwikke-

lingen op de percelen aan Droevendaal kan er meer water uit de
kern geborgen worden op die
percelen bij hevige regenval. In
het gebied tussen Aa-Kantstraat
(Avonturenbos) en het sportpark, kan er op deze manier
een aaneengesloten gebied met
natuurlijke kwaliteiten, zonder
het oorspronkelijke (agrarische)
cultuurlandschap aan te tasten,
ontwikkeld worden. Hetzelfde
geldt voor het perceel achter CC
Servaes. Vanuit dit cultureel centrum kun je in het vervolg uitkijken op dit natuurlijke gebiedje
én een aangenaam ommetje
maken.
Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie
Noord-Brabant.

Antoon Bosch

Marinus van Helvoort

Foto’s: Michel Roefs

LOOSBROEK - De jaarlijkse Ceciliadag werd zondag 29 november op een ander tijdstip en op een andere manier gevierd dan gebruikelijk. Wel werd er zoals vanouds met een eucharistieviering voor alle
leden en overleden leden van het kerkkoor begonnen. Het was wel een bijzondere dag omdat er twee
koorleden 70 jaar koorzanger waren, dus een mooi en dubbel jubileum!
Tijdens de viering werden de
twee jubilarissen extra in het
zonnetje gezet. Pastoor Frank
van Roermund speldde hen het
jubileumspeldje op voor 70 jaar
trouwe dienst voor kerk en koor.
Een hele mooie prestatie! Ook
werden namens het bestuur
bloemen aangeboden. De organist toonde hierbij zijn mede-

5 DECEMBER
Tekst?

leven en zetten spontaan ‘Lang
zullen ze leven’ in. Tot slot sprak
de vicevoorzitter Cor Gloudemans namens de parochie zijn
waardering uit, niet alleen voor
hun lange carrière als koorzangers, maar ook voor hun vrijwilligerswerk voor de parochie. Dat
in combinatie met een attentie.
In de namiddag hebben twee

bestuursleden de jubilarissen
persoonlijk thuis bezocht, om de
mooie oorkondes aan te bieden.
Ook hier vanzelfsprekend met
de gebruikelijke attenties. Dit
was een heel andere invulling
dan voorgaande Ceciliavieringen
maar het was ondanks de coronamaatregelen toch nog een
mooie dag!

Zie oplossing pagina 30
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Stop! Geef je sintsurprise of kerstpakket een lokale touch!
Maak de cadeaubon persoonlijk met je eigen wens

Online worstenbroodactie
Jong Nederland HDL
is een succes

BERNHEZE - Stop! Maak je sint- of kerstsurprise of de kerstpakketten voor je personeel en/of je klanten
nog niet dicht, want er kan nog wat bij! Een waardebon 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!
Een kerstpakket is altijd een mooi
gebaar dat je naar je medewerkers of klanten doet, maar... je
maakt het natuurlijk nog mooier door hen de mogelijkheid te
geven om ook de lokale ondernemer een hart onder de riem te
steken! Deze heeft nu het ‘hart’
nodig! Koop daarom een cadeaubon van Ben Loyaal, Koop
Lokaal, stop die in het pakket en
sla zo twee vliegen in één klap!
TIP! Maak de sint- en kerstsurprise of het kerstpakket nog
persoonlijker door een mooie
kerstgedachte toe te voegen.
Voor elke medewerker een bedrijfsboodschap erbij of toepasselijke tekst maakt het allemaal
nog leuker! Doe de cadeaubon in
een mooie verpakking, een zogenaamd gondeldoosje, en kom dit
jaar extra origineel voor de dag!

Bon nr. 000000

CAD
EAU
BON

Ter waarde van:

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

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

BLKL cadeaubon.indd 1

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

06-11-2020 15:25

Alsjeblieft
doosje
in een gondel

Verkoopadresssen
PAPERPOINT
Sint Servatiusstraat 52a,
Heeswijk-Dinther
DEPOT
‘t Dorp 61a, Heesch
FEEL GOOD STORE
SPARKLING
Parkstraat 8, Nistelrode
DAGWINKEL SCHOUTEN
Dorpsstraat 47, Loosbroek
JOHNNIE EN MIEKE’S
DAGWINKEL
Kerkstraat 11c, Vorstenbosch

Fanfare Aurora Con Brio
geeft online kerstconcert
HEESCH - Fanfare Aurora kent een lastige periode vanwege weinig of zelfs geen repetities en het verminderen van sociaal contact. Aurora Con Brio zou dit jaar het kerstconcert voor haar rekening nemen
en organiseren en wil eigenlijk dit concert niet schrappen. Hierdoor zijn veel ideeën op tafel gekomen
om toch iets te doen. Het alternatief is: Aurora Con Brio gaat voor een mini online kerstconcert!
De afgelopen weken hebben de
leden van Aurora Con Brio dan
ook niet stilgezeten en is er hard
gewerkt om toch iedereen in de
kerstsfeer te brengen. Vanwege
het online concert zijn er daarom de afgelopen tijd verschillende filmopnames gemaakt. Er
is uiteindelijk een drietal leuke
en bekende kerstnummers uitgekomen en deze heeft eenieder opgenomen met een kerstachtige aankleding. Doordat er
geen repetities meer mochten
plaatsvinden, werden deze ook
online georganiseerd. De diri-

gent gaf hierbij uitleg over de te
spelen stukken, maar ook voor
een gezellig praatje kon iedereen
terecht bij deze online sessies.
Alles wat bedacht, gefilmd en
gemonteerd is, hebben de leden
zelf gedaan.

In vijf weken tijd heeft iedereen
de drie kerstnummers ingestudeerd en opgenomen. Het eerste
nummer wat voorbij zal komen
is ‘Do They Know It’s Christmas.’
Wat de andere twee kerstnummers zijn, wordt nog even geheimgehouden. De filmopnames
worden in de dagen voorafgaand aan kerst gepubliceerd op
YouTube. Het nummer ‘Do They
Know It’s Christmas’ komt op
zondag 13 december om 20.00
uur online. Houd hiervoor Instagram en de Facebookpagina van
Aurora Con Brio in de gaten!

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - ‘Ding dong, de worstenbroodjes en amandelstaven’. Zo hebben de leden van Jong Nederland HDL
het afgelopen weekend 3.800 worstenbroodjes en 216 amandelstaven rondgebracht. Deze zijn stuk voor stuk ambachtelijk bereid
door Bakkerij Doomernik. Jong Nederland HDL wil hierbij iedereen
bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van deze actie!
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, is er dit
jaar gekozen voor het gebruik
van een webshop in plaats van
deur-tot-deurverkoop. Dit heeft

‘Er kwamen ook leuke
verzoekjes binnen’
een bijzonder goed resultaat opgeleverd, met worstenbroodjes
die zelfs tot in Nistelrode werden
verkocht! Daarnaast kwamen
er ook leuke verzoekjes binnen
voor de bezorging. Zo werd er
gevraagd om een bouwhelm op
te zetten omdat het betreffende
huis in de steigers stond of dat
de bestelling leuk ingepakt kon
worden.

Net als elk jaar gaat het opgehaalde bedrag naar de leden van
Jong Nederland HDL. Met dit
geld kunnen zij wat extra’s doen
tijdens de wekelijkse groepsbijeenkomsten. Sommige groepen
kiezen er voor om het bedrag te
bewaren voor tijdens het jaarlijkse groepsweekendje weg óf voor
de avonturendag tijdens het zomerkamp.
Kortom, namens alle leden en
leiding van Jong Nederland HDL;
bedankt!
Geniet de komende tijd van het
lekkers dat de leden bij je hebben bezorgd. Jong Nederland
HDL wenst iedereen fijne feestdagen en hoopt dat de leden jou
volgend jaar weer bij de voordeur mogen begroeten!
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Reacties ‘Wa’n Skôn foto’

LUCHTPOST

Reactie op de foto van 18 november. Rien de Visser uit Heeswijk schrijft:
“Dit moet pastoor Scheepers zijn (‘zoek maar ’scheepers’ op jullie beeldbank’) tijdens een processie. De bebouwing vertelt dat de foto voor het
einde van de Tweede Wereldoorlog is gemaakt. Aan het eind van de
oorlog is het huis links namelijk afgebrand.”

JANNE GEURTS

Janne Geurts, geboren in Nistelrode en dochter van
Henk en Willemien Geurts, woont sinds 2017 in Frankrijk
en schrijft regelmatig over haar leven daar.

De tweede lockdown
hier in Frankrijk

Met de coronacijfers die eigenlijk in de hele wereld
omhoog gingen, hoorden wij op 24 november dat we
weer een nieuwe lockdown, of zoals ze dat hier noemen
‘confinement’, in zouden gaan. Alle niet-essentiële winkels
(dus eigenlijk alles behalve supermarkten) moesten sluiten,
we moeten zo veel mogelijk thuiswerken en we mochten
weer maar binnen een straal van 1 kilometer en maximaal
1 uur van huis, naar buiten om frisse lucht te halen. Daarbij
was het verplicht om een ‘attestation’ bij je te hebben, een
briefje waarop je aangeeft waarom je naar buiten gaat, hoe
laat en waar je woont. Als je die niet bij je had, kreeg je een
boete van € 135,-.
Een paar dagen voor de lockdown zagen we dit al een
beetje aankomen. Arjan en ik zijn snel nog naar de
bouwmarkt gegaan om daar alle bouwmaterialen te
kopen die we dachten nodig te hebben de komende zes
weken. Ook zijn we nog langs twee keukenboeren gegaan,
zodat zij alvast voor ons aan de slag konden. Toen werd
aangekondigd dat er inderdaad een lockdown zou komen
waren we er klaar voor.
Deze lockdown was een stuk minder streng dan de vorige.
De scholen bleven gewoon open zoals in Nederland, wat
met name voor thuiswerkende ouders fijn was. Voor Arjan
en mij was de lockdown eigenlijk heerlijk. Door niet naar
kantoor te gaan sparen we 1,5 uur reistijd per dag uit.
We wonen achteraf in een klein gehucht met 10 huizen,
waar echt geen politiecontrole is in het bos. En het was
heerlijk om meer tijd met elkaar door te kunnen brengen.
Ik had bovendien geluk, want als international mountain
leader mocht ik wel nog gewoon onbeperkt de bergen in
om te ‘trainen’ (met mijn papieren op zak). Dus voor mij
persoonlijk was deze lockdown zo erg nog niet.
Tegelijkertijd merkten we wel veel meer dan in de vorige
lockdown de effecten van corona. Grenoble bleek het
epicentrum van corona in Frankrijk en behalve dat het
ziekenhuis overbelast was (er werd zelfs overwogen om van
de schaatsbaan een mortuarium te maken), waren er veel
mensen in onze omgeving ziek. Gelukkig hoefde niemand
van onze vrienden en kennissen naar het ziekenhuis, maar je
merkte wel dat het dichterbij was dan tijdens de vorige piek,
toen onze regio relatief heel weinig getroffen was.

Wie, wat, waar en wanneer

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Regelmatig plaatsen wij in DeMooiBernhezeKrant een
foto waarvan Heemkundekring De Wojstap niet weet wie er op staan en of wat het voor stelt.
Bij deze foto de vraag wie er op staan. Weet jij dat wel? Dan doe je ons een groot plezier
deze kennis te mailen naar secretariaat@dewojstap.nl of te bellen naar 06-14862967.
De juiste informatie zullen we bij een volgende foto in deze krant publiceren.

De Waard in Heesch
stopt na 23 jaar!
Bedankt beste gasten!
HEESCH – Als het aan ons, Hans en Anja Rombouts (eigenaren van De Waard) had gelegen, dan zou
het mooie pand aan de Kerkstraat verkocht zijn aan een ander horecastel. Maar het mocht niet zo zijn.
Ruim een jaar geleden besloten we om te gaan stoppen, omdat het na 23 jaar hard werken tijd was
voor iets anders. Het pand werd aangeboden bij een horecamakelaar om iemand te vinden die het kon
doorzetten. Maar die iemand is niet gevonden, haast zeker door de corona-onzekerheid.
Waar wel toekomst in zit, is het
perceel opnieuw in te richten en
zo woningen te creëren, want de
positie is ideaal in het centrum
van Heesch. Dit gaat dus ook
gebeuren.
Interieur
Hierdoor komt het totale interieur ‘op de markt‘. We gaan nog
door tot en met 13 december.
Afscheid nemen van de vele
vaste gasten zit er helaas niet
meer in door de maatregelen
rondom COVID-19. Maar we
bedanken de gasten voor het
vertrouwen in de keuken en
gastheerschap voor alle diners,
feesten, buffetten, recepties
en koffietafels die we mochten

verzorgen voor de vele gelegenheden in de afgelopen 23 jaar.

Hartelijk dank voor al het vertrouwen dat u ons gegeven
heeft de afgelopen 23 jaar. We
komen elkaar vast nog tegen.

Afhalen
Wat we wel nog doen tot die tijd
is het ‘stamppot afhalen’. Er zijn
verschillende soorten stamppot
en vleesvarianten en uiteraard
kunt u ook van het welbekende huisgemaakte nougatine-ijs
heerlijk thuis genieten. Er kan afgehaald worden van donderdag
tot en met zondag tussen 16.00
en 19.00 uur.
De veiling loopt bij Troostwijk
Auctions (veilingen) vanaf 1 december tot 14 december onder
nummer 34936. Voor de kijkdag
dient u zich aan te melden.

Restaurant de Waard
Hans en Anja Rombouts

KERST
CADEAU
TJE?

Dé cadeaubon van Bernheze
Bon nr. 000000

CAD
EAU
BON

Gelukkig is er sinds afgelopen zaterdag een ‘deconfinement’
ingegaan. Dat is voor iedereen erg fijn. We mogen nu
binnen een straal van 20 kilometer 3 uur naar buiten.
De niet-essentiele winkels zijn weer open (behalve de
horeca). Mensen zijn blij om weer vrijheid te hebben en
om kerstinkopen te kunnen doen, maar persoonlijk ben ik
benieuwd of we niet weer een derde lockdown ingaan na de
kerst. We gaan het zien.

Ter waarde van:

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

BLKL cadeaubon.indd 1

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

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

06-11-2020 15:25

WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL
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‘Vergeet me’ van Judith de Laat
‘Het zou echt gebeurd kunnen zijn’
HEESWIJK-DINTHER - De fascinerende verhalen van haar omvangrijke familie die geboren en getogen
is in Heeswijk-Dinther, vormen de basis van de debuutroman ‘Vergeet me’ van Judith de Laat. Een
aangrijpend verhaal over een dochter en haar dementerende moeder dat terugvoert naar het Brabant in
de jaren ’50, met herkenbare plaatsen, waarbij jeugdherinneringen gecombineerd zijn met historische
feiten en fantasie. Zondag 29 november werd het boek gepresenteerd bij Boekhandel Berne, waar het
aansluitend ook verkrijgbaar is.
Voor Judith de Laat is schrijven
meer dan werk. Het is haar lust
en haar leven en iets waar zij
zichzelf helemaal in kan verliezen.
Dat deed ze dan ook de afgelopen jaren terwijl ze doende was
haar droom, het schrijven van
een eigen boek, te verwezenlijken. Het eerste stapje op auteursvlak zette ze naar aanleiding
van de fascinerende verhalen
van met name de omvangrijke familie van ‘moederskant’ uit
Heeswijk-Dinther. “Mijn moeder,
Francien Manders, is er een uit
een gezin met veertien kinderen. Er waren vier jongens en tien
meisjes”, steekt Judith van wal.
Ze vervolgt: “Mijn moeder en
tantes hebben veel verteld over
hun jeugd. Hoe het was om in
de jaren ’50 op te groeien, met
zoveel mensen in een piepklein
huisje. Dat het normaal was om

vanaf je twaalfde jaar ergens ‘in
dienst’ te moeten. Het is zo’n ongelooflijk verschil met hoe zij opgegroeid zijn en mijn eigen jeugd
en dat van mijn kinderen. Ik kon
het echter zo voor me zien.”
De oma van Judith woonde er en
nog steeds zijn er familieleden die
in Heeswijk-Dinther wonen. Zodoende kwam Judith er in haar
jeugd. Haar herinneringen en
vooral de verhalen van haar familie waren het fundament voor
haar boek. Ze combineerde deze
met de historische feiten die ze
vergaarde na een gesprek met
HKK De Wojstap en haar fantasie.
“Ik wilde heel graag schrijven over
vroeger. De familieverhalen over
vroeger zijn ontzettend boeiend.
Verder kun je in Heeswijk-Dinther
rondlopen en echt het verleden
tegen komen zoals bij Abdij van

Berne of in de kerk. Het is net of
je daar een andere wereld binnenstapt. Dat is ook iets wat ik erin
verwerkt heb”, stelt ze.
Zo ontstond ‘Vergeet me’, een
mengeling van fictie en werkelijkheid met voor inwoners uit
genoemde kern heel herkenbare
details. Het verhaal speelt zich
af in het destijds zeer katholieke
dorp en draait om dochter Tine
en haar dementerende moeder.
Voor de duidelijkheid; de moeder van Judith is gezond. “Mensen met deze ziekte worden vaak
teruggeworpen op hun verleden
en wat zij meegemaakt hebben.
Voor mij was dat een goede

LEZERSACTIE
Wil jij dit boek winnen?
Judith de Laat geeft een boek weg voor onze lezers. Wil jij het boek winnen?
Stuur dan een mail vóór 7 december 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl en wie weet word jij de winnaar van dit boek.

Judith ondertekent auteurscontract

Tekst: Wendy van Lijssel

invalshoek om terug in de tijd te
gaan. Verder is het een indringende ziekte die echt heel veel
voorkomt. Ik vond het mooi om
het proces van moeder en dochter en alle erbij komende emoties op een waardige manier te

verwoorden.” Dan stellig: “Het
verhaal is fictie, maar het zou
echt gebeurd kunnen zijn.” Het
boek werd vanwege corona in
besloten kring gepresenteerd bij
Boekhandel Berne, waar het ook
te koop is.

G. Hermes machinale houtbewerking BV
is een in Nistelrode gevestigd bedrijf dat
zich specialiseert in het vervaardigen van
houten kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien
en vouwwanden.

Wij zijn op zoek naar een

NIEUWE COLLEGA
bij de voor- en afmontage

Functie omschrijving:
De werkzaamheden bestaan uit het maken, opsluiten en afmonteren
van houten kwaliteitsproducten.
Functie eisen:
• Je hebt affiniteit met hout
• Je hebt technisch inzicht
• Je werkt secuur en netjes
• Je toont initiatief
Ben je op zoek naar een leuke uitdagende baan en kun je werken in
teamverband? Wij zijn op zoek naar een leuke collega om ons team te
versterken.
Bel of mail naar Geert Hermes: 0412-613646,
ghermes@hermeskozijnen.nl
G. Hermes Machinale Houtbewerking BV
Noorderbaan 8
5388 RB Nistelrode
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Doe jij waar je goed in bent, doen wij de rest
Je hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Want jij bent die ondernemer die er vol voor gaat. Bij het runnen van een onderneming komt nogal wat kijken. Vooral ook aan die zakelijke kant. Dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie met een gerust hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied.
Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf graag de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende
gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.
WET-EN REGELGEVING
Als ondernemer dien je te voldoen aan veel wetten en regels. Wij
bieden ondersteuning bij het voldoen aan deze verplichtingen, zoals
het samenstellen of controleren van de jaarrekening en het verstrekken van controleverklaringen, onder andere bij subsidie-verantwoordingen. Wij doen ons werk graag en goed en bieden professionele
dienstverlening in een laagdrempelige en informele sfeer. Dat vinden
wij maar heel gewoon. Als accountantskantoor leveren wij een diversiteit aan diensten, maar je kunt ons ook alles in handen geven. In
een totaalpakket regelen wij al jouw zaken. Gewoon onder één dak.
Handig en overzichtelijk. Goed geregeld, voor zowel de korte als op
de lange termijn. Kun jij rustig blijven ademhalen, nu én straks.
ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om die complete financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het
opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken
naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en
je bedrijf verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij
achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners
hebben we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of
gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en
coach, maar vooral als accountantskantoor met een breed en compleet aanbod in professionele dienstverlening.
VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak.
Met een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen
betekenen. Voel je welkom!

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

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

1. Hangdeco jute led 25 cm Van € 4,95 voor € 3,75
2. Notenkraker
a. Groot van € 26.95 voor € 20,25
b. Middel van € 14.50 voor € 10,95
c. Klein van € 9.45 voor € 7,10
3. Touw met glazen bol met 10 led Van € 11,50 voor € 8,50
4. Uitrekbare zilver glitter kerstboom op standaard
van € 15,95 voor € 11,95
5. Huisje om zelf te schilderen inclusief verf en kwastjes
van € 9,99 voor € 7,50
6. Verlichte lantaarn met kerstscene van € 25,95 voor € 19,50
7. Hangdeco van € 1,50 voor € 1,10
8. Krans colorado doorsnede 45 cm groen van € 12,50 voor € 9,50
9. Led kaarsen met gekleurde verlichting inclusief afstandsbediening
van € 9,95 voor € 7,45
10. Plat mos 1 doos € 4,95
11. Diverse tafellopers van € 4,75 voor € 3,50
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ZONDAG
6 EN 13
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open van
0 uur
10.00-17.0
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Vlaggenmast verlichting 192 led, hoogte 208 cm outdoor warmwhite van € 15,95 voor € 11,95
Vlaggenmast verlichting 360 led, hoogte 800 cm outdoor warmwhite van € 36,95 voor € 27,95

TUINCENTRUM

✿

10

MEIJS

Aanbiedingen zijn geldig t/m 13 december en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

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

Vrijdag koopavond
Zondag

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

tot 20.00 uur
12.00-17.00 uur
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Vitaliteit blijkt beste wapen tegen corona
OSS – Er is nog veel onbekend over het beruchte coronavirus, maar
wat we wel al weten is dat je het met een gezond gewicht en een
goede vitaliteit waarschijnlijk een stuk minder zwaar te verduren
krijgt. Statistieken wijzen uit dat in geval van een besmetting, de
prognose voor mensen met overgewicht en een algeheel minder
goede conditie, minder goed is. Als gevolg van de coronacrisis
groeit daarom nu meer dan ooit het besef dat we onze gezondheid
niet voor lief kunnen nemen, en dat de weg naar een gezonder en
prettiger leven niet zou moeten wachten tot Nieuwjaarsdag.
Vitaliteit
Daniël Timmermans merkt dit
groeiende besef onder de mensen ook. Hij is de universitair
geschoolde dertiger die in 2018
de vitaliteitsclub Mouvement begon. “Steeds meer mensen laten
zich bij ons begeleiden om juist in
deze periode vitaler te worden.
Preventief, om gezondheidsproblemen te voorkomen. Maar
ook ex-coronapatiënten komen
bij ons om met begrip en op het
juiste tempo te werken aan hun
herstel”, legt de vitaliteitscoach
uit. “Inmiddels staat de agenda
zo vol, dat we met meerdere personal trainers in touw zijn. Maar
voor de mensen voelt het nooit
druk aan, want we werken altijd
op afspraak.”
Wat voor soort mensen je er
kunt treffen? “Onze ‘Mouvers’
zijn van alle leeftijden, maar wat
ze allemaal gemeen hebben,
is dat ze een helder doel voor
ogen hebben waar ze voor willen gaan”, vertelt de eigenaar en
coach trots. “Veruit de meesten
komen om eindelijk succesvol af
te vallen. Op een gezonde manier

en met een gezond tempo werken we naar een gezond gewicht toe. Maar we begeleiden
ook agenten voor fitheidstesten
en er is zelfs een vrouwelijke
MMA-vechter die met behulp
van ons plan wedstrijdfit is geworden.”
Motivatie
Mouvement is dan ook niet zomaar een sportschool; het richt
zich op preventieve gezondheidszorg. De begaande Ossenaar licht

‘Fysiek en mentaal
in beweging’
toe: “Een vitaliteitscoach zorgt
ervoor dat jij op een gezonde en
prettige manier door het leven
kan.” En sporten alleen is daarvoor niet genoeg. Dat voeding
óók een belangrijke rol speelt,
dat weten we stiekem allemaal al.
Daar worden we na de kerstdagen meestal wel aan herinnerd,
als die favoriete spijkerbroek opeens niet meer lekker past.
Maar ondersteuning bieden op
deze twee vlakken, maakt het

Arie (59) krijgt instructies van vitaliteitscoach Daniël

plaatje voor Daniël nog niet compleet: “Cruciaal is zeker ook de
gedragscoaching die we bieden.
Het kan bij sommige afspraken
zo maar zijn dat we meer aan het
praten dan aan het sporten zijn.
Bij ons sta je niet tegen heug en
meug gewichten weg te drukken
tot je een ons weegt. Samen kijken we verder: Waarom lukt iets
niet? Geloof je in jezelf en je doelen? Wat is je intrinsieke motivatie? Gedachtes kunnen de weg
naar succes blokkeren. Daarom
komen die bij ons ook aan bod.
Je moet zowel fysiek als mentaal
in beweging komen.”

Tekst: Monique van Strien Foto: Marcel van der Steen

Bootybuilding
Wat nog het meest opvalt, is dat
er nauwelijks apparaten te bekennen zijn in de moderne en schone
sportruimte. Daniel legt uit: “We
werken bewust voornamelijk met
eigen lichaamsgewicht en met
vrije gewichten. Je leert er meer
van, boekt sneller resultaten en
hebt veel minder kans op blessures.” Alleen sporten saai? Zelfs
aan degenen die liever sporten
met wat groepsdruk is gedacht,
want Mouvement biedt ook small
group trainingen, zoals ‘Boxercise’ en ‘Bootybuilding’ aan voor twee tot twaalf personen.

Daniëls oprechte enthousiasme is
aanstekelijk: “Kom in beweging
en draai eens een proeftraining
mee! Het beste moment is nú.”

Sweelinckstraat 13, 5344 AE Oss
06-81 98 03 86
info@mouvement.nl
www.mouvement.nl

€ 4528,16 voor ‘Vorstenbosch piekt voor ALS’

VORSTENBOSCH - De actie ‘Vorstenbosch piekt voor ALS’ haalde zaterdag maar liefst € 4.528,16 op voor Stichting ALS. De organisatie: Natuurgrazers Landschapsbeheer,
Geenen Gardening, BBQ-club ‘RING’ en Genootschap De Bokkenrijers kijken heel tevreden terug op deze eerste editie van de kerstbomenactie in Vorstenbosch.

Dé cadeaubon van Bernheze

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

SINTERKLAAS
CADEAUTJE?
WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL
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HAN VAN DER SLUIJS-VAN ROOIJ

‘Een handje
helpen is
voor mij heel
normaal’
Han van der Sluijs-van Rooij (71) uit Nistelrode is getrouwd met
Gerard. Samen hebben ze drie dochters en zes kleinkinderen, waar
ze twee dagen in de week op passen. “Helpen moet een beetje in je
zitten”, weet Han. “Ik ben er mee opgegroeid, we woonden naast een
gezin met twaalf kinderen. Ik was zelf nog een kind toen ik daar op
de zondagochtenden ging helpen. Ik haalde de jongste kinderen mee
uit bed en verzorgde het ontbijt. Boterhammen met pindakaas met
suiker erop. Later was het helpen met kersenplukken. Zo groei je op
met helpen, maar ook met het fijne gevoel dat je er niet alleen voor
staat.”

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

TEKST MATHIEU BOSCH FOTO WIM ROEFS

“Bij een beroepskeuze was de verpleging dan ook een logisch vervolg, denk ik. Dat heb
ik van mijn 18de tot mij 65ste gedaan. Bij mijn sollicitatie gaf ik als referentie het gezin
met de twaalf kinderen op. Dat was voldoende,” lacht Han. Het bracht haar een carrière
via het ziekenhuis in Oss en Eindhoven tot thuiszorg, waarvan de laatste tien jaar als
specialist verpleegkundige. “Daarnaast zat ik in het bestuur van de peuterspeelzaal, was
ik leidster bij Jong Nederland, vrijwilliger bij de tennisclub en deed ik mantelzorg voor
mijn moeder. Een handje helpen is voor mij heel normaal, we zijn er voor elkaar en daar
hoeft niets tegenover te staan.”
Iedereen is er welkom
Vier jaar geleden, na een jaar pensionering, kwam Burenhulp Nisseroi op haar pad.
“Dat sluit mooi aan bij mijn werkervaring,” gaat Han verder. “Burenhulp Nisseroi is
ontstaan uit een burgerinitiatief van de dorpsraad. Het doel is om als burger tussen de
burgers contact te houden met de inwoners en hun steun aan te bieden waar nodig. Ik
ben bestuurslid en coördinator van Graag Gedaan, een club enthousiaste mensen die
het leuk vindt om een uurtje in de week bezig te zijn voor en met ouderen. Een beetje
aandacht voor elkaar. Een boodschap doen, een wandeling maken of een keer meegaan
naar het ziekenhuis. Samen proberen we te helpen, dat is het idee. Ieder mens doet mee
en telt mee. Dat is onze missie. We willen als platform een netwerkorganisatie zijn en

ons verbinden met alle professionele en vrijwillige zorg en welzijn dienstverleners,
inclusief de huisartsenpraktijk. De onderlinge solidariteit en zelfredzaamheid wordt
daarmee versterkt en de weg naar de juiste hulpverleners wordt duidelijk aangegeven. Ontmoeten en verbinden staan daarbij centraal. Buren helpen buren, net als
vroeger, maar dan net ietsje meer waarbij iedereen welkom is. Onze spreuk is: Wie
goed doet, goed ontmoet.”
Iedereen is van waarde
Han zet zich samen met de andere bestuursleden actief in voor mensen met een
hulpvraag. “Een belangrijk onderdeel is het geven van goed advies en het doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Vooral nu, met de vele veranderingen in de
gezondheidszorg, waardoor mensen langer op zichzelf aan gewezen zijn, vind ik het
belangrijk dat we als burgers iets voor elkaar kunnen betekenen. Ons doel is om jong
en oud te verbinden, ontmoetingen te organiseren en een luisterend oor te bieden.
Waar nodig ondersteunen we, met onze projectgroep, met informatie en advies
voor inwoners die vragen hebben. Ik probeer zo mijn steentje bij te dragen aan een
samenleving waarin iedereen van waarde is. Een plek waar iedereen mee mag en
kan doen en waar niemand er alleen voor staat.”

KEUZESTRESS BIJ KIEZEN
VAN ZORGVERZEKERING?

WIJ ADVISEREN
U GRAAG OVER

VOORWAARDEN
EN PREMIE VAN DE
CZ VERZEKERING.

Uw CZ verzekering. Dicht bij u in de buurt.
Dat kan. Als u al een CZ verzekerde bent of
een nieuwe CZ-verzekering wilt aanvragen
zijn wij u graag van dienst als uw adviseur
en tussenpersoon van CZ.
Hoofdstraat 100a - Heeswijk-Dinther - 0413-291980
Julianastraat 12 - Middelrode - 073-7820167

Woensdag 2 december 2020
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Stimuleringsregeling landschap opengesteld voor
landschapsontwikkeling

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

Het Brabantse landschap is in elke streek net wat anders. Bomen,
struiken, poelen, bloemenranden en paden geven het landschap
haar eigen gezicht. Waterschap, provincie en gemeente willen dat
kenmerkende landschap herstellen en behouden. Dit doen ze door
middel van de Stimuleringsregeling Landschap. Met deze Stimuleringsregeling wordt landschapsontwikkeling door particuliere
grondeigenaren gestimuleerd.

Gemeentehuis
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 13.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

AGENDA
8 december 2020
Webinar over pleegzorg
www.oosterpoort.org
9 december 2020
Vervolg Energieweverij
10 december 2020
Raadsvergadering
Online via www.bernheze.org
t/m 31 december 2020
Aanmelden mantelzorgwaardering

Mondkapje
verplicht
Vanaf 1 december is het dragen
van een mondkapje verplicht in
onder andere winkels, musea,
restaurants, theaters en op veel
andere plekken. Dit geldt voor
iedereen van 13 jaar en ouder.
Een mondkapje moet de neus en
mond volledig bedekken en het
moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te
gaan. Kijk voor meer informatie
op: www.rijksoverheid.nl.

Afspraak
maken
Wil je een afspraak maken bij
de gemeente, dan is dat gratis.
Je betaalt bij de balie voor het
product dat je nodig hebt. Helaas zijn er websites, die hiervoor
onder valse voorwendselen geld
vragen. Wij werken niet met hen
samen. Wees altijd alert. Laat
nooit zomaar je persoonlijke- of
betaalgegevens achter. Maak je
afspraak via www.bernheze.org
of telefonisch 0412-45 88 88.
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In de gemeente Bernheze is een
vergoeding beschikbaar voor de
realisatie van nieuwe landschapselementen die de biodiversiteit
verbeteren en voor wandelpaden die de toegang van boerenland verbeteren.

Herdenkingsboom
Vorige week is de herdenkingsboom met plaquette in Vorstenbosch geplaatst. Deze week
plaatsen we een boom in Nistelrode.
Blijvende herinnering
De herdenkingsbomen zijn een
blijvende herinnering aan de ingrijpende coronaperiode. Veel
mensen hebben niet of nauwelijks afscheid kunnen nemen van
hun dierbaren, zijn hun baan
verloren of hebben op een andere manier te maken gehad met
het coronavirus. Deze bomen
zijn bedoeld als een plaats van

bezinning en rust, maar ook als
symbool voor de toekomst.
Verhalen en filmpjes
Op de plaquette staat een QR-code. Door het scannen van de
code, met bijvoorbeeld een smartphone, komt men terecht bij een
mooi verhaal uit die kern. In Vorstenbosch is dit het verhaal van
Daisy Purdy. Zij vertelt hoe ze, samen met de buurt, een gezin ondersteunde dat hun man en vader
verloor aan corona. Het verhaal
vind je ook terug in DeMooiBernhezeKrant van 25 november en
op ons YouTube kanaal.

Daarnaast kan de aanleg van
kruidenrijke randen worden vergoed als die bijdragen aan het
leefgebied voor bijen en boerenlandvogels. Beheer wordt alleen
vergoed als sprake is van cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen.

Subsidie vanuit de Stimuleringsregeling Landschap kan alleen
worden aangevraagd door agrariërs en particuliere grondeigenaren voor een perceel met bestemming agrarisch of natuur.
Binnen het Natuurnetwerk Brabant en het stedelijk gebied is
de stimuleringsregeling niet van
toepassing. Subsidie aanvragen
is mogelijk tot eind 2023 of tot
het budget op is.
Kijk voor meer informatie op:
www.bernheze.org (zoekterm:
subsidies natuur en landschap).

Vervolg Energieweverij
Woensdag 18 november was
het weer zover. De Energieweverij hield haar jaarlijkse Energieweverij-avond vol inspiratie
over duurzaamheid en een panelgesprek over grootschalige
opwek.
Op woensdag 9 december pakken we, wederom onder begeleiding van ‘energieleverancier’
Tom Vaessen, door op de duurzaamheidsinitiatieven die tijdens
de Energieweverij op 18 november zijn ingebracht. Zet jij jouw
energie hiervoor in?
Programma
19:00 uur
Start bijeenkomst en
welkomstwoord
19:10 uur
Vormgeven duurzaamheidsinitiatieven en -projecten.
De ingebrachte ideeën:
- Lokaal financieren zonnepanelen op daken
- Voedselbossen
- Windmolens i.s.m. BECO en
lokale agrariërs
- Kansen voor huurders verbeteren
- Isoleren en financieren

RAADSVERGADERING
Op 10 december om 19.30 uur
vindt er een raadsvergadering
plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis. Vanwege de
coronamaatregelen is publiek
niet toegestaan.
verplichten
- Kinderen en jongeren met
energiechallenges betrekken
- Stromingsenergie beter
benutten
21:00 uur
Afsluiting
Corona
In verband met de coronamaatregelen vindt ook het vervolg op
de Energieweverij digitaal plaats
via Zoom.
Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te
sturen naar:
gemeente@bernheze.org.

U kunt de vergaderingen wel
live volgen via www.bernheze.
org of op een ander tijdstip terugkijken. De agenda en stukken vindt u op
www.bernheze.org.
Heeft u vragen over een onderwerp dat op de agenda staat,
neem dan contact op met de
griffie via griffie@bernheze.org.
Op de agenda:
- Beëdiging nieuwe griffier
- Motie Infrastructurele werken
(Dekkingsplan 2021)
- Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor
Brabant

- Gewijzigde verordening welzijnsubsidies gemeente Bernheze 2021
- Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2017
op onderdeel individuele studietoelage
- Vaststellen bestemmingsplan
Hanenbergsestraat ong.
(nabij 3), Loosbroek
- Vaststellen
bestemmingsplan Herziening Vrijkomende
Agrarische Bebouwing Bernheze 2018
- Vaststellen bestemmingsplan
Poststraat ong. (nabij 1a),
Heeswijk-Dinther
- Vaststellen Beleidsplan huisvesting internationale werknemers
- Actualisering financiële verordening gemeente Bernheze
- Onderhoud begraafplaats
’t Loo
- Belastingvoorstel 2021
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor:
- Het maken van een 2de inrit aan
de Bosschebaan 17 in Heesch
- Het verbreden van een inrit
aan het Kerkveld 17 in Nistelrode.
Deze meldingen zijn geaccepteerd en verzonden op 26 november 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Vaststelling wijzigingsplan
Kloosterhof 22 naast 22
Nistelrode
Burgemeester
en
wethouders hebben het wijzigingsplan
‘Kloosterhof naast 22 Nistelrode’ vastgesteld (artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening). Het plan is
te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
de code NL.IMRO.1721.WPKloosterhof22A.

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

Inhoud: Het plan behelst het
bouwen van een nieuwe woning
aan de Kloosterhof naast nr. 22
in Nistelrode.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.
Ontwerpwijzigingsplan
Amelseind 6 Heesch
Burgemeester en wethouders
maken de ter-inzage-legging
bekend van het ontwerp-wijzigingsplan ‘Amelseind 6 Heesch’
(artikel 3.9a Wet ruimtelijke
ordening), te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code NL.IMRO.1721.WPAmelseind6H-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het
bouwen van een woning aan
Amelseind 6 Heesch.
Hogere grenswaarde: Op basis

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

van de Wet geluidhinder ligt
de ontwerpbeschikking hogere
grenswaarden geluid, inclusief
het akoestisch rapport en de
daarbij behorende stukken, tegelijk met het wijzigingsplan Amelseind 6 Heesch voor een ieder ter
inzage. Iedereen kan binnen zes
weken na publicatiedatum een
schriftelijke 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.
Procedures 1b en 3a zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
Heesch
- Vinkelsestraat 113b
veranderen van een autodemontagebedrijf
Nistelrode
- Loosbroekseweg 48
tijdelijk gebruik oude spoelplaats totdat de vergunde
spoelplaats is gerealiseerd
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- ’t Vijfeiken 24
Aanbouw van keuken, erker en
carport
Datum ontvangst: 19-11-2020

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

- ’t Dorp 99
Saneren bodem tbv herontwikkeling
Datum ontvangst: 20-11-2020
Heeswijk-Dinther
- Laverdonk 5a
Wijzigen dakafwerking van
woning
Datum ontvangst: 21-11-2020
- Sint Servatiusstraat ong.
(tussen nr.29a en 31)
Oprichten woning
Datum ontvangst: 23-11-2020
- Berkenvenseweg 1
Milieuneutraal
veranderen
voor tijdelijk wijzigen voorschrift
Datum ontvangst: 24-11-2020
- Heide 3a
Afvoeren asbest
Datum ontvangst: 25-11-2020
Loosbroek
- Krommedelseweg 7
Bouw bijgebouw
Datum ontvangst: 26-11-2020
Vorstenbosch
- Rietbeemden ong.sectie G
1178 naast nr.3
Oprichten woning
Datum ontvangst: 26-11-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Donkeren Dijk 7
Oprichten zorgwoning unit en
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 23-11-2020
- Raadhuisplaza 12
Wijzigen bestaande VVV-winkel naar viswinkel en bestaande kantoren worden buitenbergingen

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

Verzenddatum: 23-11-2020
- Sint Servatiusstraat 52a
Vervangen handelsreclame
Verzenddatum: 26-11-2020
Heesch
- Hadewychstraat 63
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 23-11-2020
Nistelrode
- Achterstraat 42
Oprichten woonhuis met bijgebouw en handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 23-11-2020
Vorstenbosch
- Binnenveld 38
Plaatsen erfafscheiding en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 23-11-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende handhavingsbesluiten zijn genomen.
Nistelrode
- Grote Heide 22
Besluit last onder dwangsom
Verzenddatum: 20-11-2020
- Donzel 92
Besluit last onder dwangsom
Verzenddatum: 25-11-2020
- De Oude Ros 18
Besluit last onder dwangsom
Verzenddatum: 27-11-2020
Vorstenbosch
- Oude Veghelsedijk 13
Besluit last onder bestuursdwang
Verzenddatum: 27-11-2020
- Heuvel 28
Besluit last onder bestuursdwang
Verzenddatum: 27-11-2020
- Kampweg 29a
Besluit last onder bestuursdwang
Verzenddatum: 27-11-2020
Procedures 4a en 7a zijn van toepassing.

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

wie
is deze Bernhezenaar?

MOOIBERNHEZERTJES
KERSTBOMEN
KERSTBOMEN LOOSBROEK
Dorpsstraat 13.
Fraserie (naaldvast) tot 2 meter,
zolang de voorraad strekt.
Morica blauwspar in allerlei
maten.
Meer info: 06-29129328.
KERSTBOMEN
VERS VAN HET LAND
Alle maten € 12,- per stuk.
Van den Broek, Akkerweg 6
Vorstenbosch.

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

AANGEBODEN

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Hanneke
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413van
293851
Dirk Geenen
den Elzen
uit Vorstenbosch
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Sinterklaas

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
_____________________
Datum _____________________
10 januari 2021. Eerste en
Tweede Kerstdag gesloten.
Openingstijden:
ij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
oliebollenkraam.net
Mario & Christa Bok.
0413 292911
06 25416954.
T G B D E O G P E O N S
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

WOORDZOEKER:
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Zoek: AANKOMST, BAARD, CAPE, MARSEPEIN, PAARD, SCHOEN,

SINTERKLAAS, SNOEPGOED, VERRASSEN, WUIVEN

AANKOMST

MARSEPEIN

BAARD

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.

CAPE

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

VIERGENERATIES

SINTERKLAAS

WUIVEN

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

e woordzoeker is

TE HUUR
BEDRIJFSUNIT.EU
170 & 250 m2 te Nistelrode
Afgesloten terrein.
Voorzien van overhead-deur.
Gezamenlijke toiletgroep en
kantine.

Lenie van de Ven (66) uit Nistelrode, Patricia van de Ven (42) uit
Rijkevoort, Elicia Zeegers (22) uit Oss en de kleine Mylana.

Info: 06-46111667 of
www.bedrijfsunit.eu.
GEISOLEERDE OPSLAGRUIMTE IN BERLICUM
Vanaf 175 m2, 06-53338720.

COSMETICA
MIJN 12.5 JAAR MYLÈNE
BEAUTY JUBILEUM
Dankjewel voor het vertrouwen
en alles wat we hebben gedeeld
de afgelopen jaren. Ik sta paraat
voor alle bestellingen,
wens je het beste en een mooie
decembermaand.
Graag tot ziens in het nieuwe
jaar. hubertine.voets@gmail.com
06-10609320.

TE KOOP
RENAULT CLIO 1.2
Bouwjaar 2003.
Airco, 5-deurs zwart.
Kilometerstand 15.4349.
Prijs € 1.550,Meer informatie: 06-53247253.
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.

Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.

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

EVENEMENT
ATELIER INLOOP
Voor wie interesse heeft ben welkom in mijn atelier 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.josinevanboxtel.nl

GRATIS AFHALEN
BOEK ‘NISTELRODE ZEVEN
EEUWEN’

DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproducten.
Woensdag van 14.00 tot 18.00
uur. 06-12033685.
Jan van de Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.
DE SPECIALE BRABANTSE
WORSTENBROODJES
Heb jij ze al geproefd?
Zaterdag tussen 9.00-14.00 uur.
5 voor € 6,-!
Schoolstraat 10, Heeswijk-Dinther
www.despecialebrabantse
worstenbroodjes.nl.
NU MET DE FEESTDAGEN
IN HET VERSCHIET VOLOP
CADEAUARTIKELEN BIJ
HEDI’S NIEUW
INGERICHTE OPKAMER
Vele aanbiedingen met
kortingen tot wel 70%.
Hedi Meubelen,
Laag Beugt 1A, Heeswijk-Dinther
0413-292875.
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.
TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.

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 Nistelrode. Maandag t/m donderdag
van 8.30-17.00 uur. Vrijdag van
8.30-13.00 uur.

GEVRAAGD
HULP IN DE HUISHOUDING
IN HEESWIJK-DINTHER
Echtpaar/geen kinderen/katten.
Ongeveer 3 uur per week.
Informatie 06-42764360.
BRABANTSE ILLUSTRATIE
JAARGANG 1928/1929/1930
Los of ingebonden.
Cor van Uden
06-51088981.

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
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Zit u er ook
warmpjes bij...?
Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief
Bernheze
Het is zondagmiddag 29 november. Ik kom
net terug van een lange wandeling door
ons prachtige buitengebied. Het was lekker koud buiten. Er wordt vorst voorspeld
voor de komende nacht. En morgenavond,
maandag 30 november, praten we op het
gemeentehuis (digitaal) over de warmtetransitie.
Hierbinnen is het lekker warm.
Ik realiseer me op dit soort momenten dat wij veel comfort
hebben. Als het koud is zetten
we de verwarming aan en zitten
we er weer warmpjes bij. Maar
daar gaat wel iets veranderen.
We moeten immers van het gas
af. En eerlijk gezegd vind ik het
heel moeilijk om me voor te stellen hoe dat moet. Bij het bouwen
van nieuwe woningen kan het
wel, en één woning aanpassen
is ook nog te overzien. Maar een
hele wijk aanpassen is toch wel
iets anders...
Om me op morgenavond voor te
bereiden struin ik eens rond op
het internet. En ik lees van alles
over alternatieve warmtebron-

nen. Maar het gaat vooral over
techniek en investeringskosten.
En maar weinig over hoe we
onze inwoners moeten betrekken bij zo’n enorme opgave. Die
uitdaging is minstens zo groot.
En de noodzaak is er. We moeten
echt anders met energiebronnen
omgaan als we onze kinderen en
kleinkinderen ook nog op deze
aarde willen laten wonen. Dus
morgenavond maar eens goed
luisteren en samen nadenken
hoe we dit in Bernheze moeten
gaan doen. Dan kunnen mijn en
uw kinderen over 30 jaar ook
nog diezelfde mooie wandeling
maken als ik vanmiddag deed...
reactie@progressiefbernheze.nl

Virtuele jaarvergadering
Dorpsraad Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Vanwege het coronavirus heeft de Dorpsraad
besloten om de jaarvergadering dit jaar niet in MFA De Stuik te laten
plaatsvinden, maar virtueel te organiseren. Hierbij nodigt de Dorpsraad jou dan ook uit voor de virtuele jaarvergadering die woensdag
9 december plaatsvindt. Je kunt de vergadering bijwonen door op
bovengenoemde datum de volgende link te openen in jouw webbrowser: www.show2all.nl/dorpsraad.
Vanaf 19.00 uur wordt beeld en
geluid uitgezonden. Je kunt vervolgens controleren of alle techniek bij jou goed werkt. Ga voor
meer informatie naar
www.vorstenbosch-info.nl/
dorpsraad-nieuws of neem contact op via dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com.

20.20 uur: Kijkersvragen
20.25 uur: Korte pauze
20.30 uur: Toelichting ‘Vorstenbosch sessies - Schets mee
aan de toekomst’ door John
Groen

Agenda:
19.00 uur: Livestream ‘in de
lucht’
19.30 uur: Aanvang vergadering
19.35 uur: Welkomstwoord door
voorzitter John Groen
19.40 uur: Terugblik door de
secretaris (Sanne Vandewall)
op de activiteiten van de
Dorpsraad in 2020
20:00 uur: Financiële verantwoording over 2019 door
John Groen
20.10 uur: Toelichting woningbouw Bergakkers III door
wethouder Van Boekel

20.40 uur: Persoonlijke boodschap van wijkagent Mieke
Bode
20.45 uur: Update aanpak Kerkstraat door Sanne Vandewall
20.50 uur: Kijkersvragen
21.00 uur: Fotopresentatie
‘Vorstenbosch 2020 in beeld’
door Jo van den Berg
21.30 uur: Sluiting vergadering.

‘Jouw aanwezigheid wordt
zeer op prijs gesteld’

Iedereen is van harte welkom om
virtueel aan te sluiten bij deze
vergadering. Jouw aanwezigheid
op afstand wordt door de Dorpsraad zeer op prijs gesteld!

Consequenties
Mark van de Ven, raadslid VVD
Bouwen, bouwen, bouwen... bezwaren, regeltjes, kosten.
Verbod op vuurwerk... illegale handel, met alle gevolgen van dien.
Beslissing van de gemeenteraad... coalitie vrolijk, oppositie teleurgesteld.
Coronamaatregelen... veilig voor de samenleving, drama voor onveilige
thuissituaties. Warmtepomp plaatsen... goed voor het milieu en uiteindelijk
ook goed voor de portemonnee, (tijdelijke) overlast voor de buren.
Kritisch op het college… hulde van de inwoners, de krant weigert plaatsing.
Fan van Sinterklaas en zijn gelijkwaardige compagnon… prachtig kinderfeest,
massahysterie in de steden.
Ook ík, als zelfstandig ondernemer, raadslid in deze gemeente
én vrijwillig brandweerman, ben
het natuurlijk niet altijd eens met
alle aanpassingen, regeltjes en
verplichtingen. Maar, in welke
functie dan ook, ik pas me aan.
Níet omdat ik dit de beste keuze
vind, maar ik heb gewoon géén
zin om het avondjournaal te halen door een verkeerde keuze,
woordje of opmerking.

Uiteraard heeft elke beslissing
consequenties - lang leve de democratie, dit vooropgesteld. En
iedereen is gelijk, niemand heeft
meer rechten dan een ander en
als je het ergens niet mee eens
bent, kun en mag je dit in Nederland kenbaar maken. Maar doe
dit met respect jegens de andere
partij. Met 17 miljoen meningen
in Nederland kunnen we niet op
deze weg doorgaan. Geweld,

agressie, schreeuwen en karaktermoord op social media zijn gewoon niet de oplossing.
Laten we in 2021 bij ons zelf beginnen en in ieder geval probéren
om ons in een ander te verplaatsen. Samen komen we ver, samenwerkend ligt iedere oplossing binnen handbereik.
Reageren? info@vvdbernheze.nl

De toeslagenaffaire in Bernheze
Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken
De Tweede Kamer heeft een onderzoek gedaan naar de toeslagenaffaire.
Vooral SP Tweede Kamerlid Renske Leijten beet zich vast in de toestanden.
Honderden ouders waren de dupe van deze situatie. Mensen moesten plots
enorme bedragen aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Er werd zonder pardon met incassobureaus te werk gegaan. Mensen raakten soms baan, huis en
partner kwijt als gevolg van deze affaire. De SP Bernheze was benieuwd naar
de gevolgen in Bernheze en stelde vragen aan burgemeester en wethouders.
Vragen van de SP
Vraag 1: Zijn er inwoners die te
maken hebben met de toeslagenaffaire?
Antwoord 1: Op dit moment
zijn er drie gezinnen uit Bernheze bekend. Mogelijk worden dit
er meer. Er is nog geen concrete info. In een individuele casus
hebben we te maken met privacy. Naast compensatie voor de
foutieve terugvordering, kunnen
ouders aanvullende hulp krijgen
bij de gemeente. Zodra gedu-

peerde ouders zich melden, krijgen ze hulp als de problematiek
aan toeslagen is toe te schrijven.
De Belastingdienst toeslagen vergoedt alle kosten voor de hulpactiviteiten aan gedupeerde ouders.
Vraag 2: Indien van toepassing
in Bernheze, de volgende opmerking en aansluitende vraag. De
belastingdienst wil een kerstbonus van € 750,- uitkeren aan degene die te maken hebben gehad

met de kindertoeslagaffaire. Een
aantal gezinnen die deze bonus
ontvangt heeft te maken met
een bijstandsuitkering. Hoe staan
wij er als gemeente Bernheze in?
Antwoord 2: In de meeste gevallen gaat het om werkende
ouders. Er zijn nog geen gevallen
bekend dat het om bijstandsgerechtigde gedupeerde ouders
gaat. Wanneer dit het geval is,
gaat Bernheze hier coulant mee
om.

VAB beleid eindelijk rond
John van den Akker, raadslid namens Lokaal
Komende raadsvergadering wordt het VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) vastgesteld. Voor alle agrarische gebouwen die ooit buiten gebruik zijn
geraakt of dat binnenkort komen, is er een mogelijkheid om er een andere
bestemming voor te vinden. Een prima oplossing, want het maar eindeloos
slopen van nog prima bebouwing is geen echt duurzame oplossing. Wel zal
er een gedeelte moeten verdwijnen. Er staan zeker nog voldoende gebouwen.
En niet alles is het waard om te
bewaren of zo nodig her te bestemmen. Krijgen we zowaar een
ontstening van het buitengebied,
misschien ook een idee voor het
binnengebied?
Maar goed. Dit plan biedt ruimte

om iets te doen met al die stallen
en bijgebouwen die anders misschien tot in de lengte van jaren
zouden blijven staan en... grote
kans dat die compleet zouden
verpauperen. Ook zullen ze niet
zomaar beschikbaar zijn voor de

ongewenste kweek van plantjes
of andere ongewenste activiteiten en dat is ook prima.
Wij gaan ervan uit dat de eigenaren de kans krijgen en aan zullen
grijpen om er iets mee te doen.

INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Woensdag 2 december 2020

21

Stop verdere
De Voedselbank is
scheefgroei in woningbouw op zoek naar Douwe
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Egberts-spaarpunten
Vorige week werd er op voorstel van Politieke Partij Blanco gediscussieerd
over de achterblijvende woningbouw in Bernheze. Ook ging het over de huizen die wel gebouwd zijn maar vooral in de hogere prijsklasse. De grootste
vraag is echter naar goedkopere huur- en koopwoningen. Hoogste tijd dus
om meer en vooral ook goedkoper te bouwen.
Het was een hele lijst met vragen
die we opgesteld hadden. Maar
daardoor kregen we wel goed inzicht in de achterstanden bij de
woningbouw. Zo loopt de bouw
in Heeswijk-Dinther behoorlijk
achter op schema en gaan we
die voorlopig nog niet inlopen.
Bouwplan Heeswijkse Akkers
gaat volgend jaar ‘in procedure’.

ren. Vervolgens moet het dan
nog naar de gemeenteraad en
kunnen bezwaarmakers daarna
eventueel ook nog in beroep. De
verwachting is dan ook niet dat
er in 2021 al gebouwd gaat worden. Bouwplan Kamersche Hoef
zou tegelijk in procedure gaan,
maar dat blijkt helaas niet haalbaar om komt dus pas later.

Dat betekent dat het conceptplan ter inzage wordt gelegd en
mensen daarop kunnen reage-

Uit de cijfers bleek ook dat er
de afgelopen jaren vooral veel
grote en dure huizen zijn ge-

bouwd. Maar de vraag naar kleine en goedkope woningen wordt
steeds groter. Jongeren moeten
een betaalbare woning kunnen
vinden in onze dorpen, ook komen er steeds meer alleenstaanden die niet zitten te wachten op
een groot huis. Het is dus van het
grootste belang dat we nog meer
gaan bouwen naar de behoefte
van de inwoners.
Reageren: info@ppblanco.nl of
06-11311713.

Het heerlijk avondje komt er aan!
Ruud Leeijen, raadslid CDA Bernheze
De decembermaand is begonnen. Buiten wordt het langzaam kouder en de bomen worden kaler. Binnen is het gezellig en warm. Dit
weekend is het sinterklaasavond. Een avond die dit jaar anders is
dan normaal. We moeten op zoek naar creatieve manieren om het
Sinterklaasfeest te vieren.
Sinterklaas liet zich al van zijn
creatieve kant zien. Zo kwamen
de kinderen met de burgemeester bij hem op bezoek en ging
hij op de digitale toer door de
verlanglijstjes en de intochten in
onze dorpen online te doen. Er
waren zelfs mini Pietenhuizen.
Thuis is iedereen druk bezig
met de voorbereidingen voor
het sinterklaasfeest. Vele huizen
zijn versierd met ‘Gluurpieten’,
lampjes, slingers en pakjes. Binnen werken we hard aan gedich-

Maar we vinden allemaal onze
eigen manier om toch te kunnen
genieten van de twinkeling in de
ogen van de kinderen en het plezier van de ouderen.

CDA Bernheze wenst iedereen
een fijn sinterklaasfeest. Geniet
van het heerlijk avondje, ook al
is het anders dan normaal!
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Mary Oosterwijk: ‘D66 vindt dat dit unieke gebouw
behouden moet blijven voor Scouting Heesch’

Vol verwachting klopt het
hart… van Scouting Heesch
Mary Oosterwijk, commissielid Maatschappelijk Zaken D66-Bernheze
Alweer enige maanden geleden zaten zo’n veertig leden van Scouting
Heesch buiten op klapstoeltjes voor het gemeentehuis om aandacht te
vragen voor hun eigen verenigingsgebouw. Vanwege corona mochten ze
niet in het gemeentehuis op de publieke tribune zitten. Binnen sprak één
van de leden de commissievergadering Maatschappelijke Zaken toe.
Hij legde in duidelijke bewoordingen uit wat er speelt. Scouting Heesch heeft er jaren over
gedaan om het scoutinggebouw
midden in het dorp op te knappen en het is een ideaal gebouw
geworden. Scouting Heesch
huurt het gebouw van de gemeente en in 2022 loopt het contract af. Scouting Heesch wil heel
graag het gebouw kopen van de
gemeente, om deze plek voor de
toekomst veilig te stellen.

De leden van de commissie
Maatschappelijke Zaken steunden unaniem het voorstel van
Scouting Heesch, omdat de investeringen die al door de vereniging zijn gedaan onmogelijk
nogmaals op een andere plek te
realiseren zijn en de huidige locatie goed en veilig voor alle leden
te bereiken is. De wethouder kon
echter geen toezegging doen, er
loopt namelijk nog een onderzoek om huizen te bouwen in de

Veel
Nederlanders
knippen
trouw de spaarpunten van de
Douwe
Egberts-verpakkingen
en bewaren deze op een vaste
plek in huis, vaak gewoon de
keukenlade. Daar vormen de
bonnetjes vaak een onbestemde
berg, die maar aangroeit en aangroeit. Een echte bestemming
hebben de spaarpunten meestal
niet. Maar... je kunt er de Voedselbank goed mee helpen. Voor
zo’n 600 punten krijgt de Voedselbank van Douwe Egberts een
pak koffie.
Koffie is een schaars product in
de voorraad van de Voedselbank
en daarom kan er slechts sporadisch koffie in een voedselpakket
worden gestopt. Daarom is deze
inzamelactie zo’n mooi initiatief.
In voorgaande edities wist de

regio voor de Voedselbank voor
Oss en Omgeving meer dan één
miljoen spaarpunten in te zamelen.
Daar was de Voedselbank voor
Oss en Omgeving erg blij mee
en men hoopt dit jaar opnieuw
op een mooi resultaat. Naast de
onderstaande
inzamelpunten,
kun je de spaarpunten ook bij De
Voedselbank voor Oss en Omgeving in de Rossinistraat in Oss
inleveren.
De inzamelpunten zijn:
in Heesch: Albert Heijn en
Jumbo Wiegmans
in Nistelrode: Wereldwinkel
Nistelrode en Jumbo.
Meer informatie via
06-53760716 of
henksnijders@voedselbank-oss.nl.

NL-Alert controlebericht
op 7 december

ten en surprises. Iedereen doet
lokaal zijn inkopen. Van snoepgoed, speelgoed en kleding tot
badschuim, boeken en gereedschap.
Zaterdag is het heerlijk avondje.
Samenkomen met de hele familie is helaas niet mogelijk.

BERNHEZE - Maak je keukenlades, blikken en potjes maar weer
leeg, want De Voedselbank voor Oss en omgeving is naarstig op
zoek naar Douwe Egberts-spaarpunten! Op meerdere punten in de
regio staan tussen inzamelboxen waar je de punten kunt doneren.

Leekenstraat. In december hoopt
de wethouder duidelijkheid te
hebben.
December nadert met rasse
schreden… Scouting heeft nog
geen nieuws vernomen. D66
vindt dat dit unieke gebouw behouden moet blijven voor Scouting Heesch, net als het naastgelegen trapveldje waar ook
buurtkinderen volop kunnen
spelen. Dit unieke plekje mag
niet verloren gaan voor het dorp.

BERNHEZE – Maandag 7 december rond 12.00 uur zendt de overheid
een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland, vanzelfsprekend
dus ook in de provincie Noord-Brabant. Het NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel. Met het NL-Alert controlebericht kun
jij ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. Let op! Het NLAlert controlebericht kan luid binnenkomen als je een koptelefoon
of oordopjes gebruikt.
Een giftige rookwolk, een terroristische aanslag, een grote
natuurbrand in een wandelgebied. Alleen bij noodsituaties
waarbij direct handelen noodzakelijk is, zetten veiligheidsregio’s
NL-Alert in. Dat is belangrijk
want daardoor weten Nederlanders dat zij alert moeten zijn en
in actie moeten komen als zij een
NL-Alert ontvangen.
In een NL-Alert staat wat er aan
de hand is, wat je moet doen en
waar je meer informatie kunt
vinden. Negen op de tien Nederlanders gaf in een recent onderzoek aan een NL-Alert direct
na ontvangst te lezen en over te
gaan tot actie.
Controlebericht
Met het landelijke NL-Alert controlebericht kun jij ervaren hoe
het is om een NL-Alert te ontvangen. Zie je een NL-Alert?
Lees meteen het bericht, kom in
actie en help anderen. Dinsdag

gen. Ook onder ouderen is het
bereik zeer hoog: driekwart van
de 75-plussers heeft het controlebericht van afgelopen juni ontvangen!
Hoe werkt NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Daarvoor hoef je niets te
doen. Als je een NL-Alert op je
mobiel ontvangt, laat je telefoon een hard en doordringend

‘Kom in actie en help anderen!’
1 december start een landelijke
publiekscampagne voor het NLAlert controlebericht.
Het vorige controlebericht dat
op 8 juni is verzonden, werd
door 90 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder op
hun mobiele telefoon ontvan-

alarmgeluid horen. NL-Alert is
ook te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale
reisinformatieschermen in het
openbaar vervoer.
Zie je een NL-Alert? Lees meteen
het bericht, kom in actie en help
anderen!
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Verhalen

van vroeger

Overleden soldaten in de achtertuin:

Familie van den Berg uit Heesch
vol herinneringen aan de oorlog

Tekst: Carlijn van de Ven

HEESCH - Slechts 4 jaar was Leo van den Berg toen hij samen met zijn ouders, broers en zussen moest vluchten met paard en kar.
De herinneringen aan de oorlog zijn voor hem nog als de dag van gisteren. Wanneer Leo, nu 80 jaar, samen met zijn broers en zussen zit,
blikken ze er nog vaak op terug.

De herinneringen
aan de oorlog zijn voor hem
nog als de dag van gisteren

Tot ze met hun houtje in plaats
van in de modder, op iets hards
tikten. Ze veegden het oppervlak
schoon en daar bleken tot hun
verbazing de verloren staldeuren
te liggen. Het huis kon al tijden
niet afgesloten worden, vanwege de ontbrekende deuren, wat
zorgde voor kou en onveiligheid
’s nachts. Toen vader Wim en
oom Marikus de staldeuren uit
de sloot haalden, zagen ze er
overleden Duitse soldaten onder
liggen. De deuren werden toen
snel teruggelegd om argwaan te
voorkomen...
Het gezin bestond inmiddels uit
elf kinderen en zocht vaak nieuwe activiteiten. Leo: “Zo hebben
we zelfs een keer op een sloot
gevaren met een deel van een
neergestort vliegtuig.”

Na de oorlog. V.l.n.r.: Tiny, Leo, Mien en Lies, met daarboven An van den
Berg

V.l.n.r. en van boven naar onder: Leo op de arm van huishoudster Tina,
Bert, Tiny, Jan en Lies van den Berg

Wim en Jaan van den Berg
woonden ter hoogte van de
huidige Schoonstraat in Heesch,
waar ook de eerste zeven kinderen van het gezin geboren
werden. Waar het de bedoeling
was om een veilig thuis voor het
hele gezin te creëren, liep het al
snel anders. De Tweede Wereldoorlog brak in Nederland uit en
dus werd ook Heesch onderdeel
van het gevecht. Het hele gezin
vluchtte met paard en kar naar
Loosbroek. Ook enkele buurvrouwen - van wie er zelfs één in
het gips zat - vluchtten mee. Met
de hele groep sliepen ze een tijdje

in een koeienstal in het stro. Na
een korte tijd van bivakkering,
kwamen er berichten dat het
veiliger was en het gezin terug
mocht naar Heesch.
Platgebrand
De vreugde van de terugreis naar
‘huis’ bleek tot hun grote verdriet
van korte duur. De hele boerderij
van vader Wim en moeder Jaan
was platgebrand. Het was in
brand geschoten tijdens de oorlog. Het gezin kreeg een nieuwe
woonruimte toegewezen door
de burgemeester. Het huis dat
werd toegewezen was voorheen

V.l.n.r. op volgorde van oud naar jong: An, Lies, Bert, Tiny, Piet, Jan en
Leo van den Berg

bewoond door een NSB’er die op
gezag van de burgemeester zijn
woning moest verlaten. Op de
hoek van de Schoonstraat-Hoogstraat vond het gezin haar intrek.
Een boerderij zo goed als intact
gebleven tijdens de oorlog met
slechts twee bedden. “We lagen
aan elke kant van het bed met
tweeën, dus in totaal met vieren
in één bed. Zo bleven we wel
warm”, grapt Leo van den Berg,
het zevende kind van het gezin.

Verloren staldeuren
Op een dag gingen Leo en wat
broers buiten spelen op een weiland, grenzend aan een slootje.
Ze speelden met kikkers, die ze
met een stokje voortduwden.

Nieuwe boerderij
De familie is tot 1948 in het huis
blijven wonen, daarna is een
nieuwe boerderij gebouwd. Nu
woont Leo van den Berg slechts
een paar honderd meter van zijn
ouderlijk huis vandaan. Inmiddels leven er nog zeven van de
elf zoons en dochters, van wie er
nog zes in Heesch wonen.

‘We lagen met
vieren in één bed.
Zo bleven we
wel warm’
Chocolade
“Ik had als 4-jarig kind niet veel
in de gaten van de oorlog. We
zagen wel eens soldaten, maar
hadden niet meteen in de gaten
dat die kwaad konden doen. Van
de Engelse soldaten kregen we
juist chocolade en dan was het
feest voor ons.”
De soldaten kwamen zelfs heel
dichtbij. Terwijl familie Van den
Berg in de nieuwe boerderij
woonde, sliepen er vaak ’s nachts
een aantal Engelse soldaten in de
keuken van het huis. Met hun
kleding aan en de geweren tussen hen in. “Als kinderen vonden
we dat wel stoer en interessant.
Ze brachten ons vaak snoep en
vlees in blik.”

De kinderen voor de boerderij. V.l.n.r.: Lies, Jan, Bert, Piet, An en Tiny van
den Berg, met daarboven Leo op de arm van huishoudster Tina

Na de oorlog. V.l.n.r.: Piet, Jan en Leo van den Berg op school
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BERNHEZE ONDERNEEMT #SAMENSTERK
Willem
van den
Brand

Bedrijfscontactfunctionaris
Gemeente
Bernheze

Bernhezer ondernemers
helpen bewoners van
zorgondernemers!
Twee keer per jaar heb ik een
(online) overleg met de zorgondernemers van Bernheze.
Insteek van dit overleg is om
alle ondernemers in Bernheze
te laten zien dat succesvol
ondernemen prima samengaat
met mensen die een extra
steuntje in de rug nodig hebben. In dit overleg geven we
elkaar graag tips en adviezen.
Samenwerken en samen aan
tafel loont. We horen regelmatig: ‘O, doe jij dat zo? Als ik
dát geweten had’.
Voorbeeld? Een 21-jarige bewoner met autisme heeft geen
recht op een Wajong-uitkering
en krijgt geen huurtoeslag. Hij
komt wonen bij Driestroomhuis Met Elkaar (Abdijstaete)
in Heeswijk-Dinther. Hij wilde
graag werken voor de kost zijn droom is werken in de
horeca - maar het lukte maar
niet om een passende baan
te vinden. Tot hij zorgondernemer Maarten Lucius om
hulp vroeg. Maarten gooide
een balletje op bij Jeroen van
den Broek van de Toren in
Heeswijk-Dinther. Die had wel
klusjes voor hem. Met een uitkering van de gemeente is hij
gestart met schoonmaakwerk
en dat ging steeds beter. Hij
wilde verder en is bij IBN in de
schoonmaak gestart. Zo groeide hij door en nu heeft hij zijn
vaste droombaan in de horeca
bij de Noordkade in Veghel.
De moraal van dit verhaal is
dat jong talent bij onze eigen
ondernemers in Bernheze
een grote bijdrage kan geven
aan de maatschappij. Door
deze mensen een werkplek te
bieden, kom je samen een stuk
verder en dat maakt je trots!
Als gemeente willen we zoveel
mogelijk bedrijven stimuleren
om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt een kans
te geven. Het doel is meer
mensen een plek te geven
op de reguliere arbeidsmarkt.
Tegelijk faciliteren we lokale
bedrijven om mensen in dienst
te nemen die kunnen werken maar wat ondersteuning
nodig hebben. Denk daarbij
aan loonkostensubsidie en
jobcoaching. Voor mij betekent dat, dat ik voortdurend
een antenne uit heb staan
om werkgevers die hier open
voor staan te informeren en te
koppelen aan ons Werkgeversservicepunt (WSP).
Geeft je dit ideeën? Benader
mij of neem contact op met
ons WSP NOB.
Gegroet, Willem

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

Nieuw lid van de maand

Sjackie van de Ven • Victor Eduard Nico
HEESWIJK-DINTHER - Voor veel ondernemers is het HR-werk in het
bedrijf een uitdaging. Voor Sjackie van de Ven van Victor Eduard
Nico is dit gesneden koek. Als ervaren allround HR-specialist en
HBO en universitair geschoold, werkt ze ruim vijftien jaar bij allerlei
bedrijven, van klein tot groot en bedrijven met weinig tot een paar
honderd medewerkers, in de MKB-sector.
Sjackie is geboren in Heeswijk-Dinther en onderneemt
alweer vijftien jaar. Tijdens een
lezing van Tony Chocolonely
vorig jaar, georganiseerd door
Ondernemersbelang HD, viel
het Sjackie op hoeveel ondernemers ze kende en ze besloot lid
te worden van de ondernemersvereniging. Sjackie: “Door meer
verbindingen te leggen kun je
elkaar lokaal en regionaal versterken. Lokaal, maar ik ben ook
lid van een regionaal netwerk in
Oss, Triple O, om dezelfde reden.”

creëren, ook in moeilijke omstandigheden. Dit doe ik bijvoorbeeld door de belangen van
verschillende betrokkenen vanaf
het begin mee te nemen in een
ontwerp/voorstel. Dit zorgt voor
meer draagvlak en minder gedoe”, zegt Sjackie.

Ze is gewend te schakelen en
mee te bewegen met ondernemende directeuren inclusief hun
kansen en uitdagingen. “Mijn
insteek is een win-win-situatie

Sjackie: “Projecten leiden en
projectmatig werken is voor mij
een tweede natuur waarbij ik
vanzelfsprekend stuur op geld,
tijd en kwaliteit.” Victor Eduard

Mijn insteek
is een win-winsituatie creëren

SJACKIE VAN DE VEN

Nico garandeert naast minder
gedoe ook meer werkplezier.
“Een fijne werksfeer, persoonlijke ontwikkeling en een goede
koppeling van de bedrijfsdoelen
met het personeelsbeleid. Maar
ook vragen op het gebied van
disfunctioneren, werving, selectie, ziekte & verzuim, cao et cetera; ik help ondernemers graag
snel, effectief en efficiënt. Met
het personeelsbeleid op orde,
zijn je medewerkers tevreden en
heb jij weer tijd voor je klanten!”

Ondernemer aan het woord
Erwin: ‘Wed niet teveel op één paard’
‘We doen er alles aan om aan ieders wensen te voldoen’
LOOSBROEK - Van Roessel Techniek is al vele jaren een begrip op het gebied van plaatsing, reparatie
en onderhoud van eibehandelingsmachines en drinkautomaten voor kalveren.
machine”, weet Erwin, “een andere keer is het wat grootschaliger met meer eisen. We doen er
alles aan om aan ieders wensen
te voldoen. Op onze website is
altijd een voorraad van gebruikte machines te vinden. Uiteraard
voorzien van onze garantie.”
Corona heeft nog niet veel invloed gehad op het werk van de
ondernemers, al ligt de kalverhandel wat stil en daarmee ook
de vraag naar drinkautomaten in
die branche.

EIBEHANDELINGSMACHINE

Tekst: Mathieu Bosch

“We werken voornamelijk in de
agrarische sector, dat doen we
bij bedrijven in Loosbroek maar
vooral door het hele land met
een stukje België en Duitsland”,
vertelt mede-eigenaar Erwin
van den Oetelaar. “Mijn collega
Brian van Roessel heeft het bedrijf gestart in 2007. Vier jaar
later zijn we gaan samenwerken
en nu hebben we drie mensen in
vaste dienst. We zijn gericht op
verkoop en vervolgens service
en onderhoud, waarbij we 24/7
oproepbaar zijn. Onze kracht ligt
bij de veelzijdigheid en kennis
van machinemerken die wij kunnen voorzien van alle service”,
vertelt hij.

Probeer waar
mogelijk
je breed te
oriënteren
Van Roessel Techniek levert
nieuwe of gebruikte machines
en kan door jarenlange ervaring
ook een deskundig advies geven
over de machine die het beste
past bij de onderneming. Daarbij leveren ze maatwerk. “Soms
volstaat een kleine compacte

“Dat is ook meteen ons voordeel: we hebben nog een tak.
Dat is ook mijn advies aan andere ondernemers: wed niet teveel op één paard. Probeer waar
mogelijk je breed te oriënteren,
dan houd je altijd kansen wanneer het ergens even wat minder
gaat.”

Dorpsstraat 88
5471 NA Loosbroek
0413-302 594
info@vrtshop.nl
www.vrtshop.nl

Edmundus van Dintherstraat 29
5473 GH Heeswijk-Dinther
06-51271091
info@victoreduardnico.nl
www.victoreduardnico.nl

Bernheze Onderneemt wordt
mogelijk gemaakt door:
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Auto & Motor

NIEUWS

Veilig de winter in met CAR Media
Inbouwmogelijkheden waarmee u 24/7 zicht hebt op uw vervoer
OSS - Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat geldt ook voor wat betreft de veiligheid van uw vervoer. Voor de avond echt begint is
het alweer donker en er is minder zicht op uw vervoersmiddel. CAR Media • Automotive Solutions helpt met een op maat advies, zodat u
zich geen zorgen hoeft te maken over uw vervoer deze winter.
Citroën Xsara Picasso 1.6i

2005 € 1.249,-

Citroën C1 1.0-12V, Ambiance

2009 € 2.999,-

Citroën Berlingo 1.6 VTi

2010 € 6.950,-

Citroën C4 Picasso 1.6 VTi

2009 € 4.499,-

Citroën C4 Grand Picasso

2009 € 5.450,-

Dacia Sandero Stepway 1.6

2011 € 4.999,-

Dacia Sandero Laureate

2017 € 9.450,-

Fiat 500 40 dkm, zwart

2013 € 6.999,-

Fiat Panda 104 dkm

2005 € 1.750,-

Fiat Panda 0.9, Twin-air

2014 € 4.999,-

Fiat Sedici 1.6-16V

2009 € 4.999,-

Ford Ka 1.2 Cool & Sound

2011 € 3.999,-

de chauffeur als voor de ondernemer een grote winst opleveren
in tijd, kosten en schadelijke uitstoot van stoffen. Steeds meer
gebruikers gaan voor het populaire fleet managementsysteem.
De voordelen zijn groot. De locatie is continu bekend, deze informatie kunt u als dienstverlening
naar uw klant gebruiken. Er is
een optimale inzet van uw wagenpark, want u voorkomt onnodig ‘lege ritten’ en u heeft een
heel duidelijke actuele planning.
Het zorgt ook voor een directe
communicatie tussen chauffeurs
en de afdeling logistiek. Actuele data zorgt voor duidelijkheid;
ook bij onderhoud. Daarnaast
kan bij diefstal het voertuig snel
gevonden worden en de daadwerkelijke snelheid kan vergeleken worden met de toegestane
snelheid. Oplossingen bieden ze
al vanaf € 625,- inclusief montage en btw.

Hyundai Matrix 1.6 i Joy, 68 dkm 2007 € 3.999,2013 € 4.499,-19 Brouwersstraat 19
Brouwersstraat
5473
HB Heeswijk
5473 HB Heeswijk Dinther
Mazda 2 automaat, 114 dkm
2007
€ 3.999,- Dinther
T.
(0413)
29
41
24
T. (0413) 29 41 24
Nissan Qashqai 1.6, Accenta
2009 € 7.999,www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl
Nissan Qashqai 2.0, automaat 2009 € 8.750,Hyundai i10 113 dkm

Astra Sport
tourer, automaat 2011 € 7.450,uring •OpelAPK
- keuring
308 1.6 VTi,van
style
2009
€ 3.999,- van alle auto’s
es en onderhoud
•Peugeot
Reparaties
enalle
onderhoud
auto’s
ultiespace
Citroen
2010
Berlingo
€
6.950,Multiespace
Peugeot
308
2010
1.6
VTi
€6.450,6.950,- en Peugeot
2008 308
€ bedrijfsauto’s
3.750,1.6 VTi
2008
Peugeot
5008
automaat
2011
€
rkoop •van
In-auto’s
en Verkoop
en lichte
vanbedrijfsauto’s
auto’s
lichte
n
Citroen
2005Grand
C3€Atraction
1.999,Suzuki Alto
2005
1.0 5€drs
€5.700,1.999,Suzuki
2011Alto€ 1.0
2.950,5 drs
2011
Renault
Modus
automaat
2008
n
•Citroen
Wielen
en
LPGbanden
2008 C4€Picasso
3.900,LPGbanden
Volkswagen
2008
Up Bleumotion
€ 3.900,- Sportive
Volkswagen Up Bleumotion Sportive
Renault
1.2-16V
panoramadak
Citroen
2009Twingo
C4€Picasso
6.499,panoramadak2010
2009 €€3.999,6.499,-

2012 € 5.950,-

eep
uit
Een
uit2011voorraad
Renault
Twingo
1.2-16V,
odel
Citroen
2011voorraad
C4€greep
new
6.950,model Dynamique
€ 6.950,-

€ 3.750,€ 2.950,-

2012 € 5.950,-

6 lwb€€4.2
plaatje
Jaguar
1987
XJ €
6 8.250,lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,ression, zwartAlfa
2003
156
jtd€€ 1.6
4.950,impression,Jaguar
zwart XJ
2003
4.950,pway
Dacia
2011
Sandero
5.950,Stepway
2011
€3.999,5.950,Cabriolet2011
Cabriolet
Mazda 22011
automaat,
28dkm
Mazda
2005
2Media
automaat,
€ 6.450,-28dkm
2005
€ 6.450,ic div. opties Audi
2001
A4
blauw
€€ 4.750,Metalic div. opties
2001
€€ 4.750,CAR
levert
de
compleet
Fiat
2011
500
1.2
5.750,5.750,Suzuki
Vitara
1.6,
52
dkm
2017
€
16.500,206
Peugeot
206
2.0-16V
2005
€ €3.999,2.0-16V
2005
fCC
zwart,
verlaagd, div opties
2002
fCC
3.800,zwart,
verlaagd, div opties
2002 € €3.999,3.800,Mazda 323
Mazda
323
js met.
Citroën
2004C5 €br.1.8
3.950,grijs met.Peugeot
2004
€ 3.950,nAir
Fiat
2014
Panda€0.9
5.450,TwinAir
2014 € 5.450,ingebouwde
upgrade
voor
uw
Mazda
5 cabrio,
zeer nette staat
Mazda
1991
MX€52.950,cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,sso blauw met.
Citroen
2003
Xsara
€ 3.900,picasso
met. MX
2003
3.900,Toyota
Corolla
Verso
1.6blauw
2003
€€ 2.950,ition
Fiat
2010
Panda
€
Cool
2.999,edition
2010
€
2.999,auto;
van
alle
autobeveiliging
tot
Mercedes1971
250 exclusief
TD
autom.youngtimer
Mercedes
1996 250
€ 5.950,TD autom.youngtimer
1996 € 5.950,ngvrij)
2 CV1971
6 blauw
€ 4.950,(belastingvrij) Bedrijfswagens
€ 4.950,BTW Bedrijfswagens
exclusief
BTW
Toyota
Corolla
Verso 1.8i Peugeot2008
€ 5.950,Fiat
2009
Sedici
5.750,2009
5.750,307
Peugeot
2007
307
€ rijcomfort
7.600,hdi break
2007
€ 7.600,8 gr. met. Citroën
2004
Xara
€€1.6-16V
4.950,Pic.1.8 gr. met.
2004hdi€€break
4.950,aan
het
door
extra
acCitroen Berlingo 1.6 HDI
Citroen
2009 Berlingo
€ 4.499,-1.6 HDI
2009 € 4.499,le
Ford
2013
Fiesta
1.0
7.450,Style
120Peugeot
Dkm 2011
2013
7.450,206
cabrio
Peugeot
2006206
€ 6.950,CC cabrio
2006 € 6.950,é 120 DkmCitroen
1999
Xara
1.500,Coupé
1999CC
1.500,VW
Polo
1.2€ TDi,
BlueMotion
€€4.950,cessoires.
Ze
heeft
in2013
haar
13-jaHDInieuwe apk
Peugeot
2013
€ €3.900,1.6
HDI
Renault Partner
Clio
1.41.6
Renault
1994Partner
Clio
1.4
750,bebop
nieuwe apk
1994 € €3.900,750,wart
Daihatsu
2002
Yong
€ Trend
2.750,yrv zwart Peugeot
2002
€bebop
2.750,Ford
2009
Ka 1.2
3.999,2009
3.999,VW
Up
1.0,
Move
Bluemotion
2012
€
3.999,rige
bestaan
een
goede
naam
Renault
Laguna
break
1.6
16v
Renault
2000
Laguna
€
1.450,break
1.6
16v
2000
€
1.450,td, blauw met.
Dodge
2001
Ram
€
1.999,van
2.5
td,
blauw
met.
2001
€
1.999,Mitsubishi
2008 €Colt
2.950,2008 € 2.950,Renault
Megane
Renault
1999
Megane
€ 1.499,g3 1999
€ 1.499,pers. ex btw Fiat
1997
Scudo
1.999,8 pers. exWordt
btw verwacht
1997 €: €4.999,1.999,- lgp, g3Wordt
VW
Up
airco€€combi,
2013
opgebouwd.
Delgp,klant
ontzorgen
verwacht
: Scenic
Mitsubishi
2011
ASX
9.600,2011
€ Scenic
9.600,Renault Twingo
metalic Renault
2003Twingo
€ 2.750,grijs metalic
2003 € 2.750,r, 16 16v Ford2002
Focus€stationcar,
3.499,- 16 16v
2002 €grijs
3.499,Dacia Sandero,
Kia€ Rio,
PeugeotDacia
307 cc,Sandero,
Citroen Kia
C3 Rio,leveren,
Peugeot 307 cc,
Citroenstaat
C3
Nissan
2011Qashqai
€ 9.950.1.6
2011
9.950.en
kwaliteit
daar
5-drs bl.,
metalic
Rover
2002
25 5-drs
€ 2.999,bl., metalic
2002
€ 2.999,r, zwart
Ford2002
Focus€stationcar,
2.750,- zwartRover 25 2002
€ 2.750,Bedrijfswagens:
Picasso,
Citroen
C4€€ Coupe,
Opel Astra
Picasso,
Tourder
Citroen
C4 Coupe,
Opel Astra
Tourder€ 2.750,m
Peugeot
2012
54Dkm
2012
4.450,Nicole
Wezel
samen
met
Volkswagen
belastingvrij
Volkswagen
€van
2.750,Kever
belastingvrij
neemprijs
Ford
1998
Ka 107
€€ 4.450,meeneemprijs
650,1998Kever
650,Bleu
HDi Golf
122 dkm
Citroen
Berlingo
Peugeot
2002
206
1.250,1.41.6
4 drs
2002
1.250,VW
Cabrio
VW Golf
1995Cabrio
€ 2.500,lmv
1995 en
€ 2.500,t,drs
ex btw
Ford
2004
Transit
€€ 3.250,connect,
ex btw
2004 €€lmv
3.250,directeur
Edgar
Janssen
een
5.999,-€ex7.750,btw
0 bull en side bars
2005 Tucson
€ 7.750,2.0 bull en 2015
side bars€2006
2005
Hyundai
Peugeot
2006
207
2.750,3drs
2.750,-

professioneel team van dertien
gedreven medewerkers voor.

r agréé

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
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Is uw voertuig voorzien van een
alarm of voertuigvolgsysteem?
De verzekering eist dit namelijk
in voorkomende gevallen. Het
bedrijf is naast het inbouwen
van alarmsystemen veel bezig
met het voertuigvolgsystemen,
ritregistratie, trekhaken, signa-

leringsverlichting, audioapparatuur, accessoires, standkachels
en eenvoudige interieurverwarmingssets die ervoor zorgen dat
uw auto ’s morgens ontdooit is,
en overige auto-elektronica. Ze
voorzien ook in de verplichte
keuring van uw alarmsysteem.
De beveiliging van werkmaterieel zoals traktoren is een noodzakelijk kwaad, zeker in deze
winterperiode. Diefstal kunt u
verhelpen met een startonderbreker of na de diefstal met een
peilzender.
Steeds meer auto’s en vrachtauto’s worden uitgerust met
elektronicasystemen om informatie te delen met de eigenaar
of gebruiker. Dit kan zowel voor

Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
Citroen C3 1.6, Vti, climate control,
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
panoramaraam
Ford
Fiesta 1.3i 51 kW .............................2011
2004
Ford
Focus
1.8iautomaat,
16V Ghia 55000km
Dacia LoganC-Max
0,9, TCe,
station, ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
airco, navigatie, 18.000 km!
2017
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda
Civic sportwielen
2001
Ford Fusion
1.6, 16v dikke uitlaat .......2004
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
Nissan
Qashqai
1.2, turbo, automaat,
Mini
Cooper
.............................................
2007
vol Cooper
opties, 45.000
Mini
1.6 16Vkm
.................................2016
2008
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Opel
Astra
1.4,
turbo,
station,
innovation,
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
vol opties!,
80.000 kmZ1.OXV 12V 3-drs...2017
Opel
Corsa Easytronic
2002
Opel
1.22.0,
5-drs
airco ....2015
2010
OpelCorsa
Insignia
CDTi20.000
sports,km.
tourer
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003

Peugeot 2008 1.2 benzine 110 PK Gt
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
line Panoramadak
km
2017
Opel
Zafira Y20 DTH67.000
.................................
2005
PeugeotCaptur
206 2.0
.........................
Renault
1.216V
Tce GTI
Xmod
automaat 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
34.000 km! Vol opties
2016

Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004

PeugeotGrand
206 rally
car 20i
apart en snel..2004
Renault
Scenic
1.216v
Tce,heel
bose
Peugeot
306
............................
1999
uitvoering
volBreak
opties!1.6
44.000
km
2017
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006

Renault
Tce,airco
23.000
km,
RenaultMegane
Clio 1.61.2
16V
........................
2003
bose Ibiza
uitvoering,
volSensation
leer
Seat
1.4 16V
49.000 km2016
... 2006
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000

Skoda
opties,
km 2012
SuzukiCitigo,
Swift airco,
4-drs.vol
9.000
km.79.000
..................
2010
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008

Suzuki
Vitara 1.6,
Volkswagen
GolfExclusive,
cabriolet 31.000
85 kW km
2.0 aut2015
...1994
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Compleet
ingebouwde
upgrade voor
uw auto

Lees meer over al alle inbouwmogelijkheden op
www.car-media.nl/
fleetmanagement en volg het
nieuws op www.car-media.nl.
Natuurlijk kunt u ook bellen
voor een afspraak. Investeer in
uw auto. Er zijn veel ontwikkelingen in de autosystemen anno
2020. Wij zorgen graag voor uw
rijcomfort.

Car Media - Automotive Solutions
Gasstraat Oost 28B - Oss - 0412-635545 - www.car-media.nl
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‘Veel ontwikkelingen in de autosystemen’
Een ‘Rij
Bewust
Test’ voor
iedereen

Dé cadeaubon van Bernheze

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

CAD
EAU
BON

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

SCHADEHERSTEL

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

• Nissan Qashqai 1.3, DIG-T, Tekna,
verkocaut.,
ht pano,
navi, camera 360, 19 inch, enz., 16.000 km, 2019

• BMW X1 High Exeout, 2.0i, m-pakket, 19 inch,
• Renault Trafic 1.6, DCi, 130 PK, L2, 3-pers.,
harman kardon, pano, camera, electr. achterklep,
PDC V + A, zilver, 23.000 km, 2019
stoelverw., enz., 2017
• Renault Scenic 1.6 16V, Expression, airco,
• Fiat Punto Evo 1.2, airco, 5-drs, centr. vergr.,
trekhaak, 151.000 km, 2004
41.000 km, 2015
• Renault Scenic 1.7, DCi, nieuw model!, navi, PDC
• Ford Focus 1.0, Ecoboost
navi, airco,
V + A , 1200 km, 2019
verkocTrend,
ht
PDC achter, 73.000 km, 2013
• VW Fox 1.2, airco, centr. vergr. 160.000 km, 2008
• Opel Corsa 1.4 16V Airco 2008 komt binnen
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en
• Opel Zafira 1.7 CDTi 7-pers., airco, centr. vergr.
spiegels, 239.000 km, 2006
electr. ramen, PDC A , trekhaak, enz., 2010
• VW Tiguan 1.4, TSi R-line, 19 inch, navi,
• Peugeot 107 1.0,12V XS, 5-drs, airco, electr.
antrachiet
ramen, centr. vergr. op afstand, 64.000 km, 2012
• Nissan Qashqai + 2.0i, 140 PK, I-way, navi,
camera 360, climatronic, panoramadak,
cruisecontrol, 2012

• VW Tiguan 1.4 TSi R-line Leder, navi, pano,
19 inch, 210 PK, ABT, 145.000 km, 2013
• VW Touran 1.4 TSi navi, camera trekhaak,
stoelverwarming, 2011

www.autobedrijflangens.nl

Motorpieten op bezoek bij
de kinderen van de leden

NEDERLAND - Het CBR en Veilig Verkeer Nederland (VVN)
heeft onlangs de online ‘Rij Bewust Test’ gelanceerd.
De test geeft ervaren rijbewijsbezitters meer inzicht in het eigen
rijgedrag en helpt om met een
veilig en zeker gevoel te blijven
rijden. Zo’n 90 procent van alle
verkeersongevallen in ons land

Op maat gemaakt advies
wordt veroorzaakt doordat bestuurders hun gedrag niet goed
op de situatie afstemmen. Met
de ‘Rij Bewust Test’ willen beide
partijen op een positieve manier
bijdragen aan een zeker, bewust
en daardoor veiliger verkeersgedrag. De test is anoniem en
gratis. Deze week start de social
media campagne.
De test behandelt verschillende
verkeerssituaties zoals rijden in
een drukke stad, in het donker,
met stromende regen op een
drukke kruising of bijvoorbeeld
op een onbekende snelweg. Het
meet hoe je daar als bestuurder
mee omgaat. Ben je ontspannen, gaat de bediening van de
dashboardinstrumenten soepel,
of hoe soepel gaat het inparkeren? Na afronding van de test
krijgt de bestuurder een op maat
gemaakt advies dat helpt bewuster en daardoor veiliger te
rijden. Kennis van verkeersregels
en -borden wordt niet getoetst.
Dit is echter wel mogelijk via
VVN’s online opfriscursus.

VORSTENBOSCH - De motorpieten van Mc de Ketel gingen op de
motor de route langs om zo alle kinderen van de club van een cadeautje te voorzien.

Wil jij de ‘Rij Bewust Test’ doen?
Ga dan naar www.rijbewusttest.nl.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

Ter waarde van:

Van:

BLKL cadeaubon.indd 1

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi A3 Carbrio, 1.8, TFSi, 160 pk, navi, xenon,
leder, PDC, 17 inch, 2008

Bon nr. 000000

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

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

06-11-2020 15:25

KERST
CADEAU
TJE?
VERKOOPADRESSEN
PAPERPOINT
Sint Servatiusstraat 52a
Heeswijk-Dinther
DEPOT
‘t Dorp 61a
Heesch
FEEL GOOD
STORE SPARKLING
Parkstraat 8
Nistelrode
DAGWINKEL SCHOUTEN
Dorpsstraat 47
Loosbroek
JOHNNIE EN MIEKE’S
DAGWINKEL
Kerkstraat 11c
Vorstenbosch
WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL
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BERNHEZE BOUWT
Nieuwbouwproject De Erven
mooie en duurzame entree van Heesch
Blouww en van Herpen
Canadabaan 16, Nistelrode
0412-206 080
www.bvhontwikkeling.nl

Gebroeders van Herpen BV
Bosschebaan 84, Heesch
0412-451 208
www.herpenbouw.nl

De Erven Heesch

www.vanbakelelektro.nl

Van Bakel Elektro
Cereslaan 16, Heesch
Cereslaan 16 - 5384 VT Heesch - info@vanbakelelektro.nl
0412-454 394
www.vanbakelektro.nl
www.vanbakelelektro.nl

Bevers

installatietechniek bv

Bevers Installatie Techniek
Waardsestraat 30, Nistelrode
0412-612106
www.bevers.net

Loonbedrijf Verstegen
Hooge Wijststraat 8, Heesch
0412-451 244

Verbruggen
Woonboulevard, Frankenweg 27, Oss
0412-623 698
www.verbruggenoss.nl

HEESCH - De bouw van nieuwbouwproject De Erven verloopt zeer voorspoedig. Het team van Bouwbedrijf Gebroeders van Herpen is dagelijks bezig met de realisatie van de woningen; natuurlijk samen met haar bouwpartners waaronder veel partijen uit
de eigen gemeente zoals Bevers Installatietechniek, van Bakel Elektro, Loonbedrijf Verstegen en Lijmbedrijf Brover.
Rens van Nistelrooij van BLOUWW
BOUWMANAGEMENT EN ONTWIKKELING: “In februari 2021 worden de 21
huurwoningen aan BrabantWonen opgeleverd en aan het einde van het eerste
kwartaal, begin tweede kwartaal worden
de elf koopwoningen opgeleverd.”
Met de gemeente is projectontwikkeling
Blouww en VAN HERPEN (BVH ONTWIKKELING) in goed overleg over een
mogelijk alternatieve invulling met betrekking tot een locatie in fase 1 in plan
De Erven. “Op deze locatie zou BVH volgens eerdere berichten 24 startersappartementen realiseren. Ondanks dat deze
appartementen niet hoger zouden worden dan de grondgebonden woningen en
door de pannen kap stedenbouwkundig
passend zijn in het straatbeeld, heeft BVH
Ontwikkeling begrip voor de zorgen van
de buurtbewoners.
Echter is er in Heesch ook een grote vraag
naar betaalbare woningen”, legt Rens
uit, om te vervolgen: “Op deze locatie
had BVH Ontwikkeling betaalbare woningen voor ogen in een prijsklasse van
€ 190.000,- tot ongeveer € 225.000,-,
iets waar in elke gemeente veel vraag
naar is en zeker ook in Heesch. Dat vraagt
om politieke keuzes.” Binnenkort zal hierover meer informatie volgen via de gemeente Bernheze.

Met veel
partijen uit
de eigen
gemeente

Ook VAN BAKEL ELEKTRO is een grote
speler in dit mooie nieuwbouwproject.
Pieter van Hoek van Van Bakel Elektro:
“Wij installeren in dit plan alle elektrotechnische installaties bij 21 nul-op-demeter huurwoningen en elf koopwoningen.
Daarnaast installeren wij 650 full black
zonnepanelen op de daken zodat de woningen geheel zelfvoorzienend zijn. Bij de
huurwoningen installeren we monitoring
systemen van Watch-E, zodat BrabantWonen na oplevering de instellingen en
het bewonersgedrag kan bewaken zodat
de energieprestaties optimaal blijven. Het
project is letterlijk bij ons om de hoek en
we werken er met bekende partijen uit de
regio. Dat is voor iedereen prettig!”

In fase 2 van het mooie plan gaat BVH
Ontwikkeling vier rijwoningen en acht
tweekappers ontwikkelen. Rens: “De
verwachting is dat deze medio 2021 in
de verkoop zullen gaan via MAKELAAR
WALBOOMERS TIMMERS. Houd de
website van deze makelaar goed in de
gaten of check www.bvhontwikkeling.nl
voor de laatste informatie.”
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Den Boekhouder groeit en trekt nieuwe medewerker aan
Betere bereikbaarheid en betere dienstverlening naar de klant
NISTELRODE - Bas van der Heijden is ruim vijf jaar geleden, in november 2015, gestart met Den Boekhouder. Zijn slogan destijds was:
‘Waarom moeilijk doen?’ Vijf jaar later is het Nisseroise bedrijf dusdanig gegroeid dat er een nieuwe medewerker aangetrokken is. Geen
simpele ‘dure’ vragen bij Den Boekhouder, maar de transparante accurate werkwijze is de manier van werken die ondernemers aantrekt.
Bas: “Ik vond dat veel bedrijven
teveel betaalden om hun administratie periodiek bij te houden
en ook vond ik dat ze veel kwijt
waren om hun jaarrekening op te
laten stellen. En als klanten wat
vragen stelden, hoorde ik dat ze
achteraf geconfronteerd werden
met een hoge rekening.
Dachten ze in eerste instantie een
korte en simpele vraag gesteld te
hebben, liet de factuur wat anders zien. Vanuit die gedachte
probeer ik zoveel mogelijk vooraf een vaste prijs af te spreken,
zodat klanten weten waar ze aan
toe zijn.”
Vanaf 1 januari 2019 is de naam
Maashorst Administratie toegevoegd als handelsnaam. Enerzijds
om meer binding te laten zien
met het gelijknamige prachtige natuurgebied en anderzijds
een scheiding makend tussen de
boekhoudkundige vragen en de
interim opdrachten waarin de administratie verzorgd kan worden.
Bas: “Een leuke bijkomstigheid
is dat we proberen om zoveel
mogelijk digitaal te verwerken,
zo gebruiken we minder papier.
Goed voor het milieu én… de

bomen op de Maashorst kunnen
blijven staan!” Zijn binding met
het gebied brengt hij ook terug
in zijn vrijwillige inzet voor de
Maashorst Ondernemers, waarvoor hij het penningmeesterschap op zich genomen heeft.
Den Boekhouder werkt voor alle
ondernemers en zzp’ers in het
MKB. Van de bakker om de hoek,
autohandelaren en timmerlieden
tot aan schilders, transportondernemingen, uitzendorganisaties
en mediabedrijven.
“Voorheen zag je vaak dat klanten per kwartaal hun map kwamen brengen en daarna moest
alles handmatig worden verwerkt, een hele klus! Door zelf
eerst alles te digitaliseren merken
klanten zelf hier ook voordeel
in en gaan ze zelf alvast aan de
slag. Immers, 90 procent van de
facturen wordt inmiddels digitaal
verstuurd”, weet Bas.
Uit het jasje gegroeid
“Na vijf jaar merk ik dat we een
beetje uit ons jasje aan het groeien zijn en daarom is vanaf 23 november Bianca ons team komen

Foto: Marcel van der Steen

Bianca en Bas

versterken.” Met deze uitbreiding zorgt Den Boekhouder ervoor dat zij de klant nog beter
van dienst kan zijn. Bas: “Ik ben
vaak op pad en ik merkte dat ik
een betere bereikbaarheid wilde
bieden aan de klanten. Ik ben
daarom blij met deze versterking,
nu kunnen we onze klanten weer
helemaal naar wens van dienst
zijn. Bianca kent de kneepjes van
het vak en heeft ruime ervaring
op administratief gebied opgedaan bij accountants- en administratiekantoren.”

Restauratie beeldje ‘Molenaar
met kind’ aan De Doorgang

Wil jij graag weten wat Den Boekhouder voor jou kan betekenen?
Neem dan eens vrijblijvend contact op met Bas van der Heijden.

Kerkveld 69 - Nistelrode - 06-4142 7973
info@maashorst-administratie.nl
www.maashorst-administratie.nl

info@denboekhouder.nl
www.denboekhouder.nl

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

HEESWIJK-DINTHER - Het beeldje van de molenaar, dat indertijd is geschonken door de familie Van
Eerd, mist al een tijdje het kindje. Het kindje is waarschijnlijk door vandalen, of zij die op brons azen,
eraf gesloopt. Het is in 1988 onthuld door burgemeester Reuver in het bijzijn van onder andere de jonge
Frits van Eerd. De gemeente wilde het beeldje restaureren, maar zag de kosten hoog oplopen.
de restauratie uit. Dit bedrijf is
sinds 2013 gecertificeerd als Erkend Restauratie Bedrijf en heeft
onder andere de lantaarns en
fonteinen op het Beursplein in
Amsterdam gerestaureerd. Het
beeld had trouwens na 32 jaar
ook dringend een onderhoudsbeurt nodig...
Kitty van Eerd toonde, naast Jo
van Hemmen (oud-werknemer
van Jumbo), en buurman Peter
van de Geijn, belangstelling voor
dit gebeuren.
Aandacht voor het beeld

Gelukkig bleek Kitty van Eerd
uit Veghel, getrouwd met Karel
van Eerd (bekend van de Jumbo supermarkten), bereid een
gedeelte van de bijdrage aan de
restauratie te leveren. Het kindje, opnieuw door kunstenaar
Bremers geleverd, ligt al een tijdje klaar om geplaatst te worden.
Vanwege de restauratie is het
monument op dinsdag 24 november in zijn geheel weggetakeld. Voor het zover was moest
de sokkel van haar fundament
losgemaakt worden. Dat had
nogal wat voeten in de aarde,

Tekst en foto: Peter Kriele

zelfs zoveel dat de pneumatische boor het begaf en er een
tweede boormachine in Veghel
gehuurd moest worden! Er komt
straks een iets grotere sokkel onder, omdat het kindje teveel op
de rand stond. Slotboom steenhouwers uit Winterswijk voert

Hopelijk krijgt dit beeld wat
meer accent en wordt het beter
geïntegreerd in haar omgeving.
Met een waterdrinkpunt en/of
een oplaadpunt voor elektrische
fietsen wordt meer de aandacht
getrokken en wordt het met passende beplanting een rustpunt in
de traverse.

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
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December, dé feestmaand van het jaar!

HEESCH - Hoewel alles anders
is dan ‘normaal’, gaan we juist
dit jaar nog meer ons best doen
om er iets bijzonders van te maken.

Zoals de Boetiek24
decemberactie!
In de mode is de kleur zwart niet
weg te denken. Zwarte kleding
is stijlvol, tijdloos, bij iedere gelegenheid te dragen, flatterend en
verveelt nooit. Zwart is geschikt
voor elk type vrouw en is te
combineren met allerlei stijlen en
kleuren. Onze collectie in zwart
is gevarieerd van casual tot chique. In de gehele maand decem-

Ambachtelijke vleesbewerking

Hij
Hijkomt,
komt,hij
hijkomt...
komt..die
dielieve
lievegoede
goedeSint.
Sint.
EnEnmet
pakjesavond
is
het
natuurlijk
met pakjesavond is het natuurlijk
extra
tete
gourmetten
of te
extragezellig
gezelligom
om
gourmetten
of te
genieten
van
een
pizzarette
avondje.
genieten van een pizzarette avondje.
Leuk
het
hele
gezin.
Leukénénlekker
lekkervoor
voor
het
hele
gezin.

BijBBQenzo.nl
BBQenzo.nlzorgen
zorgenwe
weervoor
ervoor
Bij
datu uzorgeloos
zorgeloos
kunt
genieten.
Grijp
dat
kunt
genieten.
Grijp
nietmis
misenenreserveer
reserveer
alvast
voor
niet
alvast
voor
pakjesavond.Ook
Ooklekker
lekker
met
Kerst!
pakjesavond.
met
Kerst!

Slagerij Bert van Dinther vof
Heistraat 8a 5342 NE Oss

OSSENSTAART
€ 9.80 per kilo
SPEKLAPPEN
ZONDER ZWOERD
€ 8.40 per kilo
Geldig tot 13 december 2020
0412-4545366
0412-454 536

www.slagerijvandinther.nl

ber presenteren we deze collectie
op maat en krijg je bij besteding
van € 75,- aan zwarte kleding
€ 25,-!, (met uitzondering van
de basiscollectie en zolang de
voorraad strekt).
Wil je graag een uurtje privé
winkelen? Dan kan dat voor of
na openingstijd!
Bel hiervoor naar 0412-450440
of stuur een mailtje naar
info@boetiek24.nl
Schoonstraat 24
5384 AP Heesch
0412-450440
info@boetiek24.nl.
Je bent van harte welkom!
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Coronaproof ophaaldag
Speciale Editie 2020

Kerstmis bij De Eijnderic
Bloemschikken voor Kerstmis (inclusief materialen)
Maandagavond 14 december
in Heeswĳk.
Haal de kerstsfeer in huis met dit
prachtige kerststuk. Wĳ maken het je
graag gemakkelĳk want wĳ verzorgen
alle materialen die je nodig hebt om dit
sfeervolle kerststuk te maken. Het enige
wat je zelf mee hoeft te brengen is de
pot en eventueel de kerstlichtjes.
TIP! Workshop ‘Maak je eigen kerststuk’
Vrĳdag 11 december van 14.00 tot
16.00 uur en vrĳdag 18 december van
9.30 tot 11.30 uur in Heesch.

HEESWIJK-DINTHER - De coronaproof ophaaldag van de tweede Vatgerijpte Speciale Editie vond zondag 29 november plaats. Ongeveer 1.100 bestellingen zijn opgehaald. Zelfs vijf Norbertijnen hebben
urenlang in de kou meegeholpen om de bestelde flessen te overhandigen aan de auto’s en wandelaars.
“Bijzonder om de bestelling van
mijn vader zelfs uit handen van
de Abt te mogen ontvangen,
juist nu mijn vader onlangs is
overleden”, zei één van de ophalers. Een kleine troost. Zo
waren vele afhalers erg gecharmeerd van de overhandiging
door de Norbertijnen zelf. Druk
was het niet, maar toch zijn er
heel veel afhalers geweest. De
tien tijdsblokken van elk één uur
met maximaal 130 afhalers per
uur zorgden voor geen drukte.
In de twee autoafhaalroutes, met
elk twee afhaalstations, is nooit

K

om

een rij langer dan vier auto’s
geweest. Bij de afhaallooproute eveneens vaak geen enkele
wachttijd. “De 70 vrijwilligers
die in twee tijdsblokken werden
ingezet hebben alles bijzonder
goed kunnen handelen, maar zij
hebben het wel flink koud gehad
tijdens de afhaaltijd van 10.00
uur tot 20.00 uur! Maar ze deden het graag”, zegt de trotse
voorzitter van Boxmeer.
Volgend jaar kan er weer een
Speciale Editie worden afgehaald, de 2021-versie. Het bier

Vind je het ook zo gezellig om je huis
weer in kerstsfeer te brengen? Dan mag
een prachtig zelfgemaakt kerststuk
natuurlĳk niet ontbreken! In deze
cursus maak je een fraai kerststuk voor
in huis.

daarvoor is al gebrouwen, weer
iets meer dan deze editie. Het
kan sinds kort zelfs alweer worden besteld en er zijn alweer
honderden bestellingen via de
website ontvangen!

We zorgen voor alle materialen, alleen de platte onderschaal
of groot bord dien je zelf mee te brengen.

De afhaaldag in 2021 is op zondag 28 november. Hopelijk kan
dan wel weer een mooie middag
om het afhalen heen worden georganiseerd met muziek, terras
en marktkramen.
In afwachting tot die dag; blijf
gezond en... vier het leven!

gezel l ig

naar de

Aanbiedingen zijn geldig tot
en met vrijdag 4 december

markt in

nistelro

de

Kaashandel
Cilius Duijster

BELEGEN KAAS
6 maanden gerijpt

1 kilo

ZACHTE KAASJES
1 VOOR 2,50

ALLE
VERSE
B RO D E N

7,
4,50

3 voor € 5,50
Kies maar uit

4 HAVERKOEKEN € 5,-

Nu de 5de gratis
Diverse soorten: chocolade, appelkaneel, cranberry
rozijn. Nieuw: witte chocolade met aardbei

35

1 ZAK à 8 STUKS WITTE EN/OF
BRUINE ZACHTE PUNTJES € 1,-

2 voor

Elke vrijdag
tot 12.30 uur
vrijdag
Iedere nd
ochte
t
zig me
aanwe truck
d
de foo uur
0
3
1
t
to .0

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

Aanbiedingen gelden alleen in Nistelrode op vrijdag

Conference
Peren

1 kilo

€ 1,29

per doosje
Hagelwitte
Champignons € 0,79
Ook geldig in de winkel in Heesch op vrijdag en zaterdag
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Pieten geven training bij Altior

Stein sponsort HVCH JO8-1
HEESCH - De JO8-1 van HVCH
staat er dit seizoen netjes op.
Stein heeft het team aan het begin van het seizoen nieuwe trainingspakken gesponsord.
De JO8-1 is onder leiding van
hoofdtrainer Jeroen Verstegen
enthousiast aan de slag gegaan.
Met tegenstanders van formaat
hebben de jongens in de eerste
wedstrijden van het seizoen veel
geleerd en een aantal mooie prestaties neergezet. Helaas gooit
corona roet in het eten voor het
vervolg van het seizoen. De jon-

HEESWIJK-DINTHER - Enkele
sportieve Pieten waren zaterdag
28 november aanwezig op het
sportveld bij Altior.
Ze hadden van de Sint opdracht
gekregen om een keer een training te geven aan alle jeugdleden. De meeste jeugdleden
waren dan ook aanwezig op het
veld, want een training van de
Pieten krijg je niet elke week! Ze

MEER INFO

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

hadden dan ook diverse leuke
oefeningen bedacht die de kinderen met veel plezier probeerden na te doen. Het was een
zeer geslaagde zet van de Sint
die, nadat alle spelletjes waren
gedaan, voor de kinderen nog
een leuke attentie had.
Altior bedankt dan ook de Pieten
en Sint van harte dat dit bij Altior
plaats kon vinden.

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

Bedrijvenweg 16,
5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode

DE OPLOSSING

T. 0412 612594

gens zijn zeer gemotiveerd om
de strijd met hun tegenstanders
weer aan te gaan en staan te
popelen de competitie te hervatten. Om in vorm te blijven doen
ze op maandag- en woensdagavond ontzettend goed hun best
op de trainingen en de jongens
groeien in hun ontwikkeling. En
dit alles met ontzettend veel plezier; het teamgevoel is vanaf dag
één aanwezig.
Stein is een veelzijdige projectontwikkelaar en belegger. Stein
brengt ontwikkelaars, overhe-

den en creatieve geesten samen
om invulling te geven aan een
groter doel: waarde creëren op
plekken waar deze eerst nog niet
was. Ze geloven in het realiseren
van betekenisvolle projecten;
projecten die van meerwaarde
zijn voor mens én omgeving.
Stein is betrokken, vindingrijk en
energiek en laat ook in Heesch
haar sporen na. Zo is Stein betrokken bij de ontwikkeling van
Park Beelland, Restaurant Wolters en initiatiefnemer en eigenaar van Gezondheidscentrum
Ceres.

Diploma zwemmen B, zwemvaardigheid,
Survival Snorkelen en Reddingszwemmen
NISTELRODE - Gelukkig mocht er zaterdag 28 november diploma gezwommen worden in Veghel. Allemaal een beetje anders dan anders, maar dat mocht de pret niet drukken voor de jonge diplomakandidaten. De ouders moesten in de kantine blijven, de kinderen in het water en de instructeurs op gepaste
afstand. De kandidaten deden het heel goed en mochten na het examen van de instructeurs hun verdiende zwemdiploma in ontvangst nemen.
Geslaagd voor zwemdiploma B:
Lieva Gielis, Niek Govers, Yuna
Janssen, Lynn Kelders, Lara
Loderus, Djamila Steinbach, Levi
van Tienen en Bo van de Ven
Geslaagd voor snorkelen 1:
Zofia Jozwiak, Suus de Roder en
Cas Ploegmakers
Geslaagd voor snorkelen 2:
Nadia Verhoeven
Geslaagd voor zwemvaardigheid 1:
Zuzanna Skoroda
Geslaagd voor zwemvaardigheid 3:
Julia Osinska en Denis Osinski
Geslaagd voor Survival Brons:
Evalien van Buitenen
Geslaagd voor Survival Zilver:
Dani Jansen en Luka Jansen

Geslaagd voor reddingszwemmen 1:
Jens Megens.
Ook in het eigen zwembad
van Conscius Sports werd door
zwemjuf Kim het Kikker Brons
diploma zwemmen afgenomen. Alle deelnemende kinderen deden het heel goed. Geslaagd voor het Kikker Brons
diploma zijn: Ziva van Erp, Fleur
van Schijndel, Puck Borneman,
Guusje Gielis, Lot van de Heuvel
en Janne Cuijpers.
Super gedaan allemaal, Conscius
Sports is super trots op jullie. Namens iedereen bij Conscius Sport

gefeliciteerd met het behalen
van jullie zwemdiploma.

g

31

Woensdag 2 december 2020

THEATERPROGRAMMA 2021 BEKEND!
Nesterlé presenteert in de tweede helft van seizoen 2020|2021 een programma vol mooie voorstellingen, dat is toegesneden op de huidige
situatie. Het wordt een ‘anders dan anders’ seizoen en voorstellingen spelen twee keer op een avond. Voorop staat dat onze bezoekers een
onbezorgde, veilige en ontspannen avond uit hebben. Wees er op tijd bij want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.
‘Hart voor de artiest’
Minder kaartjes per voorstelling door Corona betekent een lagere opbrengst voor de artiest. Door de prijs een paar euro te verhogen, hopen we dat
artiesten kunnen blijven optreden. Hoe kunt u ons theater en de artiesten helpen? Het antwoord is simpel: Door te komen, te komen en te komen.
Laten we samen van Nesterlé het gezelligste theater van Brabant maken!“

LAAT U VERRASSEN:
CABARET

MUZIEK

Rosa da Silva - Daar moet je heen

Joost Botman en Niels
van der Gulik -Sound of Silence

ZA.
09.01.21

Rosa neemt je mee naar 1995.
Het jaar dat ze als klein meisje
mee deed aan de Mini Playbackshow van Henny Huisman.
Rosa zingt, speelt en ergert zich
mateloos. En dan nog het meeste aan zichzelf. In een hoog
tempo wisselen het Portugese
temperament en Drentse nuchterheid elkaar af. Haar schurende personages zorgen voor
plaatsvervangende schaamte.
#VEELZIJDIGTALENT
#TEMPERAMENT
#DRENTSENUCHTERHEID

Foto: Casper Koster

ZA.
30.01.21

In the Story of Simon
& Garfunkel kruipen
de zangers in de huid
van Simon & Garfunkel en vertellen het
fascinerende verhaal
van dit legendarische
duo. Muziek, achtergrondverhalen en
anekdotes uit de roerige jaren ‘60 en ‘70
geven een beeld van
Simon en Garfunkel’s weg naar succes, de botsingen en hun scheiding.
Droom weg bij dit fantastische feelgoodconcert!
#FEELGOODCONCERT #TIJDLOZEHITS #KIPPENVEL

CABARET

ZA.
20.02.21

Marlon Kicken - Draadloos
In Draadloos deelt de comedian
wederom zijn vreugde voor het
leven, zijn gekke visie en zijn
kromme inzichten.
Om gek van te worden… of om
uit je dak te gaan van plezier.
Niet ‘gewoon’ Marlon Kicken
maar beter, leuker, mooier,
sexyer, cooler en toch gewoon
Marlon.

KINDERVOORSTELLING

Meneer Monster Over een kleine mol
die... (2+)

ZA.
24.04.21

Mol komt boven om te kijken
of de zon al op is als er ineens
op zijn kop gepoept wordt. Kak!
Wat goor! Mol gaat op zoek
naar de dader……..
#POEP
#HILARISCHESLAPSTICK
VOORSTELLING

#RELAXTESTIJL #INTERACTIE
#UITJEDAKVANPLEZIER

Foto: Dave van Hout

Foto: Studio Matusiak

SPONS
OR
BEDAN EN
KT
- AED
- BBMI
- BHV
/ EHBO
wo
uur
wo // do
do // vr
vr // zo
zo 11.00
11.00 –– 17.00
17.00
uur
- Heftruck / reachtruck
- U21-1 incl. CCV registratie (code 95)
- VCA

wo / do / vr / zo 11.00 – 17.00 uur

Elke woensdag, donderdag, vrijdag en zondag
geopend van 11.00 - 17.00 uur.
De Nistel • Piet Geersdijk 2, 5388 VA Nistelrode
info@de-nistel.nl • www.de-nistel.nl
Kadobon
Kadobon v3.indd
v3.indd 11

Kling Opleidingen B.V.
Delst 8a
5388 EG Nistelrode
0412-61 28 30
www.klingopleidingen.nl

17-01-16
17-01-16 19:11
19:11

AGENDA
12.12
ED STRUIJLAART
ALLES OP ROOD
19.30 | 21.30 UUR
17.12
FILMAVOND
LITTLE WOMEN
19.30 UUR

- Blusmiddelen
- Brandvertragend impregneren
- Droge blusleidingen
- EHBO / AED
- Elektrisch gereedschap NEN 3140
- Noodverlichting

Kling Brandbeveiliging B.V.
Canadabaan 20
5388 RT Nistelrode
0412-61 28 30
www.klingbrandbeveiliging.nl

HET COMPLETE PROGRAMMA VINDT U OP WWW.NESTERLE.NL

23.12
VAKANTIEFILM
WWW.ARI-JENNE.NL
SPOOKUIL
15.00 UUR
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Fotograaf:
Jo v.d. Berg
Vorstenbosch

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

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

DONDERDAG 3 DECEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
VRIJDAG 4 DECEMBER
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
ZATERDAG 5 DECEMBER
Blotevoetenpad met
rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
Sinterklaas Temple Challenge
Winners café Nistelrode
Atelier inloop
Naast Julianastraat 3 Heesch
PAGINA 19

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

DONDERDAG 10 DECEMBER
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

Open zondag
Ad Bouw Uden
PAGINA 9

Klankschalenconcert
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Open zondag
Tuincentrum Meijs Heesch
PAGINA 12

VRIJDAG 11 DECEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

MAANDAG 7 DECEMBER
NL-Alert controlebericht
PAGINA 21
Film: De beentjes van
HT
Sint-Hildegard
RKOC
UITVE
Filmhuis De Pas Heesch
DINSDAG 8 DECEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek
Film: De beentjes van
Sint-Hildegard UITVERKOCHT
Filmhuis De Pas Heesch
WOENSDAG 9 DECEMBER
Energieweverij
Aanmelden via:
gemeente@bernheze.org.
PAGINA 17

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Jaarvergadering
Dorpsraad Vorstenbosch
www.show2all.nl/dorpsraad
PAGINA 20

ZONDAG 6 DECEMBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Marianne Huisman,
helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

ZATERDAG 12 DECEMBER
Schrijfadvies met Annelies
Bibliotheek Heesch
Atelier inloop
Naast Julianastraat 3 Heesch
PAGINA 19
Blotevoetenpad met
rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

ZONDAG 13 DECEMBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Fanfare Aurora Con Brio
Eerste kerstliedje online
YouTube
PAGINA 9
Open zondag
Tuincentrum Meijs Heesch
PAGINA 12
DINSDAG 15 DECEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek
WOENSDAG 16 DECEMBER
Reiki oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

Ed Struijlaart
CC Nesterlé Nistelrode

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

The Legendary CCR
Woodstock Show
CC De Pas Heesch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

The Tasty Show
met Jeroen van der Boom
Dinnershow bij je thuis
PAGINA 2

VRIJDAG 18 DECEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

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
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 7 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.

1. Welke instantie is op zoek naar Douwe Egberts punten?

2. In welke kern van Bernheze woont Han van der Sluis-van Rooij?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Hoe heet het boek van Judith de Laat?

4. In welke show treedt Jeroen van der Boom op?

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

5. Waar heeft Ziggy zijn Master in gehaald?

Winnaar vorige week:
Kees de Wit
Het antwoord was:
SU(R)PRISE

