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WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Extra zakcentje

bijverdienen?

Word bezorger 
van deze krant!

Meer informatie: 0412-795170 
of bezorging@bernhezemedia.com

Krant deze week
niet ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
0412-795170

TRV BERNHEZE wordt ontbonden en
ondersteunt toeristische doelen van leden

Al meer dan 50 jaar!
De TRV heeft 52 jaar bestaan. 
Ze heeft niet altijd TRV ge-
heten maar de lokale toeristi-
sche vereniging is er dus al heel 
lang. Afgelopen jaren heeft de 
TRV geïnvesteerd in de website  
BezoekBernheze.nl, in een regi-
onale fietsknooppuntenkaart en 
een molenaarsroute. Er zijn ver-
schillende netwerkbijeenkomsten 

voor de leden georganiseerd. Het 
bestuur is actief geweest in het 
behartigen van de belangen van 
de toeristische recreatieve onder-
nemer bij de politiek. De invloed 
van de TRV op het huidige Toe-
ristisch- en Recreatief beleid van 
de gemeente Bernheze is belang-
rijk geweest. Ook is met name de 
voorzitter veelvuldig op pad ge-
weest om ook in regionale net-

werken de stem van Bernheze te 
laten horen. Door een tekort aan 
menskracht moet het bestuur de 
handdoek nu in de ring gooien. 
Een aantal zaken lukt niet echt. 
Vooral het bereiken van de eigen 
leden is lastig, ondanks de net-
werkbijeenkomsten. Maar nu er 
toch een aantal mooie plannen is 
ingediend, blijkt wel dat mailings 
worden gelezen. 

“Het is niet erg dus. Als je niet no-
dig bent, is het ook prima. Maar 
dan is het gewoon beter om dat 
te erkennen en dus de zaak netjes 
af te ronden”, zegt Brooijmans.

De succesvolle TRV evenemen-
ten Winterwandeltocht en Fiets-
3daagse zullen worden overgeno-
men en doorgezet door Scouting 
Nistelrode en De Meierijsche 
Museumboerderij. Zij ontvangen 
voor de organisatie de spullen en 
ook een startkapitaal. 

De website BezoekBernheze.nl 
blijft bestaan en zal worden on-
derhouden door het VVV.

De volgende projecten zijn ge-
honoreerd met een mooi bedrag:
• IVN - Kasteelgriend
• Stichting Dier & Tuin Weide, 
 foto expo
• De Kilsdonkse Molen, website
• Bernhezer Kunstkring, 
 het VerhAal, ondersteund door 

Kasteel Heeswijk
• Coöperatie Aa-Land,
 streekproducten foodtruck, on-

dersteund door diverse leden 
van de TRV

• Brabantse Juweeltjes, lokale/
regionale marketingtool, 

 ondersteund door diverse 
leden van de TRV

• Winterwandeltocht en Fiets-
3daagse, Scouting Nistelrode 
en De Meierijsche Museum-
boerderij.

BERNHEZE - De Toeristisch Recreatieve Vereniging (TRV) Bernheze heeft in haar algemene 
ledenvergadering van 14 oktober besloten niet verder te gaan. Eind december valt het doek voor 
deze 52 jaar oude vereniging. Voordat de vereniging ontbindt, is een flink bedrag vrijgemaakt 
om toeristische ideeën van leden te kunnen uitvoeren. Met een bedrag van € 26.000,- zijn zeven 
projecten ondersteund. Voorzitter Katja Brooijmans is blij met de plannen die zijn ingediend: 
“Het is een succesvolle actie van ons geweest en zo draagt de TRV ook na de ontbinding bij aan 
haar eigen recreatieve en toeristische doelstellingen.”

Een flink bedrag is vrijgemaakt

Succesvolle 
evenementen 

worden 
overgenomen
en doorgezet

Zondag
25 oktober

Wintertijd
de klok één 
uur terug



  
Woensdag 21 oktober 20202 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

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

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

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

THEATERVOORSTELLING: EMIEL VAN DER LOGT – SERIEUS?!

De cabaretvoorstelling ‘Serieus?!’ van Emiel van der Logt is verplaatst naar vrijdag
6 november, om 19.30 en 21.30 uur.

Tijdens deze voorstelling bespreekt Emiel dingen waar hij stuk voor stuk enorme jeuk van krijgt 
zoals winstmaximalisatie, liquiditeitsinjecties en politieke correctheid. Serieus?! In zijn tweede 
avondvullende programma komen zijn onnavolgbare logica en hersenspinsels samen om het te 
hebben over de dingen die echt belangrijk zijn: liefde, vrijheid en doen waar je zin in hebt. En 
waar Emiel zin in heeft is keihard lachen! Lachen om paardenpoep, clickfarms, hybride vrouwen, 
lijstje.nl, toverdrank en secundaire arbeidsvoorwaarden. Want… nemen we het leven niet veel te 
Serieus?!

Cabaretvoorstelling Emiel van der Logt
verplaatst naar 6 november

www.eijnderic.nl

www.de-pas.nl
Kaarten kosten € 15,- en zijn te koop via www.de-pas.nl of de infobalie die iedere 
werkdag geopend is van 9.00 tot 17.00 uur.

Slagerij Bert van Dinther vof
Heistraat 8a 5342 NE Oss

Ambachtelijke vleesbewerking

0412-4545366

www.slagerijvandinther.nl

500 gram
BALKENBRIJ 

€ 2.50
500 gram

SUDDERLAPPEN
€ 5.50

Geldig tot 1 november 2020

Italië 1948. De 10-jarige Rocco 
groeit op in een prachtig maar 
arm bergdorpje in Calabrië, tot 
zijn vader op een dag beslist om 
op zoek te gaan naar een betere 
toekomst voor zijn gezin. Hij ver-
trekt naar België om daar geld te 
verdienen in de steenkoolmijnen  
en dan naar zijn geboorteland te-
rug te keren. 

Maar al vlug laat hij zijn gezin 
overkomen en zo wordt de jonge 

Rocco van de ene op de ande-
re dag een migrant. De grauwe 
mijnstreek in Limburg, de ijzi-
ge winters, het racisme en de 
vreemde taal en cultuur zijn een 
domper voor de levensvreugde 
van de kleine jongen. Rocco wil 
zijn zoals de andere kinderen, ie-
mand worden en iets betekenen 
in het leven. 

Kaarten zijn de bestellen via de 
www.de-pas.nl of de infobalie 
die iedere werkdag geopend is 
van 9.00 tot 17.00 uur.

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

Vrijdag 30 oktober
19.00 uur | € 6,-
2013 | 122 minuten | 
Biografie/drama

FILMHUIS DE PAS: 
Marina

Pompoensoep

BOODSCHAPPENLIJSTJE
1 flespompoen
1,5 liter kippen- of groentebouillon
1 ui gesnipperd
2 teentjes knoflook (geperst)
1 beker crème fraîche
1 bosje verse koriander
125 gram gebakken spekjes

WERKWIJZE
Was de pompoen aan de buitenkant, snijd deze 
doormidden en haal de pitten eruit. Hierna in blokjes 
snijden (1,5 x 1,5 cm).  Doe in een pan wat olie om de 
gesnipperde ui en de geperste knoflook te fruiten. Doe 
de stukken pompoen erbij en bak deze even mee. Hierna 
de bouillon erbij gieten en dan 30 minuten zachtjes 
laten koken. Met de staafmixer alles tot een gladde 
soep pureren. Doe in de soepkommen of borden eerst 
een lepeltje crème fraîche, wat gebakken spekjes en wat 
koriander. Giet hierover de hete pompoensoep.

Eet smakelijk!

Recept

PS: KORIANDER IS 
TE VERVANGEN 

DOOR PETERSELIE
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Cabaretvoorstelling Emiel van der Logt
verplaatst naar 6 november

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Oudermaffia
Binnen afzienbare tijd heb ik het eerste tienminutengesprek in mijn 
leven. Het kan aan mij liggen, maar mij lijkt tien minuten voor een 
oudergesprek behoorlijk lang. Ik word elke week zowel aan het hek 
als digitaal uitstekend geïnformeerd over hoe de dag is verlopen 
van mijn dochter op het kinderdagverblijf. Zowat dagelijks 
krijg ik een update over het coronabeleid en waarom bepaalde 
beslissingen in dit kinderdagverblijf worden genomen. Ik zie geen 
reden tot een extra bezoekje van tien minuten in de vrije tijd van 
de begeleidster van mijn dochter, maar aan de andere kant kan het 
toch zeker ook geen kwaad. Een complimentje geven kan zeker in 
tien minuten. Of is dat niet de bedoeling van zo’n gesprek?

Ik krijg namelijk langzamerhand het gevoel dat ik een 
onverschillige loedervader ben dat ik al anderhalf jaar nog 
helemaal niks te zeuren heb gehad over de onderwijsinstelling 
waar ik mijn kind één keer in de week drop. Ik ben niet één 
keer hoofdschuddend en met de stoom uit mijn oren naar mijn 
auto gelopen, omdat mijn dochter onheus is bejegend en WEER 
onbeschermd van de glijbaan is gegaan. Ik heb nog geen enkele 
keer de neiging gehad om ook maar één kritische vraag te stellen 
over de omgang van de juffen met mijn kind. Mijn dochter is een 
keer ‘zowat’ gestikt in een stukje appel bij het kinderdagverblijf, 
maar ook toen heb ik geen enkel moment er aan gedacht daar 
lekker veilig thuis een boze mail aan te wagen.

Ik hoop dat het kinderdagverblijf stiekem blij 
is met die liefdevol-onverschillige opvoeding 
van ons. Ze zijn misschien wel blij met ouders 
die bijna blindelings op hun professionaliteit en 
goedheid vertrouwen. Het lijkt mij in ieder geval 
een verschrikkelijk gevoel als dat steeds meer in 
woord en gebaar in twijfel wordt getrokken door 
de oudermaffia.

lekker veilig thuis een boze mail aan te wagen.

Ik hoop dat het kinderdagverblijf stiekem blij 
is met die liefdevol-onverschillige opvoeding 
van ons. Ze zijn misschien wel blij met ouders 
die bijna blindelings op hun professionaliteit en 
goedheid vertrouwen. Het lijkt mij in ieder geval 
een verschrikkelijk gevoel als dat steeds meer in 
woord en gebaar in twijfel wordt getrokken door 

www.bonfromage.nl

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

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

gebrande nootjes, heerlijke kazen, 
wijnen en andere delicatessen? 

Kom snel langs
in Oss en Heesch

www.bonfromage.nl

Dagelijks te bestellen vanaf twee personen
in Oss en Heesch.

(Fondueset tegen borg mee te leveren)

Kaasfondue
Zwitsers of

Bon Fromage Specialiteit

Leerlingen Hooghuis Heesch
maken Heesch een stukje schoner

In het kader van de ‘Heesch-
week’ zijn alle leerlingen van het 
Hooghuis Heesch in de week 
voor de herfstvakantie op een 
andere en afwisselende manier 
bezig met leren en ontdekken. 

Via projecten binnen en buiten 

de school, gastdocenten en ex-
cursies wordt op deze manier 
op een levendige manier anders 
vorm gegeven aan het onder-
wijs.

Zo kijken de leerlingen van klas 
2 vanuit het thema ‘De Wereld’ 

onder andere hoe ze de wereld 
schoner en beter kunnen maken. 

Na een voorbereidende les over 
het ontstaan en bestrijden van 
plasticsoep, gingen ze op woens-
dag 14 oktober zelf als Trash 
Hunters op pad. Gewapend met 
handschoenen, vuilniszakken 
en grijpers gingen de 96 twee-
deklassers het zwerfafval in de 
omgeving te lijf. In anderhalf 
uur hebben deze Trash Hunters 
verspreid over Heesch een flinke 
berg vuilniszakken met afval ver-
zameld. Heesch ziet er weer een 
stukje schoner uit!

HEESCH - Plastic tassen, sigarettenfilters, snoepverpakkingen, waterflesjes; zwerfafval is de grootste 
bron van macroplastics in het milieu en 80 procent van de plasticsoep in zee is afkomstig van land. 
Overal ter wereld zetten Trash Hunters zich in om onze planeet schoner en mooier te maken. Ze gaan 
op jacht naar zwerfafval en Hooghuis Heesch wil hier haar steentje aan bijdragen.

In groepjes van vijf worden ze erop uit gestuurd, gewapend met vuilniszak en zwerfvuilknijpers
Foto’s: Marcel van der Steen

In de wijken ligt veel afval, vooral plastic en blikjes

‘Ik hoop dat het kinderdagverblijf 
stiekem blij is met de liefdevol-
onverschillige opvoeding van ons’



  
Woensdag 21 oktober 20204 GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

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

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

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

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

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

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

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

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

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Cursus Frans of schriftelijk Nederlands volgen in Vinkel
- Individueel / groep tot maximaal vier personen
- Flexibele inschrijving en deelname: overdag en ’s avonds
- Gevarieerd lesaanbod

Evelyne van Uden
06-53 97 56 76
www.ikspreekfrans.nl
www.nederlandsopmaat.nl 

Onderstaand de gecollecteerde 
bedragen, inclusief ‘vrije gift’:
- Brandwonden stichting:
 € 668,32
- Epilepsiefonds: € 677,07
- KWF Kankerbestrijding:
 € 1.485,27
- Longfonds: € 801,57
- Nationaal Fonds Kinderhulp:
 € 646,32
- Nederlandse Hartstichting:
 € 1.110,07
- Nierstichting: € 920,57
- Reumafonds: € 733,07.
De werkgroep Goede Doelen 

Week wil iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen hartelijk be-
danken en hopelijk kan er vol-
gend jaar weer een beroep op 
jou gedaan worden.
Goede Doelen Week: Een extra 
steuntje in de rug voor het goe-
de doel van jouw keuze!

Afsluiting Goede Doelen 
Week Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Er kan terug worden gekeken op een geslaagde 
Goede Doelen Week, die ondanks een andere manier van collecte-
ren, voor de onderstaande doelen een extra financieel steuntje in 
de rug heeft gezorgd. Juist in deze moeilijke tijd is dat meer dan 
welkom.

Het was afwachten hoe dit uit 
zou pakken, maar alles bij elkaar 
genomen is men erg tevreden 
met het resultaat van in totaal 
€ 5.381,89. Er zijn 218 envelop-
pen ingeleverd bij CC De Wis, 
dit is ongeveer de helft van vorig 
jaar (425). Maar de gemiddelde 
inhoud van de enveloppen was 
ongeveer 40 procent hoger dan 
vorig jaar en hiermee haalt Goe-
deDoelenWeek in Loosbroek 
ongeveer 70 procent van de 
opbrengst van 2019. Een gro-
te dank hierbij dan ook aan de 
Loosbroekse gulle gevers!
Daarnaast ook veel dank, na-
mens de twaalf goede doelen, 
aan degenen die zich hebben 
ingespannen om deze Goede-
DoelenWeek te laten doorgaan 
en deze, gelet op de omstandig-
heden, tot een succes te maken. 
Dat zijn dit jaar met name de 
leden van de werkgroepen, de 
medewerkers van CC De Wis en 
natuurlijk de collectanten.

Tot slot een overzicht van de op-
brengsten per doel:
- Diabetesfonds: € 417,95
- Epilepsiefonds: € 400,84
- Fonds Gehandicapten Sport:
 € 366,85
- HandicapNL: € 357,54
- Hartstichting: € 591,38
- KWF Kankerbestrijding:
 € 742,91
- Longfonds: € 463,51
- Nationaal Fonds Kinderhulp:
 € 380,95
- Nationaal MS-fonds: € 382,46
- Ned. Brandwondenstichting:
 € 347,47
- Nierstichting: € 453,95
- Reuma Nederland: € 476,10 

Hopelijk kan de GoedeDoelen-
Week volgend jaar weer als van-
ouds georganiseerd worden!

Resultaten van de vijfde 
GoedeDoelenWeek
in Loosbroek
LOOSBROEK - Vanwege de coronamaatregelen is de GoedeDoelen-
Week dit jaar verschoven van het voorjaar naar het najaar en is de 
werkwijze aangepast zodat deze coronaproof was.

Om toch een beetje extra aan-
dacht te besteden aan de herfst- 
vakantie heeft WIJ, HEESCH 
daarom iets anders bedacht. Dit 
keer voor die gezinnen die het 
niet breed hebben en wel een 
extraatje verdienen.

Ken jij dat? Bijna dagelijks de 
vraag ‘wat eten wij vandaag?’. 
Gaan we koken, bestellen we 
iets of toch een frietje halen bij 
de snackbar? Dat frietje is aan-
lokkelijk, kost bijna niks en is 
snel gehaald. Lekker makkelijk, 
gezellig even tijd voor elkaar.

Op zo’n moment komt het besef 
dat er heel veel mensen zijn bij 
wie dit niet zo vanzelfsprekend 
is. Die niet zomaar een frietje 
kunnen halen. Misschien voor 
hun gevoel hun kinderen hier-
in tekort doen en die ook wel 
eens hun kinderen en zichzelf in 
de vakantie dat extraatje willen 
gunnen. Gezinnen die wekelijks 
een voedselpakket ontvangen 
via de Voedselbank of van ‘Eten 
over Bernheze’.

WIJ, HEESCH heeft snackbon-
nen gekocht voor deze gezinnen 
in Heesch. Zo kunnen zij in de 
herfstvakantie ook een lekker 
frietje met snacks afhalen. Een 
keer niet nadenken en zorgen 
maken over ‘wat eten wij van-
daag’. WIJ, HEESCH hoopt dat 
dit snackgebeuren bijdraagt aan 
een gezellig moment binnen 
deze vakantie. Even aandacht 
voor elkaar tijdens dat patatje 
mayo.
Wil jij iets betekenen voor een 
ander? Heb je vragen of wil je 
je aanmelden? Dan kan dit per 
mail, info@wijheesch.nl. 
Bellen mag natuurlijk ook, 
06-12997409. 
www.wijheesch.nl

Patatje aandacht met 
mayonaise
HEESCH - Hoe leuk was het geweest als de herfstactiviteit van WIJ, 
HEESCH door kon gaan, maar helaas gooit corona roet in het eten. 
Maar wat in het vat zit verzuurt niet, dus ooit zal WIJ, HEESCH dan 
toch los gaan.
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Koninklijke onderscheiding voor
Sander van de Gevel 

Sander zet zich al sinds 1992 
belangeloos in voor de samen-
leving. Bij Natuurtheater De 
Kersouwe was hij van 1992 tot 
en met 2002 lid van de PR-com-
missie en sinds 2008 is hij daar lid 
van de leescommissie.

Zijn onbezoldigde inzet voor de 
Oeteldonksche Club begon in 
1998 toen hij zich in ging zetten 
voor de jeugd. Onder zijn regie 
zijn er talloze activiteiten ont-
staan - die tot op heden nog be-
staan - waarbij de minderjarigen 
op zowel authentieke maar ook 
enthousiaste wijze deelnemen 
aan het (alcoholvrije) carnaval. 

Mede door zijn creativiteit is het 
gelukt om deze doelgroep bij ‘het 
feest der feesten’ betrokken te 
houden.

Aansluitend is hij verantwoorde-
lijk geworden voor het Ministerie 
van Pers en Publiciteit. Dit Mi-
nisterie is verantwoordelijk voor 
álle communicatie-uitingen van 
de Oeteldonksche Club. In 2012 
werd hij unaniem gekozen om 
de eindverantwoordelijkheid te 

dragen voor deze vereniging en 
daarmee voor het grootste cultu-
rele evenement van ’s-Hertogen-
bosch. 

Hij was voorzitter van de minis-
terraad, van het dagelijks be-
stuur en zat de ‘Boerenparrele-

mentsvergaderingen’ voor. Met 
overtuigingskracht, creativiteit, 
humor, visie en doorzettingsver-
mogen heeft hij de laatste de-
cennia een uitzonderlijk positieve 
stempel gedrukt op de (dooront-
wikkeling van) de Oeteldonksche 
Club.

HEESWIJK-DINTHER - Sander van de Gevel (50)
is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Burgemeester Mikkers van
‘s-Hertogenbosch heeft de decorandus woensdag 
14 oktober het betreffende versiersel aangeboden. 
De uitreiking vond plaats bij Sander thuis, tijdens 
de digitale ‘Boerenparrelementsvergadering’ van de 
Oeteldonksche Club van 1882, waarin hij afscheid 
neemt als Minister-President van deze vereniging.

Burgemeester Mikkers heeft Sander benoemd tot Lid in de Orde van Oranje NassauDe jeugd bij 
‘het feest 

der feesten’ 
betrokken 

houden
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Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Op de eerste foto, die gemaakt is op de speelplaats van de meisjesschool 
schuin achter de Dintherse kerk hebben we twee reacties gekregen.
Mientje van Eerd vertelde: De groep is verkleed voor het toneelstuk Hans 
Langoor dat rond 1955 werd opgevoerd in het parochiehuis. Het middelste 
meisje met de witte jurk en de puntmuts is Joke Donkers en die woonde op 
Beugt. Rechts van Joke staat Mientje van de Leest uit de Laverdonk.
Mientje Bevers-Van den Brand mailde: Ik herken de Dintherse kerk, foto 
waarschijnlijk gemaakt op de oude speelplaats van de meisjesschool! Achter 

het kind rechts op de foto met baard, denk ik Marian van der Aa te zien! Het meisje rechts van het meisje 
in witte jurk, heeft denk ik de achternaam Martens. De bomen achter de kerk trokken als eerste mijn 
aandacht! Namens Heemkunde De Wojstap: Bedankt voor deze reacties. 

Toch geen her-
start activiteiten 
HEESWIJK-DINTHER - In het 
maandblad van oktober was 
KBO-Dinther nog optimistisch 
over de herstart van de activitei-
ten. Helaas blijkt de coronapan-
demie toch weer zo erg te zijn 
opgelaaid, dat het bestuur be-
sloten heeft om veel activiteiten 
noodgedwongen niet door te la-
ten gaan.

Hieronder een update van wat er 
(voorlopig) wel of niet kan.

- Wandelen, Nordic Walking
 en fietsen
 Als KBO-activiteit stopt dit, 

maar ga privé in de natuur 
vooral door met deze sportieve 
activiteiten, in een groep van 
maximaal vier personen en op 
anderhalve meter afstand.

- Duofietsen
 Deze activiteit kan doorgaan, 

met bescherming. 
- Jeu de Boules
 KBO jeu de boules is dit sei-

zoen al gestopt. 
- Walking Football
 Dit is helaas voorlopig niet toe-

gestaan. 
- Koersbal, biljarten en 
 Creatief Café

 Ook deze activiteiten zijn voor-
lopig niet toegestaan. 

- Dansen, volksdansen en line 
dance

 Deze activiteiten kunnen voor-
lopig ook niet doorgaan. 

- Rikken en jokeren
 Dit is helaas de komende tijd 

ook niet toegestaan. 
- Kienen
 Helaas ook niet toegestaan de 

komende periode.
- Seniorenkoor Cantando
 Er kan voorlopig ook helaas 

niet gezongen worden. Boven-
dien ontbreken op dit moment 
de dirigent en een doel.

- Engelse les en Senioren-
 computerhulp
 Deze activiteiten gaan geluk-

kig wel door met inachtneming 
van de juiste afstand.

- Koffieochtenden
 De koffieochtenden gaan he-

laas voorlopig ook niet door.
- Themamiddag op 25 november
 Deze middag gaat niet door en 

wordt uitgesteld tot een nader 
vast te stellen datum.

- Eindejaarsactiviteit
 op 16 december
 Er is geen samenkomst in CC 

Servaes maar er komt een al-
ternatieve invulling.

- Vergaderingen in CC Servaes
 Tot maximaal 30 personen is 

vergaderen toegestaan.

KBO Bernheze

Bel ONS welzijn, wij staan klaar voor u om te bemiddelen!

Vindt u het leuk samen te wandelen?
Heeft u tijd om iemand te helpen bij de administratie?
Wilt u een maatje zijn voor een eenzame dorpsgenoot?
Kunt u bij iemand kleine tuinklusjes doen?

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

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

Wie, wat, waar
en wanneer

BERNHEZE - De ouderenadviseurs van 
ONS welzijn en de KBO gaan op huis-
bezoek bij ouderen van 75 jaar en ouder, 
om informatie en advies te geven op het 
brede gebied van welzijn, zorg, financiën 
en wonen.

In verband met corona zijn de huisbezoe-
ken in de loop van dit jaar stil komen te 
liggen. “Toch willen we laten weten dat 
we er zijn en dat we graag in contact met 
u komen. We kunnen ons voorstellen dat 
in de coronatijd veel vragen gerezen zijn 
en dat u zich zorgen maakt over uw eigen 
welzijn of het welzijn van iemand in uw 
omgeving”, leven de ouderenadviseurs 
mee. 
De ouderenadviseurs zijn goed op de 
hoogte van woonmogelijkheden, finan-
ciën, vrijwilligerswerk, mogelijke activitei-
ten, mantelzorg, dementie, vragen rond-
om WMO etc.
Een ouderenadviseur luistert naar u, on-
dersteunt u en helpt u verder bij uw vra-
gen. Zeker nu we door corona weer ex-
tra voorzichtig moeten zijn en meer thuis 

moeten blijven, heeft u wellicht meer be-
hoefte aan een luisterend oor. Dat kan de 
ouderenadviseur u bieden.

Elke kern in de gemeente heeft eigen ou-
derenadviseurs. Ze worden niet allemaal 
genoemd, in totaal zijn ze met 25 oudere-
nadviseurs. Als u vragen hebt kunt u con-
tact opnemen met:

Heesch:            
Mieke Driessen 0412-453177
Martin Smits 0412-452028
Dian Barbé 06-51612352 

Nistelrode:
Jan Raaijmakers 0412-611943
Saskia van Rooij 06-28446236 

Vorstenbosch:
Jan v.d. Ven 06-27867421
Leo Somers 06-13541223 

Heeswijk-Dinther, Loosbroek:
Harrie v.d. Ven 0413-292356
Ria v.d. Wijst 0413-229411 

Vrijwillige ouderenadviseurs 
Bernheze bieden luisterend oor
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
22 tot en met 28 oktober

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Speculaas-
caketaartje
Met zuiver amandelspijs
en een vleugje sinaasappel

Weekendknaller!

Kaas-uien-
stokbrood

Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

GESNEDEN SOEPGROENTE
250 gram € 0.95

BOSPEEN per bos € 0.99
MANDARIJNEN 10+2 gratis

Verse zuivel van de Ambachtshoeve

Fjord
Stevige roggebrood met
zonnebloempitten & lijnzaad

nu

5, 95
nu

2, 95nu

RunderribstukRunderribstukRunder-Runder-
schnitzelsschnitzels
100 gr.100 gr. € 1,99 100 gr.100 gr. € 1,99

2e Weivleesweek2e Weivleesweek
Tartaartjes 4+1 gratisTartaartjes 4+1 gratis

1, 95

Gouden bruiloft
Jan en Ricky de Vocht-van de Ven

Op 17 oktober 1970 trouwden 
Jan en Riky en samen bouwden 
ze een huis naast de ouderlijke 
boerderij van Jan op het Kantje. 
Ze kregen drie dochters, Léan-
dra, Wilja en Mélanie, die hen tot 
een dolgelukkig gezin maakten, 
maar met wel wat minder ruim-
te. Maar toen Jan en Riky eens 
goed uit het raam keken, kregen 
ze een ingeving.
Met een paar jaar flink de handen 
uit de mouwen steken, maakten 
ze van Jan zijn ouderlijke boerde-
rij hun droomhuis. Ook het be-
drijf dat Jan van zijn ouders had 

overgenomen, bouwden ze sa-
men verder op. Nog steeds wo-
nen Jan en Riky met veel plezier 
in hetzelfde huis, niet alleen een 

thuis voor henzelf maar ook voor 
hun kinderen en kleinkinderen.

Jan en Riky hebben altijd tijd vrij 
gemaakt voor het verenigings-
leven en andere dingen die zij 
belangrijk vinden. Van schoolbe-
stuur, ponyclub en balletvereni-
ging tot het CDA, Stichting Ko-
bylin, carnavalsgroep Gruts Grei, 
de buurtvereniging, NCB, KVO 
en countryclubs Zijtaart en Loos-
broek. Ook nu nog is Riky voor-
zitster van VIVIN (de vrouwen-
vereniging van Nistelrode) en Jan 
is regisseur van toneelgroep ‘Van 
alles wè’ van de KBO.

Elke dag proberen ze volop te ge-
nieten van het leven. Ze tuinie-
ren, fietsen, kaarten, gaan met 
de camper op pad en hun uit-
gebreide familie van broers, zus-
sen, neven en nichten is wat hen 
gelukkig maakt. Maar het meest 
genieten ze als hun dochters met 
partners en kleinkinderen Sam, 
Noor, Jimi en Louie langskomen. 
Zij zijn het ook die met al hun 
verrassingen Jan en Riky ondanks 
corona een onvergetelijke 50-ja-
rige bruiloft hebben bezorgd. En 
niet te vergeten de prachtig ver-
sierde boog dankzij buurtvereni-
ging het Kantje.

Zwieren over de ijsbaan is mis-
schien niet meer zo’n goed idee, 
maar Jan en Riky zijn zeker van 
plan hun gouden bruiloft alsnog 
groots te vieren. Maar wél pas 
als ze hun gasten niet meer op 
afstand hoeven te houden en ie-
dereen gewoon een dikke knuffel 
kunnen geven!

NISTELRODE - Jan de Vocht zwierde over de ijsbaan in Nistelrode toen zijn blik viel op Riky van de Ven 
uit Heesch. Jan was zo ondersteboven dat hij uit de bocht vloog, maar deed snel alsof het erbij hoorde. 
Riky deed op haar beurt alsof ze erin trapte. En daar, midden op de ijsbaan, werden ze hoteldebotel 
verliefd.

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL

Ze werden 
hoteldebotel 

verliefd

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

De strijd is gestreden
met telkens nieuwe moed
verbazingwekkend krachtig
het is nu op, zo is het goed

Na jaren van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dappere 
ondergane behandelingen, is nu toch overleden mijn man, 
zorgzame vader en lieve opa

Fons van den Broek
* 5 augustus 1944            Nistelrode            † 16 oktober 2020

echtgenoot van 

Bets van den Broek-van Oss

Achterstraat 25
5388 TN  Nistelrode

Vanwege de huidige maatregelen nemen we in besloten kring 
afscheid op donderdag 22 oktober.

Jheroen - Marion
Teun
Merel

Gerwin - Stefanie
Dean

Liv

Diane - Frank
Guus
Wies

Alle Zielen - Wie Mis Je

‘Muziek’ van het aambeeld
Rik Ruigrok uit Loosbroek ver-
loor in 2018 zijn 17-jarige zoon 
Jouke bij een tragisch bedrijfs- 
ongeval. Slechts enkele maan-
den erna was hij met een mo-
biele smederij betrokken bij Alle 
Zielen van dat jaar. “Jouke had al 
jaren een fascinatie voor smeden 
en had dat vak ook echt in zijn 
vingers. We hadden thuis een 
smederij ingericht, hij ging naar 
een cursus en hij maakte echt 
fantastische dingen. 

De ‘muziek’ van het aambeeld, 
zoals Jouke daar thuis mee 
doende was, klonk deze avond 
weer, door met velen ter plekke 
te smeden”, vertelt Rik om te 
constateren: “Voor ons was het 
een hele fijne en bijzondere er-
varing.” Omdat de ‘pot’ van de 
organiserende Stichting Dertien 
Hectare leeg was, kon in 2019 
geen vervolg gegeven worden 
aan het event. Met het werven 
van donateurs en voor het eerst 
heffen van een toegangsprijs 
was het gelukt een sluitende be-
groting te krijgen. Vaste bezoe-

ker Emke Jansma werd meteen 
donateur. “Het zou ontzettend 
jammer zijn als Alle Zielen ver-
loren ging, want het is een heel 
mooi evenement dat helemaal 
past in deze prachtige omge-
ving”, weet ze.

Projectleider Ivonne van der Vel-
den is verantwoordelijk voor de 
programmering en was samen 
met Toine van der Heijden en 

Frans van Lokven van Stichting 
Dertien Hectare en een zeskop-
pige werkgroep, al tijden doende 
om alles in kannen en kruiken te 
krijgen. 
Alles om, zo laat Ivonne weten, 
mensen (nog meer) met elkaar 
te verbinden. Uit ervaring weet 
ze: “Dit zou een avond geweest 
zijn waarop je elkaar kunt vinden 
in verdriet, gemis maar ook ge-
lijkgestemdheid.”

HEESWIJK-DINTHER – In en rondom de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther zou zaterdag 31 oktober 
- vanwege het coronavirus  in drie tijdsvakken - Alle Zielen worden gevierd. Een bijzonder evenement 
waarbij stil zou worden gestaan bij het gemis van een dierbare. Zou, want hoewel het event zeker in 
deze tijd voorziet in een behoefte, is ook dit evenement afgelast. Missen is een breed begrip en een ge-
mis ervaren doet iedereen op zijn of haar eigen manier. Stil en ingetogen, maar ook vrolijk en uitbundig. 
Samen of alleen. Los van religie of afkomst. Het missen van iets of iemand wordt door iedereen op een 
andere manier ervaren en beleefd. 

Toch gedenken
Er staat vanaf heden bij de Berne boek- en abdijwinkel een ge-
denkboom. Er zijn gedenkkaartjes ter beschikking gesteld; die in 
een afgesloten houder met een lint in de boom gehangen kunnen 
worden. De aangeschafte gedenkkaars ‘Gedenken is leven’ plaats 
je onder deze boom. Abdij van Berne: “Wij nodigen je van harte 
uit om een bezoek aan onze boek- en abdijwinkel te brengen en 
je dierbaren te gedenken. Want Gedenken is leven! Ook zetten wij 
een kraam neer waarop je vanuit thuis meegebrachte gedenkge-
schenken kunt neerleggen. De kaarsen laten wij branden tot deze 
vanzelf uitdoven.”

Gedenkgeschenken kunnen tot en met 4 november neergelegd 
worden bij de kraam. Steek je kaars aan en hang de gedenkkaart 
op. “Op 5 november zullen wij alles weghalen en de geschenken en 
de nog brandende kaarsen in de abdijkerk plaatsen.” De gedenk-
diensten in de abdij zullen hun doorgang blijven vinden.

V.l.n.r.: Rik Ruigrok, Emke Jansma en Ivonne van der Velden

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - De Rooms Katholieke 
Geloofsgemeenschappen van 
Heeswijk en Dinther hebben be-
sloten Allerzielen te vieren met 
telkens 30 mensen. 

Deze Allerzielenvieringen vin-
den doorgang op zondagmid-
dag 1 november om 14.00 uur 
en maandagavond 2 november 
om 19.00 uur. Het zijn vieringen 
voor de nabestaanden van ruim 
60 overleden parochianen die 
hiervoor al een uitnodiging ont-
vangen hebben. 
Spijtig genoeg is er vanwege 

de Covid-19-maatregelen geen 
ruimte voor andere gelovigen in 
de St. Servatiuskerk van Dinther. 
Reservering staat open voor de 
genodigden.

Allerzielenviering alleen 
voor genodigden

LEZERSACTIE
Winnaar van het boek
‘Omdat ik van je Rouw’

Hanneke van der Voort
Proficiat
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Linolux shop-in-shop goede aanvulling
bij Van Zutphen Bedden

Linolux shop-in-shop
De afgelopen tijd is er bij van Zut-
phen Bedden in Erp hard gewerkt 
aan de nieuwe Linolux shop-in-
shop. Er zijn kosten nog moeite 
gespaard, van vloer tot plafond 
is alles vernieuwd. Een mooie en 
goede aanvulling op deze mooie 
winkel. Het assortiment bevatte 
al het nodige bedtextiel, maar 

bad- en keukentextiel is nieuw. 
Van badlakens, badjassen, sprei-
en tot thee en vaatdoeken, en 
zeker niet te vergeten de zeer rui-
me collectie kussens, dekbedden 
en dekbedovertrekken. 

Openingsacties
De opening van de Linolux shop-
in-shop is vrijdag 23 oktober. 

Profiteer van leuke openings-
aanbiedingen op vrijdag 23, za-
terdag 24 en zondag 25 oktober. 
Houd de Facebookpagina en 
Instagram in de gaten voor het 
laatste nieuws en acties. 

U bent van harte welkom bij 
Van Zutphen Bedden, 
Hertog Janplein 27 in Erp.

ERP -  Inmiddels is Van Zutphen Bedden uitgegroeid tot een begrip in de regio op het gebied van sla-
pen. Ze hebben vijf jaar geleden al een uitbreiding van de bedlinnen afdeling in de winkel gecreëerd, 
maar er kwam steeds meer vraag naar bad- en keukentextiel. Daarom hebben ze besloten om naast de 
1500 vierkante meter grote showroom met vele A-merk boxsprings, matrassen en bedden er een ruim 
opgezette Linolux shop-in-shop te realiseren.
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Keukens, kasten, binnendeuren en meubels
bijna alles is mogelijk.

                      Neem eens een kijkje op www.siis.nl

Een ander interieur
door een nieuwe kleur

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

AKKER ZONWERING uit Heesch is jouw specialist
op het gebied van buiten leven
Familiebedrijf door uitbreiding werkplaats vergroot

Een gezellig familiebedrijf met 
drie vaklieden (Wout van de 
Ven, Albert Strik en zoon Jelle in 
de werkplaats, maar die ook te-
kenen voor montage en onder-
houd), en twee dames; Ilse Strik 
en Meggie van de Ven, die op 
kantoor alles plannen en regelen; 
het klinkt niet zo heel bijzonder, 
maar dat is Akker Zonwering dus 
wél. Dit hecht familiebedrijf, dat 
nu zo’n 23 jaar bestaat, maakt 
dus echt alles zelf, en dat is uniek 
in deze regio. 
Tel daarbij op een snelle levering, 
een zeer groot assortiment, een 
perfecte service en een scher-
pe prijsstelling en je weet dat je 
niet verder hoeft te kijken dan 
Akker Zonwering. Wout: “Wij 
maken het echt allemaal zelf. Bij 

ons komt alles op lengtemateri-
aal binnen en wordt afgekort op 
maat. Ik kan wel zeggen dat je 
deze werkwijze niet vaak ziet bij 
een soortgelijk bedrijf in de regio 
Noordoost-Brabant. 

Omdat we zowat alles op voor-
raad hebben, werd onze werk-
plaats te klein, er was te weinig 
ruimte om de spullen op te slaan. 
Nu kunnen we weer fijner werken 
en ook hoeven we ons niet meer 
druk te maken of we alles wel 
kwijt kunnen.” Ilse en Meggie:
“Ons pap zou trots zijn ge-
weest!”

Compleet buitenleven
Akker Zonwering is in 1997 ge-
start aan de Zoggelsestraat in 
Heesch. Met een kleine werk-
plaats was het bedrijf toen nog 
vooral gespecialiseerd in rolluiken 

en zonweringen. Hoe anders is 
dat anno 2020 waarin het Hee-
sche bedrijf hét adres is voor de 
levering en montage van onder 
andere windvaste screens, zoals 
SolidScreen met rits, en anti-in-
braak- en verduisterende rollui-
ken. Ilse: “Maar ben je op zoek 
naar een overkapping, kunststof 
kozijn of een zonnescherm? 

HEESCH – Met een nieuw logo en een werkplaats die nogal wat vierkante meters 
gegroeid is, is Akker Zonwering zowat een vernieuwd bedrijf. En wat uniek is: 
alles wordt zelf gemaakt in de mooie werkplaats aan de Zoggelsestraat in Heesch. 
Akker Zonwering maakt waar wat anderen roepen; dat is het verschil!

‘Akker Zonwering maakt waar wat anderen roepen; 
dat is het verschil’
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Ook dan zit je bij ons goed! Wij 
zijn je partner als het gaat om je 
complete buitenleven.” Albert 
beaamt dit en zegt: “Ook bouw-
bedrijven en timmerbedrijven 
hebben ons inmiddels weten te 
vinden en daarnaast staan wij 
ook garant voor onderhoud aan 
schoolgebouwen en kantoren. 

Onderhoud van onder andere 
zonwering en rolluiken is natuur-
lijk erg belangrijk; een gedegen 

onderhoud zorgt ervoor dat je 
product veel langer meegaat.”

Mooie producten
Akker Zonwering heeft een 
groot aantal producten in haar 
assortiment, maar wil graag een 
tweetal wat nieuwere producten 
juist onder de aandacht brengen. 
Ilse: “De SolidScreen is een nieu-
we screen die windvast is, in elke 
stand. Dankzij een ritssysteem zit 
het doek in elke positie windvast 

en is insectenwerend in gesloten 
positie. Het zonwerende doek 
is voorzien van een speciale af-
boording met symmetrische rits, 
waardoor het geheel stevig ge-
vat is. De SolidScreen kan wor-
den toegepast in de particuliere 
woningbouw, kantoorgebouwen 
of projectbouw. Ook de Alulux 
rolluiken die wij in ons assorti-
ment hebben, hebben enorm 
veel toepassingsmogelijkheden. 
Zo beveiligen ze tegen inbraak, 
werken ze zon- en hittewerend, 
zijn ze ook nog eens energiebe-
sparend én isoleren ze perfect 
tegen geluid.”

Akker Zonwering biedt jou de ze-
kerheid van vakmensen die met 
je meedenken en die je voorzien 
van een passend productadvies. 

Wil je graag onze mooie 
showroom bezoeken om je ge-
heel vrijblijvend van een deskun-
dig advies te laten voorzien? Je 
bent van harte welkom, maak 
van tevoren wel eerst telefonisch 
een afspraak!

WAANZINNIGE woonweken Stijlvol
wonen

AKKER ZONWERING uit Heesch is jouw specialist
op het gebied van buiten leven
Familiebedrijf door uitbreiding werkplaats vergroot

Zoggelsestraat 21a - 5384 LL Heesch - 0412-453113
info@akker-zonwering.nl - www.akker-zonwering.nl

Maandag tot en met zaterdag alleen op afspraak geopend.

GRATIS CONNEXOON
ter waarde van € 169,- 

bij aankoop van 
twee Somfy IO producten.

Geldig tot en met 31 december 2020

Tekst: Milène Putters
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1 t/m 31 oktober 2020
Regentonactie

26 oktober 2020
Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken 

29 oktober 2020
Raadsvergadering

31 oktober 2020
Duurzame Huizen Route

4 november 2020
Aanmelden snoeihout
buitengebied 

7 november 2020
Duurzame Huizen Route

t/m december 2020
Aanmelden mantelzorg-
waardering

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

Aanpassen
Zo af en toe ga ik met m’n beste vrien-
din op een stedentrip. In Madrid, Lon-
den en Boedapest beleefden we eerder 
al heerlijke tijden. Mooie steden, veel 
te zien en te doen, lekker eten en drin-
ken. Na een paar dagen ontspanning 

kunnen we er dan weer helemaal tegenaan.  Toen we afgelopen 
zomer plannen maakten voor een nieuw reisje, vielen alle vlieg-
bestemmingen af. Dat zagen we niet zitten, dicht op elkaar in de 
cabine van een vliegtuig. Dus het werd een weekendje Hannover. 
Duitsland had de veilige code geel en Nederlanders waren er toen 
nog welkom. Maar na de dringende oproep van het kabinet om 
alleen noodzakelijke reizen te maken, hebben we ook een streep 
door dit uitje gezet. 
Afgelopen weekend beleefden we het alternatief: we logeerden 
bij m’n vriendin thuis. Heerlijk gewandeld, eten laten bezorgen, 
film gekeken op Netflix en de volgende ochtend met mondkapjes 
op naar de Kunsthal Helmond in het toegewezen tijdslot (prach-
tige tentoonstelling van Harry Gruyaert, dé Europese pionier van 
de kleurenfotografie). Kortom, het aangepaste reisje beviel ons 
prima. Met een beetje creativiteit kan zo’n ‘dicht-bij-huis-uitstapje’ 
ondanks alle beperkingen toch verrassend leuk zijn. 
Mijn vriendin maakt zich zorgen over haar zieke moeder, aan wie 
ze liefdevol mantelzorg geeft. Haar moeder moet voor behande-
lingen naar het ziekenhuis en ze hoopt dat die door kunnen blijven 
gaan. We hebben er veel over gesproken afgelopen weekend. 
Over hoe belangrijk het is om ons aan de regels te houden, juist 
voor anderen die kwetsbaar zijn en bevattelijk voor het virus. Zeker 
voor die mensen houden we afstand van elkaar, komen we niet 
samen in groepen, wassen we onze handen extra vaak en blijven 
we zoveel mogelijk thuis. Zodat we straks zelf ook weer de leuke 
dingen kunnen gaan doen die we nu zo moeten missen.
Tot slot roep ik u op om naar elkaar om te kijken. Deze gedeeltelij-
ke lockdown raakt ons allemaal, maar zeker de mensen die alleen 
of eenzaam zijn. Nu de dagen korter worden en het weer niet uit-
nodigt om naar buiten te gaan, voelt het thuisblijven wellicht nog 
beklemmender dan tijdens de eerste coronagolf. Geef elkaar daar-
om hulp en aandacht. Bel eens wat vaker met iemand die alleen is, 
bied aan om boodschappen te doen of stuur een lief kaartje. Het 
zijn lichtpuntjes die troost en steun kunnen bieden. Bernheze heeft 
al eerder bewezen dat we daar goed in zijn. Samen kunnen we dat. 

COLUMN

Burgemeester Marieke Moorman

In de week van 9 november 
2020 halen we snoeihout op in 
het buitengebied.

Aanmelden en werkwijze
Als u uw snoeihout wilt laten op-

halen, vul dan voor 4 november 
2020 het online formulier in op 
www.bernheze.org (zoekterm: 
snoeihout). We gebruiken uw 
gegevens alleen voor het behan-
delen van deze melding. 

Gemeente haalt snoeihout 
buitengebied op 
Aanmelden tot 4 november 2020

Op routes waar door corona 
geen buslijnen meer rijden, kun-
nen reizigers gebruik maken van 
de regiotaxi tegen WMO-tarief. 
Dat is ongeveer gelijk aan het 
OV-tarief.

De vervoerders Arriva en Hermes 
rijden volgens een aangepaste 
dienstregeling, omdat minder 
reizigers gebruik maken van het 
openbaar vervoer, vanwege het 
coronavirus. Belangrijke bestem-

mingen, zoals bijvoorbeeld zie-
kenhuizen, bedrijven en werklo-
caties moeten natuurlijk wel 
bereikbaar blijven. Als er op be-
paalde plekken problemen zijn, 
met name doordat bijvoorbeeld 
buurtbusverenigingen niet meer 
rijden, vangt de regiotaxi dat op. 
Voor meer informatie en reser-
veren: www.regiotaxinoordoost-
brabant.nl/vervoer/ of bel met 
de reserveringslijn: 
0900 - 829 44 67.

Regiotaxi tijdelijk vangnet 
voor OV

Jouw gratis SlimWonen App
Met de SlimWonen App kan je 
eindelijk zien hoeveel euro jij per 
dag aan energie uitgeeft. Verder 
geeft de app je een bespaardoel 
en helpt je om dat te halen. De 
app biedt daarvoor bespaar-
tips, maakt overstappen van 
energieleverancier makkelijk en 
nog veel meer. Daarmee kan jij 
tot wel € 300,- per jaar bespa-
ren op jouw energierekening.

Download nu de app en start 
met besparen
Download de App via de Goog-

le Play Store of App Store. Scan 
de QR-code met de camera van 
jouw telefoon of QR-scanner om 
de app direct te downloaden:

Activeer jouw account na het 
downloaden met jouw persoon-
lijke activatiecode. Deze heb jij 
per post ontvangen. Niet ont-
vangen of activatiecode kwijt? 

Vraag dan gemakkelijk een nieu-
we aan in de app. Je kan de 
SlimWonen App ook downloa-
den via www.slimwonenapp.nl/
downloaden

Bespaar tot € 300,- met
de SlimWonen App!
De gemeente Bernheze helpt jou graag om te besparen op jouw 
energierekening. Daarom bieden wij gratis de SlimWonen App aan. 
Deze app geeft je inzicht in jouw energieverbruik en maakt energie 
besparen leuker én makkelijker.

Gemeente Bernheze heeft haar 
handtekening gezet onder het 
ambitiestatement Duurzame 
Gronduitgifte.

Wij volgen daarmee het voor-
beeld van 24 andere organi-
saties en gemeenten, die ook 
hebben uitgesproken zich te 
willen inzetten voor een duurza-

mer gebruik van hun gronden. 
De gezamenlijke inspanningen 
moeten zorgen voor herstel van 
de biodiversiteit, een betere bo-
demgesteldheid en een betere 
waterkwaliteit in Brabant.

Kijk voor meer informatie op:
www.bernheze.org 
(zoekterm: gronduitgifte)

Duurzame gronduitgifte

Allemaal aan de ton: koop in oktober
een regenton en krijg korting

We zijn op zoek naar:
- Senior Planoloog / Beleidsmedewerker RO
- All-round consulent Wmo
Meer info en solliciteren op www.werkeninnoordoostbrabant.nl

VACATURE
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GEMEENTEBERICHTEN

Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tij-
dens openingstijden op afspraak inzien in het 
gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tij-
dens openingstijden op afspraak inzien in het 
gemeentehuis in Heesch en raadplegen op 
www.bernheze.org of www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

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

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

rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Her-
togenbosch. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten verschul-
digd.
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-/beroepsmogelijkhe-
den.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 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 onder-
werp, de reden waarom u bezwaar/zienswij-
ze/bedenking indient en uw handtekening.

De volgende raadscommissie-
vergadering vindt binnenkort 
plaats. In verband met de coro-
namaatregelen worden de ver-
gaderingen digitaal gehouden. 

Een vergadering bijwonen in de 
raadszaal is dus niet mogelijk. U 
kunt de vergaderingen wel live 
volgen via www.bernheze.org of 
op een ander tijdstip terugkijken. 
De agenda en stukken vindt u 
op www.bernheze.org.

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

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op 26 oktober 2020
- Opiniërende bespreking beleid 

arbeidsmigranten

Raadsvergadering 
Op 29 oktober om 19.30 uur 

vindt er een raadsvergadering 
plaats. In verband met de coro-
namaatregelen worden de ver-
gaderingen digitaal gehouden. 
Een vergadering bijwonen in de 
raadszaal is dus niet mogelijk.

U kunt de vergaderingen wel 
live volgen via de website van de 
gemeente (www.bernheze.org) 
of achteraf terugkijken. Wilt u 
meespreken met een onderwerp 
dat op de agenda staat, neem 

dan contact op met de griffie via 
griffie@bernheze.org

Op de agenda:
- Vervolg keuze scenario voor 

toekomst DNI
- Toetreding gemeente Boxtel 

tot gemeenschappelijke rege-
ling BHIC

- Verklaring van geen beden-
kingen ten behoeve van ver-
gunningsaanvraag uitbreiding 
kinderdagverblijf ’t Broek 8, 

Nistelrode
- Toepassen coördinatierege-

ling 3.6.1. wro Abdijstraat 31, 
Heeswijk-Dinther

- Tweede tussentijdse bestuurs-
rapportage 2020 gemeente 
Bernheze

- Zienswijzeverzoek deelname 
van de Veiligheidsregio Bra-
bant-Noord in de Werkgevers-
vereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s

RAADSCOMMISSIEVERGADERING

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen ambtshalve 
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de 
volgende personen niet meer wo-
nen op het adres in de gemeen-
te Bernheze waar zij volgens de 
Wet basisregistratie personen 
staan ingeschreven. Het onder-
zoek van de afdeling Burgerza-
ken leverde geen resultaat op. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze is van plan het bijhou-
den van hun persoonsgegevens 
ambtshalve te beëindigen. Dit 
kan voor hen grote persoon-
lijke en/of financiële gevolgen 
hebben. Het formele besluit tot 
uitschrijving wordt gepubliceerd 
op de gemeentepagina’s in deze 
krant.
-  Schaijk van, Juul,
 geboortedatum: 20-06-1998
-  Lieponis, Tautvydas, 
 geboortedatum: 16-10-1992 

Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met het de afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente Bern-
heze via 0412 458888 of
gemeente@bernheze.org. 

Besluit ambtshalve wijziging
adresgegevens

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

- Canhoto Pedras, Luis Miguel, 
geboren op: 02-10-1995

 Besluitdatum:  10 september 
2020

- Książek, Dominik Krzysztof, 
geboren op: 18-09-1995

 Besluitdatum: 10 september 
2020 

Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

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

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 12 oktober 
2020 besloten een standplaats-
vergunning te verlenen aan CZ, 
p.a. Postbus 90152, Tilburg voor 
het plaatsen van een informa-
tie-bus voor 2021 op de parkeer-
plaatsen aan ’t Dorp, Heesch. 
Het besluit is verzonden op 15 
oktober 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de volgende 
verkeersbesluiten vastgesteld:
1. het instellen van een gere-

serveerde gehandicaptenpar-
keerplaats in de Vatenstraat te 
Nistelrode ter hoogte van huis-
nummer 9;

2. het instellen van een voet-
gangersoversteekplaats in De 
Ploeg te Heesch ter hoogte van 
basisschool De Kiem;

3. het instellen van diverse ver-
keersmaatregelen op het over-
loopparkeerterrein en de toe-
gangsweg tussen Weijen 19a 
en 21.

Deze besluiten zijn in te zien via 
www.officielebekendmakingen.nl.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing. 

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Vorstenbosch
- Oude Veghelsedijk 22
 Veranderen agrarisch bedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Hadewychstraat 63
 Uitbreiden woning
 Datum ontvangst: 07-10-2020
- Wijststraat 7
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening t.b.v. ge-
bruik ruimte als werkplek

 Datum ontvangst: 12-10-2020
Nistelrode
- De Oude Ros 11
 Legalisatie bestaande berging
 Datum ontvangst: 09-10-2020
Vorstenbosch
- Kerkstraat 2
 Handelen met gevolgen voor 

beschermde monumenten 
t.b.v. vervangen T-Mobile an-
tennes

 Datum ontvangst: 09-10-2020
Heeswijk-Dinther
- Sectie F538,539,541,54,1282 

(tegenover Hoge Broekstr.1)

 Aanleg trayveld
 Datum ontvangst: 13-10-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Elzenseloop 77
 Plaatsen tuinhuisje
 Verzenddatum: 12-10-2020
Nistelrode
- Weijen ong. sectie C 3905
 Tijdelijk (voor de duur van 10 

jaar) gebruik van weiland als 
overloopparkeerplaats en han-
delen in strijd met regels ruim-
telijke ordening

 Verzenddatum: 12-10-2020
Heeswijk-Dinther
- Berg-en Dalseweg 1
 Vernieuwen dak bijgebouw
 Verzenddatum: 13-10-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. Omdat dit be-
sluit leidt tot een onomkeerbare 
situatie en treedt zes weken na 
verzending van het besluit in 
werking. 
Heesch
- Ruitersweg-west 4
 Kappen 1 Eik (werkzaamheden 

kabels)
 Verzenddatum: 15-10-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 
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Zo wil het bestuur van CC De 
Pas en De Eijnderic een nieuwe 
instelling en het liefst met een 
bedrag van € 5,3 miljoen. Veel 
stemmen gaan echter op om dat 
toch maar niet te doen. De ge-
meenteraad gaat eind oktober 
een besluit nemen.

De appartementen aan het Van 
de Ven-Erf op nieuwbouwproject 
De Erven in Heesch gaan ook 
niet door. Omwonenden roerden 
zich en maakten zich boos om-
dat de bouw van appartementen 
niet voorzien was toen zij een 
huis kochten. De wethouder is 
nu met de ontwikkelaar in onder-
handeling om er kleinere, grond-
gebonden woningen te bouwen.

De windmolens op industrie-

terrein Heesch-West komen er 
niet. Door de slagschaduw zijn 
er minder mogelijkheden om in-
dustriegebouwen te plaatsen. Ik 
denk dat de weerstand vanuit de 
inwoners en de politiek hier een 
meer doorslaggevende rol heeft 
gehad. 

De jarenlange lobby van diver-
se gemeenten en instellingen bij 
de minister van Verkeer en Wa-
terstaat, om de A50 vanaf Paal-
graven naar Ewijk aan te pakken, 
heeft eindelijk geleid tot een ge-
volg. De minister heeft de snel-
weg opgenomen in de planning 
om zo snel mogelijk te worden 
aangepakt.
Zo zie je maar dat het belang-
rijk is je stem te laten horen. Bij  
Lokaal vindt u een luisterend oor!

De stem van
het volk

Oftewel participatie, om het met een duur-
der woord aan te duiden. Meepraten en 
meedenken is belangrijk. Vaak echter gaat 
het niet goed, tenminste dat vinden dan de 
inwoners omdat er een besluit is genomen 
wat hen niet bevalt. 

Frans van de Ven, raadslid Lokaal

Dat er rommel op straat ligt en 
dat er te hard wordt gereden zijn 
de twee grootste ergernissen. En 
dat is mooi, want die zijn eigen-
lijk het makkelijkste op te lossen. 
Dat doen we namelijk gewoon 
zelf. Ja, jij rijdt niet te hard, maar 
je buurman. Spreek elkaar er ge-
woon op aan. 
En dat geldt ook voor de rommel. 
Natuurlijk is dat hinderlijk, maar 
zo eens in de zoveel tijd met een 
plastic zak in de hand een rondje 
in de buurt lopen en we komen 

een heel eind. Heel veel mensen 
voelen zich onveilig. En dat is na-
tuurlijk heel zorgelijk. Dat komt 
met name door (schuur)inbraken 
en diefstallen. WhatsAppgroe-
pen helpen daarbij echt preven-
tief.

De drugsgerelateerde criminali-
teit stoomt op, ook bij ons. On-
bekenden die langskomen met 
de vraag of ze je schuur kunnen 
huren. Tsja, dan weet je het wel. 
Maar liefst één op de zes is wel-

eens benaderd hiervoor. En ieder-
een heeft er wel begrip voor als 
je dan niet gelijk naar de politie 
loopt, maar misdaad melden kan 
gelukkig ook nog altijd anoniem.

Kortom, er gebeurt nogal wat 
in ons buitengebied. Gelukkig 
wonen we er over het algemeen 
naar grote tevredenheid. 

De leefbaarheid wordt hoog ge-
waardeerd evenals de rust en de 
sfeer. Laten we het zo houden! 

Ons buitengebied

Afgelopen week kwamen de resultaten naar buiten van een enquête over de 
veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied van Bernheze. Ruim 600 men-
sen namen de moeite om de enquête in te vullen, dus we hebben een goed 
beeld gekregen.

Rob van Herpen, fractievoorzitter a.i. D66 Bernheze

Huurders tellen mee!
De aangeboden cadeaubon van 
€ 45,- is vooral geschikt voor 
kleine dingen, zoals ledlampen 
en radiatorfolie. Die kunnen 
huurders ook prima gebruiken. 
Mensen met een kleine beurs 
kunnen geen eigen woning ko-
pen. Vaak besteden zij - gedwon-
gen - al een groter deel van het 
inkomen aan steeds hoger wor-

dende huur. Juist zij kunnen een 
extraatje voor zaken als verduur-
zaming heel goed gebruiken. 

Wethouder Wijdeven erkende in 
zijn reactie op de vraag van de 
SP dat het wel zo eerlijk zou zijn 
als ook huurders deze cadeau-
bon zouden krijgen. Hij beloofde 
te gaan uitzoeken wat hij voor 
hen kan doen. Intussen kunnen 

woningeigenaren de bon alvast 
goed besteden. Vooral lokale on-
dernemers zouden in deze moei-
lijke tijd erg geholpen zijn met 
lokale besteding. 
De SP Bernheze gaat ervan uit 
dat het wethouder Wijdeven lukt 
om ook voor huurders nog een 
cadeaubon van de gemeente te 
regelen. Dit voor het ook ver-
duurzamen van hun huurwoning. 

Huurders kunnen ook een steuntje 
bij verduurzaming gebruiken

Recent hebben huiseigenaren in Bernheze een cadeaubon van € 45,- van de 
gemeente gekregen. Dit als aanmoediging voor het verduurzamen van hun 
woning. De SP vindt het een goede zaak dat de gemeente inwoners onder-
steunt bij energiebesparing en duurzaamheid. Maar het is, wat de SP betreft, 
een gemis dat de huurders in Bernheze deze cadeaubon dus (nog) niet ge-
kregen hebben. Dit was aanleiding voor een vraag vanuit de SP tijdens de 
vergadering van de commissie Ruimtelijke Zaken op 14 oktober. 

Bianca van Beugen, SP Ruimtelijke Zaken en Milieu

Alvorens de VVD-Bernheze hier-
over een besluit kan nemen, 
hebben we nog wel veel vragen 
en opmerkingen. Inmiddels is het 
pand aangekocht en na aflossing 
van de hypotheek en verrekening 
van overige openstaande posten, 
resteert er een bedrag van 
€ 556.750,- voor DNI om de be-
drijfsvoering uit te voeren.

Er is nog geen huurcontract tus-
sen de gemeente en DNI gete-
kend, maar de wethouder gaf 
aan dat er jaarlijks een huurbe-
drag van € 85.000,- mee ge-
moeid zal zijn.

Er is veel discussie over de ho-
reca, commercieel of alléén pa-
ra-commercie. Hierover is de 
nodige verwarring ontstaan, om-
dat er partijen zijn die vinden dat 

commerciële horeca kan/mag, 
maar de lokale horeca niet. De 
VVD-Bernheze is voorstander 
van commerciële horeca, maar 
het college kiest voor para-com-
mercie.
De exploitatiebegroting is on-
duidelijk. Het advies aan de ge-
meente toont een klein negatief 
resultaat van € 5.000,- bij een 
omzet van € 700.000,-. De cij-
fers van DNI zelf geven een ver-
lies van € 99.000,- aan.

In scenario drie wordt voorge-
steld om de theaterzaal te be-
houden, ondanks de keuze voor 
slechts een podiumfunctie. Dit 
stelt diverse grote evenementen 
gerust, zoals carnaval en For Mi-
neur.

Reageren: info@vvdbernheze.nl

DNI: laatste rondje?

Dinsdagavond 13 oktober vond in de com-
missie Maatschappelijke Zaken de discus-
sie plaats over de toekomst van CC De Pas. 
Het college had de opdracht van de com-
missie uitgevoerd, waarbij scenario twee 
beoordeeld is en scenario drie geheel on-
derbouwd. Het college stelt nu voor om te 
kiezen voor scenario drie met een investe-
ring van € 2,5 miljoen exclusief btw.

Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD

Voor alle uiteenlopende zaken in 
onze gemeente zijn we er, lezen 
we ons in, zoeken zaken uit en 
proberen daarover genuanceer-
de, weloverwogen meningen te 
geven. Recente en nog lopende 
voorbeelden zijn de tennisbanen 
in Loosbroek, de Traverse en mo-
gelijke nieuwe rondweg in Hees-
wijk-Dinther, de DNI/CC De Pas 
in Heesch, de beoogde whisky- 

stokerij in Nistelrode, kinderdag-
verblijf De Dierenvriendjes in 
dezelfde kern en de verkeerspro-
blemen in en rond de Akkerweg 
in Vorstenbosch. Dit alles kost 
de nodige tijd, maar die stoppen 
we er graag in. Toch zou het fijn, 
maar vooral ook goed zijn, dat 
meer mensen met ons meepra-
ten en eveneens meedoen. Alle 
inbreng, in welke vorm dan ook, 

stellen we erg op prijs. Maar voor-
al die van jullie, jongeren. Laat 
je horen, toekomstgericht. Doe 
mee! Politieke Partij Blanco staat 
ervoor en gaat ervoor. Dit willen 
we graag zo houden. Met jullie, 
met jou! Belangstelling, vragen, 
jezelf oriënteren? Neem gerust 
eens contact op met ons via 
06-10390189, info@ppblanco.nl 
of adrdonkers@gmail.com. 

Natuurlijk ook jij...

Het raadswerk blijft doorgaan. Gelukkig een aantal bijeenkomsten weer ‘aan 
tafel’. Elkaar direct zien en horen is belangrijk. Maar dat geldt natuurlijk ook 
voor het onderwijs en allerlei soorten werk. Hoewel enigszins beperkt, probe-
ren we als Politieke Partij Blanco onze werkzaamheden zo goed maar ook zo 
objectief mogelijk te blijven doen. Wel altijd met de grootste betrokkenheid. 
Als mensen ons vragen om een nader gesprek of een bezoek, dan komen we. 
We zetten ons niet extra of meer in voor ‘onze’ directe kernen. 

Ad Donkers, raadslid Blanco
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

COLUMN
Schuldhulpmaatje
Bernheze vertelt...’

KOM JE NIET UIT MET JE GELD
OF HEB JE SCHULDEN?

Voorkom dat het erger wordt en vraag hulp! 

Samen lukt ’t!
Wist je dat in Nederland ongeveer 1 op de 5 huishoudens te 
maken heeft met schulden? Geldt dit ook voor jou? Je bent 
dus niet de enige! Schaamte weerhoudt mensen er vaak van 
om in een vroeg stadium hulp te zoeken. SchuldHulpMaatje 
kan je juist in dit beginstadium ondersteunen. 

Onze maatjes helpen je jouw financiële zaken weer op orde 
te krijgen. Zij bieden ook een luisterend oor en een arm om 
de schouder. Wil je graag in contact komen met één van onze 
maatjes? Neem dan contact op met onze coördinator Harry 
Vos. Hij neemt persoonlijk contact met je op om jouw situatie 
te leren kennen. Vervolgens koppelt hij je aan een maatje.

Het maatje gaat SAMEN met jou aan de slag. SAMEN naar een 
toekomst zonder schulden, angst en stress. Want SAMEN lukt 
‘t! Dat is waarin wij geloven! 

Onze goed opgeleide maatjes kunnen je helpen je financiële 
zaken weer op orde te krijgen. Vrijwillig, kosteloos en zonder 
te oordelen. Neem contact op met onze coördinator Harry Vos 
via shm.hvos@gmail.com of 06-21139270. Of meld je aan via 
www.schuldhulpmaatje.nl 

Aarzel niet om contact met hem op te nemen! 

SchuldHulpMaatje Bernheze is onderdeel van een landelijk 
netwerk. Meer informatie is te vinden op 
www.schuldhulpmaatje.nl, www.uitdeschulden.nu of, 
www.geldfit.nl of www.eerstehulpbijschulden.nl. 
Nog geen 25 jaar? Kijk dan ook op www.moneyfit.nl.

Deze campagne is mede
mogelijk gemaakt door 
Coovels Smits Stichting en KNR. 

Elke dinsdag
BROODDAG

5 halen = 4 betalen

Dorpsstraat 47 - Loosbroek - 0413-229 396

Vandaar dat De Eijnderic met 
haar cursussen intrek wilde ne-
men in het gebouw van CC De 
Pas. Een win-winsituatie: betere 
bezetting van dit gebouw én de 
cursussen zouden dan ook toe-
gankelijk zijn voor mindervaliden. 
Het huidige pand van De Eijnde-
ric zou verkocht kunnen worden. 
De opbrengsten van het pand 
vormen een mooie bijdrage voor 
de verhuizing naar de Misse.

Tenminste, dat zou je denken. 
Maar nergens is gerekend met 
het vrijkomen van de woonboer-
derij met bijgebouwen. Er is ook 
niet gekeken wat de huidige lo-
catie van de bibliotheek oplevert 
als deze naar de buren verhuist. 

Vooruitkijken vraagt dat álle be-
kende factoren meegerekend 
worden. In de discussie over de 
toekomst van het gebouw van 

CC De Pas worden De Eijnderic 
en de bibliotheek vaak vergeten. 
Het gebouw moet meer worden 
dan een verzameling zalen. 

Een huiskamer voor het hele 
dorp. Dat kost in eerste instantie 
meer, maar geeft een mooi ein-
de. 

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Achter de horizon…

Het mooie aan de gemeenteraad zou moeten zijn dat je verder kijkt. Niet 
alleen naar het hier en nu, maar dat je verder durft te kijken. Een kijkje achter 
de horizon. Vooruitkijken vraagt meer lef, maar biedt mooie uitzichten. De 
Eijnderic (wat betekent dat ook alweer?) moet voorbij haar eigen horizon 
kijken. De huidige locatie in Heesch voldoet niet meer aan de moderne eisen. 
Dat kan ook niet, het is immers een monumentaal pand. Een prachtig pand 
met drempels, opstapjes en trappen waar geen (trap-)lift mogelijk is. 

Bellinda van den Helm, commissielid Progressief Bernheze 

Samen werken aan een veilig 
buitengebied

Het recente onderzoek ‘Leef-
baarheid en veiligheid in het 
buitengebied Bernheze’ laat on-
der andere zien dat er een toe-
nemend gevoel van onveiligheid 
bestaat. Vooral rommel, hard 
rijden, diefstal van machines en 
drugsgerelateerde activiteiten 
worden door de deelnemers aan 
het onderzoek gemeld. Dit gaat 
helaas gepaard met een lage 
meldingsbereidheid. 

Het CDA Bernheze maakt zich 
hier zorgen over. Wij willen een 
aanpak die leidt tot een verbete-
ring van het veiligheidsgevoel bij 

de inwoners van het buitenge-
bied. Zowel politie als gemeente 
geven gelukkig aan dat de aan-
pak van criminaliteit prioriteit 
heeft. 

Als inwoner van het buiten-
gebied weet en ziet u als geen 
ander wat voor bijzonderheden 
in uw buurt plaatsvinden. Maar 
samen met politie, gemeente en 
uw buren kunnen we natuurlijk 
veel meer!

Goede ervaringen met een ac-
tieve buurtpreventieapp zorgen 
voor een gevoel van gezamen-

lijke verantwoordelijkheid voor 
de eigen buurt. Dit kan de mel-
dingsbereidheid van verdachte 
situaties aan de politie aanmer-
kelijk verbeteren. Zij aan zij voor 
een veilig buitengebied! 

‘s Avonds laat, je laat even je hond uit of je komt op de fiets thuis na 
een feestje. Je ziet wat. Iets dat niet pluis is. Een verdachte situatie 
in jouw omgeving. Wat doe je dan? Bel je de politie? Stuur je een 
berichtje in de buurtapp? Of doe je niets omdat je bang bent voor 
eventuele consequenties voor je eigen veiligheid? 

Adri School, burgerlid Commissie Bestuur en Strategie

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

De 50PLUS Bernheze speerpun-
ten zijn bestrijding van eenzaam-
heid, betere menselijke zorg, 
tegengaan van leeftijdsdiscrimi-
natie, meer veiligheid en burgers 
die zich niet gehoord voelen een 
stem teruggeven, in het bijzon-
der de oudere generatie.  

Afdeling 50PLUS Bernheze i.o 
wil bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2022 met een ijzer-
sterk team voor de dag komen 
en zoekt nog versterking in en-
thousiaste doorzetters met soci-

ale vaardigheden en een sterke 
maatschappelijke betrokkenheid. 

Wilt u 50PLUS in Bernheze hel-
pen zonder zelf actief mee te 
doen, word dan lid! 

Door lid te worden steunt u de 
politici van 50PLUS Bernheze 
die uw belangen behartigen en 
kunt u ook daadwerkelijk  mee-
beslissen over het verkiezings-
programma 50PLUS Bernheze 
en belangrijke vragen tijdens de 
Algemene Leden Vergaderingen.

Daarnaast ontvangt u als nieuw 
lid een uitnodiging voor een 
rondleiding in de Tweede Kamer. 
Een fascinerend kijkje achter de 
schermen van onze democratie!

Lid worden kost je het eerste jaar 
€ 1,- per maand. Vervolgens be-
taal je € 25,- per jaar. 

Wil je zelf actief meedoen met 
team 50PLUS Bernheze i.o meld 
je dan bij Hans Bongers, mail: 
hans.bongers62@gmail.com
of bel me op 06-1860 4538.

50PLUS Bernheze i.o. zoekt
versterking

De politieke partij 50PLUS heeft bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen in 
Bernheze een zodanig aantal stemmen behaald dat 2 zetels in de gemeente-
raad mogelijk zijn. Als liberale middenpartij die staat voor behoud van socia-
le waarden is dat logisch gezien de afbraak van deze waarden die de afgelo-
pen jaren heeft plaatsgevonden. 

Hans Bongers, 50PLUS Bernheze i.o.

50plus is een politieke partij in oprichting en heeft geen zitting in de raad

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

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

WINTERS UURTJE EXTRA Zie oplossing pagina 23

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES

AANGEBODEN

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

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

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

TE HUUR

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

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

OPSLAGUNITS 
IN NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2

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

. GEVRAAGD

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

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

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

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

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 

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

TE KOOP

DOOS MET HOBBYARTIKELEN 

Kantjes, band, lintjes in diverse 
kleuren. Nistelrode 
Informatie: 06-51232454.

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

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

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

TE KOOP GEVRAAGD

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

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Fébe van den Berg
uit Heesch

Winnaar:
Joey van Veghel

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenGriekse Goden

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

ALPHEUS APHRODITE CETO
DIONYSOS EURUS HYGIEIA
IRIS NIKE ZEPHYROS
ZEUS

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: ALPHEUS, APHRODITE, CETO, DIONYSOS, EURUS, HYGIEIA, IRIS, 
NIKE, ZEPHYROS, ZEUS

WOORDZOEKER: 

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

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

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

GEZOCHT

TIMMERMAN en/of
METSELAAR 

Leerling of ervaren

Voor meer informatie:
Frank van der Locht • 06-10907881

Dorpsstraat 58 • Loosbroek
info@vanderlochtbouwbedrijf.nl • www.vanderlochtbouwbedrijf.nl
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Maatregelen om heide te 
herstellen en behouden

De heideherstelmaatregelen op 
de Maashorst worden uitgevoerd 
door Bosgroep Zuid Nederland 
in opdracht van de provincie 
Noord-Brabant en het Europees 
Landbouwfonds voor Platte-
landsontwikkeling (ELFPO). 

De heidevlakten op de Kanons-
berg, Slabroekse Bergen, Herper-
duin en in Hooge Vorssel staan 
bekend om hun rijke biodiversi-
teit met zeldzame heidesoorten. 
Door de hoge stikstofneerslag 
vanuit de industrie, het verkeer 
en de agrarische sector, gaat de 
ecologische kwaliteit van de hei-
de achteruit. Planten hebben het 
daardoor moeilijk. Dieren zien 
hun voortplantings- en voed-
selmogelijkheden afnemen. De 
biodiversiteit loopt sterk terug. 
Zonder herstelmaatregelen ra-
ken bijzondere heidesoorten, zo-
als de stekelbrem, de kruipbrem 
en de grondster, hun leefgebied 
kwijt en verdwijnen ze. Voor 
diersoorten als de blauwvleugel-
sprinkhaan en de levendbarende 
hagedis zijn deze herstelmaatre-
gelen dan ook van groot belang. 

Om de heide voor de toekomst 
te behouden, wordt het volgen-
de gedaan:

- Maaien en chopperen om 
meer structuur- en leeftijdsva-
riatie aan te brengen in de hei-
devegetatie van Hooge Vors-
sel en       Slabroekse bergen

- Opslag verwijderen in Hooge 
Vorssel om dichtgroeien te 
voorkomen

- Steenmeel verspreiden op hei-
deterreinen in Hooge Vorssel, 
bij het Groot Ganzenven, de 
Kanonsberg en Slabroekse 
Bergen     om de bodem te hel-
pen herstellen. 

De werkzaamheden staan ge-
pland vanaf oktober. Afhankelijk 
van het weer en het verloop ne-
men de werkzaamheden enkele 
weken in beslag. 

Onderdeel van een 
POP3-herstelproject
Dit project is onderdeel van het 

Plattelands Ontwikkelingspro-
gramma (POP) en is mede mo-
gelijk dankzij de steun van het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en de 
provincie Noord-Brabant. 

POP3 kent drie basisdoelstellin-
gen. De achteruitgang stoppen 
van de biodiversiteit als gevolg 
van stikstof, het duurzaam her-
stellen van bos- en heideterrei-
nen en het verhogen van de eco-
logische kwaliteit en veerkracht 
van bodem en vegetatie zodat 
biodiversiteit kan toenemen. 

Vragen of behoefte aan meer
informatie?
Op bosgroepen.nl/bosgroep- 
zuid-nederland en in het veld 
word je geïnformeerd over de 
herstelmaatregelen met infor-
matiebordjes.

MAASHORST - De heide in de Maashorst wordt hersteld. Dit is nodig om te voorkomen dat de eco-
logische kwaliteit van de belangrijkste heidegebieden verder achteruit gaat. De hoge stikstofneerslag 
is de oorzaak van de afnemende kwaliteit van de heide. Door de herstelmaatregelen wordt de heide 
robuuster en beter bestand tegen extreme droogte en stikstofneerslag. 

Foto: Ibe van Oort

info@marvitech.nl - 06-53159229 - www.marvitech.nl

c.v. installatie • loodgieterswerk • luchtbehandeling
• las- & fitwerkzaamheden

HEESCH - Sinds 2009 zijn wij, 
Sjaak Groen en Anneke Stul-
tiens, betrokken bij een aantal 
projecten van Family Restora-
tion Services in Port Elizabeth, 
Zuid-Afrika.

Alle projecten van FRS hebben 
als doel om de kinderen uit de 
Township Motherwell betere 
leefomstandigheden te bieden. 
Naast een vijftal opvanghuis-
jes voor kinderen die in een be-
dreigde situatie leefden, is er 
een ‘transitiehuis’ voor de ou-
dere jeugd, waar ze onder be-
geleiding leert om zelfstandig te 
functioneren in de maatschappij. 
Daarnaast zijn er crèches en een 
voetbalclub waar de jeugd naast 
de trainingen ook normen en 
waarden bijgebracht krijgt. Sinds 
oktober 2011 hebben we in Ne-
derland met een aantal anderen 
een eigen stichting. Wij steunen 
de genoemde projecten financi-
eel met financiële onafhankelijk-
heid als doel. Van de gemeente 
Bernheze ontvangen we al heel 
wat jaren een bedrag als onder-

steuning, waar we erg dankbaar 
voor zijn. Tevens hebben we 
twee jaar de opbrengst mogen 
ontvangen van ‘Tocht met een 
missie’. Als stichting hebben we 
ons ingeschreven voor de ‘Actie 
Warm Hart’ van KRO/NCRV. Er 
hebben zich 100 projecten inge-
schreven, met de hoop om in de 
prijzen te vallen. Na het openen 
van de link kun je lezen waar we 
ons nu voor inzetten. Hiervoor 
hebben we veel stemmen nodig! 
Wil je ons helpen? Door de link 
te openen kun jij je stem aan ons 
geven maar let op: stemmen via 
Internet Explorer lukt niet, maar 
wel via bijvoorbeeld Firefox.
Stem vóór 14 november: 
www.warmhart.kro-ncrv.nl/
goede-doelen/the-eyes-
and-ears-of-the-community.

Stem je ook op ons project?
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Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Fiat 500 1.2 Pop, airco 2008

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

Opel Astra Station 1.6, airco 2006

Opel Astra 1.6 2000

Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Opel Zafira 1.9 CDti,  airco, nette auto 2008

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

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

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

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

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

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

Citroën Berlingo 1.6 VTi 2010 € 6.950,-

Citroen C4 Picasso 1.6 VTi 2009 € 4.499,-

Citroen C4 Grand Picasso 2009 € 5.450,-

Dacia Sandero Stepway 1.6 2011 €  4.999,-

Fiat Panda 0.9 Twin-air 2014 € 4.999,-

Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 4.999,-

Ford Fiesta 1.0 Style  2013 € 7.450,-

Ford Ka Titanium 2009 € 3.499,-

Ford Ka 1.2 Comfort 2011 € 3.999.-

Ford Ka 1.2 Cool & Sound 2011 € 3.999,-

Ford Focus 1.6 HB 2011 € 4.999,-

Hyundai Atos 1.1i Active Young 2006 € 1.999,-

Hyundai i10  Drive 2011 € 3.750,-

Hyundai Matrix 1.6i GLS 2002 € 1.250,-

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

Mazda 2 automaat 114dkm 2007 € 3.999,-

Opel Astra 1.4i HB 125 dKm 2009 € 3.999,-

Opel Astra Sport tourer, automaat 2011 € 7.450,-

Opel Corsa 1.2-16V Joy 2003 € 1.250.-

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

Renault Grand Modus automaat 2008 € 5.700,-

Renault Twingo 1.2-16V 2010 € 3.999,-

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

Toyota Aygo 1.0-12V 2009  € 2.999,-

Toyota Corolla Verso 1.6 2003 €  2.950,-

VW Fox 77DKm 2009  € 3.499,-

Bedrijfswagens: 
Citroen Berlingo 1.6 Bleu HDi 122dKm
                                                  2015 € 5.999,- ex Btw

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

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

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

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

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

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

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
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Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
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Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
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Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
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Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
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Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
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Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

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

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

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

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

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

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

Auto & Motor NIEUWS

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch - 0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Mazda CX3  automaat vol optie’s 15.000 km 2015   
Opel Mokka X automaat vol optie’s 6.000 km 2019
Opel Meriva  airco trekhaak 112.000 km 2006
Renault Captur nieuw model  automaat 10.000 km 2020        
Skoda Citigo   5drs  airco  zwart 38.000 km 2017
Seat Leon st  ecc  nav  wit  automaat 33.000 km 2017           

Wordt verwacht
Peugeot  208 vti navigatie airco 5 drs 102.000 km 2012

Wanneer kun je nou het bes-
te naar de merkspecialist, de 
universele garage of de dealer 
gaan? En wat is een Bovag-
garage eigenlijk? 

Het is verstandig om in elk geval 
één keer per jaar je auto naar de 
garage te brengen voor onder-
houd. Zo kun je een hoop na-
righeid voorkomen. Tijdens een 
onderhoudsbeurt kan een (goe-
de) garagist ook signaleren ‘wat 
eraan zit te komen’. Zo houd je 
grip op de kosten en wordt de 
kans aanzienlijk kleiner dat je 
plotseling komt stil te staan. Kies 
een goede garage uit of breng je 
auto naar de dealer. 

Wees vervolgens altijd duide-
lijk over het onderhoud of de 
reparaties die je uitgevoerd wilt 
hebben. Het is heel normaal om 
de garagist te vragen je eerst te 
bellen als het onderhoud boven 
een bepaald (van te voren afge-
sproken) bedrag uit gaat komen.

Je kunt een auto onderhouden 
bij onderstaande garages:
DE DEALER
Zit je auto nog in de garantie-
periode dan is het sterk aan te ra-
den naar de dealer te gaan. Doe 

je dat niet kan een dealer dat te-
gen je gebruiken op het moment 
dat je van de garantie gebruik 
wilt maken.  Hij is immers ergens 
anders in onderhoud geweest 
dus de dealer kan in twijfel trek-

ken of dat onderhoud wel juist is 
uitgevoerd.

EEN BOVAG-GARAGE
Garages die bij de brancheorga-
nisatie BOVAG zijn aangesloten 
werken volgens een bepaalde 
formule. Daarin is onder meer 
bepaald dat op onderhoud en 
reparatiewerk drie maanden 
garantie zit. De zogeheten Vak-
garages zijn aangesloten bij de 
BOVAG.

EEN UNIVERSELE GARAGE
Universele garages werken ge-
heel zelfstandig. Voordeel van 
deze garages is dat zij vaak een 
wat lager uurtarief hebben. Door 
de kleinschaligheid van het be-
drijf kent het personeel vaak de 
klanten en de geschiedenis van 
diens auto’s goed.

EEN MERKSPECIALIST
Een merkspecialist is een onaf-
hankelijk garagebedrijf dat is ge-
specialiseerd in één merk. Vaak 

Auto onderhoud: merkspecialist, dealer of unive rsele garage

Zo kun je  een hoop narigheid voorkomen
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• Audi A3 Carbrio, 1.8, TFSi, 160 pk, navi, xenon, 
leder, PDC, 17 inch, 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

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

LUCHTPOST
JANNE

Het ‘never ending’ klusproject
Ik woon in een oud wijnhuis dat uit ongeveer 1800 stamt. 
Vroeger stond er in onze kelder een grote wijnpers en werd 
het omgeven door de wijnplanten. Een waterpas werd 
toen niet gebruikt bij het bouwen van huizen en hoogst 
waarschijnlijk is het huis gebouwd met stenen uit de groeve 
in de tuin van de buren. 

Dat betekent voor ons nu dat geen enkele muur en 
geen enkele vloer recht is. Dat maakt het klusproject 
enigszins ingewikkeld, want simpele dingen als een 
gipsplaat neerzetten, worden meteen ingewikkeld omdat 
alles afgemeten moet worden. Ons huidige project is de 
badkamer. We hebben de oude badkamer en het plafond 
eruit gesloopt en er een nieuwe Velux ingezet waardoor 
we nu daglicht hebben. Maar ons huis heeft een houten 
constructie (die dus werkt) en die bovendien scheef is.

Het heeft Arjan al veel hersenpijnigingen gekost om 
oplossingen te vinden, zeker omdat het niet zijn baan is. 
Maar het badkamerproject is een soort van tweede nieuwe 
studie voor hem. Gelukkig vindt hij het interessant en leuk 
om te doen, maar het vraagt ook veel van ons. Wonen in 
een bouwval is niet altijd even leuk en het doet goed om te 
zien dat het steeds meer opschiet. Er komt schot in, al duurt 
het lang. 

In de tussentijd is de herfst weer begonnen. De bergen 
zijn super mooi en we zijn laatst een paar dagen naar 
Zwitserland gegaan om daar van te genieten. Arjan heeft 
vanaf dat hij 18 was vier jaar lang in een berghut gewerkt en 
we zijn, samen met de oude ‘huttenwärd’ (waar Arjan een 
jaar mee heeft samengewerkt) de huidige huttenwärd gaan 
opzoeken die dit jaar met pensioen gaat. Dat wederzien na 
twintig jaar was echt een enórme verrassing en emotioneel 
voor iedereen. Een fantastische ervaring die we niet snel 
vergeten. De hut ligt op een super mooie berggraad met 
uitzicht op rauwe gletsjers. En dat samen met vrienden die 
elkaar na jaren weer zien, dat is een ervaring waar wij weer 
helemaal van opgeladen zijn. Nu weer met frisse moed terug 
naar de badkamer...

‘Een waterpas werd bij het bouwen 
van dit huis nog niet gebruikt’

Auto onderhoud: merkspecialist, dealer of unive rsele garage
zijn dat de duurdere, populaire 
merken (BMW, Volvo, Merce-
des, Land Rover etc). Een spe-
cialist heeft erg veel specifieke 
kennis in huis en toegang tot een 
netwerk van goede gebruikte en 
gereviseerde onderdelen. Dat 
kan veel geld schelen.

Niet onnodig geld uitgeven
Onderhoud van je auto is een 
kostbare aangelegenheid. Kom 
dus beslagen ten ijs als je met de 
auto naar de garage moet voor 
onderhoud, APK, reparaties of 
schadeherstel. 

Vraag de bedrijven op deze pa-
gina en voorkom onnodig geld 
uitgeven.

Bron: www.anwb.nl

Zo houd
je grip

op de kosten

Zo kun je  een hoop narigheid voorkomen
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cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

CC NESTERLÉ
PRESENTEERT
VAKANTIE FILM

MEES KEES IN DE WOLKEN 

Ook in deze herfstvakantie draait er bij CC Nesterlé weer een leuke 
familiefilm. Op donderdag 22 oktober is de film Mees Kees in de 
wolken te zien op het witte doek. Dat Mees Kees in de wolken is, dat 
wist je aan het eind van de vorige film eigenlijk al. Hij heeft eindelijk 
verkering met Marie Louise. Maar nu zet haar cadeautje de boel op 
zijn kop. Terwijl er op school ook van alles speelt...

Kees blijft de leukste meester ooit!
Kees krijgt voor zijn verjaardag een ballonvaart cadeau, maar hij heeft 
vreselijke hoogtevrees! Dat durft hij Marie Louise alleen niet te vertel-
len. Dus verzint hij steeds smoesjes om onder de tocht uit te komen. 
Bijvoorbeeld dat hij druk is met de voorbereidingen voor het school-
feest. De school bestaat namelijk vijftig jaar en Dreus wil dat groots 
vieren met een heus bal. Tobias wil graag met Hasna naar het feest. 
En zij ook met hem. Alleen zijn ze te verlegen om elkaar te vragen. 
Sep wil Tobias wel helpen, maar eigenlijk is hij te druk met het uitvin-
den wat Dreus nu als verrassing in petto heeft. Want wat spookt ze 
toch allemaal uit in dat afgesloten lokaal?

Alle leeftijden | 22 oktober | aanvang 15.00 uur | 
toegang € 2,50 (inclusief ranja voor kids). 
Tickets verkrijgbaar aan de kassa vanaf 14.30 uur.

Kort nieuws
Jeugdcarnaval 
2021 Snevel-
bokkenland

SNEVELBOKKENLAND - 
Jeugdcarnaval 2021 in onze 
Snevelbokkenstal; wat had 
het weer een mooi feestje 
moeten worden. In juli waren 
de vooruitzichten voorzichtig 
positief en dan begint het 
carnavalsvirus bij Stichting 
Jeugdcarnaval HDL weer te 
kriebelen.

Deze stichting was alweer 
druk bezig met de voorbe-
reidingen, maar helaas zijn 
de huidige omstandigheden 
heel anders dan verwacht. 
Met pijn in het carnavalshart 
heeft Stichting Jeugdcarnaval 
HDL dan ook moeten beslui-
ten dat er geen jeugdcarnaval 
2021 gevierd kan worden in 
de Snevelbokkenstal.

Stichting Jeugdcarnaval HDL 
vindt het erg jammer, maar 
gaat ervoor zorgen dat het 
in 2022 een supergaaf feest 
gaat worden. 
Hopelijk kunnen de jeugd en 
de vele vrijwilligers dan weer 
in goede gezondheid worden 
ontvangen en dan wordt er 
met z’n allen weer een ge-
weldig feest van gemaakt!

Kabouterbos

Het is herfst en gezonde bos-
lucht opsnuiven is dan zeer 
welkom! Zeker in deze moei-
lijke coronatijd. Onze horeca 
is gesloten, maar onze infor-
matiebalie is geopend.

Vanuit het natuurcentrum 
kun je diverse wandel- en 
fietstochten maken. Ook is 
ons favoriete herfstkabou-
terboekje te huur waarmee 
je het kabouterpad nog veel 
leuker maakt voor je (klein)
kinderen. Vraag ernaar aan 
de balie. Graag één persoon 
per gezin (kinderen tot 12 jaar 
uitgezonderd) naar binnen.

Natuurcentrum De Maashorst
Erenakkerstraat 5, Nistelrode
0412-611945
info@natuurcentrum
demaashorst.nl 

Ik heb gesport in de ochtend dus ben ik pas 12.15 uur op de 
redactie. Maar er is nog koffie. Heidi doet de afwas en ook met 
Rian keuvelen we wat. Daarna word ik er door Heidi vriendelijk 
uitgezet, omdat het 12.30 uur is. Ja, ze is van de klok, haha.

Als ik in Nistelrode fotografeer probeer ik dat altijd te combi-
neren met een bezoek aan een goede vriend, Niky. We hebben 
afgesproken dat we gaan lunchen en daarvoor ga ik naar de su-
permarkt om selleriesalade en filet americain te kopen. Als ik met 
mijn karretje en mondkapje aansluit bij de kassa, staat voor me 
een jongeman met een petje. Ik zie er een portret in en vraag 
hem of ik hem op de foto mag zetten. Dat vindt hij geen pro-
bleem. Eerst rekenen we allebei af en dan zien we elkaar buiten. 
Hij poseert en ik schiet. Het is met twee klikken gedaan. Ik merk 
dat ik na twintig jaar fotografie (met tussenpozen) geroutineerd 
ben. Misschien wat laat om daar achter te komen, haha. 

Vincent, een jongeman die in Nistelrode woont en werkt over 
de hele wereld zit duidelijk in zijn kracht. Hij werkt voor een in-
ternationaal bedrijf dat origineert in Oss. Hij is soms vijf weken 
van huis om daarna in quarantaine thuis te blijven. Hij ‘zaait’ 
kunstgrassprietjes om de twee centimeter tussen gewoon gras. 
“Noem eens één Engelse club die het niet heeft? En Juventus en 
Barca hebben wij ook geholpen”, merkt hij op.

Ik besluit hem te vragen wat hij van het mondkapje dragen vindt. 
“Tijdens mijn werk met de vaste club mensen vind ik het minder 
zinvol en het werkt minder prettig. Maar zoals nu in de super-
markt vind ik het prima. Even op en buiten weer af”, vindt Vin-
cent. Hij legt uit: “Daarbij is mijn vader kwetsbaar momenteel en 
werkt mijn zus op de IC. Dan krijg je het wel van dichtbij mee.”

Guus van der Valk

Vincent van Driel

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

Straatfoto
van de week

INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of 
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

BEZORGER
GEZOCHT!

HEESCH
Ongeveer 270 kranten

Acacialaan, Beukenlaan, 
Bleekloop, Bosstraat, 
Goorstraat, Graafsebaan, 
Hoefstraat, Kampstraat, 
Kortven, Langven, Lindenlaan, 
Wilgenweg, gedeelte 
Nistelrodense weg en gedeelte 
Osseweg.

Een baantje met 
lichaamsbeweging
Niet alleen jongeren vanaf
13 jaar, maar ook volwassenen 
kunnen natuurlijk 
wekelijks op pad met 
DeMooiBernhezeKrant. 
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Ik ben Bram van Beekveld (22), 
melkveehouder en verhuisd van 
Heeswijk-Dinther naar de Eifel in 
Duitsland. Sinds september 2019 woon 
ik in het dorpje Harspelt, vlak bij het 
drielandenpunt van Luxemburg, België 
en Duitsland. 

LUCHTPOST
BRAM

Van het vlakke Heeswijk-Dinther
naar de heuvelachtige Eifel

Momenteel woon ik nog in een 
bouwunit samen met mijn ouders, 
Theo en Biëlla. Mijn ouders pendelen 
zo nu en dan op en neer, omdat ze 
een huis in Vorstenbosch hebben 
gebouwd, waar mijn zusjes Kirle en 
Elke ook wonen. Om de week komt 
een vriend en medewerker, Melle, 
naar de boerderij en in het weekend 
komt mijn vriendin Isa vaak op 
bezoek, beiden ook uit Heeswijk-
Dinther. De hond is ook meeverhuisd 
en heeft hier een grote wei waarin hij 
kan ravotten. Het plan is om over een 
tijd een huis te gaan bouwen dichtbij 
de boerderij. 

Het boerenleven is mijn passie en 
dat is de reden dat ik naar Duitsland 
ben verhuisd. Samen met mijn vader 
run ik het melkvee- en biogasbedrijf 
genaamd Grenzlandhof. Daarnaast 
hebben we ook een aantal Duitse 
medewerkers in dienst. Hier in 
Duitsland ervaren we niet de 
hindernissen waar we in Nederland 
tegenaan liepen. Als boer in Brabant 
is het door de strenge regelgeving 
vanuit de overheid haast onmogelijk 
om te ondernemen. 

Iedere dag zijn we bezig met 
het verbeteren van de dagelijkse 
werkzaamheden op de boerderij. Wat 
kunnen we doen om het welzijn van 
de koeien nog meer te verbeteren? 
Wat kunnen we veranderen om nog 

milieuvriendelijker te zijn? Dat zijn belangrijke zaken waar we veel aandacht 
aan besteden. We proberen ons bedrijf zo duurzaam mogelijk te maken door 
middel van een biogasinstallatie. Deze voorziet het hele bedrijf - en 300 
gezinnen uit de buurt - van groene stroom. 

Het landschap hier is schitterend. Glooiende heuvels, grote dennenbossen en 
uitgestrekte velden. Als je in de tractor aan het werk bent, is het normaal dat 
je herten, vossen en hazen voorbij ziet rennen over het akkerland. 

De mensen hier zijn heel hartelijk en gastvrij en doen er alles aan om ervoor 
te zorgen dat je je snel thuis voelt. We worden hier zeker niet behandeld als 
buitenlanders en gewoon uitgenodigd op (verjaardags)feestjes en andere 
bijeenkomsten. Daarnaast vieren ze hier normaalgesproken ook uitbundig 
carnaval, dus wat dat betreft zit je als Brabander hier wel goed. In de 
supermarkt vind je hier zelfs bitterballen, frikandellen en kroketten. 

Of ik achteraf gezien een goede keuze heb gemaakt om het avontuur aan te 
gaan? Absoluut! IJS- EN LUNCHCORNER CHILL

Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965
IJS- EN LUNCHCORNER CHILL

Heerlijke Bubbelwafels

Wij zijn geopend tijdens de Pinkster-
feesten

Chocolade-Chocolade-
proeverijproeverij

€ 19,95p.p.

High teaHigh tea&
Te bestellen
vanaf twee
personen:

0412-484965
heerlijkchill@hotmail.com

€ 12,50
p.p.

TO GO...

facebook.com/
� oryaheesch

Wij bezorgen van 
dinsdag t/m donderdag
tussen 15.00 en 23.00 uur. 

Vrijdag en zaterdag
tussen 13.00 en 00.00 uur. 

Zondag 
tussen 13.00 en 22.00 uur.

Het is alleen

mogelijk om 

maaltijden via 

www.� orya-heesch.nl, 

onze eigen app

of telefonisch

te bestellen.
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Fotowedstrijd ‘Mooiste kern van Brabant’ van start 
BRABANT - Veel inwoners in 
Brabant vinden hun dorp, enigs-
zins gevoed door een vorm van 
gepast chauvinisme, ‘de mooi-
ste kern van Brabant’. En met 
recht natuurlijk, want waarom 
zou je niet trots zijn op je eigen 
dorp?

En om die woorden kracht bij te 
kunnen zetten, start vanaf heden 
de fotowedstrijd ‘Mooiste kern 
van Brabant’ onder de dorpsra-

den en inwoners uit de kernen 
van Brabant. De stichting Kleine 
Kernen roept de bewoners op 
om de mooiste foto’s van hun 

dorp in te zenden. Uit de inzen-
dingen zal een deskundige jury 
de mooiste foto’s gaan kiezen. 
De foto’s van de twaalf mooiste 
kernen worden verwerkt in een 
kalender die voor het jaar 2021 
zal worden uitgegeven. En wie 
wil zijn of haar dorp nou niet op 
zo’n kalender hebben staan? 

Wat moet je doen?
Stuur je mooiste foto(’s) naar 
de redactie. Onderwerpen voor 

mooie foto’s zouden kunnen 
zijn: natuur, zorg, dorpsgezich-
ten, leefbaarheid, voorzienin-
gen, woningbouw. Eigen invul-
ling van het beeld is uiteraard 
ook prima. 
De foto’s kunnen worden aan-
geleverd via 
info@kleinekernen.nl. 

Je kunt foto’s voor de wedstrijd 
inzenden tot en met dinsdag 17 
november. Geef bij de foto’s in 

het kort aan:
- Wat staat er op de foto?
- Door wie is de foto gemaakt?
Foto’s dienen rechtenvrij te zijn. 
Eventuele personen op de foto 
moeten hebben ingestemd het 
gebruik hiervan voor de foto. 
Door foto’s op te sturen geef je 
toestemming om deze te mogen 
delen. 
Veel plezier bij het foto’s maken 
of het thuis verwerken van de 
gemaakte foto’s van jouw kern!

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

1. Wie is in de wolken?

2. In welk dorp woont Bram van Beekveld sinds september 2019?

3. Hoe heet de film die 30 oktober gedraaid wordt bij Filmhuis De Pas? 

4. Waar heeft Guus afgelopen week de straatfoto gemaakt?

5. Aan hoeveel toeristische doelen geeft TRV sponsoring?

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

Winnaar vorige week: 
Annie van der Heijden

Het antwoord was:
DRUIF

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

Afgelopen week zijn drie superloten ver-
kocht aan badmintonners én sponsoren 
Frans Hoeks (Tomans Schilderwerken), 

Louis Verstegen (Houthandel Verstegen) 
en Riny van Esch (Slagerij/Poelier Riny 
van Esch). Frans en Louis zijn al enige ja-
ren vrienden van de vereniging en doen 
in die hoedanigheid regelmatig mee aan 
sponsoracties. 
De vereniging is trots om ook Riny van 
Esch vanaf dit seizoen tot haar vrienden 
te mogen rekenen. 

Van elk verkocht superlot gaat 80 procent 
van de opbrengst naar de club. Met het 
opgehaalde geld kan de Heesche Badmin-
ton Vereniging de komende jaren meer 
activiteiten organiseren, nieuwe trainings-
materialen aanschaffen en vrijwilligers op-
leiden tot assistent-trainers.

Vrienden van HBV kopen superlot
HEESCH - De Grote Clubactie is nog in volle gang. Online en offline kunnen nog 
steeds loten gekocht worden bij leden van de Heesche Badminton Vereniging. Speci-
aal onderdeel van de Grote Clubactie zijn sinds enige jaren ook de ‘superloten’. Een 
superlot is een speciaal lot, met de winkans van 50 normale loten, dat verkocht kan 
worden aan vrienden en sponsoren van de vereniging. 

HEESCH - Bij TV de Broekhoek kun je ook in de herfstmaanden lekker blijven ten-
nissen.

Speciaal voor nieuwe leden jeugd/senioren: 
- Per direct tot het einde van het jaar vrij tennissen
- Vijf tennislessen op zondag start medio november 
- Inschrijven via tc@tvdebroekhoek.nl 
- Kosten € 40,-.

Herfstactie TV De Broekhoek

HEESWIJK-DINTHER - Wederom is de amateursport getroffen door de nieuwe co-
ronamaatregelen. Ook bij Altior zijn de laatste competitiewedstrijden die stonden 
gepland vervallen. 

Wat betreft de zaalcompetitie moet nog even afgewacht worden of dat dit seizoen 
nog iets gaat worden. Toch zijn er bij Altior kampioenen die dat de afgelopen weken al 
waren geworden, ondanks dat er nog een wedstrijd gespeeld moest worden.
Proficiat Altior F1, Altior D2, Altior B3 en de senioren 4 met dit prachtig resultaat in 
deze rare periode! Ook was er nog een wedstrijd die gespeeld kon worden voordat de 
nieuwe regels ingingen. Hierbij de uitslag. MOSA’14 - Altior MW1: 8-8.

Kampioenen bij Altior

Kampioen Altior F1

Kampioen Altior B3

Kampioen Altior D2

Kampioen Altior 4

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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DONDERDAG 22 OKTOBER
Film: Mees Kees 
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 20

Film: Kruimeltje 
Filmhuis De Pas Heesch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Magazijn opruimdagen
Bevers Steencentrum Nistelrode
PAGINA 9

VRIJDAG 23 OKTOBER
Magazijn opruimdagen
Bevers Steencentrum Nistelrode
PAGINA 9

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Grand opening Ad Bouw
Woonboulevard Uden
PAGINA 17

ZATERDAG 24 OKTOBER
Klok één uur terug

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Magazijn opruimdagen
Bevers Steencentrum Nistelrode
PAGINA 9

Grand opening Ad Bouw
Woonboulevard Uden
PAGINA 17

Boekpresentatie: Maria
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Fluisterboot
Nacht van de nacht
Kilsdonkse Molen Heeswijk-Dinther

Pub-Triviant
Winners café Nistelrode

ZONDAG 25 OKTOBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport Nistelrode
PAGINA 5

Grand opening Ad Bouw
Woonboulevard Uden
PAGINA 17

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Spareribs (afhaal)
Partycentrum ‘t Maxend Nistelrode

Open zondag
Van Zutphen bedden Uden
PAGINA 22

MAANDAG 26 OKTOBER
Cursus Studievaardigheden 
leerlingen VO
Klasse-RT Nistelrode

Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 27 OKTOBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 28 OKTOBER
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Boekpresentatie: 
Vragen staat vrij
Berne boek- en abdijwinkel
Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

Gerrit Jansen, Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 29 OKTOBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

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

VRIJDAG 30 OKTOBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: Marina
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

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

ZATERDAG 31 OKTOBER
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

ZONDAG 1 NOVEMBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport Nistelrode
PAGINA 5

Allerzielenviering
voor genodigden
St. Servatiuskerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

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

Film: Parasite
Filmhuis De Pas Heesch

MAANDAG 2 NOVEMBER
Allerzielenviering 
voor genodigden
St. Servatiuskerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 3 NOVEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 4 NOVEMBER
Repaircafé
Dagkerk Heesch

Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 5 NOVEMBER
Workshop werken met de 
biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Studiegroep: Nagarjuna & 
Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 6 NOVEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Emiel van der Logt
CC De Pas Heesch
PAGINA 2

ZATERDAG 7 NOVEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Spruijt en Opperman 
CC Nesterlé Nistelrode

ZONDAG 8 NOVEMBER
Spirituele beurs Centrum 
MAIA
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

MAANDAG 9 NOVEMBER
Poedja-Visualisaties-Medi-
tatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 10 NOVEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

WOENSDAG 11 NOVEMBER
Marianne Huisman, helder-
ziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 12 NOVEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

VRIJDAG 13 NOVEMBER
Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

ZATERDAG 14 NOVEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

ZONDAG 15 NOVEMBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport Nistelrode
PAGINA 5

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

Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

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

www.mooibernheze.nl
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Fotograaf: 
Ibe van Oort - Maashorst

Nacht van de nacht
Kilsdonkse Molen Heeswijk-Dinther




