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The 1:1 Diet met

Esther van Lith-Teunissen

06 269 40 771

www.afvallenmetesther.nl

Hét 1 op 1 Dieet van Heesch
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Pagina voor ondernemers van Bernheze

DENISE DE LAAT

In 1955 is Jo lid geworden van 
het Gilde, met een kleine on-
derbreking van 1966 tot 1972. 
Hij heeft een indrukwekkende 
lijst van functies bekleed in al 
die 60 jaren. Hij is begonnen als 
vendelier, vanaf 1970 archivaris, 
bestuurslid vanaf 1990 en werd 
later nog tweede hoofdman tot 
in 2001. In mei 1962 was de 
opening van Jo’s trots: het eigen 
clubgebouw ‘t Gildenbergske.
Voor al deze verdiensten werd Jo 
in 2000 benoemd tot erelid. Hij 
is vijf keer schutterskoning ge-
weest. Schieten, dat is de passie 
van Jo bij het gilde, naast natuur-
lijk het fotograferen. Vele mooie 
fotoboeken heeft Jo gemaakt, 
zoals onder andere 350 jaar Gil-
de, 50 jaar heroprichting en het 
ontstaan van ’t Gildenbergske. 

VORSTENBOSCH -

Afgelopen zondag werd 

Jo van den Berg in het 

zonnetje gezet voor zijn 

60-jarig lidmaatschap bij 

Gilde St. Antonius Abt. 

Hoofdman Johnnie van der 

Heijden gaf aan dat het 

erg jammer was dat het 

niet gevierd kon worden 

met vendelhulde en een 

gezellige teeravond, maar 

dat het natuurlijk wel 

belangrijk was om er toch 

even bij stil te staan. Een vendelgroet van Adriaan van der Heijden Foto’s: @DMBK

Hoofdman Johnnie houdt een 
toespraak voor Jo

Jo’s trots:
het eigen 

clubgebouw
‘t Gildenbergske

Mooie boeken die de geschie-
denis van het Gilde in beeld ver-
tellen.
Jo regelt binnen de vereniging 
de wapenvergunningen voor 
de geweren en met zijn passie 
(schieten) heeft hij verschillende 
prijzen gewonnen met korps ge-
weer, korps kruisboog, maar ook 
met het geweer en kruisboog in-
dividueel. 
Jo is een gildebroeder in hart en 
nieren, er ontgaat hem niets. 
Alles ligt vast op de gevoelige 
plaat en het blijft een genot om 
dit terug te kunnen zien.
Jo heeft voor dit jubileum een 
nieuw schild ontvangen met een 
plaatje van 60 jaar lid, wat door 
Els omgehangen werd. Er was 
ook een mooie bos bloemen 
voor Els want zij werd ook be-
dankt voor al die tijd die Jo in het 
Gilde heeft kunnen stoppen. 
Jo bedankte zijn vrouw Els ook 
en iedereen die aanwezig was 
en gaf aan dat zijn mooiste mo-
ment in die 60 jaar was dat hij 
30 jaar geleden ’t Gildenbergske 
heeft kunnen kopen en dat hier 
het gilde en vele andere ver-
enigingen heel veel plezier van 
hebben.

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl 
in de fotoalbums

Zie pagina 7

Let’s get ready 
to rumble!
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze- 
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Boodschappenlijstje:
• 500 gram gekookte boerenkool
• 750 gram aardappels
• 400 gram kookspek
• rookworst
• scheutje azijn.

Optioneel:
uitgebakken gerookte
spekjes.

Bereidingswijze:
• Het spek koken en het spekwater bewaren.
• Je begint de verse boerenkool te wassen, te koken en 

daarna giet je hem af. De aardappels kook je in het 
spekwater, dat maakt het extra lekker. Als de aardappels 
gaar zijn deze afgieten en fijnmaken. Hierna de 
boerenkool erdoorheen en ook een scheutje azijn erbij. 
Optioneel gebakken spekjes. 

• De rookworst warm maken, snijden en bovenop de 
boerenkool leggen.

 Noot: het gekookte spek wordt niet in het gerecht gebruikt, 
 maar maakt de smaak van de boerenkoolstamp lekkerder. 
 De gekookte spek is heerlijk op een boterham of roggebrood!

TIP VAN MIA: Heb je spekwater over? 
Dan kun je dit invriezen voor de 

volgende keer!
TIP VAN HANS: De boerenkool die 
je over hebt, bewaren in de koelkast 
en dan in de koekenpan opbakken 
totdat er een lekker korstje ontstaat. 

Dan is het weer lekker smullen!

Eet smakelijk!

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

WWW.HEERKENSVERS.NL - GROOTHANDEL AGF

Na water is thee de meest gedronken drank ter wereld. 
Gemiddeld drinkt een Nederlander dagelijks drie 
koppen thee. Het bekendste theekruid is natuurlijk 
verse munt. Maar varieer eens met verschillende verse 
kruidenmelanges. Lekker en gezond!

VERSE THEE KRUIDEN
Gezonde keuze

VERSE THEE
IS HOT!!

VERSE MUNTGEMBER

SALIE CITROENGRAS

CITROENTIJM CITROENMELISSE

5 haringen
€ 10,- 

2 visloempia’s
voor € 5,- 

1 liter vissoep
voor € 7,50

Raadhuisplaza 11 - Heeswijk-Dinther
0413-357913 - www.visbijloetje.nl

Gemarineerde kabeljauw
4 halen 3 betalen 

Bij 2 lekkerbekken
1 gratis

Hans en Mia
(en de redactie van 

DeMooiBernhezeKrant) 
zijn benieuwd:

wie van de lezers
neemt de pollepel

over om een recept 
te sturen?

Stuur naar: 
info@demooibernhezekrant.nl

zodat er weer een 
nieuw recept van 

De Thuiskok in de krant 
verschijnt!
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Hanegraaf Keukens heeft de ideale oplossing; 
u hoeft niet te wachten tot na de lockdown 

om een nieuwe keuken te kiezen!

Ook bij ons voorlopig geen showroombezoek, geen koffie, 
geen kookdemo’s, geen dit en geen dat... 

 
We troosten ons maar met de gedachte dat we er (helaas) allemaal mee van doen hebben. 

Toch willen we proberen zo goed mogelijk bereikbaar te blijven, stuur ons uw vragen 
via de mail: info@hanegraafkeukens.nl of bel ons: 0412-202849. 

Onze verkopers kunnen u adviseren middels digitaal contact. En wilt u een bepaald keukenfront 
toch graag ’in het echt’ zien en voelen, dat kan, dan brengen we die -geheel coronaproof- bij u thuis.

’t Dorp 58  |  5384 MC  Heesch 
 
We hopen jullie zo snel mogelijk -in goede gezondheid- weer te zien!

Boekenkast
In mijn ideale huis zou ik graag een kamer met een enorme boekenkast willen 
hebben. Zo’n kast die de hele wand van vloer tot plafond in beslag neemt en die 
helemaal volgepropt zit met boeken. Ik vind dat er enorm stijlvol, kleurrijk en ook 
nog eens ‘sophisticated’ uit zien. Daarvoor moet dan een grote leestafel staan 
waar kranten en tijdschriften een beetje rommelig op verspreid liggen. Een paar 
fijne stoelen en een koffiezetapparaatje en mijn ideale kamer is compleet. Om er 
vervolgens waarschijnlijk maximaal tien minuten per maand in door te brengen.

Want dat zal, ben ik bang, de maximale tijd zijn die ik mezelf ga geven in deze 
mini-bibliotheek door te brengen. En dat vind ik gek en ook heel jammer, want 
zeker in deze eeuwigdurende lockdown neem ik mezelf ongeveer elke week voor 
om meer te gaan lezen. Niet alleen omdat ik ervan overtuigd ben dat het me 
meer verdieping geeft, maar ook omdat het me denk ik meer rust in mijn hoofd 
geeft. Ik heb zeker in de lege weekenden best wel wat meer tijd, dus ik zou 
mezelf tijdens de middagslaap van mijn dochter urenlang kunnen verliezen in 
een prachtige roman bijvoorbeeld. Of nog beter: een interessante geschiedenis 
bestuderen die me heel anders naar de wereld laat kijken.

In plaats daarvan ben ik het afgelopen weekend na een kleine tien minuten 
alweer afgehaakt bij het boek De Meeste Mensen Deugen. Dat ligt zeker niet aan 
het boek, maar in die tien minuten dat ik aan het lezen was, had ik ook op mijn 
telefoon het nieuws en de socials gecheckt, een flardje voetbal op Ziggo gekeken 
en naar de keuken gelopen om wederom een handvol snoepjes te pakken. 
Allemaal nutteloze dingen, maar die op dat moment enorm noodzakelijk
leken te zijn.

Misschien moet ik met mezelf iets afspreken. Als het me in 
deze gekke tijden van lockdown en avondklok niet lukt me 
te ontdoen van mijn nutteloos korte spanningsboog en niet 
eens fatsoenlijk en aandachtig een goed boek kan lezen, dat ik 
mezelf dan ook geen boekenkast gun. Dan heb ik geen recht 
meer van spreken en richt ik mijn bieb in als gamekamer. Blijf 
ik er tenminste ver vandaan en hoef ik nooit meer te denken: 
hier zou een enorme boekenkast heel mooi zijn.

HEESWIJK-DINTHER - Elk landschap en 
elke omgeving heeft zijn kenmerkende ver-
halen. Zo ook in Heeswijk-Dinther. De boer, 
de kasteelheer, de pater en de molenaar. 

Verhalenverteller Casper Hoenderdos ver-
telt hun verhalen rondom de rivier de Aa. 
Met deze wandeling ga je verhalen horen 
die zich midden in dit gebied hebben afge-
speeld, uiteraard geheel coronaproof. Alle-
maal unieke verhalen, waargebeurd en ook 
met een enorme impact op de Nederlandse 
samenleving. Casper heeft in Heeswijk een 
Inspiratiemuseum waar hij ook zijn verhalen 
vertelt en rondleidingen geeft. 

Casper: “Omdat veel mensen vaak wande-
len of alleen thuis zijn, leek het mij een goed 
idee om Verhalenwandelingen te organise-
ren. Het is een enorm leuke en interessante 
beleving van het beekdal de Aa. 

Zo neem je op een gezellige manier een 
stukje lokale geschiedenis mee. En je gaat 
voor altijd anders naar dit landschap kijken. 
Juist in deze tijd wordt er veel gewandeld en 
is dit een leuke afwisseling. Daarom doe ik 
dit en ik dacht, het is weer iets nieuws!”

Hoe gaat het in zijn werk?
Een vertelwandeling is geschikt voor ieder-
een vanaf 12 jaar. Meerdere personen kan, 
maar wel uit dezelfde ‘bubbel’. Een vertel-
wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. 
Alle dagen in de week en alle tijden overdag 
zijn mogelijk. Stuur een e-mail naar 
info@inspiratiemuseum.nl voor het maken 
van een afspraak. De kosten voor deze wan-
deling bepaal je zelf achteraf. 

Vond je er niets aan, dan betaal je niets. 
Vond je het de moeite waard dan is het be-
drag naar jouw keuze. Voor meer informa-
tie: www.inspiratiemuseum.nl. 
Tot gauw!

Verhalenwandeling
door het beekdal de Aa

Casper Hoenderdos

Allemaal
unieke verhalen, 

waargebeurd
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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.

Kabouters zoeken tijdens de lockdown

Moeder en dochter Esther en 
Ruth Mollema werden door 
www.kabouterpaadjes.nl geïn-
spireerd om samen ook in Hees-
wijk-Dinther een kabouterpaad-
je te maken. Ze zochten contact 
met Mandy en Jeroen Verhoe-

ven die al ooit eerder hun bos-
je dichtbij De Kilsdonkse Molen 
ter beschikking hadden gesteld 
voor activiteiten voor kinderen. 
Dat ging toen niet door, maar 
het bosje leek allen een geschik-
te plek om een kaboutervolkje te 

laten huizen waar kinderen naar 
op zoek kunnen.

Vorige week is het kaboutervolk-
je door Esther en Ruth gecreëerd 
en verhuisd naar hun nieuwe 
woonplek. Ze hopen dat veel 
kinderen er met respect voor de 
kabouters, de natuur en de co-
ronamaatregelen (op eigen aan-
sprakelijkheid) op zoek gaan naar 
het tientallig kaboutervolkje.

Het kabouterbosje is te vinden 
aan het fietspad dat begint bij 
De Kilsdonkse Molen en naar 
huize Zwanenburg leidt. 

De precieze locatie is ook te vin-
den op de Facebook- en Insta-
grampagina ‘Kabouterpaadjes 
Heeswijk-Dinther’ die iedereen 
natuurlijk mag volgen! Zo blijf je 
ook op de hoogte van de plan-
nen voor twee nieuwe paadjes!

HEESWIJK-DINTHER - Omdat iedereen tijdens de 
lockdown zoveel mogelijk binnen moet blijven, 
durven kabouters naar buiten te komen! Als je 
een eindje gaat wandelen en heel voorzichtig 
bent, kun je zomaar een kabouter zien. In 
het bos, in de tuin, bij boerderijen en in 
natuurgebieden. Als je een kabouter 
hebt gevonden, kijk dan goed rond! 
De kans is groot dat er meer kabouters 
in de buurt zijn!

Kabouterpaaltje in het bos

De kabouterfamilie

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl

Voor al uw vragen en activiteiten op maatschappelijk,
educatief terrein, zorg en welzijn

Wij kunnen helaas door de corona lockdown
onze weekmarkten niet bezoeken.

Maar u bestelt onze artikelen ook eenvoudig en snel op

VAN EEUWIJK BEDMODE

www.bedmode24.nl

DEKBEDOVERTREKKEN • HOESLAKENS • DEKBEDDEN

NISTELRODE - Beste BSO kinderen, beste dorpsgenoten,

Is het jullie ook opgevallen? Hebben jullie het al gezien? 
In Nistelrode is door het dorp een memory zoekspel opgehangen. 
Met oog op de avondklok, het belang van bewegen en hoe fijn het, 
vooral in deze tijd, is om lekker buiten te zijn en een frisse neus 
te halen. Even geen scherm, even geen online scholing… tijd voor 
pauze en een leuk moment met je eigen gezin!

Hier helpt het team van De Benjamin graag aan mee! 
Dus zet je speurneus op, ga op pad... maak met de letters een leuke 
zin en wie weet win je wat!
Check de Facebookpagina @kinderopvangdebenjamin voor alle 
informatie, het formulier en hoe het werkt.

Heel veel zoekplezier!

Memory door Nistelrode

‘Even geen scherm, 
even geen online scholing...’

Het startschot van de Nationale 
Voorleesdagen gaat altijd ge-
paard met een gezamenlijk voor-
leesontbijt. 

Ook dit jaar heeft De Benjamin, 
tijdens de noodopvang, dit leu-
ke moment niet overgeslagen! 
De gezellig gedekte tafel en de 
overheerlijke broodjes van Van 
Mook, de Echte Bakker maakte 
het ontbijt compleet. Al smullend 
hebben de kinderen aandachtig 
geluisterd naar het verhaal van 
‘Coco kan het!’

Het viel letterlijk en figuurlijk in 
de smaak!

De Nationale Voorlees-
dagen zijn van start
gegaan bij De Benjamin
NISTELRODE - De Nationale Voorleesdagen zijn woensdag 20 ja-
nuari van start gegaan. Tot en met 30 januari zal het prentenboek 
‘Coco kan het!’ hierin een grote rol gaan spelen. Bij De Benjamin op 
de dagopvang en op de nieuwe peuteropvang wordt hier de komen-
de tijd aandacht aan besteedt!

‘Al smullend hebben de 
kinderen aandachtig 

geluisterd’
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NISTELRODE - De scholen
zijn dicht en de kinderen 
krijgen thuisonderwijs. 
Maar wat betekent dat 
voor alle betrokkenen? 
We legden een ouder, een 
leerling en een leerkracht 
op dezelfde dag een aantal 
vragen voor. Eén ding is 
helder: Laat die scholen 
maar weer snel opengaan. 
Tot die tijd: Houd vol!

Wie
Kai en Saskia Czapla uit Nistel-
rode hebben drie kinderen: Lilly 
(groep 7), Derek (groep 6) en Os-
kar (groep 4). Kai werkt als Busi-
ness Development Manager bij 
een retail bouwbedrijf in Utrecht. 
Saskia werkt bij een bank/ 
assurantiekantoor. Leerkracht 
Jos van den Bogaart is op deze 
dag verantwoordelijk voor het 
online onderwijs voor groep 7, 
waar Lilly in zit.

1. Waar heb je je werkplek?
Kai: In de ochtend beneden in 
de woonkamer aan tafel. ’s Mid-
dags in de studiekamer boven.

Lilly: In de eetkamer aan de eet-
tafel, samen met mijn broertjes.
Jos: In mijn camper op de oprit.

2. Hoe laat begin
en eindig je?
Kai: Om 8.45 uur moeten de 
kinderen klaarzitten en in de och-
tend begeleid ik ze waar nodig. 
‘s Middags heb ik online verga-
deringen. ’s Avonds haal ik werk 
in van de ochtend.
Lilly: Om 8.45 uur loggen we in 
op Teams. Om 10.00 uur is er een 
fruitpauze van een kwartier. Om 
12.00 uur doen we de gezamen-
lijke groepsafsluiting en kunnen 
we nog voor onszelf werken.
Jos: Om 8.45 uur komen de kin-
deren online voor een gezamen-
lijke dagopening. Daarna wisselen 
we af tussen instructie en zelf-
standig werken bij de verschil-
lende vakken. We beperken ons 
tijdens deze online sessies tot re-
kenen, spelling, taal en begrijpend 
lezen. De middag gebruik ik voor 
voorbereiding of afwerken van 
dingen, overleg met collega’s en 
het maken van instructiefilmpjes.

3. Wat vind je lastig aan 
thuiswerken?
Kai: Thuiswerken gaat lastig 
samen met het begeleiden van 
thuiswerkende kinderen. Ik pro-
beer beide gelijktijdig te doen en 
dat betekent in de praktijk dat al-
les half gebeurt en dat zorgt voor 
frustraties! En met vier compu-
ters die gelijktijdig aan het inbel-
len zijn, hapert de internetverbin-
ding regelmatig.
Ondanks de goede digitale ver-
gadermogelijkheden blijft het 
fijner om persoonlijk af te spre-
ken. Daarnaast kan een dag di-
gitaal vergaderen best intensief 
zijn. Om goed te kunnen werken 
moet ik me echt boven afzonde-
ren en heb dan geen zicht meer 
op wat er beneden gebeurt. Voor 
een uurtje lukt dat best, maar 
veel langer is niet fijn... We pro-
beren daarom - voor zover het 
kan - hulp in te schakelen van 
een tante of oma.
Lilly: Dat je niet kunt buitenspe-
len met je klasgenootjes. Ik vind 
het ook weleens lastig als ik word 
afgeleid door mijn broertjes. En 

soms heb ik er gewoon geen zin 
meer in.
Jos: Het is lastig om alle 32 kin-
deren in beeld te hebben, zowel 
letterlijk als figuurlijk. Het is ook 
een intensieve manier van lesge-
ven. Je moet voortdurend alert 
zijn, zowel naar de kinderen als 
naar de vorderingen binnen het 
systeem waarmee ze werken. Het 

is wel jammer dat er veel minder 
directe, snelle interactie moge-
lijk is. Als je een kind iets vraagt, 
moet deze eerst zijn microfoon 
nog aanzetten. Dat vraagt tijd en 
gaat ten koste van de snelheid in 
de les.

4. En wat vind je fijn
aan thuiswerken?
Kai: De reistijden zijn enorm 
verminderd. Daarnaast eten we 
vaker samen met het gezin. Dat 
schiet er vaak bij in door een 
vroege start en late thuiskomst. 
Dat vind ik fijn!
Lilly: Soms ben je sneller klaar en 
kun je langer spelen.
Jos: Het geeft een zekere rust. 
Je kunt rustiger opstarten, kin-
deren kunnen zelfstandig wer-
ken in hun eigen tempo. Omdat 
we bij sommige vakken online 
de vorderingen van de kinderen 
kunnen volgen, kunnen we ook 
meteen ingrijpen/helpen als dat 
nodig of wenselijk is.

5. Wat mis je het meest als 
je thuiswerkt?
Kai: De sociale contacten op het 
werk, de momenten tussen de 
vergaderingen in en de algemene 
praatjes met collega’s.

Lilly: Spelen en kletsen in de pau-
zes.
Jos: De contacten met collega’s 
en direct contact met de kinde-
ren.

6. Heb je nog tips of 
adviezen voor andere 
thuiswerkenden?
Kai: Goed plannen wanneer je 
kunt werken en niet verwachten 
dat je dingen kunt doen terwijl je 
kinderen thuiswerken. Een goede 
vaste werkplek thuis werkt voor 
mij ideaal. We moeten er samen 
het beste van maken.
Lilly: Je kunt beter werken met 
een koptelefoon op. En als je 
’s ochtends goed je best doet, 
ben je ’s middags eerder klaar!
Jos: Zoek voor jezelf een goede 
manier om deze periode door te 
komen en blijf positief over de 
dingen die wél goed gaan.Meester Jos geeft online les vanuit zijn camper op de oprit

Thuisonderwijs: 
hoe bevalt dat?
Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen en Jos van den Bogaart

Na schooltijd gaat papa Kai weer naar zijn eigen thuiswerkplek op de 
studeerkamer boven

Lilly aan het werk op haar thuiswerkplek

Het dagschema hangt in de 
eetkamer aan de muur!

Blijf positief 
over de 
dingen
die wél
goed gaan
Jos van den Bogaart

We eten 
nu vaker 
samen met 
het gezin, 
dat vind
ik fijn!
Kai Czapla

Als je
‘s ochtends 
goed je best 
doet, ben je 
‘s middags 
eerder klaar
Lilly Czapla
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HEESCH - Ben je thuis graag be-
zig en vind je het gezellig om dit 
samen te doen? Misschien is dit 
dan iets voor jou. 

Normaal gesproken, zonder 
corona en de regels die nu gelden, 
is er op donderdagochtend van 
9.30 tot 11.30 uur bij CC De Pas 

in D’n Herd, een gezellig da-
mesclubje, dat creatief bezig is. 
De een neemt dan een breiwerk 
mee, de ander is aan het haken 
en er zijn dames bij die mooie 
kaarten maken.
Maar ja... dat kan nu niet. Wat 
kan dan wel? Heb je een goede 

vriendin die ook van creatief be-
zigzijn houdt? Maak dan een af-
spraak om met z’n tweeën lekker 
creatief te zijn! Houd rekening 
met afstand houden en draag 
een mondkapje! 

Lijkt dit iets voor jou? Ga dan ge-
zellig, met z’n tweeën, een och-

tend breien, haken of wat dan 
ook, onder het mom van een 
praatje en een lekker bakje koffie 
of thee. 
Heb je daar wel zin in, maar weet 
je zo gauw niemand te beden-
ken? Bel dan naar
Marietje Pepers, 0412- 633582.

KBO Bernheze

Gezellig bezig zijn, een foto uit betere tijden

Afscheid directie Stichting Piccino 
Peutercentra Bernheze

BERNHEZE - Op 1 februari 
gaat Stichting Piccino fuseren 
met kinderopvangorganisatie 
Humankind. Directieleden Ine 
Muskens en Hanny van der Pol 
nemen dan na respectievelijk 34 
en 23 jaar afscheid. 

Als directie van de stichting heb-
ben zij samen met het bestuur 
het belang van kwalitatief goed 
peuteraanbod voor de peuters 
van Bernheze altijd voor ogen 
gehouden. Door de fusie met 
Humankind kan het peuterspeel-

zaalwerk gecontinueerd worden 
en kunnen Ine en Hanny gaan 

genieten van een welverdiend 
pensioen.

Ine en Hanny

Diamanten bruidspaar

Harrie en Gerrie 60 jaar getrouwd!

Harrie ging stoom- en wasgoed 
ophalen en Gerrie stond in de 
winkel; de winkel die pas in 2014 
de deuren sloot! Ze vonden het 
altijd erg fijn om een praatje te 
maken met iedereen. Inmiddels 
wonen ze al weer jaren met veel 
plezier in een seniorenwoning 
met moestuin. Ze hebben bei-
de veel hobby’s en vervelen zich 
geen moment.

Harrie is niet altijd fit maar altijd 
opgewekt en is vaak bezig met 
zijn hobby; bidprentjes verza-
melen. Uren kan hij sorteren en 
uitzoeken en boven in huis is een 
piepklein museumpje met veel 
liefde ingericht met foto’s en 
prentjes! Ook heeft Harrie sinds 

enkele jaren het lezen ontdekt.

Gerrie is heel haar leven al 
ontzettend creatief op allerlei 
vlakken. Ze heeft vroeger veel 

kleding gemaakt, kan handwer-
ken en heeft een tijd prachtige 
sieraden gemaakt. Ook schilde-
ren met olieverf heeft ze veel 
gedaan. Ze is jarenlang naar de 
Eijnderic gegaan, naar haar schil-
derclubje. De laatste jaren is ze 
vooral veel in de tuin bezig. Sa-

men hebben ze een tuin en een 
moestuin met een klein kasje. 
Ook in Teeffelen, bij dochter 
en schoonzoon, is Gerrie graag 
in de tuin. Verder kijkt ze graag 
naar politieke debatten op tele-
visie of maakt kruiswoordpuzzels 
en sudokus.

Gelukkig is tien jaar geleden de 
50-jarige bruiloft uitgebreid ge-
vierd. Het groots vieren van deze 
nieuwe mijlpaal was niet moge-
lijk, dus is deze klein maar fijn 
gevierd. Harrie en Gerrie zijn blij 
met het fotoalbum, bloemen, de 
mooie taart en de boog voor het 
huis. Maar de grootste verras-
sing was het filmpje met vele fe-
licitaties van familie en vrienden!

HEESCH - Harrie en Gerrie Leeijen hebben elkaar leren kennen bij Bergoss en al snel fietste Harrie ach-
ter Gerrie aan. Ze kregen verkering en gingen heerlijk naar de film en op zondag dansen. In 1961 zijn 
ze getrouwd in het mooie stadhuis van Oss, nu het Jan Cunen Museum. Jaren later werd hun mooie 
lieve dochter geboren (jullie begrijpen het al... de schrijfster van dit artikel!) Harrie en Gerrie gingen in 
Heesch wonen en hebben vanaf 1963 tot 2014 een stomerij/wasserij gehad.

Creatief bij KBO Heesch

‘De winkel die pas
in 2014

de deuren sloot’

‘Maak dan een afspraak om met zijn 
tweeën lekker creatief te zijn’

OLIEBOLLEN
14 OLIEBOLLEN of 
KRENTENBOLLEN

voor € 8,-
tegen inlevering van deze bon

Geldig op 
vrijdag 29 t/m zondag 31 januari,
vrijdag 5 t/m zondag 7 februari

en de normale CARNAVALSDAGEN
vrijdag 12 t/m DINSDAG 16 februari

GEEN CARNAVAL, WEL OLIEBOLLEN

Parkeerterrein ‘De Misse’ Heesch

Ook bezorging bij bedrijven
is bij ons mogelijk!

         volg ons op ‘Oliebollenkraam Heesch’

#

#

         volg ons op ‘Oliebollenkraam Heesch’
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Wat begon met een zangles 
toen ze tien jaar oud was, resul-
teert nu in élke dag met muziek 
bezig zijn. “Gelukkig hebben ze 
thuis weinig last van mijn zang 
en de piano, ze zijn het ge-
wend.” Evie zit in het laatste jaar 
van de artiestenopleiding Rock 
City Institute, dus het meedoen 
aan The voice of Holland is voor 
haar geen vreemde zet. Van der 
Heijden bracht eerder al twee 
covers en een single uit. Nu wil 
ze écht doorpakken.

Slechts één kans
Evie koos voor haar Blind Auditi-
on een nummer van Lucie Silvas 
en liet al snel drie stoelen tege-
lijk draaien. De zaal kleurde roze 
toen Anouk als kers op de taart 
óók op de rode knop drukte. 
“Op dat moment ging er zóveel 
door me heen. Ik had maar één 
kans en die mocht ik niet verpes-
ten.”

Zoveel moois
Ze is er klaar voor om nieuwe 
mensen in de muziekwereld te 
leren kennen en, zoals ze zelf 
omschrijft, kwam ze in een mu-
ziekbubbel terecht. “Er gaan nu 
zoveel nieuwe deuren open voor 
mij sinds ik op televisie ben ge-
weest; van samenwerkingen tot 
plannen voor nieuwe muziek. 
Er staat nog zoveel moois op 
de planning. Ik ben er helemaal 
klaar voor.”

Haar telefoon ontplofte
Het was niet makkelijk om haar 
deelname zo lang stil te houden. 
“Ik ben heel blij dat ik het einde-
lijk aan de hele wereld kan ver-
tellen, het hoge woord is er nu 
uit.” Haar telefoon ontplofte na 
de uitzending, zo omschrijft ze. 
Evie ontving reacties van men-

sen die ze niet kent, ze kreeg er 
duizend volgers bij op Instagram 
en op haar werk willen kinderen 
met haar op de foto. “Er komt 
zoveel meer bij kijken dan alleen 
de auditie, het is echt geweldig.” 
Inmiddels heeft ze de veertig 
duizend streams op Spotify be-
reikt met haar versie van What 
You’re Made Of.

Vrijdag 29 januari
Nu gaat Evie vol enthousias-
me op naar The Battles. “Ik ga 
alles uit de kast halen om mijn 
skills opnieuw te laten zien aan 
de coaches, maar ook aan de 
rest van Nederland.” Ben je be-
nieuwd of Evie de coaches weer 
omver weet te blazen? Aan-
staande vrijdag 29 januari is Evie 
om 20.00 uur te zien op RTL 4.

Aanbiedingen geldig van
9 tot en met 15 april

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

BROCCOLI 500 gram € 1.49
MANGO per stuk € 0.98
BLOEDSINAASAPPELS 5+1 GRATIS

Aanbiedingen geldig van
28 januari tot en met 3 februari

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

Volkoren
Crackers
Per pakje, 
naturel & sesam

Weekendknaller!

Skivlaaitjes
3+1 GRATIS
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Krenten-
bollen
4+2 GRATIS

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Zeeuws spekBlinde vinken

4+1 gratis 100 gr. € 1,39

pepersteak
100 gr. € 2,75

Groot assortiment
rauwkostsalades

1, 85

De gedichten variëren van 
Toon Hermans tot Annie M.G. 
Schmidt, Toon Tellegen, Freek 
de Jonge en Clemens Geenen en 
zijn luchtig en bemoedigend. 

Er is een zorgvuldige selectie ge-
maakt en de verzen zijn door de 
BKK-leden opgerold en met een 
kleurig strikje getooid. 

“We willen wat extra aandacht 
geven aan de ouderen in onze 
gemeente die nu nóg minder be-
zoek mogen ontvangen en waar 
eenzaamheid op de loer ligt”, 
vertelt Liseth Kuijs van de BKK. 
“Een woord biedt soms hoop en 
troost en alle beetjes helpen. We 
hopen dat de woorden uit deze 
gedichten wat positiviteit, be-
moediging en blijdschap bieden. 
Blijf samen, vier het leven, houd 
hoop.”

Bernhezer Kunstkring
deelt 400 gedichten uit
BERNHEZE - Donderdag 28 januari is het Nationale Gedichtendag. Op deze dag zet ook Nederland 
poëzie extra in de kijker. Het thema dit jaar is ‘Samen’. Toepasselijker kan het niet. Want samen kun-
nen we veel. De Bernhezer KunstKring (BKK) draagt haar steentje bij door voor alle bewoners van de 
verzorgingshuizen in Bernheze (Laverhof, Laarstede en Heelwijk) een cadeautje in de vorm van een 
gedicht te bezorgen.

Het oude liedje 

Ik hou van jou
ik blijf je trouw;

het lijken lege zinnen
al duizenden jaren immers

Laat men liedjes zo beginnen.

Ik hield van jou
maar was ontrouw

en deed je veel verdriet,
zo beginnen popidolen

hun moderne liefdeslied.

Samen stokoud
en nog getrouwd,

is voor de hitlijst al verloren
toch kun je dit oude liedje

in Bernheze nog dagelijks horen.    

Clemens Geenen

Let’s get ready to rumble! 
Evie van der Heijden maakt zich 
klaar voor The Battles
HEESWIJK-DINTHER – “Word maar de artiest die je in je dromen voor je ziet”, zo klonk het commentaar 
van coach Waylon. Met haar versie van het nummer What You’re Made Of blies Evie van der Heijden 
alle coaches omver. Haar auditie op 11 december bij The voice of Holland bleef niet ongezien; “Ineens 
had ik er duizend volgers bij”, vertelt Evie.

Tekst: Carlijn van de Ven

Er staat 
nog zoveel 
moois op
de planning
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Toen kwam die onverwachte dag
Die dag dat de stilte kwam

Met groot verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van 
onze lieve, dierbare en zorgzame moeder en oma

Joke Dortmans-van den Akker
echtgenote van 

Antoon Dortmans †
 Heesch, 8 februari 1933                † Heeswijk-Dinther, 21 januari 2021

Bertil en Tonny

John en Rita
Bram en Iris
Tjeu

Arthur

Correspondentieadres:
Abdijstraat 32
5473 AG Heeswijk-Dinther

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

U kunt een persoonlijke herinnering of woord van troost achterlaten via 
www.tomvandenberguitvaartzorg.nl.

Al vele jaren is Mirjan de bezige bij op
kantoor bij Uitvaartzorg van Lith.
“De dagen zijn nooit hetzelfde of 
saai. Al kom ik zelden bij familie 
thuis, achter de schermen wordt er
ook veel geregeld voor een goed
verloop van de uitvaart. Vaak heb
ik telefonisch contact met families.
Of het nu om een rouwadvertentie,
drukwerk, verzekering of opgraving
gaat, deze zaken kunnen we allemaal
regelen om zoveel mogelijk zorg uit

handen te nemen van de familie. Want mensen helpen in een moeilijke periode
kun je maar één keer doen en moet dus in één keer goed. Er is in de loop der jaren
veel veranderd, mensen hebben steeds meer wensen en dat mag, dat is juist het
mooie ervan. Het is voor ons als team steeds weer een uitdaging om een uitvaart
te regelen en uit te voeren die bij iemand past, want tenslotte is niet iedereen
hetzelfde. Ook kunt u contact met ons opnemen voor een informatief gesprek,
wij staan u graag te woord. “

De namen zijn: eerste rij zittend v.l.n.r.: Tiny Kerkhof, Henk van Tilburg, Bernard Pennings, Jos van den 
Elzen, Piet van Hintum, Peter Leenhouwers en Tiny de Vocht.
Tweede rij: Theo van den Broek, Driek van Nistelrooij, Jan van de Wetering, Gerard van Lokven, Jo van 
den Akker, Juffrouw Riet de Beer, Henk van Tilburg, Cor Slaats, Bertje Langens, Cor van de Burgt, Cor 
Geurden, Henk Pennings, Jan Pennings en Jos van Lierop.
Derde rij: Toon Kling, Terwisscha-van Scheltinga, Noud van de Rakt, Fons van den Broek, Frans Merks, 
Wim Bekkers, Jo van den Akker, Wim den Brok, Henk Dollevoet, Jo Exters, Piet van Asseldonk, Tonny 
Verhoeven, Tonny Voets en Lambert van den Elzen.
Vierde rij: Tonny van de Wetering, Mies van Hintum, Willie de Bie, Adrie van den Elzen, Christ van der 
Linden, Leo van Es, Jan Verkuijlen, Adrie van de Ven, Rinus Martens en Adriaan Smits.

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

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

Hierbij de reactie op de klassenfoto in DeMooiBernhezeKrant van 13 januari. Woensdagmorgen 
13 januari, Cor Slaats aan de lijn. Hij had de foto in DeMooiBernhezeKrant gezien en herkende buiten 
zichzelf alle andere kinderen op de klassenfoto. Ook reageerden Adriaan Smits, Noud van de Rakt, 
Gerrit Smits, Piet van Hintum en Frans Merks.

Tekst?

STIJGEND WATER Zie oplossing pagina 16
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Je kunt natuurlijk een fotoalbum samenstellen op je computer en dat gewoon lekker makkelijk als 

compleet boek thuis laten bezorgen. Je kunt ook een heel boek zelf maken. Als in écht alles helemaal 

zelf doen, óók het inbinden. Niet te doen, zou je denken. Maar dat geldt niet voor Wim Smits.

Wim bindt zelf zijn eigen boeken 
en vindt dat maar heel gewoon

Fotografie
Wim maakte de prachtigste foto’s, van het mo-
ment waarop de bloei inzette én waarop de bloem 
of plant zich weer sloot. Altijd op het juiste tijdstip, 
met het mooiste licht van de dag. Wim heeft dan 
ook zijn hele leven al fotografie als hobby. Tot aan 
het digitale tijdperk ontwikkelde hij zelf foto’s in zijn 
eigen donkere kamer. En hij verzorgde vele lezingen 
over fotografie door heel het land en jureerde in tal 
van fotowedstrijden. Hun tuin is een dankbaar en 
geliefd onderwerp voor de gevoelige plaat, en in 
combinatie met het boekbinden leidde dat tot dit 
heel bijzondere boek. Een pareltje, maar dat is nog 
te weinig eer voor dit prachtige naslagwerk.

Documentatie
Niet alleen Wim, maar ook Betsie had een belang-
rijke rol bij het samenstellen van het boek. Betsie 
werkte twintig jaar in de bibliotheek van Nistelro-
de, en is zo’n beetje vergroeid met boeken en alles 
wat daarbij hoort. En 85 of niet: Betsie is helemaal 
thuis in het gebruik van de computer. Zij zorgde 
voor de teksten en de vormgeving, zocht alle La-
tijnse namen en bijzonderheden van alle bloemen 
en planten op en maakte het album printklaar. Ook 
het printen gebeurt gewoon in eigen huis, met een 
printer van heel goede kwaliteit. En dan gaat het 
proces van start: het boek kan gemaakt worden.

Boek maken
Deze rol neemt Wim weer voor zijn rekening. Als 
alles is geprint vormt die stapel papier het boekblok. 

Tekst: Anita van den Bogaart

NISTELRODE - Wim en Betsie Smits uit Nistelrode zijn allebei 85 jaar oud, hebben
twee zonen en drie volwassen kleinkinderen, zijn creatief, ondernemend en vooral 
heel bescheiden. Zij besteedden het afgelopen coronajaar hun tijd aan een wel heel 
bijzondere hobby: ze maakten jaarrond een boek over alle bloemen, bomen en 
planten uit hun eigen tuin. Het werd een album van bijna tweehonderd pagina’s dik 
met ruim duizend foto’s van de rijke flora achter hun huis.

Wim met het boek over zijn tuin; op de linkerpagina een foto van de ‘Trompetboom’ (Campsis Tagliabuana). 
Deze boom is in de tuin geplant toen ze gingen trouwen, dus 60 jaar geleden.  Foto: Marcel van der Steen

Een pareltje 
is nog te 
weinig eer 
voor dit 
prachtige 
naslagwerk

Met een handboor maakt Wim 
gaatjes in het blok, om daarna 
met naald en boekbindersgaren 
de rug van het boek te naaien. 
Dan moet er nog een kaft om-
heen: speciaal karton waar met 
boekbinderslijm boekbinders- 
linnen omheen geplakt wordt. 
Daarop komt een voorblad, dat 
het boek bij elkaar houdt. Maar 
dan is het nog steeds niet klaar. 
Er moet namelijk ook nog een 
‘kneep’ in het boek komen: de 
inkeping aan voor- en achter-
kant. Ook hiervoor bedacht Wim 
zijn eigen techniek: hij zet een 
breinaald klem op de kaft, en zo 
ontstaat de richel. Tot slot laat 
Wim er de titel in goud op druk-
ken, en is het boek klaar.

Onderweg
Maar dit boek is lang niet het eni-
ge. Wim en Betsie hebben door 
de jaren heen al heel veel boe-
ken op deze manier gemaakt. 
Zo zijn er vier dikke boekwerken 
met álle gemeenteraadsvergade-
ringen van Uden van 1821 tot 
1922. Compleet uitgezocht en 
uitgeschreven door Betsie. En een 

dik album met hun hele familie-
geschiedenis, vergezeld van veel 
foto’s en documentatiemateriaal. 
Wim en Betsie zijn regelmatig op 
weg om alles wat nodig is te ver-
zamelen voor hun boekwerken. 
Zo togen ze naar Den Haag voor 
de familiegeschiedenis, en reizen 
ze per trein regelmatig naar Am-
sterdam voor boekbindersmate-
rialen. Appeltje-eitje voor deze 
twee globetrotters, die zo’n  
beetje de halve aardbol bereisden.

Gaandeweg het gesprek komen 
er steeds meer boeken op tafel. 
Allemaal zelf gemaakt. Een aan-
tal jaar geleden maakte Wim al 
eens een boek over de planten 
in zijn tuin, toentertijd met eigen 
aquarellen in plaats van foto’s. 
Want ook dat kan hij. Bij Wim en 
Betsie val je van de ene verba-
zing in de andere. Om mijn op-
merking hoe bijzonder en uniek 
dit allemaal is, moeten ze allebei 
heel erg lachen. Want voor deze 
twee creatieve duizendpoten is 
het allemaal maar heel gewoon. 
En dat maakt hen tegelijkertijd 
ook weer zó bijzonder.

Wim aan het werk in zijn boekdruk-atelier Foto: Marcel van der Steen

De tuin van Betsy en Wim
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SNEVELBOKKENLAND - Vanwege de 
coronapandemie geen jeugdoptocht dit 
jaar. Maar wel een alternatief! 

Langs de route van de grote optocht in 
Heeswijk-Dinther en langs de route van 
de verlichte optocht in Loosbroek, vind je 
van zaterdag 13 tot en met dinsdag 16 
februari veel blauwe en gele bordjes in de 
vorm van het logo van Snevelbokken- en 
Zandkruiersland. Zoeken jullie ook mee? 
Wij wel! Kennelijk gaan Prinses Heidi en 
Adjudant Mariëlle ook op zoek...

Download de stempelkaart op 
www.snevelbokkenland.nl.

Snevelbokkenjacht

Bamischijf oriëntal of 
nasischijf oriëntal
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,89 - 3,99

GRATIS tegen
inlevering van

150 spaarpunten

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl  - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 27 januari t/m dinsdag 9 februari 2021. Prijzen in 
euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Van Rijsingen

12,99

STUNT 
STUNT 
STUNTSoepballen

1000 gram - Diepvriesspecialist

Normaal 6,89

4,99

2,99

4,49

Gebakken
lekkerbekjes
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,69

Erwtensoep
1 liter - Diepvriesspecialist

Vanaf 4,09 

2,99

Belgische, klassieke, 
 alumettes of steak

Frites
1 kilogram - Belviva

Normaal 2,69 - 2,79 - 2,99

3,49

2 zakken
naar keuze

voor

Boeren-
roomijs met 

walnoot
900 ml - Primafrost

Normaal 3,09

Rundvlees- of 
goulashkroket

16 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 6,89 - 7,79 

In de eerste weken van het bestaan van 
het nieuwe bestuur van CC De Pas zijn de 
bestuursleden druk aan de slag gegaan. 
Eerst alles inventariseren en een goede 
foto van de huidige situatie maken. Daar-
na de nieuwe richting en invulling van 
CC De Pas gaan bepalen. Eén van de be-
stuursleden kon zich niet vinden in deze 
aanpak en er is besloten om niet met el-
kaar verder te gaan. Het bestuur is ook op 
zoek gegaan naar versterking voor deze 
grote klus. Petra van Teeffelen en Audrey 

Alards zijn bereid gevonden aan dit be-
stuur deel te nemen. Het bestuur is nog 
op zoek naar een goede penningmeester 
om de samenstelling compleet te maken.

CC De Pas groeit niet alleen met bestuurs-
leden, maar wil ook groeien met vrijwil-
ligers. Zij zijn een belangrijke bron voor 
de levensvatbaarheid van het gemeen-
schapshuis. De eerste reacties vanuit de 
omgeving zijn al binnengekomen en daar 
is het bestuur erg blij mee. 

Alle ideeën en initiatieven zijn van harte 
welkom. Iedereen met enthousiasme kan 
zich melden bij de beheerder van CC De 
Pas, Hans Alferink. Dit kan via 
hans@de-pas.nl. In de loop van dit jaar zal 
men dan om tafel gaan om te kijken hoe 
dit kan passen in de nieuwe visie van CC 
De Pas!

CC De Pas groeit!
HEESCH - Het bestuur van Stichting De Pas, die het gemeenschapshuis CC De Pas aan 
de Misse in Heesch sinds 1 januari 2021 onder haar hoede heeft, is uitgebreid. Ook 
komen de eerste initiatieven van vrijwilligers weer binnen!

Zeker in deze periode is het goed om even 
weg te zijn van het beeldscherm. De na-
tuur in met dagelijks een portie frisse lucht 
en beweging. Gedurende alle seizoenen 
genieten van al het moois dat de natuur 
ons te bieden heeft. 

De Kei Toffe Tocht van Minibieb Nistelro-
de is een tocht van ongeveer 5 kilometer 
door de prachtige bossen van natuurge-
bied de Maashorst, waarbij je tien ge-
kleurde keien tegenkomt met daarop een 
nummer.  Het nummer verwijst naar een 
Kei Toffe activiteit die je 
vindt op de routebeschrij-
ving. Deze is, inclusief de 
opdrachten, te vinden in 
Minibieb Nistelrode en is 
te downloaden via www.
klasse-rt.nl/minibieb of 
in de facebookgroep ‘Kei 
Toffe Tocht’.

Meedoen
Tussendoor vind je ook 
nog allerlei Kei Toffe mi-
ni-keitjes. Deze mag je 
meenemen of… weer een ander plekje 
geven op de route, zodat anderen er ook 
weer plezier van hebben. 

Zo kun je ook je eigen 
‘Kei Toffe Tocht’ uitzet-
ten in je omgeving. 
‘Kei Toffe Tocht’ is een 
idee van Minibieb Nistel-
rode en mede mogelijk 
gemaakt door Klasse-RT 
Remedial Teaching op 
maat en meer!

Deelname aan deze tocht is volledig voor 
eigen risico. 

Heel Bernheze aan de wandel met 
de eerste KEI TOFFE TOCHT!

NISTELRODE – De Kei Toffe Tocht is een wandeltocht bedoeld voor iedereen die van 
wandelen houdt, creativiteit waardeert én de natuur bewondert en respecteert. Het 
idee is ontstaan uit een mix van hobby’s van Jeanine Maas: wandelen, stenen beschil-
deren en laten zwerven, beheer van Minibieb Nistelrode en het idee om ooit ergens 
een beweegbos voor kinderen te ontwikkelen.
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Van boerderij naar hotel, café, 
restaurant, bakkerij én winkel;
‘De Brug’ in Heeswijk draaide 24 uur per dag

Drukke jaren waren het ze-
ker. Van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat waren vader An-
toon en moeder Truus aan het 
werk. “We waren slechts één 
dag in het jaar gesloten, op Eer-
ste Kerstdag”, zegt Marijke. En 
zelfs dán gingen nog wel eens de 
deuren open voor vaste gasten.

Zuid-Willemsvaart
In 1933 kreeg De Brug vorm; de 
boerderij werd omgebouwd tot 
bakkerij, winkel en café. Het ge-
bouw stond pal aan een brug over 
de Zuid-Willemsvaart, aan de 
kant van Heeswijk, en daar heeft 
de zaak van Antoon en Truus de 
Visser dan ook haar naam aan 
te danken. Hoewel er ook twee 
kleine kinderen rondhuppelden 
in huis, werd De Brug na verloop 
van tijd uitgebreid met een hotel, 
restaurant en danszaal.

Make-up
Na twaalf jaar waren er inmiddels 
vijf kinderen; Hans, Riek, Theo, 
Hanny en Marijke, en bleef het 
hotel nóg steeds groeien. In het 
hotel was het altijd druk met gas-
ten, zowel uit binnen- als buiten-
land. “We moesten wel eens ons 
bed uit, dan waren er te veel gas-
ten en werden onze kamers ge-
bruikt. Onze broers moesten dan 
bij een tante gaan slapen en de 
volgende dag kwamen de gasten 
met onze make-up op naar bene-
den”, vertelt Riek met een lach.

Kostschool
Niet altijd wordt er met een lach 
teruggekeken, zo geven Riek en 
Marijke toe. Vader en moeder 

hadden het zo druk, dat de mei-
den naar de kostschool in Boxtel 
moesten. “Slechts één keer in de 
drie maanden mochten wij naar 
huis en dat was niet niks als jon-
ge meid”, vertelt Riek. “Onze 
ouders hielden zielsveel van ons, 
maar het runnen van een bedrijf 
vergt gewoon veel tijd en ener-
gie.”

Voorop in de mand
Gelukkig zijn het vooral mooie 
herinneringen die bovenkomen. 
Vader Antoon vervulde voor-
al zijn rol als bakker en dat nam 
hij uiterst serieus. Met een grote 
bakfiets bracht hij brood rond, 
zelfs tot in Den Bosch. “Op de 
terugweg was de bakfiets leeg en 
dan mocht ik voorop in de mand 
zitten”, blikt Marijke terug. Moe-
der Truus wordt vooral herinnerd 
als echte zakenvrouw. Als ze geen 
vergunning kreeg of ze was het 
ergens niet mee eens, reed ze zelf 
naar het ministerie in Den Haag. 
“En daar kreeg ze het eigenlijk al-
tijd wel voor elkaar. Soms mocht 
ik nog mee en regelde ze zelfs vrij 
van school voor mij.”

Op het biljart
Tijdens het begin van de oorlog 
bleef De Brug gewoon geopend. 
Er werden wel eens bebloede 
mensen naar binnen gedragen 
en op het biljart gelegd om te 
verplegen. Toen het einde van de 
oorlog naderde en de brug over 
het kanaal al twee keer opgebla-
zen was, moest familie De Visser 
evacueren. De Zuid-Willemsvaart 
bleek een vuurlinie te zijn. Truus 
was hoogzwanger, maar kook-

te zelfs op het schuiladres voor 
meer dan honderd personen, 
“want dat was ze toch gewend.” 
Na zes weken werd dochter Ma-
rijke alsnog in De Brug geboren.

In 1964 heeft familie De Visser 
de hele onderneming overge-
dragen aan nieuwe eigenaren en 

konden Antoon en Truus genie-
ten van hun welverdiende rust. 
Vier van de vijf kinderen waren 
inmiddels uit huis en nog steeds 
zijn de glazen uit het café bij hen 
thuis terug te vinden. De Brug 
heeft inmiddels - helaas - plaats 
moeten maken voor nieuwe in-
frastructuur.

Tekst: Carlijn van de Ven

HEESWIJK - Inmiddels is het alweer een hele tijd geleden. Van 1933 tot 1964 stond familie De Visser aan het roer van 
hotel De Brug. Dochters Marijke en Riek blikken terug op drukke tijden, als de dag van gisteren. “Om 8.00 uur kwamen 
vader en moeder elkaar op de trap tegen; vader na een nacht in de bakkerij en moeder klaar voor een nieuwe dag.” 

We waren 
slechts één 
dag in het 

jaar gesloten, 
op Eerste 
Kerstdag

We blijven graag op zoek 
naar mooie verhalen. Wil 

jij ook graag een bijzonder 
verhaal van vroeger delen? 

Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl

Hotel De Brug stond vlak aan het kanaal, schuin tegenover de ophaalbrug in Heeswijk

Eigenaren Antoon en Truus 
de Visser in hun café

Een kijkje binnenin de danszaal van De Brug

V.l.n.r.: drie gasten, Riek, moeder Truus, Hanny, een gast en vader Antoon
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Donderdag 4 februari
Online talkshow 
’Ondernemen in coronatijd’

AGENDA

PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

We zijn op zoek naar:
- Strategisch beleidsadviseur 

wonen
- WABO-Adviseur
- Beleidsmedewerker gebieds- 

ontwikkeling buitengebied
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

VACATURE

14 Bouwkavels Bergakkers 3 in Vorstenbosch te koop
Inschrijven kan van 25 januari t/m 7 februari 2021

In het plan Bergakkers 3 in Vors-
tenbosch verkoopt de gemeente 
14 bouwkavels.

Informatie plan
Bergakkers 3 is een nieuwe 
woonbuurt, gelegen tegen de 
bestaande woonwijk Bergakkers 
aan de noordzijde van Vorsten-
bosch. Er worden 55 woningen 
gerealiseerd. 
De woningen zijn een mix van 
huurwoningen, rijwoningen, 
tweekappers en vrijstaande wo-

ningen. De vrijstaande wonin-
gen zijn de bouwkavels die nu 
uitgegeven worden.

Kavel informatie
Alle kavels zijn voor de bouw 
van een vrijstaande woning. De 
prijs is € 393,25 per m2 inclusief 
BTW en exclusief kosten koper. 
Meer informatie leest u op 
www.bernheze.org/bergakkers. 
 
Inschrijven
Voor deze bouwkavels kunt u 
zich inschrijven t/m 7 februari 
2021. Vul daarvoor het inschrijf-
formulier in op onze website 
www.bernheze.org/bergakkers.
Op www.bernheze.org/bergak-

kers vindt u de volgende belang-
rijke informatie:
- de verkoopvoorwaarden 
 van de gemeente Bernheze
- het toewijzingssysteem de uit-

gifte van bouwkavels in Bern-
heze

- het bestemmingsplan
- het beeldkwaliteitsplan

Loting
Zijn er meer belangstellenden 
voor een kavel, dan organiseren 
we een loting. U schrijft zich met 

het formulier in voor het plan. 
U mag een voorkeur voor een 
kavel in het formulier aangeven, 
maar dat is niet verplicht. Met de 
loting bepalen we de volgorde 
van kiezen. Iedereen krijgt een 
nummer. Komt u bijvoorbeeld 
als eerste uit de loting naar vo-
ren, dan heeft u de eerste keus. 
De tweede heeft de tweede keus 
enzovoort totdat alle kavels in 
optie zijn. Mocht de optie niet 
leiden tot verkoop, dan gaan we 
verder met de lijst. 
De loting is door de coronamaat-
regelen niet openbaar. Heeft u 
zich voor een kavel ingeschre-
ven, dan krijgt u hierover per-
soonlijk bericht.

Optie
Als u een optie wilt nemen op 
een kavel, betaalt u daarvoor 
€ 300,- tijdens het eerste ver-
koopgesprek. De optie is drie 
maanden geldig. Als u de kavel 

koopt, brengen we het bedrag in 
mindering op de koopprijs. 

Als u binnen drie maanden van 
de koop afziet, krijgt u een ge-
deelte van het bedrag terug.

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.
- Petecki, Oskar Michał, 
 geboren op 23-01-1992
- Topolski, Marcin, 
 geboren op 09-12-1983
- Strałka, Grzegorz, 
 geboren op 09-11-1987

- Nicola, Daniel, 
 geboren op 27-06-1988
- Nicola, Samuel Alin, 
 geboren op 20-10-1992
- Knap, Robert Wiesław, 
 geboren op 29-12-1983
- Bimmel, Mark Lourus Justinus, 

geboren op 21-11-1970 

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

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende personen wonen 
niet meer op het adres waar zij 
volgens de Wet basisregistratie 
personen staan ingeschreven. 
Dit blijkt uit het adresonderzoek 
van de afdeling Burgerzaken. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft daarom besloten 
om hun persoonsgegevens niet 
meer bij te houden en hen uit te 

schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats.

- Adamski, Daniel, 
 geboren op 23-10-1990
 Besluitdatum: 21 december 

2020
- Jeżakowski, Adam Robert, 
 geboren op 30-09-1986.
 Besluitdatum 24 november 

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.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan Loo 
ong. Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-

plan ‘Ruimte voor Ruimte Loo 
ong. (naast 26) Nistelrode’, te 
raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl met IDN-code 
NL.IMRO.1721.BPLooOng26N-
TR-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het 
toevoegen van een ruim-
te-voor-ruimtewoning op de 
hoek Koudenoord – Loo, naast 
huisnummer 26 te Nistelrode en 
de landschappelijke inpassing 
hiervan.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Heeswijk-Dinther
- Stoppelveldseweg 2
 veranderen rundveehouderij
- Hoge Broekstraat 11
 veranderen veehouderij
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

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. 

‘De loting is door de corona-
maatregelen niet openbaar’
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Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 

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

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

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

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Zoggelsestraat 69
 Verhogen loods
 Datum ontvangst: 19-01-2021
- Soeloop 16
 Plaatsen dakkapel
 Datum ontvangst: 21-01-2021
- Bernhardstraat 5
 Bouw tuinhuis
 Datum ontvangst: 21-01-2021 
- Vinkelsestraat 75
 Verbouw woning
 Datum ontvangst: 18-01-2021
- Nieuwstraat 29
 Realisatie aanbouw aan ach-

terkant en zijkant woning
 Datum ontvangst: 24-01-2021
Nistelrode
- Nieuwe Bundersteeg sectie I 

nr.376
 Plaatsen LOP stuw t.b.v. bere-

genen
 Datum ontvangst: 18-01-2021
- Nieuwe Bundersteeg Sectie I 

nr. 376
 Efficiënt beregenen met bijbe-

horende maatregelen en be-
drijfswaterplan

 Datum ontvangst: 18-01-2021
- Koudenoord sectie L nr.182 en 

183
 Aanleg duiker met dam voor 

nieuwe ontsluiting perceel
 Datum ontvangst: 18-01-2021
- Loosbroekseweg 47 en 49
 Koppelen van duiker en aanleg 

van duiker
 Datum ontvangst: 18-01-2021
- De Oude Ros 18
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening
 Datum ontvangst: 21-01-2021
Heeswijk-Dinther
- Raadhuisplein achter 20a-20b-

20c
 Verbouw gedeelte voormalig 

klooster tot 2 woningen
 Datum ontvangst: 19-01-2021
- Lijsterbesdreef 15
 Plaatsen overkapping
 Datum ontvangst: 20-01-2021
- Hoofdstraat 104
 Handelen met gevolgen voor 

beschermde monumenten en 
veranderen monument

 Datum ontvangst: 23-01-2021
 

Diverse kernen en straten
in Bernheze
Kappen 77 bomen, Linde, Suiker- 
esdoorn, Es, Zomereik, Ameri-
kaanse eiken, Treurberk, Acacia, 
Berk, Beuk, Esdoorn, Kastanje en 
Els (Technische afschrijving)
Datum ontvangst: 21-01-2021
Procedure 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
- ’t Dorp 20
 Plaatsen overkapping
 Verzenddatum: 18-01-2021
Nistelrode
- Raadhuisplein 7 en 31
 Realisatie 1 appartement op 

begane grond in bestaand 
gebouw Raadhuisplein 31 en 
aanpassen gevel van tussenlid 
(spoelkeuken) van ’t Pumpke 
Raadhuisplein 7 en handelen 
in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 18-01-2021

Loosbroek
- Jan Dobbelsteenstraat 16a
 Plaatsen dakkapel
 Verzenddatum: 21-01-2021
Heeswijk-Dinther
- Sint Servatiusstraat 1
 Vervangen van de bestaande 

T-Mobile antennes ter verbete-
ring dekking en capaciteit

 Verzenddatum: 22-01-2021
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Besluit Verdagen beslistermijn
Voor onderstaande omgevings-
vergunningen is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Deze be-
sluiten zullen daags na verzen-
ding in werking treden.
Heeswijk-Dinther
- Sint Servatiusstraat ong.sectie 

C 3039 (tussen 29a en 31)
 Oprichten woning en handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 19-01-2021
- Schuurakker 27
 Verbouw woning en handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 19-01-2021
- Laverdonk 5a
 Wijzigen dakafwerking

 Verzenddatum: 19-01-2021
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Onderstaande omgevingsver-
gunning is ingetrokken. Dit be-
sluit zal daags na verzending van 
het besluit in werking treden.
- Dodenhoeksestraat 14
 isoleren dak (vergunning van 

13-02-2017)
 Verzenddatum: 25-01-2021
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunning
De volgende tijdelijke vergunnin-
gen zijn verleend. Deze tijdelijke 
besluiten zullen daags na verzen-
ding in werking treden.
Heesch
- Broekhoek naast nr.28
 Tijdelijk plaatsen woonunit
 Verzenddatum: 21-01-2021
- Vosbergstraat 5
 Tijdelijk plaatsen woonunit
 Verzenddatum: 21-01-2021
Nistelrode
- Korenstraat 1
 Tijdelijk plaatsen woonunit
 Verzenddatum: 21-01-2021
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

WWW.BERNHEZE.ORG

In totaal ontstonden zo 149 ver-
se maaltijden. Wat hebben we 
onderling een lol gehad. Natuur-
lijk op afstand, maar toch dicht-
bij via app, beeldbellen en veel 
foto’s delen met elkaar. Ieder in 
zijn eigen keuken maar toch sa-
men.

Donderdag 21 januari werd 
de eerste lading pakketjes ver-

strekt aan Heidi van ‘Eten Over? 
Regio Bernheze’, waarmee zij 
haar mensen kon voorzien van 
dit lekkers. Zaterdag 23 januari 
werd de tweede ronde rondge-
bracht door het bestuur voor alle 
hulpvragers. Geweldige reacties! 
Mensen die volschoten, dank-
baar waren en vertelden dat zij 
zich inmiddels niet meer zo een-
zaam voelen omdat ze zich sa-

men een beetje WIJ voelen. Een 
oudere dame die zei dat zij ont-
roerd is over de liefde van ande-
re mensen, die dit voor haar over 
hebben… Daar raken WIJ ook 
even stil van. Ontroerd, traan-
tje wegpinkend en juist door dit 
soort reacties nog gemotiveer-
der!
Ondertussen continu berichtjes 
dat de soep verschrikkelijk lekker 

smaakt en of we het recept mo-
gen delen… Wie weet, we zullen 
met de oorspronkelijke kok over-
leggen en vragen of we haar re-
cept mogen delen op onze web-
site. Wordt vervolgd...

Een speciaal woord van dank aan 
onze sponsoren voor deze soe-
penactie: Albert Heijn Heesch, 
Slagerij Van Orsouw, Jumbo 
Wiegmans en Stickerwinkel.com!

Stichting WIJ, HEESCH
info@wijheesch.nl
06-12997409
www.wijheesch.nl

WIJ, HEESCH… Alles in de soep
HEESCH - Recept: Men neme twaalf vrijwilligers, drie bestuursleden, ‘Eten Over? Regio Bernheze’ en 
een aantal enthousiaste sponsoren. Ingrediënten worden verdeeld. Pannen worden op het fornuis gezet. 
In totaal ontstaat ruim 50 liter lekkere, goedgevulde verse erwtensoep. Spek, een lekker vers gebakken 
broodje gebakken door twee vrijwilligsters, een toetje en ook een mandarijn worden aan het pakketje 
toegevoegd.
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Tiny houses bouwen!
Er zijn nog steeds te weinig cor-
poraties en gemeenten in Neder-
land die tiny houses omarmen 
als woonconcept. Volgens een 
onderzoek uit 2020 is liefst tien 
procent van de huurders zeer ge-
interesseerd om in een tiny house 
te wonen. Dat zich verder ook 
nog eens kenmerkt door het mi-
lieubewuste karakter. Ze zijn vaak 
100 procent energieneutraal.

Het bouwen van een aantal tiny 
houses past intussen goed bij 
trends op de woningmarkt. Aan 
de ene kant lichte bevolkings-
krimp, maar aan de andere kant 
de toename van kleine huishou-
dens. Steeds meer mensen willen 
alleen wonen. Vrijwillig of soms 
ook gedwongen.

De SP Bernheze ziet tiny housing 
als een heel interessante ontwik-

keling. De woningen zijn klein, 
flexibel en milieuvriendelijk. Bo-
vendien zijn de huizen gemak-
kelijk verplaatsbaar en verkoop-
baar. Een groot voordeel! 

Verder zijn de kosten van een 
tiny house een stuk lager dan van 
een reguliere woning. Hierdoor is 
het mogelijk om de woningen 
voor een lage(re) huurprijs aan te 
bieden.

De roep om ‘tiny houses’
wordt nog luider

Wie (met spoed) een huis wil huren bij de woningcorporaties in Bernhe-
ze, kan nauwelijks terecht. Wachtlijsten! Jammer, vindt de SP Bernheze. De 
woonstichtingen Mooiland, Brabant Wonen en JOOST zijn nog niet begon-
nen met het plaatsen van een aantal ‘tiny houses’ per kern. Inmiddels wordt 
de woningnood alsmaar hoger. Huurhuizen zijn niet beschikbaar. Om maar te 
zwijgen over de uit de pan gerezen aankoopprijzen voor een nieuwe woning. 
De SP zegt: “Hoogste tijd voor actie nu”.

Cor van Erp, Ruimtelijke Zaken & Milieu SP

De langdurige afwezigheid van 
een wethouder kon makkelijk 
worden opgevangen, zei men, 
maar kort daarna kwam het be-
richt dat vacatures blijkbaar niet 
kunnen worden ingevuld. Als je 
echter op de website kijkt, staan 
er nauwelijks vacatures; welge-
teld 2..!

Nu wordt de gemeente-
raad gevraagd om meer dan 
€ 1.000.000,- (!) beschikbaar te 
stellen om een ‘kwaliteitsslag te 
realiseren’. Na eerdere bezuini-
gingen is nu de benoeming van 
teamcoaches kennelijk het ei van 
Columbus. Op 22 februari is er 
een bijeenkomst om de gemeen-
teraad bij te praten. Wij zullen er-
voor zorgen dat wij antwoorden 
krijgen op onze vragen, zodat we 
er een beetje op kunnen vertrou-
wen dat de dienstverlening door 

onze gemeente daadwerkelijk zal 
verbeteren.

Alle raadvergaderingen zijn 
openbaar en kunnen via een 
livestream worden gevolgd via 
www.bernheze.org, onder ‘be-
stuur & organisatie’. Een voor-
deel van deze bijzondere tijd. Blijf 
op de hoogte van wat er speelt!

Dat niet alles in onze mooie ge-
meente zo functioneert als wij 
graag zouden willen, is denk ik 
wel duidelijk. Wij zijn vastbe-
sloten om dat te veranderen! 
Over ruim een jaar zijn er weer 
verkiezingen voor de gemeen-
teraad. Wil jij ook meehelpen de 
gemeente beter te laten functio-
neren?

Laat het ons weten op: 
info@vvdbernheze.nl

Het ei van Columbus?

Meermaals hebben wij als VVD-Bernheze 
aandacht besteed aan het aantal klachten 
over de dienstverlening door onze gemeen-
te. Dat aantal stijgt helaas. De wethouder 
roept dat een aantal ambtenaren op omval-
len staat. Daarom is er nu een stop op de 
behandeling van principeverzoeken.

Marijke van Gestel, 
commissie Bestuur & Strategie VVD

Of we als gemeenteraad maar 
even ‘ja’ willen zeggen tegen het 
voorstel om bijna € 700.000,- te 
lappen, om wat tot nu toe on-
duidelijke ‘organisatorische pro-
blemen’ op te lossen. Het CDA 
laat al weten er blij mee te zijn. 
Het heeft geen zin op een muur 
te blijven bonken in de hoop die 
in een deur te veranderen, maar 

wij hebben grote zorgen en nog 
meer vragen.

Iedereen snakt naar de veelbe-
sproken stip op de horizon. Om 
de winkel of kroeg weer open te 
mogen doen. Om de gedroom-
de bruiloft te plannen of gewoon 
een potje te kunnen kaarten met 
vrienden. Maar er is niets dan 

onzekerheid. Waar eerst het ge-
meentebestuur nog een baken 
van hoop was, vol met aandacht 
voor elkaar en met maar liefst 
een 9 op het rapport voor de fi-
nanciële huishouding, staat het 
hele gebouw aan De Misse nu 
bol van onrust, ongeloof en on-
duidelijkheid. Een extra domper 
in deze bedompte tijd.

De toestand in de wereld

De avondklok luidt. Waar we al eerder van het oude naar het nieuwe normaal 
moesten, is nu ook binnen het nieuwe buiten. Alle records in het thuiswerken 
worden gebroken en we streamen ons suf om nog iemand te zien. Hoe digi-
taal dan ook. Waar de wereld steeds kleiner wordt, lijkt ook Bernheze plots te 
slinken. Niet alleen honderden ondernemers hebben het zwaar om het hoofd 
boven water te houden, ook de gemeente, onze hoop in bange dagen, laat nu 
ineens weten het allemaal niet meer te kunnen bolwerken.

Rob van der Geld, Commissielid Ruimtelijke Zaken D66

IEDERE WOENSDAG IN HEESWIJK-DINTHER

HOLLANDSE
NIEUWE
Per stuk € 2,-
3 voor € 5,-
7 voor € 10,-

VERSE ZALMFILET
OP DE HUID

500 gram € 7,50

ACTIE

SPAKENBURGSE VISHANDEL

DE ZEEPAREL
Vis lekker en gezond

Acties
in februari:Bij 1 gezinszak kibbeling krijgt u 1 lekkerbek gratis, inclusief gratis saus

VASTE PRIJS

Geldig t/m 28 februari 2021
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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

Wat veranderde er na een hele 
dag discussiëren en vragen stel-
len per saldo aan het voornemen: 
20.30 uur werd 21.00 uur. En 
dan al die actualiteiten- en praat-
programma’s op tv. Deskundigen 
die allemaal een andere mening 
hebben. Elk nieuw bericht leidt 
weer tot oeverloze discussies 
waar je op het einde geen touw 
meer aan kunt vastknopen. Niet-
waar, Ab Osterhaus?

Ik vraag me weleens af of in het 
buitenland die maatregelen ook 
zoveel meningsvorming en aan-
dacht opleveren... 

Maar goed, de avondklok. Na 
de Tweede Wereldoorlog nooit 
meer ingevoerd. Een unieke ge-
beurtenis die onze vrijheid van 
bewegen inperkt in een bizarre 
tijd. Een hele lastige afweging 
om wel of niet tot het invoeren 

daarvan over te gaan. Dat besef 
ik maar al te goed.
Het zal van onze eigen discipline 
afhangen of het naleven ervan 
een succes wordt. Want hand-
having is een lastig onderwerp. 
Maar dan zeg ik wel, direct een 
boete uitschrijven! Geen smoes-
jes, ook niet van dat meisje dat 
nonchalant verklaart dat haar 
hondje is weggelopen en dat ze 
naar hem op zoek is!

Avondklok

Bent u zaterdag 23 januari jarig geweest? Zo ja, dan heeft u, denk ik voor het 
eerst, van de overheid een cadeau gehad: een klok, een avondklok. Het zal 
u niet zijn ontgaan dat er al weken over het invoeren hiervan discussie werd 
gevoerd. Vorige week woensdag heb ik zelf een groot deel van de dag het 
debat hierover in de Tweede Kamer gevolgd. Ik volg vaker kamerdebatten, 
puur vanuit politieke belangstelling.

Jan Bouwman, fractievoorzitter Lokaal

Het is belangrijk dat een gemeen-
te financieel gezond is en blijft. 
Maar geld sparen mag voor een 
gemeente nooit het doel zijn. Als 
gemeente zijn we op aarde om te 
zorgen dat onze inwoners een fij-
ne plek hebben om te wonen en 
hulp krijgen wanneer zij dat no-
dig hebben. Ik vind het moeilijk 
om jubelend te zijn over de hoe-
veelheid geld in onze spaarpot-
ten, als ik tegelijkertijd opmerk 

dat inwoners - jong en oud - 
geen betaalbare woning kunnen 
vinden en mensen steeds tegen 
een enorme gemeentelijke muur 
opbotsen als zij dromen met de 
gemeente willen verwezenlijken. 

In de spaarpot van de gemeen-
te kan niemand wonen en van 
opgepot geld wordt geen huis 
duurzamer. Laten we het geld 
in die spaarpot gebruiken om 

woningbouwprojecten aan te ja-
gen, om daken vol te leggen met 
zonnepanelen én om mensen die 
in de knel komen uit het slop te 
trekken. Dan halen we misschien 
geen 9 meer voor financiële ge-
zondheid, maar maken we het 
leven van heel veel inwoners wel 
een beetje mooier.

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Een gezonde gemeente

Vorige week maakte de gemeente Bernheze trots bekend dat zij ‘een 9 krijgt 
voor financiële gezondheid’. Het bericht is terecht jubelend; een mooi re-
sultaat is behaald in moeilijke tijden. Tegelijkertijd zette het bericht mij aan 
het denken: want wat is een 9 voor de omvang van de spaarpot waard, als 
inwoners steeds het gevoel hebben in de kou te staan?

Jesse Jansen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze

Ze was er zondag op gebrand 
om de finale te halen. Zaterdag 
strandde ze nog in de halve fi-
nale en moest genoegen nemen 
met een zesde plek. Snowboard-
cross is een wedstrijd waarbij je 
in een baan vol met bochten, 
schansen en andere obstakels 
naar beneden snowboardt. Je 
start met vieren tegelijk en wie 
het eerst beneden is, heeft ge-
wonnen.

Uit de hele wereld komen snow-
boarders in het winterseizoen 
naar de Alpen om daar wed-
strijden te rijden. Ook dit jaar, 
maar wel met veel maatregelen. 
Nienke: “We zitten met z’n allen 
in een aantal aangewezen ho-
tels waar we onze eigen kamers 
hebben. Alles is streng en strikt 
georganiseerd. Dit is niet ideaal, 
maar ik voel me bevoorrecht dat 

ik toch mag trainen en wedstrij-
den rijden in de sneeuw.” 
Nienke is samen met haar 
coach/trainer en twee jonge Ne-
derlandse talenten op tour langs 
drie internationale wedstrijden. 
Maandag 25 januari vertrekken 
ze naar Isola in Frankrijk voor de 
volgende Europacup wedstrijd.

“Ik ben al mijn sponsoren dank-
baar voor hun support, in het 
bijzonder de Nistelrodese bedrij-
ven Ton & Tim/Crommenacker 
Automobielen, Conscius Sports, 
Mario Supersize en Euroexperti-
se”, zegt Nienke. “Mede dankzij 
hen heb ik vandaag deze eerste 
plek behaald.”

Kijk voor meer leuke foto’s en 
filmpjes op Nienke haar Insta-
gram: 
Instagram.com/nienkepollsbx.

Goud voor snowboard-
crosser Nienke Poll

OOSTENRIJK/NISTELRODE - Een week na het succes van snow-
boardcrosser Nienke in Zwitserland, heeft ze zondag 24 januari 
goud behaald op een internationale wedstrijd in het Oostenrijkse 
Reiteralm. In de finale had ze een kleine achterstand bij de start, 
die ze met een geweldige inhaalstrijd wist om te zetten naar deze 
overwinning. “Ik ben zo blij met dit succes!” vertelt de Nisseroise 
Nienke dolblij: “Het was super spannend. Door de trainingen van 
afgelopen week wist ik de ideale lijn te rijden en iedereen in te 
halen.”

Nienke Poll showt trots haar trofee

Het ondergeschoven kindje

Hoe laat moet ze ook alweer on-
line, ligt alles klaar? Wat is dat 
wachtwoord ook alweer? Voor 
deze goedwillende amateur is het 
behoorlijk zoeken tussen al die 
losse kopietjes en werkschriften. 
Wat hoort bij wat, wat moet er 
nu precies gebeuren en vooral 
wanneer? “Jij weet ook niks”, 
klinkt het brommerig aan de 
overkant van de tafel. Ik snap 
haar wel, zo met juf-mama is 
er geen klap aan. School is veel 
leuker. Daar zijn de vriendinne-
tjes. Is het schoolplein. Is het ge-
woon.

“Mam, mag ik óóit weer naar 
school? Loop ik nu geen ach-
terstanden op?” Ze volgt het 
Jeugdjournaal nauwgezet. Ik 
merk aan haar, dat alle berich-
ten haar danig bezighouden. 
Het zijn nogal wat zorgen voor 
zo’n meiske. “Je mag straks echt 
wel weer naar school. Het komt 
goed. Echt.”

Het jeugdbelang lijkt in het 
maatregelencircus soms een 
beetje het ondergeschoven kind-
je te zijn en ik hoop wel dat dàt 
belang straks wat meer gewicht 

krijgt. En ondertussen moeten 
we maar een beetje extra op ze 
letten.
Hoe gaat het nu ècht met jou?

Weektaken, plusboeken, racebladen. Het is een flinke stapel die in 
het laatje uit school is meegekomen. Gelukkig is er een afvinklijstje, 
waarop staat wat er die dag, die week, moet gebeuren. Smiley’s 
waarmee je, als leerling dus, kunt aangeven wat je ervan vindt.

Ezra Leeger, raadslid CDA

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL

Dé cadeaubon van Bernheze
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MOOIBERNHEZERTJES

AANGEBODEN

ZOEKT U HULP BIJ HET 
INVULLEN VAN UW 
BELASTINGAANGIFTE 
INKOMSTENBELASTING 
2020? 
Vanaf € 35,- afhankelijk van het 
aanleveren van gegevens kan ik 
u verder helpen. Ik ben ook het 
adres voor boekhoudingen, btw-
aangiftes, voeren van beheer 
van vereniging van eigenaars en 
w.o.z. taxaties. ( gediplomeerd). 
Cor van Vugt 06-12670668.

TE HUUR

BEDRIJFSUNIT.EU
170 & 250 m2 te Nistelrode
Afgesloten terrein.
Voorzien van overhead-deur.
Gezamenlijke toiletgroep en 
kantine.
Info: 06-46111667 of 
www.bedrijfsunit.eu.

GEÏSOLEERDE OPSLAG-
RUIMTE IN BERLICUM
Vanaf 175m2.
06-53338720.

OPSLAGUNITS
IN NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48m2

Geïsoleerd, verwarmd & 
vorstvrij. Eigen toegang
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu

TE KOOP

ANTIEKE ENGELSE STOEL

Engelse stoel, in goede staat.
Vering en bekleding zijn 
recentelijk vernieuwd. 
Prijs: € 30,-.
Voor informatie: 06-11450588.

ANTIEKE SECRETAIRE

In goede staat. Met drie lades en 
een klep. 104x80x53 cm. Voor 
informatie: 06-11450588.

BRABANT VLOEREN
Gewoon bereikbaar!
Bel 0412-745072 of kijk 
naar de acties op de website: 
traprenovatie, vloeren, 
raambekleding.

Bel voor een afspraak! 
Bedrijventerrein Kleinwijk,
Canadabaan 7a, Nistelrode.
www.brabant-vloeren.nl

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.

NIEUWE VLOER NODIG?
Gewoon bereikbaar voor de 
lockdowndeal: een nieuwe vloer 
wordt GRATIS gelegd. 
Bel voor een afspraak. 
Brabant Vloeren op 
bedrijventerrein Kleinwijk.
0412-745072.
Canadabaan 7a, Nistelrode.
www.brabant-vloeren.nl.

GEVRAAGD

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

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

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 
Lever ze in bij Bunderstraat 1 
in Heesch en steun hiermee het 
goede doel Stichting Opkikker.

OVERIG

WEGENS DE RIVM-REGELS 
IS HET KANTOOR VAN 
BERNHEZE MEDIA 
‘T MEDIAHUYS GESLOTEN 
Inleveren van oude mobieltjes 
voor Stichting Opkikker is op 
Bunderstraat 1 in Heesch. 
Bernheze Media is tijdens 
kantoortijden bereikbaar op:
0412-795170 en via mail: 
info@demooibernhezekrant.nl.

www.2wow.nl
info@2wow.nl
06-20 86 26 30

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Peter van den Elzen 
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Sjan Geenen

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

Tegen inlevering van deze bon een

smoothie
van 500 ml

voor maar € 2,-
Geldig van donderdag 28 januari tot en met zondag 7 februari 2021

Dorpsstraat 47 - Loosbroek

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL

Dé cadeaubon
van Bernheze
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Bon nr. 000000

Ter waarde van:

Te besteden bij de lokale ondernemers in Bernheze,  
zie www.benloyaalkooplokaal.nl
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VORSTENBOSCH - Wat
als hobby begon, door 
de nagels te lakken van 
vriendinnen, groeide uit 
tot een professionele 
salon. Heel veel oefenen 
én uiteraard het volgen 
van trainingen maakten 
Denise de Laat tot een 
all-round nagelstyliste. 
Très Chic heet haar bedrijf, 
waar je niet alleen terecht 
kunt voor nagelstyling, 
maar ook online is het 
bedrijf te vinden met een 
overzichtelijke webshop.

In januari 2020 werd de combi-
natie werken voor een werkgever 
en als ondernemer te druk. Twee 
maanden voor de coronamaat- 
regelen zijn intrede deed. Denise: 
“Deze maand is mijn nieuwe 
website online gegaan, echt 
onmisbaar in zo’n tijd als deze. 

Hij is echt supermooi geworden, 
met een webshop erin met alle 
producten die bij mij verkrijgbaar 
zijn. Van een parfumlijn, ma-
ke-up, nagellak, treatments voor 
de nagels, tasjes en sierraden. 
Ook zorgt het voor wat positi-
viteit, waarbij ik toch bezig kan 

zijn met mijn bedrijf, nu we onze 
klanten niet mogen ontvangen.”

De sfeervolle salon is gevestigd 
aan huis, laagdrempelig voor 
klanten én hierdoor zit Denise 
niet vast aan winkeltijden.
Die tevredenheid van klanten 

komt volgens Denise ook door 
het persoonlijke contact dat zij 
met hen heeft. Denise legt haar 
ziel en zaligheid in het verzorgen 
en mooi maken van anderen. 

Nu ze in Vorstenbosch woont 
leert ze hier ook graag haar col-
lega’s kennen en is daarom lid 
geworden van Ondernemend 
Vorstenbosch; ze vindt het als 
ondernemer belangrijk om te 
weten wat er speelt in het dorp.

Online talkshow 
‘Ondernemen
in coronatijd’
Afgelopen week liep ik door 
de winkelstraten van Bernhe-
ze. Ik zag stralende etalages 
met hier en daar nog een 
glimmende kerstbal. Weten-
de dat achter deze etalages 
mensen eigenaar zijn en 
soms niet meer weten wat ze 
moeten. De nieuwe voor-
jaarscollectie komt er aan en 
de kerst- en wintervoorraad 
hangt er nog. En de stip op 
de horizon is nog steeds niet 
in beeld. Voor vele onderne-
mers is dat bijna ondraaglijk. 
Juist in deze moeilijke tijd 
stellen we alles in het werk 
om toch contact te houden 
en juist nu te blijven informe-
ren over de mogelijkheden 
en te helpen waar het kan.
Daarom organiseren we op 
donderdag 4 februari van 
19.00 tot 20.00 uur, live 
voor alle ondernemers van 
Bernheze, een informatief 
online praatprogramma over 
ondernemen in coronatijd. 
We delen kennis, kunde en 
ervaring over het corona 
steun- en herstelpakket. 
Wethouder Rien Wijdeven en 
Chris-Stan van Daal van Van 
Soest en Partners praten over 
de financiële regelingen van 
de gemeente, belastingmaat-
regelen en de financiële rege-
lingen en het sociaal pakket 
van de Rijksoverheid. 
Marijke Blanken van Schuld-
HulpMaatje en de Rabobank 
spreken over de financiële 
veerkracht van ondernemers 
en geven tips over hoe om 
te gaan met schulden, wat 
je moet doen als de regelin-
gen in de toekomst stoppen. 
Tot slot spreken Jasper van 
Wordragen van Onderne-
merslift+, Starters Succes en 
ZZP Boost en Annelies Aarts 
van Medi Spa Annelies over 
ondernemersveerkracht, het 
omgaan met persoonlijke 
tegenslag en het roer om-
gooien.

Wil je de talkshow live vol-
gen? Meld je dan snel aan 
door een mail te sturen naar 
bedrijven@bernheze.org. 
Bij de bevestiging van je 
deelname ontvang je een 
link naar de onlineomgeving 
waar je het praatprogramma 
kunt volgen.

Groet, Willem van de Brand

Mijn nieuwe 
website 
is online 

gegaan, echt 
onmisbaar
in zo’n tijd

als deze

Willem
van den 

Brand
Bedrijfscontact-

functionaris
Gemeente
Bernheze

BERNHEZE ONDERNEEMT #SAMENSTERK

Nieuw lid van de maand
Denise: ‘Het is belangrijk dat de klant zich
op zijn gemak voelt bij mij’

DENISE DE LAAT

Ondernemer aan het woord
Koen: ‘Korte lijntjes en snel schakelen’

“Dat begon met algemeen timmerwerk en ging via 
bouw naar prefab timmerwerk. Er werken nu twintig 
mensen en we groeien nog steeds.” De afgelopen 
jaren is het machinepark van Berkel Prefab volledig 
geautomatiseerd en gemoderniseerd. Mede door 
een volautomatische afkortstraat, platenzaag en 
schietbrug kunnen we een scherpe aanbieding doen, 
waarbij de kwaliteit gewaarborgd is en  waarmee 
nu al wordt voldaan aan toekomstige kwaliteitsnor-
men,” vertelt Koen. “Of het nu gaat om prefab kap- 
elementen, gevelelementen, dakkapellen, chalets, 
mantelzorgwoningen of bergingen, een goede 
prijs-kwaliteit verhouding staat altijd voorop. Als 
het om houtskeletbouw gaat zijn wij een innovatie-
ve en oplossingsgerichte partij. Daarbij maakt het 

niet uit of het om één uniek element gaat of een 
seriematig project.”

Altijd kwaliteit
Het bedrijf heeft een ruime ervaring in projecten 
van gevels en daken van 50m2 tot 7.000m2, maar 
ook van meer complexe projecten zoals een gela-
mineerde constructie of een hele bovenverdieping 
die in één dag turn-key geplaatst moet worden. 
Het ingenieurshart gaat pas echt sneller kloppen 
als er technische uitdagingen te overbruggen zijn.

Koen: “Met ons team zoeken we oplossingen voor 
elk bouwprobleem en voeren dat duurzaam uit. 
Aan nee-verkopen doen we niet. Door korte lijntjes 
zijn we in staat flexibel in te spelen op de vraag 
van onze opdrachtgevers, waardoor we snel kun-
nen schakelen. Zo luidt ons motto: Meej wá ge-
makt.” Berkel Prefab ontwikkelt zich verder door 
richting modulair produceren. “Hierdoor halen we 
nog meer werkzaamheden van de bouwplaats naar 
de timmerfabriek en dit maken de werkzaamheden 
meer divers en uitdagender voor onze mensen én 
onze toekomstige collega’s die onderdeel willen zijn 
van deze ontwikkeling. Waar een wil is, is een weg, 
zo werken we. Juist nu. Blijf creatief, blijf onderne-
men. Er zijn heel veel beperkingen, maar ook weer 
kansen. Soms vraagt dat om een koerswijziging, 
maar stilstaan is geen optie als je echt wilt onder-
nemen.”

HEESCH - Berkel Prefab BV is een timmerfabriek aan de Vinkelsestraat in Heesch met als specialiteit het ver-
vaardigen van houtskeletbouwelementen. “We werken al jaren voor landelijke spelers maar ook voor regio-
nale aannemers,” weet eigenaar Koen Berkel (40) te vertellen die het bedrijf negentien jaar geleden oprichtte.

Duurzame oplossingen
voor elk bouwprobleem

Bernheze Onderneemt wordt 
mogelijk gemaakt door:

Vinkelsestraat 24, Heesch - 06-21872795
info@berkelprefab.nl - www.berkelprefab.nl

KOEN BERKEL

De Helling 1
5476KD Vorstenbosch
www.treschicvorstenbosch.nl
06-46598267
(Bezoek enkel op afspraak)

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

www.ondernemersverenigingheesch.nl

www.welkominhd.nl

www.ondernemersverenigingnistelrode.nl

www.facebook.com/LOBLoosbroek

www.ondernemendvorstenbosch.nl
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DUURZAAM BOUWEN

Zo makkelijk worden jouw kapotte 
lampen, armaturen en ander e-waste 
weer nieuwe grondstoff en!

Puzzel mee 
en maak kans 
op een Pluim

T U S E J P M A L T S R E K D I

A V E R L I C H T I N G E E I K

A E E I M O N O C E R I I B E R

R R S T L B U I S O R J O I H I

T Z M A M I D E E B Z O R T N N

S A P A L I M N A E D B K K E G

U M F M T G U F R S A R C R G L

E E R E A U E R C F A T I A E O

I L U L L L U H G M L O T M L O

L B U C C L A R R A K B S W E P

I O H Y C P A E R K L E A U G W

M X C C P A P M E E U S L O K I

E E S E N U W J P I S T P B R N

R N N W S N E R A P S E B O E K

M U R T N E C N I U T S N I W E

N R E C Y C L E N N E M A S T L

© www.ruiterpuzzel.nl In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier
weg te strepen zijn. Vul de letters die overblijven in de oplossingsbalk in.
Tip: Bewaar de korte woorden voor het laatst

ACCU
ARMATUUR
BESPAREN
BESTE
BOODSCHAPPEN
BOUWMARKT
ECONOMIE
FABRIEK

KERSTLAMPJES
KLUS
KRINGLOOPWINKEL
LAMP
MILIEU
MILIEUSTRAAT
OPSLAGRUIMTE
PLASTIC

SUPERMARKT
TAFELLAMP
TL
TL BUIS
TUINCENTRUM
VERLICHTING
VERZAMELBOXEN
WECYCLE

 © www.ruiterpuzzel.nl

ACCU
ARMATUUR
BESPAREN
BESTE
BOODSCHAPPEN
BOUWMARKT
ECONOMIE
FABRIEK
GLAS
GROEN
IJZER
JEKKO
KERSTLAMPJES
KLUS
KRINGLOOPWINKEL
LAMP
MILIEU
MILIEUSTRAAT

OPSLAGRUIMTE
PLASTIC
RECYCLEFABRIEK
RECYCLEN
SAMEN
SCHUUR
SUPERMARKT
TAFELLAMP
TL
TL BUIS
TUINCENTRUM
VERLICHTING
VERZAMELBOXEN
WECYCLE
WERKGELEGENHEID
WINST

In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Tip: controleer 
alle woorden op die 2 letters nadat alles weggestreept is. Mail de oplossing uiterlijk 5 februari 2021 naar 
info@wecycle.nl. Onder alle goede inzendingen worden 10 Pluim cadeaubonnen t.w.v.  € 100,- verloot.

Actievoorwaarden op 
wecycle.nl/consumenten

Bekijk mijn 
recyclefilm!

houd ons
altijd apart

voor 
recycling

13.000 e-waste inleverpunten! 
wecycle.nl/zoeker

10x

NISTELRODE - Stap voor stap zijn ze aan de slag gegaan met het verduurzamen van 
hun huis en nu, na ongeveer acht jaar, kunnen ze helemaal zonder gas. Els (61) en 
Wim (64) van der Heijden wonen in een verbouwde boerderij op Donzel. De groot-
ouders van Wim bouwden deze boerderij honderd jaar geleden. Destijds ook gasloos. 
Van energie uit hout en kolen, via olie en gas naar het gebruik van alleen maar zon-
ne-energie.

“Alles bij elkaar is het een grote investe-
ring geweest, maar gelukkig hebben we 
veel zelf kunnen doen. Dat scheelt toch in 
de kosten”, zegt Els. Ruim 40 jaar is Wim 
werkzaam geweest als installatietechni-
cus gas en water. Hij is meegegroeid in de 
ontwikkelingen van nieuwe technieken op 
het gebied van zonnepanelen en warmte-
pompen. “En dan is het natuurlijk erg leuk 
om dat ook thuis te realiseren”, zegt Wim.

Stapje voor stapje
De eerste stap was het isoleren van het huis 
door het aanbrengen van spouwmuuriso-
latie en het isoleren van de vloer. Wim: 
“Dat is een nauwkeurig werkje, want je 
wilt geen koudebruggen”. De volgende 
stap was het plaatsen van zonnepanelen 
én de ingebruikname van een lucht-lucht 
warmtepomp. Deze kan in de zomer ook 
koelen, wat erg behaaglijk is met de steeds 
warmere zomers. Toen enkele jaren daar-
na de vloerverwarming werd gerealiseerd, 
kwam er een lucht-water warmtepomp 
bij. Deze draait vooral in de winterperiode. 
En puur uit nieuwsgierigheid hebben Wim 

en Els ook nog een infraroodpaneel in de 
woonkamer. Gewoon om uit te testen hoe 
die warmte aanvoelt.

Passanten
Els: “Wij zijn alleen maar passanten op 
deze aarde; daar moeten we zuinig op zijn 
zodat we een leefbare wereld achterlaten 
voor onze kleinkinderen.” “Inderdaad”, 
zegt Wim, “daarom gooien we nu de 
gasmeter eruit!“ Even verdwijnt hij naar 
de garage om een ijzerzaag te halen. Hij 
voegt de daad bij het woord en zaagt de 
gasleiding door. Als installatietechnicus 
mag hij dat ook zelf doen.

Els en Wim vormen het zoveelste voor-
beeld dat je je huis prima gasloos kunt 
maken door het stap voor stap zelf aan 
te pakken. Want wie kent jouw huis beter 
dan jijzelf?

Onze 100 jaar oude boerderij 
is weer gasloos!

Meer info of aanmelden op 
www.onsbeco.nl

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

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

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

‘Van energie uit hout en kolen, via olie en gas 
naar het gebruik van alleen maar zonne-energie’
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Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10 

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

PIETBOON by 
DOUGLAS
& JONES

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

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

COLUMN
ONNO

RUIMTELIJKE
ONDERBOUWING
BIJ AFWIJKING
BESTEMMINGSPLAN
Als u het voornemen heeft 
om iets te bouwen of om een 
bestaand pand of perceel te 
gebruiken voor een andere 
functie, dan kan het zijn dat dit 
niet past binnen het geldende 
bestemmingsplan.

Om uw voornemen dan toch mogelijk te maken zal 
het bestemmingsplan moeten worden herzien of een 
omgevingsvergunning ‘afwijking bestemmingsplan’ 
moeten worden aangevraagd. Voor beide procedures is 
altijd een goede ruimtelijke onderbouwing nodig.

Wat is nu een goede ruimtelijke onderbouwing?
In een ruimtelijke onderbouwing komt een groot 
aantal onderwerpen aan de orde. Hoe ingrijpender en 
omvangrijker uw voornemen, des te uitvoeriger zal de 
onderbouwing moeten zijn. In het algemeen zal dit dus 
afhangen van:
- De aard en omvang van het project
- De mate van ingrijpendheid in de ruimtelijke structuur
- De actualiteit van het (gemeentelijk) ruimtelijk beleid 

en de relevantie van het beleid van andere overheden
- De aanwezige waarden (in de meest brede zin van het 

woord) en
- De milieugevolgen.

EEN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING MOTIVEERT 
DE AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN

Het gaat er bij een ruimtelijke onderbouwing dus om,
dat u aantoont dat uw plan onder meer:
- Past in het (ruimtelijk) beleid van rijk, provincie en 

gemeente
- In overeenstemming is met milieuwetgeving op het 

gebied van geluidhinder, geurhinder, luchtkwaliteit, 
bedrijven en milieuzonering, bodemkwaliteit, externe 
veiligheid et cetera

- Geen risicotoename voor de volksgezondheid betekent
- Geen verstoring betekent van archeologische waarden
- Geen verstoring van de leefomgeving van planten en 

dieren
- Voldoet aan regels met betrekking tot de 

waterhuishouding en wateraspecten
- Er sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat en
- Dat bestaande functies niet worden gehinderd of 

belemmerd.

Principeverzoek
U moet dus nogal wat uitzoeken en aanleveren. Als u nu 
wilt weten of de gemeente überhaupt bereid is om mee te 
werken aan uw plannen, kunt u het beste uw plan eerst 
in de vorm van een principeverzoek aan het college van 
burgemeester en wethouders voorleggen.
Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat het 
college van burgemeester en wethouders van uw plannen 
vindt. Aan de hand van uw principeverzoek bepaalt het 
college of het al dan niet bereid is om de planologische 
procedure op te starten die nodig is om medewerking te 
verlenen aan uw initiatief. De achterliggende gedachte 
van het principeverzoek is, dat u op informele wijze 
en zonder al te veel kosten te hoeven maken, kunt 
informeren naar de kans van slagen van uw plannen.
Loopt u met de gedachte om een (bouw)plan te realiseren 
of hebt u andere plannen die niet passen in het geldende 
bestemmingsplan? Laat u goed adviseren!

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

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

BERNHEZE BOUWT

Kerkhoflaan 29, Nistelrode
06-14 283 985

info@raaijmakersriool.nl
www.raaijmakersriool.nl

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

• Camera inspectie
• Stank opsporing
• Leiding opsporing
• Vernieuwingen

24/7
bereikbaar

Uw specialist op het gebied van rioleringen

Heideweg 4
5472 LC Loosbroek

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

WWW.RW-GROEP.NL

■	BETONBOREN EN ZAGEN
■	 RENOVATIE SLOOPWERK

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Een rondje
op de bouw...
Heb je nog 

vragen? Vraag het 
de specialisten.



  
Woensdag 27 januari 202120

Op zoek naar meer omzet uit uw 
website en hogere posities in Google? 

Doe dan onze tijdelijk GRATIS website check
en wij geven u advies op maat. 

Benieuwd?
Ga naar diversus.nl/check.

BRABANT VLOEREN:
‘Wij blijven bereikbaar!’

Rob: “We hebben het gratis 
leggen van de vloer verlengd. 
Vloeren die tijdens de lockdown 
besteld worden, worden gratis 
gelegd, tot één jaar na aankoop. 
Vraag naar de voorwaarden. Zo 
kun je je voordeel nu al regelen, 
om er later profijt van te heb-
ben.”

Brabant Vloeren blijft bereik-
baar en maakt graag telefonisch 
of via de mail een afspraak. Bel 
voor het afhalen en leveren van 
goederen én voor advies of on-
derhoud aan je vloer. 

Rob hoopt dat iedereen weer 

snel gewoon binnen kan lopen 
in de mooie showroom aan de 
Canadabaan 7a in Nistelrode. 

Tot dan wordt er gewerkt op 
afspraak, want Brabant Vloeren 
blijft bereikbaar!

NISTELRODE - De plannen voor die nieuwe vloer kunnen doorgaan als het aan Brabant Vloeren ligt. 
Op www.brabant-vloeren.nl vind je steeds de aanbiedingen en het grote assortiment met kwaliteit aan-
bod van bekende merken zoals Douwes Dekker (gezien op tv), Tarkett, Viva floors, COREtec, Vinyflor, 
M-flor et cetera. Rob Manders, eigenaar van Brabant Vloeren, vertelt graag alle ‘voors en tegens’.

& RAAMDECORATIE

PVC  

HOUT  

LAMINAAT  

TAPIJT 

 VINYL 

 

VLOEREN

Nieuwe vloer nodig?
Wij zijn bereikbaar!

0412-
745072

Canadabaan 7a - 5388 RT Nistelrode - 0412-745072

www.brabant-vloeren.nl

Kei Gaaf: ‘Nieuwe ontwerptool voor 
unieke producten’

GEHEEL UNIEK EN OP MAAT. 
KEI GAAF TOCH!

Voor particulieren is met de 
nieuwe ontwerptool van elk 
materiaal een eigen ontwerp te 
maken. Een canvasdoek met de 
foto van de kinderen voor in de 
woonkamer. Een zelfgemaakte 
muurtekst plakken in de slaap-
kamer. Alles is mogelijk!
Bedrijven kunnen zich ook 

helemaal uitleven qua moge-
lijkheden; u kunt zelf alles ont-
werpen met eigen afbeeldingen, 
kleuren, teksten en logo. 
Het interieur kunt u geheel op 
maat en uniek maken in uw ei-
gen huisstijl. Muurstickers, can-
vasstickers en canvasdoeken 
zijn hier goed geschikt voor. Uw 
interieur en uitstraling kunt u 
gemakkelijk uniek en kei-gaaf 
maken!

Hulp nodig of vragen? 
Meer informatie vindt u op 
www.kei-gaaf.nl of mail ons, 
dan helpen we u snel stappen 
te zetten naar dat ene ‘kei-gaaf’ 
eindproduct!

HEESWIJK-DINTHER - De nieuwe webshop van Kei-gaaf is vorig jaar januari helemaal in een nieuw 
jasje gestoken en dus up-to-date met de nieuwste en modernste ontwerpen en eigen ontwerptool. 
U kunt uit onze honderden ontwerpen raamfolie, raamstickers, muurstickers, canvas muurstickers of 
canvasdoeken kiezen. Daaraan kunt u uw eigen afmeting aangeven, met eigen tekst, eigen naam, logo 
en/of afbeelding.

Laag Beugt 12
Heeswijk-Dinther
06-41772904
www.kei-gaaf.nl



Woensdag 27 januari 2021 21
  

…kom je tegen op Dé Spirituele 
Beurs Online!

Het wordt ook mogelijk om blog- 
artikelen te laten plaatsen onder 
jouw naam. Hoe het hele con-
cept werkt is op de website na 
te lezen. 
De definitieve datum van de 
allereerste beurs wordt snel 
bekendgemaakt. Deze zal 
waarschijnlijk eind februari/ 
begin maart plaatsvinden. 

Je kunt je wel alvast inschrijven 
voor de nieuwsbrief, via de web-
site, en dan hoor je als eerste de 
datum waarop we de beurs gaan 
organiseren.  
Als ondernemer heb je vanaf 
dan de mogelijkheid om een 
kraam te huren. Én omdat het de 
allereerste editie van Dé Spiritu-
ele Beurs Online betreft, kun je 
een kraam huren met maar liefst 
50 procent korting!

Laten we verbinden en groeien!
Ben jij als ondernemer of als aan-
komend beursbezoeker nieuws-
gierig geworden? 
Neem dan een kijkje op 

www.spirituelebeursonline.nl,
schrijf je in voor de nieuwsbrief 
en blijf op de hoogte. 
Facebook en Instagram: 
@bybabbeltje

50%
korting

op de huur van een beurskraam 
voor de eerste editie

www.babbeltje.com

w w w . s p i r i t u e l e b e u r s o n l i n e . n l

Maashorst Administratie: dé specialist 
voor financiële administratie

Bas: “Waarom moeilijk doen 
wanneer het makkelijk kan én 
je moet meegaan met de tijd, 
waarin alles zo ongeveer online 
geregeld kan worden. 

De ondernemer heeft desge-
wenst zelf de mogelijkheid om 
alles online te doen en wij zor-
gen voor ondersteuning of een 
inwerkperiode. Zo krijgt de on-
dernemer grip op zijn adminis-
tratie en wordt het online boek-
houden een gewoonte.”

Zo kan de ondernemer zich 100 
procent focussen op zijn bedrijf 
en zich ondersteunt voelen als hij 
zich in deze barre tijden erdoor-

heen loodst. In drukke tijden kun 
je je administratie juist overlaten 

aan Maashorst Administratie, 
zodat daar geen tijd meer in gaat 
zitten. Door de boekhouding te 
digitaliseren en dus de gehele 
administratie online te benade-
ren is, voldoe je meteen aan de 
wettelijke bewaarplicht, wel zo 
handig!”

Bas houdt niet van verrassingen 
achteraf: “Vooraf worden af-
spraken gemaakt en die worden 
nageleefd, zo ontvang je geen 
hoge rekening achteraf.”

NISTELRODE - Maashorst Administratie verzorgt voor u de uitvoerende kant van uw administratie en de 
daarbij behorende taken, zoals de aangifte loon- en omzetbelasting, alsmede de aangifte inkomstenbe-
lasting. Niet alleen tijdens de lockdown streeft Bas van der Heijden van Maashorst Administratie naar 
de online manier van werken.

Duidelijk, helder 
en transparant; 

geen verrassingen 
achteraf!

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode - 0412-318011

Maashorst 
Administratie 
biedt je grip op de 
administratieve 
zaken van het 
ondernemerschap Of je nu enkel 

een jaarrekening 
nodig hebt, gaat 

starten of andere 
ondersteuning 
nodig hebt, wij 

kunnen je hiermee 
van dienst zijn.

info@maashorst-administratie.nl
www.maashorst-administratie.nl

info@denboekhouder.nl
www.denboekhouder.nl

Dé Spirituele Beurs Online is een nieuw concept
van Babbeltje Spirituele Cadeaushop
NISTELRODE – Nu we in deze tijd geen beurzen kunnen bezoeken, is het idee ontstaan om een online 
beurs te organiseren. De allereerste editie! Het is een online beurs op spiritueel gebied waar onderne-
mers zich aan kunnen melden om een online beurskraam te huren en een aantal producten uit hun shop 
of dienst aan te bieden.

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL

Dé cadeaubon van Bernheze

CAD
EAU
BON

Van:

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

Bon nr. 000000

Ter waarde van:

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

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

Onderwerpen en woorden zoals Spiritualiteit - Holisme - Natuur - 
Kruiden - Wicca - Voeding - Mindset - Coaching - Reiki - 
Tarot - Handmade - Health - Energetisch - Hypnose - Alternatieve 
Geneeskunde - Astrologie - Bewustwording 
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Deze merken zijn zorgvuldig 
door ons geselecteerd zodat we 
hoge kwaliteit kunnen bieden 
voor een betaalbare prijs, met 
een jaar garantie. Onze siera-
den kun je dag en nacht dragen 
zonder dat ze verkleuren. En het 
leuke is… ze zijn allemaal met 

elkaar te combineren! Dus ga je 
vandaag voor een subtiel kettin-
kje, dan voeg je er morgen een 
grove schakelketting aan toe. 
Op onze website, Facebook- 
pagina en Instagram delen we 
regelmatig inspiratiefoto’s.
Wij zijn drie meiden uit de regio 

en shoppen zelf graag online. 
In 2018 hebben we de sprong 
gewaagd een eigen webshop 
te beginnen. Nog elke dag zien 
we ons klantenbestand groeien 
en daar zijn we erg trots op! De 
klant waardeert onze website 
die wij met aandacht voor detail 
hebben ontwikkeld. Daarnaast 
vinden wij het belangrijk dat je 
bij ons kunt bestellen met gratis 
verzending. Hoe fijn is het als je 
online een cadeautje koopt zon-
der verzendkosten? Natuurlijk 
zorgen wij er ook voor dat jouw 
bestelling dezelfde dag wordt 
verzonden, want eenmaal be-
steld wil je het zo snel mogelijk 
in huis hebben. En wanneer je 
thuis het pakketje opent, ervaar 
je jouw verwenmoment. Wij 
hechten namelijk veel waarde 
aan de shopbeleving en beste-
den veel aandacht aan het ver-
pakken van een bestelling.
Heb jij al gedacht aan een ver-
rassing voor Valentijnsdag? 

Heeswijkseweg 5
5473 KV Heeswijk-Dinther
06-39624131
webshop@fillefamille.nl
www.fillefamille.nl

info@stilios.nl www.stilios.nl

Online:
• trainingen
• moderating
• assessments
• vergaderen
• webinars

Online technische trainingen, assessments en
Algemene Ledenvergaderingen...?

In de huidige coronasituatie zien 
we met z’n allen massaal die 
voordelen. We hebben de effici-
ency van online trainen, leren en 
werken ontdekt. Maar wat heb-
ben nu online technische trainin-
gen, assessments en bijvoorbeeld 
Algemene Ledenvergaderingen 
met elkaar te maken? Heel een-
voudig: het zijn de expertises van 
Stilios!

Het is mooi om te zien dat ook 
verenigingen zich hierin verdie-

pen. Want ja, hoe organiseer je 
nu bijvoorbeeld je jaarlijkse Al-
gemene Ledenvergadering die je 
toch door wilt laten gaan? 
En kun je dan leden laten stem-
men als er belangrijke beslissin-
gen moeten worden genomen? 
Dat kan allemaal! Zelfs nog veel 
meer, óók online en zéker bij Sti-
lios! 

Nieuwsgierig? 
Bel 06-10524721 of mail naar 
info@stilios.nl.

NISTELRODE - Nu in deze tijd is online ‘hot’. En dat verdient het 
ook, want de mogelijkheden zijn bijna onbegrensd. De voordelen 
van online trainen zijn gepubliceerd in verschillende blogs; zie hier-
voor www.stilios.nl/blogs.

Erik-Jan Raijmakers
 Foto: Peter M. Riemslag Baas

Verwen jezelf of een dierbare met een sieraad van fillefamille.nl!
HEESWIJK-DINTHER – Ben jij ook zo toe aan een verwenmomentje of gun je dat je moeder, zus of vrien-
din? Shop dan online een mooie ketting, ring, armband of oorbellen en laat weten hoe lief je iemand 
vindt! Fillefamille.nl verkoopt sieraden van merken zoals ZAG Bijoux en PD PAOLA.

V.l.n.r.: Charon, Sarah en Rosanne Dijkhoff

Bezoek fillefamille.nl om onze 
collectie te ontdekken en 
gebruik de kortingscode 

‘MOOIBERNHEZE’
voor 15% korting!

@fillefamille.nl /fillefamille

SHOP LOKAAL
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De borrelboxen zijn geschikt voor 
iedereen en elk budget! Door de 
vele verschillende producten bij 

Borrelpunt kunnen we een box 
precies aanpassen aan uw wen-
sen. Zo maakte we al borrelboxen 

met meerdere speciaalbiertjes en 
bijpassende hapjes of boxen met 
cocktails en chocolade (Mannen 
let op: Tip voor Valentijn). Ook 
voegen we graag een gepersona-
liseerde boodschap toe, zodat de 
box een persoonlijk tintje krijgt!

Wil jij een borrelbox bestellen 
voor je volgende online event? 
Stuur dan nu een WhatsApp- 
berichtje of bel ons en vraag naar 
de mogelijkheden!

Online borrelboxen versturen
naar vrienden of medewerkers?

Maandag tot vrijdag:
8.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag: 9.00 tot 13.00 uur.

Naar aanleiding van de lockdown 
en extra maatregelen willen we 
je graag informeren over de aan-
gepaste regels op ons bedrijf. Be-
zorgen van bestellingen blijft ge-
woon mogelijk.

We hanteren enkele regels als je 
ons terrein bezoekt en verzoeken:

- Hou altijd anderhalve meter af-
stand tot onze medewerkers en 
elkaar

- Meld je alleen aan de balie en 
draag verplicht een mondkapje

- De showtuin blijft open voor 

bezichtiging maar de maximale 
groepsgrootte is twee personen. 
Dit betekent dat wij klanten dan 
dus niet te woord kunnen staan

- Probeer zoveel mogelijk vooraf 
te bestellen wat je komt afha-
len.

Deze regels gelden zeker tot en 
met 9 februari. Wij volgen de 
berichtgeving van de overheid 
en proberen je op de hoogte te 
houden van eventuele ontwikke-
lingen die van toepassing zijn op 
ons bedrijf.

Samen moeten we er het beste 
van maken. 
Houd rekening met elkaar en blijf 
gezond!

Canadabaan 10, Nistelrode
0412-613320
www.steencentrum.nl
info@steencentrum.nl

Tuinverlichting van Bevers Steencentrum in Nistelrode
NISTELRODE - De avonden worden korter en je tuin verandert ’s avonds in een donkere buitenruimte. Ten-
minste, als je geen tuinverlichting in je tuin hebt. Met een goed verlichtingsplan verandert je tuin in een 
aantrekkelijke buitenruimte, die een hele andere sfeer heeft dan overdag. Tuinverlichting die op zwakstroom 
werkt kun je zelf aanleggen. Dat is absoluut veilig, zelfs wanneer je de kabel per ongeluk zou beschadigen. 
Denk aan spelende kinderen of gravende huisdieren. Een geruststellende gedachte toch? Kom langs in onze 
showtuin en bekijk de mogelijkheden. Van enkele energiezuinige ledverlichtingproducten tot eventueel een 
compleet lichtplan.

Parkstraat 6b Nistelrode . 06 512 634 70
info@borrel.nu . www.borrel.nu

Samengesteld naar uw wensen!

Online Borrelbox.

Koffie.Bier.Wijn.Delicatessen.

NISTELRODE – De meesten van ons werken nu tijdelijk thuis en we kunnen helaas niet bij elkaar op bezoek. 
Daar hebben wij van Borrelpunt iets op bedacht! Organiseer jij de vrijmibo? Is er iemand jarig? Of ben je op 
zoek naar een lekker borrelpakket voor een andere gelegenheid? Wij bezorgen onze borrelpakketten door 
heel Nederland!

Een persoonlijk 
tintje
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Fotograaf: Elly Hagens - De Kilsdonkse Molen

ZORG
Voor Bernheze, door Bernheze

In de gemeente Bernheze zijn er veel initiatieven (gestart) die tijdens deze corona- 
periode, met inachtneming van RIVM-regels, in de lockdown dorpsgenoten helpen bij 
eenzaamheid, mentale problemen of fysieke beperkingen. 

Voor hulp vanuit je eigen kern
HEESWIJK-DINTHER:
Mobiele hulpbrigade HDL, 06-82696134.

LOOSBROEK: 
Zorggroep Loosbroek, 0413-229411.

VORSTENBOSCH:
Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch, 0413-363278.

NISTELRODE:
Noodhulp Nistelrode, 06-83657720.
Burenhulp Nisseroi, 06-39729355, www.burenhulpnisseroi.nl.

HEESCH:
Dorpsplein Heesch, 06-21481414, www.dorpspleinheesch.nl.
Stichting WIJ,HEESCH, 06-12997409, www.wijheesch.nl.

Gemeentebrede organisaties
Gemeente Bernheze, 0412-458888, www.hulpwijzer-bernheze.nl.
ONS welzijn, 088-3742525, www.ons-welzijn.nl

Wil je iemand helpen?
Heb jij tijd om iemand te helpen? Meld je dan aan bij een van bovenstaande organisaties. 
Wees voorzichtig met persoonlijk contact, volg de regels van het RIVM. Hiermee voorkom je dat 
jij het virus verspreidt. Heb je vragen over maatregelen in Bernheze? Bel naar 0412-458888 of 
stuur een mail naar aanpakcorona@bernheze.org.

Staat jouw organisatie niet in deze opsomming?
Mail dit dan naar info@demooibernhezekrant.nl.

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kun 
je de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of de verwijzing in deze 

krant. Wil je jouw evenement op deze pagina geplaatst hebben
dan kun je deze aanmelden via: www.mooibernheze.nl

Evenementen
VRIJDAG 29 JANUARI

Evie bij The Battles
The Voice of Holland RTL4
PAGINA 7

ZATERDAG 30 JANUARI 

Online bierproeverij
Borrelpunt Nistelrode

Online open dag Fioretti College
Veghel

Online open dag Zwijsen College
Veghel

ZONDAG 31 JANUARI 

Online open dag Gymnasium Bernrode
www.bernrode.nl  Heeswijk-Dinther

Beleef Elde Experience online
St. Michielsgestel

Online open dag Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 4 FEBRUARI 

Online talkshow ’Ondernemen in coronatijd’
PAGINA 17

ZATERDAG 6 FEBRUARI 

Online wijnproeverij
Borrelpunt Nistelrode

1. Wat kun je in Heeswijk-Dinther zoeken tijdens de lockdown? 

2. Welk spel kun je spelen in Nistelrode? 

3. Wat kun je zijn bij KBO Heesch?

4. Welk bedrijf heeft een nieuwe ontwerptool?

5. Welke familie stond aan het roer bij Hotel de Brug? 

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 1 februari 12.00 uur het antwoord naar puzzel@bernhezemedia.com en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

Winnaar vorige week: 
Marion Langenhuizen 

Het antwoord was:
MANGO

6. Wat is de voornaam van de ondernemer die aan het woord is? 


