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Eindelijk 
genieten 
op het 
terras
Foto’s: Marcel van der Steen, Guus van der Valk

en Michel Roefs

BERNHEZE - Eindelijk! De horeca mocht 
maandag weer open na een sluiting van
2,5 maand. Dat mensen stonden te popelen 
om weer op het terras te mogen zitten, 
hebben we geweten in Bernheze. Vanaf 
het moment dat de kerkklokken 12.00 
uur luidden, werden de eerste stoelen al 
aangeschoven. Het voelde voor vele als 
een bevrijding, de gasten maar ook de 
ondernemers en medewerkers. 

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

Vroege Vogels

CPO-project

Nistelrode

Vorstenbosch Loosbroek

Heeswijk-Dinther

Kom gezellig

OPEN

Genieten geblazen!Genieten geblazen!
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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.

Om het risico voor de gasten en 
eigen vrijwilligers zo klein moge-
lijk te maken, is aan de herope-
ning van CC Nesterlé wel een 
aantal voorwaarden verbonden:
- Bij binnenkomst wordt er 

naar je gezondheid gevraagd. 
Bezoekers die verkouden of 
ziek zijn, worden conform de 
RIVM-richtlijnen gevraagd om 
weer naar huis te gaan.

- Elke bezoeker dient zijn han-
den bij binnenkomst te desin-
fecteren, desinfectiemiddel is 
aanwezig.

- Iedereen houdt zich aan de 
aangegeven looproutes (één-
richtingsverkeer).

- Elke ruimte is zodanig inge-
richt dat de anderhalve me-
ter afstand is gewaarborgd. 
De opstelling van de tafels 
en stoelen in een ruimte mag 
daarom niet worden veran-
derd. Het maximaal aantal 
bezoekers per ruimte is om-
schreven in het CC Nesterlé 
coronaprotocol (in te zien op 
onze website).

- Consumpties worden alleen 
per PIN afgerekend.

- Bijeenkomsten dienen vooraf 
gereserveerd te worden via 
info@nesterle.nl.

- Gebruik van kapstokken is niet 
toegestaan (jas wordt over ei-
gen stoel bewaard).

- CC Nesterlé zorgt ervoor dat 
de ruimtes vaker worden 
schoongemaakt, met name 
de hotspots zoals deurklinken, 
handgrepen, tafels, stoelen, 
pinautomaat en trapleunin-
gen. 

Met betrekking tot het aantal 
toegestane bezoekers bij thea-
tervoorstellingen is er nog veel 
onzekerheid en volgt ook CC 
Nesterlé de berichtgevingen op 
de voet. CC Nesterlé informeert 
je over de laatste ontwikkelingen 
via de website en Facebook. 

Voor muziekliefhebbers is er 
goed nieuws! 

Nesterlé huiskamersessies
Grote namen in een intieme set-
ting (maximaal 30 bezoekers) 

Zondag 21 juni 
om 15.30 uur en 19.30 uur 
NIELS GEUSEBROEK

Zondag 28 juni 
om 15.30 uur en 19.30 uur 
TIM KNOL  

Tickets zijn alleen online verkrijg-
baar via www.nesterle.nl.

Het bestuur en de vrijwilligers 
van CC Nesterlé heten je vanaf 
maandag 8 juni graag weer wel-
kom in ‘de huiskamer van Nis-
seroi’.

NISTELRODE – Vanaf 8 juni opent CC Nesterlé haar deuren weer 
voor activiteiten van vaste en incidentele gebruikers. Vooraf is er 
overleg geweest met de vaste gebruikers om vast te stellen welke 
activiteiten - binnen het kader van de landelijke richtlijnen - weer 
opgestart kunnen worden. 

CC Nesterlé
gaat weer open

Huiskamersessies
met Niels Geusebroek 

en Tim Knol

Openingstijden vanaf
maandag 1 juni
Na een tijdje alleen op vrijdag en 
zaterdag open te zijn geweest, 
hanteert Wereldwinkel Nistelro-
de vanaf maandag 1 juni weer 
de reguliere openingstijden. 
Maandag, dinsdag en woendag 
is de winkel gesloten, maar don-
derdag tot en met zaterdag kan 
er van 10.00 tot 17.00 uur naar 
hartenlust gewinkeld worden 
in dé fairshop van Bernheze en 
omgeving! Natuurlijk houdt We-
reldwinkel Nistelrode zich nog 
steeds aan de maatregelen die 
opgesteld zijn vanuit het RIVM, 
zodat jij veilig en vertrouwd spe-
ciaal voor Vaderdag dat leuke ca-
deau voor je vader kunt kopen! 
Of nodig mensen uit nu het weer 
mag en maak bijvoorbeeld in een 
tajine een heerlijke stoofpot. 

Gezellig team
Heb jij wat vrije tijd over? En sta 
jij achter het Wereldwinkel-con-
cept? Zou jij graag deel uit willen 
maken van het enthousiast team 
vrijwilligers dat Wereldwinkel 
Nistelrode nu rijk is? 
Mail dan naar: 
info@wereldwinkelnistelrode.nl
of bel naar de voorzitter:
06-83082132 en informeer naar 
de mogelijkheden. “Vrijwilli-
gers zijn meer dan welkom. Het 
team kan wel wat extra handjes 
gebruiken. Ook zouden we het 
leuk vinden als mannen zich aan-
sluiten bij ons team, die komen 
we wat dat betreft echt tekort”, 
zegt Anja Fleischeuer, voorzitter 
Wereldwinkel Nistelrode.
Ga eens kijken naar de fairtrade 
verhalen op 
www.wereldwinkelnistelrode.nl.

Wereldwinkel Nistelrode 
gaat weer volledig open
Kom jij als vrijwilliger het team versterken?

NISTELRODE – Gesloten vanwege een verbouwing, even open, wéér 
dicht vanwege het coronavirus en nu dus gelukkig weer volledig 
geopend vanaf maandag 1 juni. Het waren bewogen maanden voor 
het team van Wereldwinkelwinkel Nistelrode, maar de enthousiaste 
vrijwilligers zijn er nu weer helemaal klaar voor om op de vertrouw-
de openingstijden weer in de winkel te kunnen werken, klanten te 
mogen ontvangen én wellicht wat nieuwe aanwas te verwelkomen!

In 1991 opende Wereldwinkel in Nistelrode met als doel 
fairtrade producten te verkopen; handige woonaccesoires, 

cadautjes of een mooi sieraad uit andere culturen. 
Op deze manier helpt ze mensen in ontwikkelingslanden

om op een eerlijke manier hun geld te verdienen. 
Alhoewel er een flinke toename van fairtrade-producten- 

verkopende winkels is, onderneemt Wereldwinkel Nistelrode 
sinds 2020 op geheel zelfstandige basis. 

Met de naam ‘Wereldwinkel’ verplicht zij zich daarmee 
80 procent van haar producten op fairtrade basis in te kopen. 

Met jouw aankoop help je hen daarbij!

NISTELRODE - Helaas kon het feest niet doorgaan op 2 juni, maar wij 
hebben onze juf Mieke verrast met een mooi versierde klas. 
De speciale feestdag zal komend schooljaar alsnog gevierd gaan wor-
den. GEFELICITEERD JUF MIEKE!

Namens jouw klas, groep 5 van De Beekgraaf uit Nistelrode: 
Jan, Storm, Eslin, Teun, Mats, Lana, Mika, Wessel, Lynn G., Boaz, 
Merijn, Djamila, Mirthe, Julius, Daan, Jiri, Dayenne, Dilan, 
Lynn van T., Pien, Mathias, Stan, Lars en Menthe.

Juffrouw Mieke Geurts

is 40 jaar juf!

HOERA!
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Kermis
Ik had dit willen schrijven met een houten kop en oprechte 
spijt van mijn vreetgedrag. Ik had dit willen schrijven met liters 
bier, een vette hamburger met alles-er-op-en-er-aan-graag, tien 
loempia’s en natuurlijk een broodje kip van familie Van Kessel 
achter de kiezen. Ik had dit willen schrijven na een paar dagen 
bijbuurten en lachen met oude bekenden aan onze favoriete Hazes-
zijde van de bar. Maar het is nu maandag en ik ben vrijwel het 
hele weekend thuisgebleven. Voor het eerst in mijn leven tijdens 
Pinksteren.

Ik heb de afgelopen maanden vaak mijn schouders opgehaald 
wanneer er een evenement, waar ik wellicht naar toe zou zijn 
gegaan, werd afgelast. Volgend jaar beter, was dan vaak de 
eerste gedachte. Maar toen ik afgelopen week over mijn eigen 
Nistelrodese dorpsplein fietste, moest ik toch echt hardop vloeken. 
Er was geen wegafzetting, geen omleidingsroute en geen gestreste 
ondernemer te zien. Ik zag geen vrachtwagen met een stuk 
reuzenrad, geen gemeentewerker die paaltjes aan het verwijderen 
was en geen nieuwsgierige kinderen die alvast een rondje over het 
terrein aan het fietsen waren. Het was echt zeker, er zou dit jaar 
geen kermis komen.

Het is voor een buitenstaander of niet-Nistelrodenaar misschien 
heel moeilijk te begrijpen, maar voor mij is er geen Pinksteren 
zonder de kermis. Ik ben naar mijn weten tijdens deze dagen nog 
nooit ergens anders geweest dan in mijn eigen dorp. 

Het is voor mij een weekend waar ik eigenlijk 
helemaal geen jaar zonder kan, zeker de laatste 
21 jaar niet. Mijn moeder overleed namelijk 
22 jaar geleden heel onverwacht tijdens de 
kermis van Nistelrode. In alle officiële 
documenten is haar officiële sterfdatum 1 juni. 
Voor mij is die sterfdatum echter ‘flexibel’. 
Voor mij is ze gestorven tijdens de kermis.

Het is voor mij een weekend waar ik eigenlijk 
helemaal geen jaar zonder kan, zeker de laatste 
21 jaar niet. Mijn moeder overleed namelijk 
22 jaar geleden heel onverwacht tijdens de 
kermis van Nistelrode. In alle officiële 
documenten is haar officiële sterfdatum 1 juni. 
Voor mij is die sterfdatum echter ‘flexibel’. 
Voor mij is ze gestorven tijdens de kermis.

Maand lang wandelplezier 
voor jong en oud

Er zijn twee routes uitgezet, die 
je zelf of met het gezin kunt lo-
pen. Voor de meest fanatieke 
lopers is er een prachtige wan-
deling uitgestippeld van 10 kilo-
meter buiten de kern.

Daarnaast is er de Padden-
stoelenroute, speciaal voor de 
kleintjes: een tocht met leuke 
opdrachten en vragen bij iede-
re Paddenstoel die zij onderweg 
tegenkomen. In plaats van op-
drachten en vragen bij de pad-
denstoelen, is er voor de grotere 
kinderen een heuse fotospeur-
tocht op dezelfde route op poten 
gezet. Vijf kilometer, binnen de 
kern. Het zijn dit jaar meer foto’s 
dan gebruikelijk, omdat je nu 
meer tijd hebt. De deelnemers 
die alle opdrachten en/of foto’s 
goed hebben, kunnen in de prij-
zen vallen. 
De antwoordbladen van de fo-
to’s en vragen kun je inleveren 

in de brievenbus van Edith de 
Wit, aan de Kromstraat 6 in Nis-
telrode. Dit is het eindpunt waar 
de kinderen nog een leuke foto 
kunnen maken samen met De 
Smurfen. 

Wil je ook één van de routes lo-
pen, of misschien wel allemaal? 

De routes kun je downloaden op 
www.sjbnistelrode.nl. 

Heel de maand juni kun je deze 
routes wandelen, lekker op je 
eigen tempo en wanneer je zelf 
tijd hebt. En wie is er zo fana-
tiek om hem meerdere keren te 
lopen?

NISTELRODE - De Wandel3daagse kan dit jaar niet doorgaan, maar dat heeft Stichting Jeugdbelangen 
Nistelrode er niet van weerhouden om voor alle wandelliefhebbers een waardige vervanger te organise-
ren: Wandelmaand Juni. Ook hierbij zijn er, zoals we gewend zijn, weer leuke prijsjes te winnen. Maar 
ook de gezelligheid op de heerlijke wandelroutes wil je natuurlijk niet missen. 

Een speurtocht én prijzen

Gratis OLAT wandelroutes
BRABANT - In deze coronatijd 
zijn veel mensen aan het wande-
len geslagen. Dit is een gezon-
de bezigheid en met voldoende 
mogelijkheden om afstand te 
bewaren. 

Voor die wandelaars die het wat 
verderop willen zoeken en een 
iets grotere afstand willen wan-
delen, stelt OLAT momenteel 
dertien gratis wandelroutes ter 
beschikking op haar website. Het 
zijn afstanden van tien, vijftien 
en twintig kilometer vanuit diver-
se plaatsen in oostelijk Brabant. 
Vanaf www.olat.nl is het moge-
lijk om een routebeschrijving met 
routekaart te downloaden. Ook 
kun je GPS-tracks downloaden 

van de wandeltocht. Ze kunnen 
op ieder gewenst tijdstip worden 
gewandeld. OLAT verwacht van 
de wandelaars wel dat ze de co-
rona-richtlijnen in acht nemen, 

zoals het bewaren van anderhal-
ve meter afstand. De wandelrou-
tes zijn te vinden op www.olat.
nl onder de knop OLAT Wandel-
routes.
Verder wordt op verzoek per 
e-mail wekelijks een ‘wandeling 
van de week’ toegestuurd van 
ongeveer acht respectievelijk tien 
kilometer afwisselend vanuit de 

vier Rooise kerkdorpen. Heb jij 
interesse? Stuur dan een e-mail 
naar rooisew@olat.nl.

Wandelen iets voor jou? Ook na 
de coronatijd? Kijk eens op 
www.olat.nl naar de vele moge-
lijkheden die OLAT biedt.

‘ook kun je GPS-tracks 
downloaden’

Wandel3daagse Heesch
verzet naar 2021

Voor nu zijn de routes op de 
plank gelegd. “We hopen op 
betere tijden in 2021. Wij gaan 

ons inzetten om voor een ieder 
die houdt van dit evenement, 
een mooie wandel3daagse te 

organiseren in juni 2021. We re-
kenen op het enthousiasme en 
de komst van alle wandelaars 
die de wandel3daagse in Heesch 
een warm hart toedragen”, kon-
digt de organisatie ook meteen 
de editie van de wandel3daagse 
aan in 2021 die zal plaatsvin-
den op 16, 17 en 18 juni 2021. 
“Voor nu wensen wij iedereen 
een goede zomer. Houd afstand 
en let een beetje op elkaar, sa-
men gaan wij het doen. Tot vol-
gend jaar”, besluit organisatie 
wandel3daagse Heesch.

HEESCH - “Beste wandelaars en liefhebbers van de wandel3daagse”, zo begint het bericht van de 
werkgroep Wandel3daagse Heesch over de afgelasting van editie 2020 in verband met de coronamaat-
regelen.

Uw voordelen bedrijfsunits:
• Gezamenlijke kantine
 met sanitair.

• Beveiligd met poort en 
camera’s.

• Ruim terrein en voldoende 
parkeermogelijkheid.

Bedrijfsunits
te huur

Units vanaf 50 m² tot en 
met 250 m²

Dintherseweg 9 - Nistelrode
06-46111667

www.bedrijfsunit.eu

‘Voor mij is er geen Pinksteren
zonder kermis’



  
Woensdag 3 juni 20204 GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

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

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

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

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

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

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

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.

COLUMN

naar de geplande afspraak op 
de afgesproken tijd, desinfec-
teer uw handen bij binnen-
komst. Meld gebruik van het 
praktijktoilet aan de therapeut. 

Een goede afweer
Het is belangrijk om goed te 
zorgen voor je afweersysteem. 
Als dat goed werkt, maken 
virussen niet veel kans om je 
ziek te maken. Dit is de reden 
waarom de ene enorm ziek 
wordt, en de ander nauwelijks 
klachten heeft. 
De darmen spelen een grote 
rol in de aanmaak van een 
goed afweersysteem, dus een 
goed ontlastingspatroon is 
gewenst. Voor een goed ont-
lastingspatroon heb je goede 
voeding en een goed spijsver-
teringssysteem nodig en dit is 
weer afhankelijk van slijmvlie-
zen die vetzuren en vitamine D 
nodig hebben om optimaal te 
functioneren. Daarnaast is een 
goede ontgifting noodzakelijk 
om de afvalstoffen van de 
spijsvertering af te voeren. 

In één druppel bloed onder 
de microscoop kun je zien of 
de spijsvertering wel goed 
werkt: voert de lever voldoen-
de af, zijn er voldoende witte 
bloedcellen aanwezig, heeft 
u bloedarmoede, drinkt u 
voldoende water? Wij kunnen 
u adviezen geven hoe u uw 
immuunsysteem kunt verbe-
teren, en kunnen uw herstel 
bevorderen als u ziek bent 
geweest. Ook herstel van de 
coronainfectie kunnen wij 
positief beïnvloeden, bijvoor-
beeld met voeding en/of 
supplementen. 

Wilt u kennis maken met High 
Care? Maak dan eens een af-
spraak voor het inloopspreek-
uur, dan kijken wij vrijblijvend 
naar uw bloed onder de 
microscoop. Dit is op maandag 
van 13.00 tot 14.00 uur.
Aanmelden is verplicht! 
Telefonisch via 0486-416530 
of per mail: info@highcare.nl.

Sinds 11 mei zijn de deuren 
van onze praktijk weer geo-
pend. Natuurlijk met de nodi-
ge voorzorgsmaatregelen en 
conform de richtlijnen vanuit 
het RIVM. 

Hoe gaan wij te werk in 
tijden van corona en welke 
maatregelen treffen wij?
* High Care heeft meerdere 

behandelruimtes verspreid 
over twee gebouwen. De 
wachtkamer/receptie is ge-
vestigd in het hoofdgebouw.

* Wij werken met drie the-
rapeuten. Vanwege de 
RIVM-richtlijnen behandelen 
we nu afwisselend met twee 
therapeuten ieder in een an-
der gebouw, zodat patiënten 
elkaar niet tegenkomen. 

* Op verzoek dragen wij 
handschoenen, een mond-
kapje en/of gelaatsscherm. 
Daarnaast reinigt en venti-
leert de therapeut de behan-
delruimte na ieder consult 
uitgebreid.

Hiervoor brengen wij geen 
‘coronatoeslag’ in rekening, 
dit is onze service naar de 
patiënt. 

Naast de behandelingen ge-
ven wij ook lezingen, helaas 
kunnen deze nu nog niet star-
ten. De huidige ruimte is niet 
toereikend om de anderhal-
vemeterregel toe te passen. 
Wij zijn nog op zoek naar een 
passende oplossing. 

Wat verwachten wij van
onze patiënten 
Verzet de afspraak bij ver-
koudheid, koorts of andere 
COVID-19-achtige verschijn-
selen. Kom bij voorkeur alleen 

High  Ca re
3000 BV

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

HIGH CARE 3000 IS WEER OPEN

HEESWIJK-DINTHER - Eind mei 
heeft EHBO-vereniging St. Rap-
hael een extra AED geplaatst in 
de Mariëngaard. 

De wijk die in 2008 is bebouwd 
in Heilaren-Noord had nog geen 
reanimatievoorziening. De ge-
meente Bernheze streeft ernaar 
om voor iedere bewoner binnen 
zes minuten een AED beschik-
baar te hebben, en met deze 
extra AED is weer een stapje in 
de goede richting gezet. De AED 

is aangemeld bij Hartslag.nu en 
wordt inzet bij oproepen.
AED-coördinator Harold van 
Griensven van de gemeente 
Bernheze heeft eerder dit jaar 
actief overleg gehad met diver-
se partijen, waardoor de uitbrei-
dingen binnen de gemeente in 
gang zijn gezet. 
Op korte termijn worden er 
AED’s bijgeplaatst op plekken 
waar deze noodzakelijk zijn en 
is men bezig om een beleid op 
te stellen voor het onderhoud 
ervan. 

Naast de gemeente blijft het ook 
een plicht van de bewoners en 
buurtverenigingen binnen de ge-
meente om hier actief mee bezig 
te zijn en een bijdrage te leveren. 
Heb je vragen over een AED bin-
nen de gemeente of wil je een 
EHBO- of reanimatiecursus vol-
gen? Neem dan contact op met 
info@ehboheeswijkdinther.nl of 
met je lokale EHBO-vereniging.

Kijk voor de volledige bezetting 
van AED’s binnen Bernheze op 
www.ehboheeswijkdinther.nl/
aed-bernheze.

AED geplaatst in de 
Mariëngaard

HEESCH - Deze week als bijlage 
in de krant een rode ansichtkaart 
van Stichting WIJ,HEESCH. Een 
kaart met alle nieuwe contact-
gegevens van de stichting. De 
oude contact-flyer komt hier-
mee te vervallen. 

Bewaar de kaart goed voor de ge-
gevens, waarmee je de stichting 
kan bereiken wanneer het nodig 
is. Ook kun je de gegevens note-

ren en de kaart als groet aan ie-
mand per post verzenden. Wees 
creatief en deel de gegevens. 
Doel is dat zoveel mogelijk men-
sen weten, dat zij terecht kun-

nen bij Stichting WIJ,HEESCH. 
Zowel met een vraag, als ook 
om hulp aan te bieden.

Voor aanmeldingen, vragen et 
cetera kun je contact opnemen 
met Stichting WIJ,HEESCH via 
info@wijheesch.nl en telefonisch 
06-12997409. Kijk ook eens op: 
www.wijheesch.nl

Een kaartje als groet…
Zo krijg je met WIJ,HEESCH contact

‘Wees creatief en deel’

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

BEZORGER
GEZOCHT!

NISTELRODE - 250 kranten
Boestestraat, De Hoef, De Leibeek, Hoogstraat, 
Julianastraat, Kromstraat, Over den Dries, Raadhuisplein, 
Toniesplein, Veerstraat en Wilheminastraat.

NISTELRODE - 190 kranten
Bedrijvenweg, Canadabaan, De Oude Ros, Dijkstraat, 
gedeelte Donzel, Gildenweg, Het Korteveld, Het Runneke, 
Hoogbroeksesteeg, Kleinwijk, Kievitsweg, Noorderbaan, 
Vendelweg, Waardsestraat en Weverstraat.

Een baantje met 
lichaamsbeweging

Niet alleen jongeren vanaf 13 jaar maar 
ook volwassenen kunnen natuurlijk 
wekelijks op pad met
DeMooiBernhezeKrant. 
Bijlages worden extra vergoed!

  

Extra
zakcentjebijverdienen!
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Sil van Nistelrooy (12) denkt mee
voor Bernheze tijdens coronacrisis

Meteen na de persconferentie op 
21 mei begon Sil met typen; een 
mail gericht aan gemeente Bernhe-
ze. “Ik vind het een heel leuk idee 
dat ook kinderen mee mogen den-
ken om deze tijd zo goed mogelijk 
te doorstaan”, vertelt Sil. Ook deel-
de zijn moeder de mail op Twitter. 
“Ik zou me graag voor honderd 
procent willen inzetten en vind het 
een uitdaging om mee te denken 
voor de inwoners van Bernheze”, 
gaat Sil trots verder. Al een dag la-
ter ontving hij reactie van niet de 
minste: burgemeester Moorman. 

Weten wat er speelt
Een precies plan heeft de 12-jarige 
nog niet, maar de creatieve idee-
en liggen bij hem voor het opra-
pen. Zo begreep hij dat kinderen 
het coronavirus misschien minder 
snel overdragen dan volwassenen. 

“Als in de toekomst blijkt dat onze 
doelgroep minder gevaarlijk is met 
het overbrengen van het virus, dan 
zouden wij misschien beter een 
rondje kunnen gaan wandelen met 
de ouderen in Nistelrode dan de 
volwassenen.” 
Om erachter te komen of zijn idee 
echt zou kunnen werken, houd Sil 
nauwlettend de nieuwste informa-
tie rondom het virus in de gaten. 
Volgens zijn vader is dat niet gek. 
“Sil is eigenlijk altijd wel geïnte-
resseerd in wat er in de wereld ge-
beurt. Hij vindt het belangrijk om te 
weten wat er speelt. Tussen het ga-
men en de YouTube-filmpjes door, 
maakt hij ook daar tijd voor”, grapt 
zijn vader. 

Sportcommentator
Binnenkort zal Sil dan echt in con-
tact komen met de gemeente én 
de burgemeester. “Dan zullen we 
zien hoe het gaat lopen, ik ben er 
helemaal klaar voor.” Op 2 juni 
mocht Sil ook weer naar school. Hij 
is eerstejaars leerling op het Titus 
Brandsma Lyceum in Oss en ook 
daar zijn aanpassingen gedaan om 
het zo veilig mogelijk te maken. 
Of Sil later ook de politiek in wil, 
daar twijfelt hij nog over: “Eerst wil-
de ik altijd rechter worden, waarbij 
ik ook belangrijke keuzes mag ma-
ken. Nu heb ik mijn zinnen toch 
meer op sportcommentator gezet.”

NISTELRODE – “Wij vinden het belangrijk dat juist jullie 
daarover gaan meedenken. Het gaat uiteindelijk om 
júllie toekomst. En daarom daag ik jullie uit; kom met 
ideeën”, luidden de woorden van Mark Rutte tijdens zijn 
persconferentie. Sil van Nistelrooy twijfelde geen moment. 
Met zijn 12 jaar schreef hij een brief aan de gemeente. En 
wat bleek? Hij ontving meteen reactie van burgemeester 
Moorman. 

Tekst en foto: Carlijn van de Ven 

Het is 
belangrijk 
om te weten 
wat er
speelt
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KBO Heesch
continueert
activiteitenstop 
tot 1 september

HEESCH - Ja, je leest het goed! 
Het bestuur heeft besloten alle 
activiteiten tot 1 september stil 
te leggen.

Dit is voor ons als bestuur een 
moeilijke beslissing:
- Temeer omdat al onze activi-

teiten erop gericht zijn elkaar 
te ontmoeten, om vreugde 
en verdriet te delen en te ont-
spannen.

- Omdat ‘Den Haag’ de teugels 
iets laat vieren en kleine mo-
gelijkheden schept om elkaar 
te ontmoeten.

- Omdat wij senioren ook be-
hoefte hebben er weer op uit 
te kunnen.

- Omdat onze activiteiten voor-
namelijk gericht zijn op de 

senioren, die juist de grootste 
risico’s lopen in geval van een 
besmetting.

Daarom heeft het bestuur van 
KBO Heesch besloten om de ac-
tiviteitenstop te verlengen tot 1 
september. Natuurlijk wordt er 
dagelijks het nieuws gevolgd en 
KBO Heesch zal niet schromen 
om, in nauw overleg met KBO 
Brabant, de bestaande activitei-
ten ‘veilig’ weer op te starten.

Hoe dit opstarten op een veilige 
manier kan gebeuren, heeft het 
bestuur nog niet voor ogen. KBO 
Heesch staat open voor je ideeën 
om de bestaande activiteiten op 
een andere manier en volgens de 
anderhalvemeternorm uit te voe-
ren. Als je daar ideeën over hebt, 
laat het KBO Heesch dan weten.

Natuurlijk is het wel toegestaan 
er zelf op uit te trekken: maak 
een wandeling als het mooi weer 
is of pak de fiets. Ben je minder 
mobiel? Ga je tuin in of geniet op 

het balkon van het mooie weer 
en zorg ondertussen goed voor 
jezelf. 

Blijf gezond zodat we elkaar in 
september weer kunnen ont-
moeten.

Heb je vragen en/of ideeën? 
Schroom dan niet om contact op 
te nemen met: 
Piet Ceelen

voorzitter@kboheesch.nl
0412-454053

Mariet Jaspers
secretaris@kboheesch.nl
0412-452267

Theo van Orsouw
penningmeester@kboheesch.nl
06-44426912

Jan Schuurmans
activiteiten@kboheesch.nl
0412-452716

Mart Jenneskens
informatie@kboheesch.nl
06-81934509

Ton de Wit
zorgenwelzijn@kboheesch.nl
06-19037216

KBO Bernheze

De reden daarvan is dat de 
chauffeurs en chauffeuses (alle-
maal vrijwilligers) voor het me-
rendeel 65+ zijn, dus in de zoge-
naamde gevarenzone zitten. Als 
de buurtbus nu weer zou gaan 
rijden, kunnen er maximaal drie 
passagiers meegenomen wor-
den. Bovendien is het moeilijk 
om het busje coronaproof te 
maken. Alle reizigers moeten 
langs de chauffeurs binnenko-

men en dat is onverantwoord, 
voor zowel de chauffeurs als 
voor de passagiers.

De chauffeurs hopen als buurt-
busvereniging 202 Loosbroek 
en ook buurtbus Nuland vanaf 
begin september weer te mogen 

rijden. Dan is er ook een nieuwe 
bus waar de vereniging de ko-
mende vijf jaar mee vooruit kan. 

De vrijwilligers staan te popelen 
om te beginnen en jou naar de 
juiste bestemming te brengen. 
Ze missen je en het onderlinge 
contact. 
Zodra er meer informatie is dan 
hoor je dat en ben je natuurlijk 
weer van harte welkom.

De buurtbus voorlopig op non-actief
BERNHEZE - Tot onze grote spijt moeten de mensen van de buurtbus hun trouwe passagiers nog om een 
tweetal maanden geduld vragen, want ook de buurtbusvereniging heeft te maken met de coronapan-
demie. In goed overleg met Arriva was besloten om vanaf begin maart te stoppen met het vervoeren 
van passagiers.

Ik kreeg het idee om bij de Jumbo op het parkeerterrein een foto 
te maken van de activiteiten van de schoonmakende medewer-
kers en de klanten die daarmee geholpen waren. Ik belde voor 
de zekerheid de supermarkt op om mijn komst aan te kondigen. 
Ik werd welkom geheten. De dag erop  arriveerde ik bij de winkel 
en zag tot mijn verbazing dat de medewerkers die de winkel-
wagentjes schoonmaakten er niet meer waren. Er stonden twee 
tafels met papieren schoonmaakrol en desinfectant. Ik ging naar 
binnen en werd ontvangen door Niels, de filiaalmanager. 
Hij vertelde meteen: “We willen terug naar het nieuwe normaal. 
We zijn twee dagen geleden begonnen met klanten hun eigen 
karretje te laten schoonmaken. Mensen waren gewend aan de 
service dat het voor ze werd gedaan, maar nu merken we dat ze 
het prima vinden om zelf te doen.” 
Ondertussen roept iemand naar Niels: ‘Moet het weer met 
muntjes??’ Niels beaamd de vraag en geeft mevrouw meteen 
een plastic muntje om te gebruiken in het winkelwagentje. “In 
het begin hebben we bewust gekozen om de winkelwagentjes 
voor mensen schoon te maken, zodat het zichtbaar was dat we 
iets tegen het coronavirus deden.” Een mevrouw, die een plastic 
muntje van Niels heeft gekregen, komt hem weer terug brengen. 
“Die mag u houden mevrouw!”, geeft Niels aan en vertelt me 
dankbaar te zijn voor alle klanten, die zoveel begrip en medewer-
king hebben getoond gedurende de afgelopen maanden.

Guus van der Valk

Peter maakt zijn winkelkarretje schoon. Op de 
achtergrond met hesje: Niels, de filiaalmanager

Vrijwillig fotograaf Guus van der Valk levert met enige regel-
maat een straatfoto van de week aan. Een foto met een kort 
artikel erbij met uitleg. Deze week is het de eer aan Hees-
wijk-Dinther en zo komt elke kern aan de beurt. 

Straatfoto
van de week

‘Een nieuwe bus
vanaf september’

In Dinther heeft de KBO al een 
aantal jaren duofietsen voor haar 
leden en deze zijn nu voor alle 
mensen beschikbaar. Voortaan 
kunnen ook alle inwoners van 
Heeswijk en Loosbroek die min-
der mobiel zijn een beroep gaan 
doen op de duofietsen. Er staat 
een groep enthousiaste vrijwilli-
gers klaar om je te vervoeren of 
gewoon lekker rond te fietsen 
door de mooie dorpen. 

Helaas zijn in verband met de 

coronamaatregelen de duofiet-
sen voorlopig alleen beschikbaar 
voor mensen uit één huishou-
den!

Duofietsen
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - In samenwerking met de 
KBO’s van Dinther, Heeswijk en Loosbroek en met ondersteuning 
van de gemeente en provincie, heeft SamenSterkHDL de vervoers-
voorzieningen in de drie kernen aanzienlijk kunnen verbeteren.

Een zonnebloem voor alle 
Zonnebloemgasten HDLV
HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK/VORSTENBOSCH - 2020 
zou voor De Zonnebloem afdeling 
HDLV een bijzonder jaar moeten 
worden. De vereniging wilde na-
melijk dit hele jaar haar 50-jarige 
bestaan vieren maar door het co-
ronavirus loopt het anders.

Gelukkig is er in januari nog een 
mooie middag geweest met 
medewerking van Cor Swanen-
berg en 6 maart, de dag van het 
50-jarig bestaan, is gevierd met 
170 gasten overdag en de vrij-
willigers waren ’s avonds wel-
kom. 

Deze dag zal nog lang in het 
geheugen van De Zonnebloem 
afdeling HDLV blijven, omdat 
deze dag voorlopig de laatste 
gezamenlijke dag voor de Zon-
nebloemgasten is geweest. Het 
was een dag om met veel plezier 
op terug te kijken. 
Hoe nu verder? Wat kunnen we 

doen is de vraag die bij het be-
stuur leefde en nog steeds leeft. 
De gasten een keertje bellen of 
een kaartje sturen is een optie. 

Meer zit er op dit moment niet 
in. Toch was het bestuur hier 
niet erg tevreden over en dus 
ontstond er een leuk idee. Breng 
alle gasten een zonnebloem, zo-
dat de mensen weten dat ze niet 
vergeten worden.

Zo gezegd, zo gedaan. Er wer-
den 180 zonnebloemen besteld 
bij Miranda’s Bloemen in Hees-
wijk-Dinther. Deze werden vori-
ge week bezorgd bij alle zonne-
bloemgasten in HDLV met een 
mooi kaartje erbij. Zonnebloem-
afdeling HDLV hoopt dat zij 
haar gasten hiermee heeft laten 
weten dat er aan hen gedacht 
wordt.

Zo gauw als de mogelijkheid be-
staat worden er weer leuke ac-
tiviteiten georganiseerd, zodat 
het jubileumjaar toch nog mooi 
afgesloten kan worden. 

Blijf gezond en hopelijk tot snel!

KBO HEESCH
Ontmoeten

VORSTENBOSCH - “Onze gebrui-
kers mogen weten dat we weer 
op pad kunnen”, meldt Wim Rij-
kers. Hij ging aan de slag om de 
duofiets corona-proof te maken. 
Met perspex-plaat, bezemsteel van 
Geenen en een paar stukjes PVC 
buis zorgden voor een glunderend 
gezicht van de cliënte.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
4 tot en met 10 juni

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Half om half Half om half 
SaucijzenSaucijzen

Eigen gemaakte Eigen gemaakte 
boterhamworstboterhamworst
100 gr.100 gr. € 1,10 100 gr.100 gr. € 1,00

CHIQUITA BANANEN 1 kilo € 1.50
GESCHRAPTE WORTELTJES
    500 gram € 0.95
AARDAPPELPARTJES
    500 gram€ 0.95

Gebakken drumsticksGebakken drumsticks
4+1 gratis4+1 gratis

Volop zomerfruit

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

Spelt muesli
                            
                             nu
Rijkelijk gevuld met
gepofte spelt, noten
en vruchten

Weekendknaller!

Croissants
3+1 gratis
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Nogatine 
cake
       nu 2, 95

3, 95

Tegemoetkoming vaste
lasten MKB (TVL)
Ondernemers die voor de TOGS regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook 
gebruikmaken van de TVL. Deze ondernemers horen tot de sectoren die staan 
op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, sportscholen, eve-
nementen, podia en theaters vallen hier ook onder.

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij 
het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven met een omzetverlies 
van meer dan 30 procent door de coronacrisis.
Het gaat om vaste kosten, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecon-

tracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percen-
tage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte 
berekening per sector wordt nog uitgewerkt.
Deze tegemoetkoming is voor vier maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. 
Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog be-
kendgemaakt. De regeling wordt de komende weken verder uitge-
werkt. 
Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt via onder 
andere www.rvo.nl.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086

info@faara.nl - www.faara.nl

Binnenkort in Vroege Vogels: 
de natuur van De Maashorst!

Verdeeld over verschillende da-
gen en enkele filmploegjes zijn 
er opnames gemaakt van het 
ringen van de jonge raven, nest-
kastcontroles, wisenten, het le-
ven rond een dassenburcht en 
wat er zoal op een kadaver af-
komt. 

Aan de documentaire werkten 
mee Rimbaud Laperre, mede-
werker van de VU Amsterdam. 
Hij vertelt over de breuk met zijn 
wijstverschijnselen. 

Roeland Vermeulen van Free 
Nature is geïnterviewd over 
begrazing door grote grazers.  
Jeroen Helmer van Stichting ARK 
Natuurontwikkeling heeft een 
‘poepsafari’ in het begrazings-
gebied verzorgd om in beeld te 
brengen wat er zoal op goede, 
gezonde rundervlaai afkomt. 

Leon van den Berg, expertmede-
werker ecologie en bio-geoche-
mie van Bosgroep Zuid, vertelt 
over het hoe en waarom van het 
steenmeelproject en de verzu-
ring van op Maashorst.
Ook leden van de IVN-afdelin-
gen Uden en Veghel en van Vo-
gelwacht Uden e.o. hebben aan 
deze reportage meegewerkt. 

Leo Ballering deelt resultaten 
over een al lang lopend nest-
kastonderzoek en met Anne-
marie van Diepenbeek werden 
verschillende diersporen en het 
leven van de maashorstdassen 
onder de loep genomen. Mauri-

ce van Doorn, bosbeheerder van 
gemeente Uden, begeleidde di-
verse opnames in de Maashorst, 
daarnaast zorgde hij voor een 
korte toelichting bij de opnames 
met een wildcamera bij een ka-
daver. Ook is een studente van 
de opleiding Toegepaste Biologie 
aan de HAS geïnterviewd. Van-
uit het Natuurcentrum De Maas-

horst zorgde Mignon van den 
Wittenboer voor accommodatie 
van de filmploegen. 

De tv-uitzending is gepland vrij-
dagavond 12 juni om 19.50 uur 
bij NPO 2.

MAASHORST - In de afgelopen weken heeft de filmploeg van het tv-programma Vroege Vogels van 
BNN-VARA met verschillende mensen reportages gemaakt over diverse aspecten van natuurgebied De 
Maashorst, voor velen van ons het ‘thuisgebied’ wat natuur betreft. Ook de breuk met zijn wijstver-
schijnselen en de begrazing door grote grazers komen aan de orde. 

‘Een ‘poepsafari’ in het begrazingsgebied
om in beeld te brengen wat er zoal op goede, 

gezonde rundervlaai afkomt’ 
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c Oss, 28 mei 20205 Nistelrode, 26 augustus 1947

Sjef van der Wijst

Muziek maken was zijn grootste hobby
Trots op zijn werk bij Mars

Trouw aan zijn sportclub ’t Vlugge Voetje
Klussen aan zijn huisjes op ’t Soperse Bos

Tevreden, genietend van het leven
Reizen met ons huisje op wielen was heerlijk!
Genietend van de vakanties samen in Zeeland,
met onze kleinkinderen Mano, Emely en Nova

Een prachtig leven was het
Na veel gezongen liedjes en gespeelde melodietjes

heeft mijn vriend, mijn vader, onze opa
zijn trompet bij ons achtergelaten en is

         op reis gegaan…            
                                                                       

Wij danken u oprecht voor alle belangstelling en  
medeleven. 
                                                               Yvonne van Loon-Rijk
                                                               Maddie en Erik, Mano, Nova
                                                               Arjan en Sandra, Emely
                                                               Feico †                                    

In liefdevolle herinnering aan

Correspondentieadres: Asmunt 12, 5236 AS Empel

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Mantelzorger 
in coronatijd

HEESCH/NISTELRODE/VOR-
STENBOSCH - Van 1 tot en 
met 7 juni is het de week van 
de jonge mantelzorger. Jonge 
mantelzorgers zijn kinderen en 
jongeren tot en met 24 jaar die 
opgroeien met een familielid die 
bijvoorbeeld chronisch ziek of 
gehandicapt is of een psychische 
aandoening heeft.

Deze situatie kan een grote im-
pact hebben op hun leven. In 
deze tijd met corona gaat het 
zorgen ‘gewoon’ door, terwijl 
de omstandigheden er niet mak-
kelijker op zijn geworden. Voor 
naasten zijn mantelzorgers, zo-
wel jong als van oudere leeftijd, 
nu nog belangrijker. Daarom zijn 
ze wellicht extra zuinig op hun 
eigen gezondheid om besmet-
ting van hun kwetsbare naaste te 
voorkomen.

Die mantel als teken van zorg 
en bescherming is natuurlijk niet 
nieuw. Sint Maarten (316-397) 
gaf aan een arme, naakte man 
de helft van zijn mantel. In de 
nacht daarop zou Martinus in 
een droom Christus hebben ge-
zien, gekleed met die helft van 
zijn mantel. Dit was het signaal 
voor Martinus om een ander le-
ven te gaan leiden. Christus had 
hem nodig om andere mensen 
nabij te zijn. Velen van ons pro-
beren invulling te geven aan die 
opdracht en kunnen daarbij in 
deze tijd met corona best een ex-
tra steuntje in de rug en een luis-
terend oor gebruiken. 

In lichamelijk en psychisch op-
zicht kan mantelzorg immers veel 
inspanning vergen.
Wil jij je ervaringen met mantel-
zorg delen? Neem dan contact 
op met de pastoraal werkster van 
parochie De Goede Herder via 
0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

De kerken in Dinther en 
Loosbroek gaan weer open!
HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - De kerken in Dinther 
en Loosbroek gaan weer open op 
zondag 7 juni en zijn blij dat dit 
weer kan mét alle beperkingen 
die nog een tijd blijven! We dra-
gen het samen!

Er zijn eucharistievieringen of 
woord- en gebedsdiensten in de 
Sint Antoniuskerk (Loosbroek) 
om 9.30 uur, de Sint Servatiuskerk 
(Dinther) om 10.45 uur en in de 
Sacramentskerk (Middelrode) om 
9.30 uur. Vieringen in Berlerode 
zijn vooralsnog niet mogelijk. 
Alle coronaregels gelden:
- Anderhalve meter afstand (de 

kerken zijn groot genoeg!).
- Opvolgen van de aanwijzingen 

van de gastheer of gastvrouw.

- Plaatsen in de banken zijn aan-
gegeven.

- Bij verkoudheid: thuisblijven
- Geen samenzang.
- Er is geen koffie en thee ná de 

viering.
- Tot 1 juli maximaal 30 perso-

nen per viering. 
De overheid vraagt iedereen ver-
plicht tickets voor de vieringen 
te reserveren. Ga hiervoor naar 
www.eventix.shop/qy924wvm. 
Voor wie geen computer, tablet 
of smartphone heeft kan bellen; 
073-5031215. Dit kan van maan-
dag tot en met donderdag van 
9.30 tot 11.30 uur. Misintenties 
kunnen bij de secretariaten opge-
geven worden. Vanaf 1 juli: 100 
personen maximaal maar ook 
dan van tevoren aanmelden. 

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

1. Wat is de achternaam van de gemeentedichter van Bernheze?

2. Uit welke kern van Bernheze komt Sil van Nistelrooy?

3. Welke korfbalclub heeft een statiegeldactie bij de COOP?

4. Wat voor bloem ontvingen de zonnebloemgasten van HDLV ?

5. Wat is er geplaatst in de Mariëngaard?

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

Winnaar vorige week: 
Bea Rovers

Het antwoord was:
VRAAG

Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur* 
(*zon- en feestdagen van
10.00 tot 17.00 uur) 
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Het is mijn doel om zo veel mogelijk 
bruidsparen te helpen met het creëren 
en genieten van waardevolle momen-
ten. Hierbij staat altijd één ding centraal: 
iedereen is uniek en dus mag ook iedere 
bruiloft uniek zijn. Met mijn kennis help ik 
jullie met het realiseren van het enige per-
fecte plaatje dat er toe doet, namelijk jullie 
perfecte plaatje. Alle andere meningen en 
moetjes ga je nu meteen vergeten.

Loop je vast in de planning van je brui-
loft? Of ben je net verloofd en wil je we-
ten wat de opties zijn? Plan dan een gratis 

kennismakingsgesprek met me in! Je kunt 
me inhuren als weddingplanner van verlo-
ving tot het ja-woord. Ik kan jullie tijdens 
een adviesgesprek verder op weg helpen. 
Maar wist je dat ik ook op jullie grote 
dag de puntjes op de i kan verzorgen als  
ceremoniemeester? Zo kunnen jullie zon-
der zorgen met al jullie geliefden jullie lief-
de vieren! 

Zijn jullie benieuwd geworden wat ik voor 
jullie kan betekenen? Neem dan contact 
met me op.

NISTELRODE - Dromen jullie van een vintage festival-bruiloft? Of is jullie perfecte 
trouwdag juist minimalistisch en duurzaam? Bij Joli Weddings zijn er geen standaard 
bruiloften, maar zorg ik ervoor dat jullie perfecte dag eentje is om nooit meer te 
vergeten.

winnaar week 22 startersactie Joli Weddings

Merel Albers

‘Met mijn kennis help ik jullie 
met het realiseren van het enige 
perfecte plaatje dat er toe doet, 
namelijk jullie perfecte plaatje’

06-47397495
info@joli-weddings.com
www.joli-weddings.com.

WijKamp Farming Solutions is een bedrijf wat zich vooral 
richt op de productie van mobiele stallen. De Mobiele 
Kippenkar is het product wat het meeste wordt gemaakt. 

Om ons producten assortiment te kunnen uitbreiden 
en klanten nog sneller te kunnen bedienen, zijn wij 
op zoek naar versterking om samen met ons jonge en 
gemotiveerde team het bedrijf te laten groeien.

Wij zijn op zoek naar een lasser/monteur die samen met ons de mobiele Kippenkar wil 
gaan bouwen. Ben je een lasser en vind je het leuk om ook montagewerk te verrichten, 
dan komen we graag met je in contact.

Wat bieden we jou?
• Gevarieerd werkveld binnen een bedrijf met activiteiten van lassen, 
 monteren en afname bij de klant;
• Direct contact met afnemers;
• Klein dynamische bedrijf wat vol in ontwikkeling is;
• Veel ruimte voor eigen initiatief;
• Salaris volgens CAO Metaal.

Wat ga je doen? 
• Lassen van kleine constructies en losse onderdelen;
• Monteren van diverse onderdelen aan de kippenkar;
• Meewerken op alle onderdelen die WijKamp kan bieden.

Wie ben jij? 
• Opleiding: Niveau 3-4 met las ervaring ;
• (Beginnende) kennis van montage;
• Beschikbaar voor 24-38 uur per week;
• Je begrijpt dat je in een klein bedrijf samen met je team alle voorkomende werkzaam-

heden verricht. Je vindt het dan ook vooral leuk om samen met ons te bouwen aan een 
mooie toekomst; 

• Je bent enthousiast over ons product;
• Zelfstandig kunnen werken aan de hand van tekeningen;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Affiniteit met techniek;
• Woonachtig binnen een straal van 30 kilometer van Nistelrode.

Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geraakt en voldoe jij aan de 
bovenstaande functie-eisen? Stuur dan je motivatie en C.V. naar info@wij-kamp.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

FARMING SOLUTIONS
WIJKAMP Lasser/

monteur

Met de verruimde openingstijden is zes 
dagen in de week een vestiging open. De 
openingstijden gelden van 8 juni tot en 
met 24 augustus:

Bezoek aan de bibliotheek
Kom je naar de bibliotheek? Houd je dan 
aan de voorzorgsmaatregelen om de ver-
spreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. Zo moet je bij binnenkomst je han-
den ontsmetten en is een winkelmandje 
verplicht. Kom het liefst alleen. Per ouder 
mag er één kind mee de bieb in.

Heb je vragen? Kijk dan op www.biblio-
theekbernheze.nl. Daar vind je alle voor-
zorgsmaatregelen en de openingstijden. 

Natuurlijk is de bibliotheek ook telefo-
nisch bereikbaar en kun je je vragen stel-
len tijdens openingstijden aan één van de 
medewerkers.

Bibliotheek Bernheze verruimt
de openingstijden

BERNHEZE - Goed bericht van de bibliotheek! Vanaf 8 juni worden de openingstijden 
verruimd. Zo kunnen weer meer mensen gebruik maken van de bibliotheek om boeken 
in te leveren en te lenen. Helaas is het nog niet mogelijk om in de bibliotheek de krant 
of een tijdschrift te lezen. 

 Heesch Heeswijk-Dinther Nistelrode
Maandag 14.00 tot 17.30 uur 14.00 tot 17.30 uur Gesloten
Dinsdag Gesloten Gesloten 14.00 tot 17.30 uur
Woensdag Gesloten 14.00 tot 17.30 uur Gesloten
Donderdag 14.00 tot 17.30 uur  Gesloten Gesloten
Vrijdag Gesloten 10.00 tot 13.00 uur 14.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 10.00 tot 13.00 uur Gesloten Gesloten
Zondag Gesloten Gesloten Gesloten
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8 juni 2020
Raadscommissie Bestuur en 
Strategie
Online via www.bernheze.org

9 juni 2020
Raadscommissie 
Maatschappelijke Zaken
Online via www.bernheze.org

10 juni 2020 
Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken
Online via www.bernheze.org

25 juni 2020
Raadsvergadering
Online via www.bernheze.org

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 t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdagavond: 17.00-19.00 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

GEMEENTEBERICHTEN

We zijn op zoek naar:
- Buitengewoon Ambtenaar 

van de Burgerlijke Stand 
(BABS)

- Beleidsmedewerker 
duurzaamheid

- Juridisch specialist 
omgevingsrecht

Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

VACATURE

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

Naar de gemeente?

Vraag advies en hulp
U kunt iets doen (als slachtoffer, 
maar ook als buurtbewoner of fa-
milielid) door erover te praten of 
door advies te vragen. De Veilig 
Thuis-medewerker die u aan de 
telefoon krijgt, luistert naar uw 
verhaal, stelt en beantwoordt vra-
gen en is er om u verder te helpen. 
In alle gevallen kunt u via 0800-
2000 terecht bij Veilig Thuis. Bent 
u in direct gevaar? Bel dan 112.

Twee nieuwe manieren
Om het makkelijker te maken om 

contact op te nemen met Veilig 
Thuis, zijn er twee nieuwe ma-
nieren waarop u dat kunt doen. 
U kunt vanaf 25 mei chatten op 

werkdagen tussen 9.00 en 17.00 
uur met een medewerker van Vei-
lig Thuis voor advies en hulp. Dit 
kan via de website Veiligthuisbno.
nl. Een andere mogelijkheid is, bij-
voorbeeld in het geval de pleger 
van het geweld steeds bij u in de 
buurt is, om naar de apotheek te 
gaan en het codewoord masker19 
te noemen. Dit is een signaal voor 
de apotheker dat u hulp nodig 
heeft. De apotheker zal u dan 
uitnodigen om mee te gaan naar 
een aparte ruimte om samen Veilig 
Thuis te bellen, of uw contactge-
gevens noteren en contact opne-
men met Veilig Thuis. 

Zorg goed voor uzelf als u zich niet 
veilig voelt, neem contact op. 

Veilig Thuis
De coronamaatregelen hebben impact op het leven van iedereen. 
Doordat u thuis meer op elkaars lip zit, kan het gebeuren dat het te-
veel wordt en er thuis spanningen ontstaan. Dit is op zich normaal, 
maar niet als dit zich uit in mishandeling en huiselijk geweld. 

Nieuwe website Brabant 
Woont Slim
De website helpt u, als inwoner 
van gemeente Bernheze, met alle 
vragen die u heeft omtrent het ver-
duurzamen van uw woning. Door 
middel van subsidies hoeft dat 
niet duur te zijn.

Met deze hulp woont u niet alleen 
comfortabeler maar bespaart u 
jaarlijks ook geld op de energiere-
kening. De nieuwe website is mo-
derner, overzichtelijker en speelt 
nog beter in op uw persoonlijke 
hulpvraag. 

Lokale partijen
Als nieuw onderdeel maken we 
inzichtelijk welke lokale partijen ac-
tief zijn in uw gemeente of regio. 
Hierdoor versimpelen we voor u de 
zoektocht naar een geschikte uit-
voerder en weet u bij welke lokale 
partij u terecht kunt voor bijvoor-
beeld een gezamenlijke inkoopac-
tie van zonnepanelen. 

Wie is Brabant Woont Slim
Brabant Woont Slim komt voort uit 
het Energieakkoord van 2013 en 
is sindsdien het energieloket voor 
de inwoners van 14 gemeenten in 
Noordoost Brabant.

Webinar: ‘Hoe verduurzaam
ik mijn huis’ op 23 juni
Vraagt u zich af wat logische stap-
pen zijn om uw huis te verduurza-
men en waar u moet beginnen? 
Tijdens het webinar: ‘Hoe verduur-
zaam ik mijn huis’ op 23 juni om 
19.30 uur, beantwoorden advi-
seurs van Brabant Woont Slim deze 
vragen. Meld u aan via: 
www.brabantwoontslim.nl/
bernheze (zoekterm: webinar).

Contact
Heeft u vragen over het verduur-
zamen van uw huis of bent u be-
nieuwd welke subsidies er allemaal 
zijn? Neem contact op met Brabant 
Woont Slim voor een vrijblijvend 
telefoongesprek! De helpdesk is 
bereikbaar van maandag t/m vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur op het 
telefoonnummer 085-041 00 70 
of via:  info@brabantwoontslim.nl. 
Hou onze sociale kanalen en website 
in de gaten voor de komende acties 
waar u gebruik van kunt maken.

De volgende raadscommissieverga-
deringen vinden binnenkort plaats. 
In verband met de coronamaatrege-
len worden de vergaderingen digitaal 
gehouden. Een vergadering bijwonen 
in de raadszaal is dus niet mogelijk. 
U kunt de vergaderingen wel live vol-
gen via de website van de gemeen-
te (www.bernheze.org) of achteraf 
terugkijken. Wilt u meespreken met 
een onderwerp dat op de agenda 
staat, neem dan contact op met de 
griffie via griffie@bernheze.org.

Raadscommissie Bestuur en 
Strategie op 8 juni 2020
- Regionale samenwerking
- Vaststellen gemeentelijke jaarstuk-

ken 2019
- Budgetoverheveling van 2019 naar 

2020
- Eerste tussentijdse rapportage 2020 

gemeente Bernheze
- Programmabegroting 2021 en 

jaarverantwoording 2019 Veilig-
heidsregio Brabant-Noord

- Conceptjaarplan en conceptbegro-
ting 2021 Regio Noordoost Brabant

- Vaststellen jaarrekening 2019 en 
begroting 2021 Belasting- 
samenwerking Oost Brabant 
(BSOB) 

Raadscommissie Maatschappelijke 
Zaken op 9 juni 2020
- Stand van zaken Jeugdzorg, Wmo 

en Participatiewet
- Regionale samenwerking
- Scenario’s voor toekomst 
 De Nieuwe Instelling (DNI)
- Garantstelling Stichting De Pas bij 

liquidatie
- Rapport rekenkamercommissie 

Subsidiebeleid Bernheze
- Onderwijskansenbeleid 2020-2024
- Vaststellen gemeentelijke jaarstuk-

ken 2019
- Eerste tussentijdse rapportage 2020 

gemeente Bernheze)
- Jaarrekening 2019 en begroting 

2021 gemeenschappelijke regeling 
Kleinschalig  
Collectief Vervoer (KCV)

- Begroting 2021 en jaarverslag 2019 
Werkvoorzieningsschap Noord-
oost-Brabant

- Ontwerpbegroting 2021 en jaar-
rekening 2019 Brabants Historisch 
Informatiecentrum (BHIC)

- Begroting 2021 en jaarstukken 
2019 Regionale Ambulance Voor-
ziening (RAV)

- Begroting 2021 en jaarrekening 
2019 GGD Hart voor Brabant

- Begroting 2021 en realisatie 2019 
Regionaal Bureau Leerplicht en 
voortijdig schoolverlaten Brabant 
Noordoost (RBL BNO) 

Raadscommissie Ruimtelijke Zaken 
op 10 juni 2020
- Regionale samenwerking 

- Gewijzigd vaststellen bestemmings-
plan Schaapsdijk, Loosbroek 

- Gewijzigd vaststellen bestemmings-
plan Laar-Achterstraat, fase 2, Nis-
telrode

- Vaststellen bestemmingsplan Wijst-
straat 21, Heesch

- Vaststellen bestemmingsplan Heu-
velstraat 82, Nistelrode

- Vaststellen gemeentelijke jaarstuk-
ken 2019

- Eerste tussentijdse rapportage 2020 
gemeente Bernheze

- Meerjarenbegroting 2021-2024, 
beleidsplan 2021-2024 en jaarreke-
ning 2019 
gemeenschappelijke regeling Hee-
sch-West

- Begroting 2021 en jaarrekening 
2019 ODBN 

- Verklaring van geen bedenkingen 
naar aanleiding van vergunning-
aanvraag De Leygraaf

RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN 

BSOB verstuurt tot 1 september 
geen aanmaningen en dwangbe-
velen vanwege de coronacrisis. 

Het kabinet heeft strenge maatre-
gelen genomen om de verspreiding 
van het coronavirus te beperken. 
Hierdoor zijn er belastingplichtigen 
die minder of geen inkomen heb-
ben of hebben gehad. 
Het voltallige bestuur (alle deelne-

mende gemeenten en Waterschap 
Aa en Maas) van BSOB wil deze 
belastingplichtigen graag tegemoet 
komen en heeft daarom een aantal 
maatregelen genomen. 

Tot 1 september geen aanmanin-
gen en dwangbevelen 
Tot 1 september verstuurt BSOB 
geen aanmaningen en dwangbe-
velen. Vanaf de maand juni gaat 

BSOB komt tegemoet BSOB wel weer nieuwe aanslagbil-
jetten versturen. 

Wat kunt u doen bij 
betalingsproblemen? 
Heeft u door de coronacrisis geen 
inkomsten meer en komt u daar-
door in betalingsproblemen? Neem 
dan contact met BSOB op voor een 
betalingsregeling. 

Bel naar 088-5510000 
of vul het contactformulier in op 
www.bs-ob.nl. 

Automatische incasso 
loopt gewoon door
Heeft u een automatische incas-
so? Dan schrijft BSOB het bedrag 
af in het aantal termijnen dat op 
uw aanslagbiljet staat. De automa-
tische incasso loopt de komende 
maanden wel gewoon door.

Vragen
Heeft u andere vragen? Kijk 
op www.bs-ob.nl op de vraag- 
en antwoordpagina over het  
coronavirus of bel naar 088-5510000. 

Zorg goed voor uzelf
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GEMEENTEBERICHTEN

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.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond 
van artikel 2:12 lid 1 onder a van 
de APV Bernheze 2018, voor: 
het maken van een 2de uitweg 
voor de woning aan `t Dorp 126a 
in Heesch. De melding is op 28 
mei 2020 geaccepteerd. Ver-
zenddatum: 28 mei 2020. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Kampvuur
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 20 mei jl. 
besloten een kampvuur onthef-
fing te verlenen aan Alpacafarm, 
Leeghandseweg 10a in Vorsten-
bosch op voornoemd adres van 
26 juni tot 1 november 2020. De 
beschikking is verzonden op 28 
mei 2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.
 
Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpwijzigingsplan 
Broekhoek 28 te Heesch
Burgemeester en wethouders 
maken de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerp-wijzi-
gingsplan ‘Broekhoek 28 te Hee-
sch’ (artikel 3.9a Wet ruimtelij-
ke ordening), te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.WP-
Broekhoek28-OW01.
Hogere grenswaarde: Op basis 
van de Wet geluidhinder ligt de 

beschikking hogere grenswaar-
den geluid, inclusief het akoes-
tisch rapport en de daarbij beho-
rende stukken, tegelijk met het 
wijzigingsplan ‘Broekhoek 28 te 
Heesch’ voor een ieder ter inzage. 
Inhoud: Het plan betreft het 
bouwen van een woning. 
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Gewijzigde vaststelling 
wijzigingsplan Wilhelminalaan 
41 en 43 te Heesch 
Burgemeester en wethouders heb-
ben het wijzigingsplan ‘Wilhelmi-
nalaan 41 en 43 te Heesch’ gewij-
zigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening). Het plan is 
te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl met de code NL.IM-
RO.1721.Wilhelminaln4143-vg01.
Inhoud: Het plan betreft het 
wijzigen van de bestemming 
‘dienstverlening’ naar ‘wonen’ 
voor de bouw van een gestapel-
de woning aan Wilhelminalaan 
41 en het toevoegen van een 
extra woning voor de bouw van 
een 2-onder-1-kapwoning aan 
Wilhelminalaan 43 in Heesch.
Inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Vastgesteld bestemmingsplan 
Nieuwstraat 42 Heesch
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad in de ver-
gadering van 16 april 2020 het 
bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 
42 Heesch’ gewijzigd heeft vast-
gesteld. Het plan is te raadplegen 
op www.ruimteljikeplannen.nl 
onder code NL.IMRO.1721.BP-
Nieuwstr42-vg01.
Inhoud: Het plan behelst het 
feitelijk bestemmen van wonen 
naar een bedrijfsbestemming aan 
de Nieuwstraat 42 in Heesch.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Vastgesteld bestemmingsplan 
Vinkelsestraat ong. (naast 44) 
Heesch
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad in de ver-
gadering van 16 april 2020 het 
bestemmingsplan ‘Vinkelsestraat 
ong. (naast 44) Heesch’ gewij-
zigd heeft vastgesteld. Het plan 
is te raadplegen op www.ruim-
teljikeplannen.nl onder code 
NL.IMRO.1721.BPVinkelse-
strNst44-vg01.
Inhoud: Het plan behelst het bou-
wen van twee ruimte-voor-ruim-
tewoningen aan de Vinkelse-
straat ong. (naast 44) in Heesch.
Hogere grenswaarden: Op basis 
van de Wet Geluidhinder ligt de 
beschikking hogere grenswaar-
den geluid, inclusief het akoes-
tisch rapport en de daarbij beho-
rende stukken, tegelijk met het 
bestemmingsplan ‘Vinkelsestraat 
ong. (naast 44) Heesch’ voor een 
ieder ter inzage.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 

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

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 10.52 van de Wet 
milieubeheer zijn ingekomen:
- Gebrs. Van den Brand en Van 

Oort B.V. heeft een melding op 
grond van het Besluit mobiel 
breken ingediend. De melding 
richt zich op het breken van in 
totaal 2.500 ton steenachtige 
materialen op het adres Jonker-
straat 1 in Heesch. De melding 
is geldig vanaf 8 juni 2020 tot 
uiterlijk 8 september 2020 en 
geldt in deze periode geduren-
de ten hoogste 10 werkdagen. 
De verwachte startdatum 8 juni 
2020. Bronsterkte mobiele bre-
ker is 110 dB(A). Tegen deze 
melding kan geen bezwaar 
worden gemaakt.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Balledonk sectie C nr.5853 
 (links naast nr.42)
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 25-05-2020 
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 100
 Bouw 2 appartementen (wijzi-

ging op eerder verleende ver-
gunning)

 Datum ontvangst: 28-05-2020
- Nabij Koffiestraat 17
 Kappen 1 eik (verbeteren
 onderhoud watergang)
 Datum ontvangst: 24-05-2020
- Koffiestraat 17

 Kappen 2 eiken en 2 berken (ver-
beteren onderhoud watergang)

 Datum ontvangst: 24-05-2020
Vorstenbosch
- Dorpsrand 50
 Plaatsen hekwerk
 Datum ontvangst: 26-05-2020
- Nabij Derptweg 14 
 Kappen 11 eiken en 2 berken (ver-

beteren onderhoud watergang) 
Datum ontvangst: 24-05-2020

Heesch
- Zoggelsestraat 23-25
 Verbouw pand
 Datum ontvangst: 27-05-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969 nr.13
 Aanpassen winkelindeling ivm 

toevoegen unit derden
 Verzenddatum: 20-05-2020
Heesch
- Zoggelsestraat 61
 Verbouw woning
 Verzenddatum: 25 mei 2020
Nistelrode
- Tramstraat 15
 Verbouw woning
 Verzenddatum: 27-05-2020
- Lindestraat 19
 Plaatsen dakkapel
 Verzenddatum: 27-05-2020
Loosbroek
- Hanenbergsestraat 4a
 Verbouw woonhuis
 Verzenddatum: 27-05-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Onderstaande omgevingsver-
gunningen zijn ingetrokken. 
Deze besluiten treden daags na 
verzending van het besluit in 
werking.
Heeswijk-Dinther
- Hommelsedijk 6a
 Bouwen boertel (vergunning 

van 24-12-2019)
 Verzenddatum: 26-05-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 
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Uit de berichten die wij van te-
leurgestelde initiatiefnemers ont-
vingen en de antwoorden op de 
vragen die wij stelden tijdens de 
raads- en commissievergadering, 
blijkt helaas dat er grote vertra-
gingen zijn ontstaan in het ge-
meentehuis. Medio 2018 nam 

het college van B en W een po-
sitief besluit over het CPO De 
Balledonk, bijna twee jaar later 
moeten de bewoners hopen dat 
eind dit jaar het bestemmings-
plan door de gemeente ter in-
zage wordt gelegd. Zelfs het be-
loofde verwijderen van bossages, 

zodat de grondmetingen kunnen 
worden uitgevoerd, blijft achter-
wege. 

Zo wordt de vootgang bemoei-
lijkt in plaats van geholpen. Wat 
D66 Bernheze betreft onaccepta-
bel!

Waarom duurt het allemaal zo lang?

Er is grote behoefte aan betaalbare woningen en we moeten flink aan de bak 
om de ambities de komende jaren te halen. Gelukkig hebben we actieve inwo-
ners die onze gemeente helpen door in een collectief particulier opdrachtgever-
schap (CPO) het initiatief te nemen om huizen te bouwen. Mooie voorbeelden 
hiervan zijn het opgeleverde CPO Rodenburg, maar ook de initiatieven als CPO 
De Balledonk en Heeswijkse Akkers in Heeswijk-Dinther. 

Rob van der Geld, commissielid Ruimtelijke Zaken D66Op schoot
Geborgen in de zachtheid
balsemend op moeders schoot 

Ze geeft het beste 

Waardering voor het perspectief
wat het nare ontbloot
om terug te komen bij de geliefde 

Is door iets heengaan, zoekende
naar rijkdom?
Is dat vertrouwen behouden
wetende dat toch 

geborgen in de zachtheid,
balsemend
op moeders schoot 

een kwaliteit herkennen is in eigen nood 

In dit lichaam krachtig en soepel
en nog vele avonturen te beleven 

zitten schatten verborgen
voor het vinden van troost 

De geliefde heeft dit gegeven en
tevens door iets heengegaan. 

De rijkdommen zijn gebleven
en het heeft jouw naam
veilig gedragen in het lichaam.

Column Rebecca Latupeirissa 
gemeentedichter

Onlangs kwam een wethouder 
ziek thuis te zitten, dat kan ge-
beuren en hoeft niet meteen ge-
meld te worden. Maar toen dui-
delijk werd dat het langer ging 
duren en taken overgedragen 
moesten worden aan de andere 
wethouders, had het college de 
gemeenteraad moeten informe-
ren. 

Pas toen na twee maanden 
raadsleden vragen gingen stellen 
kwam er een klein beetje duide-
lijkheid.

De oppositiepartijen wilden in de 
eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering dit punt bespreken, 
want het college was duidelijk 
tekortgeschoten in haar informa-
tieplicht. De enige manier om dit 
punt te kunnen bespreken was 
door het indienen van een motie, 
het onderwerp wordt dan toege-
voegd aan de agenda.

De coalitiepartijen CDA, Lokaal 
en SP bleken al langer op de 
hoogte te zijn van de langdurige 
afwezigheid van de wethouder 

en vonden de motie niet nodig. 
Een van de partijen noemde het 
zelfs flauw en kinderachtig dat 
we met de motie kwamen. Het is 
voor de oppositie echter de enige 
mogelijkheid om met alle partijen 
dit punt te bespreken, openbaar 
en transparant. 
Communicatie blijkt echter lastig 
in onze gemeente, zowel richting 
burgers als naar de eigen ge-
meenteraad.

Reageren via info@ppblanco.nl 
of 06-11311713.

Flauw en kinderachtig

De gemeenteraad is de baas in de gemeente. De raad benoemt het college, 
bestaande uit de burgemeester en de wethouders, die het beleid uit moeten 
voeren dat de raad heeft vastgesteld. Burgemeester en wethouders leggen 
verantwoording af aan de gemeenteraad. Ze hebben hiervoor een actieve 
informatieplicht. Als er iets aan de hand is moeten ze de gemeenteraad in-
lichten. Helaas gaat dat niet altijd goed. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

In deze verschrikkelijk nare en 
ellendige tijd is troosten en af-
scheid nemen erg afstandelijk en 
onpersoonlijk geworden. 
Hopelijk komt er snel verande-
ring in en kunnen wij in de nabije 
toekomst op een andere wijze 
troosten en steunen en het ver-
lies met de getroffenen delen en 
verwerken. 

Want ook na deze ellendige tijd 
waarin familieleden en goede 
kennissen zijn overleden, zijn 
we op zoek naar troost. Een te-
lefoontje of een bosje bloemen 
doet dan heel veel goeds. 

Laten we hopen dat er vlug een 
vaccin is om dit virus uit te scha-
kelen en dat we ons leven weer 

‘normaal’ op kunnen pakken. 
Maar wat is dan normaal? Ik 
weet zeker dat het anders zal zijn 
dan vóór deze crisistijd en dat we 
anders zullen gaan denken. Het 
wederzijds respect en omgaan 
met positieve gewoontes die we 
nu ontdekken zullen anders zijn.

Volg de adviezen van deskundi-
gen en de overheid/gemeente in 
deze verschrikkelijk nare tijd op 
om het coronavirus te verslaan. 
Het valt niet mee, maar het is 
echt nodig. Zoveel mooier zal die 
tijd zijn na deze strijd die we sa-
men te lijf gaan!

Wij wensen iedereen de kracht 
en de moed toe hieraan te kun-
nen en blijven werken! 

Leven met het
coronavirus (3)

De 50PLUS Bernheze speerpunten zijn be-
strijding van eenzaamheid, betere mense-
lijke zorg, het tegengaan van leeftijdsdis-
criminatie, veiligheid en burgers die zich 
niet gehoord voelen een stem teruggeven 
en in het bijzonder de oudere generatie. 

Jan van der Biezen en Hans Bongers,
team 50PLUS Bernheze i.o.

Hoe fijn is een warm nest?

Bernheze kent op dit moment 
65 inwoners die overleden zijn 
aan dit virus. Dit heeft bij veel 
inwoners littekens en een lege 
ruimte achtergelaten. Ook ‘mijn 
Vorstenbosch’ werd in korte tijd 
vaak getroffen. Hoe pijnlijk dit 
ook is, voor mij heeft het ook 
aangetoond waar een klein dorp 
groot in kan zijn. Al die dorpsin-
woners die hun medeleven to-
nen, door tijdens een laatste rit 
door het dorp een laatste groet 
uit te brengen. Hoe mooi kan 
dan iets droevigs zijn.

Steeds vaker wordt gesproken 
over ‘het nieuwe nu’: Een sa-
menleving waarbij we afstand 
van elkaar houden. In de ogen 
van het CDA Bernheze brengt 
dit meteen een andere zorg naar 
boven: eenzaamheid wel te ver-
staan.

Nabestaanden die ineens hun 
maatje verloren hebben staan 
er ineens alleen voor. Kijk hier 
alstublieft naar om, plan een be-
zoek, pak de telefoon of nodig 
ze uit, want ook met anderhalve 

meter afstand hoeft er geen een-
zaamheid te zijn. Want zeg nu 
zelf, hoe fijn is een warm nest?

Volg je de media, dan kun je er momenteel niet omheen: het Co-
vid-19 virus is het gesprek van de dag. Geen verjaardagsfeest, geen 
festival, geen sporten. Niet meer gewoon een biertje in de kroeg. 
Geen vrijblijvend en spontaan bezoek aan je dierbaren. En ook: het 
overlijden van iemand uit je naaste omgeving en een aangepast af-
scheid in kleine kring.

Erik van der Wijst, raadslid CDA Bernheze 

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!
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Tekst?
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WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

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

PRINTPAPIER

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

PIOENROZEN,
DIVERSE KLEUREN
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

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

BOUW EN SLOOP
ZIEKENHUIS BERNHOVEN
Een mooi boek over de bouw en
sloop Bernhovenziekenhuis 
voorheen Sint Josephziekenhuis 
Veghel van de Zusters 
Franciscanessen. In kleur en 
harde kaft voor € 12,50.
Boekhandel Berne 
Abdijstraat 53, Heeswijk-Dinther 
0413-291394. 

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

TE HUUR

SPRINGKUSSENS
Meer informatie: 06-22148394.
Heeswijk-Dinther.

BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2, 
voorzien van overhead en loop-
deur. Meer informatie: neem  
gerust contact op met Sijme 
Smits 06-46111667 of kijk op 
opslagunit.eu.

KANTOORRUIMTE
VAN 41m² 
BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen
06-21666128
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl

OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2.
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door badge.
Informatie: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

AANGEBODEN

PEDICURE NISTELRODE 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6, Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

FRIETKRAAM VOOR 
UW EVENT OF FEEST 
Voor info/boekingen: 

0413-292911 of 06-25416954. 
Mario en Christa Bok.

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

. GEVRAAGD

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

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

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

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 

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

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Twan van Bakel
uit Heesch

Winnaar:
Elma v.d. Wielen

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Week 23
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

AFSTAND ANDERHALVEMETER BIERTJE
BITTERBAL BUITEN CAFE
DERTIG GEZELLIG RESTAURANT
SAMENSTERK TERRAS WIJNTJE
ZOMER

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: AFSTAND, ANDERHALVEMETER, BIERTJE, BITTERBAL, BUITEN, CAFE
DERTIG, GEZELLIG, RESTAURANT, SAMENSTERK, TERRAS, WIJNTJE, ZOMER

WOORDZOEKER: 

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

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

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl
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BERNHEZE BOUWT
CPO-PROJECT Mgr. van den Hurklaan in Heesch

TON VAN UDEN BOUW EN ONDERHOUD BV heeft 
als allround bouwbedrijf de werkzaamheden geregeld van 
begin tot eind. De werkzaamheden van het bouwbedrijf 
zijn particuliere woningbouw en projecten van meerdere 
woningen zoals de CPO-woningen aan de Mgr. van den 
Hurklaan. Ton van Uden: “Ook ben je bij ons aan het 
juiste adres voor verbouwingen en onderhoud aan wo-
ningen, dit doen we met een vast team van vakbekwame 
medewerkers.”

TEKENBUREAU VERKUYLEN is bij dit plan verant-
woordelijk voor het ontwerp en de bouwkundige uitwer-
king. Edwin Verkuylen: “Het is een prachtig plan, een 
CPO-project waarbij iedere woning een eigen identiteit 
heeft.”
KLEIJNGELD BOUWMATERIALEN bracht onder an-
dere bouwmaterialen voor de gevel, binnenmuren en 
dakpannen en werkt vaak samen met Ton van Uden. Zo 
ook BEVERS STEENCENTRUM, die leverde verschil-
lende soorten sierbestrating, stapelblokken, traptreden, 
et cetera. 
Theo Wijnen, van THEO WIJNEN SCHILDERWERKEN
en zijn zoon Dyon zijn bij CPO Mgr. van den Hurklaan 
aan het schilderen; nu zijn ze binnen bezig en als het 
straatwerk aangelegd is kunnen ze naar buiten. Nu is het 
daar nog te stoffig voor, met al dat zand.
HANEGRAAF KEUKENS heeft bij verschillende wonin-
gen geleverd, onder andere een keuken, dressoir, keu-
kenkastjes et cetera. De lokale bedrijven zijn aan de Mgr. 
van den Hurklaan goed vertegenwoordigd. Er zijn veel 
duurzame samenwerkingen tussen de bijna 30 bedrijven 
die hier hun referentie achtergelaten hebben. 
Van fossiele brandstoffen gaan we de overgang maken 
naar duurzame energie. Zonnepanelen spelen hierin een 
essentiele rol. SOLAR CONCEPT leverde zonnepanelen 
als beste oplossing voor de gasloze huizen.
Stephan, van STEPHAN MAAS TEGELWERKEN: 
“Het was een mooi opgezet plan en project om aan mee 
te werken.”
MOSTAKO STAALBOUW heeft voor dit bijzondere 
CPO-project de staalconstructie-onderdelen geleverd. 
Met name de stalen dakranden voor de carports en 
overkappingen zijn blikvangers voor dit unieke project.

HEESCH - Het project CPO-woningen aan de Mgr. van den Hurklaan is afgerond en maakt daarmee 
onderdeel uit van een straat met een totaal oppervlakte van 38 hectare, waarop ongeveer 250 wonin-
gen en 55 bedrijven gevestigd zijn. Inmiddels huisvest zich daar dus ook het CPO-project waarvoor in 
2018 de eerste contacten gelegd werden en waar halverwege 2019 gestart werd met de bouw van vier 
55-plus patiowoningen. De realisatie van deze bouw werd mogelijk omdat de gemeente hieraan de 
nodige prioriteit heeft gegeven en haar volle ambtelijke en bestuurlijke medewerking en ondersteuning 

Aanzicht van een de vier woningen 

Kleijngeld Bouwmaterialen
Bussele 24, Erp
0413-312 210
www.kleijngeldbouwmaterialen.nl

Geurts Grondwerken
Graafsebaan 24, Heesch
0412-451 373
www.geurtsheesch.nl

Bevers Steencentrum
Canadabaan 10, Nistelrode
0412-613 320
www.steencentrum.nl

Solar Concept | Zonnepanelen
Berne 1, Schaijk
0486-831 400
www.solarconcept.nl

De mannen van Maria – Anneloes Timmerije
“Dit waargebeurde en aangrijpende 
verhaal laat je een kant van de VOC zien
die ik nog niet kende.”
“Deze historische roman is gebaseerd op het 
leven van Maria van Aelst (1607-1674). Zij 
wordt vanuit Steenbergen naar Batavia 
verscheept voor de Volksplanting: ze moet 
trouwen met een Hollandse man. In dit 
meeslepende, waargebeurde verhaal gaat het 
toevallig ook over de njais, het thema uit dat 
andere indrukwekkende boek ‘Lichter dan ik’.”

Saturnusplein 3 – Josha Zwaan
“Dit boek laat zien dat de oorlog diepere 
wonden slaat dan je op het eerste oog ziet.”
“Deze indringende roman over verraad en 
loyaliteit vertelt een oorlogsverhaal over 
een jonge Joodse vrouw die trouwt met een 
communist. Hij wordt tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gefusilleerd. Na de oorlog 
probeert de vrouw de verstoorde band met haar 
kinderen te herstellen, maar dat gaat moeizamer 
dan ze hoopte.”

Tussen twee werelden – Franco Faggiani
“Je ziet de Italiaanse alpen écht voor je, 
wat heerlijk is nu we zoveel mogelijk thuis 
blijven.”
“Deze debuutroman over een weduwnaar en 
een weesjongen met Asperger wordt heel 
filmisch beschreven. Je volgt het eenvoudige 
leven van deze twee, terwijl je wordt 
meegenomen in de seizoenswisselingen van 
de machtige natuur om hen heen. Een prachtig 
mooi verhaal in een geweldige omgeving.”

Saturnusplein 3 
“Dit boek laat zien dat de oorlog diepere 
wonden slaat dan je op het eerste oog ziet.”
“Deze indringende roman over verraad en 

Lees- en
luistertips!
van Désirée de Rooij, Bibliotheek Bernheze

De mannen van Maria
“Dit waargebeurde en aangrijpende 
verhaal laat je een kant van de VOC zien
die ik nog niet kende.”
“Deze historische roman is gebaseerd op het 

Tip 1

Luisterboek

Tip 2

E-book + 
luisterboek

E-book + 
luisterboek

Tussen twee werelden 
“Je ziet de Italiaanse alpen écht voor je, 
wat heerlijk is nu we zoveel mogelijk thuis 
blijven.”
“Deze debuutroman over een weduwnaar en 

Tip 3

‘Het is een prachtig 
plan waarbij iedere 
woning een eigen 
identiteit heeft’

Patio in aanleg
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BERNHEZE BOUWT
CPO-PROJECT Mgr. van den Hurklaan in Heesch

Tekenburo Verkuylen
Tramstraat 13, Nistelrode
0412-850 250
www.verkuylen.nl

Bouwtechnisch teken- en 
adviesburo

Foto’s: Marcel van der Steen

G. Hermes
Noorderbaan 8, Nistelrode
0412-613 646
www.hermeskozijnen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Theo Wijnen Schilderwerken
Catharinahoeve 23, Heesch
06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Hanegraaf Keukens
‘t Dorp 58, Heesch
0412-202 849
www.hanegraafkeukens.nl

Van Grinsven Installatiebedrijf
Vinkelsestraat 22, Heesch
0412-452 072
www.vangrinsveninstallatiebedrijf.nl

Harry Robben
Bedrijvenweg 5, Nistelrode
0412-611 756
www.harryrobbenkeukens.nl

Stephan Maas Tegelwerken
Biecamp 14, Heesch
06-83554581
info@stephanmaastegelwerken.nl

Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

MN Kozijn
Het Zand 29a
Boxmeer
0485-747 011
www.mnkozijn.nl

Ton v. Uden

Bouw en Onderhoud bv

Werststeeg 30, 5258 TB Berlicum Tel. 
073-5034361 - Fax. 073-5034838 

Mobiel: 06-10554612
e-mail: info@tonvanuden.nl

www.bouwbedrijftonvanuden.nl

Werststeeg 30 Berlicum
073-5034361 – 06-10554612

info@tonvanuden.nl
www.bouwbedrijftonvanuden.nl

Bouwen
is ons vak

Ton v. Uden

Bouw en Onderhoud bv

Werststeeg 30, 5258 TB Berlicum Tel. 
073-5034361 - Fax. 073-5034838 

Mobiel: 06-10554612
e-mail: info@tonvanuden.nl

www.bouwbedrijftonvanuden.nl

Ton v. Uden

Bouw en Onderhoud bv

Werststeeg 30, 5258 TB Berlicum Tel. 
073-5034361 - Fax. 073-5034838 

Mobiel: 06-10554612
e-mail: info@tonvanuden.nl

www.bouwbedrijftonvanuden.nl

Ton v. Uden

Bouw en Onderhoud bv

Werststeeg 30, 5258 TB Berlicum Tel. 
073-5034361 - Fax. 073-5034838 

Mobiel: 06-10554612
e-mail: info@tonvanuden.nl

www.bouwbedrijftonvanuden.nl

Deco Zonwering
Nieuwstraat 19, Heesch
0412-480 490
www.decozonwering.nl

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

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

    
    Biecamp 14  Heesch  

    06 83 55 45 81            
    info@stephanmaastegelwerken.nl 
  
 

                  
                                                                                                                                          

KEUKENS & MONTAGE BV
BADKAMERMEUBILAIR

Naar ons of uw ontwerp / Ook voor renovatie
Granieten aanrechtbladen / Inbouwapparatuur

Bedrijvenweg 5 • 5388PN Nistelrode • Tel 0412-611756

KEUKENS & MONTAGE BV
BADKAMERMEUBILAIR

Naar ons of uw ontwerp / Ook voor renovatie
Granieten aanrechtbladen / Inbouwapparatuur

Bedrijvenweg 5 • 5388PN Nistelrode • Tel 0412-611756

De woningen zijn gasloos, dus alle energie komt van zonnepanelen en warmtepomp

Leidingwerk warmtepomp en boilerinstallatie

Warmtepomp- en boilerinstallatie in aanleg

‘Er zijn veel duurzame 
samenwerkingen tussen 
de bijna 30 bedrijven die

hier hun referentie 
achtergelaten hebben’

Mostako Staalbouw BV
Cereslaan 13, Heesch
0412 459 400
www.mostako.nl

Vermeij constructeurs
Vluchtoord 18, Uden
0413-337 933
www.camvermeij.nl
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Auto & Motor NIEUWS

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

www.autobedrijflangens.nl

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

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

• BMW 118i 5-drs, navi, cruise, stoelverwarming, 
PDC, 18 inch 46.000 km!, 2015

•	 Mini	Countryman	Cooper S, knight bridge 
uitvoering! Full options, 2019

•	 Mercedes	E240, aut, avantgarde station,
 navi, clima, half leder, enz., 2004
•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, I-way, navi, 

camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2012

•	 Renault	Captur 0.9 TCE, navi, PDC, keyless 
entry, 72.000 km 2015

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

•	 Seat	Ibiza	1.0 TSi 95 PK, navi, clima, PDC, enz.! 
2017

•	 Skoda	Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi, 
 cruise-Control, 2015
•	 Volvo	V50 1.6 D, i-drive, navi, PDC, 2007
•	 VW	Golf GTI, DSG, 230 pk, navi,  camera, PDC, 

V+A, privacy glas, stoelverw., 18 inch  enz., 2014
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Tiguan 1.4 TSi, 160 pk, R-line,
 navi, camera, PDC V+A- 19 inch, 76.000 km, 2013
•	 VW	Tiguan 2.0 TDi, DSG 4-motion,
 190 pk, highline, pano, 360 camera,
 digitaal dashboard, enz. 2016
•	 VW	Touran 1.4 TSi navi, camera trekhaak, 

stoelverwarming, 2011
•	 VW	Transporter	2.0 TDi, 180 PK,  dubb. cabine,  

aut., navi, camera, 18 Inch, side-bars, 2013

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

komt	binnen

verkocht

verkocht

komt	binnen

verkocht

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Fiat 500 1.2 Pop Airco 2008

Nissan Qashqai 2.0, automaat, vol opties
97.000 km 2011

Opel Astra station, 1.0 turbo edition,
  zonnedak, 66.000 km 2016

Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Opel Meriva 1.6 16v airco automaat 2005

Opel  Meriva 1.4 turbo airco trekhaak 2012

Opel Mokka 1.4 turbo innovation
  29.000 km 2018

Opel Zafira 1.9 CDti,  airco, nette auto 2008

Renault Captur 0.9 TCe, dynamique,
   33.000 km! 2015

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

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

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

Skoda Super B, variant 1.6, TDi, automaat, 
102.000 km 2016

Toyota Yaris 1.5, aspiration, 18.000 km 2017

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

Brommobiel:  Axiam K  LMV, grijs 2008 € 2.999,-

Citroën Berlingo Multi 1.6 VTI 2010 € 6.950,-
Citroen C3 Picasso 1.4 VTI 2010 € 4.999,-
Citroën C4 Coupe VTS 2005 € 2.499,-
Citroën C4 1.4-16V 2006 € 1.499,-
Citroen C4 Picasso 1.6 VTi 2009 € 5.250,-
Dacia Sandero Stepway 2011 € 5.950,-
Fiat Panda Cool 2010 € 2.999,-
Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5.450,-
Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 5.499,-
Ford Focus C-max 2008 € 2.999,-
Ford Fiesta 1.3 Cool & Sound 2008 € 2.750,-
Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7.450,-
Ford Focus station 149 Dkm 2010 € 5.999,-

Hyundai Tucson 2.0 CRDi 
   1e eigenaar 2005 € 2.499,-
MG F Cabrio 1.8i VVC 1996 € 2.499,-
Mitsubishi Colt  2008 € 2.950,-
Mitsubishi ASX 2011 € 8.900,-
Nissan Qashqai 1.6 2011 €  9.950,-
Opel Astra Sport tourer automaat 2011 € 7.499,-
Opel Corsa 1.2  57.000 km 2009 € 4.499,-
Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3.750,-
Peugeot 107 5 drs, automaat 2010 € 4.499,-
Renault Capture 1.5 DCi126 Dkm 2015 € 9.900,-
Renault Twingo 1.2-16V Airco 2010 € 4.499,-

Wordt verwacht:
Opel Corsa 5 drs, Hyundai i20, Mitsubishi Outlander, 
Seat Altea automaat en Toyota Yaris

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

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

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

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

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

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

Europese Commissie: Alle rijbewijzen 
zeven maanden langer geldig

BERNHEZE - Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan 
de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om 
de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode van 1 februari tot en met 31 augustus 2020 
verlopen, met zeven maanden te verlengen. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur 
en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Afgelopen april besloot Van Nieuwenhuizen al dat rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 
16 maart, geldig blijven tot 1 juni 2020. Deze coulance wordt met deze maatregel van de Europese 
Commissie uitgebreid en verlengd. Door de tijdelijke regeling kunnen mensen vanaf de dag dat hun 
rijbewijs verloopt, maximaal zeven maanden blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven 
in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. De regeling 
geldt voor Nederland en alle andere EU-lidstaten.

In tegenstelling tot de eerdere Nederlandse versoepeling, geldt 
deze Europese regeling voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbe-
wijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 
drie of één jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n 
rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg 
op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van 
de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevor-
derd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeers-
overtreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs 
geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situa-
ties waarbij sprake is van zorgafname.

Vorige maand besloot de minister om ook de geldigheid van onder 
meer het theorie-examen voor het rijbewijs te verlengen. Als de 
geldigheid hiervan is verlopen in de periode vanaf 16 maart, blij-
ven ze tot 1 juni 2020 geldig. Voor theorie-examens die vervallen 
in de periode van 1 juni tot 1 oktober, heeft Van Nieuwenhuizen 
besloten de geldigheid te verlengen tot 1 april 2021.

Bronvermelding: Rijskvoorlichtingsdienst

Ook voor 
rijbewijzen die 
bijvoorbeeld 
vanwege een 
medische 
aandoening 
maar drie of 
één jaar
geldig zijn
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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

twee uurtjes rijden, even rust

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

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Hyundai  I10  automaat airco navigatie 15.000 km 2019

Peugeot Partner Teepee mpv   nav trekhaak 33.000 km 2018

Peugeot 308 1.6 vti xs automaat 55.000 km 2011

Renault Captur automaat navigatie trekhaak 32.000 km 2016

Skoda Citigo   5drs  airco  zwart 38.000 km 2017

Seat Leon st  ecc  nav  wit  automaat 33.000 km 2017    

Volvo XC 40 T3 benzine automaat 11.000 km 2019

Auto kiezen: 
Instaphoogte

• Precies goed: als bij instap-
pen de zitting van de stoel 
zich net onder je zitvlak be-
vindt. Zonder veel inspan-
ning ‘glij’ je als vanzelf in de 
stoel. Deze auto’s hebben 
wat je noemt een ‘hoge in-
stap’.

• Te laag: als de zitting zich 
bij instappen een flink stuk 
onder het zitvlak bevindt, 
zodat je door de knieën 
moet om in de stoel te be-
landen. Bij heel veel norma-
le auto’s is dit het geval.

• Te hoog: als de zitting bij 
instappen al tegen je bo-
venbeen schuurt, zodat je 
je moet strekken (of zelfs 
moet klimmen) om in de 
stoel te belanden. 
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John F. Kennedystraat 89
5384 GB Heesch
0412-486277
info@erveza.nl
www.erveza.nl

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 30 jaar ervaring
• Flexibel en klantgericht - advies op maat

• Renovatie van bestaande keuken
• Bezoek op afspraak 

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

NL-Alert controlebericht op 8 juni
NEDERLAND - De overheid zendt maandag 8 juni 
rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in 
heel Nederland. Het NL-Alert controlebericht ontvang 
je op je mobiel. Met het NL-Alert controlebericht kun 
jij ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. 
Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in 
actie en help anderen. 
www.crisis.nl/nl-alert

DE OPLOSSING
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BERNHEZE SPORTIEF

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - HDL start in samen-
werking met HockeyWerkt met 
kabouterhockey op de zaterdag-
ochtend van 9.30 tot 10.30 uur.

Kabouterhockey wordt speciaal 
voor de allerkleinste en toekom-
stige hockeyers georganiseerd. 
Deze unieke trainingen zijn afge-
stemd op kinderen in de leeftijd 
van 4 tot en met 7 jaar. Ook trai-
ningsleden mogen deelnemen.

Kinderen ontdekken tijdens de 
trainingen op een speelse ma-
nier hun hockeytalent en maken 

samen met leeftijdsgenootjes 
veel plezier. Dit alles onder be-
geleiding van een professionele 
trainer van HockeyWerkt.
De start is zaterdag 30 mei van 
9.30 tot 10.30 uur. Je kunt tot 
het einde van het seizoen, 4 juli, 
gratis hieraan deelnemen. Meld 
je zoon of dochter aan voor ka-
bouterhockey door een mail te 
sturen naar tc@hdlhockey.nl. 

Wat heb je nodig? Kunstgras-
hockeyschoen of multifunctio-
nele buitensportschoen. Hoc-
keysticks en ballen zijn aanwezig 
op het veld.

Start Kabouterhockey HDLGijs van Liempd, 25 jaar lid van Gorgo

Naast het zwemmen bij de He-
ren Trimmers heeft hij nog meer 
hobby’s, zoals fietsen, school-
kinderen voorlezen, klussen bij 
De Kilsdonkse Molen en aldaar 
rondleidingen verzorgen (zelfs 
voor Prinses Beatrix en Mabel 
met haar kleinkinderen). 

Gijs heeft nota bene een lintje 
mogen ontvangen voor zijn vrij-
willigerswerk daar.

We feliciteren Gijs van harte met 
zijn 25-jarig jubileum en hopen 
dat hij nog lang bij Gorgo mee 
blijft zwemmen.

HEESWIJK-DINTHER - Gijs is 76 lentes jong en dit jaar 50 jaar ge-
trouwd met Jet. Gijs is een gedreven zwemmer bij de Heren Trim-
mers. Op de zondagochtend zwemt hij nog steeds netjes alle baan-
tjes. Hij is ook erg gedreven tijdens het spelletje waterpolo aan het 
eind van de training.

Hockeyclinics jongens van 8 tot 11 jaar
HEESWIJK-DINTHER - Ben je 
nieuwsgierig of hockey iets voor 
je is? Of je het leuk vindt en er 
blij van wordt? 

Mixed Hockeyclub HDL biedt 
iedereen de mogelijkheid tot het 
einde van het seizoen gratis mee 
te trainen. Een enthousiast team 

van hockeyers, trainers en coa-
ches staat voor je klaar!
Ben je enthousiast? Laat even 
weten dat je mee wilt doen. 
Dit kan via een mail aan 
tc@hdlhockey.nl

Bestemd voor:
Leerlingen van de groepen 5 tot 

en met 7, onbeperkte inschrij-
vingen mogelijk. 
Draag een kunstgras-hoc-
keyschoen of multifunctionele 
buitensportschoen.

We verwachten je op 3 juni, 10 
juni, 17 juni, 24 juni, 1 juli en 8 
juli van 18.00 tot 19.00 uur.

Altior maakt trainerstrio compleet

Petra is leerkracht in het ba-
sisonderwijs en heeft in deze 

functie meerdere keren in Hees-
wijk-Dinther voor de klas ge-
staan. Oorspronkelijk komt ze uit 
Terneuzen, maar vertrok op haar 
17de voor haar sportopleiding 
CIOS naar Arnhem. Bij korfbal-
vereniging Oost-Arnhem speelde 
ze in de top van het gemengde 
korfbal. Ook kwam ze uit voor 
het Nederlands korfbalteam. 
Naast spelen coachte ze bij ver-
schillende (top)verenigingen, 
maar ze kwam pas met dames-
korfbal (of vrouwenkorfbal zoals 
ze het zelf noemt) in aanraking 
toen ze naar Grave verhuisde. 

Zo heeft ze onder andere bij 
Spes aan het roer gestaan. Petra 
ziet veel potentie in Altior en de 
spelersgroep. Ze is gedreven en 
heeft er veel zin in om samen 
met de selectie mooie seizoenen 
neer te zetten. 
“Ik vind het samenspel en het 
goed kunnen combineren een 
absolute voorwaarde om suc-
ces te behalen. Speelsters moe-
ten oog voor elkaar hebben. Als 
we samen hard werken en ple-
zier maken, dan kunnen we iets 
moois bereiken.” Altior wenst 
Petra veel succes!

HEESWIJK-DINTHER - Korfbalvereniging Altior heeft vorige week de nieuwe trainer/coach voor het 
eerste team bekendgemaakt. Petra Steenhuis-Geelhoedt zal samen met huidige trainers Kacper Nowack 
(Senioren 2) en Pieter van den Brink (A1) het trainerstrio van de selectie vormen. 

Petra Steenhuis-Geelhoedt

De statiegeldactie is begonnen 
en COOP verdubbelt uiteindelijk 
voor elke ingeleverde statiegeld-
fles het bedrag. 

Hopelijk wil iedereen die Altior 
een warm hart toedraagt op 
deze manier een steentje bijdr-
gen door af en toe lege flessen 

te doneren. Als deze crisis voor-
bij is, met nieuwe en leuke ac-
tiviteiten kan worden begonnen 
in het nieuwe seizoen, voor alle 
leden van Altior.
Altior is je alvast dankbaar voor 
het gebaar en wenst iedereen 

veel sterkte toe. Voor meer in-
formatie ga je naar COOP in 
Heeswijk-Dinther.

Statiegeldactie voor
Altior bij COOP
HEESWIJK-DINTHER - Deze bizarre tijd waarin we nu zitten, waarin 
de competitie voorbij is, er geen trainingen meer zijn voor de leden, 
geen quizavond, geen feest omtrent het 70-jarig bestaan van Altior 
én het gemis van de sport, is er de komende drie maanden toch iets 
gaande voor Altior en wel bij COOP! 

‘Nieuwe en leuke 
activiteiten in het 
nieuwe seizoen’

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
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Bedrijvenweg 16,
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www.beeten.nl
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

Evenementen
HEESCH • HEESWIJK-DINTHER
LOOSBROEK • NISTELRODE
VORSTENBOSCH

Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Uurtje Klassiek 
Omroep Meierij

ZONDAG 7 JUNI
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Uurtje Klassiek 
Omroep Meierij

MAANDAG 8 JUNI
NL-Alert

DINSDAG 9 JUNI
Workshop macro fotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

WOENSDAG 10 JUNI
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Alpacawandeling
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Reiki-oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

DONDERDAG 11 JUNI
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Kristal lichtcodes activatie
Centrum MAIA online
Nistelrode

VRIJDAG 12 JUNI
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacawandeling
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

De Maashorst bij
Vroege Vogels
NPO2
PAGINA 7

ZATERDAG 13 JUNI
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Uurtje Klassiek 
Omroep Meierij

ZONDAG 14 JUNI
Alpaca meet & greet 
en wandeling
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Uurtje Klassiek 
Omroep Meierij

WOENSDAG 17 JUNI
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Fotograaf: Ton Vrijsen, wandeling door het Aa-beekdal vanaf natuurpad d’n Hooijdonk naar kasteel Heeswijk

DONDERDAG 4 JUNI
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

VRIJDAG 5 JUNI
Alpacawandeling
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Oud papier
Kern Dinther en Laverdonk

ZATERDAG 6 JUNI
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Ine van Emmerik

Vrijwilligerswerk is een hele mooie invulling van je tijd die
je kunt besteden aan de bewoners van Laverhof.

Je wilt graag met de bewoners gaan wandelen en fietsen
en leuke dingen doen die de bewoners zelf aandragen als dit 

mogelijk is. Helaas is dit nu niet mogelijk vanwege de corona.
Ik mis het vrijwilligerswerk en het contact met de bewoners 
heel erg. Hopelijk mogen wij als vrijwilligers weer snel naar 
Laverhof om leuke dingen te doen samen met de bewoners.

Ben heel benieuwd hoe het dadelijk zal zijn...
We zullen de bewoners die overleden zijn wel gaan missen.

Dagbesteding Heeswijk

11 Maart om 15.30 uur kregen we het bericht dat de 
dagbesteding per direct gesloten werd toen bleek dat één van 

onze cliënten in het ziekenhuis was opgenomen
met het coronavirus.

Nu zijn we bijna drie maanden verder en zijn er de eerste 
overleggen geweest om de dagbesteding weer geleidelijk op te 
starten. Er moet echter aan veel voorwaarden voldaan worden, 

dus dat is nog een hele klus.
Voor onze cliënten zal het fijn zijn om elkaar weer te zien en 

een daginvulling te hebben.
Voor hun mantelzorgers betekent dit weer een beetje ‘lucht’

na maanden van intensieve zorg en begeleiding.
Uit wekelijks contact met hen bleek dat iedereen toch 

probeerde er het beste van te maken, dat was fijn om te horen!
 Wij als personeel zullen ook weer superblij zijn om de cliënten 

te zien! De afgelopen maanden hebben we allerlei diensten 
gedraaid op verschillende afdelingen.

Zo hebben we veel collega’s beter leren kennen, 
wat zeker ook waardevol was.

Voor de komende tijd wensen we iedereen 
veel gezondheid toe en een fijne zomer.

Berichten vanuit Laverhof

Meer informatie of een fl yeractie reserveren?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170

Flyeractie

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG  Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

autobelettering

www.gaafgraf isch.nl

  

• Opmaak en drukken (12.000 stuks)
• Verspreiden in Bernheze met DeMooiBernhezeKrant
 (11.700 stuks)

A5 dubbelzijdig – normale prijs € 750,- nu voor € 499,-
A4 dubbelzijdig – normale prijs € 850,- nu voor € 599,-

Prijzen zijn exclusief 21% btw

Geldig voor verspreiding met DeMooiBernhezeKrant in 2020 op:
10, 17 en 24 juni, 1, 8, 15, 22 en 29 juli 

Let op: minimale reservering zeven werkdagen vooraf aan verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf fl yers per week. 
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 Verspreiden in Bernheze met DeMooiBernhezeKrant
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Jouwboodschap voor onze lezers


