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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.

BEN LOYAAL, 
KOOP LOKAAL

Stel je voor: je gaat voor iets 
kleins een winkel in Heesch 
binnen en ziet daar bij toeval 
ook nog iets anders leuks, dat 
overkwam ‘onze Ton’ onlangs 
toen hij bij ShoeShiners iets liet 
repareren. Zijn oog viel op een 

aantal mooie leren schorten die volgens zijn zeggen ‘perfect’ 
bij ons team zouden passen. En de schorten zitten heerlijk! 

Een klein voorbeeld hoe je in je directe omgeving kunt 
samenwerken en elkaar kunt versterken. In Heesch en in 
ook in de Ruwert werken we fijn samen met diverse partijen 
en ook werken we veel samen met de horeca in deze regio! 
Vooral in deze tijden is het belangrijk om elkaar te blijven 
steunen en lokaal te blijven kopen! 

Zo zijn we natuurlijk weer bezig met een leuke Vaderdag-
actie in samenwerking met de Bakkers Lamers en gaan we 
ook de komende periode nog wat andere aanpassingen 
doen in onze winkel in Heesch. Wij adviseren u graag over 
onze heerlijke producten, de nieuwste kaasjes en lekkere 
notenmelanges die we vers branden.

Heeft u zelf nog tips of vragen dan staan we daar natuurlijk 
ook voor open! Kom gerust onze winkel binnen als u ‘iets’ 
kleins zoekt! Wij weten als geen ander hoe wij u daarin 
kunnen adviseren! Tot ziens in onze winkels in Oss en in 
Heesch.

Met vriendelijke groet,
Bon Fromage Oss - Heesch
Ton en Elly Bens

COLUMN
Ton Bens

facebook.com/
� oryaheesch

Wie zelf wil ervaren hoe het ijs van La Toscana smaakt kan vanaf vandaag terecht bij Grillroom 
Florya

Ambachtelijk Italiaans ijs bij Grillroom Florya
Naast de grillroom beschikken wij nu ook over een
ijsbu� et, Italiaans schepijs La Toscana. Aan variatie is
bij Florya geen gebrek, want in de vitrine staan
15 heerlijke smaken uitgestald. Er worden uitsluitend 
natuurlijke producten gebruikt die de zuiverheid
van de originele smaak garanderen.

Recept citroenboter met munt
Benodigdheden:
150 gram roomboter
1 citroen
Snuf zeezout
Snuf gedroogde of verse munt
Snuf peper

Rasp de citroen en pers het sap uit. Voeg de rasp en 1 eetlepel sap 
toe aan de roomboter. Voeg de munt, peper en zout toe en meng 
door elkaar. Bewaar dit zolang in de koelkast. Garneer eventueel 
met een partje citroen en wat citroen rasp.

Recept pittige boter met chili
Benodigdheden:
150 gram roomboter
1 theelepel paprikapoeder
Snuf chilivlokken
Snuf zeezout

Meng de roomboter met het paprikapoeder en zeezout. Voeg 
chilivlokken naar smaak toe tot het pittig genoeg is. Garneer met 
wat extra chilivlokken en bewaar het mengsel zolang in de koelkast.

Recept kerrieboter met peterselie
Benodigdheden:
150 gram roomboter
1 theelepel kerriepoeder
Paar takjes verse peterselie
Snuf zeezout

Hak de peterselie fijn en meng met de kerrie en snuf zout door de 
Becel Original. Garneer het kruidensmeersel met wat peterselie en 
bewaar zolang in de koelkast. Ook lekker met verse stukjes ananas.

Zelfgemaakte boters voor op 
het stokbrood bij de barbecue

Er is niets lekkerder dan 
zelfgemaakte kruiden’boter’ 
of -smeersel voor op 
stokbrood. Als je dit een keer 
zelf gemaakt hebt, wil je niet 
meer anders. En het is super 
makkelijk! Als basis gebruik 
je roomboter. Let wel op dat 
deze op kamertemperatuur is, 
zodat je deze makkelijk kunt 
mengen.

Lekkerrrrrr
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Elzemiek
TWEEDEHANDS KLEDING

KERKSTRAAT 10
5476 KC VORSTENBOSCH
06-834 155 18
0413-36 86 26

OPENINGSTIJDEN:
WOENSDAG 13.00-16.00 UUR
DONDERDAG 18.30-21.00 UUR
VRIJDAG 13.00-16.00 UUR

Van spontaan creatief idee 
tot coronaschilderij 

Truus van den Broek laat
zich niet uit veld slaan

“Ik krijg nog kippenvel als ik 
ernaar kijk”, vertelt Truus trots. 
Een tijdje geleden was ze op 
bezoek bij een vriendin en daar 
zag ze een gekartelde karton-
nen doos staan. Niet wetende 
wat ze ermee wilde doen, vroeg 
ze de doos te mogen hebben. 
Eenmaal thuis gingen haar crea-
tieve gedachten alle kanten op. 
“Ik had al jarenlang een groot 
schilderdoek thuis liggen. Ik ben 
spontaan gaan knippen in die 
doos en de ideeën borrelden op. 
Uiteindelijk is er dit uitgekomen 
en wat ben ik er blij mee!” 

Ieder een eigen verhaal
Truus is niet de enige vol creati-
viteit; ook haar man Ton is graag 
aan het knutselen. Het liefst 
wandelen ze samen door de na-
tuur om daar inspiratie vandaan 
te halen. Hun huis en tuin zijn 
rijk aan handgemaakte beelden, 
kunst van metaal en bijzonde-
re schilderkunsten. De meesten 
hebben ieder een eigen verhaal. 
Zo maakte Truus beelden van oli-
fanten die haar doen terugden-
ken aan haar reis naar Afrika en 
ook heeft ze haar eigen ouders 
met Pretex nagemaakt: “Zo zijn 
ze toch een beetje bij me.” Met 

alle liefde heeft Truus twintig 
jaar met dementerende ouderen 
gewerkt en zelfs daar werden ze 
gelukkig van haar creativiteit. 

Moeilijkheidsgraad
Voor haar coronaschilderij heeft 
ze verschillende materialen ge-

bruikt. “De pailletten stellen de 
coronadeeltjes voor en de gele 
ribbels zijn werelddelen en ei-
landjes. Zo kun je zien dat íe-
dereen ermee te maken kan krij-
gen en dat het overal doorheen 
gaat.” 

Ook is er een overtreffende trap 
gemaakt, die je als mens moet 
bewandelen in deze tijd. “Vrij-
wel iedereen is wel direct of indi-
rect bij de coronacrisis betrokken 
geraakt. Deze trap stelt de moei-
lijkheidsgraad voor, waar we al-
lemaal mee te maken krijgen.” 

Andere inspireren
Inmiddels heeft Truus haar bij-
zondere schilderij al aan veel 
familieleden en vrienden laten 
zien. Allemaal krijgen ze hun ei-
gen gedachten en inbeelding bij 
dit schilderij. 

Daar is Truus blij mee, want ze 
wil ook graag anderen inspire-
ren. “Op onze leeftijd kun je 
jezelf nog steeds verrassen met 
dingen die je wél kunt doen. 

Ga gewoon aan de slag en zie 
waar je terechtkomt. Iedereen 
heeft wel capaciteiten, toch?”

NISTELRODE – In deze tijd vol onzekerheid gaat de 78-jarige Truus van den Broek niet bij de pakken 
neerzitten. Wat begon als een spontaan en creatief idee, eindigde in een heus ‘coronaschilderij’. Ze wil 
uitdragen dat ook haar leeftijdsgenoten zich niet moeten laten tegenhouden: “Doe dingen die je graag 
doet en laat je niet belemmeren door tegenslagen.” 

Truus doet de dingen die ze graag doet en laat zich niet tegenhouden Tekst en foto: Carlijn van de Ven

Je kunt jezelf 
nog steeds 
verrassen 
met dingen 
die je wél 
kunt doen

Column Laaggeletterdheid
Kijk om je heen
Het coronavirus dwaalt nog steeds rond. Voorzichtig loopt het 
aantal patiënten terug en daardoor worden de regels versoepeld. 
Maar de hoofdregels blijven! Let daar op! Er zijn veel mensen die 
zich netjes aan de regels houden. Maar er zijn er ook die dat
niet doen. Dat is zo jammer! Kom mensen, kijk om je heen!
Houd rekening met je medemens, niemand wil dit virus krijgen. 
Zelf hoor ik bij de kwetsbare groep. Ook ik wil nog graag een tijdje 
rondlopen op deze mooie aarde en met mij nog vele anderen. 
Dit moeten we samen doen.

We zitten met z’n allen in een behoorlijke crisis. Overal laat het 
sporen achter. Bedrijven, groot of klein, krijgen er erg veel mee te 
maken, daardoor raken veel mensen hun baan kwijt. Ook de horeca, 
de theaters, kunst en cultuur hebben het moeilijk in deze tijd. 
Bijna iedereen heeft er op één of andere manier last van.
Zelf maak ik me zorgen over laaggeletterdheid, de cursus ligt al 
een hele tijd stil. Jammer voor de cursisten die op de cursus zaten, 
ze waren zo goed bezig. We hadden een groep met verschillende 
leeftijden, dat was juist zo mooi. De les werd gegeven in de 
bibliotheek van Heesch. Hoe wil je daar die anderhalve meter 
afstand van elkaar houden? Het is geen school! Als het nog erg 
lang gaat duren ben ik bang dat er cursisten af gaan haken. Dat zou 
heel jammer zijn.
We moeten met z’n allen vooruitkijken naar de toekomst.
Er wordt hard gewerkt om een vaccin te vinden tegen corona. 
Hoelang dit gaat duren, we weten het niet! Tot het zo ver is 
blijf ik aandacht geven aan 
laaggeletterdheid. Mensen die 
het hier moeilijk mee hebben, 
moeten ook in de toekomst 
geholpen worden. Kijk om je 
heen! Help elkaar om deze 
coronatijd goed door te komen. 
Samen zijn we sterk!

Annie Jacobs

‘We moeten met z’n alle vooruitkijken 
naar de toekomst’

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

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338



  
Woensdag 10 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.

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl

Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn

www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten

Ook kwam er een telefoon-
tje binnen van een meneer die 
spontaan wat geld in een enve-
lop wilde aanbieden ten behoeve 
van ons doel. Dankbaar hebben 
wij dit in ontvangst genomen.

Verschillende matches vonden 
plaats. Zo stond er een oproep 
‘in de etalage’ op de website van 
WIJ,HEESCH van mensen die 
door omstandigheden zelf hun 
buxushaag niet konden snoeien. 
Binnen een dag stond een vrij-
williger met groene vingers zich 
uit te leven met snoeischaar, 
kniptang én met een goed resul-
taat! Iedereen blij en tevreden en 
weer een contact gelegd.

Een oudere mevrouw werd al 
geruime tijd regelmatig bezocht 
door een vrijwilligster. Samen een 
kopje koffie met een gesprek. 
Dit om de stilte te doorbreken. 
Deze vrijwilligster stopt binnen-
kort, maar wil haar taak overdra-
gen aan iemand die net als haar 
oog heeft voor de oudere dame. 
Geweldig om te zien dat de vrij-
willigers van WIJ,HEESCH via de 

website ook elkaar opzoeken. 
Zo staat er een oproep van een 
jongeman, die op zoek is naar 
een gamemaatje. Ook hier kan 
een mooie match ontstaan. En 
ondertussen werden er door en 
voor diverse mensen de bood-
schappen gedaan.

Kortom; een geweldige week 
waarin veel gebeurde en waarop 
WIJ,HEESCH dankbaar terug-
kijkt.

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

Een week vol matches 
en spontane donaties

HEESCH - Aangenaam verrast werd WIJ,HEESCH door een toege-
zegde donatie vanuit Stichting Schrikven Fonds. Een donatie om 
WIJ,HEESCH te ondersteunen bij de activiteiten waarmee zij men-
sen met elkaar verbindt en zo eenzaamheid weet te doorbreken. 
WIJ,HEESCH is enorm dankbaar voor dit gebaar!

Mindful wandelen is stilstaan bij 
beweging. Door met aandacht 
te lopen, kom je meer in contact 
met jezelf en je omgeving. We 
wandelen in stilte, zodat je je vol-
ledig kunt concentreren op het 
hier en nu. Daarnaast doen we 
enkele bewustzijnsoefeningen 
om je uit te dagen je ervaring te 
verrijken, je inzicht te verdiepen 
en de verbinding met jezelf en je 
omgeving te versterken.

We verzamelen op de parkeer-

plaats aan de Nistelrodeseweg 
te Heesch. De groep bestaat uit 
maximaal tien deelnemers. 
De wandeling wordt op vrije 
gift gegeven. Je bent vrij om te 
geven wat je hart je op dat mo-
ment ingeeft.

Trek je wandelschoenen aan en 
wandel met me mee! 

Warme groet, Geertje Setton,
Psycholoog en professioneel 
coach

Mindfulwandeling 

HEESCH - Heb jij ook zin in meer energie, meer vitaliteit, meer rust 
in je hoofd en een beter contact met jezelf en je omgeving? Geef 
je dan op voor deze mindfulwandeling op woensdag 17 juni. We 
starten om 19.00 uur en de wandeling zal ongeveer een uur duren. 
Opgeven kan via Facebook of via geertjesetton@gmail.com.

Geertje en Joep
Ergotherapeuten bij Laverhof in coronatijd:

 
“Geertje en Joep, zouden jullie een stukje willen 

schrijven voor in DeMooiBernhezeKrant? 
Over hoe het is om als ergotherapeut in ‘coronatijd’ 

te werken.” Natuurlijk willen we dat, maar wat schrijf 
je dan? Als ergotherapeuten streven we er naar dat 

de bewoners van Laverhof (en de mensen in de wijk) 
zo zelfstandig mogelijk hun dagelijkse handelingen 

kunnen blijven uitvoeren. Dit om bij te dragen aan de 
kwaliteit van leven. 

Maar hoe kun je de kwaliteit van leven behouden 
op het moment dat er veel zieken zijn, er bewoners 

overlijden en er geen naasten op bezoek kunnen 
komen? Een onzekere en verdrietige tijd, die ons 
raakt als ergotherapeut, maar zeker ook als mens. 

Daarnaast was er besmettingsgevaar en mochten wij 
niet zomaar meer langs gaan bij de bewoners. Ons 
werk heeft in deze tijd dan ook deels een andere 
invulling gekregen. Zo konden en mochten wij in 

het begin van de coronatijd alleen de noodzakelijke 
zorg leveren, wanneer het de acute gezondheid van 

iemand betrof. 

Naast de noodzakelijke zorg, bestond ons werk toen 
ook uit taken zoals bewoners ondersteunen met 
beeldbellen en het regelen van de was. Beetje bij 

beetje hebben we ons werk als ergotherapeut weer 
uit kunnen breiden, conform de richtlijnen. Hierdoor 
kunnen we weer een klein steentje bijdragen aan de 

gezondheid en het welzijn van de mensen.

Bericht vanuit Laverhof

Woensdag 17 juni 19.00 uur

Tip Hooikoorts

Als je last hebt van hooikoorts en je wilt graag naar buiten, smeer 
dan een beetje vaseline in je neusgaten; dit houdt de stofjes tegen. 
Ververs de vaseline wel minimaal een keer per dag.
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Persoonlijke overhandiging
cijferlijst en ‘Geslaagd’-vlag

Foto’s: Marcel van der Steen en Guus van der Valk 

Het was een raar examenjaar 
voor deze lichting; de laatste 
schoolexamens werden lang uit-
gesteld en het centraal eindex-
amen ging zelfs helemaal niet 
door. Het vaststellen of leerlingen 
geslaagd zijn ging dus dit jaar vol-
ledig op de cijfers van de school- 
examens, terwijl die normaal 
maar voor 50 procent het eind-
cijfer bepalen. Dat zorgde er 
wel voor dat de verrassing een 

stukje kleiner was dan normaal, 
omdat iedere leerling eigenlijk al 
wist hoe hij of zij ervoor stond. 
Normaal gesproken zouden ze 
’s ochtends gebeld worden met 
het goede nieuws, en zouden ze 
’s middags op school komen om 
elkaar te feliciteren, maar dat kon 
nu niet. Vandaar dat Gymnasium 
Bernrode met docenten, mento-
ren en directie bij de leerlingen 
langsging om hen te feliciteren, 

hun voorlopige cijferlijst te over-
handigen en de ‘Geslaagd’-vlag 
te geven. De diplomauitreiking 
wordt dit jaar gedaan in kleine-
re groepen, met een livestream 
voor vrienden en familie die er 
niet bij kunnen zijn, maar vindt 
zoals gebruikelijk plaats in de  
St. Servatiuskerk van Dinther. 
Het is fijn om deze periode, die 
voor veel leerlingen toch erg hef-
tig was, goed af te kunnen slui-
ten. 

In Heesch werden onder andere 
Nienke Gelderland en Pelle van 
der Linden bezocht door hun do-

cent Mari van de Ven en conrec-
tor Hans Manders. 
Nienke slaagde cum laude voor 
haar gymnasiumdiploma met het 
Cultuur en Maatschappij Profiel. 
Pelle deed examen voor twee 
profielen, namelijk Natuur en 
Techniek én Natuur en Gezond-
heid.

In Heeswijk-Dinther werden San-
ne Kuijpers en Tim van de Wal 
bezocht door mevrouw Ernst en 
mevrouw Lunenburg.

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

BERNHEZE - Gymnasium 
Bernrode heeft dit jaar 
109 examenkandidaten. 
Daarvan is er één gezakt, 
hebben er twee nog een 
herkansingsmogelijkheid 
en zijn er 106 geslaagd. 
Met een slagingspercenta-
ge van nu al 97 procent is 
Gymnasium Bernrode daar 
bijzonder trots op. 
De leerlingen komen uit 
de hele regio, van Sint-
Oedenrode tot Heesch en 
van Rosmalen tot Erp. Nienke Gelderland Pelle van der Linden

Pelle, docent Mari van de Ven
en conrector Hans Manders

Tim van de Wal Sanne Kuijpers

Mevrouw Ernst en SanneTim is verrastNienke, docent Mari van de Ven
en conrector Hans Manders

Het is fijn om 
deze periode 
goed af te 
kunnen sluiten
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Bewoners presenteren alter-
natief plan voor Heesch West

De gemeentelijke plannen voor 
het bedrijventerrein stuitten op 
veel verzet. De bewoners vrezen 
overlast en aantasting van de 
gezondheid door de komst van 
zware industrie, vrachtverkeer 
en windmolens. 

Ze dienden 1.300 bezwaar-
schriften in en verenigden zich in 
het platform Eerlijk over Heesch 
West. Dat nodigde begin dit jaar 
de bewoners uit om na te den-
ken over duurzame alternatieven 
voor Heesch West. Het resultaat: 
plan Bosch Buiten, geschreven 
vanuit het perspectief van de 
huidige en toekomstige bewo-
ners van het buitengebied. Het 
plan is een uitnodiging aan be-
stuurders, raadsleden, onderne-
mers en investeerders om samen 

te werken aan de uitwerking van 
een duurzaam en leefbaar alter-
natief. 

Wonen, werken, welzijn
Bosch Buiten speelt in op de gro-
te vraag naar betaalbare wonin-
gen voor starters, gezinnen en 
ouderen die graag buiten wil-
len wonen met de stad binnen 
handbereik. Het plan biedt ruim-
te voor duurzame woningen, 
waar wonen, werken en zorgen 
gecombineerd kan worden. 

In het alternatieve plan is ook 
ruimte voor bedrijvigheid langs 
de A59. Geen grote distributie-
centra en zware industrie, maar 
innovatieve, circulaire bedrijven 
die lokale werkgelegenheid bie-
den. Een hoge groene dijk zorgt 

voor een natuurlijke overgang 
tussen wonen en werken. Rond 
de woningen is veel groen en 
ruimte voor biologische land- 
en bosbouw en aan de zuidkant 
wisselen waterrijke gebieden en 
bos elkaar af als verbinding naar 
het nabijgelegen natuurgebied 
de Maashorst. 

Voor meer informatie: 
www.eerlijkoverheeschwest.nl

HEESCH - Een jaar nadat de gemeenten Den Bosch, Oss en Bernheze de plannen voor bedrijventerrein 
Heesch West presenteerden, komen de bewoners met een alternatief plan, dat wél duurzaam en leef-
baar is. Dit plan B, Bosch Buiten genaamd, bevat een mix van duurzaam wonen, werken en welzijn en 
levert de gemeenten meer op dan het bestaande plan: zowel economisch, sociaal als op het gebied van 
milieu en biodiversiteit. 

Mevrouw Van Damme-den Otter, 97 jaar, woongroep Sterappel

De medewerkers van Cunera en 
De Bongerd zijn ook blij dat de 
bewoners weer bezoek kunnen 
ontvangen en om weer persoon-
lijk contact te hebben met hun 
familie. 
Door het mooie weer kiest me-
nig bewoner en familie er voor 
om samen een wandeling in de 
tuin te maken, in plaats van een 
bezoek in de hiervoor speciaal 
ingerichte ruimte. 

Kiest een familie voor een zwaai-
moment? Dan is er contact mo-
gelijk met maximaal drie be-
zoekers in plaats van één vaste 
bezoeker, maar wordt men ge-
scheiden door een glazen wand. 
De familie geniet dan zichtbaar 
van het moment.

Veiligheid voorop
Bij het organiseren van de be-
zoekersregeling staat veiligheid 
voorop. Laverhof houdt zich 
hierbij strikt aan de voorwaarden 
van het RIVM en vraagt bewo-
ners en familie zich ook hieraan 
te houden. Alle bezoeken vinden 
alleen op afspraak plaats.

Op basis van de ervaringen en 
aanpassingen aan landelijke 
richtlijnen, kunnen wijzigingen 
plaatsvinden. Laverhof doet er 
alles aan om nieuwe besmettin-
gen te voorkomen, maar er blijft 
een risico aanwezig. 
Als er onverhoopt nieuwe be-
smettingen optreden, dan wordt 
de bezoekersregeling meteen 
stopgezet.

Laverhof locatie
De Bongerd en Cunera 
weer open voor bezoek

HEESWIJK-DINTHER - Locatie De Bongerd en Cunera zijn weer open 
voor bezoek. Bewoners en familie zijn blij. Dit levert na een lange 
periode van alleen maar beeldbellen en zwaaimomenten, prachtige 
momenten van weerzien op.

S|H-sticker voor respect,
veiligheid en begrip

De S|H-sticker attendeert de 
omgeving hierop. De sticker is 
vijf bij vijf centimeter en past bij-
voorbeeld op het achterspatbord 
van je fiets. Op de steeds voller 
en drukker wordende fietspaden 
wordt hiermee subtiel aangege-
ven dat jij, ook bij herhaalde-
lijk en nadrukkelijk bellen, niet 
wordt gehoord! 

De S|H-sticker is op vele manie-
ren te gebruiken: niet alleen op 
de fiets maar ook bij de deurbel, 
scootmobiel, rolstoel, rollator en 
zelfs de wandelstok, omdat deze 
eenvoudig op maat is bij te knip-
pen en plakt op alle stof- en vet-

vrije ondergronden. 
Vele instanties ondersteunen dit 
initiatief, waaronder Nationale 
Politie, Veilig Verkeer Nederland, 
GGMD, ANWB, KBO en Hoge-

school Utrecht; omdat we met 
z’n allen meer respect, veiligheid 
en begrip wensen voor elkaar in 
ons land. 
De ervaring leert dat na het 
aanbrengen van de sticker op 
het achterspatbord je anders/
prettiger gaat fietsen. Het ach-
teropkomend verkeer gaat zich 
beleefder gedragen. 

Op dit moment zijn er enkele 
verkooppunten in het land. Be-
stellen kan ook op 
www.slechthorendesticker.nl 
of stel een vraag via 
sh.sticker@ziggo.nl.
Je krijgt snel antwoord.

NEDERLAND - Senioren gaan langzaam minder horen. De naasten in hun omgeving moeten hen erop 
wijzen dat zij slechter gaan horen. De eerste fase is de ontkenningsfase en niemand wil zo’n groot bord 
achter op de fiets hebben, want zij horen iets minder en zijn niet doof. Hierdoor is deze S|H-sticker 
ontwikkeld en iedereen zal zich hierin herkennen. ‘Ruim 1,6 miljoen senioren die minder goed horen!’
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Aanbiedingen geldig van
9 tot en met 15 april

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

BOSPEEN per bos € 0.99
VENKEL per stuk € 0.99
BOSPERZIKEN 500 gram € 1.95

VOLOP AARDBEIEN 
EN ASPERGES

GrillworstGrillworst Angus burgersAngus burgers

4+1 gratis4+1 gratis€ 1,40100 gram100 gram

Aanbiedingen geldig van
11 tot en met 17 juni

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

Pistolets
voorgebakken
nu 2+2 GRATIS  Wit & tarwe

Weekendknaller!

Aardbeien-
vlaaitjes
nu 3+1 gratis
Op zanddeeg of
bladerdeegschelp

Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Krenten-
bollen
nu 4+2 gratis

GyrosvleesGyrosvlees
€ 0,99100 gram100 gram

Bij De Kersouwe gaat de
theaterpoort toch een
beetje open deze zomer!

Er op uit deze zomer, het zal 
anders zijn dan anders. Meer in 
eigen land of regio. Hoe gaaf 
is het om dan toch samen in 
de Heeswijkse bossen naar een 
optreden te kunnen. In de alom 
bekende, unieke Kersouwe am-
biance: sfeervol en gezellig in 
de zomerzoete buitenlucht. 
‘Kersouwe Klein’ betekent een 
intiem concert of voorstelling op 
de kleine tribune van het bosrij-
ke theater.

Bezoekers krijgen hier ‘alle ruim-
te’ om buitengewoon te genie-
ten. Met maximaal 125 bezoe-
kers per optreden op de tribune 
en dan twee optredens van circa 
75 minuten op een avond. Eén 
drankje is onderdeel van het 
kaartje en na afloop van het 
concert kan er achterop het spe-
ciaal hiervoor ingerichte terrein, 
nog even gezeten en gedronken 
worden.

De eerste artiesten zijn inmiddels 
al bevestigd. Zo gaat Tim Knol 
optreden op vrijdagavond 17 
juli. De kaartverkoop hiervoor 
is afgelopen zaterdag gestart en 
ging als een tierelier: waren er 
vóór 18.45 uur nog kaarten be-
schikbaar, om 21.30 uur waren 
de kaarten reeds uitverkocht.
Ook Baby Blue komt naar 
Kersouwe Klein. Met deze in de 
regio razend populaire cover-

band gaan we muzikaal ‘Op Va-
kantie’! Andere artiesten staan in 
optie en hopen we snel bekend 
te kunnen maken.

Het aantal kaarten is beperkt 
en op is op natuurlijk! De kaart-
verkoop voor elke artiest start 
steeds vlak na de aankondiging. 
Speciaal voor Vrienden van De 
Kersouwe wordt altijd een aan-
tal kaarten gereserveerd. Elke 
besteller kan maximaal twee 
kaarten kopen. Naast optredens 
voor volwassenen staat ook een 
jeugdvoorstelling op de plan-
ning. Zo is het in juli en augus-
tus toch bijna elk weekend een 
beetje feest in het Kersouwebos.

De Kersouwe kijkt er ontzet-
tend naar uit om met ‘Kersouwe 
Klein’ bezoekers te ontvangen 
deze zomer en hen ‘alle ruimte’ 
te geven om weer van het thea-
ter te genieten!

HEESWIJK-DINTHER - Er ging een streep door het eerder geplande theaterprogramma van Natuurthea-
ter De Kersouwe. Toch gaat komende zomer zeker niet geruisloos voorbij want het theaterbloed kruipt 
waar het niet gaan kan. Met de RIVM-richtlijnen vanaf 1 juli zijn er voor openluchttheaters weer meer 
mogelijkheden om de theaterpoort een klein beetje open te zetten. En dat is precies wat het theater 
onder de noemer ‘Kersouwe Klein - alle ruimte om buiten te genieten’ gaat doen!

Alle ruimte 
om buiten van 
het theater te 
genieten

Filip Jordens zingt Brel

Extra
zakcentje

bijverdienen?

Word 
bezorger van 
deze krant!

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

bijverdienen?
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Op zondag 5 juli wordt dat aan-
tal verhoogd tot 100 personen. 
We kijken even vooruit; er is 
sprake van eucharistievieringen 
en op 2 augustus en 6 septem-
ber zijn het woord- en commu-
nievieringen.

Wil je graag naar een viering ko-
men? Je bent van harte welkom, 
maar reserveren is verplicht. Op 
www.eventix.shop/qy924wvm 
reserveer je een plaatsje. Lukt 
je dat niet? Vraag dan hulp aan 
je zoon, dochter, buren of ken-
nissen. Is dat niet mogelijk? Bel 
dan tussen 9.30 en 11.30 uur 
naar 073-5031215 op maandag, 
dinsdag, donderdag of vrijdag. 

Breng zo mogelijk uw ‘toegangs-
kaart’ mee naar de kerk. Misin-
tenties opgeven kan ook weer. 
Het is handig dat te doen als de 

vieringen door 100 personen be-
zocht kunnen worden. 
Opgave kan met een enve-
lop die achter in de kerk ligt en 
deze in de brievenbus te doen of 
via Nicole van Zutphen; 0413-
292411.

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Dankbetuiging

Graag willen we iedereen bedanken
voor de overweldigende aandacht en medeleven.

Speciale dank voor de fijne begeleiding door dr. N. van Diemen, 
dr. D. van Doorninck, team Laverhof, Stand By, VPTZ den Bosch, 

Levatio, familie en vrienden.

Albert Dekker 
11 augustus 1934    -    5 april 2020

Mieke Dekker-Houtkamp
Nancy en Victor Heeswijk-Dinther, juni 2020

Voor u, naast u, met u

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

Christelijke meditatie: 
‘Heilig gefluister’ 

Dan is meditatie iets voor jou. 
In meditatie probeer je alles wat 
er in je leeft tot stilstand te laten 
komen. Wat zich aandient, be-
kijk je zonder het te veroordelen. 
Wat er is, is er. 
Dat is een prachtig uitgangs-
punt om de ontmoeting met 
God voor te bereiden. Daar is de 
christelijke meditatie op gericht. 
Niet om stil en volledig leeg te 
worden, maar je open te stellen 
en ontvankelijk te worden voor 
God.

Meditatie is er in vele soorten en 

maten. Graag willen we als pa-
rochie De Goede Herder je wij-
zen op geleide meditaties waarin 
een stem je helpt te bidden. Er 
worden vragen gesteld waar-
over je kunt mediteren. De me-
ditatie-app ‘Bidden Onderweg’ 
werkt op deze manier.

We mogen God ontmoeten in 
het leven van alledag. Probeer 
het eens uit. Het doet je goed 
om thuis of onderweg even bij 
God te zijn.

Na de zomer maken we als pa-
rochie een herstart met de cursus 
‘Christelijke meditatie’. Belang-
stelling? Laat het ons weten. We 
zetten dan jouw naam op een 
lijst en vragen je in het najaar of 
je mee kunt doen op de geko-
zen data. Stuur je gegevens naar 
a.bergsma@parochiedgh.nl. 
Dan nemen wij straks contact 
met jou op. Voor nu kun je met 
de app al leren om open te staan 
voor dit heilig fluisteren in jouw 
leven.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - In alle drukte van de 
dag aan jezelf voorbijlopen. Is dat herkenbaar voor jou? Je leeft, 
maar het voelt vooral alsof je geleefd wordt. Dat houd je niet lang 
vol. Er komt een moment waarop je op de rem wilt trappen. En toen 
werd het maart 2020. Alles stond stil. Jij stond stil omdat het stil 
werd om je heen. Die rust laat je nu niet meer achteloos verdwijnen 
in de oplopende drukte van je agenda. Toch?

Kerkdiensten 
in Heesch 
worden
hervat
HEESCH - In Heesch worden 
met ingang van zaterdag 13 juni 
de wekelijkse kerkdiensten met 
communieuitreiking om 19.00 
uur in de St. Petrus’ Banden Kerk 
weer hervat. De kerkdiensten in 
juni zijn toegankelijk voor maxi-
maal 30 bezoekers. 

Voor de weekendvieringen van 
13, 20 en 27 juni worden 30 
kerkboekjes klaargelegd bij de 
ingang van de kerk. Als deze 
boekjes op zijn kun je de dienst 
helaas niet meer bijwonen.
Kerkdiensten die normaal op 
donderdag om 19.00 uur ge-
houden worden in verzorgings-
centrum Heelwijk, worden vanaf 
18 juni voorlopig verplaatst naar 
de St. Petrus’ Banden Kerk. Ook 
hiervoor geldt een maximum van 
30 bezoekers. Vanaf 1 juli zijn 
kerkdiensten toegestaan voor 
maximaal 100 personen. Deel-
name aan kerkdiensten is op ei-
gen risico en de RIVM-richtlijnen 
zijn van toepassing:
- Thuisblijven bij verkoudheid/

koorts.
- Anderhalve meter afstand hou-

den.
- Hoesten/niezen in de elleboog.
- Gebruik van papieren zakdoekjes.
Alle vieringen zijn zonder koor. 
Bezoekers wordt gevraagd de 
handen te reinigen bij binnen-
komst van de kerk en na het 
ontvangen van de communie. 
Verder wordt iedereen gevraagd 
in samenwerking met elkaar af-
stand te houden bij het plaatsne-
men in de banken en bij de com-
munieuitreiking, en geen handen 
te schudden bij de vredeswens. 

Er worden nog geen misintenties 
afgelezen in juni. Misintenties die 
niet zijn afgelezen in de afgelo-
pen periode of niet worden af-
gelezen in juni, kunnen opnieuw 
opgegeven worden voor vierin-
gen na 1 juli. Vanaf 1 juli zal ook 
het parochiecentrum weer van 
9.00 tot 12.00 uur open zijn op 
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag.

“Als ik het over zou mogen doen, zou ik weer hetzelfde doen ...”

Dankbaar dat wij zo lang haar liefde en zorgzaamheid 
mochten ontvangen, laten wij u weten dat, gesterkt door 

het H. Sacrament der zieken, is overleden ons mam, 
schoonmama en trotse oma

Ida Verkuijlen - VerbruggenIda Verkuijlen - Verbruggen
 Volkel, 17 november 1924 † Heeswijk-Dinther, 5 juni 2020

echtgenote van

Christ Verkuijlen †

Peter †

Nellie en Hennie †

Paul

Hanny en Marco

Jan en Mieke

Jeanny en Raymond

Christa en Mario

Ingrid †

Jolanda

Marco en Monique

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Ons mam verblijft bij haar zoon Paul aan de Heibloemsedijk 16 in 
Heeswijk-Dinther. Hier is de mogelijkheid om nog bij haar te zijn, 
dagelijks tot 21.00 uur staat de deur open, zoals dit ook bij ons mam 
was.

Graag hadden wij jullie allen uitgenodigd om, samen met ons, op 
vrijdag 12 juni afscheid van ons mam te nemen. Echter in verband 
met de huidige situatie doen wij dit in besloten kring.

Aansluitend begeleiden we ons mam naar haar laatste rustplaats 
om haar te herenigen met ons pap.

Graag nodigen wij jullie uit om op vrijdag 12 juni vanaf 10.00 uur 
een menselijke ketting te vormen, op gepaste afstand van elkaar, 
zodat ons mam nog eenmaal wordt omringd door velen. Wij 
verzoeken u plaats te nemen vanaf Heilige Stokstraat 35 of in de 
Raadhuisstraat tot de St. Servatiuskerk.

Ook bieden wij u de mogelijkheid de uitvaartdienst vanaf 10.30 uur 
te volgen via livestream, http://www.vanduijnhoven-av.nl/afscheid-
online/ waarbij u kunt inloggen met het 6-cijferige wachtwoord 
547335

Correspondentieadres: 
Heibloemsedijk 16 | 5473 TC | Heeswijk-Dinther

St. Servatiuskerk 
Dinther viert weer
HEESWIJK-DINTHER - Al drie maanden was de St. Servatiuskerk in 
Dinther in verband met het coronavirus alleen open voor een kaarsje 
of voor gebed. Nu is daar gelukkig verandering in gekomen. In de 
maand juni zijn er zondagvieringen in de kerk voor 30 personen. 
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lucht, een pand in, naar boven 
toe, ‘slachtoffers’ eruit halen, 
blussen en doorgaan tot het klaar 
is om na afloop te douchen en de 
avond te besluiten met een hapje 
en een drankje.” 

De oefenavonden vielen uit, 
maar de oproepen bleven. Ook 
dat verliep anders. “Bij brand 
gaan we daar ‘volle bak’ op af. Bij 
een grote brand die langer gaat 
duren, komt nu niet standaard 
de verzorgingscontainer en zor-
gen we eerder zelf voor broodjes 
en koffie”, zeggen de postcom-
mandanten. Gelukkig heeft de 
paraatheid er niet onder te lijden. 
“De uitrukken waren de afge-
lopen tijd beter bezet. Er waren 
meer collega’s thuis aan het werk 
dus die konden nog adequater 
en sneller reageren dan gebrui-
kelijk.” 

Intussen wordt gekeken of het 
mogelijk is om de oefenavonden 
eventueel weer op te pakken. 
Iets wat nodig is. “Je moet fre-
quent ademlucht dragen om de 
techniek van het goed koppelen 
en dragen van je gelaatstuk en 
ademlucht te blijven beheersen. 

Een routine die je moet blijven 
oefenen. In een vuurhaard is de 
overlevingstijd zonder ademlucht 
slechts twee seconden.”

De dames en heren van de 
brandweer staan zij aan zij onder 
doorgaans moeilijke omstandig-
heden. Dat maakt het groeps-
gevoel, de saamhorigheid en 
onderlinge vriendschap, bij elk 
willekeurig korps, groot. 

De wekelijkse oefenavonden zor-
gen dat kennis en kunde op peil 
blijven. Praktijklessen vormen de 
hoofdmoot tijdens oefenavon-
den. Deze variëren van techni-
sche hulpverlening tot branden 
blussen of een combinatie van 
theorie en praktijk. 
De postcommandanten Bernheze 
leggen uit: “Bij praktijkoefenin-

gen worden situaties nagebootst. 
In overleg met bijvoorbeeld agra-
riërs en/of loonwerkers worden 
ongelukken in scene gezet met 
grote landbouwvoertuigen. Dat-
zelfde doen we met branden. 

We zijn altijd op zoek naar leeg-
staande gebouwen of sloop-
pandjes. In overleg met eigena-
ren wordt daar met behulp van 
rookaggregaten en speciale lam-
pen ‘brand’ gesticht. Soms is er 
echter theorie, over bijvoorbeeld 
zonnepanelen of elektrische au-
to’s waarna er lessen volgen om 
het geleerde in de praktijk te 
brengen.” 

Samen oefenen is belangrijk. 
Maar hoe doe je dat in corona-
tijd? “We krijgen nu online les-
programma’s met filmpjes en 
vragen. Met toetsen wordt ge-
checkt of je de lesstof begrepen 
hebt. Ook het oefenen met de 
nieuwe gasmeters op onze wa-
gens wordt nu gedaan via deze 
Elektronische Leerwerkplek Om-
geving (ELO).” 

De postcommandant: “Brand-
weermannen en -vrouwen zijn 
doeners. Het online oefenen is 
anders dan ze gewend zijn. De 
ideale oefenavond bestaat uit 
sjouwen met slangen en adem-

Brandweer Bernheze in coronatijd
BERNHEZE – Normaliter is er de vaste oefenavond waarbij afwisselend theorie en praktijk aan de orde 

komt. Sinds enkele maanden krijgen de brandweerlieden van de posten online lessen aangeboden

en zien zij elkaar alleen bij een ‘uitruk’ als de pieper gaat.

Tekst: Wendy van Lijssel

Brandweerpost Nistelrode

Korpsfoto Heesch voor de waterwagen

Brandweer Heeswijk-Dinther Oefencentrum Brandweerpost Heeswijk-Dinther

De 
uitrukken 
waren de 
afgelopen 
tijd beter 

bezet.
Er waren 

meer 
collega’s 
thuis aan 
het werk

Kerstboomverbranding in Heesch
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NISTELRODE - Met regel-
maat verschijnt in 
DeMooiBernhezeKrant een 
foto, waarvan de Heemkunde 
Nistelvorst geen informatie 
heeft. 

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

Wie, wat, waar
en wanneer

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Jammer genoeg is er geen enkele reactie gekomen op de foto die op
27 mei in DeMooiBernhezeKrant heeft gestaan. We hopen een volgende 
keer beter.

COLUMN

VOOR- EN ACHTERNAAM: MIRON VAN SOEST
WOONPLAATS: NISTELRODE
FUNCTIE BIJ VLUCHTELINGENWERK:
MAATSCHAPPELIJK BEGELEIDER 

Hoelang werk je al bij Vluchtelingenwerk?
Ik werk er al ruim vier jaar.

Waarom ben je begonnen?
Ik zag een oproep in DeMooiBernhezeKrant en ben gaan praten 
met de teamleider. Voor ik het wist was ik van alles aan het re-
gelen voor mijn eerste statushouders.

Wat houdt je werk globaal in?
Ik help de mensen met het leven in Bernheze. Ik leg uit waar 
voorzieningen zijn, ga indien nodig met hen mee. Ik help met 
het maken van afspraken, geef uitleg over brieven, ben aan-
spreekbaar voor de omgeving totdat ze alles zelf kunnen en een 
nieuw netwerkje hebben opgebouwd.

Wat vind je leuk aan het werk?
De contacten met de mensen uit de verschillende landen vind 
ik ontzettend leuk. Zij leren van mij en ik leer van hen! Je wordt 
meegenomen in hun cultuur en het lijkt soms of je op vakantie 
bent in een ver land. Bovendien is het heel zinvol en dankbaar 
werk: het moet gebeuren en ik denk dat ik al veel problemen 
voorkomen heb. Ik ben ook heel trots op sommige mensen die 
ik begeleid heb als ze uiteindelijk een baan hebben, een vmbo-t 
diploma halen, of met al hun inspanningen en tegenslagen het 
inburgeringsexamen halen. Zo’n resultaat geeft veel voldoe-
ning!

Wat vind je minder leuk aan het werk? 
Soms is het regelen zo complex en kost het heel veel tijd. Vooral 
als de instanties geen begrip hebben voor de situatie van de 
stautushouders en niet meewerken aan een haalbare oplossing.

Hoeveel tijd per week/maand ben je hiermee bezig?
Als er nieuwe statushouders zijn kost dat de eerste weken heel 
veel tijd (acht tot twaalf uur). Je gaat veel mee of regelt dat er 
iemand meegaat. Zijn de mensen een beetje gewend en spre-
ken ze eenmaal een beetje de taal, dan heb ik wekelijks contact 
en begeleid hen in het zoveel mogelijk zelf doen. Dan kost het 
twee tot vier uur per week.

Kun je iets vertellen over een bijzondere ervaring? 
Ik vond het heel bijzonder toen ik met schaatsen mijn pols had 
gebroken en dat al mijn gezinnen naar mijn huis kwamen met 
bloemen, taart en kaartjes in gebrekkig Nederlands. In de kou 
met de bus van Heesch naar Nistelrode waar ze mijn huis niet 
konden vinden, waardoor uiteindelijk mijn dochter ze met de 
auto ging zoeken.

Welke karaktereigenschappen zou iemand moeten hebben om 
deze functie te bekleden?
Je moet een ‘open mind’ hebben en flexibel kunnen zijn.

Waarom zou iemand deze functie moeten bekleden?
Iedereen heeft er belang bij dat statushouders zo snel mogelijk 
een plekje vinden in ons land.

Wil je zelf nog iets kwijt?
Ik zou graag willen dat er meer mensen hun betrokkenheid to-
nen bij deze nieuwe Bernhezenaren. Bijvoorbeeld zelf contact 
zoeken als er een nieuw gezin in de straat, voetbalteam of in 
de klas komt. Maar ook betrekken bij en meehelpen met practi-
sche dingen. Ik hoop dat er dan ook meer mensen meer begrip 
krijgen voor de ingewikkelde situatie waarin deze mensen zich 
bevinden.

Miron van Soest

Vrijwilligers Vluchtelingenwerk 
Bernheze stellen zich voor

Vluchtelingenwerk is altijd op zoek naar vrijwilligers, met name 
maatschappelijke begeleiders. Wil jij ook een steentje bijdragen? 

Neem dan contact op met Marianka Finke, 
0412-456909 of bernheze@vluchtelingenwerk.nl

Een werelds Vaderdagcadeau

‘Message in a bottle’
Is je vader een echte kok, maar 
mag de diversiteit nog wel een 
beetje breder? Kom dan bijvoor-
beeld voor een kookboek, om 
jouw vader wat inspiratie te ge-
ven. En geef je er een tajine bij 
dan hij kan helemaal los gaan. Of 

een heerlijke fles wijn die mooi is 
ingepakt. Daar doe je niet alleen 
je vader een plezier mee, maar 
ook de wijnboeren die graag een 
eerlijke boterham verdienen. 

Wat dacht je bijvoorbeeld van 
‘a message in a bottle’? Met een 
boodschap geboden door deze 
glazen is dit ook een bijzonder 
cadeau. Dankzij jouw bijdrage 
hebben de makers in Vietnam 

dan een mooie toekomst. Dus 
ook dit is weer helemaal een fair 
trade product. Afgelopen week 
was het Opa- en Omadag waar-
voor wij ook voor Vaderdag nog 
leuke voorleesboekjes hebben. 
Zo kan opa mooi voorlezen aan 
de kleinkinderen. 

Veilig open
Kom snel kijken. Duurzaam en 
ecologisch, goed voor mens en 
milieu. De Wereldwinkel heeft 
het. Na een tijdje alleen op vrij-
dag en zaterdag open te zijn 
geweest, is de Wereldwinkel 
Nistelrode nu weer donderdag 
tot en met zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur geopend. Er kan 
weer naar hartenlust gewinkeld 
worden in dé fairshop van Bern-

heze en omgeving! Natuurlijk 
houdt Wereldwinkel Nistelrode 
zich nog steeds aan de maatre-
gelen die opgesteld zijn vanuit 
het RIVM, zodat jij veilig en ver-
trouwd speciaal voor Vaderdag 
dat leuke cadeau voor je vader 
kunt kopen! 
Of nodig mensen uit nu het 
weer mag en maak bijvoorbeeld 
in een tajine een heerlijke stoof-
pot. 

Online is er van alles te vinden. 
Behalve een klein online over-
zicht van het assortiment, vind je 
ook leuke verhalen op de web-
site
www.wereldwinkelnistelrode.nl

NISTELRODE - Wereldwinkel Nistelrode heeft een ruime keus aan fairtrade en duurzaam geproduceerde 
gebruiksvoorwerpen voor huis en tuin die verrassend eigentijds zijn. Vazen, kussens, manden, acces-
soires voor zowel de vrouw als ook de man. Heb jij nog een werelds Vaderdagcadeau nodig? Kom dan 
naar de Wereldwinkel op donderdag, vrijdag of zaterdag. Dan slaag je vast met een duurzaam Vader-
dagcadeau.

‘Met een boodschap geboden door deze 
glazen is dit ook een bijzonder cadeau’
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Diëtisten Mirthe Smits en 
Ludwien de Brabander richten 
zich vooral op de ouderen. Via 
de huisarts, thuiszorg, huishou-
delijke zorg en casemanagers 
blijven zij op de hoogte van de 
situatie bij de ouderen in hun 
werkgebied. “Problemen met 
ondervoeding spelen altijd al bij 
ouderen, maar nu zien we hier-
in een toename”, zegt Ludwien. 
“Naast dat ouderen tot de risico-
groep behoren om corona te krij-
gen, kunnen ook de beperkingen 
die dit virus met zich meebrengt 
aanleiding zijn tot ondervoeding. 
Mensen krijgen minder bezoek 

van hun (klein)kinderen, activi-
teiten zijn afgelast en ze kunnen 
bijvoorbeeld niet meer komen 
eten bij de eetpunten of in de 
restaurants van zorgorganisaties. 
Kortom, het dagritme is behoor-
lijk verstoord wat ander eetge-
drag met zich meebrengt.”

Een goede voeding, 
een goede weerstand 
Ondervoeding heeft grote nega-
tieve gevolgen voor de gezond-
heidstoestand en functionali-
teit van ouderen en kan ook bij 
mensen met overgewicht voor-
komen. Wanneer zij te weinig 

eiwitten binnenkrijgen en daar-
bij ook te weinig bewegen, ver-
mindert de weerstand en verlie-
zen ze bovendien spiermassa en 
spierkracht. Dit verlies is moeilijk 
te herstellen en resulteert in ver-
slechtering van de algehele ge-
zondheidstoestand. Het is dus 
belangrijk om voldoende te eten 
en te bewegen. Een optimaal 
voedingspatroon bestaat uit een 

gevarieerd menu, met voldoen-
de brandstoffen (energie) en 
bouwstoffen. Het advies is om 
drie eiwitrijke maaltijden en twee 
eiwitrijke tussendoortjes per dag 
te eten. Eiwitrijke producten zijn: 
vlees, vis, kip, ei, peulvruchten, 
noten/pinda’s, kaas en andere 
zuivel.

Wie heeft een verhoogd risico 
op ondervoeding?
Ondervoeding komt het vaakst 
voor bij mensen vanaf 70 jaar, 
personen met een verminderde 
weerstand en/of onderliggende 
gezondheidsproblemen, zoals 
diabetes mellitus, hart- en vaat-
ziekten, longaandoeningen (bij-
voorbeeld astma of COPD) en 
ernstige nieraandoeningen. Ook 
zij die in thuisquarantaine moe-

ten, lopen een verhoogd risico 
ondervoed te raken.

Hoe herken je ondervoeding?
Ondervoeding merk je het eerst 
aan kleding die wat ruimer zit, 
een horloge dat wat losser om de 
pols zit of een riem die een gaatje 
strakker moet. Dat zijn tekenen 
van (onbedoeld) gewichtsverlies. 
Ook een verminderde eetlust, 

afname van energie en conditie 
(moeite met traplopen of een 
korte wandeling maken) zijn 
signalen van ondervoeding. De 
diëtisten van Laverhof kunnen 
adviseren hoe ondervoeding te 
voorkomen is.

Gericht op ouderen
“Gezonde voeding is voor ieder-
een een aandachtspunt, maar wij 
richten ons voornamelijk op ou-
deren”, gaat Mirthe verder. “Als 
mensen vragen hebben, kunnen 
ze contact opnemen met het 
cliëntenservicebureau. Via hen 
wordt de desbetreffende diëtist 
geïnformeerd. Wij nemen vervol-
gens contact op, geven advies en 
komen eventueel op huisbezoek. 
Hulp van een diëtist wordt veelal 
vergoed door de zorgverzekeraar.”

Meer informatie?
Wil je meer informatie of heb je 
vragen? Neem dan contact op 
met het cliëntservicebureau in 
jouw regio.

Cliëntservicebureau Heeswijk
Zijlstraat 1
5473 CJ Heeswijk-Dinther
0413-298113
csb.heeswijk@laverhof.nl 

Cliëntservicebureau Schijndel
Deken Baekersstraat 83
5482 JD Schijndel
073-5443333
csb.schijndel@laverhof.nl  

Cliëntservicebureau Uden
Volkelseweg 30
5405 AD Uden
0413-337500
csb.uden@laverhof.nl 

Voor hen die niet in de (ouderen)
doelgroep vallen, maar wel bege-
leiding van een diëtist in de buurt 
willen, kijk op 
www.dietisteninsamenwerking.nl.

HEESWIJK-DINTHER/SCHIJNDEL/UDEN – Ondervoeding bij oude-
ren en kwetsbare personen, is juist nu een probleem. Met de geno-
men maatregelen rondom corona ligt het gevaar van ondervoeding 
bij ouderen namelijk nog meer dan anders op de loer. Een gezonde, 
goede voeding is daarom belangrijker dan ooit.

Ondervoeding in tijden van corona
Het belang van gezonde voeding bij ouderen

LudwienMirthe

‘Problemen met ondervoeding 
spelen altijd al bij ouderen, maar 
nu zien we hierin een toename’
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AAN HET WERK

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

BEZORGER
GEZOCHT!

NISTELRODE - 250 kranten - € 8,51 per week
Boestestraat, De Hoef, De Leibeek, Hoogstraat, 
Julianastraat, Kromstraat, Over den Dries, Raadhuisplein, 
Toniesplein, Veerstraat en Wilheminastraat.

NISTELRODE - 190 kranten € 8,08 per week
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!

  

Bijlages en folders worden extra vergoed

GEZOCHT:

Onderhoudsschilders m/v
Voor particuliere werkzaamheden.

Wil je werken in een leuk en gedreven team?
We zijn opzoek naar allround schilders!

Ben je in bezit van:
• Rijbewijs B
• Ervaring

• Gezonde werklust

Bel naar: 0412-475001
Mail naar: info@vanballegooij.nl

VACATURE

Verkoopmedewerk(st)er
40 uur

Bij Van Schijndel Tegelhandel zijn wij op zoek naar een 
medewerk(st)er verkoop met ervaring in sanitair en tegels voor 
40 uur per week. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden en je 

komt terecht in een gezellig en hecht team. 

Interesse of meer weten?
Neem dan even contact op met info@vanschijndeltegels.nl.

Een video-cv maken
Urenlang bezig zijn met een cv 
maken dat misschien wel ein-
digt in de papierversnipperaar. 

Zonde van de tijd, toch? Je kunt 
er ook voor kiezen om een vi-
deo-cv te maken van maximaal 
anderhalve minuut.
Waarom een video-cv werkt:
• Het werkt onderscheidend. De 

meeste kandidaten, jouw con-
currenten, leveren hun cv aan 
als tekstdocument. Met een vi-
deo-cv laat je zien dat je alles-
behalve een dertien-in-een-do-
zijn-kandidaat bent.

• Een beeld zegt meer dan dui-
zend woorden. Cliché? Ja, 
maar er is niets aan gelogen. Je 
laat je ten slotte pas echt zien 
als je letterlijk in beeld bent.

• Sommige dingen kun je niet 
beschrijven. Heb je een fijne 
stem? Of een goede uitstra-
ling? Show, don’t tell.

• Komt je video-cv heel enthou-
siast en overtuigend over? Dan 
word je misschien tóch wel uit-
genodigd voor dat sollicitatie-
gesprek. Op basis van een ge-
woon cv was dat niet gelukt.

Naast een video-cv kun je na-
tuurlijk ook een motivatiefilm-
pje maken voor die ene, specia-
le baan. Vertel kort en krachtig 
waarom jij de beste kandidaat 
bent en speel slim in op de eisen 
die in de vacature staan.

Bron: www.youngcapital.nl
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HEESWIJK-DINTHER - Puberen 
is topsport, voor jongeren 
en ouders. Emoties gaan een 
grotere rol spelen en kunnen de 
communicatie met anderen in de 
weg staan. Verdriet, boosheid, 
angst, blijdschap en jaloezie: de 
pubertijd kan een emotionele 
rollercoaster zijn!

Bas van Raak geeft al jaren jongeren en 
ouders positief richting op basis van emo-
tiemanagement. Ook geeft Bas work-
shops en lezingen voor scholen en be-
drijven waarbij diverse thema’s centraal 
staan, zoals de ontwikkeling van het tie-
nerbrein, motivatie, scheidingen en pu-
bers, pesten en natuurlijk emoties. 

Bas werkt al bijna 25 jaar als leraar op een 
middelbare school en werkt nog iedere 
dag met veel enthousiasme met jongeren. 
Naast Master of Education, is Bas meer-
voudig gecertificeerd trainer. 

Jongeren kunnen door middel van indivi-
duele begeleiding of in groepjes leren het 
beste uit zichzelf te halen. Daarnaast kun 
je als ouder een ‘puber power hour’ vol-
gen. Leer in een uur meer over de ontwik-
keling van het tienerbrein en hoe je met 
uitdagingen slim om zou kunnen gaan. 
Maak positieve verbinding en ga ontspan-
nen deze fase door. Een pad vol uitdagin-
gen, goed te doen met de juiste tips! 

Kansvergrotende verbinding 
maken met je puber

Raak geeft richting.
Bas Raak: 06-28158964
Heeswijk-Dinther
info@raakgeeftrichting.nl 
www.raakgeeftrichting.nl

BAS VAN RAAK

HET BESTE UIT JEZELF HALEN

Bel voor de mogelijkheden of stuur een mail.

‘Emotionele rollercoaster’

NIELS GEUSEBROEK
Zondag 21 juni - 15.30 tot 19.30 uur 

De naam Niels Geusebroek is allang geen 
onbekende meer in het Nederlandse mu-
zieklandschap. Denk maar eens aan de 
band Silkstone, het programma The Voi-
ce of Holland, de hardstyle hit ‘Year of 
Summer’ en de nummer 1 hit ‘Take your 
time girl’ die werd bekroond met dubbel 
platina. Na zijn single ‘Anyone out there’ 
van vorig jaar, werkt Niels toe naar een 
nieuw album eind dit jaar. Zijn nieuwe lied 
‘Young at heart’ komt vast voorbij tijdens 
de Huiskamersessie. 

TIM KNOL
Zondag 28 juni - 15.30 tot 19.30 uur 

Muzikant Tim Knol vindt nog steeds 
exact dezelfde dingen belangrijk als toen 
hij voor het eerst in de platenkast rom-
melde. Hij stond er ook tijdens de grote 
succesjaren nooit alleen voor; de hechte 

vriendschappen, diepgewortelde liefde en 
natuurlijk die ‘sweet, sweet melodies’ zijn 
altijd in de buurt gebleven. 
Deze kernwaarden geven de 30-jarige 
singer-songwriter de moed om die draad 
door te knippen en roerige periodes ach-
ter zich te laten. 

GROTE NAMEN IN
INTIEME SETTING!

Ben je benieuwd naar de mooie muziek 
van deze artiesten? Geniet dan mee tij-
dens deze unieke huiskamersessie vol mu-
zikale verrassingen!

Toegang € 21,-. Tijdens elke sessie is plaats 
voor maximaal 30 personen. Tickets zijn 
alleen te reserveren via www.nesterle.nl.

NISTELRODE – Op zondag 21 en 28 juni organiseert CC Nesterlé huiskamersessies 
met Niels Geusebroek en Tim Knol. 

Niels Geusebroek
en Tim Knol te gast
tijdens huiskamersessie



  
Woensdag 10 juni 202014

€ 37,50
vanaf

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

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

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

Salvia Hot Lips
struikje bloeit van
mei tot oktober

Agapanthus
rijk bloeiend
pot 20 cm

€ 9,50

€ 8,25

€ 98,95
nu

€ 94,95
nu

€ 45,00
2 stuks

Aanbiedingen zijn geldig t/m 21 juni 2020 en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

LUCHTPOST JANNE UIT FRANKRIJK

Nadat we een tijd in ons kleine 
appartement hadden gewoond, 
wilden we graag ons eigen huis 
kopen. We zagen het helemaal 
voor ons. Een huis met een klei-
ne tuin (een grote ben je alleen 
maar aan het onderhouden), 
een apart appartement voor 
als bezoek langs wil komen, 
een open haard en het ‘bergen 
gevoel’.

Ik hield al een tijd de huizen-
websites in de gaten, maar in 
het begin van 2019 kwam daar 
eindelijk een huis voorbij waar 
we allebei verliefd op werden. 
Op de foto’s dan. Bij bezoek 
bleek dat het bijna in elkaar leek 
te storten van ellende. Maar het 
leerde ons wel hoe graag we 
iets voor onszelf wilden en dat 
het tijd was voor actie. Na een 
afspraak met de hypotheekad-
viseur konden we gerichter zoe-
ken en al snel had ik op één dag 
zes huizenafspraken gepland. 
Lekker efficiënt! We waren 
allebei eigenlijk direct verliefd 
op het huis dat we als derde 
bezochten. Tussen de bezoe-
ken in gingen we er nog eens 
terug naartoe. Wát een uitzicht! 
En wát een bergengevoel! We 
wisten gelijk: dit is ‘m.

Een huis kopen

Bevriend
met dieren
bij het 
Langven

HEESCH - Natalia Stanilovskaya 
(72) komt uit het Russische Sint- 
Petersburg en woont tijdelijk bij 
haar dochter Natalia van Gogh 
in Heesch. 

Zij kwam hier op vakantie, maar 
kon nog niet naar huis vanwege 
het coronavirus. Moeder Natalia 
gaat elke dag naar het Langven 
om de dieren eten te geven. Zij 
zijn inmiddels goed bevriend 
met elkaar. Bij de visvijver Lang-
ven heeft Natalia veel plezier en 
komt ze tot rust.

Maar dan. Dan begint het. Een bod doen. Intentiecontract 
tekenen. Wachten op de aanbiedingen van verschillende 
banken. Aanvragen van offertes van bouwlui, omdat er 
‘nogal’ wat gedaan moet worden en om de hypotheek rond 
te krijgen, je deze bij moet sluiten om je aanvraag te onder-
bouwen. Wachten. Bepaalde papieren niet in orde. Weer 
terugsturen. Weer nieuwe papieren nodig. Weer wachten. 
Uiteindelijk na een paar zenuwslopende maanden krijgen we 
een maand later dan beloofd toch eindelijk de sleutel. Dat 
oude wijnhuis uit de 18de eeuw met muren van een meter 
dik, een pizzaoven in de tuin en een fantastisch uitzicht op 
de bergen is écht van ons! We kunnen ons geluk niet op.
Met een zelfgebouwde takel takelen we al onze meubels en 
(door mijn ouders - bij veertig graden in juni - ijverig inge-
pakte) dozen uit ons appartement dat op drie hoog is en 
waar geen lift is in het gebouw. Met behulp van vrienden en 
collega’s laden we ze in de verhuiswagen. De nieuwe buur-
man komt helpen bij het uitladen en we organiseren een 
grote barbecue voor alle helpers. We zijn er! Onze droom 
krijgt nu toch wel écht handen en voeten. Jaren geleden 
waren we op vakantie in de Chartreuse toen ik zei tegen 
Arjan: híer wil ik wonen. En nu, een aantal jaar later, wonen 
wij precies aan de voet van de Chartreuse. Goed gedaan, al 
zeg ik het zelf!

‘Wát een bergen-
gevoel! We wisten 
gelijk: dit is ‘m
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23 juni 2020 
Webinar - Hoe verduurzaam 
ik mijn huis?

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

Vraagt u zich af wat logische 
stappen zijn om uw huis te ver-
duurzamen en waar u moet be-
ginnen? Tijdens het webinar: 
‘Hoe verduurzaam ik mijn huis’ 
op 23 juni om 19.30 uur, beant-
woorden adviseurs van Brabant 
Woont Slim deze vragen. 

Wat leert u?
Als deelnemer van het webinar 
volgt u op een interactieve ma-
nier het adviestraject van een 

voorbeeldwoning. Na afloop van 
het webinar heeft u: 
- een goed idee wat een ener-

gieadvies inhoudt.
- een goed beeld van de stap-

pen die nodig zijn om je huis 
te verduurzamen.

- veel praktische tips voor het 
verduurzamen van uw eigen 
woning.

Uw persoonlijke vragen kunt u 
tijdens het webinar uiteraard ook 
stellen.

Webinar - Hoe verduurzaam ik mijn huis?

Herinrichting Graafsebaan
Aanleg rotonde kruispunt Graafsebaan-Elzenseloop

De gemeente richt de Graafse-
baan opnieuw in om de veilig-
heid voor de fietsers, voetgan-
gers en automobilisten te ver-
beteren. 

Het gaat om het gedeelte vanaf 
rotonde ’t Kruispunt tot aan de 
bebouwde komgrens. In 2019 is 
een gedeelte van de herinrich-
ting uitgevoerd. We voeren nu 
de laatste fase uit.

Uitvoering
Op maandag 15 juni starten we 
met de aanleg van de roton-
de op het kruispunt Graafse-
baan-Elzenseloop. Op vrijdag 21 
augustus zijn de werkzaamhe-
den afgerond. 

Voor de zomervakantie voeren 
we onderstaande werkzaamhe-
den uit:
- De aanleg van het voetpad 

aan de zuidzijde van de roton-
de;

- De aanleg van de aansluiten-
de rijbaan vanuit woonwijk De 
Hoef;

- De rotonde.

De rijbaan van de rotonde be-
staat uit een betonverharding. 
Een betonverharding moet na 
het aanbrengen vier weken uit-
harden. Deze uithardingsperiode 
valt samen met de zomervakan-
tie. De Graafsebaan blijft in de 

zomervakantie afgesloten.

Direct na de zomervakantie voe-
ren we onderstaande werkzaam-
heden uit:
- Het aanbrengen van de as-

faltverharding van het nieuwe 
fietspad aan de zuidzijde van 
de rotonde;

- Het aanbrengen van de asfalt-
verharding van de aansluiten-
de rijbanen van de Graafse-
baan;

- Het aanbrengen van de bebor-
ding en de wegmarkering.

Omleidingen
De werkzaamheden hebben 
gevolgen voor het doorgaan-
de verkeer op de Graafsebaan. 
Vanaf 15 juni wordt het verkeer 
omgeleid. De aanwonenden en 
aanliggende bedrijven blijven zo 
veel als mogelijk bereikbaar. 

Alternatieve busroute
Buslijn 690 rijdt via de Graafse-
baan. Als de werkzaamheden 
starten dan wordt buslijn 690 
omgeleid via het viaduct onder 
de A59 bij Vorstengrafdonk, 
Zwaardveld en Brierstraat. Op 
maandag 6 juli gaat het vakan-
tiedienstrooster in. Buslijn 690 
rijdt dan niet meer. 

Ontsluiting woonwijk De Hoef 
(Elzenseloop)
Tijdens de aanleg van de rotonde 

is de aansluiting van woonwijk 
De Hoef naar de Graafsebaan 
afgesloten. Het verkeer vanuit 
woonwijk De Hoef kan dan al-
leen via de Nistelrodeseweg de 
wijk uit rijden.

Blijvende herinnering
gekapte eikenbomen
Voor de aanleg van de rotonde 
zijn in maart twee monumentale 
eikenbomen gekapt. Gelet op de 
speciale waarde van deze bomen 
willen we een blijvende herinne-
ring maken. We hebben geko-
zen voor een voetgangersbrug, 
twee banken en nog een bijzon-
der element, ook in de vorm van 
een bank. Hiermee hebben wij 
straks een mooie, duurzame en 
functionele herinnering aan deze 
bomen.

Vragen of meer informatie
Wij begrijpen dat de werkzaam-
heden voor overlast zorgen. Ui-
teraard proberen wij dit tot een 
minimum te beperken. Wij vra-
gen om uw begrip voor de situ-
atie. Heeft u vragen of opmer-
kingen over de werkzaamheden, 
dan horen wij dat graag.

Firma van de Wetering Infra.: De 
heer Janek Vos, uitvoerder. Tele-
foonnummer: 0412 – 45 13 68, 
e-mail: ct@wetering.nl

Gemeente Bernheze: De heer 
Mark van der Leest, projectleider 
en de heer Theo Verheul, toe-
zichthouder. Telefoonnummer: 
0412 – 45 88 88, e-mail: m.van-
der.leest@bernheze.org en ver-
heuladvies@outlook.com

Gaat u werken
in de tuin?

Wist u dat u het GFT-afval gra-
tis kunt aanbieden in de groene 
bak? U betaalt hier niets voor. 
Heeft u veel groenafval? Breng 
het gratis naar een van onze 
groendepots.

Interesse in het webinar? 
Meld u aan via: www.brabantwoontslim.nl/bernheze 
(zoekterm: webinar). Graag tot dan!

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
Voornemen ambtshalve 
wijziging adresgegevens 

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

gegevens ambtshalve te beëin-
digen. Dit kan voor hen grote 
persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben. Het formele be-
sluit tot uitschrijving wordt gepu-
bliceerd op de gemeentepagina’s 
in deze krant.
- Zandvoort van, Adrianus
 Johannes Franciscus
- Kaśkiewicz, Paweł
- Nieszczerzewski, Bartosz,
 geboren 16-10-1987 
      
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen 

of heeft u vragen, neem dan 
contact op met het de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente 
Bernheze via 0412-45 88 88 of 
gemeente@bernheze.org. 

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Verleende incidentele
standplaatsvergunning 
VOF Bok-Verkuijlen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 3 juni 2020 
besloten een incidentele stand-

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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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.

plaatsvergunning te verlenen aan 
VOF Bok-Verkuijlen, Kerkstraat 
32 in Heeswijk-Dinther voor de 
verkoop van Oliebollen op Plein 
1969, Heeswijk-Dinther van 4 
december 2020 t/m 10 januari 
2021 (m.u.v. 1e en 2e kerstda-
gen) en van 12 t/m 21 februari 
2020. 
Inzage: U kunt de stukken ge-
durende zes weken tijdens ope-
ningstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch. 
Bezwaar: Belanghebbenden 
kunnen binnen zes weken na 
verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethou-
ders van Bernheze. Het bezwaar 
heeft geen schorsende werking. 
Voorlopige voorziening: Belang-
hebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of 
beroepschrift, de voorzieningen-
rechter van de rechtbank verzoe-
ken om een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Er zijn griffierech-
ten verschuldigd. 
Reageren: In een schriftelijke re-
actie moeten staan: de datum, 

de naam en het adres van dege-
ne die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden 
waarom u bezwaar/zienswijze/
bedenking indient en uw hand-
tekening.

Wet milieubeheer 

Milieueffectrapportage,
kennisgeving ex. art. 7.8b
Bezwaar kan alleen worden in-
gediend door de initiatiefnemer. 
Eventuele bedenkingen van 
derden kunnen later worden 
ingebracht in het kader van de 
omgevingsvergunningsproce-
dure. Dit is een voorbereidings-
besluit op de vergunningverle-
ning voor de activiteit milieu. 
Procedure 1a is van toepassing.

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Heeswijk-Dinther
- Dodenhoeksestraat 4
 Starten activiteiten bij een

 betonboorbedrijf
- Heibloemsedijk 2
 Veranderen van een veehou-

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

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Vorstenbosch
- Rietdijk 5
 Uitbreiden/verbouwen woning
 Datum ontvangst: 31-05-2020
Nistelrode
- Harrie van de Venstraat 11
 Slopen op grond van ruimtelij-

ke regels
 Datum ontvangst: 01-06-2020
Heeswijk-Dinther
- Nobisweg 24
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening tbv ver-
nieuwen van de woning en 
plaatsen tijdelijke huur woon-
unit

 Datum ontvangst: 29-05-2020
- Heilarensestraat 22
 Slopen op grond van ruimtelij-

ke regels (van de garage)
 Datum ontvangst: 30-05-2020
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.
Heesch
- Heelwijkstraat 35
 Plaatsen dakkapel
 Verzenddatum: 04-06-2020
- Deken van der Cammenweg 9
 Verhogen dak hoofdgebouw 

en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 04-06-2020
Vorstenbosch
- Bosweg 10
 Bouw loods
 Verzenddatum: 04-06-2020
- Rietbeemden 3 (kavel 5)
 Oprichten woonhuis
 Verzenddatum: 04-06-2020

Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 3
 Herbouw woning
 Verzenddatum: 04-06-2020
- Liniedijk 1
 Verbouw woning
 Verzenddatum: 04-06-2020
Nistelrode
- De Hoef 25
 Verbouw woning
 Verzenddatum: 04-06-2020
- Kromstraat 14
 Oprichten bijgebouw
 Verzenddatum: 04-06-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunningen
De volgende tijdelijke vergun-
ning is verleend. Dit tijdelijk be-
sluit treed daags na verzending 
in werking.
Heesch
- Wijststraat ong. NAAST 18
 Tijdelijk plaatsen unit
 Verzenddatum: 02-06-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

WWW.BERNHEZE.ORG

Voordat kinderen de route van 
huis naar de nieuwe school gaan 
fietsen, doen zij eerst de online 
digitale fietscheck aan de hand 
van een handige VVN-app. 

Vervolgens oefenen de kinderen 
de nieuwe schoolroute samen 
met hun ouders, zodat zij weten 
waar zij op moeten letten. Als de 
kinderen dit hebben gedaan ne-

men zij met hun ouders de pun-
ten op het werkblad door, om te 
zien waar op gelet wordt tijdens 
het fietsen van de route. Deze 
punten staan op het werkblad 
dat ouders krijgen via school. 

Daarna fietsen de kinderen de 
route als praktijktoets, terwijl 
hun ouders achter hen aan fiet-
sen om te kijken hoe het gaat. 

Na afloop hiervan kunnen kin-
deren met hun ouders bespreken 
hoe het is verlopen en of zij er 
klaar voor zijn om zelfstandig de 
route naar de nieuwe school te 
fietsen.

In overleg met de school kunnen 
kinderen voor het einde van dit 
schooljaar hun verkeersdiploma 
in ontvangst nemen.

Veilig Verkeer Nederland lanceert de VVN Praktijktoets Thuis:
‘Nieuwe Route naar school toets voor thuis’
Speciaal voor groep 8 leerlingen die geen praktisch verkeersexamen kunnen afleggen

NEDERLAND - Veel groep 8 leerlingen dreigen dit schooljaar, vanwege de coronacrisis, geen praktisch 
verkeersexamen te kunnen doen. Voor deze leerlingen heeft Veilig Verkeer Nederland een eenmalig 
alternatief bedacht; de Praktijktoets thuis. Deze is gericht op de route naar de nieuwe school voor voort-
gezet onderwijs. Als kinderen deze route de komende weken met hun ouders oefenen, kunnen zij nog 
dit schooljaar hun verkeersdiploma in ontvangst nemen.



  
Woensdag 10 juni 202018

Dekking AED’s Bernheze
Hulpverleners moeten binnen een 
paar minuten kunnen beschikken 
over een AED-apparaat. Dat is 
van levensbelang als iemand een 
hartstilstand krijgt. Iedere minuut 
telt als het gaat om mensenle-
vens. Bernheze stelde daarom  
€ 20.000,- beschikbaar. Dit bud-
get is gebruikt om waar nodig 
de dekkingsgraad van AED’s te 
verbeteren in de vijf kernen van 

Bernheze. Het is een mooie stap 
die nu gezet is. De SP Bernheze 
heeft zich daar begin van dit jaar 
sterk voor gemaakt. 
De inwoners zijn geïnformeerd 
over de plaatsen waar de AED’s 
hangen. Met name informatie 
over die AED’s die 24 uur per dag 
bereikbaar zijn. Nu nog het en-
thousiast maken en opleiden van 
inwoners, die bij een reanimatie 
de AED’s kunnen bedienen. De 

SP ziet graag een plan van aan-
pak; Bernheze breed. 

Een laatste punt; het plaatsen 
van voldoende AED’s in onze 
mooie groene gemeente stond 
hoog op de agenda van de SP. 
Beschikken over voldoende  
AED’s en genoeg opgeleide be-
dieners van de AED’s is van le-
vensbelang. Vooral als iedere se-
conde telt. 

AED’s in Bernheze up-to-date

Hulpverlening is ontzettend belangrijk voor iedereen. Maar hulpverlening 
kent vele vormen. De SP vindt dat de gezondheid van mensen een belang-
rijk onderdeel is van de hulpverlening. Snelle hulpverlening is de basis 
voor levensreddend handelen. Daarom is het belangrijk dat er een goede 
dekkingsgraad is van AED’s. Een AED is een apparaat dat met behulp van 
een elektroshock een niet pompend (=fibrillerend) hart weer op gang kan 
helpen.

Mandy Jansen en Peter Sleegers, SP Bernheze

Juist fietsen en wandelen zijn ac-
tiviteiten die ook door de TRV 
(Toeristisch Recreatieve Vereni-
ging) worden gepromoot. Op de 
website www.bezoekbernheze.nl 
kunnen zowel fiets- als wandel-
routes worden gevonden. 
Daarbij komt dat we de afgelo-
pen maanden met z’n allen meer 
zijn gaan fietsen en wandelen 

rondom en dichtbij huis. Als we 
afgaan op de geruchten in de 
media zouden er dit jaar wel eens 
extra veel toeristen naar onze 
gemeente kunnen komen. Laten 
we het dan ook zo prettig moge-
lijk maken.

Vandaar het verzoek aan de ge-
meente om bereikbare nesten 

langs recreatieve routes wel te 
verwijderen! 
Zijn er onderwerpen die jouw 
aandacht trekken en/of waar je 
over wilt meepraten? Laat het 
ons weten! We zijn bereikbaar 
via Facebook.com/lokaal.nu/ en 
ook via email. 

mieke@lokaal.nu

Eikenprocessierups

In plaats van me te verdiepen in de perikelen rondom de coronapandemie, 
werd mijn aandacht op de homepage van onze gemeente getrokken door de 
kop Eikenprocessierups. Zoals iedereen weet wordt er flinke overlast ver-
wacht, dus het is fijn dat dit onderwerp al meteen op de homepage te vinden 
is. Als je doorklikt is te lezen wat er wordt gedaan en ook waar de nesten 
wel en niet verwijderd worden. Hier viel me één ding op. De nesten worden 
namelijk niet verwijderd langs recreatieve fiets- en wandelroutes en daar wil 
ik in dit stukje wel voor pleiten.

Mieke Dobbelsteen, voorzitter Lokaal

Vasthouden, bergen, afvoeren
Twintig jaar geleden hebben we-
tenschappers al richting de poli-
tiek aangeven dat een bijstelling 
in het waterbeheer in Nederland 
nodig is om verdroging van land-
bouwgronden en natuurgebie-
den tegen te gaan. 

Het waterbeheer is gericht op 
het snel afvoer en van het te veel 
aan neerslag. Vele diepe sloten 
zorgen voor een snelle afvoer 
van het water. Regenwater krijgt 

geen tijd in de grond te zakken 
om de grondwatervoorraad aan 
te vullen. Dit moet veranderen, 
want grondwater is ook nodig 
voor het drinkwater van toekom-
stige generaties. Regenwater 
moet de tijd krijgen in de grond 
te zakken en in waterbergingsge-
bieden op te slaan. Wat dan nog 
over is mag naar de Maas. 

Bestuurskracht
In de jaren negentig waren er 
jaren met grote wateroverlast. 

In het rivierengebied zijn dorpen 
ontruimd vanwege de kans op 
dijkdoorbraken. De politiek was 
ineens wakker. Vele projecten 
zijn daarna uitgevoerd om water 
meer ruimte te geven om de kans 
op overstromingen te verkleinen.

Het is nu aan de politiek om de 
maatregelingen uit te voeren om 
de verdroging tegen te gaan. Is 
dit zoveelste droge voorjaar geen 
reden om visie, daadkracht en lef 
te tonen?

Droog en nat

De klimaatverandering gaat sneller dan ik had gedacht. Al drie jaren achter 
elkaar ben ik mijn tuin in het voorjaar meer aan het sproeien dan mij lief is. 
Doe ik het niet dan zie ik geen bloemen, vlinders en hommels op mijn erf. Ik 
ben bang dat het voortaan altijd zo in het voorjaar zal zijn. 

Cent van den Berg, Progressief Bernheze 

Dankzij een motie, ingediend 
door de VVD-Bernheze en una-
niem aangenomen door de ge-
meenteraad, is de terrasbelasting 
voor 2020 geschrapt en boven-
dien zal de gemeente ruimhartig 
omgaan met de uitbreiding van 
de terrassen, waar dat mogelijk is.

Campings, vakantieparken, ho-
tels en B&B’s mogen ook weer 
open, mits de juiste maatregelen 
zijn getroffen. En we mogen ook 
weer buiten sporten en bewe-
gen, alléén, in teamverband of 
met meer mensen samen, maar 
wel op anderhalve meter afstand 
van elkaar. Kinderen en jongeren 
tot en met 18 jaar mogen alleen 
georganiseerd buiten sporten.

Ik ben op 1 juni door enkele ker-
nen gefietst en zag dat het erg 
druk was op de terrassen, waar 
inwoners eindelijk weer konden 

genieten van een drankje en 
een hapje. Wij zijn trots op al die 
horecaondernemers dat zij zich 
keurig aan de richtlijnen hebben 
gehouden.

Ook is het heel mooi om te zien 
dat een groot aantal onderne-
mers de actie ‘Ben loyaal koop 
lokaal’ is begonnen om, samen 
met de ondernemersverenigin-
gen, het (online) lokaal winkelen 
te promoten. Wij steunen dat 
van harte. Wil je meedoen, kijk 
dan op www.benloyaalkooplo-
kaal.nl.

Ter promotie van deze actie heeft 
de VVD-Bernheze katoenen tas-
jes laten ontwerpen. U zult ze 
de komende tijd ongetwijfeld 
tegenkomen op straat en in de 
winkels.

Reageren via info@vvdbernheze.nl.

Blij met versoepeling

Op 1 juni was er blijdschap en vooral op-
luchting bij de horecaondernemers. Vanaf 
die datum mochten om 12.00 uur de restau-
rants en cafés weer open. En niet alleen de 
terrassen, want binnen mogen maximaal 30 
gasten worden ontvangen. Buiten geldt geen 
maximum, zolang de geldende regel van an-
derhalve meter afstand wordt nageleefd.

Jack van der Dussen, 
fractievoorzitter VVD-Bernheze

NISTELRODE - Normaal gespro-
ken houdt fanfare St. Lambertus 
Nistelrode ergens begin april 
een oud ijzer ophaaldag. 

Vanwege corona was dat dit jaar 
niet mogelijk. Maar er is een al-
ternatief! Zaterdag 20 juni is er 
een oud ijzer ophaalochtend op 

bestelling. Hoe werkt het? 
Je meldt je aan via het oud ijzer 
ophaalteam. Dit kan nu al en op 
twee manieren; telefonisch via 
06-20836850 / 06-30679793 of 
secretariaat@fanfarenistelrode.nl
en iemand van de fanfare komt 
het dan 20 juni persoonlijk bij je 
ophalen.

Oud ijzer ophaalochtend
‘op bestelling’ 
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Tekst?

POOTJE BADEN IN HET ZAND? Zie oplossing pagina 30

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.

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.
Te koop bij boekhandel 
Berne in Heeswijk-Dinther                                             
en bij De Stuik in Vorstenbosch.
 

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.

TE KOOP
GEVRAAGD

LAND- EN TUINBOUW-
MACHINES: o.a. ploegen, 
tractors, spitmachine, frees, 
schudder, hark, maaier, 
mesttank, kieper, weidebloter, 
weisleep, enz.
Tel. 06-19076959.

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.

BEL AMBO-RELATIEBURO
ALS U ALLEEN BENT
EN EEN RELATIE WILT
UIT BRABANT 
Voor alle leeftijden.
Informatie: 0418-631618.

. 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.

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Linda van Nunen
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Gerlinde van Asseldonk

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

Easy

5 3 2 4

8 2 3 9 1

1 7 5 6

1 7 3 8

7 2 4

2 8 5 6

9 7 8 5

8 6 9 1 4

4 3 2 8

Puzzle #200210

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

OOGcontact

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
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Slabroekse Bergen weer open voor taurossen

In de Slabroekse Bergen liggen 
drukbezochte fietspaden met 
veel bochten. Door begroeiing 
was het zicht voor recreanten op 
sommige plekken slecht, waar-
door ze verrast werden door gra-
zers op hun pad. 

Meer zicht, ruimte en 
informatieborden
Om de situatie in de Slabroekse 
Bergen overzichtelijker te maken 
zijn er langs de drukke fietspaden 
op meerdere plekken bomen en 
struiken verwijderd. Zo kunnen 
bezoekers en grazers elkaar tijdig 
opmerken en de veilige 50 me-
ter afstand houden. Ook is een 
perceel toegevoegd aan het be-
grazingsgebied waardoor de tau-
rossen meer ruimte krijgen om te 
grazen. De verwachting is dat ze 
daardoor minder vaak langs het 
fietspad gaan staan. 

Op drukke punten waar zowel 
bezoekers als grazers komen, 
is het meubilair (zoals picknick-
banken) verplaatst. Er zijn twee 
picknickplekken ingericht waar 
grazers niet kunnen komen. Bin-
nenkort worden bij deze rust-
plekken en de fietsingangen naar 

het begrazingsgebied extra infor-
matieborden geplaatst. Dit om 
recreanten herhaaldelijk te wij-
zen op de gedragsregels, zoals 50 
meter afstand houden en honden 
aan de lijn. 

Andere veiligheidsmaatregelen 
uitgevoerd
De afgelopen maanden hebben 
we nog meer veiligheidsmaatre-
gelen uitgevoerd:
- De uitkijkbult aan de Uden-

sedreef is verwijderd. Deze 

hooggelegen plek trok ook 
dieren aan. Dit leidde tot on-
gewenste situaties.

- De informatievoorziening is 
verbeterd: 

  • Er is een begrazingskaart 
ontwikkeld. Op deze kaart 
staan alle fietsknooppun-
ten en een overzicht waar 
welke grazers staan. Be-
zoekers kunnen hun route 
uitstippelen en zelf kie-
zen of ze de grazers willen 
spotten of vermijden. De 
kaart is te downloaden op  

bezoekdemaashorst.nl. Op 
alle informatiepanelen bij 
startpunten en parkeer-
plaatsen is een sticker ge-
plaatst met een QR-code 
naar de begrazingskaart.

  • Als pilot zijn de gedragsre-
gels met krijtverf en picto-
grammen op de fietspaden 
aangebracht. Zo weten 
bezoekers dat ze het be-
grazingsgebied naderen en 
worden ze in het gebied 
herinnerd aan de gedrags-
regels. 

Meer voedsel en water voor de 
taurossen
Het raster wordt in juni wegge-
haald. Hierna wordt een extra 
oogje in het zeil gehouden om te 
zien hoe de kudde zich gedraagt 
in de Slabroekse Bergen. 

De grazers krijgen na openstel-
ling weer toegang tot de nattere 
delen van het begrazingsgebied 
en de voedsel- en drinkvoorzie-
ning voor de dieren wordt hier-
mee verbeterd. Geen overbodige 
luxe met de huidige droogte.

MAASHORST - Afgelopen januari is een tijdelijk raster geplaatst aan 
de noordkant van de Slabroekse Bergen. Dit gebeurde naar aanlei-
ding van een confrontatie tussen een bezoeker en een tauros aan de 
Karlingerweg. Het raster is bedoeld om de taurossen uit dit deel van 
de begrazing te mijden, totdat er extra maatregelen zijn genomen 
om de veiligheid te waarborgen. Dit is inmiddels gebeurd en daarom 
wordt het raster nu weggehaald. Hiermee krijgen de grazers weer 
ruimte en is de veiligheid voor bezoekers verbeterd. 

Er zijn 
picknick-
plekken 
ingericht 
waar grazers 
niet kunnen 
komen
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Wellicht heeft u al wat meer via de media of via uw buurtgenoten vernomen over de herinrichting van de 
Traverse (Hoofdstraat, st. Servatiusstraat, Raadhuisplein, E. van Dintherstraat en de Brouwerstraat) in 
Heeswijk-Dinther?
Of heeft u de bewonersavond in juli al bijgewoond? Als u betrokken bent of zich betrokken voelt bij de 
herinrichting van de Traverse, dan nodigen wij u van harte uit voor de tweede bewonersavond. 

Waar en wanneer
We houden deze op 22 november 2018 om 19.30 uur in de aula van Gymnasium Bernrode aan de 
Zijlstraat 1a te Heeswijk - Dinther. U hoeft zich vooraf niet aan te melden en kunt gewoon binnen lopen.

Wat gaan we doen 
De avond bestaat uit twee delen. Eerst een plenair deel; een presentatie, waarin we de resultaten van 
de eerste bewonersavond met u delen. We hebben naar aanleiding van uw input op de eerste 
bewonersavond een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt waarover wij deze avond graag met u van 
gedachten willen wisselen.

Daarna volgt een interactief deel waarin tijd wordt gemaakt voor individuele reacties op de 
schetsontwerpen. De uitkomsten van deze avond nemen we weer mee in de plannen en het uiteindelijke 
ontwerp.

Ook úw Traverse!
De Traverse wordt uw nieuwe dorpsstraat! Wij willen als projectgroep samen met u een dorpsstraat 
creëren waar we trots op zijn. Een Traverse die veilig, sfeervol en toekomstbestendig is. Wat voor u 
belangrijk is, kunt u kenbaar maken op deze avond. 

Graag tot ziens op 22 november.

Projectgroep Traverse

Uitnodiging tweede bewonersavond Traverse Heeswijk-Dinther
22 november a.s.

Tel.: 14 0412
E-mail: traverse@bernheze.org
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Uitnodiging tweede bewonersavond Traverse Heeswijk-Dinther
22 november a.s.

Tel.: 14 0412
E-mail: traverse@bernheze.org

Ook Heeswijk-Dinther is zwaar getro� en door de gevolgen van 
het Coronavirus. We willen daarom graag laten weten hoezeer we 
meeleven. Ons hart gaat uit naar degenen die direct of indirect zijn 
getro� en door ziekte. 

Het projectteam ziet op dit moment geen vertragende gevolgen 
voor de uitvoering van de Traverse. Wij informeren u graag over de 
voortgang van het project. We komen steeds een stap dichter bij de 
daadwerkelijke uitvoering. U leest hieronder de laatste stand van 
zaken.

Waar staan we nu
Het de� nitieve ontwerp is tijdens de laatste bewonersavond aan u 
getoond. Er wordt hard gewerkt aan de technische uitwerking van fase 1. 
Dit is het gedeelte tussen de Abdijstraat en Raadhuisplaza. 

De volgende fase is vanaf de Abdijstraat tot aan de komgrens van 
Heeswijk. Op de achtergrond zijn we al bezig met de technische 
voorbereiding hiervan. Daardoor kunnen we na de afronding van fase 1, 
vlot door naar de uitvoering van fase 2. Er is gekozen voor deze fasering, 
omdat Brabant Water een watertransportleiding moet vervangen, zo kan 
dit samen gecombineerd worden.

Voortgang
Fase 1 van het project wordt in juni in de markt gezet, zodat we rond 
de zomervakantie een aannemer hebben die het project voor ons 
gaat realiseren. De aannemer kan dan starten met de inkoop van de 
materialen en zijn voorbereiding.
In oktober 2020 starten we volgens planning met de herinrichting 
van de 1e fase. Momenteel voeren we overleg met nutsbedrijven 
en telecombedrijven om hun werkzaamheden af te stemmen op de 
werkzaamheden voor de Traverse.

Omleidingsroute
De Balledonk zal als omleiding worden ingesteld voor fase 1. De 
grootschalige omleiding gaat via de N279. Om te vermijden dat de 
Balledonk als sluiproute wordt gebruikt gaan we onder meer met 
bewoners en belanghebbenden in gesprek om te komen tot een goed 
voorstel voor alle partijen. We ontkomen er echter niet aan de Balledonk 
te gebruiken als omleidingsroute.

Participatie bewoners fase 1
Voorafgaand aan de uitvoering zal de gemeente samen met de 
aannemer een bijeenkomst organiseren voor de bewoners en bedrijven 
van fase 1. 

Ruimschoots voorafgaand aan de start van de uitvoering worden 
ondernemers en belanghebbenden in fase 1 en omliggende gebieden 
uitgenodigd voor een bewonersavond. De bewonersavond wordt door 
de aannemer en gemeente georganiseerd. Tijdens deze avond wordt de 
bereikbaarheid, uitvoeringsplanning en fasering besproken. 

Verder zullen we met de bewoners van de Balledonk en basisschool 
’t Mozaïek om tafel gaan om eventuele overlast te beperken en 
bereikbaarheid van bedrijven, waar mogelijk, te behouden.

Klimaat 
De gemeente Bernheze 
hecht veel waarde aan een 
klimaat- en waterrobuuste 
inrichting van de openbare 
ruimte. Daarom heeft 
de gemeente dit door 
vertaald naar de Traverse. 
Er is gekeken hoe het 
hemelwater zoveel 
mogelijk ín het gebied kan 
worden vasthouden en 
hoe bij hevige regenval 
wateroverlast juist wordt 
vermeden. 

Voor fase 1, het smalle gedeelte van de Traverse tussen de Abdijstraat en 
Raadhuisplaza, betekent dit concreet dat er een hemelwaterriool wordt 
aangebracht om het water af te voeren binnen het gebied. 

In fase 1 is er weinig ruimte in de grond om het water ter plaatse te 
bergen. Het gescheiden rioolstelsel, kabels & leidingen en boomwortels 
nemen het grootste deel van de ruimte in beslag. 
In de directe omgeving is de mogelijkheid onderzocht om in de Pastoor 
Maasstraat een bergingsveld te maken ter plaatse van de groenstrook 
vóór het voetbalveldje. Hierbij blijft het voetbalveld in tact! 
Een bergingsveld wordt ondergronds aangelegd door middel van 
in� ltratiekratten. Bij hevige regenval kan het water daar tijdelijk worden 
opgevangen of juist in� ltreren in de bodem. 

Doorgaand Vrachtverkeer
Een onderwerp wat sterk leeft in het dorp is de hoeveelheid vracht-
verkeer wat in de Abdijstraat, Mgr. Van Oorschotstraat en Baron vd 
Bogaerdelaan en op de Traverse rijdt. Vaak wordt er volgens bewoners 
ook nog eens te hard gereden wat voor extra (geluids)overlast zorgt. 
In de voorgaande nieuwsbrief is aangegeven dat dit onderwerp 
project-overstijgend wordt opgepakt, omdat het verminderen van het 
vrachtverkeer niet alleen voor de Traverse van belang is, maar voor heel 
Heeswijk-Dinther. 

De Traverse wordt komende jaren heringericht. De nieuwe inrichting is 
veel dorpser vormgegeven dan de huidige situatie: over de gehele lengte 
30km zone, � etsers op de rijbaan en markante plekken waardoor het 
minder aantrekkelijk is voor vrachtverkeer. Door werkzaamheden aan de 
Traverse de komende jaren zal het vrachtverkeer, per fase, een andere 
route moeten nemen om bij de plaats van bestemming te komen. Deze 
constante routewijziging zal ook een positieve verandering brengen in 
de verkeerssituatie in Heeswijk-Dinther.

Uiteraard streeft de gemeente naar een verdere ontmoediging van het 
vrachtverkeer in Heeswijk-Dinther. Dit doen we door het proefsgewijs 
uitvoeren van inrijverboden. Hiervoor gaan we met Actief Burgerschap 
(werkgroep verkeer) en belanghebbenden om de tafel zitten om dit 
idee verder uit te werken. Participeren is momenteel lastig door het 
Coronavirus, maar zodra het weer kan pakken we dit op!

Nieuwsbrief juni 2020
Traverse Heeswijk-Dinther

Samen van provinciale weg naar dorpsstraat

Waar kunt u informatie vinden?
Kijk eens op de site van de gemeente Bernheze: www.bernheze.org en zoek op Traverse. 
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven? Volg ons dan op facebook! 
Projectteam Traverse

� guur 1: voorbeeld in� ltratiekratten
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DUURZAAM BOUWEN

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

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
 Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

BERNHEZE - Doel van de Bernhezer Energie Coöperatie is om Bernheze samen met de gemeente ener-
gieneutraal te maken. Dat kunnen BECO en de gemeente niet alleen. Daar zijn alle inwoners van Bern-
heze bij nodig. 

Onze coöperatie onderscheidt 
zich van een normale energiele-
verancier, doordat het in de eer-
ste plaats een groep van leden is 
die met behulp van om|nieuwe
energie de distributie van plaat-
selijk opgewekte energie regelt. 
Het draait bij een coöperatie 
nooit om het genereren van zo-
veel mogelijk winst, maar om 
het vervullen van de belangen 
van haar leden. Daarnaast wer-
ken we hard aan het creëren van 
gestroomlijnde verduurzaming 
door advies, voorlichting en be-
geleiding. De kracht van BECO is 
het team vrijwilligers; een groep 
enthousiaste inwoners met een 

fl inke dosis kennis én ervaring. 
BECO levert duurzaam opge-
wekte energie én we helpen je 
op weg naar een duurzaam le-
ven waar je energie van krijgt. 
BECO is onze eigen duurzaamste 
energiecoöperatie. We leveren 
duurzame en betaalbare ener-
gie. Word lid en nodig onze ‘be-
colateur’ uit voor een gratis en 
deskundig advies aan je eigen 
keukentafel, en ontdek de moge-
lijkheden voor een comfortabele 
en duurzame toekomst. Stop het 
gebruik van fossiele brandstoffen 
zoveel mogelijk. Verminder je 
energieverbruik door je woning 
goed te isoleren. Wek je eigen 

energie op met zonnepanelen of 
doe mee aan een postcoderoos-
project. Samen kunnen we zor-
gen voor meer comfort en betere 
prestaties, lagere energiekosten 
en een schoner milieu. Word ook 
lid van BECO en werk mee aan 
een veilige en duurzame toe-
komst voor onze volgende gene-
raties. We moeten alle beschik-
bare middelen durven inzetten 
om de transitie naar een energie-
neutraal Bernheze op onze eigen 
manier waar te maken.

BECO is meer dan energie alleen

Meer info of aanmelden op 
www.onsbeco.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

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

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

PIETBOON by 
DOUGLES
& JONES

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

Bouwplannen?  Bestemmingsplan nodig?  Planschade?

Maak een 
hoekje in 

je tuin voor 
insecten.

Een stapeltje takken en 

bladeren is voldoende 

om meer ruimte te 

geven aan deze nuttige 

beestjes waar zoveel 

mensen bang voor zijn.

DUURZAAMHEID
TIP
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BERNHEZE BOUWT

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

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode

0412 612594

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

Van Schijndel Tegels: Hoogste kwaliteit, 
goed advies en eerlijke prijzen
Het 3D-programma Visoft zorgt voor een stylingadvies dat bijna niet van echt te onderscheiden is

In 2017 verhuisde Van Schijn-
del Tegels van de Oostwijk naar 
de zichtlocatie aan Vluchtoord 
in Uden. Met het brede assorti-
ment tegels, waarbij de trends 
nauwlettend gevolgd worden, is 

ook hier inmiddels het magazijn 
tot de nok toe gevuld. Dat legt 
Roland meteen uit: “Tijdens de 
coronaperiode was het moeilijk 
om de handel uit het buitenland 
te laten komen. Gelukkig heb ik 
nog geen ‘nee’ hoeven te verko-
pen, maar dat wil ik ook graag 
voor blijven.” 

Uitbreiding sanitair
Een logische stap vindt Roland 
de uitbreiding van tegelhandel 
naar sanitair: “Een vaak terugko-
mende vraag was de combinatie 
sanitair en tegels. Als voormalig 
tegelzetter weet ik waar ik het 
over heb bij de verkoop van een 
tegel, maar voor ik sanitair ging 
verkopen wilde ik ook daar in 
thuiszijn.” 
Inmiddels gaat ook het sanitair 
als zoete broodjes over de toon-
bank. Roland hakte de knoop 

door en investeerde in een sa-
nitair-specialist, het fameuze 
3D-tekenprogramma van Visoft 
én hij werd dealer van enkele 
topmerken. Ook stak Roland veel 
tijd in het bestuderen van de ma-
terie en zo werd ook het sanitair 
voor hem bekende kost. 

Assortiment
Met 90 vloervakken is het bre-
de assortiment tegels en na-
tuursteen regionaal bekend. 
Het valt meteen op als je de 
showroom inloopt; Van Schijndel 
Tegels volgt de trends nauwge-
zet en is dealer van Sunshower,  
VT wonen en Piet Boon by Doug-
las & Jones. Het marmer is terug 

en de beton-, hout- en natuur-
steenlook zijn de hardlopers. 

Roland sluit af: “Uw ideeën 
en wensen vertalen wij in een 
spraakmakend ontwerp dankzij 
3D software. Dus, als u op zoek 
bent naar inspiratie voor een 
nieuwe badkamer, bent u van 
harte welkom. Onder het genot 
van een kopje koffie/thee slaagt 
u altijd én tegen heel scher-
pe prijzen. Kwaliteit, service en 
die scherpe prijzen staan bij ons 

hoog in het vaandel en afspraak 
is afspraak, daar kunt u van op 
aan.”

UDEN - Een snoepwinkel voor verbouwers; de showroom vol tegels en sanitair waar kwaliteit en een 
goede service telt. Roland van Schijndel, eigenaar van Van Schijndel Tegels, investeert vooral in kwali-
teit, in de mensen waar hij mee werkt en ook in de programma’s. Want behalve meer dan 1.000 soorten 
tegels in de showroom en de professionele showroomopstellingen met sanitair, is er ook een 3D-teken-
programma waarbij de tekening bijna niet van echt te onderscheiden is.

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
0413-270110
www.vanschijndeltegels.nl

Roland van Schijndel Tekst: ©DMBK Foto’s: Guus van der Valk

Uw ideeën
en wensen
vertalen wij
in een spraak-
makend
ontwerp

Combinatie van
sanitair en tegels
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Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

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

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

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl  - www.erveza.nl

Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Uw adres voor houten kozijnen,
ramen en deuren. 
Ook schuin, getoogd en ronde kozijnen www.van-heertum.nl

Vorstenbosch   -   Tel.: (0413) 35 09 92

www.van-heertum.nl

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

Vorstenbosch   -   Tel.: (0413) 35 09 92

www.van-heertum.nl

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

BERNHEZE BOUWT

Welke soort schroevendraaier
kies ik voor mijn klus?
De belangrijkste regel als je met 
schroevendraaiers werkt, is dat 
je de juiste schroevendraaier 
voor de juiste toepassing ge-
bruikt. Of beter: dat de schroe-
vendraaier past bij het gebruikte 
schroeftype. 

De beste schroevendraaiers zijn 
gemaakt van gehard staal. Op 
de verpakking vind je dat te-
rug met de chemische afkorting 
Cr-V of Chroom-vanadium.

Er zijn enkele grote families on-
der de schroevendraaiers: de 
gleufkopschroevendraaiers, de 
kruiskopschroevendaaiers en de 
stervormige schroevendraaiers 
(torx).

De kruiskopschroevendraaiers 
kunnen we op hun beurt nog 
in twee groepen onderverde-
len. Er zijn schroeven van het 
type PH kruiskop (de gewone 
kruiskopschroef) en van het type 
PZ kruiskop. Die laatste bieden 

meer grip, omdat er extra uit-
sparingen voorzien zijn in de kop 
van de schroef.
We gaan even dieper in op de 
verschillende families schroeven-
draaiers:

Platte- of gleufkop-
schroevendraaier
De punt van deze schroeven-
draaier is plat (van bovenaf be-
keken heeft hij de vorm van een 
minteken). Je gebruikt een platte 
schroevendraaier in combinatie 
met gleufkopschroeven.

Kruiskopschroevendraaier
Bij een kruiskopschroevendraaier 

loopt de metalen staaf uit in een 
punt met de vorm van een kruis. 
Hij is ontworpen om kruiskop-
schroeven mee vast te schroe-
ven.

Opgelet: er zijn kruiskopschroe-
vendraaiers voor PH kruiskop-
schroeven en voor PZ kruiskop-
schroeven. Controleer dit bij 
aanschaf. 

Het is namelijk zo dat je PZ kruis-
kopschroeven wel met een ge-
wone kruiskopschroevendraaier 
kan vastdraaien, maar je kan een 
speciale PZ kruiskopschroeven-
draaier niet gebruiken voor nor-
male kruiskopschroeven.

Stervormige schroevendraaier
De stervormige schroevendraaier 
heeft een kop met een stervorm 
en wordt ook wel torx-schroe-
vendraaier genoemd. Dit type 
schroevendraaier kan je alleen 
gebruiken samen met speciale 
torx-schroeven.
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Van Aarle’s Bouwbedrijf is gestart met de bouwwerkzaamheden. 
‘Bouwen zonder zorgen’ zeggen ze bij het bouwbedrijf en hierdoor 
kan de stichting zich richten op de toekomst van de jongeren, die er 
na dit bouwjaar hun intrek zullen nemen. Het pand aan Laar 25, waar 
de laatste jaren kapsalon Koppig gevestigd was, is in oktober 2019 
gesloopt. 
‘Gebr. Dijkhoff BV maakt ruimte voor de toekomst’, is de slogan 
van dit bedrijf en dat geldt ook voor deze opdracht. Gebr. Dijkhoff 
BV heeft het oude pand gesloopt en heeft daarna het grondwerk 
uitgevoerd voor de nieuwbouw. In april werd gestart aan het grond-
werk en nadat het perceel was uitgegraven, werden de schroefpalen 
geplaatst. Na uitharding van de schroefpalen is begin mei gestart aan 
de fundering van het gebouw en inmiddels zijn de ijzervlechters al 
druk aan het werk.

Jongvolwassenen
Stichting Woon- en Zorggroep De Libel is opgericht op 4 juli 2019 
en de woongroep aan Laar is bestemd voor veertien bewoners. De 
stichting biedt een eigen woonplek aan jongvolwassenen met een 
verstandelijke beperking. Het verhaal van de stichting is te lezen in 
DeMooiBernhezeKrant (zie archief: 2019-week 51-pagina 15) waarin 
de initiatiefnemers Paul Koenen en Nico Manders - allebei vader van 
een zoon met het syndroom van Down - vertelden dat ze zich vol 
overgave en passie op dit project gestort hebben, in het belang van 
deze kwetsbare doelgroep. Jongvolwassenen die nog steeds bij hun 
ouders wonen, maar toe zijn aan hun eigen plek.

BERNHEZE BOUWT

Gebr. Dijkhoff & Zn.bv
Heeswijkseweg 7, Heeswijk
0413-291 391
www.dijkhoff.nl

Gé-Dé Keukens
De oude Ros, Nistelrode
0412-612 231
www.gedekeukens.nl

Sanidrõme van Lieshout
De Amert 98, Veghel
0413-344 043
www.sanidrome.nl/
van-lieshout-veghel

Van Bakel Elektro
Cereslaan 16, Heesch
0412-454 394
www.vanbakelelektro.nl

www.vanbakelelektro.nl

Cereslaan 16 - 5384 VT Heesch - info@vanbakelelektro.nl
www.vanbakelektro.nl

Bouwen zonder zorgen

verbouwen - nieuwbouw - renovatie onderhoud - bouwkundig tekenen

Van Aarle’s Bouwbedrijf
De Morgenstond 11, Heeswijk Dinther 

Tel (0413) 29 19 21, info@vanaarlesbouw.nl www.vanaarlesbouw.nl

Van Aarle’s Bouwbedrijf
De Morgenstond 11, Heeswijk-Dinther
0413-291 921
www.vanaarlesbouw.nl

NISTELRODE - Er wordt hard gewerkt in het centrum van Nistelrode aan een gloed-
nieuw gebouw. Een eigen huis voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking 
van de Stichting Woon- en Zorggroep De Libel.

Stichting Woon- en Zorggroep De Libel - Laar 25 - Nistelrode - www.stichtingwoongroepdelibel.nl

Het bouwontwerp biedt straks voor iedere bewoner een 
moderne eigen studio met badkamer en toilet. Verder is er 
een gemeenschappelijke keuken en zijn er twee gemeen-
schappelijke huiskamers. Er komt 24/7 professionele bege-
leiding.

Voor meer informatie over de stichting neem je contact
op met Paul Koenen via 06-12155164.

‘Voor iederen bewoner een 
moderne eigen studio en 24/7 

professionele begeleiding’

Vermeij constructeurs 
Vluchtoord 18, Uden
0413-337 933
www.camvermeij.nl

Bevers Bouwmaterialen
Heescheweg 8, Nistelrode
0412-611 298
www.bevers-bouwmaterialen.nl

Bouwen aan de toekomst met Stichting 
Woon- en Zorggroep De Libel
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Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos bloemen 

1. Hoeveel brandweerposten heeft de gemeente Bernheze?

2. Welke grote grazers hebben weer meer vrijheid gekregen in de Maashorst? 

3. Hoe heet de Stichting Woon- en Zorggroep waarvoor nu een huis gebouwd wordt in Nistelrode? 

4. In welke kern van Bernheze woont Truus van den Broek?

5. Waar kun je 8 maanden sporten voor 6 maanden betalen?

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

Winnaar vorige week: 
Ruud van den Berg
Het antwoord was:

PRIMA

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

“Ik rijd Loosbroek in, op zoek naar mensen die op straat zijn 
en misschien een verhaal hebben. Er zijn wat kinderen die uit 
school komen en op de fiets door het dorp rijden. Ik loop wat 
rond op de Schaapsdijk, maar het is regenachtig en er is niemand 
op straat. Ik besluit om het gebouw van Lunenburg Events & 
More te fotograferen. Ik sta aan de kant van de weg en wacht 
op een moment dat er iemand voorbijkomt. Maar er komt nie-
mand voorbij, geen fietser, geen auto. Na tien minuten zie ik een 
postbode in de straat rijden die mijn kant op komt. Ik houd mijn 
camera omhoog voor het juiste standpunt en als hij voorbij komt 
schiet ik drie keer. Hij gaat snel, te snel om naar zijn naam te 
vragen. Maar hij roept nog wel: ‘Ik ging toch niet te snel hè’ dui-
dend op een snelheidscamera die hem bekeurt. Ik moet lachen.

Thuisgekomen bel ik naar Lunenburg. ‘Druk op 1 voor de afde-
ling bedrijfsfeesten (…) druk op 2 voor de afdeling discotheek 
Boogie Wonderland (…). Beide lijken niet mijn keus dus ik druk 
maar op 1. Ik krijg een vriendelijke meneer te spreken. Ik stel me 
voor en vraag of hij wat wil vertellen over Lunenburg in deze tijd. 
Dat doet hij met plezier.

‘Het is heel zuur dat we nu dicht zijn. Er is veel onzekerheid. 
Rutte roept ons in zijn speech op om creatief te zijn maar elk 
idee wat we hebben wordt met de grond gelijk gemaakt. We 
zijn geboren om mensen te vermaken maar dat gaat nu niet. We 
hebben plek voor 2.000 man maar er mogen er maar 100 binnen 
en dan op een stoel, want dansen mogen ze niet. Dat gaat na-
tuurlijk niet,’ vertelt de man die ik aan de telefoon heb. Ik vraag 
met wie ik gesproken heb. ‘Rob Lunenburg’. Ik vraag hem of hij 
de eigenaar is. ‘We zijn een familiebedrijf’. Hij wenst me succes 
en we hangen op.” 

Guus van der Valk

‘Ik ging toch niet te snel hè’

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 Loosbroek 
en zo komt elke kern aan de beurt. 

Straatfoto
van de week

Zomeractie
w e e k m a r k t  H e e s w i j k - D i n t h e r
ACTIE
van 19 juni tot
en met 10 juli.

Elke vrijdag 
van 8.30 tot 
12.00 uur op 
Plein 1969

DEELNEMERS:
Markthandel De Vaan V.O.F. groenten
Verkuijlen-van de Ven V.O.F. groenten  

Smits V.O.F. kousen     
Heiligenberg Sieraden          

Van Gaal Mode
Kip en go          

Van de Leest  broeken   
Van Eeuwijk Textiel       
Van den Herik Kaas            

De Kaaskoning      
Viet Snacks      

Vishandel Venrooij B.V. 
Toco Snoep      

Ulehake  Bloemen           
Bakkerij ‘t Stoepje         

Van der Heijden nachtkleding 
Halte 5

Pruizzen Noten en gedroogde zuidvruchten

Kom langs
doe mee en win!

ACTIEVOORWAARDEN
Klanten worden gebeld en kunnen de enveloppen op komen 
halen.  De waardebonnen zijn inleverbaar tot en met
 31 augustus 2020!  Kom naar de markt, ben loyaal en koop 
lokaal de lekkerste en mooiste spullen.

WAT KUN JE WINNEN?

Een envelop
ter waarde van € 25,- 
Er worden 40 
enveloppen
verloot met daarin 
per envelop vijf 
waardebonnen á € 5,-

Ben loyaal, koop lokaal
bij de weekmarkt 

Elke klant die een aankoop doet op 
de markt krijgt een bon. Deze bonnen 
worden in de ton gedeponeerd die op de 
markt staat.  Trekking: vrijdag 10 juli 
om 10.30 uur; bonnen inleveren tot 10 juli 
10.00 uur.

De weekmarkt

De marktkooplieden pakken uit
kramen recht, zeil erop en kom, kom vooruit!
In Heeswijk-Dinther op de grens
hoe laat het precies begint weet geen mens

Toch komen ze ied’re week, altijd op tijd
Een ‘goedemorgen’, ‘zegt u het maar’of 
een glimlach die de andere mens verblijdt. 
De weekmarkt komt weer langs, het is er tof
bijna in ‘oewen eigen hof.’
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COLUMN
Schuldhulpmaatje
Bernheze vertelt...
VERWAARLOOSDE FINANCIËLE 
ADMINISTRATIE DOOR ZIEKTE

Uitgeput klopte een weduwnaar aan bij maatje Janneke.
Kort daarvoor was zijn vrouw na een lang ziekbed overleden. 
Ook zijn eigen gezondheid was niet goed. Door de hele 
situatie was hij al lange tijd niet meer aan zijn administratie 
toegekomen. Hij was het overzicht volledig kwijt.

“Daarom zijn we begonnen om samen zijn financiële 
administratie op orde te brengen”, vertelt Janneke. 
“We hadden al snel een redelijk inzicht in hoe hij er voor staat. 
Dat was niet erg goed. Er waren veel schulden en we moesten 
overleggen met de kredietbank en andere instanties over 
oplossingen. Duidelijk was wel al dat hij de eerste tijd van 
een zeer laag inkomen zou moeten leven. Terwijl we bezig 
waren kwamen er weer nieuwe rekeningen binnen en soms 
ontdekten we ook nog schulden waarvan hij niets afwist. 
Het betekende dat ik een tijd samen met hem bezig zou zijn 
om de problemen op te lossen.”
Naast al deze praktische hulp gaf Janneke hem vooral ook 
morele steun. Dat kon hij wel gebruiken. Daarnaast leerde zij 
hem hoe hij zijn financiën in de toekomst zelfstandig op orde 
kan houden. “Dat vind ik een belangrijk onderdeel van mijn 
taak. Maar voor dit moment is deze man blij dat hij weer een 
overzichtelijke administratie heeft. Dat geeft rust in zijn leven.” 

Voor meer informatie: schuldhulpmaatjebernheze@gmail.com 

www.schuldhulpmaatje.nl
(voor maatjes en algemene informatie)
www.uitdeschulden.nu (voor hulpvragers)
www.geldfit.nl (voor voorkomen van geldproblemen)
www.moneyfit.nl (voor jongeren met geldvragen)
www.eerstehulpbijschulden.nl (voor herkennen van geldzorgen).

Optreden bij Laverhof 
in Coronatijd

Lotte Tissen en
Frenk de Wert:

‘Het is mooi om een 
steentje bij te kunnen 
dragen in deze tijd. 
Ons restaurant ging 

op slot en de geplande 
optredens werden 

gecanceld. Tijd hadden 
we dus genoeg. 

Daarnaast greep het ons 
aan dat de bewoners 
van Laverhof aan huis 
gebonden waren en 

het directe contact met 
hun naasten moesten 

missen. 
We hopen dat de 

uurtjes muziek wat 
gezelligheid gebracht 
hebben. Zelf hebben 
we er in ieder geval 

van genoten, het was 
mooi om te zien dat de 
muziek zo welkom was! 

We hebben het heel 
graag gedaan.’

Bericht vanuit 

Laverhof

HEESWIJK-DINTHER - Vakgara-
ge Hurkmans draagt medewer-
kers en vrijwilligers van Laverhof 
locatie Heeswijk-Dinther een 
warm hart toe. Zij zijn hard ge-
troffen en gaan nu hopelijk weer 
langzaamaan de goede kant op. 
Dank je wel voor de fantastische 
inzet.

Vakgarage Hurkmans 
overhandigt pakketten 

Mariëlle en Janita Hurkmans (links) leveren Laverhof een presentje

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
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Donderdagmiddag 4 juni was het ‘Natio-
nale Vlaggendag’, de dag waarop bekend 
werd gemaakt welke leerlingen hun tijd 
op het Elde College met succes konden 
afsluiten. Alle geslaagden voor havo en 
(tweetalig) vwo kregen een bezoekje van 
docenten, teamleiders en het onderwijs-
ondersteunend personeel. 

Om de anderhalvemeterregel niet te 
overschrijden, splitsten de ruim veertig 
enthousiaste Elde medewerkers zich op 
in kleine groepjes waarna ze met het no-
dige kabaal op versierde fietsen vertrok-
ken vanaf school. De leerlingen wonen 
verspreid in de regio, van Den Dungen 
tot Heeswijk-Dinther en van Veghel tot 
Schijndel. Thuis bij elke leerling werd eerst 
de akkoordverklaring ingenomen en de 
voorlopige cijferlijst uitgereikt. Daarna 
was het tijd voor het ‘pretpakket’, elke 
leerling ontving een flesje (alcoholvrije) 
champagne, een sportshirt met het jaartal 
en een raamposter. Rutger Klein, docent 
bedrijfseconomie heeft samen met Eddy 
van Kuppevelt docenten Nederlands en 

Caren van der Meijs de organisatie op zich 
genomen. “We hadden ontzettend veel 
plannen maar deze bleef hangen, dit von-
den we het leukste”, zegt hij al fietsend. 
“Dat we nu na twee maanden droogte in 
de regen fietsen is wel een beetje jammer. 
We hopen begin juli alsnog een diplo-
mauitreiking te kunnen organiseren, als 
de regels weer wat meer versoepelen.” 

Ook de leerlingen van het praktijkonder-
wijs en een gedeelte van het vmbo kre-
gen bezoek van hun mentoren en coa-
ches. Soms alleen, maar meestal in duo’s 
of met zijn drieën bezochten ook zij de 
leerlingen om hen te feliciteren met het 
behalen van hun diploma. Hier eveneens 
een flesje alcoholvrije bubbels, vergezeld 
van een roos en de ‘geslaagdenposter’. 
De afdeling bovenbouw GL/TL ontvangt 
de leerlingen op school per groep samen 
met de mentor en ook zij krijgen eerder-
genoemde items overhandigd. Daarnaast 
heeft dit team nog wat andere verrassin-
gen bedacht, waaronder het maken van 
een groepsfoto.

Vlaggendag Elde College

SCHIJNDEL - Het einde van de middelbare schooltijd verloopt dit jaar wel heel bij-
zonder. Geen centrale examens, geen gala en geen examenfeestjes in de oude vorm. 
Om de leerlingen te verrassen hebben de docenten van het Elde College de koppen bij 
elkaar gestoken en een ludieke actie bedacht. 

Klaar voor vertrek

KINDEREN EN JONGEREN

Locatiedirecteur Clemens Geenen van het 
Fioretti College is trots op het resultaat. 
“We scoren al jaren zeer hoog op het 
eindexamen. We hebben dit jaar slechts 
vier leerlingen die nog een resultaatver-
beteringstoets moeten doen om alsnog te 
slagen. Dat zijn één basisberoeps en drie 
kaderberoeps leerlingen. Hopelijk kun-
nen we over enkele weken melden dat ze 
alle 306 hun diploma behaald hebben.” 

Hij geeft ook aan dat 98 procent van de 
mavo-leerlingen geslaagd is voor een ex-
tra vak en allemaal met wiskunde in het 
pakket. “Het Fioretti College legt de lat 
hoog bij de mavo-leerlingen en zij laten 
zien dat ze het ook kunnen! 25 leerlingen 
zijn zelfs geslaagd voor acht vakken en 
dertien daarvan hebben scheikunde op 
havo 3-niveau gedaan.” 

Locatiedirecteur Barbara Sol van het Zwij-
sen College is blij met de resultaten. “We 
hebben een historisch hoog slagingsper-
centage. We wisten al dat we met een hele 
goede lichting te maken hadden. Jammer 
dat deze leerlingen geen centraal schrifte-
lijk examen hebben kunnen maken. En-
kele leerlingen zullen nog een resultaat-
verbeteringstoets maken en dan gaan we 
richting de 98 procent geslaagden. 

Bijzonder is dat vwo-leerlingen op onze 
school kunnen versnellen. Daarbij onder-
scheiden we ons van andere vwo-scholen. 
Versnellen betekent dat ze voor één of 
meerdere vakken na vijf jaar in plaats van 
na zes jaar eindexamen doen. 
43 vwo-leerlingen en voor het eerst ook 
twee havisten hebben in totaal 64 vakken 
versneld afgerond.” 

Praktijkonderwijs (PrO)
Op het praktijkonderwijs gaan 50 vijfde- 
en zesdejaars leerlingen de school verla-
ten. Edwijn Vijn, directeur praktijkonder-
wijs, is trots op de leerlingen en zijn team: 
“Voor 15 van de 50 leerlingen hebben de 
PrO-docenten passend werk gevonden. 
De overige 35 leerlingen gaan verder stu-
deren op het mbo.”

Voortgezet Onderwijs Veghel 
presenteert uitstekende
slagingspercentages
VEGHEL - Blijdschap op het Fioretti College en het Zwijsen College in Veghel. De 
voorlopige examenuitslag is meer dan uitstekend. Een knappe prestatie van leerlingen 
en docenten in deze ingrijpende periode van online onderwijs vanwege de corona 
lockdown. Leerlingen konden dit schooljaar op basis van de schoolexamenresultaten 
het diploma behalen. Scholen kregen de ruimte om tot 4 juni dit schoolexamen goed 
en veilig te organiseren en af te sluiten. Dit is zoveel mogelijk digitaal en op afstand 
gebeurd. Op donderdagmiddag 4 juni zijn alle leerlingen gebeld door hun mentor om 
de definitieve uitslag door te geven. 

‘Een historisch hoog 
slagingspercentage’
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Kievitkuiken

Het is jammer, maar net als verleden jaar moeten we con-
stateren dat van alle eerste ingevoerde legsels van kievit 
en scholekster, we bijzonder weinig grote vliegvlugge 
kuikens terug hebben gezien. Het waren er twee; totaal 
aantal ingevoerde legsels van gemiddeld vier eieren was 
ongeveer 35. Dit ondanks de welwillende inspanningen 
van eenieder die in ons gebied de vogels een kans willen 
geven; boeren en weidevogelbeschermers en de daarbij 
behorende beheersmaatregelen zoals de kuikenranden. 
Het droge weer, ei- en kuikenroof (ze staan nou eenmaal 
op het menu van andere weidevogelgebiedbewoners - er 
is altijd wel iets wat je niet in de hand hebt). Maar on-
miskenbaar is de ‘opbrengst’ om de weidevogelsoorten in 
stand te houden, te weinig.

Nu is er een kuikengolf uit de tweede legsels. Ineens liepen 
er in de ‘drogekoeienwei’ kievitkuikens van een paar da-
gen oud. Bolletjes dons, die onverschrokken door het gras 
banjeren op zoek naar insecten. Ouderpaar kievit houdt de 
regie en roept met hese stem over gevaar. Wat wij horen? 
Let op! Zit stil! We kennen de geluiden inmiddels. Ook op 
de andere percelen zijn de legsels aan het uitkomen. Via 
de app een mooie foto van een boer, kuikens net uit het ei, 
alle vier nog in het nestkuiltje, bijna droog en klaar om het 
nest te verlaten.

Hier doen we het voor, je wordt er gelukkig van om dit 
van zo dichtbij te volgen. We gaan nog even naar de schol- 
ekster, dat nest moet ook bijna uitkomen. Ze waren erg 
schuw en om ze niet te verstoren hebben we altijd van 
grote afstand gekeken of ze nog aan het broeden waren. 
Nu zien we door de telescoop dat het mannetje en vrouw-
tje allebei dichtbij de nestkom staan. 

Ons gevoel was goed, er is iets gaande onder het vrouw-
tje, dat ook nogal hoog op het nest zit. We wagen ons met 
drieën en de telescoop dichterbij. Het mannetje vliegt één 
keer over ons heen met een luid ‘te-piet-te-piet’ en strijkt 
weer neer op een flinke kluit aarde, zijn uitzichtpunt. 
De rust is wedergekeerd en we kunnen rustig kijken hoe 
drie kuikens zich af en toe onder moeder vandaan wor-
stelen. Mannetje en vrouwtje wisselen elkaar steeds af. 
De grote rode snavel wordt voorzichtig tussen de kuikens 
gestoken.

We willen ze terugzien op het veld. Sjokkend achter hun 
vader en moeder aan, die zich zorgzaam zullen omdraai-
en als ze die noodzakelijke vette worm gevonden hebben 
voor hun kroost. 

Femke Brouwer,
Weidevogelgroep Bernheze

WEIDEVOGELS COLUMN

  Foto: Miriam de Mol

Bolletjes dons die onverschrokken 
door het gras banjeren

Nibbit
De cypers-witte kater Nibbit, met de geschatte geboorteda-

tum 21 april 2015, is wat wij een karakterkat noemen. Hij 
kan pittig zijn als hij iets moet doen wat hij niet wil. Maar 
Nibbit is ook een enorme kroelkont, zolang je niets van 
hem verlangt wat hij niet wil. Als je hem lekker z’n eigen 
ding laat doen en hem het initiatief tot contact laat ne-
men, is er niets aan de hand. Hij is heel lief, maar je moet 
hem wel een beetje kunnen lezen. Nibbit gaat graag zijn 

eigen gang en vindt het heerlijk om ergens te gaan liggen 
dutten of de boel in de gaten te houden. Maar hij heeft echt 

wel graag aandacht op z’n tijd. Nibbit kan echt niet samen met 
kleine kinderen, en ook met andere katten is hij niet gelukkig.

Kom eens naar deze mooie kater kijken bij Hokazo. Mail voor info admin@hokazo.nl.

Geopark wijstgebieden wil 
Unesco-status

Aanleidingen zijn de pogingen 
die worden ondernomen om van 
het bijzondere verschijnsel wijst-
gebieden een Geopark te vor-
men, met als ultieme erkenning 
een Unesco-status.

De Peelrandbreuk
“Het wijst is typisch voor het 
breukensysteem van de Peel-
randbreuk. Het is uniek, niet al-
leen in Nederland, maar ook in 
Europa en mogelijk wereldwijd,” 
zegt Thea Huijsmans, eco-hy-
drologe en deskundige op ge-
bied van de wijst. “De meeste 
breuken vind je in hard gesteen-
te. 

Door de beweging van de aard-
korst langs de breuken ontstaan 
hoge en lagere delen, de horsten 
en de slenken. De Peelrand-
breuk is een zichtbare breuk in 
een delta, in zachte grond. Als je 
een kuil graaft over de Peelrand-
breuk, kan je de breuk duidelijk 
zien. Het zichtbare deel begint 
in Limburg, in natuurgebied De 
Meinweg. Het loopt door tot 
aan de Maas bij Oss. Aan de 
hoge kant heb je de Peelhorst, 
aan de andere kant de lagerge-
legen slenk.”

Oranje stroompjes
De Peelrandbreuk is extra bij-
zonder omdat het het grondwa-
ter zo goed tegenhoudt. Daar-
door treedt wijst op. Het water 
in de ondergrond stroomt vanuit 
het zuidoosten richting grote ri-
vieren en botst op de Peelrand-
breuk. Daar kan het niet verder 
de lagergelegen slenk instro-
men. Daardoor kwelt het op en 
komt aan de oppervlakte. “Het 
is eeuwenoud grondwater dat 
veel ijzer bevat. Als het aan de 
oppervlakte komt, roesten de 
ijzerdeeltjes. Het water kleurt 
daardoor oranje,” legt Thea uit. 

Herstel
De droogte van de laatste jaren 
vraagt meer aandacht voor wa-
terberging tijdens natte periodes. 
“Het is belangrijk om het water 
op de hoge gronden van de 
Peelhorst vast te houden”, legt 
Thea uit. “Herstel van de slech-
te waterdoorlatendheid van de 
Peelrandbreuk en herwaardering 
voor de wijstgronden, kan daarin 
een grote bijdrage hebben. We 
moeten de natte gronden en de 
bijzondere flora en fauna samen 
met de landschappelijke structu-
ren, weer meer waarderen.”

MAASHORST - Het programma Vroege Vogels op NPO2 besteedt op 12 juni rond 19.50 uur onder 
andere aandacht aan het wijstverschijnsel van de Peelrandbreuk. Het is een verslag van het veldbezoek 
van presentator Menno Bentveld met wijst- en breukenonderzoeker Rimbaud Lapperre. 

 Tekst: Annelies Cuijpers Foto’s: Thea Huijsmans

Een uniek 
verschijnsel, 
ook voor 
Europa en 
mogelijk 
wereldwijd

MOOI & IN DE STREEK
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Mooie samenwerking tussen sportverenigingen

Zowel tennisvereniging De 
Broekhoek, voetbalvereniging 
HVCH als hockeyvereniging 
MHCH waren bereid om de le-
den van HGC te verwelkomen 
op hun complex. Uiteindelijk is 
er gekozen om gebruik te maken 
van het aanbod van MHCH. De 
gemeente heeft toestemming 
gegeven voor het gebruik van 
het materiaal en met behulp van 
een busje, een aanhanger en een 
behulpzame ouder zijn de spul-
len overgeplaatst van De Lin-
dershof naar de hockeyvelden.

Na weken zonder training zijn de 
turnsters van de recreantengroe-
pen, het turnen+ en de (voor)
selectie weer begonnen. Twee 
keer per week wordt er in ver-
schillende groepen getraind. Dit 
gebeurt op basis van inschrijving 
vooraf, want dan weten de trai-
ners exact hoeveel leden zij kun-
nen verwachten en kunnen de 
richtlijnen van het RIVM goed 
opgevolgd worden.

Ook de leden van de dames- en 
herengym zijn buiten aan de slag 

gegaan. Met behulp van wat ge-
wichtjes en ‘dynabands’ kunnen 
zij ook weer gezamenlijk aan 
hun conditie werken.
Helaas is de kleutergym en het 
freerunnen nog niet opgestart. 
Op dit moment kan voor deze 

groepen de veiligheid (nog) niet 
gegarandeerd worden.
HGC waardeert de gastvrijheid 
van MHCH, maar hoopt toch 
snel weer de zaal in te mogen, 
zodat ook de laatste twee groe-
pen weer kunnen sporten.

HEESCH - Omdat sporthal De Lindershof voorlopig nog dicht zal blijven, is turnvereniging HGC op zoek 
gegaan naar alternatieven. HGC beschikt zelf niet over een geschikte buitenaccommodatie, dus moest 
er samenwerking gezocht worden met de andere verenigingen in de buurt.

BERNHEZE SPORTIEF

Badmintonners wennen aan de buitenlucht
HEESCH - Sinds 1 mei treffen 
jeugdspelers van de Heesche 
Badminton Vereniging elkaar in 
de buitenlucht. 

Elke vrijdagavond komen jeugd-
spelers van de Heesche Badmin-
ton Vereniging samen op het 
sportpark van Mixed Hockey 
Club Heesch om daar te trainen. 
Een hele omslag voor de bin-
nensporters, beaamt bestuurslid 
Jesse Jansen. “De eerste weken 
was het even zoeken naar een 
goede invulling van de trainings-
uren. Maar met een enthousiast 
team slagen we erin om weke-
lijks een sportieve en gezellige 
training neer te zetten.”

Dat beeld wordt bevestigd door 
de jeugdleden zelf. “De eerste 
trainingen in de buitenlucht wa-
ren erg leuk. Het voelt fijn om 
weer eventjes buiten iets actiefs 
te doen, en alle clubgenoten 

weer te zien”, zegt Sjin Jacobs. 
“Het was even wennen om 
weer te moeten rennen, na de 
quarantaine. Maar deze training 
gaat zeker helpen om dat weer 
langzaam op te bouwen.” 

Thijmen Schoppema herkent 
zich in het beeld van Jacobs, en 
vult aan: “Ook in de buitenlucht 
doen we veel verschillende soor-
ten oefeningen en wekelijks is 
er een opdracht voor thuis. Wel 
trainen we korter en met minder 

mensen, dat vind ik jammer.” 
Jeugdtrainer Hennie Bruurmijn 
is enthousiast over de manier 
waarop getraind wordt in de bui-
tenlucht.”Trainen in de buiten-
lucht is voor de meeste kinderen 
en trainers helemaal nieuw. 

Maar de eerste weken is er ont-
zettend hard gewerkt aan condi-
tie, kracht én de lachspieren. We 
leren er allemaal van en komen 
straks sterk en fit terug in de 
sporthal.”

Selectie OB

Turnen OB

“Ik vind dat wij een hele gezon-
de vereniging hebben, die al 70 
jaar op zichzelf staat. Dat is een 
unicum en dat doen we echt 
samen met alle vrijwilligers en 
vrienden van onze vereniging. 
Iedereen in het dorp kent Altior, 
we laten ons dan ook regelma-
tig zien. We hebben nu bijvoor-
beeld de statiegeldactie bij Coop, 
maar ook bij de zeskamp zijn we 
al jaren vertegenwoordigd. Bij 
clubacties in onze gemeente zijn 
er altijd heel veel dorpsgenoten 
die ons steunen. Dat is echt een 
verdienste van iedereen die aan 
onze vereniging is verbonden en 
daar ben ik echt trots op.” 

De volgende herinnering illus-
treert die samenwerking: “Toen 
we ons clubgebouw mochten 

gaan verbouwen, lag alles daar 
vol met stoeptegels die eruit 
moesten. Het waren er veel, echt 
een hels karwei. Op zaterdag zijn 
alle jeugdleden komen helpen. 
We hebben ze in een hele lange 
rij gezet en ze hebben alle stoep-
tegels doorgegeven. Zo hebben 
we in een paar uur tijd alle tegels 
eruit gehaald. Dat is toch gewel-
dig?”

De komende weken komen er in 
DeMooiBernhezeKrant nog ver-
schillende verhalen voorbij over 
70 jaar Altior. Als er lezers zijn die 
iets hebben meegemaakt om-
trent Altior dan zijn die verhalen 
natuurlijk van harte welkom!

Je kunt ze mailen naar 
secretariaat@altior-korfbal.nl.

70 Jaar dameskorfbal
vereniging Altior

HEESWIJK-DINTHER - Het Altior van Tonnie Lucius, al 55 jaar lid 
van Altior. Ze ging op haar tiende korfballen, is dertig jaar bestuurs-
lid geweest, traint en coacht al tientallen jaren jeugd en senioren én 
heeft een ontelbaar aantal wedstrijden voor de vereniging gefloten. 
Hiernaast gaat ze al 25 jaar als kok mee op kamp. Ze is niet voor 
niets een van de ereleden. Wat is haar verhaal over 70 jaar Altior?

Tonnie en Sjan met ontbijtje op kamp Tonnie bakt pannekoeken
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Blijf fit, juist nu! 

Buiten trainen
“Vanaf het moment dat we 
buiten mochten trainen zijn wij 
buiten gestart. Eerst voor de jon-
geren en later voor iedereen. De 
toestellen worden nu iedere och-
tend buitengezet en ’s avonds 
weer binnengebracht. Dat is flink 
sjouwen, maar wel een goede 
training voor ons team. Het is 
ondanks de nare tijd leuk om te 
doen, omdat je ziet dat het ont-
zettend gewaardeerd wordt.” 

58 groepslessen
Met als absolute basisregel  

anderhalve meter afstand en hy-
giëne, wordt er volop buiten ge-
traind bij Meer Sports, de Sport 
en Healthclub in Heesch. Inmid-
dels draaien ze een volwaardig 
lesrooster op drie buitenlocaties 
en bieden wekelijks maar liefst 
58 groepslessen aan.

Een heerlijk gevoel
Wat meteen opvalt is de ruimte. 
Er wordt een goede drie meter in 
acht genomen voor elke sporter, 
zodat iedereen lekker kan be-
wegen. Ook heeft iedereen een 
flesje alcohol gekregen, waar-

mee de toestellen en attributen 
brandschoon gehouden kunnen 
worden. “Als een les is afgelo-
pen, doen wij daarna nog een 
rondje om alles te desinfecte-
ren”, licht de instructeur toe.

De reacties zijn lovend: “Dat 
buitensporten is soms (met een 
knipoog) zelfs wel fijner dan bin-
nen”, puft de 72-jarige Piet tij-
dens zijn training. 

Ook Maaike (38) is enthousiast: 
“Niet alleen mijn man en ik, maar 
ook de kids kunnen hier lekker 

actief bezig zijn. Ja, dat geeft een 
heerlijk gevoel.” 

Stilstand is achteruitgang
Vooral over de senioren heeft 
Wendy zich zorgen gemaakt: 
“Als zij lange tijd verplichte rust 
moeten houden gaan kracht en 
conditie, en daarmee de algehele 
gezondheid, snel achteruit. 
Ook de sociale functie van het 
samen sporten en gezellig na-
buurten, is belangrijk voor hen. 
Er zijn veel 65-plussers die ook 
nu trouw komen sporten. Dat 
vind ik écht een prestatie.” 

Het nieuwe normaal
Vanaf 1 juli mag ook de sport-
school binnen weer open. Wendy: 
“Het is wel nog even afwachten 
hoe dat precies zal gaan, want 
de brancheorganisatie heeft het 
protocol nog niet definitief rond. 
Maar wat ons betreft kunnen we 
open!” 
De toestellen staan extra ruim 
opgesteld, zelfs tot in de kleed-
kamers. Bevlogen voegt ze toe: 
“Meer Sports is echt een sport-
school voor de hele familie. Al-
les op één plek, daar staan we 
voor!”

HEESCH - Eigenaresse Wendy van der Meer is trots op wat ze in korte tijd hebben neergezet: “Toen we half maart hoorden dat we dicht 
moesten, stond alles op z’n kop. Maar bij de pakken neer gaan zitten, dat kennen we hier niet. We zijn direct onze lessen gaan filmen en heb-
ben een ‘thuischallenge’ opgezet. Het was elke dag improviseren en hard werken voor ons team om onze leden zo fit mogelijk te houden.”Wendy van der Meer

Tekst: Monique van Strien
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Haar laatste vlucht – Edwin Winkels
“Wát een boek over een vliegtuigramp en
de liefdevolle herinneringen die blijven.”
“Schrijver Edwin Winkels, die in Barcelona woont, sprak een 
tijdje terug bij “Op 1” over het coronavirus in Spanje. Reden 
voor mij om zijn boek te lezen. Dit waargebeurde verhaal 
speelt in het dictatoriale Spanje van 1958. Als een vliegtuig 
verdwijnt, wachten nabestaanden dagenlang op nieuws 
over hun geliefden. Op basis van historische documenten 
en met medewerking van nabestaanden reconstrueert 
en romantiseert Edwin Winkels de gebeurtenissen in die 
stormachtige dagen van 1958, en het leven dat daarop volgt.”

Springtij – Femke Roobol
“1953 werd gevangen door het water, 
ik door het ontroerend verhaal”
“Met de watersnoodramp van 1953 moet Sara Groeneveld 
niet alleen haar leven opnieuw opbouwen, ze wil ook de 
waarheid ontdekken over haar verleden. Want wat klopte 
er van de tekening die ze vlak voor de ramp vond? Is haar 
moeder wel haar echte moeder? Navragen kan ze niet, haar 
moeder werd door het woeste water meegesleurd. In een 
ontroerend en goed geschreven verhaal, gaat Sara op zoek 
naar de waarheid.”

De eerste krokus – Laila Ibrahim
“Prachtig hoeveel liefde een moeder kan geven en blijft 
vechten voor haar ideaal.”
“Deze meeslepende roman over slavernij en moederschap 
gaat over slavin Mattie en plantagedochter Lisbeth. Mattie 
is net ook zelf moeder geworden, maar moet voor de 
kleine baby zorgen. Terwijl Lisbeth opgroeit, wordt de 
band tussen haar en Mattie steeds hechter. Als Lisbeth haar 
verlovingsfeest viert, zet een schokkende ontdekking haar 
wereld op zijn kop.”

Lees- en
luistertips!
van Wilma Brekelmans, Bibliotheek Bernheze

Tip 1

Boek + 
e-book

Tip 2

Boek + 
e-book

Boek + 
luisterboek

Tip 3

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

ZATERDAG 13 JUNI
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Uurtje Klassiek 
Omroep Meierij

ZONDAG 14 JUNI
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Uurtje Klassiek 
Omroep Meierij

WOENSDAG 17 JUNI
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Alpacawandeling
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Rabo Relatiecafé online
rabobank.nl/ossbernheze
PAGINA 11

Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Mindful wandelen
Heesch
PAGINA 4

DONDERDAG 18 JUNI
Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandse-
weg en Plan de Zwarte Molen 
Nistelrode

Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Alpacawandeling
Leeghandseweg 10a 
Vorstenbosch

VRIJDAG 19 JUNI
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch

Alpacawandeling
Leeghandseweg 10a 
Vorstenbosch

Zomeractie
Weekmarkt Heeswijk-Dinther
PAGINA 26

ZATERDAG 20 JUNI
Oud ijzer ophaaldag
Nistelrode
PAGINA 6

Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Workshop macro fotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Fotograaf: Jan Smolaers bij de Molen in Vorstenbosch

DONDERDAG 11 JUNI
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Kristal lichtcodes activatie
Centrum MAIA online
Nistelrode

VRIJDAG 12 JUNI
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

De Maashorst
bij Vroege Vogels
NPO2
PAGINA 29

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:
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. 

FlyeractieFlyeractie

 Opmaak en drukken (12.000 stuks)

Flyeractie

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

Flyeractie

 Opmaak en drukken (12.000 stuks)

Jouwboodschap voor onze lezers


