
  Jaargang 9 • Week 13 • 25 maart 2020

‘Blijf zoveel mogelijk thuis’
pag. 3

Informatie voor de kernen
pag. 12

Angela Roefs
pag. 6

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Mooi Vrouw

Ine van Kempen
pag. 3Mooi Vrouw

Ik zou eigenlijk juist nu
Een arm om je heen willen slaan
Zoveel nieuws, zo stil is het op straat
Een elleboog was nooit zo beschaafd
En er is wel meer raars want
Ik bel m’n moeder met een trilling in de stem
Door wat er moest van de minister-president
Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng
En ik denk aan
Alle zorg om gezondheid en banen
Op televisie is nu alles zo beladen
Ik denk aan grootmoeders en -vaders
Maar gek genoeg brengt het ons samen

Zeventien miljoen mensen
 Op dat hele kleine stukje aarde
 Die schrijf je niet de wetten voor
 Die laat je in hun waarde

Zo zitten d’r nu duizenden studenten
In de lente op hun kamer
En ondertussen kneiterharde werkers
In de zorg, die amper slapen, maar met
Zeventien miljoen mensen
Is het best wel even schrikken
Zit de helft inmiddels thuis, maar met
Zeventien miljoen mensen
Met de neus in dezelfde richting komen we hier uit, met

Zeventien miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor
Die laat je in hun waarde

Bron: songtekst Davina  Michelle en Snelle

BERNHEZE, ZORG GOED VOOR ELKAAR
ZEVENTIEN MILJOEN MENSEN SLAGERIJ VAN ORSOUW

Flyer voordeel actie
Heesch en Nistelrode

VAN ZOGGEL
WONEN & ZO
Folder ‘Op zoek naar
jouw ware thuis’
Heeswijk-Dinther,
Vorstenbosch, Loosbroek,
Nistelrode en gedeelte Heesch

BIJLAGE DEZE WEEK

Zondag de klok
een uurtje vooruitNatuurlijk hoef je

niet te adverteren
Ben loyaal koop lokaal

...maar het mag wel!
DeMooiBernhezeKrant

Jouw-huis-aan-huis-bladZie pagina 18
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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.

WIJ,HEESCH
doet oproep
HEESCH - Bij Jumbo Heesch komen verontrustend 
veel telefoontjes binnen van mensen die zitten te springen 
om boodschappen, maar zelf de deur niet uit mogen. Het 
gaat hierbij veelal om echt oudere mensen die geen Facebook 
hebben en ook geen pinbetalingen kunnen verrichten.

Iedereen die wil helpen, op korte termijn (lees: NU!), neem 
contact op met Ingrid ten Broeke, 06-20449691. Zij coör-
dineert alle hulp en aanbod namens Stichting Wij,Heesch in 
samenwerking met Anke Wiegmans van Jumbo Heesch, 
0412-660010.

Als je dringend verlegen zit om 
boodschappen, neem dan nu con-
tact op met Ingrid!
Ken je iemand die mogelijkerwijs 
geen Facebook heeft en die De-
MooiBernhezeKrant niet leest en die 
deze oproep dus niet meekrijgt maar 
die mogelijk wel boodschappen no-
dig heeft? Vertel van dit initiatief en 

laat even bellen naar Ingrid of Jumbo Heesch.

Betaling mag bij aflevering van de boodschappen contant. De 
vrijwilligers krijgen handschoentjes mee en bij Jumbo Heesch 
is handgel om het veilig te laten verlopen.

Meld je aan en help mee!

Corona-nieuws

Praktische hulp aan 
burgers HDL voor 
tijdelijke ondersteuning
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - In deze tijd van het
coronavirus zijn sociale contacten minimaal. Om besmet-
tingen te voorkomen, wordt zo min mogelijk hulp en onder-
steuning thuis geboden door Laverhof en andere zorgorgani-
saties. Daarom willen we diensten via de mobiele hulpbriga-
de HDL aanbieden. 

Een aantal zaken moet toch gewoon doorgaan. Zoveel als mo-
gelijk probeer je dit met je familie te regelen, maar als dit niet 
lukt, staat de mobiele hulpbrigade voor je klaar.

Denk bijvoorbeeld aan het smeren van een boterham tussen 
de middag, medicijnen ophalen bij de apotheek of de hond 
uitlaten. De huishoudelijke hulp hoeft niet te komen, maar wie 
kan het bed verschonen? De mobiele hulpbrigade komt graag 
even de was aanzetten of ophangen, de afwas doen, de vuil-
container aan de straat zetten of gewoon een praatje maken.
Voor dit soort praktische zaken kun je de mobiele hulpbrigade 
bellen. 

Schroom dus niet om te bellen en te vragen of de vrijwilligers 
van de mobiele hulpbrigade iets voor je kunnen betekenen! 
Twijfel je over je vraag? Bel en overleg dan met één van de 
vrijwilligerscoördinatoren op 06-82696134. Dit nummer is ie-
dere werkdag van 9.30 tot 17.00 uur te bereiken.

Wil jij vrijwilliger worden bij de mobiele hulpbrigade HDL? 
Mail dan naar sanne.kivits@laverhof.nl. 
We zijn nog op zoek naar mensen voor het volgende: 
* Telefoondienst: een dagdeel de hulpbrigade telefoon 

beantwoorden en vragen doorzetten
* Boodschappen: boodschappen doen en bij mensen in nood 

thuis afzetten
* Klusjes: bij mensen in nood een lamp vervangen of 

container buiten zetten
* Sociaal contact: een praatje maken bij wie dat nodig heeft.

De mobiele hulpbrigade HDL is een samenwerking van 
De Zonnebloem, Het Lichtpunt, KBO Heeswijk & Dinther, 
SamenSterk en Stichting Laverhof, locatie Cunera/De Bongerd.

Corona-nieuws

TIP

Waar zit vitamine C in?

Wanneer je aan vitamine C denkt, denk je al snel 
aan sinaasappels. Deze vrucht is dan ook een klein 

vitamine C-bommetje. 
Maar wist je dat vitamine C in veel meer voeding 

te vinden is?
Zoals rode paprika, broccoli, aardbei en kiwi.

HEESCH - Wat een bizarre tijd 

maken we mee. Persoonlijk 

vind ik het een zeer moeilijke 

beslissing, maar voor uw en 

mijn gezondheid is het op dit 

moment de beste beslissing om 

de zaak tijdelijk te sluiten. 

Door het dringend advies om 

1,5 meter afstand te houden 

van elkaar, zodat we het virus 

niet kunnen overdragen, vind ik 

dat ik niet de zorg kan verlenen 

die ik nodig acht in de zaak. 

Met een oogmeting zitten we 

nog geen meter uit elkaar en 

wil ik de bril goed afpassen is er 

zelfs contact met u nodig. Van-

daar deze ingrijpende beslissing. 

Maar voor mij staat ieders ge-

zondheid bovenaan. 

Telefonisch en per mail blijf ik 

bereikbaar. 

Ik hoop zo snel mogelijk weer 

voor u klaar te kunnen staan. 

Houd mijn website in de gaten 

voor veranderingen.

Gesloten! Maar telefonisch en per mail bereikbaar

‘t Dorp 30a Heesch - 0412-473320 - info@zegersoptiek.nl - www.zegersoptiek.nl

Sterkte en let goed op elkaar!
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MAASHORST - Met het mooie 
lenteweer is het - ondanks de 
sluiting van het natuurcentrum -
natuurlijk heel goed mogelijk 
om toch De Maashorst in te 
gaan. 

Bij het natuurcentrum beginnen 
en eindigen vele mooie wan-
delingen. Bij de poort van het 
natuurcentrum zie je de diverse 

mogelijkheden van deze rond-
wandelingen op het toegangs-
bord staan met de afstanden 
erbij. Ook het Kabouterpad is 
prima te wandelen, zonder ka-
bouterboekje. Zo kun je toch 
genieten van al het moois dat 
De Maashorst te bieden heeft. 
Natuurcentrum De Maashorst 
hoopt je spoedig weer te mogen 
begroeten.

Tip: Kabouterpad

Foto’s: Ibe van Oort

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Bosjesman
Ik ben schuldig. Ik ben zonder dat ik er echt per sé moest zijn in 
de bossen geweest. Twee keer zelfs afgelopen weekend. Allebei 
de keren in de vroege ochtend om een heel frisse neus te halen 
en het hoofd wat leger te maken. Het was beide keren een poging 
om letterlijk door de bomen het bos wel weer te zien? Want door 
al die verschillende meningen die onophoudelijk op me af werden 
gevuurd in de media, was ik het overzicht redelijk kwijt. Ik was fit, 
niet verkouden en ik had zo goed en zo kwaad als het kon rekening 
gehouden met de ruimte tussen mij en mijn tegenliggers. Ik was 
geoorloofd buiten geweest. Dacht ik.

Want toen ik daarna mijn telefoon bekeek, kon ik niet geloven wat 
ik zag. Door een aantal mensen, die naar eigen zeggen binnen 
waren gebleven, waren foto’s genomen van hordes mensen in het 
bos en volop gedeeld op social media. De strekking van het weinig 
hoogstaande redactionele artikel onder die foto’s was duidelijk. Die 
mensen die zonder aanwijsbare reden in de bossen zijn, moesten 
zich schamen en hadden niet door wat ze aanrichten. ‘Blijf gewoon 
binnen! Is dat nou zo moeilijk, domoren?’, waren de meest vleiende 
commentaren op het artikel zo ongeveer.

Geschrokken gooide ik mijn telefoon weg en sloot ik de gordijnen. 
Ook al was ik amper mensen tegengekomen onderweg en vond 
ik het helemaal niet druk, voelde ik me heel erg aangesproken. 
Wellicht was dat door de boze toon van het bericht of door de vele 
reacties van nog bozere mensen, ik weet het niet, 
maar ik heb me de rest van de dag opgesloten 
op het toilet. Ik heb even overwogen om te 
reageren op het bericht met de mededeling dat ik 
er zat met maar één rol toiletpapier en dus geen 
hamster was. Dat heb ik maar niet gedaan. Ik 
wilde niet dat iedereen dan meteen zou weten dat 
ik me net daarvoor als een onverantwoordelijke 
bosjesman had gedragen.
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Foto uit 2019

Mevrouw Van den Hogen 
wordt 101 jaar!
NISTELRODE – Mevrouw Van 
den Hogen hoopt 31 maart maar 
liefst 101 kaarsjes uit te mogen 
blazen! 

Maar omdat ook zij en haar 
naasten door het coronavirus en 
de maatregelen die hieromtrent 
genomen moeten worden, niet 
optimaal van deze wel heel bij-
zondere dag kunnen genieten, 
wil de familie van de jarige hier-
bij mensen oproepen om haar 
mooie kaartjes of net wat zij zelf 
willen via de post te sturen of in 
de brievenbus te doen bij familie 
Roovers, Hoogstraat 18, 5388 
EC in Nistelrode.
Zo kan mevrouw Van den Hogen 
toch nog genieten van, en terug-
kijken op, een mooie verjaardag 
om nooit te vergeten...

‘Blijf zoveel mogelijk thuis’
Beste inwoners van Bernheze, 

In een week tijd kan er veel veranderen. Het coronavirus 
grijpt om zich heen. De besmettingsdichtheid is 
in onze regio het hoogst van Nederland. Bernheze 
kleurt met vijf andere gemeenten donkerrood op de 
besmettingskaartjes. Dat baart me zorgen en daarom 
roep ik u nogmaals op om u aan alle maatregelen te 
houden. 

Blijf zoveel mogelijk thuis, zeker als u verkouden bent 
of hoest. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van 
elkaar als u naar buiten gaat; in de winkels, op straat, 
in het bos. Een wandelingetje of een fietstochtje maken 
mag best, maar houd afstand. Ga niet naar plekken waar 
groepen mensen komen en laat uw kinderen niet spelen 
in volle speeltuintjes. Alleen op deze manier kunnen we 
het virus indammen. Het virus verspreidt zich immers 
niet zelf, maar wij verspreiden het. De cijfers liegen niet, 
het gaat nog steeds heel hard met de stijging van het 
aantal besmettingen. 

Ik begrijp heel goed dat het lastige maatregelen zijn, 
zeker bij het stralende weer van de afgelopen dagen. 
Binnenblijven is dan moeilijk. Ik zie de druk oplopen, 
zorgen toenemen en de verveling toeslaan. Ook bij 
mij thuis, met een man die thuiskomt met verhalen uit 
het ziekenhuis waar hij coronapatiënten verpleegt en 
twee puberzonen die het lastig vinden de dag door te 
komen. Ik werk nu veel thuis en ook dat is voor iedereen 
wennen. We proberen zoveel mogelijk een normaal 
ritme aan te houden, de kinderen helpen mee met koken 
en we doen vaker samen een spelletje. Deze tijd vraagt 
in ons gezin om aanpassing en begrip. Dat zal bij u niet 
anders zijn. 

Sinds kort zijn de verpleeg- en verzorgingshuizen dicht. 
Dat is een verstandig besluit, maar met intens verdrietige 
consequenties. Het liefst zou je nu je partner, moeder of 
vader, opa of oma een extra kus willen geven, eens goed 
willen vasthouden. Gelukkig worden er andere manieren 
gevonden om hen afleiding en aandacht te geven. Zoals 
jongeren die kaartjes versturen aan oudere mensen. Een 
mooi initiatief. 

Helaas zijn er in Bernheze inmiddels doden te betreuren 
als gevolg van het coronavirus. Mijn condoleances en 
gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Ze vertellen 
me hoe moeilijk het is, hoe alles anders moet dan je 
eigenlijk zou willen: zelf in quarantaine moeten, je 
geliefde niet meer voor de laatste keer mogen verzorgen 
en afscheid nemen in zeer beperkte kring. Het helpt 

Corona-nieuws

Deze tijd vraagt 
om aanpassing
en begrip

MARIEKE MOORMAN

als we (figuurlijk!) om deze families, 
en de families van zieken, heen gaan 
staan. Steun hen waar mogelijk, met 
woord en gebaar. Die steun wil ik ook 
uitspreken voor de Bernhezer huisartsen, 
medewerkers van ziekenhuizen in 
onze regio, thuiszorgmedewerkers en 
het personeel van onze verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Ze zetten zich 
onder pittige omstandig-heden in voor 
de gezondheid van kwetsbaren en 
hulpbehoevenden. Hulde! 

Hoe lang deze ongebruikelijke en 
moeilijke situatie nog gaat duren, kan 
niemand zeggen. Ik weet wel dat heel 
veel van wat een maand geleden nog 
belangrijk en urgent leek, door deze 
crisis naar de achtergrond verdwijnt 
en verbleekt. Zorgen om gezondheid 
en continuïteit van onderneming of 
inkomen vragen nu onze aandacht. 
Ik vertrouw erop dat we daar in Bernheze 
met ieders verstandig gedrag, warme 
betrokkenheid en concrete steun in 
slagen. 

Marieke Moorman
Burgemeester 

‘Ik wilde zeggen dat ik er zat met 
maar één rol toiletpapier en dus 

geen hamster was’
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
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
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
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.
Buiten openingstijden voor 
spoedeisende recepten kunt u naar 
de Regioapotheek in Bernhoven, 
naast de hoofdingang van het 
Ziekenhuis Bernhoven Uden. 
0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, 0413-298100
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.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Het kennismakings-
gesprek is gratis!

 

 

Een-en-al-oor-coaching
Biezenloop 1 - 5384 WB Heesch
06-10470291 - oorig@kpnmail.nl
www.eenenaloorcoaching.nl
KvK: 77011880Armanda Schulte-Oor

Voor hulp bij studiekeuze-Voor hulp bij studiekeuze-
en loopbaanvragenen loopbaanvragen

Voor hulp bij studiekeuze-
en loopbaanvragen

Luisterend oor?
Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp 
nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? 
Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis 
Hulplijn (070-4455 888). Dit nummer is van maandag tot en 
met donderdag bereikbaar tussen 8.30 en 21.00 uur, op vrij-
dag tussen 8.30 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 
16.00 uur. www.rodekruis.nl.

Let op!
Er zijn nepcollectanten actief.
Vraag om legitimatie als je het niet 
vertrouwt!

Corona-nieuws

Wij blijven helpen
Wij doen wat mogelijk is als onze 
medemens er zelf (even) niet uit-
komt. Voor alle inwoners in het 
algemeen, en voor kwetsbare 
doelgroepen in het bijzonder, zijn 
wij er in de vorm van aandacht, 
hulp en ondersteuning. Bijvoor-
beeld als mensen behoefte heb-
ben aan een luisterend oor, in de 
knel zitten of angstig zijn. 

Wij kunnen ook dagelijks con-
tact hebben met mensen indien 
nodig. Heb je zelf hulp nodig 
of wil je iets betekenen voor 
een ander? Bel ONS welzijn via
088-3742525. 

Coördinatie vrijwilligers-
initiatief
In samenwerking met gemeen-
ten en vrijwilligers, coördineert 
ONS welzijn het vrijwilligers-
initiatief in de wijken. Er ont-
staan mooie initiatieven van in-
woners die iets willen betekenen 
voor hun medemens. 

ONS welzijn neemt contact op 
met deze initiatiefnemers. Zij 
helpt hen met het toepassen van 
de geldende veiligheidsafspra-
ken en vraagt of zij ondersteu-
ning kunnen gebruiken. 

Maaltijdvoorziening
ONS welzijn is met diverse sa-
menwerkingspartners betrok-
ken bij de maaltijdvoorziening 
van mensen via de Eetpunten 
en de Maaltijdservice aan huis. 
De Eetpunten in onze regio zijn 
gesloten, maar de maaltijdbe-
zorging aan huis gaat door. Lukt 
het mensen niet om op een an-
dere manier een maaltijd te ver-
krijgen, dan denken wij mee om 
iets te regelen in de eigen omge-
ving. Ook kan een thuisbezorg-
de maaltijd dan bijvoorbeeld een 
oplossing zijn. 

Met deze inzet vanuit ONS wel-
zijn kunnen wij je zo goed moge-
lijk van dienst zijn. Meer dan ooit 
werkt ONS welzijn daarin samen 
met vrijwilligers, gemeenten en 
onze samenwerkingspartners 
om er te zijn voor wie dat nodig 
heeft.

www.ons-welzijn.nl

ONS welzijn staat klaar
voor wie dat nodig heeft
BERNHEZE - Het coronavirus heeft Nederland in z’n greep. Dit baart 
ons zorgen en doet ons vooral meeleven met alle ouderen, zieken en 
andere kwetsbaren. Als samenleving staan wij hierin gezamenlijk 
voor een grote opgave.

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

HEESCH - Vorige week donder-
dag was het zover! De eerste 
Match die door het netwerk van 
WIJ,HEESCH is ontstaan heeft 
plaatsgevonden!

Frusan Wormenhumus, het be-
drijf van Theo van der Heijden 
uit Heesch, heeft zich in de 
‘etalage’ gezet en Adriaan van 

Herpen, een zeer gedreven vrij-
williger vanuit het netwerk van 
vrijwilligers uit Heelwijk nam de 
uitnodiging aan. Het mooie van 
deze match is dat ze beiden een 
grote interesse hebben voor wat 
er in de natuur plaatsvindt en 
deze passie dus delen.

Na een kennismaking gingen ze 
gezamenlijk de werkruimte van 
Theo binnen en werd er uitge-
legd hoe het allemaal ontstaan 
is, hoe de werkwijze nu is en wat 
er allemaal bij komt kijken. Na 
een gezellige middag hebben de 
natuurliefhebbers hun gegevens 
uitgewisseld. Want ja, hier moet 
toch een vervolg op komen! 

En dat is nou net waar het bij 
WIJ,HEESCH om draait!

Eerste Match
WIJ,HEESCH

Vraag een plaat aan
op Radio NosTos
VORSTENBOSCH - Radio NosTos is een internet-radiozender 
met muziek uit de jaren ‘60, ’70 en ’80. De zender die zich 
voornamelijk richt op Bernheze en omstreken.

In deze moeilijke tijd vroegen wij ons af of wij, als radiozender, 
wat meer voor onze luisteraars kunnen doen?
We willen je een hart onder de riem steken, met liedjes die 
door jou aangevraagd kunnen worden.
Hoe fijn zou het zijn om de groeten te kunnen doen aan je 
dierbaren, waar je misschien alleen op afstand contact mee 
kan hebben?

De uren van 10.00 uur in de och-
tend tot 14.00 uur in de middag 
willen we daar graag voor gaan ge-
bruiken. En dit zeven dagen in de 

week. Wij zijn ervan overtuigd dat 
je dierbaren het geweldig vinden als je via Radio NosTos laat 
weten dat ze niet vergeten worden.
Dus aan alle verzorgings- en verpleeghuizen: stem af op 
www.radionostos.nl en wie weet horen de bewoners een hart-
verwarmende boodschap van hun kennissen, kinderen of klein-
kinderen! 

Je kunt Radio NosTos alleen vinden via ons luisteradres: 
www.radionostos.nl
Voor verzoekjes of het doorgeven van je boodschap, 
kun je bellen naar 0413-288954.

Corona-nieuws

het gevoel 

radio

van toen!
het gevoel gevoel 

radioradioradioradioradio

toen!
gevoel 

toen!
gevoel 

NosTos

‘Een kleinigheid drijft mensen uit elkaar.
Een catastrofe brengt ze tot elkaar’

De zender die zich 
voornamelijk richt op 

Bernheze en omstreken

www.humstijl.nl
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Na 43 jaar afscheid nemen van je
‘kindje’ voelt toch wel dubbel

Henri en Coby Alferink van de gelijknamige optiek in Heesch dragen het stokje binnenkort over

Ons kent ons
De klant, die is belangrijk voor 
Henri en Coby. En dan niet zo-
zeer als klant, maar ook gewoon 

als mens. Henri: “Wij gaan met 
onze zaak al drie generaties mee. 
Dat betekent dat we vaak uit 
één familie meerdere generaties 

klanten binnenkrijgen: ouders, 
kinderen, en daar de kinderen 
weer van. Dan bouw je echt wel 
een band op. We kennen onze 
klanten en dat is meteen ook 
onze kracht; we waarderen het 
dat onze klanten ons steeds weer 
weten te vinden.” 

Alferink: gewoon vertrouwd
Binnenkort wordt Henri 65 jaar. 
Na al die jaren hun hele ziel en 
zaligheid in de zaak te hebben 

gelegd, gaan Henri en Coby eind 
maart definitief stoppen met hun 
werkzaamheden. Dat betekent 
echter niet dat de zaak ook stopt: 
integendeel. Alferink Optiek blijft 
gewoon voortbestaan, onder de 
bezielende leiding van manager 
Thijs Vloet, al tien jaar een ver-
trouwd gezicht binnen de vesti-
ging. Het team van zeven profes-
sionele medewerkers staat straks 
als vanouds klaar voor de klant. 
En wat ook fijn is: de naam blijft 
gewoon zoals die is. Alferink dus. 

Een welverdiend eerbetoon aan 
Henri en Coby. En een zekerheid 
voor de klant, want ook de kwali-
teit en persoonlijke aandacht blij-
ven gewoon overeind.

In de huidige (corona) situatie is 
niets zeker, maar Henri en Coby 
hadden het liefst graag deze 
week gewoon hun werk gedaan. 
Geen fratsen. En vooral niet de 
aandacht op zichzelf. Die be-
scheidenheid siert hen. Op naar 
nog vele mooie jaren samen!

HEESCH - Al in 1977 startten Henri en Coby samen 
hun optiek in Heesch. En al die 43 jaren werkten ze 
allebei fulltime met hart en ziel voor hun zaak. Die 
zaak die dankzij hun inzet, hun betrouwbaarheid en 
persoonlijke benadering uitgroeide van optiek naar een 
compleet geoutilleerd oogzorgcentrum met vakbekwame 
opticiens en een optometrist in huis. Henri: “Er is 
veel veranderd door de jaren heen. We startten met 
oogmetingen en aanmeten van de juiste bril. Daarna 
volgden contactlenzen. Maar er kwamen zoveel nieuwe 
ontwikkelingen bij: we verlenen intussen complete 
oogzorg, het gaat veel verder dan alleen een bril voor 
scherp zicht. We kunnen vaststellen wanneer iets niet in 
orde is en bekijken de mogelijkheden en opties. En we 
staan in nauw contact met specialisten voor eventuele 
doorverwijzingen.” 

’t Dorp 31 - 5384 MB Heesch - 0412-451003 - www.alferinkoptiek.nl 

V.l.n.r.: Donna, Kiona, Thijs (dit is de nieuwe Henri), Coby, Gijs, Henri, Jacintha en Saffi ra
Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

We kennen 
onze klanten 
en dat is 
meteen ook 
onze kracht

Coby en Henri Alferink
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Doe jij waar je goed in bent,
doen wij de rest

WET- EN REGELGEVING
Als ondernemer dien je te voldoen aan veel wet-
ten en regels. Wij bieden ondersteuning bij het 
voldoen aan deze verplichtingen, zoals het sa-
menstellen of controleren van de jaarrekening en 
het verstrekken van controleverklaringen, onder 
andere bij subsidie-verantwoordingen. Wij doen 
ons werk graag én goed en bieden professionele 
dienstverlening in een laagdrempelige en infor-

mele sfeer. Dat vinden wij maar heel gewoon. 
Als accountantskantoor leveren wij een diversi-
teit aan diensten, maar je kunt ons ook alles in 
handen geven. In een totaalpakket regelen wij 
al jouw zaken. Gewoon onder één dak. Handig 
en overzichtelijk. Goed geregeld, voor zowel de 
korte als de lange termijn. Kun jij rustig blijven 
ademhalen, nu én straks.

ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het 
nu gaat om die complete financiële administra-
tie, het samenstellen van de jaarstukken of het 
opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat 
jij er geen omkijken naar hebt. Bij ons krijg je dat 
stukje persoonlijke aandacht dat jij en je bedrijf 

verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf 
staat, staan wij achter het onze. We zijn er voor 
onze klant. Samen met onze partners hebben we 
alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewik-
kelde of gecompliceerde vraagstukken. 
Als specialist, als sparringpartner en als coach, 
maar vooral als accountantskantoor met een 
breed en compleet aanbod in professionele 
dienstverlening.

VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrij-
blijvende afspraak. Met een kop koffie erbij be-
kijken we graag wat we voor je kunnen beteke-
nen. Voel je welkom!

Je hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Want jij bent die ondernemer die er vol voor gaat. Bij het 

runnen van een onderneming komt nogal wat kijken. Vooral ook aan die zakelijke kant. Dan is het 

fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie met een gerust 

hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al 

ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf graag de zakelijke puntjes 

op de i zet. Een geruststellende gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, dan doen wij de rest.

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf 
 Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

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

‘Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht 
dat jij en je bedrijf verdienen’
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
26 maart tot en met 1 april

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Wij zijn gewoon open!Wij zijn gewoon open!

Hier kiezen we bewust voor want wij Hier kiezen we bewust voor want wij 
vinden dat mensen in de mogelijkheid vinden dat mensen in de mogelijkheid 
moeten zijn om een gezond stukje moeten zijn om een gezond stukje 

vlees te kunnen kopen.vlees te kunnen kopen.
Je kunt bij Slagerij van den Tillart Je kunt bij Slagerij van den Tillart 

vooraf bestellen.vooraf bestellen.

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

Kokosmakronen
4 + 2 GRATIS

Weekendknaller!

Tompoezen
Nu

3 + 1 GRATIS
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Gildekorn
zachte
bolletjes Nu

4+2 GRATIS

Tompoezen

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

HOE NU MET ONS GROENTE EN FRUIT?
MAAKT U ZICH GEEN ZORGEN.

Wij gaan gewoon bezorgen!
Bestellen voor 12.00 uur via

info@ceelengroentefruit.nl of 0412-612426.
Dezelfde dag bezorgd tussen 16.00- 17.30 uur

Wij bellen aan en zetten het voor uw deur.

Zorg goed voor jezelf en je naasten!Zorg goed voor jezelf en je naasten!

Marietje Bosch-Schouten (91) woont - na bijna een 
levenlang Loosbroek - alweer drie-en-een-half jaar op 
Laverhof in Heeswijk-Dinther. Haar kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkind brachten haar regelmatig een 
bezoekje. Dat kan nu niet meer. De ingang is hermetisch 
afgesloten. Gelukkig woont ze op de begane grond en 
kan de familie haar nog begroeten door het raam. Op 
een veilige afstand. Geen hand, geen zoen, geen knuf-
fel. Surrealistisch, maar het is even niet anders. 
Noodgedwongen quarantaine en dus ‘een beetje veel’ 
sociale onthouding. Hoewel de ernst van het virus en 
de krakende economie aan haar voorbijgaan, valt het 
gemis van de bezoekjes haar zwaar. “Ik kijk er toch elke 
dag naar uit”, vertelt ze, “veel meer heb ik niet meer. 
Mijn dochters kwamen om beurten elke dag even langs 
om kleren klaar te leggen, ze deden mijn was en zorg-
den dat mijn haar goed zat. 
De hulp op Laverhof is echt heel goed”, benadrukt ze 
erkentelijk, “iedereen is vriendelijk, ze zorgen voor me, 
brengen mijn pilletjes, het eten en lopen af en toe een 
klein rondje met me. Ik kan er niets van zeggen, alleen 
is het niet ‘eigen’. Dat voel je toch. Daarom is het zo 
fijn dat er nu af en toe toch nog iemand voor m’n raam 
staat. Praten gaat dan wel niet zo gemakkelijk, maar ik 
zie ze tenminste even, dat is fijn.”

HEESWIJK-DINTHER - Ook zorginstelling Laverhof geeft vanzelfsprekend gehoor aan de ver-
scherpte coronamaatregelen. Sinds 16 maart en in ieder geval tot en met 6 april houdt deze in-
stelling de deuren van de locaties gesloten voor iedereen. De bewoners mogen niet weg en het 
bezoek mag er niet in. Alleen in uitzonderlijke situaties, na overleg en toestemming is bezoek nog 
mogelijk.

‘Fijn dat er af en
toe iemand voor
m’n raam staat’

Marietje Bosch zwaait naar het bezoek Tekst en foto: Mathieu Bosch

Corona-nieuws

Ik kijk er
elke dag
naar uit

MARIETJE BOSCH

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

Uw voordelen bedrijfsunits:
• Gezamenlijke kantine
 met sanitair.

• Beveiligd met poort en 
camera’s.

• Ruim terrein en voldoende 
parkeermogelijkheid.

Bedrijfsunits
te huur

Units vanaf 50 m² tot en 
met 250 m²

Dintherseweg 9 - Nistelrode
06-46111667

www.bedrijfsunit.eu
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Bericht vanuit de
R.K.-kerk in deze
onzekere tijd

BERNHEZE – Wij leven in een 
onzekere tijd. Het coronavirus 
lijkt heel de samenleving tot stil-
stand te brengen. Veel burgers, 
ook veel gelovigen, zijn bezorgd. 

“Op dit moment leeft er veel 
onzekerheid in ons hart. Hoe-
veel mensen zullen ziek worden? 
Hoeveel mensen zullen door het 
virus sterven? Hoeveel mensen 
zullen zich in deze weken van so-
ciale onthouding extra eenzaam 
voelen? Wat betekent het virus 
voor de werkgelegenheid en be-
staanszekerheid? 

Allemaal vragen waarop wij op 
dit moment geen antwoord krij-
gen. Gelukkig dat dan de mens 
zich geborgen weet bij God”, al-
dus bisschop De Korte. 

De Nederlandse bisschoppen 
hebben, om de verspreiding 
van het virus in te dammen, een 
moeilijk besluit genomen. Op za-
terdagavond en op zondag wor-
den in de kerken tot minstens het 
einde van deze maand geen pu-
blieke liturgische vieringen meer 
gehouden. “De eredienst aan 
God mag geen bron van besmet-
ting worden.” 

Bisschop De Korte roept gelovi-
gen op om, in het bijzonder, te 
bidden voor de mensen die ge-
troffen zijn door het virus. Maar 
ook voor alle artsen en verpleeg-
kundigen die dag in, dag uit hard 
werken om de nood van zieken 
te lenigen. “In de kracht van het 
gebed zijn wij allen, juist in deze 
dagen, geroepen om anderen 
van dienst te zijn. In het bijzonder 
zieken, ouderen en eenzamen. 

Juist nu zijn wij uitgenodigd om, 
met de woorden van paus Fran-
ciscus, gestalte te geven aan een 
cultuur van solidariteit en barm-
hartigheid. Hopelijk kunt u veel 
kwetsbare parochianen via tele-
foon of internet bijstaan. Laten 
wij elkaar nabij blijven, juist hen 
die er alleen voor staan.”

‘Liefde is niet loslaten,
het is op een andere 
manier vasthouden’

Met grote droefheid hebben wij kennis genomen
dat op 68-jarige leeftijd is overleden ons lid

Arnold van Tilburg 

Arnold was meer dan 30 jaar een gewaardeerd lid van onze 
vereniging. Hij heeft zich op vele vlakken verdienstelijk gemaakt 
voor onze club. Daarom werd hij in 2009 benoemd tot Lid van 

Verdienste. Hij had een echt clubhart en oog voor iedereen.  

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Franka, zijn kinderen 
Niels met Chantall en Inge met Rob en hun kleinkinderen. 

Wij wensen hen allen veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 

Bestuur en leden van R.K.S.V. Prinses Irene

Supportersclub Prinses Irene

Vrienden van Prinses Irene
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En telkens zullen we je tegenkomen, 
zeg nooit: “Het is voorbij.”
Slechts je lichaam werd ons ontnomen, 
niet wie je was en ook niet wat je zei.

Onze Jan, ons pap en opa Jan zullen we vreselijk gaan missen! 
Hij was een echt mensenmens. Maakte graag een praatje en 
geintjes. Was dol op bridgen en schilderde met passie. 
De voetbal- en schietsport ging niet ongemerkt aan hem 
voorbij. Genoot van een dagje weg op zijn scootmobiel en 
keek ontzettend uit naar de gezamenlijke familie-uitjes. Na een 
zware strijd lieverd ben je in ons bijzijn rustig heengegaan.

Jan Nelissen
* Heesch, 31-08-1946         † Eindhoven, 21-03-2020

echtgenoot van 
Annie Nelissen - van de Wetering

Parkstraat 22, 5388 HS Nistelrode

In verband met het coronavirus vindt de begrafenis
in besloten kring plaats op vrijdag 27 maart op 
Natuurbegraafplaats Maashorst.

Simone en Jeroen
Fiene, Katelijne

Dennis en Miranda
 Luuk, Bo, Stan

Kermis
loosbroek

3 t/m 5 april

geannuleerd

Helma en Lonneke hebben als 
begeleiders van bedevaartreizen 
naar Lourdes inmiddels hun spo-
ren verdiend. Zij werken nauw 
samen met de Vereniging Ne-
derlandse Bedevaarten. De aan-
melding voor de treinreis (TGV) 
naar Lourdes van 18 tot 24 au-
gustus is nu geopend. Voor meer 
informatie neem contact op met 
Helma Jansen, 06-30725302 of 
helmajansen@live.nl.

Waarom naar Lourdes?
Vele duizenden pelgrims gaan 
naar Lourdes omdat zij geloven 
dat Maria daar verschenen is in 
een nis in de rots van Massabiel-
le. Daardoor is Lourdes één van 
die plekken geworden, waar ‘de 
hemel de aarde raakt’. 
Zowel voor zieken als gezonden 
is het een oase van gebed en 
ontmoeting. In Lourdes kun je 
niet alleen terecht met je zorgen 
en verwachtingen, maar ook met 
je dankbaarheid. De vieringen, 
de contacten en gesprekken, het 

stil genieten, samen bidden en 
zingen, de pelgrims die blijheid 
uitstralen en de hulpvaardigheid 
van de vele vrijwilligers: het zijn 
allemaal momenten die een die-
pe indruk achterlaten. Je voelt je 
geestelijk verrijkt. Een reis naar 
Lourdes is een betekenisvol-
le ontmoeting en een ervaring 
voor het leven die bemoediging 
geeft. 

Stichting Lourdes Bereikbaar
Om meer mensen in de gelegen-
heid te stellen een reis naar Lour-
des te maken, richtte Helma Jan-
sen samen met haar man in 2018 
de ‘Stichting Lourdes Bereikbaar’ 
op. Lonneke van Vessem, pasto-
raal werker en begeleider Lour-
desreis vanuit de Augustinuspa-
rochie, maakt ook deel uit van 
het stichtingsbestuur. 

Voor alle informatie, onder an-
dere om in aanmerking te kun-
nen komen voor een bijdrage 
vanuit de ‘Stichting Lourdes Be-

reikbaar’, óf om een bijdrage te 
storten op de rekening van de 
Stichting, neem contact op met 
Helma Jansen. 

Bij de reis is inbegrepen:
- Transfer per bus vanuit Berli-

cum naar Noord-Frankrijk v.v.
- Vervoer met de TGV van 

Noord-Frankrijk naar Lourdes 
v.v.

- Transfer per bus van het sta-
tion van Lourdes naar je ac-
commodatie in Lourdes v.v.

- Lunch- en/of dinerpakket op 
de heen en terugreis.

- Verblijf op basis van een 
tweepersoonskamer en vol-
pension.

- Pastorale-, medische- en reis-
begeleiding gedurende jouw 
reis en het gehele verblijf in 
Lourdes.

- Nederlandstalig programma.
- Fooien, belastingen, boe-

kings- en administratiekosten, 
bijdrage Heiligdom en Cala-
miteitenfonds.

Aanmelding tiende Lourdesreis vanuit
R.K. Augustinus parochie geopend

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Helma Jansen zal donderdag 18 augustus voor de tiende keer 
vanuit de R.K. Augustinusparochie Berlicum-Middelrode-Heeswijk-Dinther-Loosbroek een zevendaag-
se groepsreis naar Lourdes begeleiden. Lonneke van Vessem staat Helma als pastoraal werker voor de 
vijfde keer bij.
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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
Let op vanaf 30 maart
Het gemeentehuis is op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
geopend van 8.30 tot 12.30 uur. 
Woensdagavond van 17.00 tot 19.00 
uur. De telefonische openingstijden 
veranderen niet.
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

De gemeente volgt de richtlij-
nen van het RIVM, de Rijks-
overheid en de Veiligheids-
regio. De situatie verandert 
steeds alsook de afgekondigde 
maatregelen. 

Volg onze website voor actuele 
informatie: www.bernheze.org/
coronavirus. 

Gewijzigde openingstijden
vanaf 30 maart
Het gemeentehuis is op maan-
dag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag geopend van 8.30 tot 
12.30 uur. Woensdagavond 
van 17.00 tot 19.00 uur. De te-
lefonische openingstijden ver-
anderen niet.

Milieustraat en groendepots: 
kom alleen als het nodig is
De openingstijden van de mi-
lieustraat en groendepots zijn 
niet gewijzigd. Wij vragen u om 
alleen te komen als het echt no-
dig is. Kom niet als u verkouden 
bent. Als u wel komt: houd af-
stand van medewerkers en an-
dere bezoekers.

Kringloopwinkel gesloten
De kringloopwinkel in Heesch is 
voorlopig gesloten.

Weekmarkten gaan door
in aangepaste vorm
De weekmarkten in gemeen-
te Bernheze gaan door, wel in 
aangepaste vorm. Er zijn geen 
non-food kramen toegestaan. 
Dat geldt voor heel Brabant. 
Kramen waar ter plekke eten 
genuttigd kan worden, zijn niet 
toegestaan. Bij deze kramen 
kan alleen eten worden afge-
haald. Uiteraard geldt ook op 
de markt dat u 1,5 meter af-
stand moet houden. 

Inkomensondersteuning
voor zelfstandigen
Het kabinet heeft een pakket 
maatregelen opgesteld om on-
dernemers extra te ondersteu-
nen. Een van de maatregelen 
is een tijdelijke aanvullende 
uitkering voor zelfstandig on-
dernemers, waaronder zzp’ers. 
Zelfstandigen met financiële 
problemen kunnen via de ge-
meente een beroep doen op 
deze regeling. De nieuwe re-
geling moet nog nader worden 
uitgewerkt. Wij vragen daarom 

uw geduld. 

U kunt zich op dit moment al 
wel melden voor de regeling. 
De gemeente Meierijstad regelt 
dit voor zelfstandigen uit Bern-
heze. U kunt terecht op 
www.ondernemersregelingen.nl/
meierijstad en hier een aanvraag 
starten. Als er meer duidelijk-
heid is over de regeling, neemt 
gemeente Meierijstad vanuit 
deze melding contact met u op.

Noodopvang kinderen voor
ouders in een vitaal beroep
Werkt u in een vitaal beroep en 
heeft u kinderopvang nodig? 
Dan kunt u hiervan gebruik ma-
ken. Dit geldt ook als u normaal 
geen gebruik maakt van kinder-
opvang. 

Op www.bernheze.org/corona-
virus vindt u een lijst met kin-
derdagverblijven die noodop-
vang aanbieden. U kunt zich bij 
een van deze organisaties voor 
opvang melden. Voor de op-
vang maakt u geen (extra) kos-
ten. Ook hoeft u geen kinder-
opvangtoeslag aan te vragen.

Geen nieuwe aanslagbiljetten 
BSOB t/m 18 mei
Door de maatregelen om het 
coronavirus in te dammen, zijn 
er mensen die minder of geen 
inkomen hebben de komende 
tijd. BSOB heeft daarom een 
aantal maatregelen genomen:
- U krijgt tot en met 18 mei 

geen nieuwe aanslagbiljetten 
van BSOB en ook geen aan-

maningen en dwangbevelen. 
- U krijgt uitstel van betaling 

tot 31 mei voor alle bedragen 
die nu nog open staan. Dat 
geldt al voor het aanslagbiljet 
dat u in februari ontvangen 
heeft. Maar het geldt ook 
voor aanslagbiljetten, aanma-
ningen of dwangbevelen die 
u eerder al ontvangen heeft. 
Wilt u weten welk bedrag u 
nog moet betalen? Log dan in 
op de digitale balie via 

 www.bs-ob.nl.
- Er geldt ook een verruimde 

betalingsregeling als u het 
bedrag dat u nog moet be-
talen niet voor 31 mei 2020 
kunt betalen. Heeft u geen 
automatische incasso? Neem 
dan contact op met de BSOB 
voor een betalingsregeling. 
Bel naar 088-5510000 of vul 
het contactformulier in.

- De automatische incasso 
loopt de komende maanden 
wel gewoon door.

Afgelaste of verplaatste
evenementen
- De kermis in Loosbroek, die 

gepland stond van 3 t/m 5 
april, gaat niet door. 

- De theaterproductie ELDO-
RADO, die gepland stond op 
3, 4 en 5 juli in Loosbroek, 
gaat niet door. Deze wordt 
verzet naar 2021.

- Het Oranjeconcert voor ge-
decoreerden op 27 april in het 
Cultureel Centrum de Pas in 
Heesch, gaat niet door.

Vragen?
Heeft u vragen over uw ge-
zondheid of wilt u meer weten 
over de maatregelen in Neder-
land, kijk op de websites van 
het RIVM: www.rivm.nl of de 
Rijksoverheid: www.rijksover-
heid.nl. Of bel het landelij-
ke informatienummer van de 
Rijksoverheid: 0800-13 51. Dit 
nummer is dagelijks van 08.00 
tot 22.00 uur bereikbaar.

Volg de instructies van
de Rijksoverheid
We strijden samen tegen de ver-
spreiding van het Coronavirus. 
Ga niet naar plekken met veel 
mensen en houd 1,5 meter af-
stand. Blijf zoveel mogelijk thuis 
en blijf zeker thuis als u ziek 
of verkouden bent. Bescherm 
uzelf en de mensen om u heen.

INFORMATIE CORONAVIRUS

Steentje eruit,
plantje erin
In december hebben we samen 
met IVN Bernheze mensen opge-
roepen om plekken aan te mel-
den die onnodig verhard zijn en 
wel wat groen kunnen gebruiken.  
 
Uit de aanmeldingen hebben we 
vijf locaties geselecteerd die we 
in de komende weken gaan ver-
groenen. Dit zijn:
- Balledonk Heeswijk-Dinther: 

tussen de parkeervakken 
- Kerkstraat Heeswijk-Dinther: 

tegenover nummer 3
- ‘t Dorp Heesch: plantenbakken 
- Burg. Woltersstraat Heesch: 

strook tussen voetpad en 
rijbaan 

 
Op deze plekken verwijderen 
we de verharding en gaan we 
groen aanplanten. Bij de soort-
keuze hebben we gekeken naar 
de meerwaarde voor mens en 
dier: fraaie bloemen, verschillen-
de bloeitijden en aantrekkelijk 
voor insecten. Meer informatie 
op www.bernheze.org (zoekterm 
Steenbreek).

Op twee locaties in Bernheze 
wordt de complete riolering ge-
renoveerd. 

Dit doen we door het aanbrengen 
van een soort kous in het riool. Dit 

gebeurt in de Vinkelsestraat (tus-
sen de gemeentegrens met Vinkel 
en de Berktstraat) en de Meer-
straat (tussen de Leijgraaf en de 
Muggenhoek). Op de Meerstraat 
is het daarvoor noodzakelijk om 

de weg af te sluiten voor alle ver-
keer. Het verkeer wordt ter plaatse 
tijdelijk omgeleid. Op de Vinkel-
sestraat gaan we het fietsverkeer 
plaatselijk over de weg leiden met 
ondersteuning van verkeersrege-

laars. De werkzaamheden aan de 
Meerstraat vinden plaats van 30 
maart t/m 1 april en aan de Vin-
kelsestraat van 2 t/m 8 april. De 
werkzaamheden vinden in princi-
pe plaats zoals gepland, tenzij de 

overheid anders beslist in verband 
met het Coronavirus. Wij verzoe-
ken u altijd voldoende afstand te 
houden tot de werkzaamheden. 
Bij eventuele vragen neem contact 
op met de gemeente.

Renoveren riolering

Volg de instructies van de Rijksoverheid

1,5 meter afstand?
Als twee volwassenen hun armen

uitstrekken naar elkaar is dat
ongeveer 1,5 meter.

Raak elkaars handen niet aan.

Houd 1,5 meter afstand om
coronabesmetting te voorkomen

De norm van 1,5 meter geldt overal.

Dus ook:

In het park

In de supermarkt

Op straat
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een 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 zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de 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 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-
stuursrecht 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 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. 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 voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten 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 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

GEMEENTEBERICHTEN

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

- Surovcová, Eva, geboren op: 
24-12-1979

 Besluitdatum: 20-03-2020
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing

Met vragen kunt u contact op-
nemen met de afdeling Burger-
zaken van de gemeente Bernhe-
ze, telefoon 0412-45 88 88 of 
gemeente@bernheze.org.

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.
- Constandache, Sorin Mihai, 
 geboren op 06-09-1993
- Afuza, Florentina, 
 geboren op 13-01-1995 
- Bratu, Ştefan,
 geboren op 17-07-1973
- Pastwa, Edmund Jerzy,
 geboren op 19-08-1976 
- Kamińska, Anna,
 geboren op 10-04-1980
- Małacha, Marcin Antoni,
 geboren op 26-02-1982
- Mroziński, Robert,
 geboren op 10-01-1984
- Hernoga, Konrad Ernest,
 geboren op 29-01-1985

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)

Evenementenvergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Halte 5 voor het organise-

ren van een beachvoetbal- en 
volleybaltoernooi op 4 en 5 
juli 2020 van 10.00 tot 01.00 
uur op Plein 1969 in Hees-
wijk-Dinther. Vanaf 3 juli 14.00 
uur tot 6 juli 2020, 14.00 uur 
zijn er vier parkeerplaatsen 
afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
19 maart 2020. 

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan
Laag Beugt (naast 3c) 
Heeswijk-Dinther 
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de terinzagelegging bekend van 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘Poststraat ong. (nabij 1a) Hees-
wijk-Dinther’, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BP-
Poststrnabij1a-ow01). 
Inhoud: Het plan behelst het 
toevoegen van een ruim-
te-voor-ruimtewoning op een 
onbebouwd perceel.
Hogere grenswaarden geluid: 
Voor het oprichten van de wo-
ningen overwegen burgemeester 
en wethouders ontheffing te ver-
lenen voor het overschrijden van 
de voorkeursgrenswaarde (arti-
kel 83 van de Wet geluidhinder). 
Het ontwerpbesluit voor deze 
ontheffing ligt eveneens gedu-
rende genoemde termijn ter in-
zage. Een zienswijze hierop kunt 
u richten aan Burgemeester en 
wethouders van Bernheze, Post-
bus 19, 5384 ZG Heesch.

Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Vastgesteld bestemmingsplan 
Klein Kantje (nabij 13) Nistelrode
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat in de gemeenteraadsverga-
dering van 12 maart 2020 het 
bestemmingsplan ‘Klein Kantje 
(nabij 13) Nistelrode’ is vastge-
steld. Het plan is te raadplegen 
op www.ruimteljikeplannen.nl 
onder code NL.IMRO.1721.BP-
Kleinkantjeong13-vg01.
Inhoud: Het plan behelst het 
toevoegen van een ruim-
te-voor-ruimtewoning.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Nieuwe Erven 41
 Kappen 1 eik (scheef gegroeid, 

gevaar bebouwing)
 Datum ontvangst: 16-03-2020
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat nabij 1 t/m 72
 Kappen 34 Linden (herinrich-

ting Traverse)
 Datum ontvangst: 17-03-2020
- Heeswijkseweg 7
 Plaatsen 4 vlaggenmasten
 Datum ontvangst: 20-03-2020
- Hoofdstraat 3
 Herbouw woning
 Datum ontvangst: 20-03-2020

Vorstenbosch
- Kapelstraat 20
 Verbouw woning
 Datum ontvangst: 18-03-2020
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.
Vorstenbosch
- Kampweg 17
 Bouw loods
 Verzenddatum: 17-03-2020
Heesch
- Narcislaan 2
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening i.v.m. 
huisvesten migranten in be-
drijfsgebouw

 Verzenddatum: 10-03-2020
Nistelrode
- Laar sectie F nr.710
 Bouw 14 zorgappartementen
 Verzenddatum: 09-03-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Handhavingsbesluiten 

Het volgende handhavingsbe-
sluit is genomen.
Nistelrode
- Grote Heide 7
 Bouwstop met last onder 

dwangsom
 Verzenddatum: 10-03-2020
Procedures 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunningen

De volgende tijdelijke vergun-
ning is verleend. Het besluit 
treedt daags na verzending in 
werking.
Heesch
- Vinkelsestraat 44
 Tijdelijk plaatsen unit
 Verzenddatum: 18-03-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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

We leven in uitzonderlijke tijden. Van het ene op het andere moment ziet de wereld 
er helemaal anders uit. Het coronavirus stelt ons voor uitdagingen zoals we die nog 
niet eerder hebben gekend. Dit zorgt voor onzekerheid en vraagt veel van ons als 
samenleving, maar roept tegelijkertijd ook het beste in mensen naar boven.

In uitzonderlijke tijden zoals deze, sluiten zich de rijen. Het wordt nu eens te meer 
duidelijk wat het zijn van een samenleving nu eigenlijk betekent. We moeten er zijn 
voor elkaar. Samen.

Ook als uw gemeenteraad, hebben we de rijen gesloten: dit is geen tijd om stil te 
staan bij alle politieke verschillen. Alle meningen en opvattingen zijn even niet meer 
zo relevant. In plaats daarvan willen we u graag gezamenlijk een hart onder de riem 
steken.

Het is geweldig om te zien hoe u dapper deze situatie het hoofd biedt. Hoe u niet bij 
de pakken neer gaat zitten, maar samen aan de slag gaat om de maatschappij toch 
enigszins draaiende te houden. We zijn trots op onze Bernhezer samenleving. Vele 
acties zijn gestart om bijvoorbeeld eenzaamheid te voorkomen. Mooi om te zien 
dat er initiatieven zijn opgestart waarbij mensen zich aanbieden als oppas voor de 
kinderen van hen die werkzaam zijn in de zorg, en andere vitale beroepen. Geweldig 
dat er kinderen zijn die werkjes maken voor de zieken in Bernhoven. We zijn trots als 
we het applaus voor de zorg horen. Trots als we de klokken horen luiden.

We realiseren ons, als gemeenteraad, dat het allemaal niet eenvoudig is en dat het 
zeker niet de verdienste van de gemeenteraad is. Het is uw verdienste.

De medewerkers in de zorg waar het uiterste van wordt gevraagd. Ondernemers die 
van het een op andere moment hun zaak moeten sluiten, en daaruit voortvloeiend 
medewerkers die in onzekerheid zitten over hun baan.

Het schoolplein is leeg en stil en ouders wringen zich in allerlei bochten om te zorgen 
dat er toch nog wat geleerd wordt. Ook de raadszaal blijft leeg. De straten zijn 
vreemd verlaten, op de sportvelden wordt geen wedstrijd gespeeld. De afstand tussen 
mensen voelt raar en onnatuurlijk. We denken in deze dagen aan de mensen die ziek 
zijn en hun naasten. We wensen u heel veel beterschap en hopen op een snel en 
goed herstel.

Beste dorpsgenoten, deze tijd is niet makkelijk, maar we staan niet machteloos. 
Samen kunnen we dit virus het hoofd bieden. Door nu even een pas op de plaats te 
maken in ons sociale leven, door onze handen te wassen, afstand te houden en alle 
adviezen op te volgen. Door ondertussen wel oog te houden voor elkaar. Want, deze 
tijd is niet voor altijd! Op een dag is vandaag geschiedenis. Tot die tijd zetten we 
gewoon samen de ene voet voor de andere en komen we er wel. 

Wij staan achter u en Bernheze, en wensen u veel gezondheid en goede moed de 
komende tijd.

En wij, als gemeenteraad, kunnen alleen maar solidair zijn en u laten zien dat ook wij 
samen optrekken om deze crisis het hoofd te bieden. 

Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad
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Ja, wat nu? We besluiten om de plaatsing toch door te laten gaan. We kunnen per slot van rekening het 
virus overal oplopen en het is ook niet zeker dat de monteur besmet is. We halen de etenswaren vanuit 
de bijkeuken naar de huiskamer, alsmede het koffiezetapparaat en de waterkoker, de kookplaatjes en de 
pannen en wat serviesgoed en bestek. En oh ja, ook de koelbox. 

En dan wordt ’s middags onze buurvrouw met corona opgeno-
men in het ziekenhuis. Zij is de zus van de overleden schoonva-
der en ook haar zus ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. 
’s Avonds staat de ambulance bij de overburen. Het komt nu 
toch wel heel dichtbij, de zorgen worden iets groter. We gaan 
toch maar op de ingeslagen weg door. 
We zijn van plan afstand te houden en zullen in vrijwillige qua-
rantaine gaan. Dat moet wel lukken als we, nadat de keuken er 
staat, een paar dagen met de camper eropuit gaan. Als we dan 
pas gaan poetsen als we terugkomen zal het eventuele virus 
wel dood zijn in ons huis.

We zetten de volgende ochtend een volle koffiepot met be-
kers, suiker, melk en koeken klaar in de bijkeuken. De monteur 
met zijn zoon installeren een deel van de keuken op donderdag 
en gaan dan naar huis. Ze moeten zich nog voorbereiden op 
een uitvaart. 
Maandag zullen ze terugkomen om de rest van de keuken te 
plaatsen, áls ze dat dan nog kunnen en mogen... 
We blijven nog een paar dagen kamperen in ons huis en hopen 
volgende week dinsdag of woensdag alsnog met de camper 
een paar dagen weg te gaan. We keep our fingers crossed!

Het onderwijs 
wordt nooit meer 
hetzelfde

HEESWIJK-DINTHER - Al sinds de voorjaarsvakantie is het 
helder. Om ons te wapenen tegen een nieuw griepvirus ge-
ven we extra aandacht aan hygiënemaatregelen voor kinde-
ren en medewerkers: extra handen wassen en hoesten in je 
elleboog. Gewoon routine…

Maar deze keer is het anders. De informatie van het RIVM 
en de GGD maakt vrij snel duidelijk dat hier veel meer nodig 
is. Op donderdag passen we ons programma aan: even niet 
meer erop uit om het thema te verlevendigen, geen gastles 
over mediagebruik in de komende week, even geen drie keer 
in de week die fantastische leesopa in de school en een zieke 
juf moet meteen thuisblijven. Dat laatste zijn we zeker niet 
gewoon. Leerkrachten passen direct hun programma aan en 
in het achterhoofd overdenken ze al, en bespreken ze met 
elkaar waar nog niemand aan wil denken!

Op maandag zijn al 14 kinderen niet op school. Ik heb 
diverse gesprekken met medewerkers die twijfelen of zij nog 
mogen werken. Op dinsdag moet ik zelf het goede voorbeeld 
geven: 37,9 bij het opstaan, thuisblijven dus! 22 kinderen 
melden voor die dag af. En dan loopt het snel op: woensdag 
twee medewerkers ziek en 36 kinderen tot vrijdag... Een 
half team en een halve school! Achter de schermen worden 
noodscenario’s gemaakt om de scholen ondanks alles door te 
laten gaan, leraren denken na over nieuwe programma’s als 
ze ineens in hun eentje aan 50 kinderen les moeten geven…

En dan komt op zondagavond het bericht: alle scholen en 
opvangorganisaties moeten sluiten! Gelukkig ben ik zelf 
inmiddels opgeknapt en na vier dagen quarantaine goed 
bijgewerkt. Direct bericht eruit naar alle ouders, noodopvang 
regelen voor de eerste week en het team mobiliseren om 
maandagochtend vroeg de eerste aanpak te bespreken.

En dan gaat het héél snel. Alle innovatiekracht van leerkracht-
en komt bij elkaar. Online lesideeën van allerhande kwali-
teit worden over het onderwijs uitgestort. Mijn leerkrachten 
moeten keuzes maken. Doen we alleen herhalingsstof of ook 
nieuwe stof? Wat wordt de verhouding online en op papier? 
Welke online mogelijkheden hebben we al? En welke opties 
hebben kinderen thuis? Wat zijn nieuwe mogelijkheden? Het 
kopieerapparaat draait overuren en laat ons gelukkig NIET in 
de steek!
‘Mijn Omgeving Online’ gebruiken we op school, dus alle 
wachtwoorden nog een keer communiceren. ‘Alles-in-1 on-
line’ gebruiken we, dus even wat modules extra klaarzetten. 
Het gebruik van Google Classroom wordt in enkele uren door 
het hele team ingetraind. Eén leerkracht staat op als innova-
tieve leider!
Aan het einde van de dag haal ik snel de informatie op hoe 
ver iedereen is. Kan ik een ouderbericht eruit doen, dat er 
morgenmiddag spullen kunnen worden opgehaald? Hoe pak 
ik dat aan? Spreiding van tijden? Spreiding van ruimten? Toch 
even een strenge toon: kom ALLEEN en houd AFSTAND.

Dinsdagochtend worden de laatste puntjes op de i gezet. Er 
wordt nog een mooie brief voor elke groep gemaakt en de 
eerste leerkrachten zijn met hun eerste vlog bezig. Voor alle 
leerlingen ligt er vanaf 13.00 uur een lespakket klaar voor 
drie weken: deels offline met boeken, werkboeken en gekopi-
eerd werk, deels online met wachtwoorden en verwijzingen.
Een TOP-prestatie van een team dat in 36 uur een innova-
tief aanbod voor drie weken heeft gerealiseerd. ’s Middags 
worden alle pakketten opgehaald en geniet de directeur van 
misschien wel de krachtigste onderwijsinnovatie die hij in 
jaren meemaakte! 

Lambert van der Ven
Directeur basisschool De Palster Uden

COLUMN
Lambert Corona-nieuws

LAMBERT VAN DER VEN

‘Misschien wel de krachtigste 
onderwijsinnovatie in jaren’

Skireis Jorg van de Ven
en zijn klasgenoten
afgelast vanwege het

coronavirus

De achttien leerlingen en twaalf 
leraren zouden met z’n allen 
in een grote touringcar naar 
Noord-Italië gaan. Van 14 tot 
22 maart zouden deze middel-
bare scholieren dé week van 
hun schooltijd hebben in Val di 
Sole; een wintersportoord gele-
gen in de Italiaanse Alpen. Toen 

het coronavirus zijn intrede deed 
in Italië, besloten de leraren nog 
snel de reis om te boeken naar 
het wintersportgebied in Risoul, 
Frankrijk. Maar helaas, ook dat 
plan viel in duigen. 

Veilig thuis
Hoewel de kinderen teleurge-
steld zijn, beseffen ze zich maar 
al te goed dat er op dit moment 
veel ergere dingen gebeuren. 
“We zijn achteraf toch wel blij 
dat we nu veilig thuiszitten”, 
vertelt Jorg. De leerlingen hopen 
dat deze situatie snel voorbij is 

en dat ze weer een leuke acti-
viteit kunnen gaan doen, als de 
school weer open gaat. Tot die 

tijd krijgen ze online lessen en 
wensen ze iedereen een goede 
gezondheid toe!

Corona-

nieuws

NISTELRODE – De skikleding was al opgevouwen en de skihelm lag al klaar. Maar daar bleef het helaas 
bij. Vanwege het coronavirus moest de skireis naar Italië van de leerlingen van Visio Grave op het laat-
ste moment afgezegd worden. De Nistelrodese Jorg van de Ven is één van de teleurgestelde kinderen: 
“We keken er allemaal zó naar uit, we zouden zelfs een-op-een skiles krijgen.” 

Jorg van de Ven Tekst: Carlijn van de Ven

‘We zijn achteraf toch 
wel blij dat we nu veilig 
thuiszitten’

HEESCH - Mijn man en ik zijn gezonde en fitte jong-bejaarden en we maakten ons niet zo druk om het 
coronavirus. Als we besmet raken, zullen we het met onze conditie wel weer te boven komen. Totdat de 
keukenboer belt, nadat we al twee weken zonder keuken in ons huis kamperen, en zegt “Jullie nieuwe 
keuken wordt vanaf morgen geïnstalleerd, maar… de schoonvader van de monteur die de keuken komt 
plaatsen is plotseling overleden en blijkt het coronavirus te hebben gehad.”

Deel je verhaal:

Mieke en Hans 

We blijven nog 
een paar dagen 
kamperen in 
ons huis

Corona-nieuws
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Tekst?

UURTJE VOORUIT Zie oplossing pagina 8 van Mooi Vrouw

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

VOLOP VIOLEN
EN VASTE PLANTEN 
Lage prijzen.
Landwinkel van puur Berkshire,
Kaathovensedijk 5, Heeswijk-
Dinther. Maandag tot en met
vrijdag 13.00-17.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur
www.puurberkshire.nl

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

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.

DAGELIJKS VERS
GEPLUKTE TULPEN
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren. Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

BIOLOGISCHE
ASPERGES, EIEREN,
ZUIVEL VAN DE BOER,
KIPPENVLEES, VLEES VAN
HET BERKSHIREVARKEN
EN RUNDVLEES VAN DE
BRANDRODE RUNDEREN.
Landwinkel van puur Berkshire,
Kaathovensedijk 5 Heeswijk-
Dinther. Maandag tot en met
vrijdag 13.00-17.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur
www.puurberkshire.nl.

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

TE HUUR

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

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

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

AANGEBODEN

PEDICURE NISTELRODE 
DORIEN VISSER
In verband met de RIVM 
maatregelen GESLOTEN tot 
en met 6 april. Vendelweg 6 
Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.

FRIETKRAAM voor uw 
evenement of feest. 
Voor info en/of boekingen: 
0413-292911/06-25416954. 
Mario & Christa Bok.

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

GEVRAAGD

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.

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.

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

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Bas van de Oever
uit Nistelrode

Winnaar:
Angelique van

der Lee
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

23-3-2020 woordzoekermaken.nl

https://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=Schoenen&w=12&h=12&p=S,V,K,Z,I,F,W,U,U,U,W,N,R,R,I,J,L,A,A,R,Z,E,N,N,A,N,E,N,N,I,V,M,E,… 1/1

Schoenen
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

ENKELLAARS INSTAPPERS LAARZEN
RENSCHOENEN RIJLAARZEN SANDALEN
SCHAATSEN SCHOENEN SKEELERS
ZWEMVINNEN

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: ENKELLAARS, INSTAPPERS, LAARZEN, RENSCHOENEN, RIJLAARZEN, 
SANDALEN, SCHAATSEN, SCHOENEN, SKEELERS, ZWEMVINNEN

WOORDZOEKER: 

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

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

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

Tegen inlevering van 
deze kortingscoupon

4 kippenbouten
€ 5,-

Geldig van donderdag 26 maart tot en met zondag 5 april 2020

Dorpsstraat 47 - Loosbroek
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Zou de gepubliceerde foto er 
één zijn uit een reeks en zou het 
stadsarchief mogelijk nog meer 
Van den Bergh foto’s in haar 
collectie hebben die door hem 
binnen de voormalige gemeen-
te Nistelrode werden gemaakt? 
Snel nam ik met Jurgen Pigmans 
van het Stadsarchief contact op 
en werd ik door hem uitstekend 
geholpen met mijn vraag. Met 
het resultaat zijn we dan ook 
zeer ingenomen. Heemkunde-
kring Nistelvorst beschikt nu over 
enkele, kwalitatief uitstekende, 
foto’s van professioneel foto-
graaf Leo van den Bergh die hij in 
Nistelrode en Vorstenbosch in de 
veertiger jaren maakte.

In 2016 kreeg Heemkundekring 
Nistelvorst het verzoek mee te 
werken aan opnamen van Dtv, 
de lokale omroep voor Oss en 
omstreken. Het betrof een pro-
ject rond straatnamen die naar 
een persoon werden vernoemd. 
Onze gemeentegeneesheer, hier 
plaatselijk en regionaal werk-
zaam tussen 1900 en 1934, werd 
in de zestiger jaren in Nistelrode 
geëerd met een straatnaam. Dat 
werd mijn studieobject want erg 
veel was hier niet meer bekend 
over hem. Zijn familie had inmid-
dels ons dorp verlaten.

Ook deze keer zat het mij mee. 
Het lukte mij zelfs om een klein-
dochter van deze gemeentege-
neesheer te achterhalen. Zij kon 
mij helpen aan wat foto’s en en-
kele leuke anekdotes over deze 
befaamde huisarts. Haar kundi-
ge opa, die zij erg bewonderde. 
Doorvragen leerde mij dat de fa-
milie nog ‘ergens’ over glasnega-
tieven zou beschikken, foto’s die 

door de dokter zouden zijn ge-
maakt. Hoewel de tv-documen-
taire al vier jaar geleden werd uit-
gezonden en de bevindingen van 
mijn speurtocht in een brochure 
werden vervat, bleef ik contact 
houden met de familie. Een best 
nieuwjaarsbericht kwam dit jaar 
toen bleek dat de drie kistjes met 
glasnegatieven waren gevonden. 
Glasnegatieven die de tand des 
tijds verrassend goed wisten te 
doorstaan. Tussen de ruim 200 
opnamen van familiefoto’s en 
vakantiekiekjes zaten ook unie-
ke opnamen van ons dorp die op 
menig ansichtkaart niet zouden 
misstaan.

Het is een puzzel om na te gaan 
waar en wanneer die opnamen 
werden gemaakt. Zelf mijn ge-
boortedorp kennende is de plek 
vaak wel te achterhalen waar die 
foto destijds werd gemaakt. Ge-
bouwen, wel of (nog) niet voor-
komend op zo’n foto, geven uit-
sluitsel en een indicatie voor de 
datering. 
Of een foto nu juist of spiegelver-
keerd staat is wel wat moeilijker, 
maar de cijfers op een scheur-
kalender en de letters van een 
door de geneesheer in zijn hand 
gehouden krant, sluiten elke ver-
gissing uit. Samen met Delpher 
en BHIC, die al enkele regionale 

dagbladen heeft gedigitaliseerd, 
weet ik zo enkele puzzels op te 
lossen en is er nu een verhaal bij 
die foto. Zo zijn er prachtige op-
namen boven water gekomen uit 
de beginjaren van de fotografie. 
Uit een tijdperk waarin slechts 
enkele inwoners, veelal toch de 
beter gestelden of een naar de 
missie vertrekkend heeroom, be-
schikten over een camera.

Inmiddels zijn de glasnegatieven 
door mij en mijn zoon gedigi-
taliseerd. Een tijdrovende klus 
maar met wat creativiteit en ex-
perimenteren kom je een heel 
eind. Mogelijk dat nu ook an-
dere heemkundigen enthousiast 
worden. Wie zou er destijds in je 
woonplaats al een camera gehad 
kunnen hebben? Wie maakte 
toen foto’s in en van het dorp en 

welke fotograaf werd door de in-
woners ingehuurd? Waar zouden 
die (glas)negatieven gebleven 
zijn? 

Nu zijn familieleden van die fo-
tograaf mogelijk nog traceerbaar. 
Door actie nu kan voor de ge-
meenschap, historisch waardevol 
beeldmateriaal achterhaald wor-
den en behouden blijven.

Voor Nistelrode unieke historische
foto’s en glasnegatieven achterhaald

Tekst door: Harrie van Grinsven

NISTELRODE - Een tijdje terug, in Oss, viel mijn oog op een boekpublicatie van fotograaf 

Leo van den Bergh. Het bleek een prachtig fotoboek te zijn met de titel: 

‘Geboren fotograaf, Oss en de wijde wereld door de ogen van Leo van den Bergh’. 

Al bladerend door dit boek trof ik een foto van het arbeidskamp aan. Dit kamp, in 1942

in Nistelrode opgericht, zou later nog vele functies vervullen. In de oorlog maakte Leo,

al dan niet in het geheim, foto’s in Oss en omgeving. Mijn interesse was gewekt.

Historisch 
waardevol 
beeldmateriaal 
kan nu nog 
achterhaald 
worden 
en dankzij 
digitalisering 
behouden 
blijven

Oogstfeest Arbeidskamp Nistelrode Foto: collectie stadsarchief Oss - Leo v.d. Bergh

Dochters Marietje en Willie van Binsbergen in brabantse kleding
met poffer Foto: collectie erven W.A.A. van Binsbergen

Gemeente geneesheer W.A.A. van Binsbergen in Nistelrode 
 Foto: collectie erven W.A.A. van Binsbergen
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Wijnsommelier en kaasspecialist
‘Ik ben de entertainer van de avond’

Met een bijbaantje in de keuken 
van een horecagelegenheid en 
ook de lessen die hij op het vmbo 
kreeg, ontdekte Nick al op jonge 
leeftijd dat daar zijn passie lag én 
ligt. “Met eten en drinken bezig 
zijn. Het contact met mensen. Ik 
vind het nog steeds allemaal even 
leuk”, stelt hij tevreden vast. 

Na de middelbare school begon 
hij dan ook aan een studie hore-
ca & bediening. Naast lessen op 
school zaten er echter ook stages 
in verweven. Zo kwam hij terecht 
in een restaurant in een hoger 
segment. 

“Alles had met drank en spijs te 
maken. Hoewel ik daar om te be-
ginnen kwam om het goed uit-
serveren van gerechten onder de 
knie te krijgen, werd ik ook gelijk 
verder aan het handje genomen. 
Er werd me uitgelegd welke ge-
rechten er waren en welke wij-
nen daarbij geschonken werden 
en waarom deze goed pasten bij 
wat uitgeserveerd werd.” 

Nick lacht: “Ik ben in een tijd 
begonnen dat de leeftijdsgrens 
voor alcohol nog op 16 jaar lag. 
Ik mocht het ook allemaal proe-
ven”, om te constateren: “Om-
dat ik zo goed begeleid werd, 
sloeg het enthousiasme van de 
uitbaters op mij over. Hier wilde 
ik in verder.”

Dat deed hij in een werk/leer ver-
volgopleiding waarbij hij slechts 
een dag in de week naar school 
ging en als fulltime leerling bij 
genoemd restaurant aan de slag 
ging. “Daar is het fundament ge-
legd van het sommelierschap”, 
zegt Nick, om toe te voegen: 
“Het is minder moeilijk dan het 
lijkt. De truc is om te weten hoe 
een gerecht smaakt. Is het zuur, 
zoet, romig, vet of pittig. Als je 
dat weet kun je een bijpassend 
drankje aanbevelen.” Hij voegt 
toe: “Dat hoeft niet altijd rode of 
witte wijn te zijn. Het gaat ver-
der dan dat. Een wijnsommelier 
heeft ook kennis van likeur, bier 
en warme drankjes zoals thee en 
koffie.”

Door zijn werk ontwikkelde 
Nick in verloop van tijd zijn ken-
nis over drank gelijk opgaande 
met die over allerlei soorten ge-
rechten. Daarbij bleef hij door-
studeren. Na een opleiding tot 
gastronoom/sommelier ging hij 
verleden jaar naar de academie 
voor gastronomie. Dat is de we-
tenschap van smaak en proeven. 

Onderwijl specialiseerde hij zich 
ook ‘en passant’ nog even in ka-
zen. “Daar is heel leuk mee te 
spelen in combinatie met dran-
ken. Dat is intussen mijn tweede 
passie geworden”, vertelt Nick 
opgewekt. 

Kaas is net zo complex als wijn. 
“Wereldwijd worden 
ontzettend veel 
verschillende 
soorten kaas 
gemaakt. 
Vooral in
wijngebie-
den. 

Ik ben me 
hierin al tij-
den aan het 
verdiepen. Er 
is geen studie 
voor, maar het is 
een kwestie van veel 
lezen en proeven.”

Nick zag in verloop van tijd wel 
iets veranderen. “Voorheen 
werkte je als wijnsommelier 

vooral in het hogere segment. 
Dat is achterhaald. On-

geacht waar men-
sen uit eten gaan 

komt er steeds 
meer vraag 
naar kennis 
aan tafel. Ik 
heb gezien 
dat gasten 
steeds meer 
op zoek zijn 

naar ervaring 
en beleving”, 

om enthousiast 
te melden. “Dat 

geef ik ze. Mijn vak is 
echt fantastisch. 

Eigenlijk ben ik de entertainer 
van de avond.” Hij besluit: “Dat 
geeft heel veel voldoening.”

HEESWIJK-DINTHER – Vanaf het moment dat hij als 14-/15-jarige in de keuken begon en kennismaakte 
met de horeca werd Nick Buermans gegrepen door de sfeer. Dusdanig dat hij uiteindelijk een opleiding 
volgde tot gastheer en in verloop van jaren doorstudeerde en zijn kennis, kunde en ervaring verder 
ontwikkelde. Inmiddels is de 27-jarige wijnsommelier en kaasspecialist.

Nick duidelijk gepassioneerd in actie
Tekst: Wendy van Lijssel Foto’s: Aangeleverd

De leeftijds-
grens voor 
alcohol lag 
nog op
16 jaar. Ik 
mocht het 
allemaal 
proeven

De voordelen:
• De presentatietekst verzorgen wij gratis.
• Geen automatische verlenging na een jaar. 
• Gebruik maken van faciliteiten op de website

Promoot jouw bedrijf

op onze goed gelezen

actuele website

www.mooibernheze.nl

Een jaar lang online adverteren met een 
bedrijfspresentatie op www.mooibernheze.nl 

met een link naar jouw website voor maar
€ 12,50 per maand

In DeMooiBernhezeKrant
een artikel voor € 50,-
(ter waarde van € 125,-)

Een kwartpagina
opgemaakt artikel.

Interesse? Stuur een mail naar verkoop@bernhezemedia.com
of bel met 0412-795170.

Zie voor de specificaties van deze actie: www.bernhezemedia.nl

ACTIEACTIEACTIEACTIEACTIEACTIEACTIE
Ga nu online 
adverteren en maak 
kans op een halve 
pagina in de krant

Enorme voorraad mondkap-
jes van MG Service krijgt 

een nuttige bestemming!

NISTELRODE - Dat er ondanks 
alle ellende die het coronavirus 
met zich meebrengt ook hele 
mooie en spontane initiatieven 
ontstaan, is inmiddels alom be-
kend. 

Zowel landelijk als regionaal 
maar ook in ons mooie Bernheze 
zijn er particulieren en bedrijven 
die hun steentje bij willen dra-
gen. Zo ook Kingspan Insulation, 
vestiging Tiel, een zeer gewaar-
deerde klant van MG Service 
uit Nistelrode die bij dit bedrijf 
een grote voorraad mondkap-

jes had gekocht. Eelco van MG 
Service: “De kapjes waren dus 
al verkocht aan Kingspan Insu-
lation maar dat bedrijf besloot 
ze te doneren. Een ontzettend 
mooi gebaar! Er is een groot 
tekort aan mondkapjes in de 
zorg, dat lees je overal. Omdat 
wij geen expertise hebben in de 
medische branche, hebben we 
besloten contact op te nemen 
met de huisartsenposten in Nis-
telrode en Uden omdat zij zicht 
hebben op de situatie en weten 
waar de prioriteiten en vraag het 
hoogst zijn.” MG Service is een 

technische groothandel, erva-
ren in het leveren, repareren en 
onderhouden van professioneel 
gereedschap voor de professio-
nele vakman. MG Service is ook 
gespecialiseerd in het beleveren 
en ondersteunen van bedrij-
ven werkzaam in de installatie, 
bouw, maar ook industrie én de 
agrarische sector.
Kingspan Group plc is een bouw-
materialenbedrijf gevestigd in 
Ierland en handelt in meer dan 
70 landen met meer dan 100 
fabrieken met ongeveer 13.500 
werknemers.

Samen sterk

‘De kapjes waren dus al 
verkocht, maar Kingspan 
besloot ze te doneren’

Corona-

nieuws
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Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

www.autobedrijflangens.nl

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

• BMW 118i 5-drs, navi, cruise, stoel-
 verwarming, PDC, 18 inch 46.000 km!, 2015
• Audi Q5 3.0 TDi, Quattro, aut. S-Line, navi, 

alcantara, xenon/Led, 19 inch, stoelverw. enz., 2011
•	 Mini	Countryman	Cooper S, knight bridge 

uitvoering! Full options, 2019
•	 Mercedes	E240, aut,
 avantgarde station,
 navi, clima, half leder, enz., 2014
•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, I-way, navi, 

camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2012

•	 Peugeot	207 1.6, 16V, turbo, feline uitv., pano, 
navi, clima, PDC, 156.000 km, 2007

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

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

•	 Skoda	Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi, 
 cruise-Control, 2015
•	 Volvo	V50 1.6 D, i-drive, navi, PDC, 2007
•	 VW	Caddy 1.9, TDI, airco, side,  bars, trekhaak, 

licht metaal, 2009
•	 VW	Golf 2.0, TDI, aut., PDC, stoelverw., clima, 

licht metaal, 3-drs, 2007
•	 VW	Golf GTI, DSG, 230 pk, navi,  camera, PDC, 

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

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak, 

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

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

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

nieuw	binnen

nieuw	binnen
verkocht

verkocht

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Nissan Qashqai 2.0, automaat, vol opties
97.000 km 2011
Opel Astra station, 1.0 turbo edition,
  zonnedak, 66.000 km 2016
Opel Corsa 1.2 16v airco 2003
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Opel Karl Innovation vol opties!
   82.000 km 2017
Opel Meriva 1.6 16v airco automaat 2005
Opel  Meriva 1.4 turbo airco trekhaak 2012
Opel Zafira 1.9 CDti,  airco, nette auto 2008
Renault Captur 0.9 TCe, dynamique,
   33.000 km! 2015

Renault Grand Scenic 1.2 Tce, bose
  uitvoering vol opties! 44.000 km 2017
Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016

Toyota Yaris 1.5, aspiration, 18.000 km 2017

Wordt verwacht: 
Opel Corsa 1.4 16v 3-drs airco 2008
Opel Mokka 1.4 turbo innovation
  29.000 km  2018
Renault Kangoo 1.2 TCe, automaat, 
   vol opties, 2.500 km!, nieuwe auto 2019

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

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Zomertijd? 
Banden
wisselen!

BERNHEZE - Zo’n twintig jaar 
geleden zaten er het hele jaar 
door dezelfde banden onder 
je auto. 

Maar tegenwoordig zijn ban-
den technisch zo goed, dat er 
aparte zomer- en winterban-
den zijn. Elk met hun specifie-
ke eigenschappen om zoveel 
mogelijk grip te bieden. Extra 
veilig dus, maar er is één ding 
waarmee je rekening moet 
houden: verwissel op tijd van 
winter- naar zomerbanden en 
vice versa! Het maakt name-
lijk écht uit in de hoeveelheid 
grip.

Bij 7 graden Celsius of lager is 
een winterband veiliger dan 
een zomerband. Hij heeft dan 
bijvoorbeeld een kortere rem-
weg. Maar boven de 7 gra-
den heeft de winterband juist 
nadelen - hij slijt bijvoorbeeld 
harder - en kun je beter op 
een zomerband rijden. Zomer-
banden bieden bij 7 graden 
Celsius en hoger meer grip 
dan winterbanden.

Handige vuistregel: gaat de 
zomertijd in, dan verwissel 
je de winterbanden voor zo-
mer-exemplaren. Dat verwis-
selen is het gemakkelijkst te 
doen bij je plaatselijke garage. 
Nu even regelen dus! 
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“Dit is allemaal zo spontaan gebeurd, zulke ver-
bondenheid ben ik niet gewend. Ontzettend mooi 
om te zien hoe zoiets binnen een paar dagen 
geregeld kan worden”, zegt Ruth van der Pol- 
Lakwijk, directeur van basisschool ’t Maxend. 

Mirjam Verbruggen van kinderopvang De Benja-
min sluit zich hierbij volledig aan en benadrukt dat 
het voor de kinderen ook een vreemde situatie is. 

“Het is fijn dat er van beide scholen professionals 
aanwezig zijn zodat er in ieder geval voor elk kind 
een bekend gezicht is. Dat hebben ze vooral nu 
echt nodig.”

De kinderen zitten nu verspreid over drie gezellige 
ruimtes, de jongste apart van de wat oudere kin-
deren. Het is mooi om te zien dat ze elkaar helpen 

waar nodig. “De kinderen werken op het moment 
veel digitaal, eten hun fruit en brood, spelen na-
tuurlijk net als anders lekker op de speelplaats en 
gaan gymmen in gymzaal De Overbeek die de 
gemeente ons ter beschikking heeft gesteld. Fan-
tastisch hoe snel deze dingen nu geregeld wor-
den”, zegt Mirjam. 

Ruth en Mirjam hopen dat ‘hun mensen’ fit blij-
ven om te kunnen doen waar zij goed in zijn.

NISTELRODE – Basisscholen De Beekgraaf en ’t Maxend hebben samen met kinderopvang De Benjamin de koppen bij elkaar gestoken 
en ervoor gezorgd dat kinderen van ouders die werken in de ‘vitale’ beroepen opgevangen worden zodat zij hun, vooral nu, erg belang-
rijke werk zo goed mogelijk voort kunnen zetten. De kinderen worden sinds vorige week dinsdag opgevangen in de huiselijke setting 
van genoemde kinderopvang, locatie de KanZ. 

Basisscholen ‘t Maxend,
De Beekgraaf en kinderopvang
De Benjamin slaan handen ineen
‘Ondanks alle ellende is het mooi om te zien dat we elkaar kunnen helpen’

Corona-nieuws

Het is fijn 
dat er van 
beide scholen 
professionals 
aanwezig zijn

Ondernemenis kansen zienen ze pakken 
In veel branches hebben ondernemers het zwaar. Voor starters die nog

geen buffer opgebouwd hebben, is het een heel spannende tijd.
Daarom verloten we de komende edities een kwart pagina redactioneel. 

Met 250 woorden met foto en logo in DeMooiBernhezeKrant.

• Ben jij een jaar of korter voor jezelf aan de slag? 
• Is jouw bedrijf gevestigd in Bernheze?
• Wil jij kans maken op een GRATIS KWART PAGINA in DeMooiBernhezeKrant?

Helemaal gratis!
LET OP:  het enige wat je moet doen om kans te maken: 
Stuur vóór 31 maart een mail met jouw gegevens naar

info@demooibernhezekrant.nl en wie weet word jij de winnaar
van deze mooie prijs ter waarde van € 150,-!

Je hoeft niet elke week te mailen; na een mail blijf je automatisch meedingen naar de prijs. 
Meedoen verplicht je tot niets. 

  

Starters
in Bernheze
opgelet!

Tekst en foto: Milène Putters

‘Fit blijven om te kunnen doen 
waar zij goed in zijn’

Bezoekers-
stop in
Bernhoven

UDEN - Om de verspreiding van 
het coronavirus nog meer in te 
dammen, voelt Bernhoven zich 
genoodzaakt om een bezoekers-
stop af te kondigen. 

Patiënten die nu in het zieken-
huis zijn opgenomen, en hun fa-
milie, zijn hierover geïnformeerd. 

Digitaal
Om toch nog contact te kunnen 
hebben met de familie buiten het 
ziekenhuis, kunnen patiënten en 
familieleden gebruikmaken van 
digitale hulpmiddelen als smart- 
phone of tablet. Voor patiënten 
die niet over een iPad beschik-
ken zijn iPads van Bernhoven 
beschikbaar en kunnen mede-
werkers helpen om het contact te 
maken. 

Uitzonderingen
Het kan zijn dat verpleegkundi-
gen en artsen beslissen om in bij-
zondere gevallen een uitzonde-
ring op de maatregel te maken. In 
dit geval wordt bij binnenkomst 
in Bernhoven uitgelegd welke 
hygiëne- en isolatiemaatregelen 
getroffen moeten worden. 
Het zijn ingrijpende maatregelen 
die Bernhoven liever niet zou ne-
men. Ze zijn in deze bijzondere 
tijden helaas nodig en het zie-
kenhuis doet dan ook een be-
roep op begrip van de getroffen 
patiënten en hun familie.

BEN LOYAAL, KOOP LOKAAL
Een lokale krant, gemeentebreed verspreidt. 
Bij twaalfduizend huishoudens ligt hij weke-
lijks op de keukentafel, of wordt opgepakt 
om met de voeten omhoog te genieten van 
de verhalen die de krant rijk is. Een bedrijf 
met een verbindende factor en daar zijn we 
trots op. 
Team DeMooiBernhezeKrant geeft zich 
zomaar niet gewonnen, wij kunnen de le-
zers niet voor niets bij de brievenbus laten 
wachten.

ADVERTENTIES
De krant kan gemaakt worden door de ad-
vertenties die erin staan. Wij begrijpen dat 
bedrijven die hebben moeten sluiten geen 
advertenties kunnen zetten. Gelukkig kun-
nen veel bedrijven nog vooruit en sommige 
hebben het zelfs enorm druk. 
Daarom ondernemers, schrijven wij zo 
graag over jullie bedrijf. Want die verhalen 
zorgen er ook voor dat we de krant kun-
nen blijven maken. Ben jij zo’n ondernemer, 
waar adverteren niets voor is? Gooi je be-
scheidenheid even over boord en zorg dat 
wij DeMooiBernhezeKrant ook deze perio-
de gewoon iedere week in de brievenbus 
kunnen laten vallen. Dan is het weer echt 
‘Door Bernheze, Voor Bernheze’!

Alles om het ‘eenzaamheids-
virus’ wekelijks te bestrijden
Ondernemers, laat je zien
BERNHEZE – DeMooiBernhezeKrant, jouw gratis huis-aan-huis krant. Met mooie ver-
halen, nieuwtjes, oproepen, zoekertjes, advertenties, maar bovenal contact met de 
buitenwereld, in de brievenbus. Niet op een scherm, niet op afstand, maar bij de 
mensen in huis. In een tijd waarin niets normaal genoemd kan worden, haalt Bernheze 
Media alles uit de kast om één verbindende factor in Bernheze in stand te houden. 
Alles om het ‘eenzaamheidsvirus’ wekelijks te bestrijden.
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‘Blijf zoveel mogelijk thuis’
pag. 3

Informatie voor de kernen
pag. 12

Angela Roefs
pag. 6

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Mooi Vrouw

Ine van Kempen
pag. 3Mooi Vrouw

Ik zou eigenlijk juist nu
Een arm om je heen willen slaan
Zoveel nieuws, zo stil is het op straat
Een elleboog was nooit zo beschaafd
En er is wel meer raars want
Ik bel m’n moeder met een trilling in de stem
Door wat er moest van de minister-president
Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng
En ik denk aan
Alle zorg om gezondheid en banen
Op televisie is nu alles zo beladen
Ik denk aan grootmoeders en -vaders
Maar gek genoeg brengt het ons samen

Zeventien miljoen mensen
 Op dat hele kleine stukje aarde
 Die schrijf je niet de wetten voor
 Die laat je in hun waarde

Zo zitten d’r nu duizenden studenten
In de lente op hun kamer
En ondertussen kneiterharde werkers
In de zorg, die amper slapen, maar met
Zeventien miljoen mensen
Is het best wel even schrikken
Zit de helft inmiddels thuis, maar met
Zeventien miljoen mensen
Met de neus in dezelfde richting komen we hier uit, met

Zeventien miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor
Die laat je in hun waarde

Bron: songtekst Davina  Michelle en Snelle

BERNHEZE, ZORG GOED VOOR ELKAAR
ZEVENTIEN MILJOEN MENSEN SLAGERIJ VAN ORSOUW

Flyer voordeel actie
Heesch en Nistelrode

VAN ZOGGEL
WONEN & ZO
Folder ‘Op zoek naar
jouw ware thuis’
Heeswijk-Dinther,
Vorstenbosch, Loosbroek,
Nistelrode en gedeelte Heesch

BIJLAGE DEZE WEEK

Zondag de klok
een uurtje vooruitNatuurlijk hoef je

niet te adverteren
Ben loyaal koop lokaal

...maar het mag wel
DeMooiBernhezeKrant
Uw-huis-aan-huis-bladZie pagina 18



  

#SAMENSTERK
#BENLOYAALKOOPLOKAAL

Met deze poster voor mijn raam, laat ik zien dat ik denk aan al die harde werkers in vitale beroepen,
zieke mensen waarvan wij hopen dat zij snel beter worden en slachtoffers van deze crisis.

Dat zij steun mogen vinden in deze positieve gedachte. Hou je sterk, wij denken aan je!
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