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De zorg voor dieren gaat gewoon door

Zeven dagen per week, twaalf 
maanden per jaar

HoKaZo is gevestigd aan de Lan-
ge Goorstraat in Uden en is een 
opvangcentrum voor gevonden 
honden en katten waar, mits de 
eigenaar zich niet meldt, na twee 
weken getracht wordt een goed 
onderkomen voor te vinden. 
Onder de vlag van HoKaZo
is ook de dierenambulance ac-
tief. Na een telefoontje halen zij 
gevonden en gewonde dieren 
op. Iets wat veel verder gaat dan 

huisdieren alleen. “We hebben 
contacten met gespecialiseerde 
opvang in de regio, dus als er 
egels, vogels, reeën en dergelij-
ke gevonden worden, gaan deze 
daar naartoe”, vertelt Ron Ver-
hoeven uit Heeswijk-Dinther.

Genoemde maakt onderdeel 
uit van het zeskoppige bestuur, 
dat samen met beheerders en 
vrijwilligers, zorgdraagt voor
HoKaZo. Ook in tijden van coro-
na, wat niet alleen mensen treft, 

maar indirect ook dieren. 
HoKaZo heeft na-

melijk de deuren 
moeten slui-

ten. ”Dat 
maakt dat 
de die-
ren die 
bij ons  
     ver-
bl i jven 

momen-
teel niet 

vanuit het asiel geadopteerd 
kunnen worden. Verder missen 
we de hulp van stagiares en vrij-
willigers die vanwege het virus 
niet inzetbaar zijn”, bedenkt 
Ron hardop om toe te voegen: 
”Gelukkig hebben er de afge-
lopen weken toch een aantal 
zogenaamde ‘langzitters’ een 
nieuw baasje gevonden. Dat is 
altijd fijn.” 

Naar het schijnt zijn het topda-
gen voor hondenfokkers. Veel 
mensen werken thuis en ook 
de kinderen hoeven niet naar 
school. Wat is er dan leuker dan 
een puppy? De hoop is dat er 
niet in een opwelling gehoor 
wordt gegeven aan dit - in deze 
tijd - leuke tijdverdrijf. Een hond 
blijft niet altijd zo klein en wordt 
gemiddeld tien tot vijftien jaar 
oud. 

“Een kat is gemakkelijker te 
houden. Die hebben een kat-
tenbak en kunnen beter alleen 
zijn”, weet Verhoeven. Het kit-
tenseizoen komt er alweer bij-
na aan. Dat maakt dat ook bij 
HoKaZo weer een grote toeloop 
verwacht wordt. De opvang is 
naarstig op zoek naar meer vrij-
willigers, maar ook gastgezinnen 
voor de opvang van zwangere 
poezen, of moederpoezen met 
kittens of weeskittens. “We zijn 
eigenlijk het hele jaar op zoek 
naar pleeggezinnen. Ook voor 
hoogbejaarde katten en honden 
en voor zieke dieren die moeten 
herstellen na een operatie”, zegt 
Verhoeven. 

Zorg voor dieren houdt niet op 
in de avonduren of het week-
end. Dat gaat zeven dagen per 
week en twaalf maanden per 
jaar door. Daarom is de hulp 
van vrijwilligers onontbeerlijk. 
“We zijn op zoek naar mensen 
voor de dierenambulance, maar 
ook voor de verzorging. Men-
sen worden ingewerkt. Liefde 
voor dieren is een voorwaarde, 
maar bestand zijn tegen dieren-
leed ook. Buiten dat zoeken we 
ook klusjesmannen, schilders en 
een elektriciën. Samengevat is er 
werk genoeg bij HoKaZo”, somt 
Verhoeven op. Uiteraard hoopt 
hij snel op betere tijden. 

BERNHEZE/UDEN – De dierenambulance doet nog steeds haar plicht en haalt in de regio gewonde en gevonden (huis)dieren op, maar de 
deuren van HoKaZo (Honden en Katten Zorg) in Uden zijn vanwege het coronavirus al enige tijd gesloten. Daarmee is de zorg voor dieren 
die een liefdevol thuis zoeken niet weg, als ook het werk niet. Sterker nog; er is meer werk dan ooit, want het ‘kittenseizoen’ is begonnen 
en vanwege het coronavirus zijn alle stagiaires weg en een aantal vrijwilligers is niet inzetbaar. Alle hens aan dek dus...

Vrijwilliger Rodney Spruijt met kat Simba  Tekst: Wendy van Lijssel

Liefde
voor dieren 
is een 
voorwaarde

Voor informatie over of aanmelding als vrijwilliger, het adopteren van een hond of 
kat, maar ook voor de inzet als pleeggezin ga naar www.hokazo.nl.
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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.

Na hun trouwdag op 14 april 
1970 zijn ze in gaan wonen bij 
Jantje Broek (klompenmaker, 
mondharmonicaspeler en klep-
peraar) in het ouderlijk huis van 
Jet aan de Torenstraat 31, waar-
na ze in 1972 verhuisd zijn naar 
de Heilarensestraat 60. Daar wo-
nen ze nu nog steeds. Hennie en 
Jet hebben drie zoons: Mart (38) 
en Henri (49) wonen beiden in 
Heeswijk-Dinther en Arno (47) 
woont in het Belgische Lanaken. 
In totaal hebben ze zeven klein-
kinderen waar ze maar al te trots 
op zijn. 

Hennie is ruim 40 jaar werkzaam 
geweest als voorman bij Gebr. 
v.d. Donk uit Nuland. Jet heeft 
in die tijd altijd de zorg voor de 
kinderen en het huishouden ge-
had. Samen hebben ze jarenlang 
elk weekend Nederland en Bel-
gië doorkruist om hun drie zoons 
de wielersport te kunnen laten 
beoefenen. 

Inmiddels genieten ze beiden 
van een welverdiend pensioen en 
springen ze nog regelmatig bij als 
klusjesman/-vrouw bij de diver-
se verbouwingen aan de huizen 

van 
hun
kinde-
ren. 
Hennie
is lid 
van TWC 
De Kachelders 
en fietst wekelijks nog ruim 200
kilometer, in de winter op de 
MTB (mountainbike, red.) en 
in de zomer op de racefiets. Jet 
doet momenteel vrijwilligers-
werk bij CC Servaes en De Zon-
nebloem. Daarnaast wandelt ze 
graag en zingt ze bij De Borrel-
noten. Grote hobby van beiden 
is de, door hun zelf aangeleg-
de tuin, aan de Heilaren (Jetjes 
Theetuin). Daarnaast gaan ze al 
jaren één keer per jaar een week 
op wintersportvakantie in Brixen 
im Thale (Oostenrijk). Daar heb-
ben ze het afgelopen jaar met de 
gehele familie al een voorproefje 
op het gouden huwelijk gehad. 
Het échte feest stond gepland 
voor vrijdag 3 april. Helaas is dit 
door de coronacrisis geannu-
leerd. Laten we hopen dat ze dit 
in goede gezondheid verderop in 
dit jaar alsnog uitgebreid kunnen 
vieren.

Gouden bruidspaar
van Zandbeek-van den Broek

HEESWIJK-DINTHER - Hennie van Zandbeek geboren in 1950 in 
Vught en Mariëtte (Jet) van den Broek, geboren in 1950 in Dinther, 
hebben elkaar in 1968 bij het 11/11-bal bij De Lindenboom in 
Schijndel leren kennen. Jet was daar samen met haar vriendin en 
buurmeisje Maria van Beekveld op de brommer. Een lekke band was 
de aanleiding om de hulp van Hennie en zijn kameraad Wil van 
der Heijden in te roepen, die maar al te graag behulpzaam waren. 
Het resultaat is inmiddels bekend, beide stellen zijn overigens nog 
steeds goed bevriend met elkaar.

Hennie en Mariëtte Foto: Peter Kriele

Corona-
nieuws

BERNHEZE - Mister Valentino komt met zijn 
one-man circus langs bij kinderen en mensen 
met een beperking. Dit omdat we in deze tij-
den van isolatie en machteloosheid allemaal 
wel wat afleiding kunnen gebruiken! 

In jouw voor- of achtertuin verzorgt hij een 
vrolijke korte voorstelling met goochelen, jon-
gleren en - als er plaats genoeg is - ook nog 
eens met zijn vrolijke circushondjes! Jullie blij-
ven lekker binnen. Er is dus geen contact en 
dus geen risico!
De kosten? Mister Valentino vraagt alleen een 
reiskostenvergoeding zodat hij dit kan blijven 
doen. Mister Valentino komt in heel Bernheze
en omstreken. Bel voor meer informatie 
06-13678345 of stuur een mailtje naar 
circusvalentino@gmail.com.

One-man circus in je voor- of achtertuin Lieve opa en oma Nistelrode,

opa gefeliciteerd met je
verjaardag, jammer dat we
niet op je feestje kunnen komen!

We missen jullie! Kusjes en knuffels van 

Isabel en Lynn

Van den Broek Kleinfruit
Het seizoen is weer 

begonnen. 
Diverse soorten fruit 7 dagen per 

week verkrijgbaar via de automaat.

Fruit voor het maken van jam en saus 
graag telefonisch bestellen.

Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther
06-11372396
info@vandenbroekkleinfruit.nl

Lieve opa en oma maaier
en opa en oma motor,

We missen jullie knuffels 
erg! Hopelijk kunnen we
jullie weer snel bezoeken.

Siem, Janne en Jent

Maar waarom dan niet een spe-
ciale ‘Lunchbox Cadeau’ aan-
bieden, zo dacht hij. Daarom 
lanceert ’t Pumpke vanaf deze 
week naast de normale afhaal-
lunchbox, het ‘Lunchbox Ca-
deau’. Compleet met soepje,
kroket, sandwich kip/mango, 
zalmwrap, broodje carpaccio,
fruit en een brownie. Als extra
verrassing ook nog een smoothie. 
Thuisbezorgd in heel Bernheze 
voor € 16,50 per persoon. Be-
stellen kan tot één dag van te 
voren. Betalen gaat via een tik-
kie. Makkelijk en een echt leu-
ke verrassing. O ja, de normale 
afhaallunchbox blijft dus ook te 
bestellen voor zowel zaterdag als 
zondag voor € 12,50 p.p.

Ook op Koningsdag afhalen!
Op maandag 27 april is het Ko-
ningsdag. Ook dan biedt eet-
cafe ’t Pumpke de mogelijkheid 
om te profiteren van zowel de 

lunchbox als de inmiddels be-
kende afhaalmenu’s.

Feestelijke actie
met speciaalbieren
Om er rondom Koningsdag toch 
een feestelijk tintje aan te geven, 
biedt ’t Pumpke een leuke actie 
aan in de vorm van vier speciaal-
bieren voor de prijs van € 7,50.

Afhaalmenu’s vallen
goed in de smaak
De afhaalmenu’s vallen nog 
steeds erg goed in de smaak. 
Het is fijn dat we op deze manier 
nog een beetje contact houden 
met onze klanten, aldus Ron de 
Lorijn.

Verras iemand

NISTELRODE - Een rijk gevulde lunchbox om iemand te verrassen? 
Een origineel en smaakvol idee. Dat ontdekte Ron de Lorijn van 
Eetcafé ’t Pumpke afgelopen weekend. Wat gebeurde was namelijk 
dat de nieuw geïntroduceerde lunchbox ook als cadeau voor ande-
ren werd besteld. Een goed idee, vond Ron de Lorijn.
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Gezocht

energieke 
managementassistente met 
organisatorisch vermogen

(37,5 uur)

Enthousiast geworden?  
Voor meer informatie

kijk op www.notarisgroeneweg.nl
of bel 0412-454938.

• Kun je goed het overzicht bewaren?

• Ben je flexibel en kun je snel schakelen?

• Werk je nauwkeurig en klantgericht?

• Wil je werken in een dynamisch en groeiend bedrijf?

• En ben jij binnenkort fulltime beschikbaar?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Anderhalvemeter-duel
Ik zag de fietser al van ver aankomen. Het was een rechte, smalle 
weg en er was weinig beschutting, dus ik had vrij zicht. Het was 
duidelijk te zien dat ook deze fietser de afgelopen weken geen 
kapper hadden bezocht, want zijn haren wuifden in de wind. Ik 
weet zeker dat hij ook mij had gezien, want ik zag direct ook enige 
nervositeit ontstaan. Ogenschijnlijk was hij druk aan het bedenken 
hoe hij dit anderhalvemeter-duel zou aanvliegen. Het was 
onmogelijk uit te wijken op dit bospad of je moest er voor kiezen 
onverhard verder te gaan. Ik was niet van plan dat te doen met 
een baby als bijrijder en mijn tegenligger leek me niet een persoon 
die snel toe zou geven. Ik zag mijn tegenstander steeds dichterbij 
komen.

Ineens had ik gevoel bij mensen die vertelden wel eens deel te 
nemen aan straatraces. Van die races waar je met twee auto’s recht 
op elkaar af rijdt. Wie als eerste uitwijkt om te voorkomen dat er 
ongelukken gebeuren, is de verliezer. Ik kon mij de adrenalinekick 
van dit soort idioterie nooit voorstellen, maar nu voelde ik de 
opwinding door mijn lijf gieren. Ook mijn bijrijder was door het 
dolle heen en gilde dat het een lieve lust was. Ik spoorde haar aan 
nog harder te gillen en gebruikte haar speelgoedtoeter om onze 
tegenstander te laten weten dat we voor de duvel niet bang waren. 
Dit duel gingen we winnen.

Juist op het moment dat ik een oerkreet wilde loslaten en mijn 
tegenligger wilde laten zien wie de sterkste was op 
dit bospad, stak mijn tegenligger ineens zijn hand 
op en begon enthousiast naar ons te zwaaien. 
‘Ook hallo meisje, wat leuk dat je naar me zwaait’, 
hoorde ik ‘m zeggen toen hij mij passeerde.

Ik stopte met trappen, stak mijn hoofd boven het 
kinderscherm uit en keek naar mijn bijrijder. Met 
een grote lach keek ze mijn tegenstander na en 
kneep hard in haar speelgoedtoeter. Toet-
toet, lachend verloren.
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LUCHTPOST
DAFNE ACHTERBERG
"Hallo! Ik ben Dafne Achterberg, 25 jaar en ik kom 

oorspronkelijk uit Heeswijk-Dinther. Ik ben nu al zo’n 

anderhalf jaar op reis. De afgelopen maanden heb ik in 

Australië gewoond, heb ik zes maanden op een 'cattle 

station' gewerkt, heb ik Bali twee keer bezocht én ben ik op 

Fiji, in Dubai, Sri Lanka, India, en op de Malediven geweest. 

Ook ben ik met de feestdagen nog even thuisgeweest en 

heb ik in Europa nog een paar stedentripjes gemaakt voor ik 

mijn reis door Azië weer ging voortzetten. 

Ik verblijf momenteel al een maand in Thailand, 
ik ben op Koh Phangan samen met Gilbert Wijnen. 
Wij hebben er bewust voor gekozen om in Thailand 
te blijven vanwege de coronacrisis. Ik was in India 
toen het overal steeds erger werd. Ik verbleef in Goa 
en deed daar een yogaretreat. Omdat je tijdens zo’n 
retreat niet echt veel mee krijgt van de buitenwereld, 
had ik niet echt in de gaten hoe erg het overal was. 
Mijn ouders wilden heel graag dat ik naar huis zou 
komen, of in ieder geval India zou verlaten. Ik zag dat 
niet zo zitten omdat ik thuis geen werk heb, dus ook 
niks om handen zou hebben. Achteraf ben ik heel blij, 
want een paar dagen later sloten ze India en heel veel 
kennissen van mij zitten al weken vast in hostels. 

Mijn eerste plan was om India voor Bali in te ruilen. 
Dat ging al niet meer lukken, omdat ook Indonesië 
haar deuren ging sluiten. Toen besloot ik een ticket 
te boeken naar de Malediven en het daar maar uit 
te zingen. Maar ook dat ging niet, een paar uur voor 
ik zou vliegen mochten er geen nieuwe gasten meer 
inchecken in de hotels en guesthouses. Uiteindelijk 
heeft mijn zus maar een ticket geboekt zodat ik 
rechtstreeks vanuit India naar Amsterdam kon vliegen.

Diezelfde dag had ik contact met Gilbert, en die 
vertelde mij dat ik nog naar Bangkok kon vliegen om 
vanaf daar naar Koh Phangan te reizen. Dus snel mijn 
ticket naar Amsterdam geannuleerd en een ticket naar 

Bangkok geboekt, het was heel spannend allemaal! Het was nog een hele reis, want 
vanaf Bangkok moest ik met een nachtbus twaalf uur reizen naar Surat Thani, en vanaf 
daar nog een paar uur op de boot naar Koh Phangan. Maar uiteindelijk, na drie dagen, 
was ik dan toch eindelijk op mijn plaats van bestemming! 

We hebben ons nu gevestigd in Coral Bungalows, een resort in Haad Rin, in het zuiden 
van Koh Phangan. Nu wachten we gewoon af wat er gaat gebeuren. We hebben een 
koelkastje gekocht en ook kookspulletjes. En als we weer kunnen gaan, verkopen we alles 
of geven we het weg. We hebben hier een superfijne plek; op het resort verblijven nog 43 
mensen uit allerlei verschillende landen. We hebben een zwembad, het resort ligt aan het 
strand, vaak eten we samen, soms maken we een kampvuur op het strand en barbecueën 
we vis. 

Op het eiland zijn gelukkig geen coronagevallen, ze hebben het eiland op tijd afgesloten. 
Daarom noemen wij het 'quarantaine island'! Wel hebben we een avondklok, mogen we 
niet met teveel mensen bij elkaar zitten, wordt onze temperatuur gemeten als we een 
supermarkt binnengaan en we moeten te allen tijde een mondkapje dragen als we buiten 
het resort komen. Ook moeten we natuurlijk de anderhalvemeterregel in acht nemen. 

Ik kan natuurlijk nu niet zoveel plannen omdat niemand weet wanneer alles weer een 
beetje normaal wordt. Ik probeer online wat te werken zodat ik toch een beetje geld kan 
verdienen. Ik was bezig met werk op de Malediven op een resort, of in Nieuw-Zeeland 
op een schapenboerderij. Maar dat is nu helaas ook 'on hold' gezet omdat niemand in de 
toekomst kan kijken. 

Je kunt altijd een kijkje nemen op mijn Instagram als je mijn avonturen wilt volgen! 
@dafneachterberg 

Verder zou ik iedereen heel veel sterkte willen wensen in deze moeilijke tijd!

Groetjes vanuit Koh Phangan, Thailand!"

Mijn ouders wilden heel graag dat ik naar huis zou 

'We hebben een superfi jne 
plek. We noemen het 
'quarantine island'!'

'Mijn bijrijder was door het dolle heen 
en gilde dat het een lieve lust 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

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

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

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

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

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

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

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

HEESCH - Op 16 april is de 
BrabantSport Zorgtour gestart. 
Tijdens deze tour brengen Bra-
bantse topsporters een bezoek 
aan een aantal Brabantse zorg-
instellingen en ziekenhuizen. 

Hierbij wordt per locatie bekeken 
waar behoefte aan is. Olympisch 
para-atlete Sanne Voets, ambas-
sadrice van Team BrabantSport, 
verzorgde onder andere een be-

weegles voor bewoners van de 
seniorenwoningen van Mooi-
land in Heesch. Deze les gaf ze 
samen met Ineke Schlatmann, 
vanuit Uniek Sporten Noord-
oost-Brabant, een activiteit van 
ONS welzijn. Doel van de tour is 
iedereen te inspireren om ook nu 
vanuit hun woning te blijven be-
wegen. En dat lukte! De bewo-
ners deden actief mee vanaf hun 
balkon of vanachter het raam.

BrabantSport Zorgtour
van start met beweeg-
lessen bij senioren-
woningen

Corona-nieuws

En toen was het 16 maart. Waar ik normaal met mijn 
groep 3A gezellig in de kring zat, bleef het nu leeg en stil. 
Er kwamen vragen, gevoelens van lichte paniek, updates, 
nieuwe ontwikkelingen, adviezen, richtlijnen, ideeën voor 
thuisonderwijs, Google Hangout, Classroom, Screencastify... 
en wij moesten snel en weloverwogen hierop reageren.

Inmiddels zijn we vier weken verder. Mijn parttime baan 
heeft plaatsgemaakt voor fulltime telefoon en laptop aan. 
Mijn duopartner zie ik dagelijks online en we proberen 
zoveel mogelijk samen te delen in deze rare tijd. Op afstand 
vergaderen is het nieuwe normaal en voor tasjes met 
schriftjes aan de voordeur hangen, draaien wij onze hand 
niet om. 

Vroeg in de ochtend, als het in huis nog stil is, maak ik 
instructiefilmpjes. Om 8.30 uur wordt het huiswerk voor de 
dag verstuurd. Mijn eettafel is inmiddels veranderd in een 
driepersoonsbureau waar ik met mijn twee zonen aan kan 
werken. We hebben thuis een nieuw ritme gevonden. Met het 
mooie weer erbij, lijkt het voor hen soms bijna op vakantie.

Iedere schooldag zit ik om 10.00 uur klaar om de kinderen 
van mijn klas op mijn scherm te zien en even te kletsen. Het 
is fijn om te weten dat het goed met ze gaat. De foto’s die ze 
sturen om te laten zien hoe ijverig ze aan het werk zijn, die 
mooie bladzijde in hun schrijfschrift die ze willen delen of 
het zelfgemaakte cakeje dat ik bij mijn voordeur vind, zijn 
momenten om blij van te worden. Het geeft mij het gevoel dat 
we samen onze uiterste best doen om er iets van te maken.

Maar ondertussen kan ik niet wachten om in de deuropening 
van mijn klas te staan en alle snoetjes weer in het echt te zien...

Kelly de Klerk, leerkracht groep 3, BS De Toermalijn, Heesch

Aan het woord Kelly
Leerkracht groep 3BS De Toermalijn

in Heesch

Zo belde er een mevrouw naar de 
stichting om een oude computer 
aan te bieden. Zij had bedacht 
dat er vast wel ergens iemand 
is, die deze kan gebruiken. Een 
ontzettend lief gebaar! Kinderen 
worden op dit moment veelal 
thuis op afstand via de com-
puter begeleid bij hun school-
werk. Echter zijn er kinderen 
die door omstandigheden niet 
de beschikking hebben over het 
juiste materiaal. Inmiddels zijn 
er nog twee laptops aangebo-
den. WIJ,HEESCH hoopt op nog 
meer aanbod, vanuit de stichting 
zodat nog meer mensen blij ge-
maakt kunnen worden.

Ondertussen heeft een vrijwil-
liger spontaan aangeboden om 
bij mensen, die dat niet meer 
zelf kunnen, hun tuintjes te on-
derhouden. Geweldig initiatief 
en zo hopen wij op nog meer 
mensen met groene vingers die 
graag iets voor de medemens 
betekenen. Heb je interesse? 
Meld je dan aan!

Binnen het boodschappenpro-
ject ontstaan inmiddels ook 
mooie contacten. Vrijwilligers 

die inmiddels voor een vast gezin 
boodschappen doen en waarbij 
zo een band ontstaat. Vanuit 
Stichting WIJ,HEESCH juichen 
wij al deze mooie ontwikkelin-
gen toe. Inmiddels wordt er hard 
gewerkt aan onze nieuwsbrief. 
Binnenkort volgt meer informa-
tie hierover.

Mensen, blijf gezond, houd af-
stand, blijf betrokken, let een 
beetje op elkaar en bedankt voor 
alle inzet en saamhorigheid!

Voor aanmeldingen, vragen et-
cetera kun je contact opnemen 
met Stichting WIJ,HEESCH via 
wijheesch@gmail.com of 
06-12997409.

Verrassende initiatieven
HEESCH - Stichting WIJ,HEESCH werd blij verrast 
door een aantal spontane acties binnen de vrijwil-
ligersgroep, dan wel daarbuiten. Mooie zaken die 
mensen samenbrengt en betekenis hebben.

Corona-

nieuws
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Herman en Marietje van Gaal
HEESWIJK-DINTHER – 
Alweer 60 jaar geleden 
gaven Herman en Marietje 
elkaar het ja-woord. Waar 
het bruidspaar normaal 
veel tijd doorbrengt met 
familie viert zij nu haar 
diamanten huwelijk met 
zijn tweetjes. 

Marietje, die met haar meisjes-
naam Verstegen heet, is geboren 
in Vorstenbosch als de oudste 
van vier. Herman is de jongste 
uit een gezin van achttien en 
geboren in Heeswijk. Ze leer-
den elkaar in 1957 kennen in de 
Lunenburg en trouwden op 20 
april 1960. ’s Ochtends voor de 
wet in het gemeentehuis in Nis-
telrode en ’s middags in de kerk 
in Vorstenbosch. Na het trouwen 
gingen ze samen in het ouderlijk 
huis van Herman wonen in Hees-
wijk-Dinther, in dezelfde straat 
als het kasteel. 

Het huis van Herman en Mariet-
je was een boerderij. Ze hadden 
een gemengd veebedrijf met on-
der andere kippen en varkens, 
later groeide dat uit naar een 
koeienboerderij. Op de boerde-
rij werden vijf kinderen geboren: 
drie meiden en twee jongens. 
Alle kinderen zijn met het boe-
renleven grootgebracht, maar 
helaas verongelukte zoon Mark 
op 8-jarige leeftijd bij een nood-
lottig tractorongeluk. “Dat was 
verschrikkelijk. Het viel niet al-
tijd mee om samen als gezin de 
draad weer op te pakken”, ver-
telt Marietje. 

Herman en Marietje hebben 44 
jaar op de boerderij gewoond en 
gewerkt. Inmiddels zijn ze ver-
huisd naar het dorp en heeft hun 
zoon de boerderij overgenomen. 
“Dat was een grote overgang, 
maar we hebben er geen mo-
ment spijt van gehad. We wonen 
in een fijn huis en we hebben fij-
ne buren”, vertelt het echtpaar. 
Herman is nog graag op de boer-

derij, waar hij voorheen ook nog 
graag kluste. Daarnaast heeft hij 
zestien jaar Tafeltje Dekje maaltij-
den rondgebracht. 

Tegenwoordig kijkt Herman 
graag sport op tv en is hij al bijna 
60 jaar actief lid bij het Sint Wil-
librordusgilde, waarvan hij vier 
keer Koning is geweest. Marietje
geeft al veertien jaar begeleid 
schilderen op Laverhof en leest 
iedere week wel een boek. Vroe-
ger naaide ze de kleren voor de 
kinderen en heeft ze ook zes 
bruidsjurken gemaakt, waaron-
der die van haar twee dochters en een schoondochter. Tegen-

woordig doet ze nog verstelwerk 
voor het gilde, de kinderen en 
kleinkinderen. 

Herman en Marietje wilden hun 
60-jarige bruiloft eigenlijk niet 
vieren, vanwege de dood van 
kleinzoon Joost van Beekveld. 
“Na het overlijden van Joost 
zeiden we tegen elkaar: zonder 
Joost willen we nooit meer fees-
ten. Maar de familie wilde het 

toch graag vieren”, vertelt Ma-
rietje. Het feest was gepland met 
ruim 150 genodigden. Helaas 
kon vanwege de coronacrisis het 
feest niet doorgaan. 
Het stel hoopt nog lang in goede 
gezondheid van elkaar, hun kin-
deren, veertien kleinkinderen en 
drie achterkleinkinderen te mo-
gen genieten. 

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

Diamanten bruidspaar

Marietje en Herman  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Edwin Hendriks

Even samen voor de gezinsfoto

De kleinkinderen v.l.n.r.: Joris, 
Lobke en Stan

's Ochtends voor de wet in het 
gemeentehuis in Nistelrode en

's middags in de kerk in Vorstenbosch'

Met afstand werd er gefeliciteerd
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Mijn naam is Kim van Orsouw, 
ik ben werkzaam als coördinator 
zorg bij Laverhof. De coronacrisis 
is een hele uitdaging! Elke dag 
brengt weer wat nieuws. Afspra-
ken veranderen, richtlijnen wor-
den aangepast. Hoe zetten we 
dit weg, zodat het voor iedereen 
duidelijk is? Gelukkig doen we dit 
samen en helpen we elkaar waar 
we kunnen en dat voelt goed. 
Waar voorheen wel eens gemop-
perd werd, wordt nu met elkaar 
gesproken, naar elkaar geluisterd 
zonder oordeel en voelen we 
hetzelfde, die ONMACHT! Dit 
brengt ons wel dichter bij elkaar 

en maakt ons sterk, en ja soms 
breken we, maar ook dan zijn we 
er voor elkaar!

Hoe ik dit combineer met thuis? 
Meestal is mijn energie op als ik 
thuiskom, ik heb een half uurtje 
de tijd om bij te tanken. Dit is 
terwijl ik naar huis rijd. Radio aan 
en in mijn hoofd de dag door-
nemen. Wanneer ik thuis kom 
willen onze drie kinderen mij om 
de nek vliegen, maar voordat 
ze dat doen vragen ze toch nog 
even snel: "Mama, heb je geen 
corona?" Nee, mama heeft geen 
corona. En dan krijg ik alsnog 
die knuffel. Het huishouden en 
de thuisschool kan ik overlaten 
aan mijn man. Dit laat ik op mijn 
werkdagen echt even los. Vind 
ik iets minder belangrijk nu. Het 

belangrijkste is dat we gezond 
blijven en ik kan blijven werken.

Wat ik het moeilijkst vind? Dat 
is dat we niet de zorg kunnen 
geven die we willen geven. 
We doen onze stinkende best, 
maar door de richtlijnen vanuit 
het RIVM, die we écht allemaal 
moeten volgen (dit kunnen we 
niet vaak genoeg zeggen), is dit 
moeilijk. Hoe geven we dat ‘zo 
thuis mogelijk gevoel’ als er geen 
bezoek mag komen? Bewoners 
niet naar buiten kunnen voor 
een wandeling? We anderhalve 
meter afstand moeten houden? 
In deze tijd hebben de bewo-
ners juist hun naasten nodig om 
hun zorgen mee te delen. En dan 
hebben we het nog niet over de 
erg zieke bewoners en hun fami-
lie die op afstand is. Wat moet 
dat moeilijk zijn, dat wil niemand!

Maar het moet! We moeten 
streng zijn om bewoners, hun 
dierbaren en onszelf zo goed 
mogelijk te beschermen tegen dit 
virus. Het is van belang dat we 
met elkaar in gesprek blijven, ook 
wij hebben jullie nodig! Er wordt 
continu geroepen: respect voor 
de mensen die werkzaam zijn in 
de zorg. Ik wil bij deze mijn res-

pect naar familieleden en vrien-
den uitspreken. Hoe jullie om-
gaan met deze situatie, petje af!

Ook ben ik trots op onze bewo-
ners. Het valt niet mee. Het is 
ook niet voor iedereen te begrij-
pen waarom dit nu allemaal is. 

Ik vind het mooi om te zien hoe 
de bewoners elkaar ondersteu-
nen, maar ook meedenken in 
oplossingen. Over het algemeen 
hangt er een ontspannen sfeer. 

Er zijn zorgen, maar deze worden 
gedeeld. Ik probeer hier samen 
met mijn collega’s, ondanks de 
drukte, dagelijks aandacht aan te 
schenken.

Cliëntservicebureau 
Heeswijk-Dinther
0413-298113
csb.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel
073-5443333
csb.schijndel@laverhof.nl

HEESWIJK-DINTHER/SCHIJNDEL – Adrenaline, dat komt er vrij en dat is ook wat we nodig hebben. De een 
is bang en durft niet zo goed, de ander houdt het hoofd koel en stapt in, maar ook die voelt de spanning.

Langzaam naar boven, ineens stijl naar beneden 
en dan vliegen we ook nog over de kop
Een ‘rollercoaster’, daar zitten we in!

Kim van Orsouw

en dan vliegen we ook nog over de kop

Petje af voor 
hoe familie en 
vrienden van 
de bewoners 
met de situatie 
omgaan

Corona-nieuws

NISTELRODE - De anderhalveme-
tersamenleving begint snel vorm 
te krijgen. Wat dacht je van dit 
idee? 

De quarantainebar met je buren. 
Een stukje vernuftig vakman-
schap. De schutting kan dicht, 
maar dus ook open en dan wordt 
het een bartafel die te delen is met 
de buren. Een geniaal plan in deze 
tijd want zo kan de gezelligheid 
met de buren behouden blijven 
maar... wel op gepaste afstand!

Wat dacht je van dit idee?
Op gepaste afstand
borrelen met de buren

Contactmoment met familie 
voor bewoners van Heelwijk

Bewoners ontvangen drie keer 
per dag een kopje koffie met iets 
lekkers en de warme maaltijd in 
hun appartement. Dit zijn mo-
menten waar medewerkers een 
extra praatje kunnen maken. 
Maar al deze extra aandacht van 
medewerkers wegen niet op te-
gen een koffiemoment met hun 
eigen familie. Dit was voor me-
dewerkers van Heelwijk een re-
den om het volgende te regelen.

Om toch het contactmoment 
met familie te hebben, is er een 
partytent geplaatst met een ge-
zellig zitje waar maximaal twee 
bezoeker plaats kunnen nemen. 

Hier kunnen bewoners middels 
een babyfoon/walkietalkie met 
familieleden, onder het genot 
van een kopje koffie, gezellig 
praten. Dit mooie project is op 
maandag 20 april van start ge-

gaan en de partytent is geopend 
van maandag tot en met vrijdag 
van 15.00-19.00 uur. Familie-
leden kunnen door middel van 
inschrijving gebruik maken van 
het contactmoment.

Samen staan we sterk, in deze 
hectische tijd, om toch zonne-
stralen te laten schijnen voor 
bewoners in Heelwijk en hun 
familie.

HEESCH - Sinds 16 maart is Heelwijk gesloten voor bezoekers. Dit betekent dat bewoners sinds 16 
maart geen fysiek contact met familieleden hebben. Medewerkers van Heelwijk doen hun uiterste best 
om iedere bewoner in contact te brengen met familie via beeldbellen en via de babyfoon. 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
23 t/m 29 april

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

KippenvleugelsKippenvleugels
gebakkengebakken

GepaneerdeGepaneerde
schnitelsschnitels

100 gr.100 gr. € 1,50 4+1 gratis

COURGETTE per stuk € 0.79
BLAUWE BESSEN doosje € 1.29
GRANAATAPPEL per stuk € 0.99

BourgondischeBourgondische
oosterse riboosterse rib

100 gr.100 gr. € 1,50

MAANDAG 27 APRIL KONINGSDAG: GESLOTEN
DINSDAG 28 APRIL: OPEN TOT 18.00 UUR

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

Asperge-ham 
broodjes
                  nu 2 stuks

Weekendknaller!

Oranje
tompoezen
4+1 GRATIS
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Krokante
bollen
4+2 GRATIS
Alle soorten

3,00

Op Koningsdag 
zijn we

gesloten

Nistelrode:
Koningsdag
27 april en

dinsdag 28 april
gesloten

Adviesraad Sociaal Domein
is van groot belang voor
inwoners van Bernheze
‘Mensen op de hoogte brengen van de juiste gang van zaken’

Tekst: Milène Putters

In de komende edities van  
DeMooiBernhezeKrant wordt 
ruim aandacht geschonken aan 
de Adviesraad Sociaal Domein 
door drie adviseurs en de on-
afhankelijke voorzitter aan het 
woord te laten. Waar je onlangs 
een interview met deze voorzit-
ter, Gerard van Dijk, in DeMooi-
BernhezeKrant hebt kunnen 
lezen, geven we nu het woord 
aan Wim van Lith, lid Adviesraad 
Sociaal Domein, voor de Wet 
Maatschappelijke Ondersteu-
ning (Wmo).

“Sociaal domein is heel breed; 
in het ‘pakket’ zit ook het on-
derdeel Wmo, waarin allerlei 
zaken aan de orde komen. De 
uitvoering van de Wmo zit nu bij 
de gemeente, daarvóór bij het 
Rijk”, legt Wim uit. “De com-
plexe zaken zouden mijns inziens 
toch beter af zijn bij het Rijk. De 
‘gewonere’ zaken kunnen ook 
prima door de gemeente afge-
handeld worden, de gemeente 
staat wat dat betreft toch dichter 
bij de mensen.” 

Onder Wmo valt de zorg, zorg-
voorzieningen, hulp aan inwo-
ners met een kwetsbare psy-
chische gesteldheid, thuiszorg, 
beschermd wonen, de onder-

steuning van mantelzorgers. 
Ook de inzet van ONS welzijn en 
het persoonsgebonden budget 
(pgb), vallen hier onder. Wim: 
“Mantelzorgmakelaar Margo 

van den Berg fungeert als eerste 
aanspreekpunt en is wat betreft 
de ondersteuning van mantel-
zorgers en voor de aanvraag van 
het pgb, van grote waarde voor 

ons. Als mantelzorgmakelaar 
neemt zij de hele papierwinkel 
uit handen en zorgt ervoor dat 
de juiste hulp op de juiste plek 
komt. Dat kan om verpleging 

of verzorging gaan, maar ook 
om hulpmiddelen of aangepas-
te voorzieningen. Ook sommi-
ge KBO-adviseurs, die speciale 
cursussen hebben gevolgd hoe 
nu precies bepaalde zaken aan 
te pakken, zijn erg belangrijk 
voor ons. We zijn dan ook blij 
die mensen tot ons netwerk 
te mogen rekenen. Daarnaast 
is de Sociale kaart Bernheze  
(www.digitale-sociale-kaart.nl/
bernheze) erg belangrijk. Dit is 
een website waarin je gericht 
kunt zoeken naar het zeer diver-
se aanbod. Denk hierbij aan bij-
voorbeeld diensten, cursussen, 
programma’s en projecten van 
verschillende organisaties.”

Tenslotte kunnen mensen die 
ondersteuning nodig hebben 
voor bijvoorbeeld de aanschaf 
van een computer of laptop voor 
hun kind, of die zelf onvoldoen-
de budget hebben om de con-
tributie voor een sportvereniging 
te bekostigen, zich wenden tot 
de Wmo. 
“De bijdrage in deze kosten 
loopt via de gemeente Meierij-
stad, natuurlijk in samenwerking 
met de gemeente Bernheze. 
Ook de gemeente Boekel is aan-
gesloten bij deze samenwerking. 
De gemeentelijke ambtenaren 
bemoeien zich vervolgens met 
de hoogte van het uit te keren 

bedrag, dat is geen taak van de 
kennisgroep Wmo. Mensen op 
de hoogte brengen van de juis-
te gang van zaken is dat zeker 
wel”, besluit Wim. 

BERNHEZE - Krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft? De Adviesraad Sociaal 
Domein Bernheze behartigt de belangen van de inwoners van de gemeente Bernheze 
voor Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Dat doet de Adviesraad door gevraagd en 
ongevraagd advies te geven aan burgemeester en wethouders, contact te hebben met 
verschillende organisaties binnen en buiten Bernheze en persoonlijke ervaringen te 
horen van mensen over het beleid binnen het sociaal domein.

Sociaal 
domein 
is heel 
breed; in 
het ‘pakket’ 
zit ook het 
onderdeel 
Wmo

‘Ook sommige KBO-adviseurs, die speciale cursussen 
hebben gevolgd hoe nu precies bepaalde zaken

aan te pakken, zijn erg belangrijk voor ons’

Wist je ook dat jij als bewoner van de gemeente Bernheze initiatieven bij de gemeente
kunt indienen om daarvoor een subsidiebijdrage aan te vragen? 

Kijk hiervoor op www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/subsidies/
stimuleringsregeling-voor-leefbaarheidsinitatieven.

Lieve 0pa/papa,

Van harte gefeliciteerd
met je 70ste verjaardag.
Wij missen je.

Dikke kus,

Tobias, Leanne, Saskia en Maaike

Wil jij je opa of oma, oom of tante, 
vriendje of vriendinnetje, iemand

die je niet kunt zien door de 
‘corona-regels’ via DeMooiBernheze-

Krant laten weten
dat je aan ze denkt. 
Stuur dan maximaal 

30 woorden en een foto naar: 
info@demooibernhezekrant.nl
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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

Betrokken 
met elkaar, 
zij het op 
afstand
HEESCH/NISTELRODE/
VORSTENBOSCH - Aangezien
we binnen de parochie De 
Goede Herder, door het ont-
breken van publieke vieringen 
en het tijdelijke verbod om in 
gespreksgroepen samen te ko-
men, elkaar niet of nauwelijks 
kunnen ontmoeten, zijn we als 
parochianen de komende tijd 
vooral op onszelf aangewezen. 

Voor sommigen is dat voor even 
geen probleem, maar voor an-
deren roept dat gevoelens van 
eenzaamheid op. Praten over je 
geloof met mensen die er zelf 
niet veel mee hebben; dat kan 
best lastig zijn.

Soms biedt ons geloof, het ver-
trouwen dat God ons ook of 
misschien wel juist in deze cri-
sistijd nabij wil zijn, al een hele 
troost en steun. Maar soms is er 
ook behoefte om dat wat diep 
zit en je leven raakt met ande-
ren te delen. Om hierover het 
hart te luchten en woorden van 
bemoediging te horen. Als dat 
voor jou geldt, kun je dat ons 
laten weten via 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl. Als 
mensen van één parochie zijn 
wij er om elkaar in het geloof 
te sterken en dat doen we dan 
ook, al is het op afstand.

Met elkaar betrokken en met 
elkaar verbonden zijn we na-
tuurlijk ook door middel van het 
gebed. Laten wij bidden voor 
elkaar en tezamen voor ande-
ren, de door het coronavirus 
getroffenen, diegenen die aan 
het virus overleden zijn, de na-
bestaanden en ook degenen die 
zich onophoudelijk inzetten in 
de zorg en voor het beteugelen 
van deze pandemie. 

Bidden helpt om vertrouwen te 
krijgen; in het leven, in jezelf, in 
anderen en in de verbindende 
kracht van Gods Liefde die alles 
overwint.

Dankbetuiging

Namens deze weg willen wij iedereen hartelijk danken
voor de telefoontjes, mooie bloemen en vele kaarten

na het overlijden van mijn man, ons pap, schoonvader en opa

Rien van Lieshout

Daarnaast willen wij extra dank uitspreken naar Jacqueline
v.d. Pol voor de geboden nachtzorg en Laverhof

(dagopvang, thuiszorg, afdeling Kastanjedreef en Riny Verstraten 
van het cliëntservicebureau). 

In het bijzonder willen wij danken dokter Reith van 
huisartsenpraktijk Heilaren voor zijn betrokkenheid.

Door alle hulp, geboden door eenieder, heeft Rien zo lang 
mogelijk thuis kunnen wonen. 

Henny van Lieshout-van de Leest
Kinderen en kleinkinderen Heeswijk-Dinther

Dankbetuiging

Heel veel dank aan ieder die het afscheid van 

Tinie van Bakel 
zo bijzonder mooi hebben gemaakt.

Dank aan familie, vrienden, buren en kennissen.
Het heeft ons goed gedaan.

Nellie van Bakel, kinderen en kleinkinderen Nistelrode 

Met groot verdriet hebben we afscheid moeten nemen
van onze zus, schoonzus en tante

Antoinette Geenen-van der Wielen 
* Nistelrode, 6 februari 1952      † Heeswijk-Dinther, 20 april 2020

Namens broers, zussen en neven en nichten van der Wielen

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie hij was en wat hij 
voor ons heeft betekend, is toch nog onverwacht van ons 

heengegaan mijn lieve, zorgzame man, ons pap, 
betrokken schoonvader en trotse opa

Harrie van der Heijden
 Loosbroek, 2 december 1934   Heeswijk-Dinther, 18 april 2020

Ria van Lieshout

Ria van der Heijden - van Lieshout

Miranda en Bastijan
    Elrieke en Lars
    Willem
    Mijntje en Chris
    Harm

Mariëlle en Willem
    Laura en Ruben
    Bart
    Vera en Rik

Rianne en Twan
    Teun en Petra
    Lisa
    Sjors
    Giel

De Hekkenslag 3
5472 RA  Loosbroek

Hartelijk dank dat u er was tijdens zijn leven en bij het afscheid 
van ons pap. 

Dankbetuiging

We willen via deze weg een ieder bedanken voor de mooie 
woorden, kaarten, bloemen en andere blijk van medeleven
die we mochten ervaren, na het plotseling overlijden van 

Adriaan van Kessel 
Deze herinneringen aan Adriaan verzacht ons verdriet

en geeft ons het gevoel niet alleen te zijn,
ondanks de situatie rondom Corona. 

Familie van Kessel 
Gouverneursweg 4, 5473 VB Heeswijk
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Mevrouw Louwman:

Lieve Titia, heel hartelijk gefeliciteerd 
met je verjaardag! Ik mis je heel erg. Een 

dikke kus van je moeder. 
Groetjes aan Emiel en de rest

van de familie.

Berichten vanuit Heelwijk

Meneer en mevrouw
van de Hurk: 

Houd afstand, in ieder geval! 
Wij missen onze kleinkinderen 

en achterkleinkinderen
heel erg. 

Wij zitten hier binnen in 
Heelwijk en vinden het heel 

erg dat er nu niemand op 
bezoek mag komen. 

Bij mooi weer proberen we 
wel even naar buiten te gaan. 

Hopelijk tot snel.Meneer en mevrouw van Oort:

Ronald en Jolanda, bedankt 
voor alle goede service en 

boodschappen die jullie altijd 
voor ons doen. De groeten ook 
voor de kleinkinderen van pap 

en mam.

Harrie Megens: 

Tijn, veel groetjes van opa. 
Goed je best doen thuis

op school. 
Goed baas zijn. Ruben, doe ook 

goed je best thuis op school. 
Ik hoop dat je snel slaagt. 

Niels, pas goed op, en lief zijn 
voor pap en mam. 

Veel groetjes van opa.Familie de Wit:

We hebben het hier heel goed getroffen. 
We zijn blij dat we nu hier wonen. 

We wonen nu dicht bij onze dochter. 
We woonden eerst in Uden. We zijn nu 

samen in Heesch en zijn zo blij dat we bij 
elkaar kunnen blijven. 

Groetjes aan de kinderen, en kleinkinderen 
en achterkleinkinderen.

HEESWIJK-DINTHER - Sinds de bekendmaking dat de scholen 
dicht moesten is er veel gebeurd. Je moet als team meteen 
schakelen en zoeken naar een werkwijze die voor iedereen 
hanteerbaar is. Wij werkten al met een weektaak, dus dat is 
voor de kinderen een vertrouwde werkwijze. Ook 'Snappet' 
gebruiken wij en dat kunnen we makkelijk inzetten; zeker nu er 
een chatfunctie toegevoegd is. Als communicatiemiddel wordt 
er gebruikgemaakt van Microsoft Teams, waardoor het werk 
digitaal klaargezet kan worden en waarmee we met elk kind 
individueel of in groepjes kunnen videobellen. De kinderen 
doen hun best en hun ouders doen er ook alles aan om ze te 
helpen, want zonder ouders zou dit zeker niet gelukt zijn!

Onze taak als leerkracht is nu om op afstand de kinderen 
zo goed mogelijk proberen te volgen en te begeleiden bij 
hun werk. Dagelijks zijn wij bereikbaar voor vragen of om 
zomaar iets te vertellen. We hebben er wel een tijd aan 
gekoppeld, de schooltijden, omdat je anders continu 'aanstaat' 
en er moet ook nog ander werk gedaan worden. Ook is het 

fijn om elk kind één keer per week individueel of met ouders 
erbij te videobellen. Om te horen en te zien hoe het met ze 
gaat, het werk te bespreken of om zomaar wat te kletsen.

Uit de gesprekken met mijn groep 8'ers komt regelmatig 
naar voren dat de kinderen zich zorgen maken over hun 
laatste maanden op de basisschool. "Kunnen we nog wel op 
kamp?" "Kan de musical nog wel doorgaan?" Allemaal vragen 
waarop ik ze helaas nog geen antwoord kan geven. Wat zou 
ik ze toch graag willen zeggen dat we dat allemaal nog gaan 
doen, maar ik weet het niet. Wat ik wel kan zeggen is dat ik ze 
allemaal enorm mis en dat ik hoop dat ik ze snel weer in de 
klas mag ontvangen!

Barbara van Alphen, leerkracht groep 8

Aan het woord
Barbara

leerkracht groep 8 BS De Bolderik in Heeswijk-Dinther

'Hun ouders doen er ook alles aan om ze te helpen, 
want zonder ouders zou dit zeker niet gelukt zijn'

Lieve oma Joke,
Een verrassing van ons voor jou! 
Hou vol en tot snel.
Dikke kus

Youri, Marith, Dries, Stef,
Wessel, Karlijn, Noor en Rens

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Bezoek
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Zakelijke rompslomp? Ja, graag!

EXPERTS
Met onze professionele dienstverlening hebben we de kennis en 
'know-how' in huis om jou die optimale ondersteuning te kunnen 
bieden. Voor ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken maken 
we gebruik van de expertise van onze partners. Zo hebben we part-
ners op het gebied van financiering, fiscaliteit, juridische vraagstuk-
ken en personeels- en organisatievraagstukken. Allen professionele 
experts die voor jou de beste oplossing zoeken.

ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de comple-
te financiële administratie, 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 ingewikkelde of 
gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en 
coach, maar vooral als accountantskantoor met een breed en com-
pleet aanbod in professionele dienstverlening.

VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak. 
Met een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen 
betekenen. Voel je welkom!

Als ondernemer weet je als geen ander wat het runnen van een bedrijf inhoudt. Dat er nogal wat bij komt kijken hoeft niemand je nog uit te leggen. Jij hebt je zaakjes graag goed 
voor elkaar. Vooral ook aan de 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. Zakelijke rompslomp? Ja, graag!

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

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

De zakelijke puntjes op de 'i’

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 27 april 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 één mail blijf je automatisch meedingen naar de prijs. 
Meedoen verplicht je tot niets. 

  

Starters
in Bernheze
opgelet!

Winnaar week 17:
Dwarrelaer babycoaching en

opvoedondersteuning
Lara van der Wielen
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WHITE WOLF
PROJECT MANAGEMENT

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

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

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

Aanbiedingen zijn geldig t/m 3 mei en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Rhododendron
Diverse kleuren
Pot 5 liter

Perkplanten 
van eigen
kwekerij 
Zeer groot sortiment

Grote sortering 
siergrassen
Carex everest  
pot 17 cm

Nestkastje

€ 12,95

reeds
vanaf

€ 7,50

Impatiens 
Nieuw Guinea 
Pot 14 cm

€ 2,49

€ 4,99
vanaf

10 stuks
€ 1,95

Ilex crenata
Caroline Upright
Het ideale alternatief
voor Buxus 
per stuk € 2,25

VORSTENBOSCH - De wereld staat stil, 
voor even. We leven mee, passen ons aan 
de omstandigheden aan en zoeken een weg 
naar een nieuwe toekomst.

Annelies Medi Spa is stilgevallen met be-
zoeken en behandelingen, maar achter de 
schermen hebben we allesbehalve stilgeze-
ten. We gaan verder op de weg die we al 
waren ingeslagen, die meer dan ooit past in 
het nieuwe toekomstbeeld; de betekenis-
economie.

Nieuw Concept
Met nog meer voordelen en gemak voor 
de consument. Voordeel in resultaat, tijd én 
geld. Hoe we dat gaan doen? De Organic 
Touch huidbehandelingen die we aanbieden 
zijn gericht op (huid)gezondheid en welbe-
vinden. Behandelingen die een meerwaarde 
bieden. We stimuleren en begeleiden de 
thuisverzorging, die maar liefst 80 procent 
verantwoordelijk is voor huidverbetering.

Bestel je producten op advies online 
en spaar voor korting of een gratis 
behandeling
Door het geven van gratis advies of een 

intake in een online omgeving maken we 
in overleg een gepersonaliseerd plan van 
aanpak, waarop je 5 procent van elk ge-
kocht product kunt sparen voor korting of 
een gratis behandeling op een later tijdstip. 
Waarmee we een goede balans in online/
offline creëren.

Onze biologische en sterk huidverbeterende 
producten voldoen aan alle eisen en geven 
terug aan de wereld door het planten van 
een boom voor elk verkocht product. Onze 
missie ‘als je goed in je vel zit, dan straal je’ 
blijft ons uitgangspunt en samen proberen 
we de wereld een beetje mooier te maken.

Annelies

Power of Touch

Medi Spa
Hondstraat 10, Vorstenbosch
0413-34 36 74
info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

Ik ga alles
voor u
vertalen… 
op het gebied van 
IT-uitdagingen 
welteverstaan!
HEESWIJK-DINTHER - Na jarenlange er-
varingen en groei als professional in de 
IT-sector, is het nu tijd geworden om die 
gebundelde kennis als ondernemer in te 
zetten voor andere ondernemers. Exact dit 
jaar ben ik gestart met mijn eigen onder-
neming onder de naam White Wolf Project 
Management.

Hoe ga ik het verschil maken? White Wolf 
Project Management vertaalt complexe (IT) 
business uitdagingen naar flexibel maat-
werk, door een verbinding te leggen tussen 
begrijpelijke taal en intuïtieve IT-business 
oplossingen. 

Niet op zoek gaan naar de snelste en mooi-
ste sportauto, maar eerst afvragen waarom 
de wens naar sportauto’s bestaat, misschien 
heeft u wel de behoefte aan een transport- 
auto…

Of het nu gaat om IT-management of 
IT-project management; White Wolf is uw 
onafhankelijke adviseur die niet op zoek 
gaat naar het best passende pakket, maar 
naar de best mogelijke oplossing. Daarover 
vertel ik meer op mijn website of in een kort 
introductiegesprek waarin ik graag toelicht 
hoe ik op een open, eerlijke en transparante 
manier het verschil kan maken.

winnaar week 16 startersact
ie

Kijk op www.whitewolfpm.com of bel mij 
direct op 06-55887781. Welke IT-business 
uitdaging mag ik voor u vertalen?

#it-infra #cloud #crm #hetnieuwewerken 
#financien #logistiek #datacenter
#kantoorautomatisering #thuiswerken
#datamanagement #serverpark 
#projectmanagement #consultancy

Paul van Zoggel Foto: Eefje Voets



  
Woensdag 22 april 202012

Tijdens de mobilisatie in 1939 werden er in 
de grote boerderij maandenlang een aan-
tal Nederlandse officieren ingekwartierd. 
Eén van hen was Cor Gerels, waarmee de 
familie na de oorlog nog lang in contact is 
gebleven. Cor was boer in de Noordoost-
polder en heeft de familie van der Heijden 
tijdens de droge zomer van 1947 aan 
groene suikerbietkoppen als voer voor het 
vee geholpen. Een andere naam die Bern-
hard zich herinnert is Henk van Werke uit 
Schoonhoven. Zowel Cor als Henk zaten 
veel in de 'goei kamer'. Bernhard weet 
niet zeker meer of Cor en Henk ook allebei 
in de bedstee sliepen. 

Achter de boerderij, in de karschuur, ston-
den tijdens de mobilisatie enkele Neder-
landse militaire voertuigen geparkeerd. 
Die stonden hier verdekt opgesteld. Maar 
de jongelui van der Heijden, onder leiding 
van Maricus, wilden wel eens zien of zij 
één van die voertuigen gestart konden 
krijgen. Dat lukte zonder probleem, maar 
de paniek ontstond toen dat voertuig par-
does begon te rijden. Met als gevolg dat 
de hele deur met een stuk muur eruit werd 
gereden. 

Na de Duitse aanval op Nederland en de 
bezetting die daar in mei 1940 op volg-
de, zag Bernhard dat een aantal Duitse 
militairen met paard en wagen vanaf de 
Brobbelbies, via de Tramstraat en het Fa-
brieksstraatje in de richting van Veghel 
trok. Was Nistelrode hiermee bezet gebied 
geworden? Er was geen slag of stoot gele-
verd en geen schot gevallen. 
Tijdens de oorlog was er in Nistelrode he-
lemaal niets te beleven en werd er niets 
georganiseerd. Daarom had broer Maricus 
bedacht om met een paar man, waaron-
der Sjef Leenhouwers en Jan van Dijk, op 
de fiets naar Boxtel te gaan. Hier werd een 
concours hippique gehouden en daar wil-
den ze graag bij zijn. Echter tijdens dit con-
cours werd er door de Duitsers een razzia 
gehouden om jongemannen zonder iden-
tificatiebewijs op te pakken. Maricus en de 
andere jongens hadden dit gezien, spron-
gen over de sloot en gingen er vandoor. 
Alleen Jan van Dijk durfde niet te sprin-
gen en werd opgepakt en afgevoerd. Hij 
werd naar een boer in Duitsland gestuurd 
om voor te werken. Jan kwam pas na drie 
jaar weer terug in Nistelrode. Daarna is hij 
nog een tijdje in Nistelrode gebleven om 
vervolgens naar Australië te emigreren. 
Samen met Harrie van den Bogaard waren 
zij de eerste twee Nistelrodenaren die naar 
Australië vertrokken.  
Bij Bernhard thuis hadden ze een paar 
mooie Belgische trekpaarden. Deze heng-
sten bleven echter voor de Duitsers in de 
stal verborgen omdat die anders wel eens 
gevorderd konden worden. Dit geheim 
werd echter door Köbuske van D. verra-
den. Vrij snel daarop kwamen de Duitsers 
bij moeder van der Heijden op de stoep 
om deze mooie Belgische paarden in be-
slag te komen nemen. Maar moeder was 
bepaald niet op haar mondje gevallen, 
waardoor de paarden mooi op stal bleven 
staan. Moeder stuurde de Duitsers naar de 

brandweerkazerne en daar hebben ze in 
plaats van de trekpaarden, de brandweer-
auto maar meegenomen.
Na de hooitijd lag de hooizolder tot de 
nok toe vol met vers hooi. Echter na ver-
loop van tijd zakte dit hooi flink in zodat 
er in de nok van de boerderij dan een lege 
ruimte ontstond. Tijdens de Duitse razzia’s 
klommen de oudere broers van Bernhard 
in deze lege ruimte om te schuilen. Ze 
konden dan stiekem tussen de pannen 
door kijken of de kust weer veilig was. De 
broers hebben hier echter heel lang onder-
gedoken gezeten. 

Als er luchtalarm was moest de hele familie 
uit bed. Dat was vaak ’s nachts, als de ge-
allieerde bommenwerpers kwamen over-
gevlogen. Die gingen wel met zo’n vijftig 
toestellen tegelijkertijd richting Duitsland. 
De Duitse jagers gingen hier achteraan en 
schoten dan vaak een achterblijver uit de 
lucht. Zo ging er tijdens een nacht weer 
het luchtalarm en werd iedereen uit bed 
getrommeld om te gaan schuilen. Deze 
keer werd er boven Nistelrode een geal-
lieerde bommenwerper aangeschoten, 
terwijl iedereen alweer richting bed aan 
het gaan was. Er werd geschreeuwd: “Er-
uit, eruit”, zodat er veel mensen in hun 
nachtkleding weer buiten stonden. Het 
brandende toestel viel gelukkig ergens op 
’t Kantje in een lege wei. Wat was ieder-
een bang geweest dat dit vliegtuig boven 
op zijn dak zou neerstorten. 
Later kwamen er ook nog V1-bommen 
(onbemand vliegende Duitse bommen) 
overgevlogen. Maar van één daarvan 
hield de motor er boven Nistelrode mee 
op. Dat was om 8.00 uur ’s morgens, 
Bernhard weet het nog precies. Grote 
schrik alom; de V1 viel bij Wip van den 
Broek op de Achterstraat. Gelukkig geen 
gewonden, alleen een heel groot en diep 
gat in de grond. 

Tegen het eind van de oorlog was er naast 
de twaalf kinderen Van der Heijden steeds 
plaats voor evacuees uit Heesch, Vinkel, 
Nuland en Empel. Volgens Bernhard ver-
bleven er wel eens 65 mensen in de stal. 
En moeder van der Heijden gaf hen al-
lemaal te eten. De meeste Heesche eva-
cuees kwamen via de neef van moeder 
van der Heijden, Toon van Nistelrooij uit 
Heesch. Toon was hengstenboer en kwam 
in dat verband vaak bij de familie van der 
Heijden, waar een grote voorliefde voor 
Belgische trekpaarden bestond. 
In de jongensschool tegenover hun huis 
was een Engelse EHBO-verzorgingspost 
gevestigd voor gewonde militairen. Daar-
om waren de lessen in het parochiehuis. 
Bernhard kwam een keer langs de school 
gelopen en zag tot zijn grote verbazing 
een Amerikaanse militair met een hele 
donkere huidskleur. Bernhard wist niet 
wat hij zag en schrok zich een hoedje; zo’n 

donker persoon had nog nooit iemand in 
Nistelrode gezien. 

Meteen na de bevrijding werd er door de 
Engelse militairen recht voor hun huis op 
het plein een schuttersputje gegraven. Het 
was zo diep dat er een man in kon staan. 
Dit schuttersputje was ter bewaking want 
er konden nog steeds Duitse soldaten uit 
de richting van Heesch komen. Vanuit dit 
punt kon men heel Laar in die richting 
overzien. 

Rectificatie: In de tekst van Piet Hanegraaf 
staat “Proces-verbaal burgemeester G.M. 
van de Ven”. Dit moet echter zijn: burge-
meester Martinus van den Hurk. 

Henk Geurts.
Voor reacties en aanvullingen: 
henkgeurts@home.nl
Lees meer interviews op 
www.nistelvorst.nl – 75 jaar bevrijding.

Bernhard van der Heijden (d’n Brouwer) is in 1932 geboren als tiende van de twaalf kinderen van Toontje en Mieke van der 
Heijden-Ruijs. Bernhard woonde tot zijn trouwen in het stamhuis 'De Brouwerij', de latere Brouwershoeve. In 1960 trouwde Bern-
hard met Fien van de Ven uit Vinkel. Samen kregen ze vier kinderen. Bernhard en Fien wonen nu in de Veerstraat te Nistelrode.

ONDERSTAANDE VERHALEN 
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN 
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE 
GEPUBLICEERD
D-Day (5 juni)
We Remember (14 augustus)
Piet Hanegraaf I (28 augustus)
16-18 September (11 september)
Een oorlogsmisdaad (18 september)
Ochtend 19 september (25 september)
Middaguur 19 september (2 oktober)
Zuivering Laverdonk (16 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
(23 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
(6 november)
Het veldhospitaal (13 november)
1 oktober (27 november)
Ramp op Den Dolvert (11 december)
Piet Hanegraaf II
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
(18 december)
Koeien begraven (8 januari 2020)
Schietoefening Franse Soldaten
(22 januari 2020)
Mijn tante I (12 februari 2020)
V-1 in Dinther (19 februari 2020)
Duits geweer functioneel gemaakt
(11 maart 2020)
Mijn tante II (18 maart 2020)
Broer van Gestel (1 april 2020)
Piet Hanegraaf III (8 april 2020)
Bernard v.d. Heijden (22 april 2020) 

Burgerslachtoffers

Bernhard van der Heijden

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

Schietoefening van Nederlandse soldaten 
tijdens de mobilisatie 1939. Achter de Berg 
te Nistelrode met burgemeester van Hout als 
toeschouwer 
 Foto: archief HKK Nistelvorst, bewerkt HG

Het grote gezin van der Heijden-Ruijs bij het huwelijk van Jan: Staand v.l.n.r.: Harrie, Toon jr., 
Miet, Maricus, An, Bernhard, Mien, Wim, Piet, Jan. Zittend v.l.n.r.: Jos, moeder Mieke, 
vader Toon en Martien. Foto: archief HKK Nistelvorst, bewerkt HG

'De Brouwerij' nog als boerderij. Daarnaast 
de winkel van Sjef Wouters, nu ’t Pumpke
 Foto: archief HKK Nistelvorst, bewerkt HG

Voorgevel van 'De Brouwerij'
 Foto: archief HKK Nistelvorst, bewerkt HG

Vliegtuigwrak op ‘t Kantje
 Foto: archief HKK Nistelvorst, bewerkt HG

De stal van 'De Brouwerij'
 Foto: archief HKK Nistelvorst, bewerkt HG
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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
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

Het gemeentehuis is op
de volgende dagen gesloten.

27 april 2020
Koningsdag

5 mei 2020
Bevrijdingsdag

21 mei 2020
Hemelvaart

22 mei 2020 
Collectieve vrije dag

1 juni 2020
2e Pinksterdag

De milieustraat is op 22 mei 
open. 

AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN 
FEESTDAGEN

Gemeente Bernheze

De gemeente op social media

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

Naar de gemeente?

Alle hens 
Afgelopen week las ik een uitgave van 
het Laverblad, het huisblad van Laver-
hof. Dat was geheel aan de coronacrisis 
gewijd. Laverhof in Heeswijk-Dinther 
is, naast Laarstede en Heelwijk, een van 
de drie grote verzorgingshuizen in onze 
gemeente. In dat blad werd verteld dat 
het ALLE HENS is voor de medewerkers 
van deze zorginstellingen. Natuurlijk mijn 
pet af voor wat ze daar doen. 

Vervolgens dacht ik aan de vele mensen 
die verplicht thuis zitten en niet weten 
wat ze moeten doen, terwijl er andere 
groepen mensen zich een slag in de 
rondte werken. Een bijzondere situatie in 
deze verdrietige tijd waarin de inwoners 
van ook onze gemeente zwaar geraakt 
worden. Voor de hele samenleving is het 
ALLE HENS. 

Maar wat doet onze gemeente dan, 
zult u zich misschien afvragen. Een paar 
voorbeelden. Het helpen met uitvoeren 
van financiële regelingen; gemeentelijke 
afspraken worden in veel gevallen tijdelijk 
versoepeld. Verder ondernemers waar 
mogelijk bij staan. En nadenken over hoe 
gaat het met de schoolgaande jeugd, in 
de anderhalve metersamenleving; kinde-
ren die met leerlingenvervoer naar school 
gaan, kunnen niet meer met zes of zeven 
in een busje zitten. En ook de Bernhezer 
mantelzorgers bijstaan, die nu in een 
lastigere situatie zitten. Op welke manier 
wordt aan de dagbesteding opnieuw een 
invulling gegeven?

Mogelijk leidt de verplichte thuissituatie 
tot meer spanningen. Dat vraagt zeker 
meer inzet van Ons Welzijn, een instantie 
die onder andere het wel en wee van 
onze inwoners een warm hart toedraagt. 
De gemeente is dus op veel fronten 
actief. Iedereen zal in deze tijd de nodige 
flexibiliteit en improvisatievermogen 
nodig hebben. En mogelijk vergeten wij 
toch nog mensen en/of groeperingen. 
Kent u die gevallen? Laat het de gemeen-
te a.u.b. weten. En doet onze organisatie 
alles goed? Vast niet, maar ook dan het 
verzoek om het te laten weten. Houd de 
moed en de solidariteit met elkaar vast in 
deze tijden. En daar wens ik iedereen het 
beste bij.
wethouder.van.moorselaar@bernheze.org 

COLUMN
Rein van Moorselaar

INFORMATIE CORONAVIRUS
De situatie verandert steeds alsook de maatregelen. Volg onze website voor actuele 
informatie: www.bernheze.org/coronavirus. We krijgen het coronavirus alleen onder 
controle als iedereen het volgende doet: Blijf zoveel mogelijk thuis, houd 1,5 meter 
afstand en was vaker je handen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Voorzitter Ben Cornelissen is meer dan trots 
als hij vertelt over ‘zijn’ Stichting Zorgvoor-
zieningen Vorstenbosch. “We hebben in al 
die jaren nog nooit een tekort gehad aan 
vrijwilligers. Het is geweldig dat mensen 
zich spontaan aanmelden om te helpen.” 
Dat is ook niet voor niks; de stichting heeft 
immers al veel bereikt in de afgelopen ja-
ren. Een korte opsomming van een aantal 
gerealiseerde projecten bevestigt dat. 

Gerealiseerde projecten
Om te beginnen kan iedere Vorstenbossche 
inwoner twee keer per maand gebruik ma-
ken van het eetcafé. Daarnaast is er eens 
in de week de dagopvang voor ouderen, in 
samenwerking met zorgorganisatie Laver-
hof. Koffieochtenden met soms wel hon-
derd bezoekers worden vier keer in het jaar 
georganiseerd. Ook het kluscafé mag niet 
ontbreken in de lijst, waarvan de vrijwilli-
gers zelfs in déze tijd niet stil zitten. Op dit 
moment is het kluscafé druk met het ma-
ken van mondkapjes volgens de richtlijnen 
van het RIVM. 
Een bibliotheek met grote en kleine letter-
boeken vult de lijst verder aan. Ook ad-
ministratieve en sociale ondersteuning is 
geregeld. Het nieuwste initiatief is het huis-
kamerproject. Elke vrijdagmorgen kunnen 
mensen samen een spelletje doen, de krant 
lezen of koffie drinken. Dat ligt nu helaas 
wel stil vanwege het coronavirus. Tot slot is 
er dementievriendelijk Vorstenbosch, voor 
de dementerende inwoners.

Nieuwe initiatieven
Aan projecten geen gebrek dus; “we blij-
ven steeds nieuwe projecten opzetten”. 
Hoewel de verantwoordelijkheid wordt 
overgedragen aan de verschillende coördi-
natoren, gebeurt dit altijd in goed overleg 
met het bestuur. Een nieuw project komt 
meestal vanuit het bestuur óf een initiatief 
van een vrijwilliger of coördinator wordt 

verder uitgewerkt. De stichting is dan ook 
heel dankbaar voor de subsidie die ze ont-
vangen, om steeds gezellige en nieuwe ac-
tiviteiten te kunnen organiseren.

Iedereen kent elkaar
Hoewel de meeste activiteiten nu niet door 
kunnen gaan, blijft er wel goed contact tus-
sen de coördinatoren en de gasten. “Ook 
onderling helpen onze Vorstenbosschena-
ren elkaar in deze tijd. Iedereen kent elkaar 
en dus proberen we ervoor te zorgen dat 
niemand zich nu eenzaam voelt.”

Zou je het ook leuk vinden om je bij Stich-
ting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch aan 
te sluiten? In de parochieberichten vind je 
regelmatig informatie en telefoonnummers 
van het bestuur. Op de website zijn alle ge-
realiseerde en lopende projecten te vinden.

Tekst: Carlijn van de Ven

‘Wij zorgen voor elkaar’: Stichting 
Zorgvoorzieningen Vorstenbosch al 
ruim tien jaar in actie
VORSTENBOSCH – In 2008 is Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch doorgegroeid 
vanuit een projectgroep en begonnen met het regelen van kinderopvang. Anno 2020, is 
dat uitgegroeid tot grote projecten zoals het eetcafé en een dagopvang voor ouderen, 
met wel meer dan tachtig vrijwilligers. “Fantastisch om te doen met deze hechte ge-
meenschap, samen trekken we de kar.”

‘Het is geweldig dat
mensen zich spontaan 

aanmelden om te helpen'

We zijn op zoek naar:
- WABO-regisseur
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

VACATURE

Ben Cornelissen
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Vragen over het coronavirus of hulp nodig?

Hier kun je terecht

Bernheze.org/coronavirus

Hulp 
Boodschappen, bezorgen
maaltijd, uitlaten hond, 
praatje maken, etc. 

ONS welzijn
088-37 42 525
ons-welzijn.nl

Dienstverlening
gemeente
Vragen over openingstijden, 
afspraak maken, mileustraat, 
papier ophalen, etc.

0412-45 88 88
bernheze.org

Algemeen:
• vragen over gezondheid: rivm.nl
• vragen over lokale maatregelen: 0412-45 88 88
• vragen over landelijke maatregelen: rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800 1351

Iemand helpen
Tijd om iemand te helpen? 
ONS welzijn brengt vraag 
en aanbod bij elkaar.

ONS welzijn
088-37 42 525
ons-welzijn.nl

Kinderopvang
Alleen voor ouders met een cruciaal 
beroep die zelf geen opvang 
kunnen regelen. 

Kinderdagverblijven 
die opvang bieden:
bernheze.org/coronavirus

Luisterend oor
Voor een luisterend oor of advies. 
Of een goed gesprek:

Rode Kruis hulplijn 
070-4455 888
De luisterlijn 0900 0767

Tijdelijke overbrugging
voor zelfstandig 
ondernemers (Tozo)
Tijdelijke regeling voor zelfstandig 
ondernemers met � nanciële 
problemen door coronacrisis

Aanvragen: 
ondernemersregelingen.nl/
bernheze

Eenmalige
tegemoetkoming
Van 4.000 euro om met name vaste 
lasten te kunnen betalen

Aanvragen:
rvo.nl/
tegemoetkomingcorona

Actie ‘Ben loyaal
koop lokaal’
Actie om lokaal (online) winkelen 
te promoten

Aanmelden of meer
info voor winkeliers:
info@benloyaalkooplokaal.nl

Voor ondernemers:

Bijzondere bijstand 
Voor een laptop of PC voor 
thuisonderwijs. Mensen met een 
minimum inkomen uit Bernheze 
kunnen een aanvraag indienen bij: 
Gemeente Meijerijstad 
14-0413
Meijerstad.nl (zoek op bijzondere bijstand)

Heeswijk-Dinther,
Loosbroek
Mobiele hulpbrigade 
HDL
06-82696134

Loosbroek 
Zorggroep 
Loosbroek

0413-229411

Vorstenbosch 
St. Zorgvoorzieningen 
Vorstenbosch

0413-363278

Nistelrode   
Noodhulp Nistelrode

06-83657720

Hulp in de kernen:

Heesch 
Wij,Heesch   
06-12997409 of
wijheesch@
gmail.com

Luisterend oor
Voel je je eenzaam, 
angstig of kun je een 
luisterend oor gebruiken?

ONS welzijn
088-37 42 525
ons-welzijn.nl
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Voorgaande jaren ging burge-
meester Moorman persoonlijk 
langs bij gedecoreerden om 
de koninklijke onderscheiding 
op te spelden. Door de coro-
namaatregelen is dat dit jaar 
helaas niet mogelijk. De burge-
meester verrast vrijdag 24 april 
de mensen die een onderschei-
ding krijgen via de telefoon. Zij 
krijgen op een later moment 
in het jaar de decoratie opge-
speld. U vindt de lijst met gede-
coreerden vrijdag eind van de 
dag op onze website.

Lintjesregen 
Dit jaar in een andere vorm

Ook in Bernheze krijgt Koningsdag dit jaar helaas een ander karak-
ter, want we vieren Koningsdag zoveel mogelijk thuis. Het gemeen-
tebestuur wenst u een mooie dag.

Koningsdag wordt Woningsdag

Noodopvang kinderen ook in vakantie

Maakt u nog geen gebruik van 
de noodopvang  en heeft u op-
vang nodig? Op www.bernhe-
ze.org/coronavirus vindt u een 
overzicht met kinderdagverblij-
ven die noodopvang aanbieden. 
U kunt zich melden bij een van 
deze kinderdagverblijven. Zij 
kijken of u voor opvang in aan-
merking komt en stemmen dit af 
met de gemeente.

Kinderen van ouders in vitale beroepen en kwetsbare kinderen worden momenteel opgevangen door 
de kinderopvang en de scholen in Bernheze. Ook in de vakantieperiode loopt deze noodopvang door. 
De scholen maken hiervoor afspraken met de kinderdagverblijven.

Aanvullende maatregelen voor verenigingen 
en stichtingen
De coronacrisis raakt ook ver-
enigingen en stichtingen. Om 
hen te ondersteunen, neemt de 
gemeente aanvullende maat-
regelen. Deze houden in dat 
niet-professionele gesubsidieer-
de organisaties het subsidiebe-
drag van de rest van het jaar zo 
snel mogelijk in één keer uitbe-
taald krijgen. Voor professione-
le gesubsidieerde instellingen 
geldt maatwerk. De gemeen-
schapshuizen Servaes, De Wis, 

De Stuik en Nesterlé krijgen 
eenmalig € 4.000,- ter onder-
steuning. Met De Pas worden 
aparte afspraken gemaakt.

Deze maatregelen helpen ver-
enigingen en stichtingen om 
over voldoende financiële mid-
delen te blijven beschikken.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten tot:
1. Wijziging voorrangssitua-

ties Kleinveld, Hoogstraat en 
Kerkveld Nistelrode;

2. Fysieke afsluiting halverwege 
Nieuwe Erven te Heesch, tus-
sen Kruishoekstraat en Bun-
derstraat.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Nieuwe Erven ong. (naast 53) 
Heesch
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke orde-
ning de ter-inzage-legging be-
kend van het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Nieuwe Erven ong. 
(naast 53)’, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BP-
NieuweErvenon-ow01.

Inhoud: Het plan voorziet in de 
realisatie van 1 ruimte-voor-ruim-
tewoning op het thans agrarisch 
perceel aan de Nieuwe Erven 
ong. (naast 53) in Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Vorstenbosch
- Rietbeemden 3
 Oprichten woonhuis
 Datum ontvangst: 11-04-2020
Heesch
- Kruishoekstraat 13
 Opslag roerende zaken
 Datum ontvangst: 08-04-2020
- Gildestraat 1
 Legalisering buitenunits van 

bestaande warmtepompsys-
teem

 Datum ontvangst: 15-04-2020
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg ong.kavel 14
 Bouw bedrijfsruimte
 Datum ontvangst: 09-04-2020

- Dopheiweg 1
 Verplaatsen loods en handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Datum ontvangst: 15-04-2020
- Koorstraat 3
 Plaatsen fietscarport
 Datum ontvangst: 14-04-2020
Nistelrode
- Lindestraat 19
 Plaatsen dakkapel
 Datum ontvangst: 16-04-2020
Procedure 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 

Voor de volgende omgevingsver-
gunning is de beslistermijn ver-
lengd met 6 weken. Dit besluit 
zal daags na verzending in wer-
king treden.
Heeswijk-Dinther
- Raadhuisplein 22
 Realisatie tijdelijke aanbouw
 Verzenddatum: 15-04-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Handhavingsbesluiten 
Het volgende handhavingsbe-
sluit is genomen. 

Loosbroek
- Jan Dobbelsteenstraat 16a
 Last onder dwangsom
 Verzenddatum: 14-04-2020
Procedures 4a en 7a zijn van toe-
passing.

De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. Omdat dit be-
sluit leidt tot een onomkeerbare 
situatie, treden ze zes weken na 
verzending van het besluit in 
werking. 
Heeswijk-Dinther
- Kasteel 4
 Kappen 1 eik en 1 beuk
 (rot, onveilig)
 Verzenddatum: 15-04-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevingsvergun-
ning is ingetrokken. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
Vorstenbosch
- Oude Veghelsedijk 22
 Milieuvergunningen van
 25-02-1973 en 21-08-1975
 Verzenddatum: 07-04-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 

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

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

Reageren
In een schrift elijke reacti e moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van dege-
ne die reageert, een omschrijving van het 
onderwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.

GEMEENTEBERICHTEN

Bakpret
Zin in koekjes? En wat is er nu leuker en lekkerder om die zelf te 
bakken? Het is niet ingewikkeld en je hebt niet veel nodig. Trek je 
schort aan en zet je bakkersmuts op en ga aan de slag.

Dit heb je nodig:
• 200 gr bloem
• 75 gr suiker
• 1 eidooier
• 1 zakje vanillesuiker
• 125 gr boter
• 1 eetlepel koud water
• Mixer
• Bakplaat met bakpapier
• Deegroller
• Uitsteekvormpjes 

Dit moet je doen
Doe de bloem, suiker, vanillesui-
ker in een kom. Voeg de boter in 
blokjes en de eidooier toe. Mix 
tot een kruimelig geheel. Voeg 
dan de eetlepel water toe en 
kneed het deeg met je handen 
tot een stevige bal. Is het nog 
erg droog, voeg dan een beetje 
extra water toe, is het erg plak-
kerig dan een beetje bloem. Ver-
warm ondertussen de oven op 
175 graden.

Strooi een beetje bloem op de 
ondergrond en rol het deeg uit 

TROTS OP JE
EINDRESULTAAT?
Deel jouw foto op

ons facebookkanaal 
@gembernheze

met een deegroller. Steek er met 
een vormpje vormen uit en leg 
deze op een bakplaat met bak-
papier. 
Schuif de bakplaat met de zand-
koekjes de oven in en bak de 
koekjes in 15 minuten goud-
bruin. Haal de bakplaat uit de 
oven en laat de koekjes erop af-
koelen.

Eet smakelijk! 

Maak een
lief kaartje

Knutsel je eigen kaartje en stuur 

deze naar iemand die je lief vindt. 

Schrijf in je kaartje een vrolijk 

gedicht, een lieve tekst

of een mooie tekening.

De makkelijke moestuin
Liggen er nog een paar rijpe tomaten op de fruitschaal die niet meer lekker zijn om op te eten? 
Gooi ze niet weg, maar stop ze in de grond! Je kunt namelijk je eigen tomatenplant kweken door een 
tomaat in de grond te stoppen! 

Dit heb je nodig:

• Pot of leeg blik

• Rijpe tomaat

• Potgrond / compost

• Water

Dit moet je doen
Vul de pot tot ongeveer drie-
kwart met de aarde. Snijdt de 
tomaat in een paar plakjes en 
leg de stukjes tomaat in de pot 
met aarde en bedek de plakjes 
vervolgens met een klein laagje 
aarde van ongeveer 3 centime-
ter. Vergeet niet om regelmatig 
water te geven. Na een of twee 
weken zie je de eerste kiem-
plantjes tevoorschijn komen. Zet 

de kiemplantjes in een nieuwe 
pot met grond en laat ze verder 
groeien tot ze groot genoeg zijn 
en je kunt genieten van je eigen 
gekweekte tomaat.

Kids Vakantietips
Omdat de scholen zijn gesloten, zitten jij en een heleboel andere kinderen thuis. Zo zetten we ons met 
elkaar in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nog even doorbijten en dan mag je 
genieten van je welverdiende vakantie. Dat betekent niet dat je je hoeft te vervelen! Hier vind je leuke 
tips en ‘doedingen’.

Vrolijke stoep 

Pak je stoepkrijt en teken de stoep 
vol met hartjes of andere lieve 
boodschappen voor buurtbewo-
ners.

Veel plezier!
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  BBeerrnnhheezzee  
ZZoorrgg  vvoooorraall  vvoooorr  eellkkaaaarr  iinn  ddeezzee  mmooeeiilliijjkkee  ttiijjdd  
DDee  SSPP  lleeeefftt  mmeeee  mmeett  ddee  iinnwwoonneerrss  vvaann  BBeerrnnhheezzee  
DDee  SSPP  wwiill  iieeddeerreeeenn  ddiiee  nnaaaasstteenn  ooff  vvrriieennddeenn  vveerrlloooorr  sstteerrkkttee  wweennsseenn  
MMeett  eellkkaaaarr  ggaaaatt  BBeerrnnhheezzee  ddeezzee  CCoorroonnaa--ccrriissiiss  oovveerrwwiinnnneenn  
BBeellaannggrriijjkk  oomm  ddiiee  11,,55  mmeetteerr  aaffssttaanndd  ttee  bblliijjvveenn  hhoouuddeenn  
LLeett  ggooeedd  oopp  ddee  mmeeddeemmeennsseenn  iinn  ddee  oommggeevviinngg  wwaaaarr  uu  wwoooonntt  
NNeeeemm  tteelleeffoonniisscchh  ooff  mmeett  aannddeerree  mmiiddddeelleenn  ccoonnttaacctt  oopp  mmeett  mmeeddeemmeennsseenn  
VVoooorrkkoomm  eeeennzzaaaammhheeiidd  ddoooorr  rreeggeellmmaattiigg  ttee  iinnffoorrmmeerreenn  bbiijj  aannddeerreenn  
HHeellpp  mmeennsseenn  zzoo  vveeeell  uu  kkuunntt  ddoooorr  hhuullpp  ttee  bbiieeddeenn  wwaaaarr  nnooddiigg  
DDeennkk  aaaann  oonnzzee  llookkaallee  BBeerrnnhheezzeerr  oonnddeerrnneemmeerrss,,  sstteeuunn  zzee  aallss  hheett  kkaann  
SSPP  BBeerrnnhheezzee  rrooeepptt  oopp  ttoott  ssoolliiddaarriitteeiitt  eenn  ssaaaammhhoorriigghheeiidd  

Verzorgend- en verplegend per-
soneel, artsen, onderwijzers, vak-
kenvullers en de hulpdiensten; 
vele beroepsgroepen ontvangen 
opeens volop applaus. We zin-
gen en maken muziek voor ou-
deren die opgesloten zitten in 
hun woning. We doen spontaan 
de boodschappen voor mensen 
die dat nodig hebben. 

Prachtig om te zien hoe we ook 
in Bernheze op vele plekken el-
kaar nabij zijn. 

Als straks de gemeenteraad weer 
kan vergaderen, op welke manier 
dan ook, dragen wij ook daar 
weer graag bij aan het vinden 
van de nieuwe koers. 
Want dat het allemaal anders zal 

zijn staat als een paal boven wa-
ter. Behalve onze inzet voor onze 
mooie gemeenschap, die blijft 
onverminderd groot. 

En opeens weet iedereen weer 
wat echt belangrijk is

Waar we eerder vaak erg verdeeld leken te zijn en Nederland bol stond van 
gekibbel, lijken we als donderslag bij heldere hemel het eens te zijn over 
wat echt belangrijk is. Gezondheid, er zijn voor elkaar, ook als het mensen 
zijn die we niet goed kennen. Goed onderwijs, onafhankelijk nieuws en zo 
kunnen we nog wel even door gaan. 

Jan Glastra van Loon, lid D66 Bernheze

Ouderen en hulpbehoevenden 
mogen geen bezoek ontvangen 
het verzorgingshuis waar zij ver-
blijven, maar ook hier biedt de 
digitale wereld een uitkomst mits 
de oudere er mee om kan gaan. 

Er ontstaan creatieve manieren 
om de vereenzaming van onze 
ouderen te verzachten. Zelfs uit-
vaartdiensten worden gedigitali-
seerd en mensen kunnen online 
de dienst volgen. De wereld lijkt 
stil te staan, maar onderhuids is 
er van alles gaande. De breinen 

van de mensen draaien over-
uren: Wat brengt de toekomst? 
In woon- en politieke kamers en 

bij bedrijven wordt volop gespe-
culeerd, maar niemand weet een 
antwoord. Ergens zal een balans 
moeten worden gevonden tus-

sen de technologie enerzijds, en 
de behoeften en verwachtingen 
van mensen anderzijds.
Het coronavirus dwingt ons op 
drastische wijze tot een gedrags-
verandering. Het geval is wel dat 
ondernemers, werknemers en 
klanten eraan gewend raken om 
meer digitaal te doen. 
Vanuit Lokaal hopen wij dat 
deze donkere tijd toch het ‘we-
reld-denken’ verandert in meer 
duurzaam denken, waarbij alle 
belangen eerlijk worden afgewo-
gen!

Digitaal = duurzamer

Sinds enkele weken proberen diverse bedrijven en instellingen noodgedwon-
gen via thuiswerken en -vergaderen hun bedrijven en instellingen draaiende 
te houden. Men maakt gebruik van allerlei digitale mogelijkheden. In make-
laarsland bijvoorbeeld zijn er digitale bezichtigingen. Bedrijven vergaderen 
via een conference call of via Skype/FaceTime. Dit virtuele vergaderen en 
de videoconferenties bestaan al wel zo’n jaar of vijftien, maar nu groeit het 
explosief. Thuiswerken wordt stiekem als efficiënt ervaren. 

Hans Vos, bestuurslid Lokaal

'Er ontstaan creatieve 
manieren om de 

vereenzaming van onze 
ouderen te verzachten'

'In Bernheze op
vele plekken elkaar 

nabij zijn'

HEESWIJK-DINTHER - Vanwege 
Dodenherdenking op 4 mei wordt 
het papier een week eerder opge-
haald; op dinsdag 28 april 2020.

Graag het papier goed te bun-
delen of liever in niet te zware 
dozen aanleveren. Het bevor-
dert de werkzaamheden als het 

papier zo kort mogelijk aan de 
openbare weg geplaatst wordt. 
Daar alleen is gerechtigd het pa-
pier op te mogen halen.
Kijk het hele jaar voor alle op-
haaldagen op: 
www.willebrordus.nl of op de 
app Afvalwijzer van de gemeen-
te Bernheze.

Oud papier ophaaldag 
kern en buitengebied 
Heeswijk-Dinther 

De pandemie is ingrijpend, maar 
raakt vooral zwakkeren. De 
voorspelde recessie raakt aller-
eerst hen. We zijn bij alle men-
sen die besmet zijn, overlijden 
of mogelijk blijvende schade on-
dervinden. Het is van belang om 
diepgaand onderzoek te doen 
naar de oorzaken van het virus. 
Onze burgemeester bepleitte op 
Dtv dat er onderzoek nodig is 
waarom in Noordoost-Brabant 
de Q-koorts en het coronavirus 
zo heftig hebben huisgehouden. 
Veel mensen hebben te kampen 
met longproblemen, zowel tij-
dens de periode van de uitbraak 
als daarna. We willen op 4 mei 
de doden herdenken en op 5 mei 
de bevrijding vieren. We worden 

gedwongen dat stil te doen, in 
eenvoud. 
De coronacrisis kan bijdragen tot 
meer besef wat vrijheid betekent 
maar ook als je vrijheid moet 
inleveren. Wat we nu moeten 
laten, staat niet in verhouding 
tot de onvrijheid die de bezetter 
toen oplegde. Ondanks het virus 
mag er ingetogen blijdschap zijn 
dat we 75 jaar vrij zijn. Dat moe-
ten we koesteren en het kan ons 
helpen. We moeten elkaar troos-
ten bij zoveel verdriet, maar ook 
onze vrijheid gebruiken om deze 
crisis te overwinnen.

Een uitgebreider artikel vind je 
op www.mooibernheze.nl of 
www.progressiefbernheze.nl.

Anderhalve meter
afstand houden in 

een land dat 75 jaar geleden 
haar vrijheid terugkreeg

De directeur van Artsen Zonder Grenzen zei 
onlangs dat de anderhalvemetermaatregel 
een privilege is; wij hebben de vrijheid om 
die afstand in acht te nemen. Hoe anders is 
het op Lesbos waar 20.000 vluchtelingen 
bedreigd worden door het virus. Er is geen 
ruimte, ook niet in de sloppenwijken van 
India, Brazilië of menig Afrikaans land. 

Eugène Theunissen,
secretaris Progressief Bernheze
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Tekst?
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WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

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

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

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  
gerust contact op met Sijme 
Smits 06-46111667 of kijk op 
opslagunit.eu.

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

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

MOOI CHALET MET
TWEE SLAAPKAMERS

Met inschrijving mogelijk.
In een mooie bosrijke omgeving
Zandkant 6a Heeswijk-Dinther 
Heerlijk vrij wonen,
Info: 06-53431023.

AANGEBODEN

PEDICURE NISTELRODE 
DORIEN VISSER
In verband met de 
RIVM maatregelen zijn 
wij GESLOTEN. 
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.

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

HONDENPENSION 
VAN SCHIJNDEL
Meerstraat 43 in Heeswijk-
Dinther. Hét logeeradres voor 
uw viervoeter. Wij zijn gericht op 
honden die samen in groepen 
op de weides kunnen spelen. 
Alleen bellen: 06-52539551.

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.

GRATIS
TWEE PERSOONS ZWART 
LEREN BANKSTEL
IN GOEDE STAAT

Leuk voor een iemand die 
op kamers gaat of voor in 
een chillhok. Af te halen in 
Nistelrode. 
Bel 06-53556982 of mail 
verwijstheidi@gmail.com

GEVRAAGD

WOONRUIMTE VOOR
DRIE PERSONEN 
Regio Bernheze, Veghel of 
Uden.
06-30018270.

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:

Luuk v.d. Heijden
uit Nistelrode

Winnaar:
Jelle van den Elzen
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenIn en om de Tuin

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

BLOEMBED BLOEMBOLLEN BLOEMENTUIN
COMPOSTBAK FRUITBOOM GRAS
HANGMAT ONKRUID TUIN
TUINPAD

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: BLOEMBED, BLOEMBOLLEN, BLOEMENTUIN, COMPOSTBAK, 
FRUITBOOM, GRAS, HANGMAT, ONKRUID, TUIN, TUINPAD

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

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

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?
We zijn per direct op zoek naar een

BEZORGER
IN NISTELRODE
Ongeveer 250 kranten
Vergoeding € 8,75  per week

Bijlages 

worden extra 

vergoed!

Extra
zakcentjebijverdienen!

Boestestraat, De Hoef, De Leibeek, 
Hoogstraat, Julianastraat, Kromstraat, 
Over den Dries, Raad-huisplein, Toniesplein, 
Veerstraat en Wilheminastraat.
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Bouw gestart: 61 betaalbare 
huurwoningen De Erven Heesch

De 61 ruime eengezinswoningen 
in De Erven hebben een keuken 
aan de straatzijde. De woonka-
mer kijkt uit op de achtertuin; 
een glazen pui zorgt voor veel 
daglicht in huis. Op de eerste 
verdieping zijn drie slaapkamers 
en een badkamer. En een ruime 
zolder, bijvoorbeeld voor een 
hobbyruimte. De woningen zijn 
betaalbaar, energiezuinig en pas-
sen dus bij een brede doelgroep. 
BrabantWonen verwacht veel 
belangstelling, ook van starters 
en jonge gezinnen uit Heesch.

De woningen worden energie-
zuinig gebouwd volgens het 
principe van NOM (nul-op-de-
meter). Dat betekent dat ze zelf 
energie opwekken die nodig is 
voor de installaties, verwarming 
en huishoudelijke apparaten. De 
woningen zijn zeer goed geïso-
leerd, hebben zonnepanelen op 
het dak en energiezuinige instal-
laties.

Heeft u interesse in deze socia-
le huurwoningen? Lees meer op 
www.brabantwonen.nl/
de-erven. Reageren kan alleen 
als u ingeschreven staat als wo-
ningzoekende bij WoonService 
Regionaal. Schrijf u dus nu me-
teen in via 
www.woonserviceregionaal.nl.

De oplevering van de eerste 
woningen staat gepland in het 
voorjaar van 2021. De laatste 
opleveringen verwachten we 
eind 2021 of begin 2022. Zodra 
de woningen gereed zijn, neemt 
BrabantWonen 21 woningen 

turnkey af van bouwbedrijf Van 
Herpen en 40 woningen turnkey 
van Van Wanrooij. 

Deze 61 woningen maken deel 
uit van de prestatieafspraken 
die BrabantWonen met de ge-
meente Bernheze heeft gemaakt  
om nog voor 2021 zo’n 100 
huurwoningen toe te voegen in 
Heesch.

HEESCH - In het westen van Heesch, aan de Beemdstraat en de Bosschebaan, is de bouw gestart van 61 
energiezuinige en betaalbare huurwoningen in De Erven. De gevels verschillen, maar van binnen zijn 
de eengezinswoningen identiek. Met drie slaapkamers en een zolder hebben ze een totale woonopper-
vlakte van 105 m2 en een tuin van ongeveer 80 m2.

De woningen zijn 
betaalbaar en 
energiezuinig

In het verlengde van de gedach-
te 'Ben Loyaal, Koop Lokaal' 
hebben bekende Heeschenaren 
een initiatief opgezet door de 
Heesche horeca te verenigen en 
'Dé Heesche Bingo Show' te or-
ganiseren. De opbrengsten van 
de bingoavond gaan naar de 
deelnemende Heesche horeca. 
Daarnaast zit de show vol loka-
le prijzen die absoluut de moeite 

waard zijn. De avond wordt ge-
host door de meest geschikste 
quizmasters van Heesch: Bert 
van Hoek & Jochem Goossens, 
ondersteund door het zangta-
lent van Mick van Haaren en aan 
elkaar gedraaid door 'wereldbe-
roemde' Heeschenaar DJ Men-
no. De strekking van de avond is 
een hoop plezier met een grote 
knipoog. Een evenement, be-
doeld om Heesch weer eens lek-
ker te laten lachen en tegelijker-
tijd jezelf bezig te houden vanaf 
de bank, omdat je toch iets moet 
op de zaterdagavond.

Bingokaarten zijn te bestellen 
via www.heesch.nl voor € 12,50 
voor een avond vol entertain-
ment, leut en gezelligheid vanaf 
je bank!

Een online feestje met 
'Dé Heesche Bingo Show'
HEESCH - Even een rondje bij het Bomenpark, gezellig een drankje 
in 't Dorp, een lekkere pannenkoek met de vriendengroep of lekker 
buurten met je favoriete snack in de hand. We missen het allemaal. 
Heesch verdient in deze tijd wat entertainment, waarbij ondanks 
alle ellende toch nog een beetje gelachen kan worden. Zo is het ini-
tiatief ontstaan om Heesch een hart onder de riem te steken en el-
kaar door deze quarantainetijd heen te helpen en wel met een heuse 
online entertainmentavond, namelijk 'Dé Heesche Bingo Show.'

NISTELRODE - Pasen, Konings-
dag, Bevrijdingsdag, Hemel-
vaartsdag en Pinksteren, alle-
maal feestdagen waarop we 
normaal gesproken met familie 
of vrienden eropuit trekken om 
iets leuks te gaan ondernemen. 

Door de huidige situatie zijn veel 
activiteiten op dit moment niet 
mogelijk en wordt ons geadvi-
seerd zoveel mogelijk thuis te 
blijven. Ieders creativiteit wordt 
op de proef gesteld om de da-
gen goed door te komen. Zo is 
de vraag naar kwissen landelijk 
gestegen. Daarom heeft de or-
ganisatie van de Nisseroise Kwis 
besloten om binnenkort iets voor 
gezinnen te organiseren: 
De Nisseroise BlijfThuisKwis.

Een leuke kwis voor ieder gezin, 
van jong tot oud. De Kwis zal op 
26 april om 10.00 uur van start 
gaan en antwoorden zijn in te 
sturen tot en met 27 april 22.00 
uur. Het Kwisboek is te downloa-
den op www.nisseroisekwis.nl, 
waar tevens de link naar het ant-

woordformulier te vinden is. Let 
op dat het antwoordformulier 
tussentijds niet opgeslagen kan 
worden en in één keer ingevuld 
moet worden. Deelname is gratis 
en het rondje kuieren is niet no-
dig; je kunt lekker rondom huis 
blijven. 
Wellicht win je een leuke toepas-
selijke prijs? Doen jullie mee op 
anderhalve meter afstand van 
elkaar? Aanmelden is niet nodig. 
Veel plezier toegewenst met de 
BlijfThuisKwis!

Nisseroise Kwis
presents BlijfThuisKwis
Ook leuk voor gezinnen uit andere kernen

Lieve opa’s en oma’s
Door deze gekke situatie, 
moeten wij jullie heel erg
missen! Wij hopen snel weer te 
kunnen komen spelen, kletsen, 
lachen en vooral te knuffelen

Nijs en Len 

'De strekking van de avond is een 
hoop plezier met een grote knipoog'

Lôsbroekwist organiseert 
Quarantainekwis
LOOSBROEK - 24 vragen in 24 
uur, dat is de uitdaging van de 
speciale Loosbroekse kwis die 
van zaterdag 2 mei om 14.00 
uur tot zondag 3 mei 14.00 uur 
wordt gehouden. 

Een speciale intelligente lock-
down editie, om de zinnen even 
te verzetten en om iets anders 
te doen dan puzzelen, Netflixen 
of vervelen. Zoals altijd is Lôs-
broekwist geschikt voor jong en 
oud, met een variatie aan vragen 
en hilarische doe-opdrachten. 
Het grote verschil met de jaar-

lijkse dorpskwis is dat deze spe-
ciale quarantaine-editie bedoeld 
is om met het gezin te maken of 
met een kleine groep volgens de 
RIVM richtlijnen, dus niet zoals 
gebruikelijk in grote teams op 
één locatie. 
Bovendien heeft men dit keer 24 
uur de tijd dus voldoende gele-
genheid om de opdrachten goed 
uit te werken.

Inschrijven kan tot vrijdag 1 mei 
door een mailtje te sturen naar 
losbroekwist@hotmail.com met 
teamnaam en adres. Je ontvangt 

dan op 2 mei om 14.00 uur het 
vragenformulier en instructie. 
Deelname is gratis en uiteraard 
zijn er ook leuke prijzen te win-
nen.
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MOOI BUITEN TUIN KLUSSEN BOUW

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

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

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

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

www.humstijl.nl

Tuintips april

Medio april is dé tijd om te 
zaaien en te planten. Terwijl je 
met de lenteschoonmaak be-
zig bent, wil je met dit mooie 
weer wellicht ook even naar 
buiten. Leg je tuinhandschoe-
nen klaar, maar ...niet voordat 
je je tuinplan gemaakt hebt. 

Plan je tuinwerk en lente-
schoonmaak zo, dat er ook 
nog voldoende tijd overblijft 
voor een lekkere barbecue.

In april kun je de wintergroe-
ne heesters en coniferen plan-
ten en verplanten. Bemest 
en maai je gazon, zodat het 
eventueel nog kan herstellen 
van de winter. Vroegbloeien-
de struiken kun je het beste 
direct na de bloei snoeien. 

Omdat het nog steeds 
's nachts kan vriezen, bedek je 
de gevoelige planten tijdelijk 
met tuinvlies of noppenfolie 
als nachtvorst dreigt. 

Het onkruid wieden kan tus-
sendoor. Niet alleen om je 
planten zo de ruimte te geven, 
maar ook omdat je zoveel rus-
tiger zit als het onkruid weg 
is. Je krijgt zo ook meer zin in 
een heerlijke barbecue met je 
gezin!

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Kerkstraat 117 - Zeeland
06-54650715 - www.gashandelwillemsen.nl

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

Tijd voor
INNOVATIE

creativiteit
lokale steun
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Auto & Motor NIEUWS

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

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 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 Mokka 1.4 turbo innovation
  29.000 km 2018

Opel Zafira 1.9 CDti,  airco, nette auto 2008

Renault Captur 0.9 TCe, dynamique,
   33.000 km! 2015

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

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

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

Toyota Yaris 1.5, aspiration, 18.000 km 2017

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 

Citroen Berlingo Multi 1.6 VTI 2010 € 6.950,-

Citroën C4 Coupe VTS 2005 € 2.499,-

Citroen C4 1.6 VTi Tendance 2011 € 6.950,-

Citroen C1 5-drs 2015 € 4.999,-

Dacia Sandero Stepway 2011 € 5.950,-

Fiat 500 1.2 2011 € 5.750,-

Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5.450,-

Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 5.750,-

Ford Focus C-max 2008 € 2.999,-

Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7.450,-

Kia Rio 5-drs 2011 € 6.499,- 

Mitsubishi Colt  2008 € 2.950,-

Mitsubishi ASX 2011 € 9.600,-

Nissan Qashqai 1.6 2011 €  9.950,-

Opel Astra Sport tourer automaat 2011 € 7.499,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3.750,-

Peugeot Bipper 1.4 HDi  2009 € 2.500,-

Peugeot 107 5 drs, automaat 2010 € 4.499,-

Renault Capture 1.5 DCi126 Dkm 2015  € 9.900,-

Toyota Celica 1.8 VVT-i Coupe 2000  € 5.950,-

Word verwacht:

Citroen C3 Picasso, Dacia Sandero, Hyundai Tucson

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

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

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

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

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

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

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

NEDERLAND - Door de COVID-19-maatregelen van het kabinet zijn de mogelijkheden om het rijbe-
wijs te verlengen beperkt. 

Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, heeft minister Van Nieuwenhuizen 
(Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat er een tijdelijke oplossing komt. Alle rijbewijzen die (zijn) 
verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni 2020. Dat schreef de minister onlangs 
in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Van Nieuwenhuizen komt met deze tijdelijke versoepeling na overleg met haar collega-minis-
ter van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars. Mensen die voldoen aan de voorwaar-
den voor deze regeling, kunnen tot 1 juni 2020 blijven rijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven 
verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
 
De maatregel geldt niet alleen voor rijbewijzen met een geldigheid van tien jaar. Ook de rijbewijzen die 
eens in de vijf jaar verlengd moeten worden, vallen onder deze regeling. Het gaat daarbij om bijvoor-
beeld rijbewijzen van beroepschauffeurs of van mensen met een lichte medische beperking die elke vijf 
jaar een keuring krijgen.
 
Mensen waarvan het rijbewijs korter geldig is, bijvoorbeeld één jaar of drie jaar, kunnen geen gebruik 
maken van deze maatregel. Hun rijbewijs moet vaker worden verlengd omdat vanwege een medische 
aandoening de rijvaardigheid regelmatig door een arts beoordeeld moet worden. Dat is belangrijk met 
het oog op de verkeersveiligheid.
 
Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Ook inwoners van de EU die in 
Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere EU-lidstaat, vallen onder de regeling. 
Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake 
is van zorgafname.
 
De minister geeft in de Kamerbrief aan dat een verdere verlenging van de geldigheid na 1 juni 2020 
aan de orde kan zijn, mocht dat nodig blijken. Daarover neemt ze een besluit als er binnenkort meer 
bekend is over de duur en gevolgen van de toekomstige COVID-19-maatregelen.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst
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www.autobedrijflangens.nl

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

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

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

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

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

camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2012

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

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

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

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

licht metaal, 2009
•	 VW	Golf GTI, DSG, 230 pk, navi,  camera, PDC, 

V+A, privacy glas, stoelverw., 18 inch  enz., 2014

•	 VW	Golf 2.0, TDI, aut, xenon, PDC, enz. 2008
•	 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

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

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Hyundai  I10  automaat airco navigatie 15.000 km 2019

Kia Venga automaat navigatie camera 5.000 km 2019

Nissan Juke automaat  nav camera 22.000 km 2016

Peugeot Partner Teepee mpv   nav trekhaa 33.000 km 2018

Skoda Citigo   5drs  airco  zwart 38.000 km 2017

Seat Leon st  ecc  nav  wit  automaat 33.000 km 2017    

Volkswagen Tiguan 2.0 tsi automaat
    nav trekhaak 133.000 km 2010

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

Berichten vanuit Laarstede
Mien van Eenbergen

Ik kom de dag goed door met 
puzzelen, woordzoekers maken, 
TV kijken, papieren versnipperen 
voor ons Renee, dat is een mooie 
bezigheid. Ik kan toch moeilijk de 
hele tijd op de bank gaan liggen! 

Ik ben geen kniesert.
Ik neem mijn petje af voor het 

personeel van Laarstede, het eten is 
ook altijd lekker. 

Ik wil iedereen bedanken voor 
alle kaarten die ik heb gekregen. 

Allemaal, die mij kennen, 
de beste groeten.

Mevrouw van de Heuvel:

Er staan veel bloemen in mijn 
huiskamer, heel fi jn, ik hou 
zo van bloemen. Er hangen 

ook veel tekeningen van mijn 
achterkleinkinderen Mikkie en Mats, 
ze kunnen goed tekenen en kleuren. 
Omi is trots! Ik heb een mooi gezin, 
allemaal lieve mensen, ze zijn heel 

bezorgd voor mij. Speciale dank aan 
Hannie, zij doet heel veel voor mij, 
haar moederke. De groeten aan de 

hele familie.

Anna Janssen:

Ik doe de groeten aan mijn broer Frank en zijn vrouw Ria. Soms komt er 
een ‘zuster’ bij mij op bezoek om te jokeren, laatst zijn we samen bij Jan 

van Dijk een kaartje gaan leggen, was gezellig. Met mooi weer zit ik in de 
binnentuin, zie ik ook nog eens andere bewoners.

Het gaat goed met mij.

Martha van Rooij:

Op mijn tafel ligt een grote puzzel 
van 1000 stukjes. Het is een 

fotopuzzel van de vier kleinkinderen 
van ons Peter, de foto is gemaakt in 
de dierentuin. Hij is heel moeilijk, ik 

heb er een hele klus aan. 
Ik heb al tegen Peter gezegd:

“Ik denk niet dat ik hem af hebt als 
de coronatijd voorbij is.” 

Ik puzzel, doe mijn huishouden en 
meer, ik houd mijzelf bezig. 

Aan mijn hele familie doe ik de 
hartelijke groeten.

Riek Vervenne:

Niet lang na het overlijden van mijn 
man Jan, werden de deuren van 

Laarstede gesloten voor familie en 
vrienden. Dit vind ik erg jammer, 

maar ik heb het heel erg goed hier 
in Laarstede. Op tijd mijn natje en 
droogje en regelmatig een praatje. 
We worden verwend met bloemen, 

kaarten, tekeningen enzovoort. 
Allemaal bedankt hiervoor. 
En via dit berichtje wil ik de 

verpleging, vrijwilligers, mensen 
van de keuken, management en alle 

anderen hartelijk bedanken voor 
de goede zorgen. Allemaal gezond 

blijven alstublieft!

Night of the Music 2019 
thuis in één adem bekijken 
en herbeleven?
NISTELRODE - Voor alle Nis-
telrodenaren, ex-Night of the 
Music-bezoekers en de rest van 
de wereld: dat kan nu! 

Erik-Jan Raijmakers, secretaris: 
"We willen in deze bijzonder tijd, 
wat voor ons als vereniging be-
tekent dat repetities en concer-
ten voorlopig niet door kunnen 
gaan, toch iets muzikaals geven 
aan de inwoners van Nistelrode. 

En natuurlijk ook verder dan dat, 
want muziek kent geen grenzen. 
We hebben daarom besloten om 
de concertregistratie van de Night 

of the Music 2019 als één mu-
zikale show/video op YouTube
vrij toegankelijk te plaatsen, 
zodat iedereen op zijn/haar mo-
ment kan (na)genieten. 

Zoek op YouTube op 'Night of 
the Music 2019 Nistelrode' of 
via 
www.youtube.com/watch?v=
tIZKl1XqIuY en geniet ervan!"
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Op 25 april wordt ons 
schatje ‘Imme’ alweer
1 jaar, hartelijk
gefeliciteerd van 

opa Wim en oma Lenie.
Masja, Johan, Job, Tes. Ron, Kelly,
Ties en Guus

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

1. Wat is de nieuwe naam van handbalclub DOS'80 & Olympia?

2. Wat is de bijnaam van de familie Bernhard van der Heijden?

3. Wie zet de zakelijke puntjes op de i?

4. Wat is de voornaam van de burgemeester van Bernheze? 

5. Waar zit Laverhof in volgens Kim van Orsouw?

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in 
de rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 27 april 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

Winnaar vorige week: 
Evert Buijs

Het antwoord was:
HOU VOL

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

6. In welk land verblijft Dafne nu? 

Mira Ceti scout thuis 

NISTELRODE - Ruim zes weken 
geleden werden de maatrege-
len rondom de coronacrisis ver-
scherpt. Dit betekende ook dat 
het scoutingsspel zoals wij dat 
bij Mira Ceti gewend zijn, niet 
op de vertrouwde manier door 
kon gaan. 

Maar scouting zou scouting niet 
zijn, als er niet binnen no-time 
een hoop manieren gevonden 
werden om tóch het scoutings-
pel met elkaar te kunnen blijven 
spelen. In heel Nederland ont-
stonden scoutinginitiatieven om 
jeugdigen betrokken te houden 
bij hun club. Ook Nistelrode kon 
daarin natuurlijk niet achter-
blijven. Alle vrijwillige stafleden 
waren vrij om voor hun speltak 
een invulling aan het scouting-
programma te geven binnen de 
richtlijnen van de coronamaatre-
gelen. Dit werd door een aantal 
speltakken enthousiast opge-
pakt.
Zo laten de explorers zich niet 
tegenhouden door een fysie-
ke barrière, en laten zij weke-
lijks de opkomst gewoon door-
gaan, maar dan online! Er zijn 
al typische scoutingactiviteiten 
georganiseerd, zoals een cra-
zy 88 binnenshuis of een hike 
met heuse tochttechnieken via 
Google-maps (gaat toch een 
stuk sneller, 30 kilometer binnen 

twee uurtjes!). Elke vrijdagavond 
zitten de explorers dus alsnog 
gezellig bij elkaar, met slechts 
een virtuele scheiding via beeld-
schermen.

Ook de scouts zitten niet stil. Zij 
hebben zich ingeschreven voor 
een online platform, waarbij 
elke week verschillende scou-
ting-challenges voorbij komen. 
Het is aan de kinderen zelf om 
hier challenges uit te kiezen en 
deze thuis uit te voeren. En na-
tuurlijk het grappige en creatieve 
beeldmateriaal te delen met de 
groepsgenootjes. Zo hebben we 
bij de scouts al de lekkerste bak-
sels voorbij zien komen, heuse pi-
oniersstellages (met saté-prikkers 
dit keer) en pogingen van vuur 
maken met één lucifer (met toe-
stemming van ouders natuurlijk). 
De scouts zijn zo enthousiast, dat 
ze nu zelfs de hele de week met 
scouting bezig zijn!

De welpen zorgen er voor dat 
de kinderen via aangepaste op-
drachten, die thuis uitvoerbaar 
zijn, toch de scoutingtechnieken 
onder de knie houden. Zo heb-
ben verschillende kinderen hun 
insigne 'knopen' alsnog gehaald, 
door via een filmpje aan de lei-
ding te laten zien dat ze een 
mastworp konden maken. Na-
tuurlijk werden ze hiervoor be-
loond met een certificaat én hun 
behaalde insigne in de brieven-
bus. Daarnaast zorgt de welpen-
leiding ervoor dat de kids weke-
lijks een paar opdrachten krijgen 
die ze uit moeten voeren. De 
meest creatieve creaties komen 
dan voorbij!

Natuurlijk missen we het echte 
scoutingspel, met het ravotten 
en lol hebben met elkaar, maar 
Mira Ceti laat zien dat we on-
danks een crisis betrokken blij-
ven met elkaar. Dit zullen we ook 
terugzien op 4 mei, waar Nistel-
rode altijd actief betrokken is bij 
de Dodenherdenking. Dit jaar 
niet fysiek in de kerk, maar op 
een aangepaste 'corona-proof' 
manier. Volg ons op Facebook en 
Instagram om te zien hoe scou-
ting Mira Ceti thuis fanatiek door 
blijft scouten! 

Facebook.com/ScoutingMiraCeti

BERNHEZE ACTUEEL!

Informatie: Henk Verschuur, belastinginvulhulp ANBO
henvers@gmail.com; 0412-852290.

Uitstel belastingaangifte 
2019 aanvragen
Voor 1 mei aanstaande moet u de aangifte voor de inkomsten-
belasting (IB) 2019 hebben gedaan. Als dit niet lukt, dan is het 
verstandig om vóór die datum uitstel tot 1 september 2020 aan te 
vragen. Dit om te voorkomen dat de belastingdienst een voorhef-
fing of een boete oplegt en belastingrente in rekening brengt. Als 
u voor 1 mei bij de belastingdienst uitstel aanvraagt, krijgt u uitstel 
tot 1 september 2020. U ontvangt dan van de belastingdienst een 
brief met bevestiging. Let wel, bij fiscaal partnerschap moet voor 
beide partners apart uitstel worden aangevraagd.

Uitstel aanvragen kan op drie manieren:
1. U kunt voor uitstel bellen met de belastingdienst. Bel 

de belastingtelefoon 0800-0543. Kies optie 3. Vul uw 
burgerservicenummer (BSN) in. Kies optie 1 voor uitstel.

2. Uitstel aanvragen kan digitaal via Mijn Belastingdienst.
 - Download het formulier ‘aanvraag uitstel aangifte 
  inkomstenbelasting’.
 - Vul het formulier in op uw computer en print het uit.
 - Verstuur het formulier per post (met postzegel) naar
  het adres dat daarop staat.

3. U kunt een belastinginvulhulp machtigen om uitstel aan te 
vragen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de belastingaangifte IB 
2019, neem dan contact op met de belastinginvulhulp van één 
van de ouderenorganisaties (ANBO, KBO-PCOB) of vakorganisa-
ties waarvan u lid bent. Deze helpen u gratis of tegen een geringe 
onkostenvergoeding.
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Drie bierprijzen voor
Berne Abdijbier
HEESWIJK-DINTHER - Maar 
liefst drie gerenommeerde bier-
prijzen behaalde Berne Abdijbier 
op de 'Dutch Beer Challenge'
deze maand. De Dutch Beer 
Challenge (DBC), is de eerste 
professionele bierwedstrijd in 
Nederland. Die werd opgericht 
als antwoord op de groeien-
de interesse in de Nederlandse 
biercultuur. 

De DBC wordt op volstrekt on-
afhankelijke wijze georganiseerd 
door BeComEv. Vorig jaar al, op 
de zesde editie, werd Brons be-
haald voor de Abt-Tripel. 

Nu vielen drie andere bieren erg 
in de smaak bij de jury. Zo won-
nen Norbertijn Blond en Abt-ge-
neraal Quadrupel het Brons en 
was er zelfs Zilver voor Withe-
ren Wit. Berne Abdijbier dingt 

met deze prijzen mee naar de 
Mitra-award 'Het beste bier van 

Nederland'. De winnaar wordt 
op 14 mei bekendgemaakt.

Livestream - Buddy Tegenbosch
“Dit spannende young adult-verhaal 
neemt je mee naar andere tijden
in New York”

“Als Rick (17 jaar) voor het eerst alleen op 
vakantie gaat naar New York, ontmoet 
hij Kris. Ze beleven een krankzinnige 
nacht, maar dan blijkt dat Rick zonder zijn 
medeweten wordt gevolgd voor een vlog 
op YouTube… Een verhaal met veel vaart!”

Negen volmaakte vreemden -
Liane Moriarty
“Ik las dit boek toen ik zelf een lang 
yogaweekend had. Gelukkig verliep mijn 
weekend op een prettigere manier…”

“Negen gasten leren elkaar in een wellnes 
resort beter kennen. Zij staan versteld van 
het strenge, mysterieuze regime van de 
eigenaresse. Het verloopt allemaal anders 
dan ze verwacht hadden.
Ik ben geen thillerliefhebber maar dit 
verhaal, een mengeling van een thriller en 
een chicklit, sprak me enorm aan.”

Steeds leuker - Jelle Hermus
“Een positief boek met een hele prettige 
luisterstem!”

“De schrijver vertelt op een prettige, 
luchtige manier over zijn eigen ervaringen 
en geeft tips om het leven leuker, lichter 
en liefdevoller te maken. Iets wat we een 
deze tijd allemaal kunnen gebruiken toch? 
Je kunt dit volgens hem bereiken door te 
minimaliseren, vrijheid te kiezen boven 
status, positief te denken en je hart te 
volgen.”

Lees- en
luistertips!
van Sjannie Waalen, Bibliotheek Bernheze

De bieb bij je thuis!
Helaas is de bieb gesloten, maar juist nu helpen we je 
graag om thuis even lekker te ontspannen met een goed 
verhaal. Al deze tips zijn als e-book of luisterboek gratis 
beschikbaar in de apps van de bibliotheek. 
Ook als je geen lid bent! Wil je weten hoe dat werkt? 
Ga dan naar: bit.ly/debiebbijjethuis
Deel jouw lees- of luistertip: #debiebbijjethuis

Tip 1

e-book

Tip 2

e-book

luisterboek

Tip 3

Lieve opa’s en oma’s,

Heel veel knuffels van ons,
we missen jullie!

Dikke kus 

Jet en Guus

Bevallen in coronatijd:
Vera van den Heuvel vertelt

“Gelukkig werd ik steeds goed 
ingelicht via onze verloskundige, 
zij gaf ons ook steeds updates 
over het coronavirus. Ik kon 
haar telkens bellen als ik daar 
behoefte aan had, of de website 
raadplegen; erg fijn was dat. Ik 
heb ook gewoon alle echo’s ge-
had. Wel jammer dat ik op het 
laatst alleen naar de controles 
moest, want Joost mocht niet 
meer mee. Erg spannend vond 
ik dat, stel je voor dat er opeens 
iets niet goed is met je kindje, 
dan sta je daar alleen! Vanaf de 
37ste week van je zwangerschap 
moet je eigenlijk elke week voor 
controle naar de verloskundige, 

maar die afspraken werden af-
gezegd. In week 40 moest ik wel 
weer op controle, want dan loop 
je echt op het laatst. 

Joost en ik waren sowieso van 
plan om in het ziekenhuis te be-
vallen, maar daar eenmaal aan-

gekomen was het erg raar om 
te merken dat alleen de afdeling 
verloskunde en de couveuse-
afdeling open waren. Verder was 
het hele ziekenhuis verlaten. 

Ook was het een beetje een 
vreemde situatie, dat toen we 
aankwamen in het ziekenhuis, 
we nog duidelijk moesten uitleg-
gen wat we kwamen doen. Dat 
leek ons wel overduidelijk! 

En wat betreft die anderhalve-
meterregel; dat is natuurlijk tij-
dens een bevalling niet te doen. 
Gelukkig desinfecteert het zorg-
personeel hun handen wel heel 
vaak. Ook mag je tijdens deze 
crisis alleen maar met je partner 
en verloskundige naar het zie-
kenhuis komen, meer mensen 
mogen nu niet bij de bevalling 
aanwezig zijn. Wat nu ook an-
ders is; Joost mocht tussendoor 
niet even naar huis of zelfs maar 
van de afdeling af. Dan mocht 
hij namelijk niet meer terug…

De kraamtijd is prima verlopen, 
we hebben er zelfs nog een dag 
extra bij gekregen, daar waren 
we erg blij mee. Onze kraamhulp 
werkte niet met een mondkapje 
en handschoenen maar waste 
natuurlijk extra vaak haar han-
den. Nu volgen we nog steeds 
de regels van het RIVM op. Dat 
betekent dat mijn ouders en 
schoonouders Fender nog niet 
hebben kunnen vasthouden. 
Jammer, maar het is niet anders. 

Gelukkig hebben we een flinke 
tuin, met een grote tuintafel, 
waaraan we maximaal twee 
mensen per keer kunnen ont-
vangen. Zo hebben we toch nog 
kraamvisite die dan op ruime af-
stand van elkaar kunnen zitten.”

NISTELRODE - Een kindje krijgen is natuurlijk sowieso spannend maar bevallen tijdens de coronacrisis 
is dat helemaal! Vera van den Heuvel uit Nistelrode vertelt over de laatste weken van haar zwanger-
schap, de bevalling van en kraamtijd met baby Fender.

Corona-nieuws

We hebben er 
zelfs nog een 
dag extra bij  
gekregen

Vera, Fender en Joost, foto is gemaakt door middel van een raamshoot
Foto: Esther Geenen

Lief omaatje,
we hopen dat we snel weer de 
lekkerste boterhammetjes van 
de wereld bij je mogen komen 
eten! We missen je!

Xxx Floris en Anna
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Berichten vanuit Laverhof

Mevrouw van Boxtel:

hallo Ad en Dory,
ik wil jullie verassen met dit berichtje 

in DeMooiBernhezeKrant.
Ik wil even laten weten dat het met mij 
goed gaat, fi jn dat we zo vaak kunnen 

bellen.
Heel veel liefs van je moeder!

Mevrouw Kessel:

hallo kinderen en 
kleinkinderen,

ik mis jullie maar het gaat 
goed met mij.

Bedankt voor de lieve 
kaartjes en kadootjes.

Mevrouw Arts:

lieve kinderen en 
kleinkinderen,

de groetjes van ons grutje.
Ik maak het goed!

Mevrouw van Zoggel:

lieve Ellen,Theo en Ine,
ik maak het goed maak je geen zorgen.

Ik wordt hier goed verzorgd.
Bedankt voor al het lekkers en alle 

cadeautjes.
Groetjes van ons Mam

Leuke attentie voor
begeleiders Abdijstaete

HEESWIJK-DINTHER - Ik, Stefan 
van der Wielen, woonachtig in 
Abdijstaete, had onlangs een 
leuk idee. 

Ik wilde de mensen die wonen in 
en de begeleiders die werken op 
Abdijstaete verrassen! Ik heb van 

Lieshout Dier en Tuin gebeld, die 
was meteen enthousiast en ik 
kreeg van hen zeventien zomer-
plantjes, ééntje voor elke bewo-
ner van Abdijstaete 1.

Ik heb Marieke en Marloes, 
mijn medebewoners, gevraagd 

om een mooie kaart met tekst 
te maken, dat was een hoop 
werk! Mijn eigen plantje heb ik 
vervolgens aan de begeleiding 
gegeven met een mooie kaart 
waarin wij hen bedanken dat zij 
in deze moeilijke tijd altijd voor 
ons klaarstaan.

Woensdag 15 april, week vijf van thuisonderwijs en nood-
opvang. We hebben afgesproken dat we vandaag een brief 
naar de ouders versturen waarin we hen oproepen zich 
te melden voor de vakantieopvang, als ze aan de criteria 
voldoen en hiervan gebruik willen maken. De opvang vraagt 
veel tijd van me en daar begin ik deze ochtend dan ook mee.

Thuisonderwijs is voor kinderen en leerkrachten al het 
nieuwe normaal geworden. Er wordt hard gewerkt door 
kinderen, ouders en leerkrachten. Ik maak me echter zorgen 
over de kinderen die we moeilijk bereiken. Kinderen van wie 
de ouders onze taal niet machtig zijn, die thuis een andere 
cultuur hebben of van wie de ouders het moeilijk vinden 
hun kinderen te helpen en te begeleiden. Ik overleg even via 
WhatsApp met de collega’s van de andere school, en met de 
opvang over de crisisopvang. Moeten we ook in de vakantie 
de kinderen opvangen die thuis niet veilig zijn?

Hierna overleg ik via het programma Teams met mijn 
managementteam. Ook hier gaat de grootste aandacht uit 
naar de kinderen, het thuisonderwijs, de opvang en het 
welzijn van de collega’s. Gelukkig is er ook even tijd om 
vooruit te kijken, naar wanneer we weer ‘mogen’. Na zo’n 
twee uur sluiten we en heb ik even tijd voor mails en apps. 
Er is veel reclame van aanbieders van thuisonderwijs, mails 
over de zorg om de opvang en leerlingen, maar ook leuke 
zaken als een 'challenge' voor de kinderen voor Koningsdag 
en het regelen van een attentie voor al het personeel.

‘s Middags bel ik met de leerkrachten van de groepen 1-2, 
daarna spreek ik nog wat collega’s één op één. Hoe gaat het 
met ze en wat denken ze over volgend jaar? Vanmorgen 
is namelijk besloten met welke groepen we gaan werken 
in schooljaar 2020-2021, dus ik kan door. Want ondanks 
de zorgen, de onzekerheid over de terugkeer en het 
thuisonderwijs bereid ik me voor op volgend schooljaar. Want 
de onderwijstrein komt niet tot stilstand, ook niet door corona!

Ruth van der Pol-Lakwijk, Directeur ’t Maxend Nistelrode

Aan het woord

Ruth
 directeur basisschool

‘t Maxend

in Nistelrode
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Dance Team Nistelrode
in coronatijd

Ondanks dat er nu al weken 
niet getraind kan worden in de 
mooie trainingszaal, zorgen de 
trainsters ervoor dat de leden 
toch bezig blijven, maar dan 
thuis. Ze bedenken challenges, 
een dansbingo en korte dansjes 
die ze zelf kunnen uitvoeren. De 
leden maken er filmpjes van en 
de trainsters geven dan tips waar 
ze nog aan kunnen werken en 
wat ze kunnen verbeteren.
Er was helaas nog maar één 
kijkles geweest, alleen voor de 
allerjongste leden. De andere 
kijklessen zijn niet eens aan bod 
gekomen. Zo gauw ze weer mo-
gen beginnen zullen ze opnieuw 
kijklessen inplannen, zodat ze 
iedereen de kans heeft om een 
keer mee te komen doen en zich 
aan te sluiten bij de vereniging. 
Houd voor nieuwe data Face-
book en DeMooiBernhezeKrant 
in de gaten! Ondanks alles heb-
ben ze toch al enkele aanmeldin-
gen van nieuwe leden ons willen 
komen dansen.

Wil je je al eerder aanmelden? 
Gan dan naar 
www.danceteamnistelrode.nl.
Daar kun je het aanmeldingsfor-
mulier downloaden en opsturen 
naar
info@danceteamnistelrode.nl.

Op deze website kun je ook het 
huishoudelijk reglement al lezen 
en foto’s bekijken van de vereni-
ging.
'Wij hopen voor iedereen dat 
aan deze nare periode snel een 
eind komt!'

NISTELRODE - Afgelopen weekend zou het NK hebben plaatsgevonden in CC De Pas in Heesch, voor 
het eerst georganiseerd door dansvereniging Dance Team Nistelrode. De voorbereidingen waren al in 
volle gang toen het coronavirus zijn intrede deed en alles stilgezet werd.

Lieve 0pa/papa,

Van harte gefeliciteerd
met je 70ste verjaardag.
Wij missen je.

Dikke kus,

Tobias, Leanne, Saskia en Maaike

Dameskorfbalvereniging
Altior bestaat 70 jaar

Ze maakte het 25-, 40-, 50- én 
60-jarig bestaan mee. Waar 
denkt zij aan bij het woord Al-
tior? 

"We zijn altijd een club geweest 
met actieve leden die hun steen-
tje willen bijdragen, binnen onze 
vereniging en zeker ook daar-
buiten. Zo hebben we op het 
WK-motorcross in Berghem aan 
de entree gestaan en meerdere 

jaren de garderobe verzorgd bij 
de Jumbofestatie en Tuinidee in 
de Brabanthallen. Het was even 
passen en meten in ieders agen-
da, maar uiteindelijk hadden we 
allemaal een leuke dag. We de-
den het samen voor onze ver-
eniging. Mede daardoor hebben 
we een heel mooi feest kunnen 

vieren toen we 60 jaar beston-
den, met een tent op ons eigen 
terrein. Ik vond het prachtig om 
te zien dat bij het verbouwen 
van ons clubgebouw niet alleen 
onze eigen leden, maar ook an-
dere mensen uit het dorp kwa-
men helpen. Bij Altior pakken we 
dingen met elkaar op om samen 
een gezonde club te blijven, leu-
ke dingen te organiseren en an-
dere verenigingen vooruit te hel-

pen. We zijn veel meer dan een 
sportvereniging."

De komende weken komen er 
in DeMooiBernhezeKrant nog 
verschillende verhalen voorbij 
over 70 jaar Altior. Als er lezers 
zijn die iets hebben meegemaakt 
omtrent Altior dan zijn die ver-
halen natuurlijk van harte wel-
kom! Je kunt ze mailen naar
secretariaat@altior-korfbal.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Ze is bijna 50 jaar spelend lid, meer dan 25 jaar penningmeester geweest en in-
middels alweer 25 jaar scheidsrechter. Je kunt niet anders zeggen dan dat Ans van der Wijst al erg lang 
belangrijk is voor korfbalvereniging Altior.

Altior 70 jaar. Ans van der Wijst jubileert mee'We zijn veel meer dan 
een sportvereniging'

Laatste horde genomen:
fusieproces Dynamico 
afgerond

Beide verenigingen stemden 
unaniem voor, waarmee een ein-
de komt aan het driejarige voor-
bereidingstraject - al stammen 
de eerste, verkennende gesprek-
ken zelfs al uit najaar van 2014. 
Per 1 juli wordt ook het nieuwe 
bestuur actief, bestaande uit Jan-
Paul Langens (voorzitter), Maud 
van Deutekom (secretaris), Jo-
han Hattink (penningmeester), 
Paul Verhoeven (bestuurslid 
handbalzaken) en Geert Piek 
(bestuurslid verenigingszaken).

Tot 1 juli zijn er waarschijnlijk 
geen clubactiviteiten vanwege 
het coronavirus. Daarom is be-
sloten om per direct de nieuwe 
verenigingsnaam te hanteren, 
hoewel die formeel pas op 1 juli 
ingaat. 

Wat dat betreft komt de nieu-
we, door Beeldfanaat gemaakte 
website, 
www.handbaldynamico.nl, 

die vorige week online ging, op 
een mooi moment. 

"Het was een mooie periode 
van drie jaar waarin beide clubs 
van elkaar konden leren en aan 
elkaar konden wennen, maar 
het is nog beter dat aan deze 
periode nu een einde komt. Het 
werd tijd om tot afronding over 
te gaan. Dynamico is klaar voor 
de toekomst”, zegt Daphne Ver-
stegen, voorzitter van de fusie-
werkgroep.

OSS/HEESCH - De fusie van de handbalverenigingen DOS’80 en 
Olympia’89 is per 1 juli rond. De laatste horde, de goedkeuring van 
beide ALV’s, werd vorige week woensdagavond genomen in twee 
digitale vergaderingen. Dynamico is dus een feit.

Houd de moed erin; dat doen wij ook!

DE OPLOSSING

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

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

www.bernhezemedia.nl

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

www.mooibernheze.nl

Fotograaf; Wendy Donkers
Zonsopgang in Vorstenbosch

ZATERDAG 25 APRIL
Dé Heesche Bingo Show
Heesch
PAGINA 20

ZONDAG 26 APRIL
Nisseroise Kwis
presents BlijfThuisKwis
PAGINA 20

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

MAANDAG 27 APRIL
Koningsdag

Gemeentehuis gesloten

DINSDAG 28 APRIL
Oud papier
Heeswijk
PAGINA 18

ZATERDAG 2 MEI
Lôsbroekwist: 
Quarantainekwis
Loosbroek
PAGINA 20Evenementen

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER
LOOSBROEK • NISTELRODE
VORSTENBOSCH Hou je aan de regels van het 

RIVM

Door Bernheze voor Bernheze
'Minder een opiniekrant, meer een 
informatieve krant. Voor en door 
Bernhezenaren. DeMooiBernhezeKrant 
staat voor kwaliteit en dan met name 
gericht op het verspreiden van lokale 
informatie. Het blijkt dat veel lokaal 
nieuws de regionale weekbladen niet 
haalt, terwijl dit juist wel de informatie 
is waar de inwoners van Bernhze op aan 
het wachten zijn'.

Bovenstaande tekst stond op de voorpagina van de 
eerste krant in week 42 van 2011.”, wij menen te 
hebben geleverd en blijven dat doen. Wij, Bernhe-
ze Media, willen graag iedereen succes wensen en 
sterkte waar nodig. We blijven jullie op de hoogte 
houden met mooie verhalen, al dan niet via telefo-
nische interviews verkregen. We laten graag zien 
wat we allemaal hebben in ‘ons’ MooiBernheze. 
Mail naar: info@demooibernhezekrant.nl.

Heb je tips, adviezen, informatie en mooie 
verhalen, maar ook wensen en dromen? 
Laat het ons weten, wij delen ze graag.

De kracht van het lokale
BERNEHZE - Iedereen kan het inmiddels dromen; we moeten onze ondernemers lokaal helpen, door 
lokaal te kopen. Hopende dat gisteravond, bij de persconferentie met aanpassingen op de regels van 
het RIVM, versoepeling is gekomen. Dat veilig gesteld kan worden dat we weer op pad kunnen. Let op. 
Ga niet los, maar blijf op je hoede. 

We hopen dat voor vele ondernemers er weer mogelijkheden zijn om hun 'business' op te pakken en hier-
mee weer een begin te maken van een succesvolle toekomst. Dit kan echter niet zonder de medewerking 
van de lokale en regionale bevolking. De ondernemers hebben de inkopen en aankopen in hun bedrijf 
hard nodig om de strop van de afgelopen maanden enigszins te overkomen. #samensterk

Wij hopen met 
DeMooiBernhezeKrant een 

positieve noot in de huiskamers te 
kunnen blijven brengen. 

Door Bernheze, voor Bernheze.

Zorg goed voor 
jezelf en anderen

Juist nú is DeMooiBernhezeKrant voor veel inwo-
ners van Bernheze een welkome afwisseling. Wij 
bedanken alle adverteerders die altijd, met name 
nu, zorgen dat DeMooiBernhezeKrant gemaakt 
kan worden. Want weet je wat? Die krant willen 
we op de mat.

Namens onze lezers: Bedankt

Stil zijn, luisteren en even 
bijkomen, van wat er nu gebeurt. 
Het is een tijd van opnieuw het 

kompas uitrichten. 
En weten dat iedereen, 

elk huis in Bernheze, de één
wat meer dan de ander, deze 

uitdaging aangegaan is.Met de coronacrisis zijn ook de 
spelregels veranderd. Het sa-
menkomen is even ‘on hold’ ge-
zet en daarom heeft het bestuur 
besloten om voor ondernemers 
in Bernheze, Landerd, Oss en 
Uden klaar te staan voor het 
kostenloze ‘Vraag en Antwoord’. 

Niet alleen leden
“We hebben zoveel expertise 
in ons netwerk. Veel onderne-
mers zijn met hun eigen zorgen 
bezig, maar wij hebben gedacht 
ons platform te gebruiken en, 

waar we kunnen, ondernemers 
te voorzien van antwoord. Het 
bestuur voorziet in een com-
municatie-expert, boekhouder, 
expert in projectmanagement 
en bestuurskunde. Dit is al een 
mooi begin”, vertelt Twan van 
Bakel, voorzitter van Maashorst 
Ondernemers.
Niet alleen voor leden, maar 
voor alle ondernemers in het 

gebied. Vragen als: 'Hoe pak je 
je enthousiasme weer op?' 'Kan 
ik intussen mijn communicatie 
op orde maken?' 'Waar kan ik fi-
nanciële steun aanvragen?' 'Wie 
wil naar mijn verhaal luisteren?' 
'Hoe vind ik mijn weg in een 
enorme wereld van regeltjes?' 
kunnen gesteld worden.

Vragen staat vrij
Op de website van Maashorst 
Ondernemers is de pagina 
‘Vraag en Verhaal’ te vinden. 
Hierop staan berichten om in-
spiratie op te doen. Ook staan 
er tips als: 'Waar kan ik mijn ca-
deaubon online verkopen, zon-
der veel kosten te maken?', 'Ik 
wil mijn bedrijf laten zien, waar 
haal ik tips hiervoor?' of 'Hoe 
passen andere bedrijven hun 
product aan om toch te kunnen 
verkopen?'
"De handen ineenslaan en sup-
port geven waar we kunnen. Zo-
dat we alle manieren aanpakken 
om sterker uit de crisis te komen. 
Samen weten we meer dan al-
leen: #dekrachtvandemaas-
horst!", besluit de voorzitter. 

Maashorst Ondernemers, 
SAMEN STERK
MAASHORST - 'Maashorst Ondernemers streeft naar verbinding 
van lokaal ondernemerschap'. Dat staat als eerste zin in hun visie. 
Want de Maashorst groeit en biedt een schat aan mogelijkheden. 
Door het faciliteren van ontmoeting, samenwerking en het delen 
van kennis, kunnen we groeien naar een optimaal ondernemerskli-
maat als drijvende kracht van de Maashorst. Verbinden en inspire-
ren krijgen prioriteit nu ontmoeten lastig is. 

STEL JE VRAAG AAN

MAASHORST ONDERNEMERS

Ben jij op zoek naar antwoord op je vragen? 
Ga naar www.maashorst-ondernemers.nl 
of mail: info@maashorst-ondernemers.nl.

'Support en inspiratie: 
niet alleen voor leden'


