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Bericht vanuit Heelwijk

Mevrouw v.d. Wouw:

‘De zusters zorgen hier zo 

goed voor ons. Het eten is 

ook allemaal lekker.

Ze zijn hier zo lief voor mij. 

Heel veel groetjes aan

m’n dochter, schoonzoon

en de kleinkinderen’

EASTER DAY EGG COLLECTION EASTER DAY EGG COLLECTION
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Natuurlijk hoef je
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Ben loyaal koop lokaal

...maar het mag wel!
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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.

Ook diverse
streek-

produkten.

Geopend van maandag tot en met zaterdag 
van 9.00 tot 18.00  uur. Ook in onze automaat.

J. Verkuijlen - Boterweg 2 - Heeswijk-Dinther
0413-291211 - 06-1278945 - www.geschildeasperge.nl

Ze zijn er weer 
onze hollandse asperges 

en aardbeien.

Dagelijks vers 

en ook geschild 

en/of verpakt 

verkrijgbaar.

Verse Hollandse 

asperges

De situatie na 1 juni is onzeker. 
Deelnemers, sponsoren en vrij-
willigers zullen daarna hun focus 
moeten leggen op herinrichting 
van hun leven en zorgen voor 
continuïteit van hun bedrijf. Ook 
de bezoekers hebben tijd nodig 
om de draad weer goed op te pak-
ken. De organisatie van Heerlijk
Heesch wil een kwalitatief goed 

evenement neerzetten, met ont-
moeten en gezelligheid als basis. 
Dit vergt een goede voorberei-
ding die tijd kost. De inzet en het 
enthousiasme zijn groot, maar 
de mogelijkheden even niet. 
Jammer!

Datgene dat we in crisistijd no-
dig hebben - elkaar ontmoeten -

kunnen we nu helaas niet bie-
den. 

Wij wensen daarom oprecht dat 
ieder in zijn eigen omgeving een 
manier vindt elkaar te ontmoe-
ten en te steunen! 

Laten we op 29 en 30 mei in 
2021 elkaar weer ontmoeten!

Heerlijk Heesch 2020 
verplaatst naar 2021
HEESCH - Een jubileum verdient bijzondere aandacht. De eerste jubi-
leumeditie van Heerlijk Heesch wordt daarom opgeschort naar 2021! 
De impact van het coronavirus op de samenleving leidde tot deze 
beslissing. Zorgvuldigheid is nu een eerste vereiste. 

‘Een kwalitatief goed evenement, met 
ontmoeten en gezelligheid als basis’

Corona-nieuws

NISTELRODE - Het is ontzettend rustig op De Benjamin, wat 
missen wij de kinderen toch! Niet alleen voor de pedago-
gisch medewerkers, maar ook voor Puk een groot gemis. 

Vorige week kwam Puk met een leuk idee, waar we meteen 
mee aan de slag zijn gegaan. Middels een filmpje (wat wordt 
verspreid via een besloten Facebookpagina en via het ouder-
portaal) werden de kinderen en hun ouders op de hoogte 
gebracht. Mirjam, Inez en Puk maakten het erg spannend,
want de kinderen kregen te horen dat ze een verrassingstasje 
zouden krijgen.

Vorige week woensdag was het dan zover; de tasjes waren 
gereed en de Pukexpress kon vertrekken. Samen met twee 

pedagogisch medewerkers 
ging Puk op pad om de tas-
jes af te leveren. 
Wat heeft Puk veel vrolijke 
en enthousiaste snoetjes 
gezien, wat was dat genie-
ten! En de reacties en foto’s 
terug waren onvergetelijk!

De Pukexpress
van De Benjamin
is op pad geweest

Enthousiaste
en vrolijke 
snoetjes

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

Lieve opa en oma Kip en Vis
Een echte knuffel zou fijn zijn
Hopelijk kan dat weer snel!
We denken aan jullie
Liefs
Bente, Meerte, Linde en Niek
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Mien Bens: 

‘Mijn kinderen, kleinkinderen kwamen 
vaak op bezoek, maar nu kan dat niet 

meer. Ik mis ze! Nu zie ik ze alleen 
vanaf mijn balkon, op afstand. Ze 

bellen mij op als ze beneden staan en 
dan ga ik naar mijn balkon, we zwaaien 

naar elkaar en praten via de telefoon 
bij. Veel mensen bellen mij op, in 

Laarstede heb ik gesprekjes op afstand, 
ik puzzel elke dag, ik vermaak mij wel, 

maak je maar niet ongerust.
Ik wil iedereen bedanken die mij door 
deze moeilijke tijd heen helpt en daar 
hoort het personeel van Laarstede ook 

bij. Ze werken zo hard voor ons.’

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Puzzelen 
Als ik nou dit hoekje van het stukje afbreek, dan sluit het wel aan, 
denk ik. Dan heeft zo’n mannetje van Jan van Haasteren maar ‘n 
keer een half hoofd. Er staan zoveel verschillende mannetjes op dit 
plaatje, dat zal echt niet opvallen. Beetje doorduwen en geen mens 
die het ziet. Ik zeg gewoon dat het kleurverschil dat er nu ontstaat, 
door de zon komt. Dat geloven ze wel, want ik ben in de regentijd 
al begonnen aan dit experiment. Dan heb ik die stomme legpuzzel 
tenminste af. En begin ik er nooit meer aan.

Ik ben nu al benieuwd hoeveel legpuzzels er na de coronacrisis 
worden aangeboden op Marktplaats, want ik zie de omschrijvingen 
al voor me. ‘Zo goed als nieuw, maar een paar uurtjes gebruikt. De 
puzzel bracht mij niet te benodigde rust in mijn hoofd, maar ik heb 
mijn frustratie niet botgevierd op het product. De puzzel is dus nog 
in volledige staat, alle duizend stukjes zijn nog heel en er is amper 
kleurverschil waar te nemen. De zelfgemaakte houten legplank 
krijgt u er gratis bijgeleverd.’

Ik denk dat er te zijner tijd op Marktplaats sowieso een categorie 
in het leven wordt geroepen voor corona-hobby-materialen. 
Gezelschapsspellen, wandelschoenen, keukenapparatuur, 
bakplaten, kookboeken, (bij)lesmaterialen, tuingereedschap en 
verfpotten worden opeens massaal aangeschaft en liggen nu 
nog allemaal binnen handbereik, maar ze verdwijnen straks 
onherroepelijk weer ver achter in de kasten.

Veel van die materialen van het corona-hobby-
hoekje op Marktplaats zullen straks half gebruikt 
zijn en een stoffige herinnering zijn aan een 
vreemde tijd die we snel willen vergeten. Een 
tijd waarin je voor je gevoel niets anders kon 
doen dan terugkeren naar hobby’s uit een ver 
verleden zoals het ontrafelen van een legpuzzel 
van duizend stukjes. Wie had dat ooit kunnen 
bedenken.

Veel van die materialen van het corona-hobby-
hoekje op Marktplaats zullen straks half gebruikt 
zijn en een stoffige herinnering zijn aan een 
vreemde tijd die we snel willen vergeten. Een 
tijd waarin je voor je gevoel niets anders kon 
doen dan terugkeren naar hobby’s uit een ver 
verleden zoals het ontrafelen van een legpuzzel 
van duizend stukjes. Wie had dat ooit kunnen 

Mevrouw v.d. Ven van Asseldonk:

‘Voor mijn familie:
ik mis jullie allemaal heel erg

maar de verzorging maakt veel goed.
Hopelijk snel tot ziens!’

Simon van Geff en:

‘Lieve Gerrie, ut gao 
goewd mi men, mar ik 
mis jou GRUWELIJK.
Ik zie jou op zunne 
computer aan de 

telefoon mar ik zie oe 
liever in ut echt!’

Mevrouw Van Sleeuwen-Felen:

‘Ik maak het goed maar mis Jan!
Ik brei veel en geniet van de muziek

die hier is’

Zusters van J.M.J.:

‘Steun aan allen die het nodig 
hebben, we denken aan jullie 
in ons gebed. Kracht voor alle 

mensen in de Zorg’

Mevrouw van Herpen:

‘Ik ben opgegroeid in Heesch, in de 
buurt van Geff en. Daarna heb ik in 
Tilburg gewoond en gewerkt in het 
ziekenhuis. Toen ik getrouwd was, 
ben ik in het dorp gaan wonen. Nu 
woon ik in Heelwijk. Het bevalt me 
hier goed. Ik wil de groeten doen 

aan mijn familie, bekenden en mijn 
oude buren’

Mevrouw Goovers:

‘Ik woon al lange tijd in Heesch; na 
mijn trouwen aan de Vinkelseweg 
en nu al ‘n poosje in Heelwijk. Ik 
vind het hier buitengewoon; er 

wordt goed voor me gezorgd en ik 
heb het goed naar mijn zin. Ik vind 
het wel heel jammer dat ik nu geen 

bezoek kan krijgen. Graag wil ik 
Mientje en Cor bedanken voor alles 

wat zij voor mij doen. Ook veel 
groetjes aan mijn familie’

Berichten vanuit Heelwijk

Jean Smulders:

‘Vanuit Heelwijk: Heel veel groetjes 
aan Wilfried, de kleinkinderen en 
de achterkleinkinderen. Ik wordt 

hier goed verzorgd, ze komen wel 
af en toe zwaaien, maar ik mis ze 

allemaal wel’ 

Mevrouw Kuijs:

‘Vanuit Heelwijk: het allerbeste 
voor alle kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Ik woon hier al 

best lang en ik mis ze heel erg. Ik heb 
het verder wel goed naar m’n zin hier’

Berichten vanuit Laverhof Lindenlaan

‘Op marktplaats sowieso een categorie in het leven 
wordt geroepen voor corona-hobby-materialen’

Henk van Tilburg: 

‘Ik wil de groeten doen aan iedereen 
die mij regelmatig belt. Speciaal 

aan ons Willemien en Jan die 
hier regelmatig langs komen om 

boodschappen te brengen, mijn was 
verzorgen en nog meer. Daarvoor 
mijn hartelijke dank, het doet mij 

goed. Dank aan de middenstand en 
al die lieve mensen van wie ik van 
alles heb gekregen. Wie ik zeker 

niet wil vergeten om te bedanken is 
het personeel hier in Laarstede, ze 

zorgen zo goed voor mij.’

Berichten vanuit Laarstede

Mien van Leuken: 

‘Ik vind het prettig dat mijn 
kinderen in de buurt wonen. 

Jammer dat ze nu niet op 
bezoek mogen komen, ik mis 

ze heel erg. Ik doe de lieve 
groeten aan mijn kinderen, 
kleinkinderen, familie en 
vrienden. Ik hoop jullie 

gauw weer te zien! Ik heb 
mijn hobby, breien, dus ik 

vermaak mij wel.’

Miesje van der Velden:

‘Op mijn kast staan een heleboel kaartjes, 
mijn ‘toetjes’ van Janneke staan er ook bij. Ik 
ben er zo blij mee, het geeft mij een beetje 

troost. Ik zal blij zijn als het weer over is, 
ik weer naar buiten kan en iedereen weer 
zie. Ik mis jullie alle dagen, ik heb er zo’n 

verdriet van.  Het is een heel gedoe! Ik bid 
elke dag voor alle mensen van Laarstede bij 
mijn eigen Mariabeeldje uit Lourdes. Ik hoop 

jullie allemaal nog een keer persoonlijk te 
bedanken voor alles wat ik ontvang.’
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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.

•	 Kinderwens 
•	 Zwangerschap
•	 Centering Pregnancy
•	 Bevalling
•	 Nazorg na de bevalling
•	 Anticonceptiezorg 

0412-627560 
maandag tot en met zondag
9.00-17.00 uur.

24/7 voor dringende zaken: 
06-55884455

info@verloskundigenridderhof.nl

Neem voor meer informatie
gerust contact met ons op 
of meld je aan via 
www.verloskundigenridderhof.nl

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

JOOST start met belactie: samenwerking met
lokale welzijnsorganisaties

Bij alle welzijnsorganisaties in het 
werkgebied van JOOST staan 
veel vrijwilligers klaar om te hel-
pen. 

In de gemeente Boxtel is wel-
zijnsorganisatie ContourdeTwern 
actief, bereikbaar via 0411-655 
899.
In de gemeente ’s-Hertogen-
bosch (Rosmalen) is welzijnsor-
ganisatie Farent actief, bereik-
baar via 088-0237500. Als je 
belt word je gekoppeld aan het 
juiste buurtteam bij jou in de 
wijk. Je kunt hen ook bellen als 
je hulp wilt aanbieden.
In de gemeente Sint-Michielsge-

stel is welzijnsorganisatie Bint ac-
tief, bereikbaar via 073-5515432
In de gemeente Heeswijk-
Dinther is welzijnsorganisa-
tie ONS welzijn en de mobiele 
hulpbrigade HDL actief. De mo-
biele hulpbrigade is van maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30 
tot 17.00 uur bereikbaar via 
06-82696134. ONS welzijn is 
zeven dagen per week bereik-
baar via 088-3742525.
Bij al deze welzijnsorganisaties 
hebben zich al veel vrijwilligers 
aangemeld die willen helpen. 
Stuk voor stuk toppers waar we 
met z’n allen trots op mogen 
zijn!

Ook de collega’s van JOOST 
gaan de komende tijd contact 
opnemen met huurders. “Hoe 
gaat het? Kunnen wij je helpen?”

Uiteraard kun je ook altijd con-
tact met JOOST opnemen. De 

kantoren en buurtinformatie-
centra van JOOST in Boxtel en 
Rosmalen zijn tijdelijk gesloten, 
maar alle collega’s werken vanuit 
huis en zijn op werkdagen tussen 
8.30 en 17.00 uur gewoon be-
reikbaar via 088-0081400.

BERNHEZE – Ook in deze moeilijke periode wil Woonstichting 
JOOST graag een goede buurman zijn voor haar huurders. Normaal 
zijn de collega’s van de wijkteams veel in de wijken te zien. Maar 
dat kan nu even niet. Toch wil JOOST ook nu graag huurders hel-
pen. En zij niet alleen. 

HEESCH - Zorgcentrum Heel-
wijk doet in deze nare periode 
wat extra’s voor haar bewo-
ners en is ontzettend blij met 
de mooie initiatieven die van 
buiten komen en die zowel 
het personeel als de bewoners 
door deze lastige tijd heen 
helpen slaan. 

Het zorgcentrum ontvangt ook 
dagelijks mooie kaarten, teke-
ningen en werkjes van zowel 
kinderen als volwassenen. De 
werkjes van kinderen worden 
op de gangen gehangen en 
worden, indien van toepassing, 
voorgelezen aan de bewoners. 

Speciaal daarvoor is er in de 
sluis een ‘Blije Bus’ geplaatst. 
Verder krijgt Heelwijk ook op-
tredens aangeboden van ar-
tiesten die nu geen werk heb-
ben en die de bewoners toch 
een geluksmomentje willen be-
zorgen. Er komen vele initiatie-
ven van buiten, op allerlei vlak, 
om de bewoners in contact te 
brengen met andere Heesche-
naren. Zo was er onlangs een 
optreden van zangeres Hei-
di, circusartiest Jofri en wa-
ren er filmpjes van de Nacht-
burgemeester van Heesch.
De bewoners zijn ook al let-
terlijk in de bloemetjes gezet 

en het personeel en de bewo-
ners merken dat velen met hen 
meedenken. Vorige week is de 
‘berenjacht’ begonnen. Er wor-
den dan beren verzameld die 
voor de ramen worden gezet 

zodat kinderen deze door heel 
Heesch kunnen gaan zoeken. 
Eenmaal gevonden kan er naar 
hartenlust naar de beren maar 
natuurlijk ook naar de bewo-
ners worden gezwaaid!

Mooie initiatieven voor en door Heelwijk 
Corona-nieuws
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Hulp ten tijde van verplicht sociaal isolement;
SocialApp in Heelwijk, Emmaus en Kortenhof Heesch

Sinds januari dit jaar is een test 
gestart met een app ontworpen 
voor senioren, SocialApp ge-
naamd, waarmee de bewoners 
van Heelwijk, Emmaus en Kor-
tenhof in Heesch hulpvragen 
aan elkaar en aan bezoekers 
kunnen stellen. Het doel van de 
test is het verbeteren van deze 
app en draagvlak creëren in de 
samenleving zodat onderlin-
ge hulp weer een gewoongoed 
wordt. Toen nog niet wetende 

wat ons te wachten stond; de 
coronacrisis en het sociaal isole-
ment. SocialApp is simpel en vei-
lig, gesprekken zijn altijd privé en 
de hulpvraag wordt alleen open-
baar gesteld aan de geregistreer-
de groepsleden. Een lokale be-
heerder ziet toe op het correcte 
gebruik van de app. 

Desiree Romme is woonachtig in 
Emmaus en is beheerder van de 
groep. Helaas is er een bezoek-
beperking om verspreiding van 
het coronavirus terug te drin-
gen; hierdoor word hulp bieden 

moeilijk. Aan Desiree werd ge-
vraagd waar behoefte aan is op 
dit moment. 
“De bewoners van Heelwijk 
worden zoveel mogelijk be-
schermd in een quarantainesitu-
atie. Er wordt door medewerkers 
van BrabantZorg echt kéihard 
gewerkt om deze periode zo 
veilig, goed en aangenaam mo-
gelijk door te komen. Creatief 
worden contactmomenten ge-
creëerd middels (beeld)bellen 

en er wordt op alle mogelijke 
manieren duidelijk gemaakt dat 
aan de bewoners gedacht wordt. 
Denk bijvoorbeeld aan tekenin-
gen en post, buitenoptredens 
van muzikanten, bloemetjes en 
andere lokale initiatieven. 

Voor Emmaus en Kortenhof gel-
den de landelijke maatregels. 
Daardoor zijn de bezoekjes van 
familie en kennissen stukken min-
der geworden. Ook het praatje 
op de gang wordt uit angst 
meer vermeden. Zorghulp wordt 
noodzakelijkerwijs anders inge-

richt. Voorheen kreeg een deel 
de warme maaltijd door Heelwijk 
warm op tafel bezorgd, maar nu 
dat niet gaat springt soms de fa-
milie in om een maaltijd te ver-
zorgen. Niet iedereen lukt het 
om op het juiste moment zelf 
een maaltijd te verwarmen en 
sommige mensen durven geen 
boodschappen meer te doen. 
Mensen worden intussen eenza-
mer naarmate dit langer duurt.

De lobby om nog veel meer 
ouderen digitaal te krijgen in 
samenwerking met KBO is nu 
helaas stil komen te liggen. Jam-
mer, want de digitale wereld 
biedt hier mooie oplossingen en 

mogelijkheden die deze tijd zo 
kunnen veraangenamen. Want 
het doorkomen van deze perio-
de doen we zoveel mogelijk al-
leen, maar tóch samen.

Een mooi voorbeeld hiervoor is 
de SocialApp, deze kan juist in 
deze tijd behulpzaam zijn in het 
uiten van hulpvragen. Waar no-
dig biedt iemand binnen de app 
de hulp aan en anders kan ik als 
beheerder Desiree deze doorzet-
ten naar de juiste hulpinstantie 
of initiatief. 
Aan alle bewoners van Emmaus, 
Heelwijk, Kortenhof en hun so-
ciale kring: installeer de app en 
meld je aan! 

Tot slot, zorg dat je (groot)ou-
ders ook een tablet krijgen zo-
dat zij verbonden blijven met de 
wereld en daardoor een stukje 
minder eenzaam en reddeloos 
hoeven te zijn. 

Blijf gezond en pas op elkaar!”
              
www.facebook.com/SocialappNL

Rob Geurts, de bedenker van de App, en beheerder Desiree 

HEESCH - Door het coronavirus ziet het leven van velen er opeens 
heel anders uit. Dit is al helemaal zo voor senioren en mensen met 
een beperking. Hun leefwereld is normaal al niet erg groot, laat 
staan als alle activiteiten zijn afgelast, het restaurant dicht is en 
niemand de deur meer uit durft. 

‘De digitale wereld biedt hier mooie 
oplossingen en mogelijkheden’
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Aanbiedingen geldig van
9 tot en met 15 april

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

PAASSALADE 150 gram € 1.50
CHAMPIGNONS 1 doosje € 0.98
RODE PITLOZE DRUIVEN
     500 gram € 1.95

Om teleurstelling te voorkomen
bestel tijdig uw paasbestelling

EASTER DAY EGG COLLECTION

EASTER DAY EGG COLLECTION

EASTER DAY EGG COLLECTION

Eigemaakte Eigemaakte 
eiersaladeeiersalade

Tournedos/Tournedos/
runderhaasrunderhaas

€ 1,20100 gr.100 gr. € 4,90100 gr.100 gr.

Dinsdag 14 aprilDinsdag 14 april
NistelrodeNistelrode
geslotengesloten

Canadese hamCanadese ham
Heerlijk bij aspergesHeerlijk bij asperges

€ 1,70100 gr.100 gr.

Bestel & betaal gemakkelijk online via webshop.bakkervanmook.nl
en haal je bestelling op of kies voor thuis bezorging

Aanbiedingen geldig van
9 tot en met 15 april

Adviesraad Sociaal Domein
is van groot belang voor
inwoners van Bernheze
‘Onze voortdurende zorg is mensen die hulp nodig hebben
en het zelf niet kunnen vinden, toch te bereiken’

Tekst: Milène Putters

In de komende edities van 
DeMooiBernhezeKrant wordt 
ruim aandacht geschonken aan 
de Adviesraad Sociaal Domein 
(ASD) door drie adviseurs en de 
onafhankelijke voorzitter aan 
het woord te laten. Met laatst-
genoemde beginnen we in deze 
editie. Gerard van Dijk aan het 
woord.

“De Adviesraad Sociaal Domein 
Bernheze bestaat uit een onaf-
hankelijk voorzitter, dat ben ik 
dus, en drie adviseurs met elk 
een specialisatie voor een van 
de drie wetten; Wim van Lith 
voor de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), Lea de 
Wit voor de Jeugdwet en Frans 
Schmit voor de Participatiewet 
(Werk en Inkomen). Als ASD 
worden wij secretarieel onder-
steund door Rosita van Berkom. 
Elke adviseur weet veel van het 
onderwerp en is dus goed be-
kend met wat hij doet, maar laat 
zich graag nog meer voorlichten 
door professionals en ervarings-
deskundigen die hun kennis 
graag met de adviseur delen. 

Die ervaringsdeskundigen wor-
den door leden van de advies-
raad vaak in hun eigen kring 
gevonden. Een groot netwerk 
hebben is daarom ook erg han-
dig als adviseur zijnde. Elke ge-

meente is trouwens verplicht om 
een adviesraad in te stellen. Als 
ASD komen wij een tiental keren 
per jaar bij elkaar en besluiten 
dan aan de hand van de uit-
komsten van de kennisgroepen 
om wel of niet een advies uit te 
brengen over een aangelegen-
heid. 
Onlangs heeft de Adviesraad 

Sociaal Domein ongevraagd ad-
vies gegeven over scootmobie-
len die in de centrale hal van ap-
partementencomplexen staan. 
Logisch misschien dat bewoners 
deze voertuigen daar parkeren, 
maar niet veilig om deze daar te 
stallen en op te laden. “Wij heb-

ben dan ook advies gegeven aan 
de gemeente om met woning-
bouwcorporaties, maar ook met 
projectontwikkelaars naar oplos-
singen te zoeken in bestaande 
bouw en ze bij nieuwbouw te 
verplichten om dit mee te ne-
men. Op dit moment zijn we 
bezig met het overtuigen van de 
gemeente dat het voor iedereen 

van groot belang is om in mak-
kelijk leesbare taal te commu-
niceren. Zeker voor Wmo-ge-
bruikers. We willen graag dat 
mensen snappen waar sommi-
ge stukken over gaan. Ook zijn 
we bezorgd over het feit dat de 
gemeente van plan is om de ge-
meentegids af te schaffen. Een 
ramp voor mensen die digitaal 
niet zo sterk zijn, die mensen 
moet de mogelijkheid worden 
geboden om het op papier te 
kunnen lezen. Zo hebben we bij-
voorbeeld de door de gemeente 
gehanteerde Engelse term ‘trig-
ger money’ maar vlug veranderd 
in wat er mee bedoeld wordt, 
namelijk stimuleringsgelden 
leefbaarheidsinitiatieven.“
De gemeente Bernheze heeft 
een zogenaamd smalle ASD, 
bestaand uit voorzitter en drie 
adviseurs. Sommige gemeenten 
hebben wel adviesraden met 
meer dan twaalf mensen. “Wij 
zijn eerst ook breed geweest, 
maar naar smal gegaan. Dat 
werkt handiger en is slagvaardi-
ger. Vóór elke vergadering van 
de commissie Maatschappelijke 
Zaken hebben wij een gesprek 
met de twee verantwoordelijke 
wethouders. 
Die vertellen ons waar ze advies 
over willen hebben en hoe zij 
met ons advies omgaan. 

Wij hopen echt dat er één loket 
komt met één toegang tot het 

sociaal domein dat oplossingen 
biedt. Dat is voor mensen die 
hulp nodig hebben veel eenvou-
diger en ik denk ook een stuk 
laagdrempeliger. Onze voortdu-
rende zorg is om die mensen te 
bereiken die moeilijk te bereiken 
zijn. Iedere inwoner verdient 
immers de zorg die hij nodig 
heeft.”

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.

We willen 
graag dat 
mensen 
snappen 
waar 
sommige 
stukken
over gaan

Lieve buurvrouw Grada
en lieve buurvrouw Toos,

langs deze weg willen wij jullie 
van harte feliciteren met jullie 
verjaardagen. Maak er mooie
dag allebei in deze vreemde tijd.

Jan & Janny  

’Wij zijn eerst ook breed geweest maar naar smal 
gegaan, dat werkt handiger en is slagvaardiger’

Winnaar wandelgids

Miranda
de Mol

LEZERSACTIE
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RELIGIE

Geschokt en diepbedroefd zijn wij door het overlijden van

Sam Ramadanovic
vader van leerlingen van onze school.

 
Wij leven erg mee met zijn vrouw Samorn, hun kinderen

Samaria, Samantha, Samona en met hun familie.
Heel veel sterkte toegewenst met dit enorme verlies.

Kinderen en team basisschool Op Weg
Vorstenbosch

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

Paas-
vieringen 
Abdijkerk 
digitaal

HEESWIJK-DINTHER - 
Vanuit de Abdijkerk zullen de 
bijzondere vieringen van Wit-
te Donderdag, Goede Vrijdag, 
Stille Zaterdag en Eerste en 
Tweede Paasdag met beeld en 
geluid worden uitgezonden. 
Om deze uitzendingen te kun-
nen volgen ga je naar www.
abdijvanberne.nl en klik op de 
betreffende knop ‘Vieringen 
live video’.

Daarnaast hebben wij het vol-
gende aanbod:

WITTE DONDERDAG:
uitzending vanaf 19.00 uur

De plechtige viering van Witte 
Donderdag.

GOEDE VRIJDAG:
uitzending om 15.00 uur

Tussen 19.00 en 21.00 uur 
wake bij het kruis. Ieder die 
dat wenst kan de kerk binnen-
lopen voor het aansteken van 
een kaarsje en voor gebed. Er 
wordt gezorgd voor medita-
tieve muziek en er zullen wat 
inspirerende teksten worden 
gelezen.

PAASZATERDAG:
uitzending vanaf 21.30 uur

EERSTE PAASDAG:
uitzending vanaf 10.30 uur

Tussen 12.00 en 14.00 uur zal 
de voorganger van de paasvie-
ring in de Abdijkerk aanwezig 
zijn om Zalig Pasen te wensen 
en de uitgegeven paasprocla-
matie ter beschikking te stel-
len.

TWEEDE PAASDAG:
uitzending vanaf 10.30 uur

We moeten in deze dagen 
noodgedwongen meer terug-
getrokken leven. Soms wel 
echt in quarantaine of in heel 
beperkte kring. Maar laten we 
ons niet alleen voelen. We blij-
ven met elkaar diep verbon-
den: verbonden in gebed en 
in wereldwijde solidariteit. We 
weten dat angst en dood altijd 
zullen blijven bestaan, ze ho-
ren bij ons mens-zijn. Daarom 
moeten we ze ook niet ont-
kennen of wegdrukken. Pasen 
leert ons dat we erop moeten 
vertrouwen dat ze niet het 
laatste woord hebben. Mogen 
we juist in deze dagen ervaren 
dat wij leven op hoop.

Is dit nu later?...

Lieve mensen, bedankt voor alles. 

Het leven was niet gemakkelijk, 

maar GOED en echt niet saai...                                         

Liefs: José

In dankbare herinnering aan 

José van den Helm
11-02-1957      Heesch     31-03-2020

Je strijd is gestreden,
vol zorg en moed.

Verbazingwekkend krachtig.
‘t Is op. Zo is het goed

Geheel onverwachts is overleden onze zus

Zuster Bernadette van den Hurk
Johanna – Adriana – Huberta

* 13 december 1935            † 3 april 2020

Familie van den Hurk 

Correspondentieadres:
Mozartlaan 28
5384 CG Heesch

De afscheidsdienst heeft intussen plaatsgevonden.
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Dankbetuiging

Namens deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de 
overweldigende hoeveelheid belangstelling, telefoontjes, mooie 
woorden, prachtige bloemen en fijne kaarten die we mochten 

ontvangen na het overlijden van:

 Theo Jansen
Deze vele mooie herinneringen aan Theo verzachten ons verdriet. 

Hij is voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart.

Betsie Jansen-van Uden
Kinderen en kleinkinderen Nistelrode

Pasen
in zicht

HEESWIJK-DINTHER - De kerk 
van Dinther is, net als de an-
dere kerken in onze parochie, 
tot en met Pinksteren dicht 
voor vieringen. 

De kerk van Dinther is wel ie-
dere dag open voor persoon-
lijk gebed en om een kaarsje 
aan te steken. Ook kun je hier 
gezegende palmtakjes opha-
len. Op Palmzondag zijn deze 
takjes tijdens een viering van 
de besloten gemeenschap van 
de Abdij van Berne gezegend. 
Misschien heb je dat wel ge-
zien want de vieringen in de 
Abij, en met name de vierin-
gen van de Goede Week en 
Pasen, zijn via 
www.abdijvanberne.nl
eenvoudig live volgen.

Bijzonderheid voor Goede 
Vrijdag is de openstelling van 
drie kerken in de Augustinus-
parochie van 14.00 tot 16.00 
uur voor persoonlijk gebed. 
Je kunt de Kruisweg bidden. 
Daartoe zijn gebedskaarten 
voorhanden om de veertien 
staties van de Kruisweg bid-
dend te volgen. Er klinkt zach-
te muziek. De kerk van Hees-
wijk is die middag open van 
14.30 tot 15.30 uur.

‘De stilte
zegt heel

veel’
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN Een berichtje 
van Lichtpunt

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - Ook Lichtpunt, de 
hulpdienst vanuit de kerken 
Heeswijk-Dinther-Loosbroek, 
probeert juist in deze onze-
kere en moeilijke tijd klaar 
te staan voor mensen die het 
toch al moeilijk hadden en die 
door deze crisis dubbel ge-
troffen zijn en enorm kwets-
baar zijn geworden. Hierdoor 
is er in sommige situaties nu 
zelfs gebrek aan de eerste le-
vensbehoeften.

Het probleem is nog vergroot 
doordat niet iedereen in staat is 
om nu naar de voedselbank te 
gaan. Lichtpunt probeert daar-
om zoveel mogelijk praktische 
hulp te bieden aan gezinnen 
om het hoofd boven water te 
kunnen houden. De mensen 
van Lichtpunt bezorgen bij 
een tiental gezinnen een een-
voudig pakket levensmiddelen 
en mede dankzij sponsors was 
het ook mogelijk warme maal-
tijden te laten bezorgen. Fijn te 
merken dat er zoveel mensen 
en organisaties meeleven en 
soms ook artikelen aanbieden. 
Die vormen een fijne aanvul-
ling op de pakketten.
In Loosbroek is een brief huis-
aan-huis bezorgd met daarop 
contactnamen bij wie de men-
sen terechtkunnen.
Naast de materiële nood is 
er ook geestelijke nood. Veel 
mensen zitten alleen thuis 
zonder de mogelijkheid be-
zoek te krijgen.
Voor sommigen dreigt daar-
door eenzaamheid. 

Dan is het belangrijk om ge-
woon af en toe eens even een 
luisterend oor te hebben voor 
je verhaal en je gevoelens. En 
dat luisterend oor wil Licht-
punt ook graag bieden. Je 
kunt dat het beste doen door 
eerst de mobiele hulpbrigade 
HDL te bellen. De vrijwilligers 
die daar aan de lijn zitten zul-
len je vraag of verzoek dan 
doorspelen naar iemand die 
alle tijd voor je neemt. Het 
nummer van de mobiele hulp-
brigade is 06-82696134. Maar 
je kunt natuurlijk ook direct 
contact opnemen met een van 
de pastores van de kerken in 
HDL of iemand van Lichtpunt. 
Het gaat erom dat je gehoord 
wordt!

Voor iedereen hoopvolle 
woorden:
Er brandt een kaars voor jou
als de eenzaamheid je over-
valt
en er even niemand voor je is.

Er brandt een kaars voor jou
als alle hoop vervliegt
en de toekomst duister is.

Er brandt een kaars voor jou
als je moe en uitgeput
nog altijd zorgt voor velen.

Er brandt een kaars voor jou
een vlam in het duister
voor als je het nodig hebt.

Dankbetuiging

Namens deze weg willen wij iedereen bedanken voor het 
getoonde medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden 

van ons pa, schoonvader, opa en overgrootopa

Tonnie van Sleeuwen
* Boekel, 2 april 1934       † Mariaheide, 27 maart 2020

Lucia-Wil, André-Yvonne, Lydia-Ton, Sylvia-Leo, Nancy-Toon, 
klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Pater Visserslaan 17, 5464 RB Mariaheide
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Athera heeft een verkooppunt inpandig 
bij Conscius Sports in Nistelrode, de ope-
ningstijden van de fysieke Athera winkel 
zijn dan ook gelijk aan die van Conscius 
Sports.

Athera personal coaching verzorgt
onder andere:
- voedingsadviezen; aankomen maar 

ook afvallen
- voedingsschema’s; persoonlijk en echt 

op maat
- wegingen en metingen volgens de 

BIA-methode
- suppletie adviezen; sportvoeding en 

supplementen
- trainingsschema’s.

We breiden onze activiteiten
in de loop van dit jaar uit met:
- personal coaching; echte 1 op 1 

begeleiding
- wedstrijdbegeleiding; voorbereiding 

en begeleiding naar fitness-/
bodybuildingwedstrijden.

Onze focus ligt hierbij op de gevorderde 
atleet met als specialisme krachttraining/ 
bodybuilding.

Athera voor wie?
Athera richt zich op iedereen die waarde 
hecht aan een gezond en sportief uiterlijk, 
fitness, krachtsporters en bodybuilders.

Athera besteedt veel zorg aan de selectie 
van een up to date assortiment, waarbij 
een passende combinatie tussen een goed 
dieet, gezond eten en de juiste supple-
menten bijdraagt aan het zo efficiënt mo-
gelijk behalen van de doelstellingen. In 
een intakegesprek vertellen we je graag 
over hoe we te werk gaan.

Kijk voor meer informatie op 
www.athera.nl. Je kunt tevens je sport-
voeding en supplementen online bestellen 
in onze webshop

De Beekgraaf 58, Nistelrode
info@athera.nl.

ATHERA sportvoeding & supplementen

NISTELRODE – Athera is specialist op het gebied van sportvoeding en supplementen. 
We werken enkel met professionele merken en Athera is ontstaan uit de jarenlange 
ervaring die we hebben opgedaan op het gebied van sportvoeding voor bodybuilders 
en krachtsporters. We zijn géén prijsvechter en gaan dan ook nooit zomaar voor het 
goedkoopste product. Wel gaan we voor het beste merkproduct met de best mogelijke 
samenstelling.

winnaar week 14

van de startersa
ctie

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 13 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!

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

ACTIE IS REACTIE!
Deze crisis omzetten in iets positiefs?
Maak dan slim gebruik van onze mooie acties.

Ondernemers, laat je zien: 

‘WIN-WIN’‘WIN-WIN’
‘KOM IN ACTIE’‘KOM IN ACTIE’

www.bernhezemedia.nl/onze-producten

Ondernemers, laat je zien: 

NIEUW!

Winnaar week 15:
Petra van Teeffelen

Fotografie
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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

Little XS
Hortensia
wit, rose en blauw  
Worden 40-60 cm
Rijk bloeiend

Groente en
kruiden planten
Nu ook tomaten, paprika, 
komkommer, aubergine 
etc. Insectenhotel

Brengt de natuur terug in uw tuin
Diverse modellen

€ 12,95

€ 6,50

reeds
vanaf

€ 5,50

Spiritualiteit heeft mij, Babs van den
Acker, eigenaresse van Babbeltje Spiritu-
ele Cadeaushop, al van jongs af aan ge-
interesseerd. Ook vind ik zelfontwikkeling 
belangrijk, het bewust zijn van je denken 
en doen, je gezondheid en het leven van-
uit je intuïtie. 

Doe wat je leuk vindt en GENIET, het leven 
is al zo kort. Daarom vind ik het belangrijk 
om positieve energie door te geven. Wist 
je trouwens dat edelstenen ook kunnen 
helpen bij vele lichamelijke klachten, en 
dat je een edelsteen altijd op gevoel moet 
uitzoeken? Voel welke steen op dat mo-
ment bij jou past. 
Sta jij met beide voeten op de grond, 
maar voel je dat er meer is? Vind je het 
interessant om te lezen over edelstenen, 
energie, welke invloed de maan kan heb-
ben, hooggevoeligheid, mindfulness en 
andere spirituele onderwerpen? Dat vind 
je bij Babbeltje. 

De gedichten van Babbeltje
Is het altijd druk in je hoofd? Bij mij vaak 
wel en daarom kreeg ik het idee om wat 
dingen van me af te gaan schrijven, in 
dichtvorm. Om tot creatieve dingen te 
komen is rust en een inspirerende omge-
ving erg belangrijk. Een heerlijke wierook 
en wat stenen op de juiste plek helpen mij 
daarbij.

Ben je nieuwsgierig geworden?
Neem dan een kijkje op 
www.babbeltje.com of volg 
Babbeltje op Facebook en
Instagram: @bybabbeltje.

BABBELTJE: Kracht, positiviteit,
energie, steun en rust met edelstenen
NISTELRODE - Babbeltje kan met spirituele artikelen ondersteuning bieden aan jouw 
dagelijkse leven. Bijvoorbeeld met edelstenen in de vorm van kracht, energie, steun en 
positiviteit, maar ook met wierook en salie in de vorm van ontspanning en zuivering. 
Daarnaast vind je bij Babbeltje nog veel meer spirituele artikelen. 

‘Een spiritueel leven
is een bewust leven’

PICKNICK € 10,00 P.P.

BROODJES € 7,50
Carpaccio
Gerookte zalm
Brie
Huisgemaakt tonijnsalade
Pikante kip
Pulled pork
Duo van mini-hamburger
Alle broodjes worden geserveerd
op vers desembrood. 

SMOOTHIES € 3,50
Aardbei/Banaan
Aardbei/Mango
Mango/Framboos
Mango/Ananas. 

Afhalen bij boerderijterras
het Venster
VINKEL – In de bocht van de Vinkelsestraat, een straat tussen Heesch en Vinkel, vind 
je op nummer 84 boerderijterras Het Venster. Gedurende de periode dat wij gesloten 
zijn, hebben we besloten dat er ELKE ZATERDAG EN ZONDAG diverse heerlijke brood-
jes en smoothies afgehaald kunnen worden. Tweede Paasdag zijn wij extra geopend.

Tip voor Pasen:
Picknick afhaal

€ 10,- per persoon!

Afhalen op zaterdag en zondag tussen 
12.00 en 14.00 uur. Telefonisch bestellen 
via 06-38707282. Wij zijn deze dagen be-
reikbaar vanaf 10.00 uur. Let op: Tweede 
Paasdag zijn wij extra geopend.

www.boerderijterrashetvenster.nl

VOOR DE KLEINTJES € 3,50
Poffertjes
Tosti.

Afhaalmenu
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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
Het gemeentehuis is op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
geopend van 8.30 tot 12.30 uur. 
Woensdagavond van 17.00 tot 19.00 
uur. De telefonische openingstijden 
veranderen niet.
De gemeente werkt op afspraak

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

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

Het gemeentehuis is op
de volgende dagen gesloten.

13 april 2020
2e Paasdag

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

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

Naar de gemeente?

INFORMATIE CORONAVIRUS

Voor, tijdens en na
Ooit was er een tijd vóór Corona. Dat is nog niet zo lang geleden, maar het lijkt toch al heel ver weg. 
Zonder dat ik het toen wist, deed ik in die periode hele normale dingen voor de laatste keer. Die staan in 
m’n geheugen gegrift: De laatste keer dat ik iemand de hand schudde (de gemeentelijke advocaat), de 
laatste fi lm die ik in de bioscoop zag (Parasite in de Verkadefabriek), de laatste keer dat ik buiten de deur 
at (in ‘t Oude Raadhuis in Heesch), m’n laatste museumbezoek (Stedelijk Museum Breda) en de laatste 
keer in het voetbalstadion (Willem II - Groningen: 3 - 1). 

Nu is het de tijd van Corona, we zitten er middenin. Een nare, verdrietige, onwerkelijke, alles-is-anders-
tijd. Het is ook een periode waarin ik dingen voor de eerste keer doe: troosten op anderhalve meter 
afstand, videovergaderen met het college, meer thuis dan weg zijn, Skypen met m’n ouders en een 
training ‘voorzitten van een digitale raadsvergadering’ volgen. 

Ooit komt er een tijd ná Corona. Daar kan ik nu al van dromen. Een periode waarin we elkaar weer kunnen omhelzen, met elkaar 
mogen feesten, naar school gaan, op het terras zitten, collega’s ‘in het echt’ spreken of gewoon ons ding doen. Misschien wel 
bewuster en anders dan voorheen. Omdat we dan weten hoe kwetsbaar we waren.

Maar zover is het nog lang niet. Tot die tijd: blijf zoveel mogelijk thuis (ook bij mooi weer), houd afstand en was vaker uw handen. 
En bovenal: houd moed en hoop. Samen kunnen we dit. 

Burgemeester Marieke Moorman

COLUMN   Burgemeester Marieke Moorman

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.

Bij een uitvaartplechtigheid en 
condoleancebezoek mogen 
maximaal 30 personen aanwe-
zig zijn en de aanwezigen moe-
ten 1,5 meter afstand houden. 
Het aantal van 30 is inclusief 
het uitvaartpersoneel. Catering 
voor of na de plechtigheid is niet 
toegestaan. Erehagen, vlaggen-
ceremonies, serenades door an-
deren dan het gezelschap dat 
aanwezig is bij de plechtigheid, 
zijn niet toegestaan. Ook niet 

als de mensen 1,5 meter uit 
elkaar staan. Dit wordt gezien 
als een samenkomst en dat is 
verboden. U riskeert een boete 
als u zich niet aan deze regels 
houdt. Uiteraard gelden ook bij 
uitvaarten de algemene regels: 
schud geen handen en blijf 
thuis als u verkouden bent of 
koorts heeft. Uw uitvaartver-
zorger kan u helpen om binnen 
de regels een gepast afscheid te 
organiseren.

Regels voor uitvaarten
Uitvaarten kunnen doorgaan,
maar er gelden wel regels

Vanwege de coronamaatregelen zijn samenkomsten met grote 
groepen mensen niet toegestaan. Voor uitvaarten (en ook voor 
huwelijken) wordt een uitzondering gemaakt. Hier mogen maxi-
maal 30 personen bij elkaar komen. Er gelden wel regels voor 
uitvaarten waarover u in dit artikel meer leest. Wij begrijpen dat 
het ingrijpend is om met een beperkt gezelschap afscheid te ne-
men van een dierbare. Toch roepen we iedereen op om de regels 
in acht te nemen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

De toevoegingen voor Brabant 
zijn: 
- Het is verboden om ge-

meenschappelijk sanitair bij 
recreatievoorzieningen open 
te houden. 

- Recreatief nachtverblijf is 
verboden.

Met de aanvullingen kunnen 
we reisbewegingen in en naar 
Noord-Brabant voorkomen. 

Het verbod geldt voor: recre-

atieparken, kampeerterreinen 
en minicampings, kamperen bij 
de boer, kamerverhuur, B&B, 
jachthaven etc. Het verbod 
geldt niet voor: hotels, loca-
ties met nachtverblijf voor sei-
zoenarbeiders en personeel in 
de medische zorg, locaties met 
vaste standplaatsen (met eigen 
sanitair) en tijdelijke bewoning 
(geen recreatie). 
U vindt de noodverordening op 
bernheze.org/coronavirus. 

Verbod op recreatief
nachtverblijf
In de noodverordening is per 1 april een verbod op recreatief 
nachtverblijf opgenomen. In Brabant gelden twee toevoegingen 
op de landelijke noodverordening.

Kleding-
containers
tijdelijk
gesloten
De kledingcontainers, die op 
verschillende plaatsen in de ge-
meente staan, zijn tijdelijk geslo-
ten. Bewaar uw kledingzakken 
zo lang thuis. We vragen u vrien-
delijk om de zakken niet naast de 
container te zetten.

- Oranjeconcert voor 
gedecoreerden (27 april)

- Activiteiten op Koningsdag
- Herdenkingen op 4 mei
- Ophalen vrijheidsvuur en 

Vrijheidsmaaltijd (5 mei)
- Vrijheidsconcert 5 mei 

- Kermis in Vorstenbosch
 (21 t/m 24 mei)
- Kermis in Nistelrode
 (30 mei t/m 2 juni)
- Theatervoorstelling Eldorado 

(3, 4 en 5 juli in Loosbroek) 
uitgesteld tot voorjaar 2021

Afgelaste evenementen

Compostactie toch van start
Er is een levering compost binnengekomen
bij de groendepots

U kunt daarom vanaf 
8 april gratis maxi-
maal 2 m3 compost 
komen ophalen. Ook 
bij de groendepots 
zijn coronamaatrege-
len van kracht. Houd 
1,5 meter afstand 
van elkaar. 
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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

Bijzondere bijstand 
Voor een laptop of PC voor 
thuisonderwijs. Voor mensen met 
een minimum inkomen 

Gemeente Meijerijstad 
14-0413
Meijerstad.nl (zoek op 
bijzondere bijstand)

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:
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Maatregelen van de gemeente 
om ondernemers te ondersteu-
nen:
- De gemeente betaalt factu-

ren van ondernemers direct 
in plaats van na 30 dagen. 
Facturen van particulieren, 
stichtingen en verenigingen 
worden al direct betaald, dit 
blijft zo.

- De gemeente verlengt de be-
talingstermijn van uitgaande 
facturen van 30 dagen naar 
90 dagen. Dat geldt ook voor 
alle leges, behalve voor leges 
burgerzaken (bijvoorbeeld 
voor een paspoort of rijbe-
wijs).

- De gemeente betaalt de le-
ges voor evenementenver-
gunningen terug voor evene-
menten die niet door kunnen 
gaan door de coronamaatre-
gelen.

- BSOB stuurt geen nieuwe 
aanslagbiljetten tot 1 juni. 
En ook geen aanmaningen 
en dwangbevelen. Ook hoe-
ven alle bedragen die nu nog 
open staan pas 31 mei 2020 
betaald te zijn. Kunt u het 
bedrag dat u nog moet be-
talen niet voor 31 mei 2020 
betalen? Neem dan contact 
op met de BSOB voor een 
betalingsregeling.

Betaling facturen en leges Hulp nodig?
Kunt u de deur niet meer uit? 
Hebt u boodschappen, eten of 
andere hulp nodig? 

In de gemeente Bernheze zijn er 
allerlei initiatieven. ONS welzijn 
kan u bijvoorbeeld helpen met 
boodschappen doen, het laten 
bezorgen van een maaltijd, het 
uitlaten van de hond of ervoor 
zorgen dat u met iemand een 
praatje kan maken via de tele-
foon. 
Neem hiervoor contact op met 
ONS welzijn via tel. 088-374 25 
25 of kijk op de website: 
www.onswelzijn.nl. ONS Welzijn 
werkt samen met vrijwilligersini-
tiatieven in de kernen.

Kan uw zorgaanbieder
minder hulp geven? 
Vraag dan aan kennissen, vrien-
den, familie en buren om te 
helpen. Veel mensen werken 
nu thuis of hebben door de 
epidemie minder werk. Zorg-
aanbieders hebben het door de 
corona-epidemie namelijk extra 
druk. Het lukt niet om iedereen 
hulp en zorg te geven, die u ge-
wend bent. Lukt het niet om in 
uw eigen omgeving zorg en hulp 
te regelen? Bel of mail dan naar 
uw gemeente.
 
Wilt u iemand helpen?
Hebt u tijd om iemand te hel-
pen? Meldt u dan aan bij ONS 

welzijn via 088-374 25 25. Zij 
brengen vraag en aanbod van 
hulp bij elkaar. Voorbeelden van 
hulp zijn: boodschappen doen, 
medicijnen halen, de hond uitla-
ten, een dagelijks telefoontje of 
eten koken. 

Wij helpen elkaar!

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen ambtshalve 
wijziging adresgegevens

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

om hun persoonsgegevens niet 
meer bij te houden en hen uit te 
schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats.
- Stănculescu, Alin, 
 geboren op: 12-11-1983
 Besluitdatum:  31-03-2020 
- Leuken van, Arnold Walter, 
 geboren op: 16-10-1972 

 Besluitdatum:  02-04-2020 
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.
Met vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Burgerza-
ken van de gemeente Bernheze, 
telefoon 0412-45 88 88 of ge-
meente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Gemeente Bernheze voor het 

organiseren van de kermis 
Heesch op 27 t/m 30 juni van 
13.00 tot 01.00 uur op De 
Misse en een gedeelte van de 
Hoogstraat. Van 24 juni, 12.00 
uur tot 1 juli, 17.00 uur is De 
Misse, de ‘kleine’ Hoogstraat 
en de Hoogstraat (vanaf de 
Schoonstraat tot aan de Strick- 

laan) afgesloten voor alle ver-
keer, behalve voetgangers. Op 
de Leekenstraat en de Strick-
laan is een parkeerverbod in-
gesteld aan beide zijden van 
de weg. De beschikkingen zijn 
verzonden op 6 april 2020.

- Stichting De Kilsdonkse Molen 
voor het organiseren van een 
Oogstfeest op 4 oktober 2020 
van 11.00 tot 17.00 uur op 
terrein van de Kilsdonkse Mo-
len, Kilsdonkseweg 4-6, Hees-
wijk-Dinther. De Kilsdonkse-
weg is (vanaf de Boterweg 
tot aan Laverdonk) afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 6 april 2020. 

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2018 is een melding 

gedaan door:
-  Stichting Jeugdbelangen Nis-

telrode voor het organiseren 
van een Wandeldriedaagse van 
21 t/m 23 juni 2020 van 18.00 
tot 22.00 uur in en rondom 
Nistelrode. De toestemming is 
verzonden op 6 april 2020. 

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

Verordening Winkeltijden 
Bernheze 2013
Aan Samenwerkende Onderne-
mersvereniging Bernheze (SOB) 
is ontheffing verleend om op
alle zon- en feestdagen t/m 1 
juni 2020 van 07.00 - 22.00 uur 
alle winkels in Bernheze open te 
houden.
Procedures 1a, is van toepassing.

Wet ruimtelijke ordening

Ontwerpwijzigingsplan
Dijkstraat ong. en Donzel ong. 

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. 

In 2019 vroegen we in een en-
quête uw mening over o.a. uw 
woon- en leefomgeving en de 
dienstverlening van de gemeen-
te. De vragenlijsten zijn naar 
2.500 inwoners gestuurd. 775 
inwoners (34%) hebben de vra-
genlijst ingevuld. Hartelijk dank 
daarvoor!
De scores van de gemeente 
Bernheze hebben we vergele-
ken met andere gemeenten. 

Op veel onderdelen scoren we 
iets hoger dan vergelijkbare ge-
meenten. Maar er zijn ook ver-
beterpunten. Het gaat dan om: 
groenonderhoud, bestrating, 
toegankelijkheid en dienstverle-
ning. Op onze website staat een 
nieuwsbericht met de resultaten 
en wat we gaan doen aan de 
verbeterpunten. Het hele rap-
port staat op 
www.waarstaatjegemeente.nl.

Resultaten enquête onder 
inwoners bekend
Tevredenheid, maar ook verbeterpunten

Traverse Heeswijk-Dinther
Tot nu toe geeft de coronacrisis 
geen vertragende gevolgen voor 
het project. In deze bijzondere 
tijd is het projectteam vanuit 
huis voor u aan de slag.
 
Wijzigingen
Tijdens de straatavonden en de 
laatste drukbezochte bewoners-
avond in februari presenteerde 
het projectteam het voorlopig 
definitieve ontwerp. Vanwege 
de grote betrokkenheid bleek 
een aantal wijzigingen noodza-
kelijk. De wijzigingen hadden 
met name betrekking op de be-
reikbaarheid van de erven inclu-
sief het laden en lossen van goe-
deren én de oversteekbaarheid 

van de Traverse. De provincie 
Noord-Brabant en busmaat-
schappij Arriva staan positief 
tegenover de wijzigingen en de 
effecten daarvan. Zij vonden 
met name het verplaatsen van 
de bushalte ter hoogte van het 
Retsel een goede zaak voor de 
bereikbaarheid van de halte én 
voor de veiligheid van de fiet-
sers. U kunt de definitieve ont-
werptekeningen raadplegen op 
de website van de gemeente. 

Status
Het projectteam is nu vooral be-
zig met het maken van de tech-
nische tekeningen en het bestek. 
Medio zomer start de aanbeste-

ding van de 1e fase (Raadhuis-
plaza tot de Abdijstraat) voor de 
aannemers. 

Vragen
Heeft u vragen of wilt u de plan-
nen nalezen? Kijk dan op de 
site van de gemeente Bernheze: 
www.bernheze.org (zoekterm: 
Traverse). Wilt u tussentijds op 
de hoogte blijven, volg Traverse 
Heewijk-Dinther op Facebook. 
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
maken de ter-inzage-legging be-
kend van het ontwerpwijzigings-
plan ‘Dijkstraat ong. en Donzel 
ong. Nistelrode’, artikel 3.9a 
Wet ruimtelijke ordening. Het 
plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl met de 
code NL.IMRO.1721.WPnabij-
Dijkstr22-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het bou-
wen van een vrijstaande woning 
en een twee-onder-een-kapwo-
ning;
aan Dijkstraat ong. en Donzel 
ong., nabij Dijkstraat 22 in Nis-
telrode
Procedures: Procedure 1b en 3b 
zijn van toepassing.

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Snelfietsroute Nistelrode’
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat in de gemeenteraadsverga-
dering van 12 maart 2020 het 
bestemmingsplan ‘Snelfietsroute 
Nistelrode’ ongewijzigd is vast-
gesteld. Het plan is te raadple-
gen op www.ruimteljikeplannen.
nl onder code NL.IMRO.1721.
BPSNELFIETSROUTE-vg01.
Inhoud: Tussen Oss en Veghel 
wordt een snelfietsroute (F50) 
aangelegd. Voor het traject van 
Nistelrode naar Uden is bij de 
rotonde Noorderbaan/Weijen in 
Nistelrode voor de verkeersveilig-
heid van de fietsers een ongelijk-
vloerse oversteek in de vorm van 
een fietstunnel nodig. De tunnel 
is niet geheel gesitueerd binnen 
de bestemming ‘Verkeer’ van 
het vigerende bestemmingsplan, 
maar binnen de bestemming 
Groen’. Dit wordt nu aangepast.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.

Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Wet milieubeheer 
Milieueffectrapportage, 
kennisgeving ex. art. 7.8b
Burgemeester en wethouders 
van Bernheze maken als bevoegd 
gezag, gelet op artikel  7.17, lid 
4.a., van de Wet milieubeheer, 
het volgende bekend.
- Op 24 december 2019 heeft 

H.M.E.J. Somers vof, een vorm-
vrije m.e.r. ingediend voor een 
verandering van de veehou-
derij aan de Den Doolhof 4 in 
Heeswijk-Dinther. Deze acti-
viteit(en) is onderworpen aan 
een milieueffectrapportage be-
oordeling ingevolge het Besluit 
milieueffectrapportage 1994 
jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet 
milieubeheer.

- Burgemeester en wethouders 
van Bernheze hebben besloten 
dat door géén milieueffectrap-
port behoeft te worden opge-
steld, alvorens een definitieve 
beslissing wordt genomen op 
een aanvraag om een vergun-
ning ingevolge de Wet algeme-
ne bepaling omgevingsrecht 
(Wabo) voor de voorgenomen 
activiteit.

- Naar de mening van burge-
meester en wethouders van 
Bernheze leidt de voorgeno-
men activiteit(en), gezien de 
omstandigheden waaronder zij 
worden ondernomen, niet tot 
belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu.

- Het besluit en de overige stuk-
ken liggen gedurende zes we-
ken ter inzage bij de gemeente 
Bernheze. Voor openingstijden 
adviseren wij u de website van 
de gemeente te raadplegen.

- Het besluit dient te worden 
aangemerkt als een voorberei-
dingsbesluit als bedoeld in ar-
tikel 6:3 van de Algemene wet 
bestuursrecht en is niet vatbaar 
voor bezwaar en beroep van 
derden. Dit kan in het kader 
van de vergunningverlening in 
het kader van de Wabo aan de 

orde worden gesteld.
- Op 21 februari 2020 heeft 

L.F. van Schijndel v.o.f. mede-
gedeeld dat zij voornemens 
is om de pluimveehouderij te 
veranderen aan Houtstraat 3, 
5472 LE Loosbroek . Deze ac-
tiviteit(en) is onderworpen aan 
een LE milieueffectrapporta-
ge beoordeling ingevolge het 
Besluit milieueffectrapportage 
1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van 
de Wet milieubeheer.

- Burgemeester en wethouders 
van Bernheze hebben besloten 
dat door géén milieueffectrap-
port behoeft te worden opge-
steld, alvorens een definitieve 
beslissing wordt genomen op 
een aanvraag om een vergun-
ning ingevolge de Wet algeme-
ne bepaling omgevingsrecht 
(Wabo) voor de voorgenomen 
activiteit.

- Naar de mening van burge-
meester en wethouders van 
Bernheze leidt de voorgeno-
men activiteit(en), gezien de 
omstandigheden waaronder zij 
worden ondernomen, niet tot 
belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu.

- Het besluit en de overige stuk-
ken liggen vanaf  woensdag 8 
april 2020 gedurende zes we-
ken ter inzage bij de gemeente 
Bernheze. Voor openingstijden 
adviseren wij u de website van 
de gemeente te raadplegen.

- Het besluit dient te worden 
aangemerkt als een voorberei-
dingsbesluit als bedoeld in ar-
tikel 6:3 van de Algemene wet 
bestuursrecht en is niet vatbaar 
voor bezwaar en beroep van 
derden. Dit kan in het kader 
van de vergunningverlening in 
het kader van de Wabo aan de 
orde worden gesteld.

Procedure 1a is van toepassing.

Bezwaar kan alleen worden in-
gediend door de initiatiefnemer. 
Eventuele bedenkingen van der-
den kunnen later worden inge-
bracht in het kader van de omge-
vingsvergunningsprocedure. 

Dit is een voorbereidingsbesluit 
op de vergunningverlening voor 
de activiteit milieu.

Algemene maatregel
van bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteitenbe-
sluit) is ingekomen:
Vorstenbosch
- Kampweg 17
 Veranderen varkenshouderij
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
- Loosbroekseweg 21
 Verlengen loods en aanpassin-

gen aan woning
 Datum ontvangst: 26-03-2020
- De Hoef 25
 Verbouw woning
 Datum ontvangst: 31-03-2020
- Grootwiel ong.
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 30-03-2020
- Raadhuisplein 7
 Realisatie 2 appartementen en 

aanpassen gevels van ’t Pumpke
 Datum ontvangst: 01-04-2020
Heeswijk-Dinther
- Donkeren Dijk 18
 Herbouw woning(wijziging)
 Datum ontvangst: 26-03-2020
Heesch
- Deken van der Cammenweg 9
 Verhogen dak hoofdgebouw 

en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Datum ontvangst: 31-03-2020
- Heelwijkstraat 35
 Plaatsen dakkapel
 Datum ontvangst: 02-04-2020
- Leharstraat 20
 Plaatsen carport
 Datum ontvangst: 31-03-2020

Vorstenbosch
- Bosweg 10
 Bouw loods
 Datum ontvangst: 31-03-2020
Loosbroek
- Hanenbergsestraat 4a
 Verbouw woonhuis
 Datum ontvangst: 01-04-2020
Procedure 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Nieuwe Erven 17
 Herbouw woning en bouw
 bedrijfsgebouw
 Verzenddatum: 27-03-2020
- Meursstraat ong.
 Oprichten 4 woningen
 Verzenddatum: 30-03-2020
- Stationsplein 14a en 16
 Plaatsen 2 reclameborden
 Verzenddatum: 20-03-2020
- Graafsebaan 39
 Intern verbouwen woning
 Verzenddatum: 27-03-2020
- Bosschebaan 17
 Oprichten woning en handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 23-03-2020
- John .F.Kennedystraat 94
 Opwaarderen buitenschil wo-

ning en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 02-04-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. Omdat dit be-
sluit leidt tot een onomkeerbare 
situatie, treedt het zes weken 
na verzending van het besluit in 
werking. 
Heeswijk-Dinther
- Hoofdsraat 1 t/m 72
 kappen 34 Linden (herinrich-

ting Traverse) 
 Verzenddatum: 03-04-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.
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Een brief, 
Een liefdesbrief met al het zachte,

het allerzachtste, mooiste mystiek

Een rust voor velen om te helen,
om te leven in het tijdloze van het heden 

het gedachteloze stille even
zonder druk van toen en dan en wat als er?.. 

Nu is er niets
Ik schrijf over zachte niets 

En over genegenheid 
zoals geborgen kalmte
meedragend en alles in bekeken
tot een verbeterende versie geborgen niets 

Ik wens u al het zachte zoals in een geborgen 
poëtisch vredige liefdesbrief

Column Rebecca Latupeirissa 
gemeentedichter

Ook Bernheze wordt hard ge-
raakt, velen van ons hebben 
vrienden, familie en bekenden 
die ziek zijn, ziek zijn geweest 
of misschien zijn er in uw naaste 
omgeving zelfs mensen overle-
den aan het coronavirus. 

Op zo’n moment voel je je heel 
machteloos. Het enige wat je op 
dat moment eigenlijk wilt doen 
is elkaar troosten, er voor elkaar 

zijn, een arm om de schouder 
leggen en elkaar omhelzen. Maar 
dat is wat nu niet kan. Om te zor-
gen dat het virus niet nog harder 
om zich heen slaat kunnen we 
alleen op afstand of telefonisch 
ons medeleven laten blijken. Dat 
is misschien nog wel het meest 
wrede! 

Gelukkig zien we in Bernheze 
ook hele liefdevolle initiatieven 

die zeker ook oog hebben voor 
de eenzaamheid van onze oude-
ren. Dit zijn op dit moment licht-
puntjes in deze moeilijke tijden 
waaraan we ons moeten vast-
houden, zodat we over een tijd-
je elkaar weer echt in de armen 
kunnen sluiten. 

Ik wens iedereen heel veel kracht 
toe om deze verschrikkelijke situ-
atie te doorstaan! 

Samen maar toch alleen

Leefbaarheid: een term die we de afgelopen jaren veel hebben gebruikt om 
de kernen van Bernheze voor iedereen aantrekkelijk te maken en te houden 
waarbij zeker ook de sociale contacten een zeer belangrijk aspect zijn. Hoe 
anders staan we er op dit moment voor. Al weken houdt het coronavirus 
ons volledig in zijn greep. Het heeft voor iedereen een enorme impact op 
het dagelijkse leven. Onze sociale contacten zijn vanwege alle noodzakelijke 
maatregelen tot een uiterst minimum beperkt. 

Gerjo van Kessel, raadslid Lokaal

Afstand en nabij
Afstand houden en thuisblijven 
heeft veel gevolgen. Mensen 
ontmoeten elkaar niet meer. 
Kinderen kunnen niet naar hun 
ouders. Vaak zitten ouderen juist 
uit te kijken naar deze contacten. 
Een praatje maken, boodschap-
pen brengen, klusjes opknappen. 
Gewoon er zijn voor je naasten. 
Het kan nu allemaal niet. En nie-
mand weet hoe lang het gaat du-

ren. Steeds trieste berichten ho-
ren van nieuwe besmettingen en 
sterfgevallen. Dat hakt er flink in 
bij iedereen. Bernheze wordt ze-
ker niet gespaard bij deze crisis. 

We kunnen elkaar enkel helpen 
door op een andere manier nabij 
te zijn. Via de middelen die we 
tot onze beschikking hebben. 
Neem een keer vaker de telefoon 
voor een praatje met mensen 

die alleen en eenzaam zijn. Dat 
doet echt goed. En vergeet niet 
de mensen die plotseling zonder 
inkomen zitten. Solidariteit, een 
kernwaarde van de SP, is van 
groot belang. Probeer elkaar te 
helpen in deze moeilijke tijden. 
Laat een abonnementje gewoon 
even doorlopen. Kijk wat je kunt 
kopen bij lokale ondernemers die 
het moeilijk hebben. Help elkaar 
door deze moeilijke tijden. 

Houd afstand maar blijf toch nabij

Beste inwoners van Bernheze. Hoe anders ziet de wereld er uit voor iedereen. 
Wekenlang beheerst de coronacrisis het leven van alledag. Iedereen kent in 
zijn omgeving slachtoffers van het coronavirus. Het slaat overal toe. Nie-
mand is veilig. Er zijn nog geen geneesmiddelen beschikbaar. Ongekende 
maatregelen zijn nodig. Vermijd contact met anderen. Blijf vooral thuis. En 
neem altijd anderhalve meter afstand in acht, bij onvermijdbare contacten. 
Meer dan ooit hebben we elkaar nodig. 

Cor van Erp, raadslid SP Bernheze

We leven in een tijd van thuis-
onderwijs en thuiswerken. Voor 
iedereen een situatie waaraan we 
moeten wennen. Het leven krijgt 
een ander ritme. Het omschake-
len kost energie en de kranten 
staan vol met verhalen over hoe 
mensen dat oplossen. 

Maar wat als je het niet op kunt 
lossen? Nu de scholen wat langer 
dicht zijn, lopen de problemen 
op. Niet alle kinderen en jeug-

digen kunnen even gemakkelijk 
online onderwijs volgen. Lang 
niet altijd zijn voor alle gezinsle-
den voldoende laptops of com-
puters aanwezig. Verder missen 
kinderen de structuur van het 
naar school gaan. De helpende 
hand of het duwtje in de rug van 
de leerkracht ontbreekt ook. 

Het oplopen van een achter-
stand in het onderwijs is niet mijn 
grootste zorg. Dat valt in te ha-

len. Maar wat als de situatie thuis 
niet goed is? Wat als er veel pro-
blemen zijn? Of, nog erger, wat 
als het thuis geen veilige situatie 
is voor een kind? De school is 
voor sommigen een plek waar 
ze zich veilig kunnen voelen. In 
deze tijd is het maar te hopen dat 
we zorgen voor elkaar. 
En dat we het melden als het niet 
goed gaat via bijvoorbeeld 
www.meld.nl. Dan kan de jeugd-
zorg helpen.

Jeugdzorg

Onlangs is er een lijvig document verschenen over de jeugdzorg in onze re-
gio. In de jeugdzorg gaat veel geld om en het is een voortdurende strijd tegen 
wachtlijsten. Ook in deze tijd van thuisquarantaine is de jeugdzorg een punt 
van zorg.

Bellinda van den Helm, commissielid Progressief Bernheze 

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

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57
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Tekst?

GROOT INKOPEN VOOR PASEN Zie oplossing pagina 25

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

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

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

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

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

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

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

BIOLOGISCHE 
WORMENMEST
Aanbieding: 40 literzak € 13,-.
Vijf zakken voor € 50,-.
Indien gewenst gratis bezorgt in 
Heesch, Oss en omgeving.
Informatie: 06-53511541

TE HUUR

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

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

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

AANGEBODEN

STERRIN ONDERSTEUNT 
U IN HET VEILIG 
BOODSCHAPPEN DOEN.
Wij zijn u extra van dienst op 
de komende zondagen tussen 
10.00 en 14.00 uur.
Kijk op www.sterrin.nl en neem 
contact op.

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

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

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

GEVRAAGD

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 

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

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

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

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

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Monique van Strien 
uit Heesch

Winnaar:
Ben van Linder

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenCijfers

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

ACHT DRIE DUIZEND
EEN NEGENTIG TWEE
VEERTIG ZESENDERTIG ZESENZESTIG
ZESTIG

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: ACHT, DRIE, DUIZEND, EEN, NEGENTIG, TWEE, VEERTIG, 
ZESENDERTIG, ZESENZESTIG, ZESTIG

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

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

Hallo lieve opa en oma,

wij missen jullie!
We hopen dat we jullie snel
weer kunnen knuffelen!

Liefs

Floortje en Sjors
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Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. Wat kun je als digitale hulp gebruiken ten tijde van verplicht sociaal isolement in Heesch? 

2. Welke actie is er bij de COOP voor Altior? 

3. In welke maand vindt Heerlijk Heesch plaats in 2021?

4. Wat is de titel van het gedicht van de gemeentedichter van Bernheze? 

5. Welk platform kan het verschil maken?

6. Van welke adviesraad is Gerard van Dijk voorzitter? 

7. Over wie wordt deze week geschreven in het kader van 75-jaar bevrijding? 

8. Wie strijdt om de titel: Miss Teen of Noord-Brabant?

9. Welke sport beoefenen Romy en Wesley? 

10. Van welke kerk kun je digitaal de paasvieringen volgen? 

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 13 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: 
Joke van den Hurk
Het antwoord was:

SAMEN

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) 

EASTER DAY EGG COLLECTIONEASTER DAY EGG COLLECTION

EASTER DAY EGG COLLECTION
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Techniek
Hoe bijzonder dat zoveel men-
sen nu van huis uit zitten te 
werken. Alsof alle techniek 
híervoor bedacht is de afgelo-
pen 15 jaar. Bij Bernheze Me-
dia is het thuiswerken altijd 
al, uit maatschappelijk oog-
punt, een mogelijkheid voor 
de medewerkers. Al werd hier 
niet vaak voor gekozen, want 
samen op kantoor of onder-
weg op locatie is veel leuker 
én voegt sociaal meer toe.
Het coronavirus en de thuis-
isolatie heeft voor bedrijven 
dit thuiswerken tot de nor-
maalste zaak van de wereld 
gemaakt. Wij hoefden hier 
niet aan te wennen, maar voor 
de digitale vergaderingen 
moesten we wel een en ander 
op een rij zetten.

Vergaderen of
een-op-een-gesprek
Op kantoor, voor een kort on-
derhoud met medewerkers 
die thuis aan het werk zijn, 
gebruiken we FaceTime via 
WhatsApp; dit werkt voor 
ons goed. Het is volgens de 
RIVM-regels en het werk kan 
zo gewoon doorgaan. Bij ver-
gaderingen willen we graag 
iedereen zien die meedoen in 
de bijeenkomst, dan ligt onze 
ervaring afgelopen weken bij: 
Skype, Zoom en Whereby.

Zoals het bij alle techniek is: 
‘Als je het kent is het simpel’. 
Dat is een understatement, 
maar ‘in den beginne’ is het 
toch even wennen en een 
hoop gestuntel. Echter, na 
slechts een minuut of vijf pro-
beren; met aan en uit zetten 
van je microfoon, het beeld 
dat je ineens kwijt bent of per-
sonen die je mist in je over-
zicht, is het alsof je nooit iets 
anders gedaan hebt.

Eerste videogesprek 
Voor het eerste videogesprek 
controleer je of er microfoon, 
luidsprekers (headset) en 
webcam aanwezig zijn. Ga je 
voor Skype? Download Skype 
gratis via www.skype.com. 
Heb je Skype nog nooit ge-
bruikt, dan maak je eerst een 
Skype-account aan. Die heb je 
nodig om in te loggen.  

Whereby is van het gebruiks-
gemak en hiervoor heb je 
alleen een e-mailadres no-
dig. Deel de link gewoon via 
bijvoorbeeld WhatsApp met 
iedereen die je wilt uitnodi-
gen en begin de vergadering! 
Voordeel: ze hebben geen 
downloads of aanmeldingen 
nodig om mee te doen, wat 
Whereby uniek maakt ten op-
zichte van het andere video-
bellen. www.whereby.com

Zoom is een op de Engelse 
taal gestuurde software voor 
videobellen en wellicht min-
der geschikt om de oudere 
generatie het videobellen uit 
te leggen voor de paasbrunch. 
Maar voor iedereen die een 
goede manier aan het zoe-
ken is om een vergadering op 
te zetten, is dit aan te raden. 
www.zoom.us Meetings heeft 
leuke voordelen. 

Vooralsnog lopen de ver-
schrikkelijke coronacijfers 
terug, dus laten we de RIVM-
regels goed in acht nemen. 
Dat is het geklungel met onze 
online vaardigheden toch 
meer dan waard?!

Namens Bernheze Media een 
hele fijne Pasen; blijf thuis, 

blijf gezond, blijf veilig.

Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Tijdens de paasbrunch
toch samen genieten?!
BERNHEZE - Het is bijna Pasen, en eigenlijk wil je behalve 
van het mooie weer genieten, toch ook ‘bij elkaar’ zijn. De 
oplossing om dichtbij een echte ontmoeting te komen is het 
videobellen tijdens de Paasbrunch. Dit kan op verschillende 
manieren, al vervangt niets het échte bij elkaar zijn. Voor de 
‘huis, tuin en keuken’-gesprekken met meerdere mensen, 
waar we de paasbrunch onder laten vallen, raden wij aan: 
Zoom, Whereby en Skype. 

Lieve opa Ben en oma Joke,
Ook al kunnen we jullie

nu niet zien.
We denken wel aan jullie!

Heel veel liefs van
Maikel, Ilse & 
Nikki, Kristel, 
Dandy & Bo,
Harm & Kim

Corona-nieuws

WIJ,HEESCH steekt zorgverleners
in Heesch een hart onder de riem

HEESCH - Afgelopen week wer-
den enkele huisartsenpraktijken 
verrast met een welverdiende 
attentie als dank voor hun inzet 
in deze moeilijke tijd. 

Namens het bestuur van 
WIJ,HEESCH werd er bij de balie 
een aardigheidje aangeboden, 
alvast in de sfeer van Pasen. Er 
werden geen handen geschud, 
netjes afstand bewaard, maar de 
positieve boodschap was duide-
lijk. Dankbaar voor de inzet en 

samenwerking van en met zorg-
verleners! WIJ,HEESCH versterkt 
hiermee de saamhorigheid en 
visie: samen met en voor elkaar, 
laagdrempelig en met zorg voor 
de medemens.

Stichting WIJ,HEESCH coördi-
neert aanvragen voor mantel-
zorgpakketjes. De gemeente 
Bernheze heeft besloten om 
voor mantelzorgers uit onze 
gemeente, die zorgen voor een 
naaste met (een vermoeden 

van) corona, mantelzorgpakket-
jes beschikbaar te stellen. Dit zijn 
pakketjes met vijf mondkapjes 
en handschoenen.

Mensen die graag een pakketje 
willen kunnen een mailtje sturen 
naar mondkapjesmantelzorg@
ons-welzijn.nl. Vermeld hierin:
* naam, adres en telefoon-
 nummer of email 
* degene voor wie gezorgd 

wordt
* eventueel met een vermel-

ding van huisarts, sociaal 
team en/of wijkverpleegkun-
dige.

Er is een beperkt aantal pakket-
jes. Daarnaast kan contact wor-
den opgenomen met Stichting 
WIJ, Heesch.
Stichting WIJ,HEESCH heeft een 
nieuw telefoonnummer:
06-12997409.
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Baby-
nieuws 
vanaf het 
Kasteel
HEESWIJK-DINTHER - Het 
zwarte zwanenkoppel pronkt 
met maar liefst vijf jonge donsjes 
in de slotgracht! Kraambezoek? 
Dat mag, maar met gepaste af-
stand van anderhalve meter!
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Alle kinderen kregen destijds wekelijks 
godsdienstles van Pastoor Groenen. Maar 
in de oorlog was er vanwege allerlei ge-
brek geen ruimte voor dit onderwijs. Het 
werd slechts om de drie weken in het pa-
rochiehuis gegeven. Toen de pastoor aan 
Piet vroeg om een Weesgegroetje te bid-
den was hij dit gebedje tot zijn grote ver-
driet helemaal vergeten. En hij kreeg daar-
voor ook nog een fikse uitbrander van de 
pastoor. 

Zoals heel veel mensen in het Nistelro-
de van toen, hadden ze bij Piet thuis een 
boerderij. Ze kwamen dus eigenlijk niet 
veel tekort, maar toch kreeg iedereen een 
distributiestamkaart voor het bonnensys-
teem. Je kon hiermee iedere maand op het 
distributiekantoor bonnen ophalen voor 
eten, kleren, schoenen en andere artike-
len. Aan de hand van de grootte van een 
gezin werd het aantal bonnen bepaald. Bij 
die bonnen moest uiteraard wel met con-
tant geld betaald worden. Soms was er 
wel geld, maar geen bonnen. Of omge-
keerd. Aangezien er bij Piet thuis aan wei-
nig gebrek was, werden er andere mensen 
met deze bonnen vooruitgeholpen. 

Als er bijvoorbeeld een varken geslacht 
werd, bepaalde deze dienst hoeveel je 
zelf mocht houden en hoeveel er voor de 
distributie gereserveerd diende te wor-
den. Dit was ook weer afhankelijk van 
de grootte van het gezin van de varkens- 

eigenaar. Vaak kwamen de vleeskeur-
meesters al keuren voordat de distributie-
mannen verschenen. Het vlees werd ge-
stempeld en kreeg het overtollige gewicht 
al een bestemming voordat het naar de 
distributie ging.

Ook pasgeboren biggen gingen op de 
bon, maar er werden er ook onderhands 
verkocht. Het liefst had men een gecas-
treerde beer omdat die beter smaakte en 
veel groter werd. Op een dag kwam de 

kok van het Arbeidskamp bij vader Bertus 
Hanegraaf voor een speenvarken. Pa wil-
de eerst niet meewerken; toegeven was 
heulen met de Duitsers en weigeren kon 
weleens andere consequenties hebben. 
Uiteindelijk werd Bertus overtuigd. De pa-
pieren werden in orde gemaakt en de man 
nam het speenvarken mee voor de Duitse 
officieren. Die zorgden dus wel goed voor 
zichzelf. 

Piet vervolgt zijn verhaal met de latere 
bouw van zijn huis aan de Blauwesteen-
weg. Hij had de grond gekocht van Dorus 
van Zandvoort, die op Weijen woonde. 
Toen dit huis uitgegraven werd kwamen 
er allemaal onderdelen van een vliegtuig 
naar boven. Aluminium delen zoals een 
stuk van de romp en stukken van de vleu-
gel. Verder lag er een hoop geel poeder, 
misschien wel springstof. De bouwvakkers 
zeiden dat het spul maar vlug weg moest 
en om er vooral geen ruchtbaarheid aan 
geven. Dit om een hoop gedoe en de 
daaruit voortkomende vertraging te voor-
komen. Het huis werd destijds aan de rand 

van het dorp gebouwd. Het Kerkveld be-
stond zelfs helemaal nog niet en de Blau-
westeenweg was nog een zand-/puinweg, 
die verderop in het bos doodliep. 

Piet bedacht zich bij deze vondst dat dit 
wel eens het vliegtuig kon zijn waarvan 
er een motor in het bos bij de Slotense-
weg (golfterrein, bij het transformator-
huisje) terecht was gekomen. Volgens Piet 
groeide er daarna op die plek jaren niets 
meer. Een andere motor was rechts van de 
Berghemseweg aan de kant van Schaijk 
terechtgekomen. 

Hier lagen twee korenveldjes, één van de 
familie Hanegraaf en één van Jan van Dijk. 
Toen men op deze veldjes ging kijken werd 
er tot grote ontzetting van de aanwezigen 
het lijk van een vliegenier gevonden. De 
parachute lag in het aangrenzende bos. 
 

In het archief van HKK Nistelvorst vond ik 
het proces-verbaal gedateerd 9 april 1943, 
van de toenmalige burgemeester van Nis-
telrode, G.M. van de Ven. Het gaat hierin 
over de rapportage van het neerstorten 
van een viermotorige Engelse bommen-
werper. Vermoedelijk had die bij het neer-
storten zijn lading bommen nog bij zich. 
Het vliegtuig zou in de lucht geëxplodeerd 
zijn, want er lagen wrakstukken van het 
vliegtuig verspreid over een strook van 
anderhalve kilometer breed en wel vier á 
vijf kilometer lang. De twee motoren la-
gen ongeveer een kilometer ten noorden 
van het wrak, bij het kamp van de N.A.D. 
te Nistelrode. In het vliegtuigwrak zaten 
volgens het rapport vijf doden. 

Van Harrie van Grinsven ontving ik daar 
over ook nog de volgende informatie uit 
het boek van W.F.J. Boeijen ‘Vliegen en 
vechten bij de Maas 1940 -1945’:

In de avond van 9 april 1943 werd om 
23.34 uur de viermotorige RAF Lancas-
ter MK 111 ED806 met registratie WS-L 
van het 9de Squadron RAF door nacht-
jagers neergeschoten. De Lancaster was 
om 20.45 uur opgestegen van het Engelse 
vliegveld Waddington. Dit toestel werd 
door de Duitse Majoor Werner Streib 
neergehaald. Alle slachtoffers liggen op de 
erebegraafplaats van Uden begraven.

Ook andere Nistelrodenaren vertellen 
over een neergestorte Engelse bommen-
werper. Die viel volgens deze mensen 
achter Weijen op de Blauwesteenweg in 
de korenvelden. Volgens hun verklaringen 
mocht er van de Duitsers niemand gaan 
kijken, blijkbaar zaten er nog overleden 
bemanningsleden in het wrak. Ook wer-
den er in de buurt nog laarzen gevonden. 

Na dit verhaal gehoord te hebben herin-

nerde ik me dat bij de bouw van ons huis 
in 1977 aan de Blauwesteenweg tijdens 
het uitgraven ook verschillende metalen 
voorwerpen naar boven kwamen. We 
hadden wel een vermoeden dat het iets 
met de oorlog of het vliegveld B-88 te ma-
ken had. We hadden echter nooit gedacht 
dat er zich hier in onze buurt destijds zo’n 
dramatische gebeurtenis voltrokken had. 
Wie weet wat er hier nog meer in de 
grond zit. 

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

Na zijn verhalen over het Arbeidskamp en het vliegveld B-88 vertelt Piet verder over het dagelijkse leven in Nistelrode 
tijdens en na de oorlog. 

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 
Burgerslachtoffers

Piet Hanegraaf, deel 3

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING
Pastoor Groenen Foto: HKK Nistelvorst

‘Aan de hand van de 
grootte van een gezin werd 
het aantal bonnen bepaald. 

Bij die bonnen moest 
uiteraard wel met contant 

geld betaald worden’

Distributiebonnen  Foto: HKK Nistelvorst

Distributiestamkaart

Blauwesteenweg  Foto: HKK Nistelvorst

Proces verbaal burgemeester G.M. van de Ven
 Voor de gehele versie zie www.nistelvorst.nl – 75jaar bevrijding
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De Bakkers Lamers:
Echt samen zijn vier je met een gevulde tafel

Nu alledaagse dingen zo
ontzettend anders zijn, 
geldt dat dan ook voor Pasen?
“Ja en nee”, legt Harm uit. “Pa-
sen is echt een feest dat je viert 
met de familie, of het gezin. 

Dat kan ook in deze tijd geluk-
kig nog steeds. Juist nu er veel 
meer waardevolle tijd voor elkaar 
wordt gemaakt, kan het paas-
feest daar een extra dimensie aan 
geven. Natuurlijk is het anders, 

en staan we stil bij wie minder 
geluk in het leven hebben, door 
het coronavirus of anderszins. 
We geven tenslotte om elkaar, 
en door eten te delen, wordt dat 
gevoel versterkt.”

De Bakkers Lamers is een echt 
familiebedrijf. Hoe ervaren jullie 
dit dubbele gevoel?
“De situatie is absoluut niet leuk. 
Ook wij maken de ziekte van 
heel dichtbij mee. Maar wij gaan 
hoe dan ook altijd uit van het po-
sitieve. Je moet er met zijn allen 
toch maar gewoon het beste van 
maken. En dan daarbij - wij als 
bedrijf mogen gelukkig nog pro-
duceren. Dat is belangrijk voor de 
mensen in de regio, die we qua 
brood en lekkernijen van alle ge-
makken kunnen voorzien, maar 
zeker ook voor onze eigen men-
sen, die we aan de gang kunnen 
houden. Daar zijn we echt heel 
blij om.”

Hoe zien jullie Pasen 2020 voor je?
“Bedrijfstechnisch is het paas-
feest voor ons dit jaar lastig in 
te schatten. Normaal gesproken 

zijn er natuurlijk volop paasbrun-
ches en dergelijke, maar bedrij-
ven bestellen nu niet. Gezien de 
onzekere tijd waarin we leven, 
gaan wij het thuis sowieso extra 
gezellig maken. Echt samen zijn, 
en dat vieren met een feestelijk 
gevulde tafel. We hopen dat an-
deren dat ook gaan doen.”

Hebben jullie nog een paas-beste 
tip voor iedereen in Bernheze?
“Twee zelfs”, Dennie glimlacht, 
“We hebben een hele leuke 
knapzak met daarin allerlei lek-
kers. Dat kun je thuis vers afbak-
ken. Enorm lekker én gezellig.” 
Trots voegt Harm daar nog aan 

toe: “Om het iedereen gemak-
kelijk te maken, hebben we ons 
assortiment overzichtelijk in onze 
webshop staan. Er is zelfs een 
speciale paaslijst die je kan down-
loaden vanaf de website en be-
stellen in de webshop. Daar kan 
je gemakkelijk en snel al je paas-
benodigdheden bestellen. We 
bezorgen aan huis, maar hebben 
ook ‘pick-up points’ ingericht 
aan de Cereslaan in Heesch, bij 
de winkels, bij de Harense Smit in 
Haren, De Sleutel in Maren-Kes-
sel en bij La Boucherie in Uden. 
Zo hopen we iedereen toch een 
smaakvol Pasen te kunnen ge-
ven!”

HEESCH - Pasen staat voor de deur! Voor een bakker het mooiste feest van het jaar. Toch is alles dit jaar 
anders dan we gewend zijn. Reden te meer om eens met Harm Lamers en zijn vennoot Dennie Verhagen 
van de Bakkers Lamers in gesprek te gaan om dit normaal zo vrolijke feest, hoewel nu in een droevige 
tijd, eens vanuit bakkersogen te bekijken.

webshop.bakkerij-lamers.nl Tekst: Monique van Strien
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Wij, Hans en Marie-José 
Egelmeer zijn in 2000 begonnen 
met la Colline, een chambre 
hotel in het Zuid-Franse Pont de 
Barret. In 2017 zijn wij gestart 
met een nieuw gastenverblijf 
ongeveer 15 kilometer verderop. 

LUCHTPOST
HANS EN MARIE-JOSÉ

‘Eerst vergeten, uiteindelijk toch 
het allermooist’
Dit keer geen ‘bonjour’ maar een ‘hallo’, want… we zitten 
momenteel in Nederland. Macron heeft Frankrijk immers 
goed dichtgetimmerd! Het land van ‘liberté’ en ‘fraternité’ 
zit echt op slot. Alleen met afgestempelde documenten 
en een vooraf omschreven doel de straat op, is toch niks 
voor ons. Als het niet hoeft hè, we hebben een ‘pied-à-
terre’ in Baarle Nassau en alle begrip voor de genomen 
maatregelen, twee van onze Franse buren zijn ook besmet, 
maar dan toch liever hier. Gelukkig dat het kan. Zo wordt 
ons huis ‘bewaakt’ door de overburen, onze Franse post 
doorgestuurd en krijgen we er nog een tekening van Louise-
Aimée bij. Verder zijn we inmiddels goed geacclimatiseerd 
in deze grensstreek en hebben het naar de zin in Baarle. 
Vandaar onze eerste ‘enclavepost’. Bij deze.

Corona. Je zit wat meer binnen, kijkt eens wat vaker uit 
je raam, peilt je verlangen en ziet vervolgens hoe prachtig 
onaangedaan de vogels zich door je tuin bewegen, 
onbekommerd, alsof er niets aan de hand is in de wereld. 
Volop leven. Vaste bewoners met oudste rechten voorop. 
Merel, roodborst en vink op het gemak rond de voederplank 
maken zich absoluut niet druk, want er is genoeg en anders 
morgen wel. Alles op basis van rang en stand. Eekhoorn 
eerst, dan kuifmees en roodborst, staartmeesje het laatst.

Ondertussen maakt 
een groepje mussen 
zich kwetterend los van 
de afscheidingshaag 
opzij, richten kwikstaart 
en groenling zich 
op de zaadkruimels 
onder de hulst en 
verbouwen gaaien, 
kraaien en eksters het 
gazon. En aansluitend 
hoppen vogels uit 
het aangrenzende 
bosperceel ‘roffel-
roffel’, ‘wiet-wiet-wiet-

wiet’, als boomklever, boomkruiper, groene, kleine en grote 
bonte specht, even over naar onze tuin. Onverstoorbaar, vrij 
maar alert, kijken ze tien keer om zich heen voordat ze die 
ene vette wurm uit het pindamengsel trekken om meteen 
weer op te vliegen. Hoog, hoger, hoogst, waar zwaluw, 
spreeuw, of roodstaart nog geen lente maken, maar al wel 
de eerste pri-triet geluiden te horen zijn.

Passanten als winterkoning, zanglijster of tuinfluiter maken 
mijn dag, echt uit mijn dak ga ik bij het zien van een 
puttertje in onze tuin. De putter, ook wel goud- of distelvink 
genoemd, wat een knap vogeltje is dat. Carel Fabritius 
heeft er in 1654(!) al een prachtig schilderijtje van gemaakt, 
even googelen. Er bestaan verschillende verhalen rond dit 
verrukkelijke vogeltje.

Het mooiste vind ik dat van mijn oma over hoe onze Lieve 
Heer, ‘heel lang geleden toen de vogels nog geen kleuren 
hadden’, aan het schilderen was geslagen. Nadat Hij alle 
vogels had beschilderd en ‘met welgevallen langs de rij 
keek’, er plots een klein vogeltje opdook. Het was vergeten! 
“Hoe heet je?”, vroeg Onze Lieve Heer. “Puttertje is mijn 
naam”, zei het vogeltje. Nu had de Heer nog maar weinig 
verf over, maar Hij pakte zijn kleinste penseel, verzamelde 
de restjes en schetste als een soort Appel ‘avant le lettre’ 
de nu kenmerkende tekening. Zwart kopje, karmozijnrode 
vlek rond snavel en ogen, krijtwitte veeg ernaast en een 
goudgele streep over de zwarte vleugels tot besluit. ‘Vrolijk 
en welgekleurd’, ‘Eerst vergeten, uiteindelijk toch het 
allermooist!’ Oog voor het kleine. Wonderlijk hoe zo’n 
voorbijkomend vogeltje uit je eigen achtertuin zo’n oud 
verhaaltje juist in tijden van corona weer naar boven brengt.

www.hansenmariejose.nl

Ondertussen maakt 
een groepje mussen 
zich kwetterend los van 
de afscheidingshaag 
opzij, richten kwikstaart 
en groenling zich 
op de zaadkruimels 
onder de hulst en 
verbouwen gaaien, 
kraaien en eksters het 
gazon. En aansluitend 
hoppen vogels uit 
het aangrenzende 
bosperceel ‘roffel-

50Plus Bernheze team leeft mee

Veel inwoners van Bernheze zijn 
besmet geraakt met deze sluip-
moordenaar. Veel te veel mensen 
hebben hierbij het leven moeten 
laten. We wensen de families 
en hun nabestaanden heel veel 
sterkte toe en voor de zieken: 
blijf vechten voor uw herstel.

In de gemeente ontstaan mooie 
initiatieven die, in deze zware en 
onzekere tijden, onze medebur-
gers en vooral zwakkeren en ou-
deren onder ons helpen, zoals:
- Speciaal noodnummer voor 

inwoners van Nistelrode
(06-83657720), in samenwer-
king met pastoor Ouwens, 
Burenhulp Nisseroi, de Zonne-
bloem en KBO Nistelrode

- Mobiele Hulpbrigade HDL 
coronacrisis (06-82696134), 
is een samenwerking van de 

Zonnebloem, het Lichtpunt, 
KBO Heeswijk & Dinther, Sa-
menSterk en Stichting Laver-
hof-locatie Cunera/De Bon-
gerd 

- WIJ,HEESCH (06-12997409), 
gaat eenzaamheid flink te lijf 
door alle groepen binnen de 
bevolking van Heesch aan el-
kaar te ‘linken’.

Wij willen in deze zware, moei-
lijke tijd geen politieke bood-
schap overbrengen. We zullen 
ons na deze, en mogelijk daar-
op volgende economische crisis, 
hard blijven maken voor onze 
speerpunten. De bestrijding van 
eenzaamheid, betere mense-
lijke zorg, het tegengaan van 
leeftijdsdiscriminatie, meer vei-
ligheid en burgers die zich niet 
gehoord voelen een stem terug-

geven, in het bijzonder in de ou-
dere generatie. Zet u schrap en 
denk aan de maatregelen, en het 
belangrijkste: zorg voor elkaar! 

Namens team 50PLUS 
Bernheze i.o.
Hans Bongers
Maayke Wooning

BERNHEZE - Deze weken en maanden wordt het nieuws en ons leven gedomineerd door het coronavi-
rus. Dit virus leidt bij veel mensen tot angst en zorgen. We weten niet wanneer alles onder controle zal 
zijn, we leven van dag tot dag. 

Hans Bongers

Nieuwe noodregeling
tegemoetkoming in
de loonkosten, NOW
De NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is maandag 
6 april opengesteld. U kunt van de nieuwe regeling gebruikmaken als u een 
omzetverlies verwacht van tenminste 20 procent. U kunt dan bij het UWV voor 
een periode van drie maanden (met een eenmalige verlenging van nog eens drie 
maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

U kunt de tegemoetkoming tot 31 mei 2020 aanvragen voor het omzetverlies dat uw bedrijf lijdt vanaf 
1 maart 2020.

Voorwaarden:
1: De loonsom moet zoveel mogelijk gelijk blijven, u moet uw werknemers dus doorbetalen
2: U dient in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen verzoek in om toestem-

ming te krijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen.

Voldoet u niet aan de voorwaarden dan heeft dit consequenties voor de tegemoetkoming.

Na een positief oordeel van het UWV krijgt u een voorschot van 80 procent dat in drie termijnen wordt 
betaald. Het eerste deel wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toe-
gekend, moet u de definitieve vaststelling van de compensatie aanvra-
gen. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Voor meer infor-
matie kunt u bij ons terecht.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086

info@faara.nl - www.faara.nl

Corona-nieuws

DE OPLOSSING
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Auto & Motor NIEUWS

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

www.autobedrijflangens.nl

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

• 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., 2014
•	 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	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en 

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

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

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

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

nieuw	binnen

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

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

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

Toyota Yaris 1.5, aspiration, 18.000 km 2017

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

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

Citroen Berlingo Multi 1.6 VTI 2010 € 6.950,-

Citroën C4 Coupe VTR 2005 € 2.499,-

Citroën C4 Coupe VTS 2005 € 2.499,-

Citroen C4 1.6 VTi Tendance 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 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,-

Volkswagen Up Bleumotion Sportive
 2012 € 5.250,-

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

Wat als mijn 
APK binnen-
kort verloopt?

Blijf zoveel mogelijk binnen is 
het devies van de regering tij-
dens deze coronacrisis. Maar 
wat als binnenkort de APK 
van je auto verloopt? Kun je 
je auto nog wel laten keuren 
of wordt er nu minder streng 
gecontroleerd op een verlo-
pen APK?

Om maar meteen met de deur 
in huis te vallen: je auto moet 
nog steeds te allen tijde voor-
zien zijn van een geldige APK. 
Ook in deze vreemde periode 
is het dus zaak je auto op tijd 
bij een garage te laten keuren. 
Wanneer de APK van je auto 
is verlopen en je de auto niet 
schorst, dan kun je (na twee 
maanden) een boete krijgen 
van € 140,- en € 9,- adminis-
tratiekosten.

Dat wil niet zeggen dat je de 
APK daarom maximaal twee 
maanden kunt laten verlopen. 
Je mag namelijk vanaf het 
moment dat je APK verlopen 
is niet meer de weg op. De 
enige uitzondering is wanneer 
je binnen twee maanden na 
de vervaldatum zonder om-
weg naar de garage rijdt waar 
je een keuringsafspraak hebt. 
Zorg dat je een afspraakbe-
vestiging bij je hebt, als je 
wordt aangehouden zal de 
politie hier naar vragen.

Garagebedrijven geopend, 
maar met maatregelen
De meeste garagebedrijven 
en fastfitters zijn ook in deze 
periode geopend. Wel zijn er 
maatregelen getroffen om 
verspreiding van het virus 
te voorkomen. Zo geldt de 
regel om anderhalve meter 
afstand te houden onvermin-
derd binnen de muren van 
het garagebedrijf en kan het 
ook zijn dat er maar een be-
perkt aantal klanten tegelijk 
binnen aanwezig mag zijn. 
Bel daarom vooraf je garage-
bedrijf of fastfitter voor een 
afspraak, kom alleen naar de 
afspraak en volg de regels en 
aanwijzingen van het bedrijf 
op. Vraag bij twijfel gerust na 
of ze je auto na keuring of re-
paratie desinfecteren, je kunt 
er natuurlijk altijd voor kiezen 
om zelf desinfecterende doek-
jes of vloeistof mee te nemen.

bron: anwb.nl
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BERNHEZE - Steeds meer mensen worden getroffen door de 
gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Het sociale le-
ven valt stil en voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het 
moeilijker om hulp te ontvangen. 

Daarom hebben kerken en organisaties de krachten gebun-
deld in het nieuwe platform #Nietalleen. In de gemeente 
Bernheze zijn dat de Protestantse Gemeente Dinther, paro-
chie De Goede Herder, Stichting Schuldhulpmaatje en WIJ 
Heesch. En de lijst met lokale kerken en organisaties groeit. 

Mensen die behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmel-
den via www.nietalleen.nl of bellen naar 0800-1322 (maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag 
en zondag van 9.00 tot 20.00 uur). Er is voor een directe 
hulpvraag in de gemeente Bernheze ook een mailadres, 
bernheze@nietalleen.nl. We hopen dat #Nietalleen een plek 
wordt waar veel mensen kunnen aankloppen in hun nood 
en eenzaamheid en dat we dan door woord en daad kunnen 
zeggen: je bent niet alleen.

#Nietalleen kan
het verschil maken

Corona-nieuws
Statie-
geldactie 
voor
Altior bij 
COOP

HEESWIJK-DINTHER - In 
deze bizarre tijd waarin we 
nu zitten, de competitie 
voorbij is, er geen trainin-
gen meer zijn voor onze le-
den, geen quizavond, geen 
feest omtrent het 70-jarig 
bestaan van Altior. Ondanks 
het gemis van onze sport, is 
er de komende drie maan-
den toch iets gaande voor 
Altior en wel bij COOP in 
Heeswijk-Dinther. Daar is 
de statiegeldactie begonnen 
waarbij de COOP voor elke 
ingeleverde statiegeldgeld-
fles uiteindelijk het bedrag 
verdubbelt.

Hopelijk kunnen we hier met 
iedereen die Altior een warm 
hart toedraagt een steen-
tje aan bijdragen door af en 
toe je lege flessen te done-
ren, zodat we hopelijk, zo-
dra deze crisis voorbij is, met 
nieuwe en leuke dingen voor 
alle leden van Altior kunnen 
beginnen aan een nieuw sei-
zoen. 

Wij zijn je alvast dankbaar 
voor het gebaar en we wen-
sen iedereen veel sterkte toe. 
Bij COOP vind je meer infor-
matie hierover.

Lees- en
luistertips!
van Maartje Kroeze, Bilbiotheek 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

DIY met BiBi - Bibi
“Voor alle meiden bij wie de verveling
al een beetje toeslaat!” 

“Ik houd echt van boeken met ‘Do It Your-
self’-tips. In dit e-book vind je 50 megavette 
ideeën van de bekendste DIY YouTuber 
van Nederland: Bibi! Mijn favoriet zijn de 
bloempotjes van dino’s, die staan binnen-
kort bij mij op de vensterbank. Met welke ga 
jij thuis aan de slag?”

‘t Hooge Nest - Roxane van Iperen
“Een heftig en indrukwekkend verhaal” 

“Schrijfster Roxane van Iperen verhuist en 
ontdekt tijdens de verbouwing de verbijs-
terende geschiedenis van haar nieuwe huis: 
het blijkt een belangrijk onderduikadres 
te zijn geweest, gerund door de joodse 
verzetszussen Brilleslijper. Ik was onder de 
indruk van dit aangrijpende en moedige 
verhaal. Het heeft me nog lang bezig-
gehouden.” 

Het zijn net mensen - Joris Luyendijk
“Je bekijkt het nieuws nooit meer
als voorheen” 

“Met schokkende en grappige anekdotes 
vertelt Joris Luyendijk over de situatie in het 
Midden-Oosten, waar hij vijf jaar werkte als 
correspondent. Het boek geeft een bijzon-
dere kijk op de wereld van de journalistiek. 

Tip 1

e-book

Tip 2

e-book

Tip 3

e-book

Het uiteindelijke 
bedrag wordt door 
COOP verdubbeld
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COLUMN
Schuldhulpmaatje
Bernheze vertelt...’

GOKVERSLAAFD

Nietsvermoedend opende Sara (63) op een avond de deur 
nadat er was aangebeld. Tot haar grote verbazing stond er 
een deurwaarder op de stoep. Zo deed ze na een jarenlang 
huwelijk de onthutsende ontdekking dat haar echtgenoot niet 
trouw de rekeningen betaalde, zoals ze altijd dacht.

Gokverslaafd, zo werd al snel duidelijk. Het betekende het 
einde van een onbezorgd leven. Ze begreep nu ook waar 
haar gouden horloge was gebleven en de speld die ze nog 
van haar moeder had geërfd. Toen ze uiteindelijk besloot 
van haar man te scheiden bleef ze achter met een schuld 
van ruim € 25.000,-. “Verschrikkelijk”, zegt ze nu. “Ik wist 
niet wat ik moest doen.” Op advies van haar advocaat zocht 
ze hulp bij maatschappelijk werk. Sara is dankbaar voor de 
uitstekende hulp en de doorverwijzing naar de voedselbank en 
SchuldHulpMaatje.

Haar maatje is nu haar steun en toeverlaat. Samen maakten 
ze een map waarin ze netjes geordend haar papieren bewaart. 
Dat geeft haar rust. En als ze iets niet weet mag ze haar maatje 
altijd bellen. Zo raapt ze nu dapper de brokstukken van haar 
leven op.

Haar budget van € 60,- per week heeft haar buitengewoon 
creatief gemaakt. En om grip te houden op haar portemonnee, 
heeft ze van alles precies uitgerekend wat het kost. Ze is nog 
nooit zo prijsbewust geweest als nu. Zelfs de prijs van een 
portie hondenvoer heeft ze tot op de cent uitgerekend. 
Zo kiest ze per dag waar ze haar geld aan uitgeeft.

Sara vertelt openhartig dat haar tranen op zijn. “Maar als ik 
bid krijg ik nieuwe kracht”, voegt ze eraan toe. Als de periode 
van schuldsanering erop zit, kan zij deze periode in financieel 
opzicht afsluiten. Dankzij de hulp van haar maatje zal het haar 
zeker lukken om ook in de toekomst haar financiën op orde te 
houden.

Beste Franka,

We kunnen elkaar nu geen knuffel geven
of arm om je schouders,
maar we denken aan je

en houden van je.
 

Dikke kus je zussen Wilma en Diny

Fotograaf;
Elly Hagens

Achtertuin

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


