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‘Houd het hoofd koel
en het hart warm’

Beste inwoners van 
Bernheze, 

De maatregelen om het 
coronavirus in te dammen 
zijn steeds steviger 
en ingrijpender. Ons 
maatschappelijk leven 
staat op een heel laag pitje. 
Kinderen kunnen niet naar 
school, cafés en restaurants 
zijn dicht en alles waar 
we ons op verheugd 
hadden (sportwedstrijden, 
concerten, kaartavonden, 
evenementen, vakantie, een 
bruiloft) is afgelast. 

Van ondernemers wordt het 
uiterste gevraagd om hun 
bedrijf en personeel gaande 
en staande te houden. 
Ik begrijp dat dit allemaal 
enorm ingrijpend is. Het 
ontregelt en alles is anders 
dan normaal. 

We moeten onze sociale 
contacten tot het uiterste 
minimum beperken. In 
Bernheze zijn we graag 
onder de mensen, dus dat 
hakt er stevig in. Het zet ons 
leven op z’n kop. Toch zullen 
we dit offer met z’n allen 
moeten brengen. Voor onze 
eigen gezondheid en die 
van anderen. Gezondheid is 
immers ons grootste goed. 

waar ze niet of zeer beperkt door familie bezocht kunnen 
worden. Dat is ingrijpend en heel verdrietig. Ik wens hen 
veel beterschap en sterkte. 

Ik hoop dat we in deze lastige tijden doorgaan met doen 
waar we in Bernheze goed in zijn: oog hebben voor elkaar. 
Wees alert op de eigen gezondheid, maar let vooral ook 
op ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. 
Zij maken zich zorgen. Probeer elkaar waar mogelijk te 
ondersteunen en schroom niet om hulp te vragen. 

Graag spreek ik m’n waardering en steun uit voor iedereen 
die zich inzet om deze crisis het hoofd te bieden: de 
mensen in de zorg, in de kinderopvang, bevoorraders en 
vakkenvullers van de supermarkten (waardoor hamsteren 
echt niet nodig is!), leerkrachten, politie, brandweer en al 
die anderen die hun steentje bijdragen. 

Het doet me bovendien goed dat ik in onze dorpen 
initiatieven zie ontstaan om anderen te helpen. Dank 
daarvoor! 

Van de gemeente Bernheze mag u ook in deze crisistijd 
verwachten dat we er voor u zijn. We zijn dag in dag uit 
bezig om de crisis het hoofd te bieden. Tegelijkertijd staat 
ook onze dienstverlening onder druk. Ik vraag daarvoor uw 
begrip. 

Het einde van deze crisis is nog niet in zicht. Het zal nog 
veel energie en opoffering van ons allen vragen. Ik roep u 
op om kalm te blijven, de adviezen van de overheid op te 
volgen en te handelen vanuit vertrouwen en solidariteit. 

Houd het hoofd koel en het hart warm. Ik ben er van 
overtuigd dat wij Bernhezenaren dit kunnen. Ook in tijden 
van crisis vinden en steunen we elkaar. 

Marieke Moorman
Burgemeester

Ik hoop dat 
we in deze 
lastige tijden 
doorgaan met 
doen waar we 
in Bernheze 
goed in zijn: 
oog hebben 
voor elkaar

Mijn gedachten gaan uit 
naar de Bernhezenaren die 
besmet zijn door het virus. 
Ze zijn thuis in quarantaine 
of verblijven in ziekenhuizen 
(soms zelfs buiten de regio) 

Van Lieshout dier & tuin
Tuinactiekrant
Bernheze
BIJLAGE DEZE WEEK

Door Bernheze Voor Bernheze
De media schijnen enigszins uniek te zijn. Wij hoeven (nog) 
niet te sluiten. Gelukkig, want in dit soort tijden kunnen we 
met onze dienst doen waarvoor deze bedoeld is. In een tijd 
waarin het nieuws gedomineerd wordt met zorgwekkende 
berichten, waarin internet het dagelijks nieuws al publiceerd 
heeft, voor het - bij wijze van spreken - gebeurd is, gaan wij 
voor een positieve berichtgeving.

Stil zijn, luisteren en even bijkomen, van wat er nu gebeurd. 
Het is een tijd van opnieuw het kompas uitzetten. En weten 
dat iedereen, elk huis in Bernheze, de een wat meer dan de 
ander, deze uitdaging aangaat.

Wij, Bernheze Media, willen jullie graag op de hoogte blijven houden van mooie verhalen, 
al dan niet via telefonische interviews verkregen. We laten graag zien wat we allemaal 
hebben in ‘ons’ MooiBernheze. Mail naar: info@demooibernhezekrant.nl.

Zorg goed voor 
jezelf en anderen

Wij hopen met 
DeMooiBernhezeKrant 
een positieve noot in de 
huiskamers te kunnen 
blijven brengen. 
Door Bernheze, 
voor Bernheze. 

Digitaal bereikbaar

Tips, adviezen, informatie 
en mooie verhalen, maar 
ook wensen en dromen. 
Laat ze ons weten, wij 
delen ze graag.
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Agenda
Coronavirus
Dit virus heeft ook Nederland 
in zijn greep waardoor de kans 
bestaat dat evenementen, ook 
in de Kloosterkapel, geen door-
gang vinden. Zo is de eerste an-
nulering reeds van toepassing op 
de lezing ‘Reflexintegratie’ door 
Sacha Slegers die op 18 maart 
gegeven zou worden. Op een la-
ter moment zal deze lezing zon-
dermeer alsnog voorbij komen.

9 april, 20.00 uur: Lezing 
‘Adem- en Ontspanningsthera-

pie’ door Machteld Jongmans
Adem- en ontspanningstherapie 
is een toegankelijke en weten-
schappelijk onderbouwde me-
thode om bewust te worden van 
zowel lichamelijke als geestelijke 
spanning in je lichaam. De lezing 
door Machteld Jongmans geeft 
daar meer duidelijkheid over. 
Aanmelden kan via de website 
van de Kloosterkapel of 
opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

18 april, 20.00 uur: 
‘Eurovision 2020’ door Marie

Christien Verstraten
MarieChristien Verstraten neemt 
je mee in de wereld die Songfes-
tival heet. Het wordt genieten en 
herinneren, meezingen en luiste-
ren. Kaartjes hiervoor reserveer 
je via www.mariechristien.nl.

Doorgang van evenementen 
staat onder invloed van de 
coronaviruspreventiemaatrege-
len. Houd daarom 
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl
in de gaten voor de meest re-
cente informatie.
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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.

LENTEMELANGE

Een heerlijke nieuwe kaas met 
‘lentekruide’ staat te pronken in 
onze winkels! Een ‘boerderijkaas’ 
voorzien van hele fijne kruiden; 
knoflook, peper, gember en 
paprika!

Gember is vooral belangrijk voor 
je weerstand en dat is in deze 

tijd heel belangrijk! In de winkels adviseren wij u graag over 
de mogelijkheden voor het samenstellen van een lekker 
kaasplankje of de lekkerste stukken kaas. Probeer ook met 
kleine attenties het voor elkaar zo prettig mogelijk te maken, 
een beetje aandacht is altijd goed! 

Het voorjaar staat voor de deur; we kunnen straks ook weer 
lekker buiten zitten met een wijntje en een kaasje. 
Het leven kan met kleine ‘ingrediënten’ heel aangenaam zijn. 
In deze tijden proberen wij ook zoveel mogelijk positief te 
blijven en onze klanten welkom te heten en te adviseren en 
nemen daarbij ook alle voorzorgsmaatregelen in acht die zijn 
opgesteld door het RIVM.
Wij ontmoeten u graag in onze winkels in Oss en in Heesch!

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

COLUMN
Ton Bens

Bent u niet in de mogelijkheid om naar de winkel
te komen of gaat u nu liever niet over straat,

Wij bezorgen tot aan uw voordeur.

Wanneer bezorgen wij:
Maandag tussen 16.00 en 19.00 uur
Woensdag tussen 16.00 en 19.00 uur
Donderdag tussen 16.00 en 19.00 uur
Zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur

Waar bezorgen wij:
Gemeente Bernheze bezorgkosten € 2,50
Gemeente Oss bezorgkosten € 3,50
Gemeente Landerd bezorgkosten € 3,50
Boven de € 20,00  gratis

U kunt per pin (contactloos) of via een tikkie betalen.

GEEF UW BESTELLING DOOR OP
BESTELLINGEN@SLAGERIJVANORSOUW.NL OF

BEL TIJDENS OPENINGSTIJDEN 0412-451212

‘t Dorp 34  Heesch    -    0412-451212
info@slagerijvanorsouw.nl    -    www.slagerijvanorsouw.nl

WIJ BEZORGEN TOT AAN UW VOORDEUR
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Ken je bedrijf voordat je aan 
sales begint

De negen coaches van Starters 
Succes zijn stuk voor stuk thuis in 
alle aspecten van het onderne-
merschap én kunnen op hun ei-
gen terrein de diepte in. Zo is er 
voor iedere vraag passende hulp 
beschikbaar. De vraag van Marjo, 
die binnen organisaties teams en 
individuen ondersteunt bij on-
der andere verandertrajecten en 
daarnaast particulieren coacht, is 
er een voor Paul van Teeffelen. 
Hij is thuis in sales. Doordat ze 
altijd in loondienst had gewerkt, 
had ze geen ervaring met net-
werken. “Het voelde onwennig 
om mezelf onder de aandacht te 
brengen. Paul heeft me enorm 
geholpen. Maak het klein, zei 
hij: ‘Wat doe je? Waarom doe je 
het? En waarom moeten klanten 
bij jou zijn?’” 

Zijn kritische vragen leidden tot 

aanscherpen en schrappen. Durf 
keuzes te maken en te benoe-
men: “Zo maak ik het onder-
scheid tussen werkprocessen en 

het menselijke aspect in mijn on-
dersteuning van organisaties nu 
expliciet. Ik weet dus goed waar 
mijn kracht ligt. Dat helpt me bij 
het vertellen van mijn verhaal 
en, vervolgens, bij sales. Dit ver-
band tussen bekendheid en sa-
les is belangrijk, leerde ik, want 
naamsbekendheid is de eerste 
fase van sales. Ik weet nu beter 
hoe me te profileren en onder-
scheiden op netwerkbijeenkom-
sten en hoe ik LinkedIn effectief 
kan inzetten.” 

Ben je korter dan vijf jaar onder-
nemer? Starters Succes helpt. 
www.starterssucces.nl

HEESCH – Marjo van der Heijde, eigenaar van Conkoers Coaching in Heesch, klopte aan bij Starters 
Succes omdat ze wilde leren netwerken. Ken je bedrijf en bouw naamsbekendheid op voordat je aan 
sales begint, leerde ze. 

Marjo van der Heijde
 Foto: Fred de Krom

Proeven in stijl: Teambuilding 
voor horecaondernemers

Niels van de Kamp en Eric Ras-
saerts van ‘t Bomenpark heb-
ben met Olivier Forma en Loes 
Kappen van restaurant Clemens 
nog niet veel besproken, tóch 
is er een gezamenlijk doel; van  
‘Heerlijk Heesch’ een feest ma-
ken voor alle betrokkenen. Niels 
en Eric kennen na 5 jaar alle ins 
en outs, terwijl Olivier en Loes 
nog mogen ontdekken hoe het 
werkt met de collega’s, de orga-
nisatie en het evenement zelf. 
Maar na een vergadering en een 

bezoek aan ‘Heerlijk Heesch’ vo-
rig jaar, weten ze al dat deelne-
men een prachtkans is om colle-
ga’s te ontmoeten en samen iets 
moois neer te zetten voor bezoe-
kers. Grappig is, dat Niels goeie 
maatjes is met Van Gruijthuijsen 
Catering, die op hun beurt Oli-
vier en Loes enthousiast heeft 
gemaakt. 

Na 5 jaar zijn de bezoekers be-
kend met het protocol van eerst 
muntjes, nu De Knip (= een be-
taalpas) voor overheerlijke hap-
jes en dito drankjes. De prijs/
kwaliteitverhouding klopt met 
de muziek op de achtergrond. Zo 
ontstaan er fijne gesprekken. Het 
concept - hapje/drankje/muziek - 

staat als een huis, bewijst het 
aantal bezoekers en de trouwe 
deelname van horecaonderne-
mers. Bezoekers zijn er in alle 
leeftijdscategorieën. Opvallend 
is dag steeds meer jongelui ko-
men genieten van hun avondje 
uit. Disco is uit; eten, borrelen en 
praten zijn in. Er ontstaat zo een 
mengeling van mensen bij een 
gezellig gezamenlijk avondje uit. 

‘Heerlijk Heesch’ is een kans om 
als ondernemer te laten zien wat 
je in huis hebt aan koken, pre-
senteren en gastvrijheid. Dat 
daar een feestelijke entoura-
ge voor wordt verzorgd, is een 
prachtkans. 

‘t Bomenpark en Restaurant
Clemens vinden elkaar bij
‘Heerlijk Heesch’ op 6 en 7 juni.

www.heerlijkheesch.nl

Bezoekers zijn er in
alle leeftijdscategorieën

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
Liza is een knap en ontzettend lief herdermeisje van vijf jaar oud. 

Ze is alleen in het bos gevonden en naar het asiel gebracht. He-
laas heeft haar eigenaar zich nooit bij ons gemeld, dus zoeken 

we voor Liza een liefdevol thuis voor de rest van haar leven 
want... dat verdient ze! Liza heeft energie voor tien en wil 
dan ook graag actief bezig zijn. Ze zoekt een sportief baas-
je, waarmee ze bijvoorbeeld kan hardlopen of fietsen. Ui-
teraard moeten die activiteiten wel langzaam opgebouwd 
worden. Als Liza haar energie kwijt is, is ze een enorme 
knuffelkont die het liefst lekker op schoot kruipt. In Liza’s 

thuis wonen bij voorkeur geen andere dieren; het najagen 
van kleine honden en katten vindt ze net iets te leuk. 

Kijk voor haar volledige verhaal op www.dierenasiels.com of 
www.facebook.com/hokazo! 

Voor meer informatie: Dierenopvangcentrum Hokazo

Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden, 0413-260546, admin@hokazo.nl, www.hokazo.nl.

facebook.com/
� oryaheesch

Tot en met 6 april is het alleen mogelijk 
om maaltijden via www.� orya-heesch.nl 

te bestellen en te betalen. Wij bezorgen de 
komende periode van dinsdag tot en met 

zondag tussen 16.00 en 23.00 uur.

Vanaf
volgende week 

is het
mogelijk om
aan de deur
te pinnen

Meedeinen met
de actualiteiten
We vallen maar meteen met de deur in huis, zonder echt 
binnen te komen dit keer. Als ondernemer ben je voor het 
blok gezet door de regels die gemaakt zijn door de overheid 
in verband met volksgezondheid. Dat moet even bezinken. 

Groot respect voor iedereen die niet bij de pakken neer gaat 
zitten. 
Ook wij merken de ommezwaai die dit virus en wat daar 
bij komt kijken, veroorzaakt heeft en proberen ons bedrijf 
draaiende te houden, waarbij we jullie meteen een dienst 
willen bewijzen. 

DeMooiBernhezeKrant is er voor de ondernemers die door 
(kunnen) gaan: op een aangepaste wijze, een aangepaste 
dienst of zelfs gewoon met dat wat ze al lange tijd deden.

Vraag naar de mogelijkheden. 

Ondernemers, laat je zien.

Corona-nieuws
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor 
spoedeisende recepten kunt u naar 
de Regioapotheek in Bernhoven, 
naast de hoofdingang van het 
Ziekenhuis Bernhoven Uden. 
0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

PETER VAN DEN ELZEN
op Europacup Tweewielers:
‘Het was een pittige wedstrijd, maar deze
ervaring nemen ze nooit meer van me af’

Na weken van voorbereiding en 
oefenopdrachten op zijn ver-
trouwde school het Koning Wil-
lem I College in Den Bosch ging 
op 4 maart de wedstrijd voor 
de tweewielertechnici van start. 
In het Tsjechische Brno was een 
motorbeurs het toneel voor de 
wedstrijd. Peter nam het op te-
gen de besten van Polen, Tsje-
chië, Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland. 

Er was een enorme belangstel-
ling op de motorbeurs en het 
commentaar van Tsjechische be-
oordelaars maakte de spanning 
tijdens de wedstrijd niet minder. 

Pittige wedstrijd
Van het uitlezen van een motor 
tot het in elkaar zetten van een 
versnellingsbak zónder handlei-
ding en van het monteren van 
een ketting- en tandwielenset 
tot het meten van cilinders, zui-
gers en krukassen; allerlei op-

drachten kwamen aan bod. 
In principe is dat niets bijzon-
ders voor Peter, maar toch is 
hij niet in de top 3 geëindigd. 
“Het was een pittige wedstrijd. 
We kregen veertig minuten de 
tijd per opdracht, dat is heel erg 
krap”, vertelt Van den Elzen. Het 

zorgde ervoor dat hij niet in de 
prijzen viel. “Ik ben wel teleur-
gesteld, maar ik zie het als een 
hele mooie ervaring. Dit nemen 
ze nooit meer van me af.” 

Hoewel hij niet in de top van Eu-
ropa eindigde, behoort hij wel 
tot de beste twee van Neder-
land. 

Wél eerste
“We hebben een heel leuke tijd 
gehad met z’n allen. Het was niet 
alleen de wedstrijd, we zijn ook 
naar de bar geweest en we zijn 
wezen karten. Daar werd ik wél 
eerste”, vertelt Peter lachend. 
Voor deze bijzondere ervaring wil 
hij graag zijn leraren Leon Brans 
en Ruud Glorius bedanken. Zij 
hielpen hem ook met de voorbe-
reidingen en de oefenopdrach-
ten. 

Eigen motorzaak
Dat Peter zo ver is gekomen in 
deze Europese wedstrijd is niet 
gek. 14 jaar was hij toen hij thuis 
al begon met het sleutelen aan 
brommers en Puchjes. Inmiddels 
werkt hij al zeven jaar bij Bike 4 
Business in Vorstenbosch, waar 
hij destijds aan de slag ging met 
een bijbaantje. Ondertussen 
heeft hij de opleiding scooter-
techniek afgerond en is hij nu 
bezig met zijn laatste jaar bij de 
studie motortechniek. Daar doet 
hij een BBL-opleiding, waarbij 
hij werkt als monteur bij Hanna-
max, een KTM-dealer in Hedel. 
In de toekomst zou Peter graag 
een eigen motorzaak opzetten.

VORSTENBOSCH – Met vijftien andere liefhebbers van motorfietstechniek ging Peter van den Elzen de strijd aan voor de Europese titel 
‘Europacup Tweewielers’. Na regionale en landelijke voorrondes en finales werd hij – samen met medestudent Ko Bouman – gekozen als 
de beste van Nederland. In het weekend van 4, 5 en 6 maart 2020 vond de wedstrijd voor tweewielertechnici plaats. Hoewel Peter niet in 
de top 3 is geëindigd, is hij trots op deze bijzondere en unieke ervaring. 

V.l.n.r.: Sjors Ketelaars - fietstechniek, Peter van den Elzen - motorfietstechniek, Ko Bouman - motorfietstechniek, 
Wesley Opheij - fietstechniek, Leon Brans - leraar, Ruud Glorius - leraar 
 Tekst: Carlijn van de Ven Foto’s: aangeleverd

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

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

‘Tot de beste twee
van Nederland’
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Zorgen aan de kant en voetjes van de vloer

Als jong stelletje besloten Rob en 
Monique in 1988 samen te gaan 
stijldansen. Jaren ‘zweefden’ ze 
samen over de vloer. Vanwege 
een jong gezin en onregelmati-
ge werktijden stopten zij ermee, 
maar: “Als de gelegenheid zich 
voordeed dansten we natuurlijk 
wel. Onze moves waren daarbij 
wel wat uitgebreider dan de ba-
sispassen waar iemand mee be-
gint”, lacht Monique.

Op enig moment viel het zoon 
Danny op hoe mooi zijn ouders 
over de vloer zwierden en be-
dacht hij ter plekke dat ook te 

willen leren. Hij schreef zich in bij 
dansschool van der Burgt voor 
een danscursus voor beginners. 
Deze hield gelijk erna een actie 

om de cursus gratis te kunnen 
volgen, dus Monique bedacht 
dit te proberen voor haar zoon. 
Er waren aansluitend twee ver-
rassingen. “Ik won de cursus, 

maar kon het niet overdragen 
aan mijn zoon. Er zat dus niets 
anders op dan weer met Rob de 
dansvloer te betreden”, vertelt 

Monique enthousiast. Hoewel 
het ruim 25 jaar geleden is dat ze 
een cursus volgden, bleek het ge-
pleegde onderhoud dusdanig dat 
het stel gelijk ingedeeld werd bij 

‘goud’. Vervolgens stroomden zij 
door. “In elk seizoen worden er 
twee cursussen gegeven en kun 
je twee keer afdansen en een  
treetje hoger komen. Van begin-
ners en brons naar zilver, goud, 
topklasse, masterclass en meer. 
Er is een systeem met sterren en 
niveau’s. Het is ballroom en Latin 

& Salsa. De dansen blijven het-
zelfde, maar de figuren worden 
elke keer moeilijker”, probeert 
het gezin uit te leggen.
Terwijl zijn ouders de draad op-

pikten, was Danny ondertussen 
ook begonnen. 
“Je begint met een quickstep, 
Engelse wals, tango, jive en cha-
chacha. Ik kreeg om te beginnen 
een keer per week les. Intussen 
ben ik vier tot vijf keer per week 
op de dansschool”, vertelt hij 
met een lachje. 

Op enig moment besloot hij ook 
wedstrijden te gaan dansen. Hij 
is eerlijk: “Ik ben dat gaan doen 
omdat ik graag de speciale wed-
strijdtraining wilde volgen. 

Daarbij leer je geen nieuwe pas-
sen, maar is er veel aandacht 
voor techniek. Ik ben extreem 
gemotiveerd om echt mooi te 
dansen”, stelt hij.

Daar sluit zijn vriendin Sabine 
zich bij aan. Zij rolde via Danny in 
het danscircuit. 

Hoewel nog niet zo lang, danst 
ook zij al op hoog niveau en volgt 
de wedstrijdtraining. “Ik vind het 
net als Danny belangrijk om goed 
te dansen”, stelt ze. 

Hoewel Rob en Monique en 
Danny en Sabine veel, graag en 
goed dansen, streven ze niet naar 
het hoogst haalbare. Opgewekt 
en eensgezind: “We vinden het 
allemaal heel leuk om te doen, 
maar het is en blijft een hobby.” 

HEESWIJK-DINTHER – Zoals een ander wekelijks als hobby gaat voetballen, tennissen, fietsen of fröbe-
len zo gooien Rob en Monique Delsman uit Heeswijk-Dinther wekelijks hun zorgen aan de kant en gaan 
met de voetjes van de vloer tijdens stijldansen. Een ‘familiekwaal’, want zoon Danny danst ook al jaren 
meerdere keren per week en wist inmiddels zijn vriendin Sabine ook ‘aan te steken.’

Rob, Monique, Danny en Sabine Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Het viel zoon Danny op hoe mooi
zijn ouders over de vloer zwierden
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NISTELRODE - Met regel-
maat verschijnt in 
DeMooiBernhezeKrant 
een foto, waarvan de 
Heemkunde Nistelvorst 
geen informatie heeft. 

Heb jij gegevens over 
deze foto, dan stelt de 
Heemkundekring het op 
prijs als je dat laat weten. Je 
kunt informatie sturen aan 
hkknistelvorst@gmail.com of 
bellen met 06-33587468.

Als er juiste informatie 
ontvangen wordt, zullen we 
het via deze krant weer laten 
weten.

Wie, wat, waar
en wanneer

Reacties
‘Wa’n Skôn foto’

Op de foto van 4 maart zijn 
naast de mailberichten ook 
vele telefonische reacties bin-
nengekomen. Hierdoor zijn na-
genoeg alle namen op de foto 
bekend geworden. De foto is 
gemaakt in 1950 bij het 50-ja-
rig huwelijksfeest van Hein en 
Drieka Sommers-van Grinsven 
van de Hoogstraat. Ik, Rien van 
de Graaf, ben afgelopen week 
bij een van de bruidjes wezen 
buurten en wel bij Joke van Her-
pen-Sommers. Joke wist zich al-
les nog goed te herinneren van 
deze dag: het was in januari en 
erg koud. De foto is gemaakt 
voor de kerk en de oude pasto-
rie. Alle mensen die hebben ge-
reageerd op deze foto, bedankt!

Daarom het verzoek, als je hier 
belangstelling voor hebt, om je 
naam, adres of e-mailadres door 
te geven. Het is de bedoeling dit 
te plannen in de maand augus-
tus of september. Bij voorkeur 
doen we dat ook in Vinkel.
Bij voldoende deelname komen 
we terug op de kosten, het pro-
gramma en de locatie. Wij zien 
met grote belangstelling je op-

gave tegemoet. Graag doorge-
ven vóór 1 mei aan één van on-
derstaande adressen. 

Joke Roefs van de Ven
Dorpsstraat 94, Loosbroek
marjoroefs@home.nl  

Betsie Heijmans van de Elzen
De Zeelder 6, Berlicum
theobetsy@gmail.com 

BERNHEZE - Een paar maanden geleden kwam het idee om een reünie 
te organiseren voor alle oud-leerlingen van de lagere school in Vin-
kel; voor leerlingen die geboren zijn in het jaar 1936, 1937 of 1938. 
Wij, Betsie en Joke, zouden het heel leuk vinden om dat te realiseren.

Reünie lagere school Vinkel 1936-1937-1938

1972 Oude R.K. Mariaschool later 
kleuterschool

1948 personeel school, boven: Henk Peijnenburg en Cor Ubert, 
onder: Mien Frunt en Cees van Doorn

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

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

High  Ca re
3000 BV

Loonsestraat 17 - 5371 PJ Neerloon - www.highcare.nl

Corona Preventie,
denk aan 3 gram 
vitamine C per dag

Maak gebruik van het gratis inloopspreekuur.
Iedere maandag van 13.00 tot 14.00 uur; wel graag aanmelden:

info@highcare.nl of 0486-416530.

TIP hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
19 t/m 25 maart

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Zeeuws spekZeeuws spekRundersoepvleesRundersoepvlees
100 gr.100 gr. € 1,29 100 gr.100 gr. € 1,40

ANANAS per stuk € 1.98
KOMKOMMER per stuk  € 0.75
VERSE KRIEL AARDAPPELTJES
    500 gram € 0.75

VarkensoestersVarkensoesters
gepaneerdgepaneerd

100 gr.100 gr. € 1,45

ASPERGES GESCHILD/ ONGESCHILD

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

Nieuw!

Duitse
breekbroodjes
Op basis van meergranen

Weekendknaller!

Lentefl eur
Gevuld met
appels, rozijnen,
witte chocolade
en amandelstukjes

Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Paasbrood
Met zuiver amandelspijs

7,15
nu

6,50

2,50
nu

nu

15

LUCHTPOST
JANNE UIT FRANKRIJK

De eerste maanden in een nieuw land

Tijdens mijn eerste vijf maanden in 
Frankrijk nam ik vijf uur Franse les per 
dag. Dat hielp me enorm om mijn Frans 
te verbeteren. Ook vond ik al snel een 
bijbaantje en ging ik Engelse les geven. 
Het was heerlijk om even geen ‘echte’ 
baan te hebben om optimaal te kunnen 
trainen voor het WK ultra trail running 
dat eraan kwam. Ik werd lid van de lokale 
hardloopclub en leerde nieuwe mensen 
kennen, wat een totaal andere ervaring 
was dan in Engeland. 

In Engeland vond ik het in het begin lastig 
om vrienden te maken, maar de mensen 
hier waren open, warm en gastvrij. Ik 
voelde me hier thuis. En vooral ook: ik 
hoefde niet meer weg. In Engeland wist 
ik altijd dat we daar tijdelijk woonden. 
Dat bracht een bepaalde onrust met zich 
mee. Zo had ik bijvoorbeeld nooit een 
telefoonabonnement, omdat ik me niet 
wilde binden. Nu was dat denk ik het 
eerste wat ik aanschafte, al moesten we 
daarvoor wel door de mangelmolen van de 
Franse bureaucratie heen.

Iedereen had ons ervoor gewaarschuwd, maar naïef dachten we: ‘Hoe erg kan het zijn, die 
bureaucratie?’ Heel erg, leerden we. Gelukkig ook moesten we alles in één keer opnieuw 
regelen: verzekeringen, telefoon, internet, elektriciteit, bank, enzovoorts. Dat ging zeker niet 
zonder kleerscheuren. Een voorbeeld: ik wilde mijn naam op Arjan zijn bankrekening zetten 
(die dat via de universiteit had kunnen regelen). Maar, de grote fout die ik had gemaakt was 
dat ik de afspraak had moeten afzeggen. Blijkbaar was er iets misgegaan in de vertaling en 
niet veel later werd ik door de bank opgebeld met de vraag waar ik was. Toen we eindelijk 
onze afspraak hadden, begonnen we dus al op slechte voet. De vrouw had van tevoren 
gezegd dat ik een adresbewijs mee moest nemen. Op de brief die ik meegenomen had stond 

mijn naam als ‘J. Geurts’. Helaas vertelde de vrouw mij dat mijn naam uitgespeld moest zijn 
en dus moest ik een nieuwe afspraak maken. Dat kon natuurlijk pas drie weken later. De 
volgende afspraak ging ik gewapend met het huurcontract naar de bank. “Nee mevrouw, het 
moet een factuur zijn.” Zucht... 

Gelukkig had ik een factuur van mijn telefoonrekening, maar digitaal. Of ze die even voor me 
uit kon printen. Natuurlijk kon dat niet. Dus weer een afspraak drie weken later. Uiteindelijk, 
meer dan drie maanden later, was ik zowaar de trotse bezitter van een Franse bankpas…

Tijdens mijn eerste vijf maanden in 
Frankrijk nam ik vijf uur Franse les per 
dag. Dat hielp me enorm om mijn Frans 
te verbeteren. Ook vond ik al snel een 
bijbaantje en ging ik Engelse les geven. 
Het was heerlijk om even geen ‘echte’ 
baan te hebben om optimaal te kunnen 
trainen voor het WK ultra trail running 
dat eraan kwam. Ik werd lid van de lokale 
hardloopclub en leerde nieuwe mensen 
kennen, wat een totaal andere ervaring 
was dan in Engeland. 

In Engeland vond ik het in het begin lastig 
om vrienden te maken, maar de mensen 
hier waren open, warm en gastvrij. Ik 
voelde me hier thuis. En vooral ook: ik 
hoefde niet meer weg. In Engeland wist 
ik altijd dat we daar tijdelijk woonden. 
Dat bracht een bepaalde onrust met zich 
mee. Zo had ik bijvoorbeeld nooit een 
telefoonabonnement, omdat ik me niet 
wilde binden. Nu was dat denk ik het 
eerste wat ik aanschafte, al moesten we 
daarvoor wel door de mangelmolen van de 
Franse bureaucratie heen.

‘Uiteindelijk, meer dan drie maanden later, was ik 
zowaar de trotse bezitter van een Franse bankpas…’

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

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

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Voor u, naast u, met u

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

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

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

Lunch van 
Lichtpunt HDL
HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - Lichtpunt nodigde 7 
maart een aantal mensen uit 
voor een gezamenlijke lunch in 
het Willibrordcentrum in Hees-
wijk-Dinther. Gezellig uit eten 
gaan is niet voor iedereen mo-
gelijk. Eenzaamheid, een klein 
inkomen en slechte mobiliteit 
maken dit vaak moeilijk.

25 personen genoten 7 maart 
van een heerlijke lunch die be-
stond uit huisgemaakte soep, 
belegde broodjes, kroketjes en 
fruit. Al snel ontstonden levendi-
ge gesprekken en werd ook heel 
persoonlijk lief en leed gedeeld in 
een vertrouwelijke sfeer.
Een geslaagd initiatief dat zeker 
herhaald mag worden!

Hulpdienst Lichtpunt HDL dankt 
hierbij het Willibrordcentrum 
voor de gastvrijheid en de hulp 
van de vrijwilligers.

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

1. Welke familiekwaal heeft de familie Delsman?

2. Hoe heet het asieldier van de week? 

3. Wat heb je volgens Heerkens Vers nodig voor een goede weerstand? 

4. Welke buurtvereniging bestaat 50 jaar? 

5. Waar doen Leonie en Jan aan mee? 

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

Winnaar vorige week: 
Ellen Cremers

Het antwoord was:
VIRUS

Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl
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Waterschap Aa en Maas zet stuwen 
op normale hoogte, alleen peilen 
Maashorst blijven hoog

Stuwen op normaal niveau
De stuwen worden geleidelijk 
aan op normaal niveau gezet, 
te beginnen in de lage en nat-
te delen van het werkgebied. Bij 
normaal peilbeheer hoort laag of 
hoog stuwen binnen een vast-
gestelde marge. Waar het water 
in de sloot hoog opgestuwd kan 
worden doet het waterschap 
dat, alleen als het echt nodig is 
wordt er water afgevoerd. Zo 
speelt het waterschap in op een 
mogelijk nieuwe periode met ex-
treme droogte.

Peilen Maashorst blijven hoog
Alleen voor de Maashorst heeft 
het dagelijks bestuur van Aa en 
Maas besloten de huidige stuw-
standen ongewijzigd te laten. 
Dat betekent dat de stuwen daar 
voorlopig nog op het maximale 
niveau blijven staan. Dit gebeurt 
in nauw overleg met agrariërs 
in het gebied en natuurvereni-
gingen. “We houden de stuwen 

in de Maashorst voorlopig nog 
hoog om dit gebied zo goed 
mogelijk voor te bereiden op een 
eventuele droge zomer”, zegt 
dijkgraaf Lambert Verheijen. 
“We zien ook dat de grondwa-
terstanden in dit kwetsbare na-

tuurgebied nog niet geheel her-
steld zijn. Al begint het de goede 
kant op te gaan. We vragen aan 
de perceeleigenaren langs een 
waterloop in de Maashorst om 
nog even vol te houden de ho-
gere peilen te accepteren.”

MAASHORST - De grondwaterstanden zijn in vrijwel het gehele werkgebied van waterschap Aa en 
Maas hersteld. Daarom heeft het dagelijks bestuur besloten om normale stuwstanden te gaan hanteren. 
De stuwen stonden sinds de herfst van 2018 continu extreem hoog. Door de regenval van de afgelopen 
maanden, meer dan gemiddeld in een winterperiode, zijn de grondwaterstanden hersteld van een lange 
periode met extreme droogte, waar we in 2018 en 2019 mee geconfronteerd werden.

Knotwilgen knotten aan de
Fokkershoek/Veldstraat

Voor hen was op het weiland, 
waar enkele Brandrode runderen 
stonden, wat ruimte gemaakt. In 
het begin waren de dieren wat 
nieuwsgierig, maar al gauw gin-
gen ze hun eigen weg. Die mor-
gen zijn er ruim negen wilgen 
geknot, terwijl enkelen van het 
IVN op twee andere dagen daar 
al een vijftiental andere wilgen 
onder handen hadden geno-
men, daar stonden nog jonge 
takken op. Zodoende konden ze 
er vaak al met een snoei- of tak-
kenschaar aan de gang gaan. Ze 
zijn om en om gesnoeid. In de 
pauze bezorgde Jan Kooijman 
de werkers koffie/thee en wat 
lekkers. 
Dit seizoen is het IVN, naast alle 

zaterdagen, ook doordeweeks 
op pad geweest. Zaterdag 14 
maart was het de laatste dag 
van dit seizoen. Volgende week 
zou een aantal IVN-leden deel-
nemen aan de Landelijke Op-
schoondag, maar die kan helaas 
door het coronavirus geen door-
gang vinden.

HEESWIJK-DINTHER - Op een zonnige zaterdagochtend, met 
slechts af en toe wat bewolking, heeft het IVN met dertien man aan 
de Fokkershoek de wilgen geknot. 

Foto’s: Peter Kriele

Buurtvereniging Donzel viert 50-jarig bestaan

Vorig jaar is door het bestuur een 
commissie in het leven geroepen 
om mee te helpen om het op 
handen zijnde jubileum in goede 
banen te leiden en mee te orga-
niseren. Aan het begin van dit 
jaar, het jubileumjaar, zijn op alle 
wegen waarop je Donzel nadert 
mooie en opvallende borden ge-
zet met daarop in mooi mozaïek 

het cijfer ‘50’ zodat iedereen die 
langskomt kan zien dat ze er als 
buurtvereninging trots op zijn dat 
ze zoiets te vieren hebben!

In het feestjaar wordt een foto-
boek uitgegeven waarin foto’s 
van alle leden staan en ook zijn 
hierin van alle leden recepten 
opgenomen, zodat het ook als 
kookboek gebruikt kan worden. 

Ook wordt met een drone een 
film gemaakt die op de jubileum-
dag samen met een Powerpoint 
presentatie getoond wordt.

In het jubileumjaar worden voor 
de kinderen en ook voor de wat 
grotere jeugd spannende activi-
teiten georganiseerd. Op 23 en 
24 mei wordt het feestweekend 
gehouden met als aftrap op 23 
mei een barbecueavond. Tijdens 

deze avond zorgt een spreker 
voor het nodige vermaak.                                       
Op zondag 24 mei wordt een 
feestdag gehouden in De Vrije 
Lust. De dag begint om 10.30 uur 
met een receptie tot 12.00 uur 
voor iedereen die op Donzel ge-
woond heeft of er opgegroeid is. 

Ook alle oud-leden zijn welkom. 
Na de pauze volgt een feestelijke 
middag die onder andere wordt 
ingevuld met een spelprogram-
ma en aan het einde van deze 
dag kan er genoten worden van 
een uitgebreide koffietafel.

Is je interesse gewekt en wil je 
graag deelnemen? Dan ben je 
van harte welkom op de receptie. 

Graag hiervoor aanmelden vóór 
15 mei via 
donzel50@hotmail.com.  

NISTELRODE - Nu alweer 50 jaar geleden, in 1970, is buurtvereniging Donzel 
opgericht. Het is een grote buurtvereninging met een kleine 70 gezinnen die lid zijn. 
Het actieve bestuur organiseert al die jaren diverse activiteiten voor jong en oud waar 
iedereen aan deel kan nemen en die zo de ‘Donzelnaren’ nog vaker en nog dichter 
bij elkaar brengt. Zo zijn er jaarlijks de barbecue en feestavond, maar ook avonden 
om bijvoorbeeld kerststukjes te maken, en de gezellige kienavond ontbreekt ook 
niet. Voor de actievere leden wordt jaarlijks een fietstocht georganiseerd en voor de 
kleinsten komt ieder jaar Sint Nicolaas op bezoek en is ook het paaseitjes zoeken een 
terugkomend gebeuren.

‘Op alle wegen waarop je Donzel nadert 
mooie en opvallende borden gezet met 
daarop in mooi mozaiek het cijfer ‘50’ ‘

Op zondag 
24 mei 
wordt een
feestdag 
gehouden
in De Vrije
Lust
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Open atelierroute 2020 
JAN VAN DAAL EN LEONIE DEKKER 

LEONIE DEKKER
“Lijnenspel, vorm, kleur en tex-
tuur zijn de beeldelementen die 
kenmerkend zijn voor mijn werk. 
Vooral het Nederlandse land-
schap met haar prachtige luchten 
en soms diffuus tegenlicht, bloe-
men, bomen, mens en dier zijn 
grote inspiratiebronnen. Land-
schappen met horizontale lijnen 

en soms een herkenbaar element 
zoals een paar bomen. In acryl-
verf en gebruikmakend van een 
groot paletmes worden de com-
posities geschilderd, pasteus, in 
dikke lagen over elkaar. Hierdoor 
ontstaan schilderijen in warme en 
spannende kleuren. In mijn  Ate-
lier 47 in Heeswijk-Dinther geef 
ik al jarenlang schildercursussen. 

Samen met mijn zus Antoinet 
geef ik tijdens de zomerschool ge-
combineerde schilder- en beeld-
houwlessen bij Ruimte in Beeld in 
Nuenen. In juni en juli staat een 
week schilderen en beeldhouwen 
in Frankrijk bij MILONGA op het 
programma.” 

www.leoniedekker.nl

JAN VAN DAAL
“Als automonteur ben ik ooit be-
gonnen met het verzamelen van 
oude auto-onderdelen. Tegen-
woordig verzamel ik allerlei oud 
ijzer, als er maar vorm in zit. Deze 
materialen gebruik ik om daar 
levendige beelden van dieren 
mee te maken. Het leukste vind 
ik het om de onderdelen zoveel 

mogelijk intact en herkenbaar te 
houden. Het geeft mij veel vol-
doening als ik de beelden een 
emotionele waarde weet te ge-
ven voor de klant. 

Dat weet ik vaak te bereiken door 
onder andere oud gereedschap 
van een dierbare in het beeld te 
verwerken.” 

www.atelierroutebernheze.nl

Thuis werken, het is even wennen...
Hier een paar tips die je kunnen helpen in het krijgen van een nieuwe ritme bij thuiswerken. Wellicht dat je de smaak te pakken krijgt.
Werk ergonomisch, plan je werk, bundel je vragen, zorg voor pauzes, hoe doe je dat met kinderen, werk online met goede tools, hou een 
positieve mindset. Succes met het thuiswerken en ‘keep in touch’. Het volledige artikel lezen? Ga naar: www.bernhezemedia.nl/thuiswerkenisleuk.

Corona-nieuws
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Extra maat-
regelen
Coronavirus
Zondag 15 maart heeft het ka-
binet nieuwe maatregelen ge-
nomen in de aanpak van het 
coronavirus. Scholen en kinder-
dagverblijven sluiten tot en met 
maandag 6 april.

Datzelfde geldt voor eet- en 
drinkgelegenheden en sport- en 
fitnessclubs. Deze maatregelen 
zijn aanvullend op eerder geno-
men maatregelen, zoals een ver-
bod op evenementen met meer 
dan 100 deelnemers. 

Ook wordt aan iedereen ge-
vraagd om waar mogelijk 1,5 
meter afstand van elkaar te be-
waren. 
De gemeente doet een dringend 
beroep op iedereen om zich te 
houden aan de nieuwe maatre-
gelen. Zo zorgen we er samen 
voor dat het coronavirus zo min 
mogelijk de kans krijgt om zich 
te verspreiden.

Noodverordening
In de Veiligheidsregio Noord- 
Oost Brabant is vanaf 15 maart 
een noodverordening van 
kracht. Op grond van deze ver-
ordening is het verboden voor 
eet- en drinkgelegenheden, 
sport- en fitnessclubs, sauna’s, 
sexclubs en coffeeshops om 
open te blijven. Het overtreden 
van de regels is strafbaar. 

U vindt de noodverordening op 
www.bernheze.org/coronavirus.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
Voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06-53 94 65 69
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak

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

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

‘Houd het hoofd koel 
en het hart warm’
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Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

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

van activiteiten tijdens de EK 
voetbalwedstrijden op 27, 28, 
29, 30 juni en 3, 4, 7, 8 12 juli 
2020 van 15.00 tot 01.00 uur 

op Plein 1969 82 en op Plein 
1969, Heeswijk-Dinther. 6 
parkeerplaatsen zijn vanaf 26 
juni, 08.00 uur tot 13 juli 2020, 
15.00 uur afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voetgangers. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 16 maart 2020.

- Gemeente Bernheze voor 
het organiseren van “75 jaar 
Bevrijding; ontsteken bevrij-
dingsvuur” op 5 mei 2020 
van 09.30 tot 10.30 uur op 

een gedeelte van De Misse in 
Heesch. Een (gedeelte) van De 
Misse is op 4 mei, vanaf 22.00 
uur tot 5 mei 2020, 10.30 uur 
afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
12 maart 2020.

- Halte 5 voor het organiseren 
van Koningsnacht en -dag op 
26 april van 20.00 tot 01.00 
uur en op 27 april 2020 van 
12.00 tot 01.00 uur op Plein 
1969, 82, Heeswijk-Dinther. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 16 maart 2020.

- Gemeente Bernheze voor 
het organiseren van een stille 
tocht voor de herdenking op 
4 mei 2020 van 19.30 uur tot 
20.30 uur bij het monument 
aan de Hoogstraat in Hee-
sch. De Hoogstraat (tussen 
de Schoonstraat en de hoek 
Stricklaan) en de parallelweg 
is gedurende de tocht afgeslo-
ten voor alle verkeer behalve 
voetgangers. De beschikking 

is verzonden op 12 maart 
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 2014 is een melding 
gedaan door:
- KNPV Helpt Elkander voor het 

organiseren van een Oefen-
dag KNPV op 28 maart 2020 
van 08.00 tot 20.00 uur op 
de locatie, Meerstraat 49a in 
Heeswijk-Dinther. De toe-
stemming is verzonden op 13 
maart 2020.

- Flatcoated Retriever Club 
voor het organiseren van de 
Scandinavian Club Diploma 
Dag op 11 april 2020 van 
09.00 tot 17.00 uur op een 
terrein van 13 ha. (tussen de 
Koffiestraat en Meerstraat) 
in Heeswijk-Dinther. De toe-
stemming is verzonden op 13 
maart 2020.

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

Melding maken uitweg
Er zijn meldingen gemaakt op 
grond van artikel 2:12 lid 1 onder 
a van de APV Bernheze 2018, 
voor het maken van:
- Een uitweg naar de Vlaghei-

deweg in Nistelrode;
- Een dubbele inrit aan de Grote 

Heide 7 in Nistelrode;
- Een uitweg naar de Loos-

broeksestraat 1c in Heesch
- Een 2de inrit aan de Narcislaan 

31 in Heesch.
Deze meldingen zijn op 11 maart 
2020 geaccepteerd. Verzendda-
tum: 11 maart 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verleende standplaats
vergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 10 maart 
2020 besloten een incidentele 
standplaatsvergunning te ver

Wijziging openingstijden
gemeentehuis
Vanaf woensdag 18 maart is het 
gemeentehuis op maandag t/m 
vrijdag geopend van 8.30 tot 
12.30 uur. 

Afspraken
U kunt tijdelijk geen afspraak 
maken via de website. U kunt 
telefonisch een afspraak maken 

via 0412-45 88 88. In verband 
met het coronavirus zijn we te-
rughoudend met het maken van 
afspraken op korte termijn. Stel 
daarom uw afspraak uit als uw 
vraag of verzoek niet dringend 
is.

Heeft u een afspraak? En heeft u 
last van een verkoudheid, hoes-
ten of koorts? Dan verzoeken 

wij u om de afspraak te annule-
ren en op een later moment een 
nieuwe afspraak te maken. In de 
mail met de afspraakbevestiging 
staat hoe u uw afspraak kunt an-
nuleren. U kunt uw afspraak ook 
annuleren door te bellen naar 
0412-45 88 88.

Huwelijken
Huwelijksvoltrekkingen kunnen 

doorgaan. Wij vragen wel om 
het aantal aanwezigen beperkt 
te houden en niet te komen bij 
klachten van verkoudheid.  

Bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten georgani-
seerd door de gemeente gaan 
niet door, in ieder geval tot en 
met 6 april. 

Vragen?
Op www.bernheze.org/corona-
virus vindt u actuele informatie 
voor Bernheze. 

Voor vragen over uw gezond-
heid of maatregelen die voor 
heel Nederland gelden, kijk op 
www.rijksoverheid.nl. Of bel het 
landelijke nummer van de Rijks-
overheid: 0800 – 1351.

Extra maatregelen gemeente Bernheze
De gemeente Bernheze neemt extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Op maandag 23 maart 2020 
wordt voor de laatste fase van 
de snelfietsroute asfalt aange-
bracht. Hierdoor is het gedeelte 

van de route vanaf de H. v.d. 
Venstraat tot aan Laar die dag 
afgesloten voor al het verkeer. 
De huisarts en de apotheek zijn 

die dag bereikbaar via de route 
tussen de sporthal en de Beek-
graafschool door.

Wegwerkzaamheden
Snelfietsroute Nistelrode

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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

Opbrengst voor verenigingen
Omdat het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds dit jaar 80 jaar bestaat 
en we de Anjeractie voor de 75e 
keer organiseren mogen collec-

terende verenigingen dit jaar de 
opbrengst voor 100% zelf hou-
den. Leden van culturele vereni-
gingen of stichtingen kunnen 
zich inzetten als collectant. Dit 
jaar wordt de collecte gehouden 
van zondag 24 mei tot en met 
zaterdag 30 mei 2020.

Doe mee
Heeft jouw club geld nodig voor 
kostuums, uniformen, instru-
menten, jubilea of gereedschap-
pen? Doe dan mee en meld je 
voor 10 april aan door een mail 
te sturen naar: 
gemeente@bernheze.org
t.a.v. mevrouw S. Scholte.

Anjeractie
De jaarlijkse collecte van het Cultuurfonds
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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.

lenen aan Bevolkingsonderzoek 
Zuid voor het plaatsen van een 
unit voor het bevolkingsonder-
zoek naar borstkanker op onder-
staande locaties:
- Parkeerterrein achter Cultu-

reel Centrum Nesterlé aan de 
Parkstraat. Begin augustus tot 
medio september 2020

- Parkeerterrein nabij sporthal ’t 
Vijfeiken aan het Vijfeiken 53 
in Heesch van medio juni tot 
en met medio augustus 2020.

- Sportpark de Balledonk aan 
de Droevendaal te Hees-
wijk-Dinther van begin juli 
tot en met begin september 
2020.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Poststraat ong. (nabij 1a) 
Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de terinzagelegging bekend van 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘Poststraat ong. (nabij 1a) Hees-
wijk-Dinther’, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BP-
Poststrnabij1a-ow01).
Inhoud: Het plan behelst het 
toevoegen van een ruim-
te-voor-ruimtewoning op een 
onbebouwd perceel.
Procedures 1b en 3b zijn van toe-
passing

Vastgesteld bestemmingsplan 
Donze long. Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
de gemeenteraad in de vergade-
ring van 30 januari 2020 het be-
stemmingsplan ‘Donzel ong. Nis-
telrode’ ongewijzigd heeft vast-
gesteld. Het plan is te raadple-
gen op www.ruimteljikeplannen.
nl onder code NL.IMRO.1721. 
NL.IMRO.1721.BPDonzelong-
NTRD-vg01. De gemeenteraad 

besloot tevens geen exploitatie-
plan vast te stellen.
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt het mogelijk dat westelijke 
gedeelte van het perceel, dat nu 
tuin is, gebruikt kan worden voor 
het bouwen van één woning.
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

Vaststelling wijzigingsplan 
Kerkweg 4 Heesch
Burgemeester en wethouders 
hebben het wijzigingsplan ‘Kerk-
weg 4 Heesch’ ongewijzigd vast-
gesteld (artikel 3.9a Wet ruim-
telijke ordening). Het plan is te 
raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl met de code NL.IM-
RO.1721.WPKerkweg4-vg01.
Inhoud: Het plan behelst het om-
zetten van een bedrijfswoning 
naar een reguliere burgerwoning 
aan de Kerkweg 4 in Heesch.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het wij-
zigingsplan 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 29 augustus 2019 heeft 
de heer D. van Asseldonk een 
vormvrije m.e.r. ingediend 
voor een verandering van de 
varkenshouderij aan de Loos-
broeksestraat 17 in Heesch. 
Deze activiteit(en) is onder-
worpen aan een milieueffec-
trapportage beoordeling in-
gevolge het Besluit milieuef-
fectrapportage 1994 jo. artikel 
7.2, lid 4 van de Wet milieu-
beheer.

- Burgemeester en wethouders 
van Bernheze hebben beslo-
ten dat door indiener géén 
milieueffectrapport behoeft 
te worden opgesteld, alvo-
rens een definitieve beslissing 
wordt genomen op een aan-
vraag om een vergunning 
ingevolge de Wet algeme-
ne bepaling omgevingsrecht 
(Wabo) voor de voorgenomen 
activiteit. Naar de mening van 
burgemeester en wethouders 
van Bernheze leidt de voorge-
nomen activiteit(en), gezien 
de omstandigheden waaron-
der zij worden ondernomen, 
niet tot belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu. Het 
besluit en de overige stukken 
liggen gedurende zes weken 
ter inzage bij de gemeente 
Bernheze. Het besluit dient te 
worden aangemerkt als een 
voorbereidingsbesluit als be-
doeld in artikel 6:3 van de Al-
gemene wet bestuursrecht en 
is niet vatbaar voor bezwaar 
en beroep van derden. Dit kan 
in het kader van de vergun-
ningverlening in het kader van 
de Wabo aan de orde worden 
gesteld.

- Op 20 januari 2020 heeft J.P.J 
Leeijen en J.A.L. Leeijen-Cruij-
sen, Grolderseweg 11 te Hee-
sch een vormvrije m.e.r. in-
gediend voor de verandering 
van de varkens- en rundvee-
houderij aan Grolderseweg 11 
te Heesch. Deze activiteit(en) 
is onderworpen aan een mi-
lieueffectrapportage beoor-

deling ingevolge het Besluit 
milieueffectrapportage 1994 
jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet 
milieubeheer. Burgemeester 
en wethouders van Bernhe-
ze hebben besloten dat door 
indiener géén milieueffec-
trapport behoeft te worden 
opgesteld, alvorens een de-
finitieve beslissing wordt ge-
nomen op een aanvraag om 
een vergunning ingevolge de 
Wet algemene bepaling om-
gevingsrecht (Wabo) voor de 
voorgenomen activiteit. Naar 
de mening van burgemeester 
en wethouders van Bernheze 
leidt de voorgenomen activi-
teit(en), gezien de omstandig-
heden waaronder zij worden 
ondernomen, niet tot belang-
rijke nadelige gevolgen voor 
het milieu.

Het besluit en de overige stukken 
liggen gedurende zes weken ter 
inzage bij de gemeente Bernhe-
ze. 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 der-
den. Dit kan in het kader van de 
vergunningverlening in het kader 
van de Wabo aan de orde wor-
den 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 om-
gevingsvergunningsprocedure. 
Dit is een voorbereidingsbesluit 
op de vergunningverlening voor 
de activiteit milieu.

Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Heesch
- Zoggelsestraat 17a

 Oprichten groothandel in  
hygiëne en schoonmaakpro-
ducten

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Aa-brugstraat 17
 Bouw carport/overkapping
 Datum ontvangst: 
 06-03-2020
- Vorstenbosseweg 10
 Verbouw woonhuis
 Datum ontvangst: 
 07-03-2020
Nistelrode
- Grote Heide 7
 Milieuneutraal veranderen en 

gewijzigd uitvoeren bouw stal 
(wijziging eerder verl.verg.)

 Datum ontvangst: 
 09-03-2020
- Plan Zwarte Molen kavel 10
 Oprichten woonhuis met bij-

gebouw
 Datum ontvangst:
 10-03-2020
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.
Heeswijk-Dinther
- Koffiestraat 15
 Verbouw pand voor huisves-

ting arbeidsmigranten
 Verzenddatum: 11-03-2020
- Gouverneursweg 6c
 Verbouw schuur tot luxe ver-

gader/verblijf loft
 Verzenddatum: 12-03-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

GEMEENTEBERICHTEN
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Tekst?

LENTE: ZIJ VALT VOOR HEM Zie oplossing pagina 22

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

VOLOP VIOLEN
18 voor € 4,50.
Volop VASTE PLANTEN 
lage prijzen.
Landwinkel van puur Berkshire,
Kaathovensedijk 5, Heeswijk-
Dinther. Maandag tot en met
vrijdag 13.00-17.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur
www.puurberkshire.nl

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

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

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.

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.

MOOI CHALET MET
TWEE SLAAPKAMERS

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

TE KOOP
GEVRAAGD

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

AANGEBODEN

PEDICURE NISTELRODE 
DORIEN VISSER
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.

GRATIS EEN PRIMA BILJART 
Afmeting 115x230 cm met alle 
toebehoren.
Het biljart dient door u 
gedemonteerd te worden 
en vanuit de kelder van mijn 
woonhuis te worden afgevoerd. 
Informatie op  0412-451707.

GEVRAAGD

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

BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl.
Ik haal ze graag bij u thuis op. 

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

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Max van de Berg
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Ferry van Uden

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

Easy

7 2 9 6

9 1 3 7

2 6 8 5

6 4 7

9 5 2 8 3 6

5 9 2

4 1 3 2

8 5 3 1

1 7 6 5

Puzzle #237921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

OOGcontact

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

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

BEZORGER
IN HEESCH
Ongeveer 210 kranten - Vergoeding € 7,76  per week 

Bijlages 

worden extra 

vergoed!

Extra
zakcentjebijverdienen!

Gedeelte Osseweg, Meursstraat, Maasstraat, 
Binnenpas, Beellandstraat, Pasgraaf, 
Buitenpas, Steldershof, Muldershof, 
Louisehof, Geerhof, Stokkenhof,
Serg. Thompsonstraat en Langenhof.
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Niet als politici, maar als mens. 
Iedereen in de zorg draait over-
uren en de rest van het land valt 
langzaam stil. De paracetamol- 
en toiletpapierbranche lijkt nog 
winstgevend, maar verder groeit 
de kommer en kwel. 

Het zijn helse tijden voor hypo-

chonders. Ik weet er alles van. In 
gedachten ben al ontelbare keren 
besmet geraakt met het corona-
virus. Bij elk kuchje denk ik: ‘zie 
je wel, daar gaan we.’ Mijn moe-
der van 91 weert zich kraniger 
op Laverhof. Ze heeft de oorlog 
nog meegemaakt en lacht om 
het griepje. Maar toch beperk 

ik de bezoekjes. Ik verschuil me 
in mijn kantoor aan huis waar 
ook het bestaan als zzp’er op de 
proef wordt gesteld. Dan maar 
een boek, de rust en, het is be-
wezen, soms hebben we zo’n 
time-out best wel nodig. Nog iets 
positiefs? Mijn magnolia staat op 
springen, het wordt lente! 

Stilletjes op weg naar huis 

Vorige weeek donderdag hadden we de kortste raadsvergadering ooit, bin-
nen zeventien minuten klonk de hamer van de voorzitter om het einde aan 
te geven. Het voordeel van een aantal goede commissievergaderingen met 
veel sterretjes achter de agendapunten, maar ook het besef dat nu langer 
samenzijn geen goed voorbeeld is. Geen handen geven, geen nazit, maar 
stilletjes op weg naar huis. Iedereen is er van doordrongen dat er een stevige 
uitdaging voor ons ligt. 

Mathieu Bosch, D66-Bernheze

Corona en vrije markt
Onverzekerde zzp’ers die opeens 
zonder klussen zitten. De volle-
dige cultuursector die tegen een 
kalender vol gecancelde optre-
dens en lege zalen aankijkt. Geen 
inkomsten, terwijl de vaste lasten 
gewoon doorlopen. De vrees 
bestaat dat sommige clubs en 
festivals gaan omvallen door co-
rona, maar ook eenmanszaken, 
toeristische bestemmingen en 
kleine hotels. Maar wie vragen 
nu al om steun van de overheid? 

Luchtvaartmaatschappijen, zo-
als Ryanair en de KLM. Ze staan 
namelijk nu al onder ‘extreme 
financiële en operationele druk’, 
althans dat zegt hun lobbyclub. 

Het blijft fascinerend dat het gro-
te bedrijven met een beursnote-
ring zijn die nu meteen hun hand 

ophouden bij de overheid. In de 
vrije markt die ze zo heilig heb-
ben verklaard. De SP kiest liever 
voor de mensen, dan voor het 
grote geld. Nu blijkt eens te meer 
dat sociale voorzieningen een 
groot goed zijn. Mensen helpen 
die het zelf even niet redden. Dat 
is belangrijker dan de aandelen 
van Ryanair en de KLM. Laat de 
grote jongens nu ook de eigen 
broek ophouden. Laten we de 
mensen helpen die het echt no-
dig hebben.  

Corona, dan geldt de vrije markt 
niet meer?

De samenleving blijft veranderen. Dat is op zich prima, veranderen is van alle tijden. Wat wel een rol 
speelt is de onrust die veranderingen met zich mee kunnen brengen. De SP staat op het standpunt dat 
een verandering nooit ten koste van de mensen mag gaan. Het uitgangspunt van de SP is en blijft daar-
om solidariteit. Mensen vormen met elkaar de samenleving. Iedereen hoort mee te doen en kansen te 
hebben in Bernheze. 

Afdelingsbestuur SP Bernheze

Maar... het zal je maar overko-
men, dat je zelf erg ziek wordt 
of erger, een dierbaar iemand 
verliest. Na de recente berichtge-
ving, lijkt het erop dat inwoners 
van Nederland zich ineens gaan 
realiseren dat het menens is. Er 
wordt volop gehamsterd; super-
markten hebben hoogtijdagen 
om de voorraden aan te vullen. 
Sportwedstrijden worden afge-

last, bijeenkomsten sterk beperkt 
en iedereen die er niet op uit 
hoeft wordt aangeraden thuis te 
blijven, zeker als er verschijnselen 
zijn van hoesten, verkoudheid of 
koorts.

Tijd ook om eens een pas op de 
plaats te maken en goed na te 
denken over van alles en nog 
wat. Bijvoorbeeld hoe het komt 

dat de ‘politiek’ zo vaak wordt 
verguisd. Is het omdat er het ge-
voel is geen inbreng te kunnen 
hebben op wat er volgt? Dat is 
niet zo, maar dan moet je wel ac-
tief mee durven denken en pra-
ten over wat de beste oplossing 
voor bepaalde problemen is.

Durf jij dat aan? Meld je dan bij 
Lokaal via info@lokaal.nu

In de ban van...

Het coronavirus waart rond. We kunnen er niet meer omheen. De bericht-
geving wordt steeds heftiger en de maatregelen van overheidswege om de 
besmetting met het coronavirus te voorkomen worden almaar ingrijpender. 
Het sociale leven wordt ernstig aangetast om te voorkomen dat ons land een-
zelfde koers moet gaan varen als Italië. Toch zijn er ook mensen die er nogal 
laconiek over doen en van oordeel zijn dat de overheid flink overdrijft. Het 
zou te vergelijken zijn met een gewoon griepje en wel meevallen.

Frans van de Ven, raadslid Lokaal

Een luchtacrobaat
met stoere kuif
Het is behoorlijk fris als we voor de eerste keer dit voorjaar 
gezamenlijk als weidevogelgroep een rondje maken door 
het gebied De Bleken. Ieder van ons heeft tijdens de win-
termaanden het gebied weleens bezocht, er is altijd wat te 
zien. De speciale vogelakkers en randen bekijken we altijd 
met aandacht. Deze veldleeuwerik-, kievit- en patrijsran-
den zijn een grote aanwinst voor het gebied. Ze bieden 
bescherming in de wintermaanden, doordat ze ruig en 
rommelig zijn. De zaden zijn in deze karige maanden een 
welkome aanvulling. Allerlei groepen kleine zangvogels 
zoals puttertjes, vinken en gorzen profiteren ervan.

Nu horen we ondanks de straffe wind overal de kenmer-
kende roep van de kievitmannetjes. Zij hebben hun terri-
toria op de akkers in bezit genomen en dat moet duidelijk 
zijn voor elke aangrenzende buurman. Ze vliegen eerst 
langzaam en laag over de akker, de buurman vliegt mee 
en dan begint het genieten van een fantastisch schouw-
spel. Kippenvel krijg je van het zoemende geluid van hun 
vleugels, de luide roep en dan het plotseling kantelen en 
duiken; wat een schouwspel. 

Zonder elkaar te raken vliegen ze samen op, zwenken een 
stukje naar links, naar rechts om dan ineens naar beneden 
te duiken en met een luide roep te landen op de plek die ze 
uitgekozen hebben. De vrouwtjes staan nog een beetje in 
zichzelf gekeerd op het perceel en lijken nog niet echt ge-
interesseerd. Gaandeweg, wanneer ze voldoende opgevet 
zijn, wordt dat anders. 
Dan landt de kievitsman na zijn baltsvlucht in zijn territo-
rium, trippelt met stijve poten en af en toe buigend, een 
stukje van het vrouwtje weg. Hij vraagt haar zo om de 
mooie proefkuiltjes te inspecteren die hij gedraaid heeft. 
Uiteindelijk, na al dat voorspel, kiest zij het beste kuiltje 
uit en legt daarin haar eerste ei. Een hoopvol begin van 
een nieuw broedseizoen.

We zien meer kieviten dan vorig jaar. Het heeft flink gere-
gend en het waterpeil is gelukkig weer op orde, dat zijn 
goede omstandigheden voor weidevogels. Tot onze grote 
vreugde zien we ook twee wulpenparen in het grasland. 
Hun luide jodelende roep had ze al aangekondigd. Ook zij 
zullen een geschikte plek gaan zoeken voor hun nest.

In het gras lichten steeds meer gele stippen op van de 
paardenbloem, en de leeuwerik laat al van zich horen. 

Wil je meer weten of een keer met ons mee lopen? 
Mail naar hintum1955@home.nl.

WEIDEVOGELS 

GESCHREVEN DOOR
LAURA EN FEMKE

CO
LU

M
N

De SP kiest liever voor 
de mensen, dan voor 
het grote geld
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(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Gelukkig merken wij dat hier be-
grip voor is en er worden vanuit 
de veiligheidsregio’s voldoende 
goede adviezen afgegeven. Kun-
nen we afspreken dat we ons 
hier allemaal aan houden? Zorg 
voor een goede hygiëne en ga 
niet hamsteren. Wat blijkt? In 
de supermarkten in Heesch veel 
lege schappen... 

Beperk het sociale contact. Een 
verstandige oproep, maar ver-
geet niet dat er veel mensen zijn 

die graag toch nog een beetje 
contact houden. Een telefoontje 
of een appje kan al veel goeds 
doen. 
En wat fijn dat de mensen in de 
zorg zoveel mogelijk door probe-
ren te blijven gaan! Deze mensen 
konden we al niet missen, maar 
dat is nu nog duidelijker gewor-
den. 

Iedere politieke partij heeft zijn 
eigen mening en dat is ook alleen 
maar goed. Maar dit is een (tij-

delijk) probleem van ons allen en 
iedereen is gelukkig wijs genoeg 
om te beseffen, dat hier geen dis-
cussie over gevoerd dient te wor-
den. Raak niet in paniek, volg het 
nieuws en pas je aan. 

Laten we hopen dat we deze 
lastige periode zo snel mogelijk 
kunnen afsluiten, zodat het da-
gelijkse leven weer zijn normale 
loop krijgt. 

Reageren via info@vvdbernheze.nl

Het dagelijkse leven

Voor de raadsleden van de gemeente Bernheze gaat het werk gewoon door. 
Wel een keertje vaker thuis werken of vergaderen in kleine groepen, zonder 
publiek. Alles stilleggen is geen optie; plannen zijn gemaakt en afspraken 
moeten nagekomen worden. Ook wil ik gewoon met u in gesprek blijven 
gaan. In plaats van onder het genot van een bakje koffie, nu gewoon even 
telefonisch!

Mark van de Ven, raadslid VVD-Bernheze

Er worden nu ook een aantal rare 
menselijke trekken zichtbaar. Het 
sluiten van de horeca, eerst in 
België, zorgde afgelopen week-
end voor extra drukte op terras-
sen in bijvoorbeeld Maastricht 
en Breda. Het wc-papier en de 
pastaproducten zijn niet aan te 
slepen, en er stonden lange rij-
en bij de koffieshops. In Amerika 
wil een president zelfs een bedrijf 
opkopen voor een exclusief recht 
op medicijnen.

Zelf heb ik afgelopen week ook 

thuis gewerkt aan de kamertafel, 
mijn vrouw zat aan de keukenta-
fel. Deze week zal ook onze zoon 
thuis zijn plekje zoeken, waar-
schijnlijk dichtbij de PlayStation.

De sociale onthouding zorgt er-
voor dat mijn agenda er vreemd 
leeg uitziet. Normaal ben ik  
’s avonds bijna nooit thuis, maar 
nu is het speuren naar afspraken 
die echt door moeten gaan. 
Ons gezin, samen met mijn in-
wonende moeder, is nu het mid-
delpunt van de wereld. Onze 

honden genieten van de extra 
uitlaatrondes, en ’s avonds is 
er zowaar tijd om een keer een 
boek te lezen in plaats van ver-
gaderstukken.

Veel mensen blijken opeens ook 
niet zo belangrijk als ze dachten. 
Op de lijst met vitale beroepen, 
waarvan het belangrijk is dat 
ze blijven doordraaien, ontbre-
ken bijvoorbeeld de functies als 
bankdirecteur, accountmanager 
of gemeenteraadslid. We kennen 
allemaal weer onze plaats.

Wiet en wc-papier

Het zijn bijzondere tijden. Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep. 
Scholen zijn dicht, net als cafés en sportcomplexen. Mensen werken zo veel 
mogelijk thuis en verenigingen cancellen alle bijeenkomsten. Mensen wor-
den opgeroepen tot sociale onthouding. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Ezra: ‘Hou het hoofd koel, was je handen
en zie om naar elkaar’

We hebben de samenwerkings- 
agenda voor de regio Noordoost 
Brabant vastgesteld. Op steeds 
meer gebieden zoeken we de 
samenwerking in de regio op. 

Soms is dat heel logisch. Als je 
een snelfietsroute wilt aanleggen 
tussen Oss en Uden, dan moet 
je als gemeenten wel samenwer-
ken. Anders komt dat fietspad er 
niet. 
En soms ligt het minder voor de 
hand, maar is het wel nodig om 
goede resultaten te bereiken.

Progressief Bernheze vindt regi-
onale samenwerking belangrijk. 
We staan voor grote uitdagingen 
die we als gemeente alleen niet 
kunnen oplossen. Denk bijvoor-
beeld aan de energieopgave. We 

kunnen als gemeenten van el-
kaar leren wat goede en minder 
goede maatregelen zijn. Ook de 
gevolgen van het veranderend 
klimaat zoals droogte, hitte en 

overstromingen zijn regionaal 
beter aan te pakken dan lokaal. 

Daarom hebben we besloten om 
hiervoor de komende vier jaar 
geld vrij te maken. We kunnen 
dan samen met andere gemeen-
ten werken aan nieuwe ontwik-
kelingen en betere maatregelen.

Samenwerken, naar elkaar om-
zien en voor elkaar zorgen. Het 
is in elke situatie belangrijk. Voor 
ons allemaal.

reactie@progressiefbernheze.nl

Samenwerken

Het leven lijkt even op zijn kop te staan. 
Alles wordt afgelast, iedereen blijft zo veel 
mogelijk thuis. En als er iets is wat de af-
gelopen dagen wel duidelijk is geworden, 
dan is het dat samenwerken belangrijk is. 
Overheden, GGD’s, veiligheidsregio’s; ie-
dereen werkt samen om deze crisissituatie 
onder controle te krijgen. De gemeente-
raadsvergadering ging afgelopen donder-
dag wel door. Daar ging het niet over het 
coronavirus, maar wel over samenwerken.

Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze 

Ook slechte tijden gaan voorbij

De situatie waarin we nu zitten 
zorgt voor grote uitdagingen en 
veel onzekerheid, voor de zorg, 
voor ondernemers, voor bestuur-
ders, voor onze maatschappij in 
zijn geheel. Toch is het in donke-
re dagen, dat de veerkracht van 
een samenleving pas echt goed 
tot zijn recht komt. Het laat ons 
zien wat we waard zijn, waar wij 
als gemeenschap toe in staat zijn.

Op sociale media, die hun naam 
nu eens eer aandoen, ontstaan 
initiatieven waarbij mensen zich 

inzetten om de harde werkers in 
de zorg te ondersteunen, men or-
ganiseert acties waarbij mensen 
op zoek gaan naar buren die hun 
hulp en ondersteuning kunnen 
gebruiken. Er wordt nagedacht 
hoe voorkomen kan worden dat 
opa en oma vereenzamen, nu de 
kinderen niet op bezoek mogen 
komen. Dit zijn de lichtpuntjes 
in de stroom van verontrusten-
de berichten, het laat zien dat 
elke crisis ook mooie momenten 
kent. En wat onszelf betreft? Wij 
staan niet machteloos. Hou het 

hoofd koel, was je handen en zie 
om naar elkaar. Des te sneller zijn 
deze slechte tijden weer voorbij. 

Dat is wat moeilijk voor te stellen als je er middenin zit. Toch is 
het zo. En nu, zo in deze tijden van het coronavirus, moeten we 
ons blijven realiseren dat de wereld er in een aantal maanden weer 
heel anders uit zal zien. De zon zal letterlijk en figuurlijk weer gaan 
schijnen.

Ezra Leeger, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!
BERNHEZE - Moet of wil je de 
komende tijd binnen blijven? De 
online Bibliotheek heeft tijdelijk 
een extra reeks mooie luister-
boeken toegevoegd. Voor kin-
deren twaalf luisterboeken en 
voor volwassenen maar liefst 
zestien luisterboeken om uit te 
kiezen.
Voor iedereen, dus ook als je 
geen lid bent van de Bibliotheek. 
Veel luisterplezier!
www.onlinebibliotheek.nl

Cadeautje van de
bibliotheek

‘En als er iets is wat de afgelopen dagen wel duidelijk is 
geworden, dan is het dat samenwerken belangrijk is’

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl

Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn

www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten
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De familie Geurts was erg muzikaal; zowat 
iedereen van de familie speelde harmonium 
en piano of zong in het kerkkoor. Mijn va-
der Jan, en later Christ Geurts zijn heel lang 
organist in de kerk geweest. Ook het ge-
mengde koor bestond veelal uit de broers 
en zussen Geurts en Van der Wielen.

Tijdens de oorlog werd het vliegveld Volkel 
door de geallieerden vaak gebombardeerd 
en beschadigd. Zoals ik ook van anderen 
gehoord heb, werden er hier in Nistelrode 
dan razzia’s gehouden om jonge mannen 
te rekruteren. Die jongens werden dan ge-
dwongen om op dat vliegveld met de schop 
de bomkraters te dichten. Maar ook moes-
ten ze beton maken om de startbanen te re-
pareren. Zo ook een keer toen mijn vader in 
de kerk op het harmonium aan het repete-
ren was. Zijn broers Kees (Knillis), Christ en 
Grad kwamen hem achter het harmonium 
uithalen om hals over kop naar Kaathoven 
te vluchten. Daar zijn ze ergens in de bossen 
bij een boerderij ondergedoken. (Bij de fa-
milie Verkuijlen?) 

Op de plek waar nu de parkeerplaats bij het 
Kruidvat in Nistelrode is, stond vroeger een 
café/smederij, ‘De Drie Linden’. Deze was 
destijds eigendom van Simon van Steenber-
gen. Simon was een broer van mijn oma. Hij 
was groot en heel stevig gebouwd, had een 
enorme hangsnor en was blijkbaar voor den 
duvel niet bang. Dat blijkt uit de volgende 
anekdote: Tijdens de oorlog kwamen Duit-
se officieren vaak bij hem ’s avonds in het 
café bier drinken. Maar zij konden alleen 
bier krijgen nadat ze hun revolvers en an-
der wapentuig bij Simon ingeleverd hadden. 
Deden ze dat niet, dan kwam er geen bier 
op tafel. En dat werd met enige tegenzin 
uiteraard wel opgevolgd. Pas als ze betaald 
hadden en weer wilden vertrekken, kregen 
ze hun wapen weer terug. 

Mijn tante, toen 13 jaar oud, zat in Veg-
hel op school. Zij zat daar samen met haar 

vriendinnetje, Jaantje van de Rakt. Dit was 
nu weer de jongste zus van mijn moeder, An 
van de Rakt, dus mijn tante Jaantje. Jaantje 
zat daar in Veghel intern, terwijl Pie iedere 
dag op en neer fietste. Waarom? Dat kan 
tante Pie zich niet meer herinneren. Er was 
op die school gebrek aan alles, dus ook aan 
eten. Daarom moest tante Pie iedere mor-
gen bij de familie van de Rakt langs om een 
grote zak boterhammen voor Jaantje op te 
halen. Maar op een gegeven moment werd 
die school wegens nog grotere gebreken 
helemaal gesloten. Daarmee waren de da-
mes de hele dag vrij en konden er allerlei 
klusjes opgeknapt worden. Zo zaten er op 
de uniformen van de officieren insignes en 
die moesten apart gewassen worden. 

Die kwetsbare insignes moesten er door 
de officieren zelf met de hand afgehaald 
worden. Na het wassen werden ze er weer 
handmatig opgenaaid. En dat was nu een 
mooi klusje voor die jonge meiden. Als dank 
kregen ze er enorme repen chocolade voor 
en zodoende konden ze de hele dag zoveel 
snoepen als ze maar wilden. Natuurlijk von-
den zij zelf dat dit dik verdiend was.  

Bij mijn grootouders hadden ze een harmo-
nium en ook een oude bruine piano. Deze 
piano kon niet meer gestemd worden en 
was daarom aan vervanging toe. Vrij snel 
na de bevrijding werd er in Den Bosch een 
andere gekocht. Deze is door de Engelse mi-
litairen naar Nistelrode gebracht. Mijn tante 
mocht mee om die piano op te halen ter-
wijl volgens haar de kogels hen om de oren 
floten. Volgens haar moet die oude bruine 
piano nu nog steeds ergens in het Parochie-
huis staan. 

Onder deze Engelse officieren waren er ook 
bij die heel goed piano konden spelen. Ech-
ter, de muziek die zij speelden was van een 
heel ander kaliber dan wat er normaal in 
huize Geurts gespeeld werd. Dat was vrolij-
ke dansmuziek en jazz. De piano stond in de 

hele grote keuken. Zodoende gebeurde het 
dat ’s avonds de tafel opzijgeschoven werd 
en er volop gedanst en gezongen werd 
op deze moderne muziek. Opa hield dan 
steeds een streng oogje in het zeil, want zijn 
dochters waren aantrekkelijke jongedames. 
Daar was hij heel erg zuinig op, vooral als 
er goedkeurende blikken door die militairen 
geworpen werden met de tekst: “nice, but 
daddie looks too much.”

Op zondagmorgen liepen de dames te voet 
naar de kerk om naar de mis te gaan. On-
derweg bij de jongensschool en bij de oude 
pastorie zaten dan Engelse soldaten langs 
de weg op hun brandertjes koffie te zetten. 
Zodra de dames passeerden werd er steeds 
“An, An, An” geroepen. Die was populair 
bij de soldaten, maar volgens mijn tante 
deed het haar niet veel, omdat ze tenslotte 
‘nog maar’ achttien jaar oud was. Ze was 
erg verlegen.
Tenslotte vertelde mijn tante over Meester 
Mineur, de onderwijzer, die bij de bombar-
dementen van Nijmegen twee broers had 
verloren. Dat was een hele nare consterna-
tie in het hele dorp. 

Schuin tegenover de familie Geurts woon-
de de familie Antoon en Kee van Steenber-
gen-van den Broek. Antoon, een andere 
broer van mijn oma, was smid en had daar 
de smederij en hoefstal. (Dat is het grote 
pand aan Weijen waar tegenwoordig een 
kapperszaak gevestigd is.) Kort na de bevrij-
ding kreeg dochter Miet serieuze verkering 
met een Engelse soldaat. Zij waren smoor-
verliefd op elkaar. Echter die jongen was 
helaas geen katholiek, maar anglicaan. Dat 
was volgens pa van Steenbergen een onmo-
gelijke relatie; twee geloven op één kussen, 
daar slaapt den duvel tussen. Daarom moest 
dochterlief de verkering beëindigen. Die 
arme Miet is later altijd vrijgezel gebleven.   

Laatst had ik telefonisch contact met Ge-
rard van den Broek uit Venlo. Tante Pie kent 
hem goed. Gerard van den Broek is een neef 
van de familie Antoon en Kee van Steen-
bergen-van den Broek. Gerard kwam des-
tijds wel eens vanuit Venlo op de fiets naar 
Nistelrode om te logeren bij de familie van 
Steenbergen. Zo ook in september 1944. Er 
was in Venlo destijds zo’n groot tekort aan 
van alles, dat ook de scholen gesloten wer-
den. Op 17 september is het de St. Lam-
bertusfeestdag en rond die tijd was ook de 
aardappeloogst. Dus in tegenstelling tot 
Venlo was er hier genoeg te eten.

Bovendien kon hij hier ook naar hartenlust 
op het harmonium en op de piano van de 
familie Geurts spelen. Daar hoefde hij alleen 
maar de straat voor over te steken. Antoon 
vertelde aan Gerard dat het geallieerde front 

snel naderde en dat het hier wel eens kon 
gaan knetteren. Gerard mocht gerust langer 
blijven, maar Antoon raadde hem aan om 
toch maar te vertrekken. Daarom besloot 
Gerard naar huis in Venlo te fietsen. 

Drie dagen later hoorde hij via de illegale 
radio dat Nistelrode zonder slag of stoot be-
vrijd was. Venlo daarentegen werd pas op 
1 maart 1945 bevrijd na een ellendige en 
lange winter. Gerard vertelde dat hij er nu 
nog steeds spijt van heeft dat hij toen terug-
gefietst was. 

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

Ik was weer op bezoek bij mijn tante Pie (Petronella). Zoals in het vorige interview vermeld werd, is zij de jongste zus van 
mijn vader Jan Geurts. Hun ouders, mijn grootouders, waren Marte Geurts en Enrika Geurts-van Steenbergen. Het grote 
gezin met twaalf kinderen woonde op Weijen 28. 

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
Piet Hanegraaf III
Bernard v.d. Heijden 
Burgerslachtoffers

Mijn Tante vertelt, deel twee

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

Café Simon van Steenbergen, later Henst  
(archief fam. Geurts)

Quatre mains: Op de voorgrond Pie en 
daarachter An Geurts (archief fam. Geurts) 

Insigne British Grenadiers 
 (Peter van den Broek, Heesch) 

Vriendinnen Pie Geurts en Jaantje 
van de Rakt (archief fam. Geurts) 

Familie van Steenbergen: Dina, Antoon, Nellie, Kee, Jaantje, Martina, Cor, Lien, Tonnie en 
Miet (archief fam. Geurts) 
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Wij gaan met een aangepast rooster wer-
ken, de openingstijden blijven vooralsnog 
hetzelfde. Dit houdt in dat we geen fysiek 
klantcontact meer hebben. Alle afspraken 
zullen worden verzet.

Bij urgentie, wanneer u toch het kantoor 
binnen wilt, kunt u aanbellen, probeer 
echter het contact zo kort mogelijk te 
houden.

Verder verzoeken wij u vriendelijk om al 
het contact per telefoon of e-mail te doen.

Omdat wij een aangepast rooster hebben 
met onze medewerkers verzoeken wij u 
vriendelijk om zoveel mogelijk e-mails te 
richten naar 
info@financieelcentrumheesch.nl.

Telefonisch zijn wij gewoon bereikbaar via 
0412-453727, het kan zijn dat u langer 
moet wachten dan u van ons gewend 
bent. Wilt u in dat geval later terug bellen 
of een e-mail sturen?

De bank zal ook gesloten zijn, alleen in 
geval van urgente stortingen is dit alleen 
op afspraak mogelijk. Voor kasopnames 
verwijzen wij u naar een geldautomaat. 
Het advies is om zoveel mogelijk te pin-
nen, dus probeer contant geld zoveel mo-
gelijk te beperken.

Uiteraard blijven onze hygiënische maat-
regelen die we al hadden gewoon staan.

Namens iedereen van Financieel Centrum 
Heesch.

Beste klanten,
HEESCH – Naar aanleiding van de persconferentie en de richtlijnen van 
het RIVM gaan wij ons kantoor fysiek voor in ieder geval de komende 
drie weken sluiten. Daarna zullen wij u weer opnieuw berichten.

‘We hopen iedereen
snel weer op kantoor
te mogen ontvangen’

Verzekering Hypotheken Bankzaken | ‘t Dorp 9 Heesch | 0412-453727
www.financieelcentumheesch.nl

We bellen aan en zetten, indien mogelijk, 
de boodschappen voor de deur. We ne-
men geen lege flessen retour en rekenen 
af via pin.

Ook gaan we voorlopig op zondag open 
van 9.00  tot 13.00 uur om je extra van 
dienst te zijn! 
Hou de socials in de gaten voor de extra 
informatie en aanbiedingen.
Wij hopen iedereen in Loosbroek en om-
geving zo een handje te kunnen helpen.

Dagwinkel Schouten
Loosbroek
0413-229396

In Loosbroek en omgeving
bezorgen wij je boodschappen 
tot je deur!
LOOSBROEK - Geef telefonisch je bestelling door, tussen 9.00 en 15.00 
uur en wij bezorgen je boodschappen dezelfde dag bij je thuis zonder 
extra bezorgkosten! 

‘Ook gaan we voorlopig 
op zondag open van 

9.00  tot 13.00 uur om je 
extra van dienst te zijn!’ 
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Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

BERNHEZE BOUWT

Vorstenbosch - 0413-35 09 92

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

Vorstenbosch   -   Tel.: (0413) 35 09 92

www.van-heertum.nl

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

Vorstenbosch   -   Tel.: (0413) 35 09 92

www.van-heertum.nl

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

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

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

PIETBOON by 
DOUGLES
& JONES

Het is belangrijk om het gebruik 
van gas en de uitstoot van CO2 
te verminderen. Door optimaal te 
isoleren gaat het gasverbruik en 
dus de uitstoot van CO2 drastisch 
omlaag.

Isoleren verbetert het comfort van 
je woning. Een geïsoleerd huis 
tocht minder, houdt ’s winters de 
warmte beter vast en houdt ’s zo-
mers de warmte buiten. Andere 
voordelen zijn: minder condens op 
de ramen, warmere voeten, min-
der geluidsoverlast van buiten en 
veel minder stookkosten. Als we 
alleen al naar de dakisolatie kij-
ken, dan is hier veel te verdienen. 

Een tussenwoning met een schuin 
dak en een verwarmde zolder met 
geen of slechte isolatie gebruikt 
ongeveer 900 m3 gas teveel per 
jaar. Dat is 7900 kWh energie. Een 
goede dakisolatie aan laten bren-
gen kost voor dit soort woningen 
ongeveer € 4.700,- waardoor een 
besparing van € 750,- per jaar mo-
gelijk wordt. Dat is acht procent 
rente op jaarbasis en een terug-
verdientijd van minder dan zeven 
jaar. Tel uit je winst! Ben je handig, 
dan is dakisolatie heel goed zelf te 
doen. Aan materiaal ben je dan 
ongeveer € 1.000,- kwijt. Tja, dan 
is de investering wel heel snel te-
rugverdiend. Kijk op het energie-

loket van de gemeente (www.bra-
bantwoontslim.nl/bernheze) voor 
meer informatie over dakisolatie. 
Weet je niet hoe te beginnen? 
Vraag dan via de website een ad-
viesgesprek aan, waardoor je een 
stappenplan in handen krijgt om 
de isolatie van je woning optimaal 
aan te pakken. Een groot voordeel 
is minder gebruik van gas en dat 
is super voor ons milieu, omdat je 
dan minder CO2 uitstoot. Heb je 
een gesloten zolder? Dan is het 
isoleren van de zoldervloer een 
goed alternatief. DOEN!

 Blij(f) van mijn gas af!

Meer info of aanmelden op 
www.onsbeco.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Regenwater

Koop een regenton of 
een andere bak en vang 

hier het water in op. 
Handig om deze bak op 
een plek te zetten met 

veel schaduw, zo krijgen 
algen minder kans.

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

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

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

Bouwplannen?  Bestemmingsplan nodig?  Planschade?

Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Bepaal de rol van de tuinlampen
- Functionele verlichting: deze 

verlichting wordt voorname-
lijk gebruikt om beter te kun-
nen zien in het donker als dat 
nodig is. Denk bijvoorbeeld 
aan lampen die op deuren en 
poorten schijnen. Zo is het 
voor jou eenvoudiger om de 
woning en/of de tuin te be-
treden. 

 Daarnaast zorgt deze verlich-
ting er ook voor dat onbe-
voegden uit jouw tuin blijven. 
Doordat ze letterlijk in de 
‘schijnwerpers’ worden gezet, 
zullen zij minder snel geneigd 
zijn om de tuin en het huis te 
betreden. Deze lampen kun je 
met een bewegingssensor in-
stalleren. Zodra je bij de tuin 

komt, zal de verlichting van-
zelf aangaan.

- Oriëntatielicht: dit zijn de 
lampen die gebruikt worden 
om de paden in de tuin be-
ter te zien. Deze zijn dan ook 
voornamelijk op de grond ge-
richt. Ook kun je denken aan 
grondspots.

- Sfeerverlichting: de naam 
zegt het eigenlijk al, deze lam-
pen worden gebruikt om meer 
sfeer in de tuin te creëren. Dit 
kan op verschillende manie-
ren. Bijvoorbeeld door het ge-
bruik van buitenlampen, maar 
ook het gebruik van kaarsjes 
of een buitenhaard behoren 
tot de groep sfeerverlichting.
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Nu € 750,- 
extra vergoeding 
van onze 
gemeente Bernheze

Schaf een 
autolaadpaal

aan!

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

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode

0412 612594

DE OPLOSSING

BERNHEZE BOUWT
Raadpleeg een 
professional

Wil je zelf de badkamer of 
keuken aanpakken? Of heb je 
een andere grote verbouwing 
in gedachten? Dan is het be-
langrijk om vooraf alvast een 
professional raad te plegen. 
Zeker als je iets aan de con-
structie van de woning wilt 
veranderen. Je kunt immers 
voor enorme problemen ko-
men te staan als je niet weet 
of een muur ook de construc-
tie van het huis draagt. Wan-
neer je dan direct op slopen 
overgaat, kan dit enorme 
vervelende gevolgen hebben. 
Wees daarom nooit bang om 
een professional te raadple-
gen, want zo zorg je er enkel 
voor dat de verbouwing nog 
soepeler zal verlopen.

bron: tuintips.nl

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Kim van Lee en Matijn Franken
nieuwe bestuursleden Maashorst Events
Walking Event De Maashorst (29 maart) en Maashorst Trailrun (5 april) afgelast

In samenwerking met wandel-
sportvereniging Ons Genoegen 
ziet Maashorst Events geen an-
dere optie dan het event voor dit 
jaar af te gelasten. Matijn: “We 
zullen tot volgend jaar moeten 
wachten om het resultaat te zien 
van alle voorbereidingen. Er is 
besloten om de mooie beleving, 
die de wandeltocht dit jaar zou 
zijn, mee te nemen naar 2021. 
Met als startlocatie Teugel Re-
sort Uden. Volgend jaar hoeven 
we alleen de puntjes op de i te 
zetten en gaan we er een spette-
rende editie 2021 van maken.” 
Alle voorinschrijvers van het 
wandelevenement hebben hun 
geld teruggestort gekregen. 

Maashorst Trailrun
Op de vraag of Maashorst Trail-
run van 5 april uitgesteld wordt 
naar een later moment in 2020 
of naar volgend jaar wordt ver-
schoven, hebben we nog geen 
antwoord. Het evenement vindt 
in elk geval niet op 5 april plaats.  
“We gaan hierover in overleg en 
komen hierover zo snel moge-

lijk met uitsluitsel”, vertelt Kim 
van Lee, die zich ook enorm 
verheugd had om de uitwer-
king van alle voorbereidingen te 
zien. “Met veel enthousiasme 
hebben we de voorbereidingen 
getroffen voor Maashorst Trail-
run. Maar uiteraard is er binnen 
onze organisatie volop begrip 
voor het besluit. Wij hopen met 
de afgelasting een bijdrage te le-
veren aan het indammen van de 
uitbraak van het coronavirus.”

Nieuwe bestuursleden
Het afgelopen jaar hebben Ma-
tijn Franken en Twan van Bakel 
de voorbereidingen voor Wal-

king Event De Maashorst in een 
co-voorzitterschap uitgevoerd. 
Voor de editie van 2021 zal 
Matijn zelfstandig optreden als 
voorzitter van de werkgroep 
onder de vlag van Maashorst 
Events. Hetzelfde geldt voor Kim 
van Lee, als eventvoorzitter van 
Maashorst Trailrun. Twan van 
Bakel kan zijn aandacht weer 
gaan vestigen op het voorzitter-
schap van Maashorst Events en 
Maashorst Ondernemers.

Blijf op de hoogte van actuele 
zaken omtrent de events van 
2020 op 
www.maashorst-events.nl.

MAASHORST - Het advies van het RIVM is duidelijk: geen grote groepen bij elkaar.  Dat betekent voor 
stichting Maashorst Events dat zij afgelopen week twee evenementen moest afgelasten. “Voor Walking 
Event De Maashorst is  uitstellen geen optie”, vertelt Matijn Franken, die net als Kim van Lee (Maas-
horst Trailrun) dit jaar voor het eerst als eventvoorzitter meeloopt. Voor de trailrun wordt nog gekeken 
of het uitstel of afstel wordt.

Speciaal noodnummer
voor Nistelrode
NISTELRODE - Het is goed voor te stellen dat er 
mensen in de problemen komen, omdat ze niet van huis weg 
kunnen. Ook kunnen er vragen zijn omdat mensen niet altijd 
weten waar ze terechtkunnen. Daarvoor is er nu een centraal 
nummer dat je kunt bellen. Je wordt te woord gestaan en 
er wordt dan naar een oplossing gezocht. Dit is een tijdelijk 
nummer voor de duur van de maatregelen tegen de ver-
spreiding van het coronavirus en het is een samenwerking 
met pastoor Ouwens, Burenhulp Nisseroi, de Zonnebloem en 
KBO Nistelrode. Het nummer is uiteraard voor iedereen die 
vragen heeft. Gerda Gevers, 06-83657720.

Corona-nieuws

Kim Matijn Foto: Sharon Willem
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De grootste zorg voor onderne-
mers zijn nu vooral de kosten die 
gewoon doorgaan, intussen we-
tende dat er geen andere oplos-
sing was om het virus in te dam-
men, dan deze afschuwelijke 
maatregelen. Zij bedenken nu, 
creatief, hoe ze toch nog genoeg 
om kunnen zetten om hun kos-
ten in ieder geval te kunnen be-
talen. Help elkaar hiermee. Heb 
je een goed idee? Mail het naar 
je collega’s. Zij kunnen zelf be-
palen of ze er iets mee kunnen.

Ledenbijeenkomst 
Bij BillyBird Hemelrijk werd begin 
van deze maand de ledenbijeen-
komst gehouden. De leden wer-
den gastvrij ontvangen door de 
familie Derks en het bestuur van 
Maashorst Ondernemers. Na-
tuurlijk was het coranavirus ook 
een ‘hot topic’. 

Na het welkomstwoord van 
voorzitter Twan van Bakel en de 
presentatie over herkenbaarheid 
in de regio door Rian van Schijn-
del, was de eigenaar van het fa-
miliebedrijf BillyBird, Ton Derks, 
aan de beurt. Hij vertelde over 
het begin, van klein tot groot, 
van groeien en jezelf trouw 
blijven. Hoe ze steeds om zich 
heen bleven kijken wat zich in 
de omgeving afspeelt, maar ook 
Amerika werd goed in de gaten 
gehouden, want daar blijken ze 
op alles een voorloper te zijn. De 
brede presentatie ging ook over 

blijven meedeinen in de maat-
schappij, naar de vraag van de 
klanten blijven kijken en erop 
reageren.

Een hele toepasselijke bijeen-
komst blijkt, nu we een paar we-
ken verder zijn. Blijf meedeinen 
en geef niet op. Wederom zullen 
veel leden die aanwezig waren 
zich gesteund voelen door deze 
bijeenkomst. Wetende dat ze 
niet alleen staan en hun zorgen 
inherent zijn aan ondernemen. 

“Dat uiteindelijk het doorzet-
tingsvermogen en op tijd de 
knoop doorhakken het verschil 
kan maken”, geeft het bestuur 
de ondernemers mee, “Wij wen-
sen in deze tijd iedereen veel 
succes en sterkte waar nodig.” 
www.maashorst-ondernemers.nl

Hart onder de riem
voor ondernemers
RIVM en overheid verscherpen regels en begrenzen sociaal leven

MAASHORST – Waar iedereen bang voor was, gebeurde zondag-
middag: horecagelegenheden werden gesloten. Ook andere bran-
ches krijgen restricties. Drie weken vooralsnog en hopelijk is dan 
het leed grotendeels geleden is. Wij wensen vanuit Maashorst On-
dernemers alle ondernemers succes met de aanpassingen die het 
vraagt in het ondernemerschap.  

Coronaloket MKB-Nederland
MKB-Nederland heeft samen met de Kamer van Koophandel en VNO-NCW een loket geopend voor 
ondernemers met vragen, 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 
uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er 
bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is 
ook online te bereiken.

Coronanieuws

Linken
Gemeente Bernheze 
www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/
zorg-en-welzijn/coronavirus/

MooiBernheze.nl 
www.mooibernheze.nl

MKB Coronanieuws
www.mkb.nl/corona

De ‘Handreiking’ vind je op www.mkb.nl/
content/coronavirus-hoe-veilig-en-gezond-
om-te-gaan-met-covid-19-op-de-werkvloer

De regelingen vind je op www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/
het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Voor ondernemers

Al meer dan tienduizenden on-
dernemingen hebben inmid-
dels werktijdverkorting aange-
vraagd voor het personeel. 
Veel ondernemers veel vragen, 
zoals:
- Hoe ga je om met hygiëne in 

het bedrijf?
- Dekt de verzekering be-

drijfsschade door het virus?
- Hoe houd je het veilig en 

gezond op de werkvloer als 
het gaat om het coronavi-
rus?

- Hoe werkt het aanvragen 
van werktijdverkorting?

- Welke noodmaatregelen
 moeten er komen als een 

medewerker besmet blijkt?

Met onder meer vragen en 
antwoorden over het virus, een 
checklist voor risicobeheersing, 
preventieve maatregelen, het 
maken van een bedrijfsconti-
nuïteitsplan en arbeidsrechtelij-
ke informatie.

Actuele informatie 
MKB-Nederland zegt onder-
nemers te ondersteunen en te 
informeren over de gevolgen 

van het virus. Op de website 
van MKB Nederland is een 
dossier en informatiepagina 
voor ondernemers ingericht. 
MKB-Nederland heeft een 
‘Handreiking’ geschreven voor 
werkgevers over omgaan met 
het coronavirus op de werk-
vloer. Deze wordt aan de hand 
van de actualiteit ververst.

Daarnaast verstuurt MKB-
Nederland geregeld een 
‘coronanieuwsbrief’. Meld je 
aan als ondernemer, zodat ook 
jij op de hoogte blijft! 

Het coronavirus (Covid-19) houdt in Nederland en dus ook in Bernheze het bedrijfsleven in de 
greep. Word jij als ondernemer al op de hoogte gehouden van het nieuws? Wellicht vanuit je net-
werk of volg MKB-Nederland. Zij informeert ondernemers over landelijke actualiteiten. 

SOB houdt je op de hoogte
Consequenties coronavirus treft ondernemend Bernheze

Het platform voor zelfstandige 
professionals in NoordOost Bra-
bant (ZZP NOB BOOST) maakt 
zich sterk voor zzp’ers uit de re-
gio Noordoost Brabant. Allerlei 
zzp’ers, die in het nauw komen 
doordat opdrachten zijn uitge-
steld of helemaal gecanceld, 
nemen contact op met het plat-
form. 
ZZP NOB BOOST staat iedereen 
persoonlijk te woord, de afgelo-
pen dagen zo’n 200 zzp’ers. De 
zelfstandigen ervaren direct de 
consequenties van het wegvallen 

van deze opdrachten. Want geen 
opdrachten=geen inkomen! Er 
zijn grote zorgen ontstaan. Ben 
jij ZZP-er? Meer informatie vind 
je op 
www.zzpnobboost.nl  

Wat kun je als zzp’er doen als je 
je inkomsten ziet opdrogen? 
Echte oplossingen zijn er nog 
niet, maar ben je zzp’er in 
Noordoost Brabant? Word dan 
lid van de zzp-community van 
ZZP BOOST. Stel je vragen in de 
community! Volg bronnen zoals 

ikwordzzper.nl en Stichting zzp 
Nederland. Volg op Twitter de 
hashtag #komopvoorzzp.

Corona maakt geen 
uitzonderingen
Alle branches krijgen op de een 
of andere manier te maken met 
uitdagingen. Niet alleen event-

professionals en kunstenaars 
hebben het zwaar. 

Ook schoonheidsspecialisten, 
hondentrimmers, bootcampin-
structeurs, communicatieadvi-
seurs, kappers, huiswerkbegelei-
ders en vele andere zzp’ers zien 
hun inkomsten verdampen.

BERNHEZE – Het coronavirus treft iedereen in onze samenleving. We kunnen niet anders dan begripvol 
zijn voor de maatregelen van de overheid. De precieze gevolgen van deze crisis? Die zijn bij lange na 
nog niet in te schatten! Maar een ding is nu al zeker, deze crisis treft ook de zzp’ers van Noord-Brabant, 
en dus ook Bernheze, hard! 

Alle branches 
krijgen op de 
een of andere 
manier te 
maken met 
uitdagingen

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief van de
Gemeente Bernheze: https://bit.ly/2Ub6cY4
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

Fotograaf: Wim van der Lubbe,
Omgeving kasteel en rivier de Aa

DONDERDAG 19 MAART
Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en 
Plan de Zwarte Molen Nistelrode

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 20 MAART
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

MAANDAG 23 MAART
Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 24 MAART
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 25 MAART
Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 26 MAART
Studiegroep Nagarjuna
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 27 MAART
Poedja-Visualisaties Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 31 MAART
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 1 APRIL
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZATERDAG 4 APRIL
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

MAANDAG 6 APRIL
Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

MooiBernheze.nl voor actualiteit
Door de berichtgeving van het RIVM, betreffende de actuele ontwikkelingen van 
het coronavirus, hebben veel stichtingen, verenigingen en organisaties moeten be-
sluiten hun activiteiten af te gelasten. Op www.mooibernheze.nl lees je informatie 
van de verenigingen/stichtingen en organisaties die onze redactie op de hoogte 
hebben gesteld van hun afgelaste activiteiten/evenementen. Wij actualiseren deze 
berichtgeving op gemeentelijk niveau met regelmaat. Stuur je aanpassingen in het 
programma naar: info@mooibernheze.nl

Efkes Anders ‘Zwerfvuil’
NISTELRODE - In verband met het coronavirus zijn de toneeluitvoeringen 
‘Zwerfvuil’ van Efkes Anders verzet naar zaterdag 26 en zondag 27 september.
Even voor de uitvoeringen zal Efkes Anders je via DeMooiBernhezeKrant 
weer uitnodigen voor dit schitterende stuk. Dat heb je dus nog van deze 
toneelvereniging tegoed! Bovendien heeft Efkes Anders nu alle tijd om de tekst 
nóg beter te kennen... Graag tot in september!

Keeztoernooi 
NISTELRODE - Vrijdag 27 maart gaat het Keeztoernooi niet door! 
Het volgende keeztoernooi is op vrijdag 24 april. 
Meer informatie of opgeven via keezetoernooi@gmail.com.

We hadden er zoveel zin in...
HEESCH - Zoals iedereen wel begrijpt is de voorstelling ‘Wild Boys’ van Arcadia, 
die aankomend weekend plaats zou vinden, uitgesteld in verband met het 
coronavirus en de richtlijnen van het RIVM. De voorstelling zal nu plaats gaan 
vinden op 20 en 21 maart 2021.

Arcadia neemt alle 
kaartjes terug en wel 
op onderstaande 
manieren:
- Heb je een kaartje 

via de website 
gekocht? Dan 
storten we het 
overgemaakte 
bedrag van 

 € 12,- per kaartje 
zo spoedig mogelijk terug.

- Heb je een kaartje gekocht bij Boekhandel Ceelen? 
 Dan krijg je de gelegenheid om op een nader te bepalen datum de 

aangekochte kaartjes retour te brengen in de maanden april of mei. Verdere 
informatie volgt.

Hopelijk allemaal tot ziens op 20 en 21 maart 2021 in CC De Pas bij de 
voorstelling ‘Wild Boys’!

Hier meude laache
HEESCH - Afgelopen zondag zouden Cor Swanenberg, Riny Boeijen en oud-
Heeschenaar Henk Janssen hun programma ‘Hier meude laache’ brengen in 
CC De Pas.
De voorstelling wordt verplaatst naar zondagmiddag 4 oktober om 14.30 uur. 
Je huidige tickets blijven gewoon geldig voor de nieuwe datum. Mocht je deze 
datum verhinderd zijn dan kun je de tickets kosteloos annuleren.

Snuffelmarkt Willibrordcentrum 
HEESWIJK-DINTHER - Vanwege het coronavirus en de geadviseerde maatregelen 
wordt de Snuffelmarkt naar 20 september verplaatst. De Snuffelmarkt op 
22 maart gaat dus niet door! Hopelijk allemaal tot ziens in het Willibrordcentrum 
op 20 september.
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Oproep: Deel je verhaal
Nederland staat stil. Geen beweging in te krijgen tot en met 6 april en dat is heel triest. Wij hopen dat deze zorg

voor veel mensen, snel een positieve wending krijgt. Maar... niet alles staat stil. Dat laten we onze lezers graag

weten. Wat beweegt jou om het ritme van de dag op te pakken. Hoe werk jij thuis? Ben jij zo’n zorgkanjer die zich

in alle bochten wringt en het echte verhaal wil delen? Thuiswerken, krijg je dat geregeld? Is jouw droomreis uitgesteld, 

maar zit je er zo vol van, dat je dit graag vast deelt? Er zijn veel verhalen die in Bernheze verborgen liggen op dit moment. 

Laat het ons weten. Wij werken digitaal en vinden het heerlijk om te bellen, nu we niet bij jou aan de keukentafel kunnen zitten. 

Helemaal ‘Corona’-proof. Mail naar: info@demooibernhezekrant.nl of bel naar: 0412-795170.

Corona-nieuws

‘Ik ben een 
zorgkanjer!’

Evenementen verzet!


