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Nieuwe wandelroute in het Aadal
Ongeschikt voor chique pumps

VAN BAKEL ELEKTRO
Flyer vacature en zonnepanelen
Bernheze
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25 jaar Taptoe

Jan en Lian van den Hurk op het gloednieuwe wandelpad d’n Hooijdonk vernoemd naar hun gelijknamige boerderij
Tekst: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Ze houden van de natuur en
dragen wandelaars een warm hart toe. Ze gingen dan
ook in op het verzoek van de gemeente Bernheze
toen deze Jan en Lian van den Hurk verzocht of zij een
natuurwandelpad aan wilden leggen op hun grond in
het Aadal in de bocht net voorbij het clubgebouw van
korfbalvereniging Altior. Wandelpad d’n Hooijdonk is
inmiddels helemaal klaar en zelfs al volop in gebruik!
Het Groen Blauw Stimuleringskader (GBSK) is ontwikkeld om
kenmerkende
landschapselementen te behouden, te versterken of nieuw leven in te blazen.
Grondeigenaren

die

buiten

hun erf maatregelen treffen
die bijdragen aan natuur- of
landschapsontwikkeling en/of
landschapsbehoud, ontvangen
een subsidie van provincie, gemeenten en waterschappen in
Noord-Brabant.

Jan en Lian, die als agrariërs in
het buitengebied van Heeswijk-Dinther wonen en werken,
werden daarom op enig moment door de gemeente Bernheze benaderd met het verzoek
of zij ervoor openstonden om op
een stukje van hun land in het
Aadal een natuurwandelpad te
realiseren. Iets waar zij niet lang
over na hoefden te denken. “Wij
houden van de natuur en dragen wandelaars een warm hart
toe. De plannen van het GBSK
kwamen overeen met wat wij als
agrariërs nastreven”, vertellen
Jan en Lian enthousiast.
Voor aanleg werd er overleg
met elkaar gevoerd en architect Egbert van Hout, die als
veldcoördinator actief is in een
groot gebied, tekende en bedacht hoe het eruit kon komen

Iedereen de
gelegenheid
geven te
genieten van
een prachtig
stukje Aadal
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te zien. Daarbij was er wel een
aantal zaken waar rekening mee
gehouden moest worden. “Het
moest vanuit het hart van de
sloot gemeten zes meter breed
worden, er moest een kwalitatief goed één meter hoog raster langs komen, met op elke
drie meter een paal als afzetting
en ga zo maar door”, somt het
echtpaar op. Ze vervolgen: “Het
is niet geasfalteerd”, om lachend
te melden: “Na regen moet je er
niet met chique pumps lopen,
want dan wordt het geen leuke
wandeling.”
Belangrijk te melden is dat het
echtpaar financieel gezien helemaal niets wijzer wordt van het
hele gebeuren, maar ermee ingestemd heeft om zo iedereen
de gelegenheid te geven te genieten van een prachtig stukje
Aadal. Dat het wandelpad door
hen d’n Hooijdonk gedoopt
werd, is niet zo gek. “Zo heet dit
gebied van oudsher en ook onze
boerderij heeft deze naam”,
melden ze.
De nieuwe wandelroute ligt in
de eerste bocht direct na het
clubgebouw van de plaatselijke
korfbalvereniging. Borden heten iedereen welkom en maken
ook gelijk enkele regels duidelijk. Eind april waren alle werkzaamheden afgerond. Hoewel
beiden daar graag even feestelijk bij stil hadden willen staan,
zette het coronavirus daar een
streep door. Jan en Lian ervaren
dat moment intussen echter op
afstand want: “Als we achter
het huis zitten hebben we vrij
uitzicht op het wandelpad. We
zien dat er al volop gebruik van
wordt gemaakt en dat vinden
we erg leuk.”
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Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

WONING VERKOPEN?

0412-74 53 52 - info@kom-wonen.nl
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COLUMN
Ton Bens

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

CREATIEF MET KAAS
In deze bijzondere periode zien
we veel nieuwe initiatieven
ontstaan zeker op het gebied
van Take Away of To Go. Bij
onze horecapartners wordt
keihard gewerkt om op deze
manier hun bezoekers of gasten
zoveel mogelijk up-to-date te
houden.

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Carlijn van de Ven
Monique van Strien

Ook in onze winkels merken we dat mensen het thuis
zo gezellig mogelijk proberen te maken met lekkere
borrelplanken en een keuze maken uit de meest bijzondere
kaasjes! En gelukkig hebben wij die in alle soorten en maten
in huis. Een heerlijke oude kaas voor bij een lekker rood
wijntje of wacht u liever nog heel even op de graskaas?

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
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Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks
Guus van der Valk
Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
dinsdag tot 11.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

U kunt zelf ook heel creatief zijn met de maaltijden door
eens gezellig te kiezen voor een heerlijke kaasfondue!
Lekker met stokbrood en verse groenten om het extra
knapperig te maken.

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant 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.

Van den Broek Kleinfruit
Het seizoen is weer
begonnen.
Diverse soorten fruit 7 dagen per
week verkrijgbaar via de automaat.
Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther
06-11372396
info@vandenbroekkleinfruit.nl

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

Wilt u iemand verrassen? Kies dan voor een heerlijk
kaaspakket met of zonder kruiden, al dan niet
gecombineerd met een nootje of een wijntje. We proberen
er met z’n allen toch maar het beste van te maken! En
vergeet u vooral niet om vooral lokaal te blijven te shoppen,
ook als u geen tijd heeft om te koken of zin heeft in een
kant-en-klare borrelplank!
Bij onze horecapartners in de regio staan lekkere
alternatieven op de kaart!
Ben Lokaal, Koop Lokaal!
Bon Fromage Team Oss-Heesch,
Ton en Elly Bens.

Uurtje Klassiek nu op tv
BERNHEZE - Het Uurtje Klassiek is op televisie! Omroep Meierij zendt iedere zondag- en zaterdagmiddag om 15.00 uur het Uurtje Klassiek uit. Het ene weekend kun je kijken naar een nieuwe aflevering en
het andere weekend naar een herhaling.
Komend weekend is Monique
van de Ven, initiatiefneemster
en pianiste, in deze concertserie
te bewonderen. Als altijd speelt
zij uiterst muzikaal en brengt zij

prachtige toegankelijke muziek.
Daarnaast verrast zij haar publiek met een enkele theatrale
grap en trakteert zij je op een
heus digitaal koor.

Monique van de Ven

Omdat haar moeder in zorginstelling Laverhof in Heeswijk-Dinther woonde, gaf pianiste Monique daar ruim drie
jaar geleden haar eerste Uurtje
Klassiek.
Haar moeder overleed helaas
een jaar later, maar de concertserie ging verder. En ook met
de huidige lockdown gaan de
concerten - in een andere vorm
- door.

In Uurtje Klassiek op tv hoor en
zie je als vanouds professionele
musici aan het werk. Zij hebben
beeld- en geluidopnames van
zichzelf gemaakt in hun eigen
huiskamer met hun eigen opname-apparatuur. Antonie van der
Staak van Omroep Meierij voegt
daar afbeeldingen en inleidingen
aan toe en monteert alles tot
een professionele televisie-uitzending.
Het Uurtje Klassiek met Monique van de Ven en het koor kun
je ook op de website van Omroep Meierij bekijken, aflevering
4. Veel plezier!

facebook.com/
floryaheesch

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

Wie zelf wil
ervaren ho
e
ijs van La To het
scana
smaakt kan
va
vandaag te naf
recht
bij Grillroom
Florya
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Als ‘Die van De Wis’ is ze al aardig ingeburgerd
In februari begon Heidi Beelenkamp aan haar nieuwe functie als beheerder van CC De Wis in Loosbroek.
Vlak voordat corona toesloeg.

Tekst: Anita van den Bogaart

LOOSBROEK - Soms is toeval niet gewoon toeval, maar heeft het
gewoon zo moeten zijn. Dat geldt ook voor Heidi Beelenkamp. Heidi
- bijna 50 jaar geleden geboren in Papendrecht - woonde de afgelopen jaren in Waalwijk. Ze werkte als activiteitenbegeleider, en daarnaast als leidinggevende en begeleider bij mensen met een verstandelijke beperking. Ruim tien jaar geleden gooide ze het roer om en
startte haar eigen bedrijf waarin ze de styling en decoratie verzorgde
voor feesten en evenementen, zowel voor zakelijk als particulier. Nu
is Heidi klaar voor een nieuwe stap.

Toeval of lot:
de functie
is Heidi
op het lijf
geschreven

Loosbroek
Ze wilde zich met haar partner
graag in een rustiger groene
omgeving vestigen, en hun oog
viel op een huis in Loosbroek. Ze
kochten het en trokken er op 10
februari in. Gelijktijdig ging Heidi op zoek naar een baan in de
omgeving. En daar was ie: het
toeval. Of het lot. De functie van
beheerder van CC De Wis: met
haar organisatieskills Heidi op het
lijf geschreven. Ze solliciteerde,
kreeg de baan en kon in februari
meteen al aan de slag. Ze liep vier
weken mee met de vrijwilligers
die CC De Wis draaiend hielden
en ze popelde om als beheerder
de handschoen op te pakken.
Maar toen was daar ineens corona en ging CC De Wis op slot.
Heidi: “Als gemeenschapshuis
wil je er juist zijn voor de mensen, zéker in deze tijd waarin we
elkaar zo hard nodig hebben. Dat
dat niet kan doet pijn.”

Achter de schermen
Heidi houdt zich nu voornamelijk bezig met het opfrissen van
de administratie, het benaderen
van artiesten en bedenken hoe
CC De Wis financieel overeind
te houden. Want de inkomsten
komen van de bar-omzet, van
de zaalhuur voor buiten het dorp
- eigen inwoners betalen geen
huur - en van vrijwillige bijdragen
van de dorpsbewoners.

‘Met de cadeauballon-actie kun
je CC De Wis
steunen’
De inkomsten zijn nu grotendeels
weggevallen. Maar ook nu komt
het lot haar een handje helpen.
Want Heidi heeft nog een hele
partij ballonnen liggen, die ze
gaat inzetten als inkomstenbron.
Hoe? Met de cadeauballon-actie
voor CC De Wis! Voor € 10,- heb
je een originele ballon-cadeauverpakking met een leuke verrassing erin en steun je gelijktijdig
CC De Wis. Interesse? Mail naar
info@de-wis.nl.
We wensen Heidi veel succes in
haar nieuwe functie!
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
ONS WELZIJN
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
www.thuiszorgpantein.nl
BRABANTZORG
www.brabantzorg.eu
LAVERHOF
www.laverhof.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355
toets 1
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a, 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
APOTHEKEN BERNHEZE
BUITEN OPENINGSTIJDEN
Voor spoedeisende recepten
bij de Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
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Laborant Steffi:
‘Een mooi resultaat geeft een kick’
Tekst: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Ze wilde professioneel danseres worden en
na haar middelbare school kon ze tot haar grote geluk beginnen aan
de HBO-opleiding Theaterdans Uitvoerend. Een blessure dwong
haar echter het over een totaal andere boeg te gooien. Na een bachelor Biomedische Wetenschappen en een master Biomedical
Sciences Research aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, werkt
Steffi Bressers intussen als laborant.
Dansen. Het was haar lust, leven én na het veroveren van een
plek op een dansopleiding ook
haar toekomst. Het lot besliste
echter anders en Steffi werd gedwongen ‘iets anders te verzinnen’. “Omdat de focus altijd op
dansen had gelegen viel dat niet
mee”, bevestigt ze en vervolgt:

een probleem. Juist dat puzzelen
met informatie maakt mijn werk
veelzijdig. Als alles samenvalt en
er een mooi resultaat wordt behaald geeft dat een kick. Zeker
als bestaande kennis daarmee
vergroot wordt en je nuttig werk
doet voor de maatschappij en
welzijn in het algemeen.”

‘Als alles samenvalt en er een mooi
resultaat wordt behaald
geeft dat een kick’
“Omdat ik altijd geïnteresseerd
was, en ben, in het menselijk lichaam, hoe het in elkaar zit en
werkt bij ziekte en gezondheid,
heb ik een bachelor Biomedische
Wetenschapen en aansluitend
een master Biomedical Sciences
Research behaald aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Ik vond en vind het nog steeds
interessant om te onderzoeken
hoe een lichaam verandert en
reageert op ziekten en aandoeningen, en welke mogelijkheden
er zijn om daar iets aan te doen.
Het fascineert me om informatie
te combineren die op zichzelf
staand wellicht niet veel betekent, maar in de grotere context
wellicht wel leidt tot een ontdekking, oplossing of oorzaak van

Bij een onderzoek zijn veel mensen betrokken met allemaal hun
eigen expertise. Steffi heeft in
deze vooral een sturende rol
in het creëren van een totaalplaatje. “We onderzoeken voornamelijk de effecten van bepaalde stoffen op de gezondheid
en het milieu indien deze op de
markt komen of al zijn. Ik werk
veel aan de computer en stel een
onderzoeksprotocol en de te volgen procedures op.
Ik fungeer als vraagbaak voor
de onderzoekers in het lab en de
aanvrager en ben daarom ook
regelmatig in het laboratorium”,
vertelt ze. Ook buiten de coronatijd is ze daarbij gekleed in een
witte labjas en draagt ze handschoenen en een veiligheidsbril.
Afhankelijk van de chemicaliën

Een selfie van Steffi Bressers

die gebruikt worden, zijn er
soms nog aanvullende maatregelen nodig zoals een haarnetje,
mondkapje, veiligheidsschoenen
of speciale maskers met luchtfilters.
Er zijn verschillende laboratoria
en het werk is divers. “Je kunt
naar ziekte en gezondheid kijken
om te zien of waardes normaal
zijn, of dat er een ziekteverwekker aanwezig is in lichaamsmateriaal. Ook heb je laboratoria die
nieuwe mechanismen proberen

te ontwikkelen voor behandelingen of juist proberen te ontdekken waarom men ziek wordt
van bepaalde virussen en bacteriën. Het is allemaal een kwestie van het combineren van de
juiste informatie uit verschillende bronnen en onderzoeken”,
zegt Steffi. Schouderophalend:
“Als we alles al wisten, zouden
we ook geen onderzoek meer
hoeven doen.” Het dansen is tot
slot niet helemaal uit haar leven.
Vrolijk: “Ik zwier intussen met
mijn vriend over de vloer.”

Het rode hart van (WIJ,)HEESCH
HEESCH - Het logo van WIJ,HEESCH is een rood hart. Het rode hart van Heesch. Eenzaamheid bestrijden, mensen
verbinden… dat is het doel. Stichting WIJ,HEESCH denkt vanuit aanbieden. Aanbod van en door vrijwilligers, waar
mensen met een vraag terechtkunnen. Praktisch, voor boodschappen bijvoorbeeld. Maar ook een telefoontje, wanneer er
behoefte is aan een gesprek van mens tot mens.
tacten ontstaan tussen allerlei
partijen. Vrijwilligers bij gezinnen
waar geholpen wordt.
WIJ,HEESCH, dat druk is met
contacten leggen en partijen verbinden. Mensen die ons
spontaan bellen met ideeën.
Vragen die binnenkomen, waar
WIJ,HEESCH kan doorverwijzen
naar de juiste partij.
Het rode hart. Warmte, menselijk en vriendschap. Mooie con-

High Care
3000 BV

Het rode hart. Al is het nu
nog deels op afstand. Wij van
WIJ,HEESCH vergeten niemand,

zijn er voor elkaar en samen zetten we de schouders eronder.
Het rode hart weerspiegelt het

Coro
nieu naws

betrokken en let een beetje op
elkaar.

Warmte, menselijkheid
en vriendschap

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

doel: Mensen, ongeacht geloof,
politieke voorkeur etcerera, gewoon er zijn voor elkaar, van
mens tot mens. Vanuit het hart:
blijf gezond, houd afstand, blijf

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Dan even mailen naar bovengenoemd mailadres. Ook de
digitale ‘beeldbelflyer’ kun je via
dat mailadres aanvragen.

TIP

Wij zijn weer geopend.
Bel of mail voor een afspraak.

Maak gebruik van het gratis inloopspreekuur.
Iedere maandag van 13.00 tot 14.00 uur; wel graag aanmelden:
info@highcare.nl of 0486-416530.
Loonsestraat 17 - 5371 PJ Neerloon - www.highcare.nl

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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Vol passie blaast Fred van Toor
al meer dan 25 jaar de taptoe,
en zo ook op Dodenherdenking
Tekst: Carlijn van de Ven
Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - “Music is what feelings sound like.”
Zo omschrijft Fred van Toor zijn passie voor muziek.
Al toen Fred 9 jaar oud was, sloot hij zich aan bij de
fanfare. Inmiddels kan hij zich geen leven zonder muziek
meer indenken. Op 4 mei blies hij met eer het Taptoesignaal voor Heesch.
toen hij uit dienst kwam, bleef
hij altijd voor Heesch de taptoe
spelen op bijzondere dagen zoals Dodenherdenking. “Het doet
iets met je. Met gevoelige muziek zet je jezelf open, je laat je
binnenkant zien en dan kan er
zomaar een traan over je wang
rollen.”

Voor de 51-jarige Fred is muziek
iets heel bijzonders. Dat kreeg
hij van jongs af aan al mee van
zijn familie. Het brengt hem rust
en daarom steekt hij er veel tijd
in. Of het nu gaat om het blazen
van de taptoe, het schrijven van
muziek óf het doorgeven van
zijn passie voor muziek aan jonge muzikanten. Ook dat laatste
doet hij met veel liefde: “Iemand
die dezelfde interesse en waardering voor muziek heeft, dat is
toch geweldig? Het voelt als een
arm om je heen als een ander
meespeelt met de muziek die je
maakt.”
Een traan over je wang
Toen Fred in de jaren ‘90 zijn
dienstplicht vervulde, speelde hij
voor de luchtmacht muziek. Ook

In één keer
Afgelopen
Dodenherdenking
speelde Fred het Taptoe-signaal
bij het monument in Heesch. Dit
jaar was zeer bijzonder; zonder
publiek en op anderhalve meter
afstand van het oranjecomité en
burgemeester Marieke Moorman. Omdat in deze tijd de repetities niet door kunnen gaan,
was het spannend voor Fred.
“Je kunt niet warm spelen en
ik vind het belangrijk dat ik alle

Het voelt als
een arm om
je heen

Een bijzondere dodenherdenking

Taptoe signaal

Taptoe signaal

noten meteen goed raak. Je
krijgt immers maar één kans om
het goed te doen. Je doet het
tenslotte niet voor jezelf, maar
voor alle overledenen die we
willen eren.”

Met collega’s
Zijn kennis en kunde brengt Fred
graag over aan het jeugdorkest
van Aurora. Hij ervaart dit als
grote eer om te mogen doen, als
hobby. Zelf speelt hij zowel de
bugel als de trompet bij de fanfare. Normaal gesproken is hij wel

vier avonden in de week zoet met
zijn passie. Ook in deze tijd zoekt
Fred wel een weg om muziek te
kunnen maken. Binnen zijn werk
bij Vanderlande in Veghel is er
een club muzikanten en daar
maakt hij samen met collega’s
muziekproducties op afstand.
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Berichten vanuit Laarstede
Ton van Orsouw:
Berend-Jan hartelijk dank voor de lekkere maaltijden die je brengt, de
boodschappen die je voor mij haalt. Ben diverse keren in de tuin geweest,
dat breekt de tijd. Ik vond het fijn om jou en Lars in de ‘Babbeltent’ te zien.
Ik wens dat je een fijne verjaardag hebt, ondanks deze tijd.
Groeten aan iedereen die ik ken.

Tineke Kerkhof:

Dora Wouters:

Het is me wat, mijn gootsteen is verstopt! Kan
de klusjesman in deze tijd wel komen? Dat zijn
de kleine zorgen in coronatijd. Gelukkig kwam er
een ‘reddende engel’ en samen hebben we het
opgelost. Straks komen ze om een vier-generatiesfoto te maken. Ik achter het glas van de vluchtdeur,
de anderen ervoor, je moet wat. Voor de rest alles
met vlag en wimpel, het is zo goed hier. Maar
toch… een mens wil naar buiten, het gewone
weer. Ik ga zoveel mogelijk naar de binnentuin,
zonnebaden, kletsen met andere mensen.
De hele bups de groeten en hoop jullie gauw weer
hier binnen te hebben.

Op mijn tafel staat een
vaas met prachtige
pioenrozen, van
mijn dochter Saskia
gekregen. Saskia
je komt mij vaak
bezoeken, jij staat
dan beneden en ik
boven, praten we via
de telefoon met elkaar.
Zo fijn, ik heb daar
steun aan. Je zorgt heel
goed voor mij, dank je
wel. Hartelijke groeten
aan mijn kinderen en
kleinkinderen.

Riet Hofman:
Deze dagen zit ik veel in mijn huiskamer, lees de krant, kijk TV,
volg het coronanieuws, luister naar de toespraken van de premier.
Zoals ik al dacht is er het een en ander vrijgegeven. Wat er in de
verzorgingshuizen gaat gebeuren is nog onzeker, ik kan niet anders
dan afwachten. Gelukkig word ik regelmatig opgehaald om in de
binnentuin te zitten. Soms is er een optreden, naar de muziek luisteren
vind ik fijn. 30 April was ik jarig, personeel heeft voor mij gezongen,
bloemen zijn bezorgd, veel telefoontjes gehad. Mijn verjaardag is
anders dan normaal verlopen, rustig…
Allemaal de groeten.

De Zonnebloem houdt
in deze coronatijd
contact met haar
vrijwilligers en
zonnebloemgasten

Coro
nieu naws

NISTELRODE - Op allerlei manieren houden de vrijwilligers zich persoonlijk op de hoogte van het wel en wee van hun gasten, die het
in deze tijd vaak lastig hebben. Vrijwilligers bellen, schrijven een
kaartje of briefje en bezoeken de gast evtentueel buiten, op anderhalve meter afstand.

Pieta van Delst

Het bestuur, de activiteitencommissie en de bezoekcommissie
zoeken wegen om iets toe te
voegen aan het thuisblijven door
een beetje afwisseling te brengen.
Met Pasen zijn de gasten van De
Zonnebloem Nistelrode verrast
met een paasorchidee en onlangs is er een quiz met twintig
vragen en vier opdrachten naar
de gasten gestuurd. Maar liefst

‘Geeft een beetje kleur
aan het verplichte
thuisblijven’
43 deelnemers hebben deze quiz
ingevuld en ingeleverd. Het waren veelal vragen die te maken
hadden met Nistelrode, vragen
als: “Hoe heet de houten ‘Standerdmolen’ aan het eind van de
H. v.d. Venstraat?” en “In welke tijd liep de stoomtrein door
Nistelrode?” En zo nog achttien
vragen meer die betrekking hebben op Nistelrode.

Vijf gasten hebben de vragen
foutloos ingevuld. Pieta van
Delst werd na loting de gelukkige winnaar. Zie foto!
Er staat nog een quiz op de agenda en wel een fotoquiz. Rien v.d.
Graaf van de Heemkundekring
heeft foto’s aangeleverd van bekende Nistelrodenaren en Riëtte van Berkel en Rosemarie van
Ark hebben foto’s gezocht van
bekende sporters, bekende Nederlanders, foto’s van leden van
Europese koningshuizen, wereldleiders et cetera.
Uiteraard hoopt De Zonnebloem
dat zij wederom haar gasten een
plezier doet en dat er weer veel
animo is.
Zo geeft De Zonnebloem Nistelrode een beetje kleur aan het
verplichte thuisblijven.
Er wordt nu voorzichtig nagedacht over activiteiten die met
inachtneming van 1,5 meter
afstand georganiseerd kunnen
worden.
De Zonnebloem Nistelrode

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

1. Waar is Heidi, de beheerdster van CC De Wis, geboren?

2. Op welke dag speelde Fred al 25 jaar de Taptoe?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Hoe heet de nieuwe rubriek van fotograaf Guus van der Valk?

4. Welke beroep beoefent Steffi?

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

5. Voor welke schoenen is de nieuwe wandelpad ongeschikt?

Winnaar vorige week:
Marjan Gevers
Het antwoord was:
PRIJS
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Adviesraad Sociaal Domein
is van groot belang voor
inwoners van Bernheze

Aanbiedingen geldig van
14 t/m 20 mei

“Als de gemeente beleid heeft bepaald, checken wij onder andere
of dit ook goed wordt uitgevoerd”

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Een tijdje terug heb je in
DeMooiBernhezeKrant een interview kunnen lezen met Wim
van Lith, adviseur WMO binnen
de Adviesraad Sociaal Domein,
en in editie 15 kwam onafhankelijk voorzitter Gerard van Dijk
aan het woord. Nu is het de beurt
aan Frans Schmit, adviseur Participatiewet binnen de Adviesraad
Sociaal Domein, om te vertellen
over zijn ‘tak van sport’.
Frans is 74 jaar, en is de trotse
opa van maar liefst acht kleinkinderen, maar zet zich niettemin
nog steeds voor de volle 100
procent in voor de Participatiewet binnen de adviesraad. Frans
is begonnen bij de Wmo Raad
en heeft geholpen bij de omvorming van deze raad naar de huidige Adviesraad Sociaal Domein,
én is ook nog betrokken bij het
project SchuldHulpMaatje, zowel binnen Bernheze als ook
landelijk.
“Onder de Participatiewet valt
werk, inkomen en armoede
(WIA) en schuldenbeleid. Onder inkomen vallen de sociale
uitkeringen. Op het gebied van
werk is het heel divers”, vertelt
Frans om vervolgens uit te leggen: “Vanuit de Participatiewet
worden mensen naar een baan
begeleid; deze mensen kunnen

Als niemand
iets meldt,
kunnen wij
ook geen
verdere actie
ondernemen

participeren in de maatschappij.
De Adviesraad Sociaal Domein
is er voor de burger en wordt
door de gemeente op een aantal momenten betrokken bij het
vormen van het beleid van de

Frans wil wel met klem benadrukken dat de Adviesraad geen
persoonlijke problemen oplost,
maar soms kan het natuurlijk zo
zijn dat iemand een probleem
meldt en dat uiteindelijk blijkt
dat meerdere mensen tegen
een soortgelijk probleem aanlopen. “Dan kan er dus structureel
iets mis zijn en dan gaan we dat
natuurlijk uitzoeken. We vinden het daarom ook erg fijn dat
mensen problemen aan blijven
kaarten; als niemand iets meldt,
kunnen wij ook geen verdere actie ondernemen! Ook zou ik bij
deze graag mensen die kennis in
huis hebben, en incidenteel deze
kennis willen delen in de werkgroep Participatie, willen vragen
dit aan ons kenbaar te maken.”
Op het moment besteedt de adviesraad Participatie aandacht
aan stressbeperkend werken.
Mensen die onder stress staan
kunnen niet helder denken en
gemeentes zijn zich daar gelukkig van bewust. Ook wordt er
aandacht besteed aan integraliteit; dat wil zeggen dat mensen
die een probleem hebben vaak
meerdere problemen hebben.
Frans: “Ambtenaren zouden
verder moeten kijken, kijken
naar de mens. Ze zijn soms te
veel bezig met wetgeving. Wat
natuurlijk ook erg belangrijk is,
is dat er één loket zou moeten
komen. Dat voorkomt dat men-

Frans is 74 jaar, en is de trotse opa van maar liefst
acht kleinkinderen, maar zet zich niettemin nog
steeds voor de volle 100 procent in
hierbij vanuit de gemeente bijgestaan worden. Dit zijn mensen
die verder geen beperkingen of
een afstand tot de arbeidsmarkt
hebben. Daarnaast worden vanuit de Participatiewet ook mensen naar werk begeleid die niet
voor 100 procent inzetbaar zijn.
De gemeente is verplicht ook
deze mensen te helpen. Mensen
die bijvoorbeeld voor 50 procent
inzetbaar zijn en die gaan werken bij een bedrijf, waarbij de
gemeente de loonkosten tot 100
procent aanvult.
Tenslotte worden ook herintreders geholpen en werkt de
gemeente Bernheze ook veel
samen met IBN om mensen
weer zoveel mogelijk te laten

gemeente. Als de gemeente iets
verandert, dan moet er wettelijk
gezien advies worden gevraagd
aan de Adviesraad. Frans: “Het
college van B&W doet een voorstel en vraagt hiervoor advies
aan de Adviesraad Sociaal Domein, waarna er goedkeuring
door B&W wordt aangeboden
aan de gemeenteraad. Daarbij is
het natuurlijk soms zo dat sommige adviezen het wel halen en
sommige niet. Daar is niks aan
te doen. Maar als de gemeente
haar beleid heeft bepaald, checken wij natuurlijk achteraf altijd
of dit goed wordt uitgevoerd.”
Een voorbeeld hiervan is of een
WW-uitkering wel op tijd en bij
de juiste mensen binnenkomt.

sen van het kastje naar de muur
worden gestuurd.”
De toegang tot het sociaal domein is erg belangrijk, met name
participatie, vindt Frans. “Daarom is het jammer dat mensen
uit de gemeente Bernheze voor
een afspraak naar Veghel moeten. Dat is niet laagdrempelig en
voor mensen die niet over eigen
vervoer beschikken, en dus aangewezen zijn op het openbaar
vervoer, is het niet altijd even
handig. De afspraken zouden
in Bernheze moeten plaatsvinden voor mensen die in onze
gemeente wonen. Gelukkig is de
gemeente nu aan het kijken hoe
deze toegang in Bernheze te regelen. Hopelijk hebben we eind
dit jaar uitsluitsel.”

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

STOOFSCHOTEL 500 gram € 1.95
KASTANJE CHAMPIGNONS
250 gram € 1.25
BRAMEN per doosje € 1.95
Hollandse aardbeien en asperges
geschild/ongeschild
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Mueslikoek
nu

4+2 gratis

Worsten
broodje
nu

8+2 gratis

Weekendknaller!

Appelflap
nu

4+1 gratis
Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5351 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Pulled pork

Kant en klaar, alleen even opwarmen
100 gr.

Gemarineerde
speklappen
100 gr.

€ 1,10

€ 1,60

Achterham
Ook lekker bij asperges
100 gr.

€ 1,50

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Parochie Heilige Augustinus
in coronatijd
‘De omstandigheden worden samen gedragen’

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid,
zorgzaamheid, eerlijkheid en liefde is, na een liefdevolle verzorging in
zorgcentrum Laverhof, toch nog onverwacht van ons heengegaan mijn
lieve vrouw

Doortje van Sleeuwen-Felen
echtgenote van

Jan van Sleeuwen
* Wanroij, 15 maart 1931

† Heeswijk-Dinther, 5 mei 2020
Jan
Monique en Hans
Birgit
Marijn en Anke
Nikki en Joost
Bas en Natasja
Annemarie
Jonas, Lisan
Joop †

Correspondentieadres:
Emmastraat 7
5473 EA Heeswijk-Dinther
Pastoor Joost Jansen probeert op een creatieve manier mensen nabij te zijn

Op maandag 11 mei hebben wij in het crematorium in Uden afscheid
van Doortje genomen.

Tekst: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER - Gebruikelijke vieringen zijn weggevallen en de deuren van de kerk zwaaien
slechts open voor een uitvaart met maximaal 30 personen inclusief degene die de dienst leidt en de
mensen van de uitvaartverzorging. Voor parochianen, maar ook voor de kerk, zijn het vreemde tijden
maar: “We proberen op een creatieve manier mensen nabij te zijn”, vertelt pastoor Joost Jansen van
de parochie Heilige Augustinus waar de geloofsgemeenschappen van Berlicum, Middelrode, Heeswijk-Dinther en Loosbroek onder vallen.
Van oudsher is met name de kerk
in tijden van nood een plek waar
mensen samenkomen en proberen hoop en kracht te vinden.
Een ontmoetingsplek en punt
om tot bezinning te komen. Met
COVID-19 zijn echter de deuren
al enige tijd gesloten en dienen
ook zij er op een andere dan
gebruikelijk manier voor iedereen te zijn. Dat is dan ook wat
de parochie Heilige Augustinus
doet. “We hebben direct nadat
we onze deuren moesten sluiten voor kerkdiensten, de Facebookpagina Heilige Augustinus
gemaakt. We hadden al een
website en zijn een nieuwsbrief
begonnen voor parochianen. Die
is laagdrempelig en voor jong
en oud. Zonder mededelingen,
maar met inhoudelijke verhalen
en ook dingen voor kinderen en
jongeren”, vertelt pastoor Joost
Jansen.
Genoemde laat het hier aansluitend niet bij. “Ik maak elke dag
een paar uur tijd vrij om te bellen met mensen uit de parochie,
waarvan het nummer in mijn telefoon staat. Gewoon om even
te informeren hoe het met hen
gaat. Ik ben bij de A begonnen
en inmiddels ben ik bij de letter
K”, lacht hij. Ook stapt de pastoor ’s middags op de fiets. “Dan
kom ik mensen tegen en staan
we keurig op enkele meters afstand even met elkaar te babbelen”, zegt Jansen tevreden.
Hoewel de kerkdiensten weggevallen zijn, gaat het werk op
een andere manier door. Zo zijn
er aanpassingen bij de zieken-

Met grote droefheid hebben wij kennis genomen
dat op 71-jarige leeftijd is overleden ons lid

Hans Geurts
Hans heeft zich op vele vlakken verdienstelijk gemaakt voor onze
club. Hij was 24 jaar een gewaardeerd lid van onze vereniging.
Daarom werd hij in 2015 benoemd tot Lid van Verdienste.
Hij was een echte clubman, die niet graag op de voorgrond stond
maar waarop je altijd een beroep kon doen wanneer het nodig
was.
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden,
wij wensen hen alle veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
zalving voor stervenden. “Ik
ben intussen bij diverse mensen
met corona geweest. Dat moet
dan helemaal ingepakt inclusief handschoenen en met een
mondkapje voor, waarbij ik met
een wattenstaafje de olie aanbreng. Het is voor de ontvanger
niet prettig, maar hij of zij begrijpt het wel, als ook de familie. Er is echt veel begrip. Ik print

Ik maak elke dag
een paar uur tijd
om te bellen

mijn teksten uit en laat ze achter,
net als het wattenstaafje”, legt
Jansen uit.
De afgelopen periode stierven er
(veel) meer mensen dan normaal.
Ook aan een uitvaart en de aanloop ernaartoe wordt nu anders
invulling gegeven. “Eigenlijk zou
ik dat telefonisch met naasten
moeten regelen. Dat doe ik echter niet. Er is op Abdij van Berne
ruimte genoeg om met maximaal
twee of drie naasten en met inachtneming van afstand, met elkaar in gesprek te gaan.
Ik vind het belangrijk om mensen
te zien”, stelt hij onomwonden.
Dan: “Bij een uitvaart mogen nu
maximaal 30 mensen zijn. Dat is
inclusief een uitvaartondernemer
en twee mensen die de uitvaartdienst leiden. Er kunnen dus 27
naasten bij zijn. De verantwoording daarover ligt bij families. Ik
ga niet als een politieagent bij
de deur staan om aanwezigen
te tellen. Dat hoeft gelukkig ook
niet. Naasten doen het perfect.
Iedereen houdt zich aan de regels”, om te concluderen: “De
omstandigheden worden samen
gedragen.”

Bestuur en leden R.K.S.V. Prinses Irene
Supportersclub
Vrienden van Prinses Irene
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Het is onmogelijk
Om iemand te vergeten
Die je zoveel heeft gegeven
Om te onthouden

Piet van Tuijl
echtgenoot van

Mien van Tuijl-van Orsouw
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar.
Mien
Corina
Wesley
Dominique
Annie en Jana
Jo en Carla
Heesch, 10 mei 2020
Correspondentieadres: Coöperatie DELA,
t.a.v. de familie van Tuijl, Belgenlaan 11, 5406 XN Uden
De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 15 mei om
11.15 uur in besloten kring.
Wij zouden het fijn vinden als u thuis, tijdens de
plechtigheid een kaarsje laten branden. Op deze manier zijn
we toch in gedachten bij elkaar.

Alle religies
bidden
samen tegen
coronavirus

Dankbetuiging

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben
wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve
man, mijn lieve vader, mijn trotse opa en onze broer

Met groot verdriet hebben we afscheid moeten nemen van

Steven van Dijke
De overweldigende hoeveelheid belangstelling heeft ons goed
gedaan. In het bijzonder willen wij
de 6Gents, Bart, E.Z.G., V.V. Heeswijk, V.V. Ollandia, Emgas,
Stanserhorn en de buurt heel erg bedanken
voor jullie bijdrage aan een ontroerend afscheid.
Familie van Steven

Heeswijk-Dinther

HEESCH/NISTELRODE/
VORSTENBOSCH - Gelovigen
van alle religies worden opgeroepen zich spiritueel te verenigen op 14 mei.

Dankbetuiging

We willen een ieder bedanken
voor de mooie woorden,
de vele kaarten, bloemen en
ander blijk van medeleven
die wij hebben ontvangen
na het onverwachts
overlijden van mijn man,
ons pap en trotse opa:

Een dag van bidden en vasten
om God te vragen de mensheid
te helpen de pandemie te overwinnen. De bedoeling van dit
bidden is niet dat we met z’n
allen God zover krijgen dat Hij
doet wat wij vinden wat gedaan
moet worden, maar om ons bewust te worden van wat God
aan het doen is, zodat wij hierin
kunnen participeren. We bidden
met elkaar om gevuld te worden
met een verlangen om het goede te doen.
Misschien verlang jij in deze coronatijd ook naar een rijker of
meer gestructureerd gebedsleven. Hoe vaak nam je jezelf
niet voor om thuis of onderweg
meer te bidden? Hoe graag je
ook wilt bidden, vaak komt het
er simpelweg niet van. En als
je dan gaat bidden, hoe doe je
dat dan? Op zo’n manier dat
het spannend, nieuw en verfrissend blijft? Vanuit de parochie
De Goede Herder willen we
graag wijzen op de gratis Bidden
Onderweg-app. Dit is een eenvoudige manier om dagelijks te
bidden.

Jo Willems
Veel mooie herinneringen aan Jo verzachten ons verdriet.
Hij is voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart.
Riet Willems-Boonaerts
Kinderen en kleinkinderen

Week van Laudato Si’
HEESCH/NISTELRODE/
VORSTENBOSCH - Met het
oog op de vijfde verjaardag
van de encycliek Laudato Si’
vraagt paus Franciscus ons om
in de week van 16 tot 24 mei
extra aandacht te besteden aan
dit document over de zorg voor
de schepping als ons gemeenschappelijk huis.
“Wat voor wereld willen we nalaten aan hen die na ons komen,
aan kinderen die opgroeien?”
vraagt hij in een videoboodschap. De paus herhaalt verder
zijn dringende oproep om te reageren op de ecologische crisis:
“De schreeuw van de aarde en
de schreeuw van de armen kan
niet doorgaan”, zegt hij. “Laten
we zorgen voor de schepping,
een geschenk van onze goede
Schepper God.”
Je kunt deze videoboodschap vinden op www.katholiekleven.nl.
In een podcast op dezelfde website vertelt Krijn Pansters van het

Franciscaans Studiecentrum over
duurzaamheid en de morele bekering die volgens hem nodig is
om duurzaamheid duurzaam te
maken.
“Dat klinkt misschien wat cryptisch maar duurzaamheid is volgens het woordenboek niet alleen zorg voor het milieu, maar
ook iets blijvend maken. Jouw
deugd kan net als hardhout
heel duurzaam zijn; blijvend en
standvastig.”

Voor meer informatie over hoe
de digitale wereld jouw gebedsleven kan verdiepen, mail naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.

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

Een uitgebreide samenvatting
van de encycliek Laudato Si’
vind je op www.laudato-si.nl/
pdf/SamenvattingLSuitgebreid.pdf.
Wil je vanuit de diaconie van
de parochie De Goede Herder
meedenken over de concrete invulling van deze zorg voor onze
schepping als plaatselijke geloofsgemeenschap?
Neem dan contact op met pastoraal werkster Annemie Bergsma via
a.bergsma@parochiedgh.nl.

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1
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Programma
Hypothekersunie Oss
BOBZ school- heeft nieuwe naam:
jaar 2019één hypotheken
2020 stopt

tfoto
Stran a
de week
va

Guus van der Valk

NISTELRODE - Ook BOBZ
volgt de richtlijnen van het
RIVM/GGD om evenementen
in Nederland voor de komende periode af te gelasten en
voorzichtig te zijn met sociale contacten. De BOBZ-avonden van mei en juni zullen
daarom niet doorgaan.
Helaas is er dit jaar geen gala
voor groep 8. Het bestuur van
BOBZ zal echter het afscheid
van groep 8 niet onopgemerkt voorbij laten gaan en
zal op een passende wijze een
verrassing verzorgen.
Het bestuur van BOBZ hoopt
op ieders begrip!

Koninklijke
Zomerbloei
actie

HEESWIJK-DINTHER De laatste jaren heeft Koninklijke Fanfare St. Willibrord flink aan de weg getimmerd met de Koninklijke
Zomerbloeiers. Door de coronaontwikkelingen is dat dit
jaar helaas onmogelijk.
Maar de fanfare zou de Koninklijke niet zijn, als er niet
gezocht is naar een tussenoplossing. En dat is gelukt!
De Koninklijke Fanfare gaat
in samenwerking met Miranda’s Bloemensalon een unieke
Zomerbloei actie organiseren.
#SamenSterk!
Miranda’s Bloemensalon gaat
zomerbloeiers kopen op de
bloemenveiling die daarna
verkocht worden als Koninklijke Bloeiers. Bij de bloemenwinkel komen op 16 en 17
mei die zomerbloeiers te koop
in een Koninklijke hoek. Op
deze manier steun je de fanfare én ben je loyaal aan de
lokale middenstand. Dit sluit
mooi aan bij de nieuw opgezette campagne Ben Loyaal,
Koop Lokaal! Het aanbod op
de bloemenveiling bepaalt
welke zomerbloeiers op dat
moment te koop zijn, en tegen welke prijzen. Het grote
voordeel is dat alles supervers
is. Het actuele aanbod wordt
enkele dagen vooraf kenbaar
gemaakt via de Facebookpagina van ‘De Koninklijke’;
www.facebook.com/
fanfareheeswijk.
Koop je zomerbloeiers bij
Miranda’s Bloemensalon
op 16 en 17 mei.

V.l.n.r.: Pieter, Danny en Jorg

‘Met een onafhankelijk vergelijk
krijg je altijd de beste deal
qua rente én voorwaarden’
OSS - De afgelopen jaren zijn we als ondernemer verbonden geweest aan een franchiseorganisatie. Omdat we graag volledig zelfstandig en onafhankelijk willen zijn, hebben we per 1 mei een eigen
label en eigen merknaam gelanceerd: één hypotheken!
Je kunt van ons nog steeds dezelfde dienstverlening verwachten, maar met één stapje extra.
We geloven in een onafhankelijk
advies. Als je een hypotheek afsluit, bind je je voor lange periode aan een geldverstrekker. Met
een onafhankelijk vergelijk krijg
je altijd de beste deal qua rente
én voorwaarden. Zo betaal je
nooit teveel.
En dit doen we ook voor je schadeverzekeringen, zodat je bij één
en dezelfde partij al je diensten
kunt regelen. En dat altijd met
één vast contactpersoon. Dat
maakt één hypotheken onderscheidend en uniek!
Of je nu een nieuwe woning
wilt kopen, wilt weten of de

maandlast lager kan of je wilt
(duurzaam) verbouwen? één
hypotheken vergelijkt en geeft
een eerlijk en onafhankelijk hypotheek- en verzekeringsadvies.
Je bent van harte welkom op ons
kantoor en we komen graag bij
je thuis, ook in de avond.

Christel en Paul aan het werk bij
basisschool de Beekgraaf in Nistelrode
BERNHEZE - Vrijwillig fotograaf Guus van der Valk levert vanaf
nu met enige regelmaat een ‘straatfoto van de week’ aan. Een
foto met een kort artikel erbij met uitleg. Deze week is het de
eer aan Nistelrode en zo komt voortaan elke kern aan de beurt.
“Bij basisschool De Beekgraaf kwam ik twee mensen tegen die
aan het werk waren om het speelplein onkruidvrij te maken.
De man zag me aan komen lopen, maakte zijn armen breed
en zei: ‘Maak ‘m maar!’ Ik vroeg of ik op het speelplein mocht
komen en hij maakte het hek meteen open met een sleutel. We
maakten even een praatje en de man vertelde van De Nistel
te zijn, waar normaal met een aantal medewerkers met een
verstandelijke beperking wordt gewerkt, maar waar dat nu niet
gaat in verband met het coronavirus. De man vertelde vervolgens dat de directeur van De Beekgraaf hen toch gevraagd had
of zij iets voor hem konden betekenen en dat hij, Paul (een van
de eigenaren) en Christel (begeleider), met z’n tweeën aan het
werk waren.

Danny van Herpen, Jorg
van Lokven en Pieter de Vries

Christel vertelt dat zij vroeger badjuf was maar door een chloorallergie een andere weg moest inslaan. Zij ging, na geïnspireerd
te zijn door de Winterspelen, skiles geven aan mensen met een
verstandelijke beperking. Zo kwam ze ook bij De Nistel terecht.
Ze liep er stage en ronde haar opleiding op 10 februari af; een
kleine maand voordat de coronamaatregelen ingingen.

Geurdenhof 85
5345 BA Oss
0412-783008
www.eenhypotheken.nl
info@eenhypotheken.nl

Paul vertelt dat De Nistel kleinschalig werkt en veel aandacht
heeft voor de persoonlijke groei van een medewerker. ‘Als een
medewerker met gereedschap wil werken dan gaan we kijken
wat mogelijk is. We maken liever fouten dan dat we zeggen:
dat doen we niet. Want van fouten leer je.’”

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Jammer genoeg is er geen enkele reactie binnen gekomen op de foto die op 29 april is gepubliceerd.
Misschien was deze foto iets te oud, we zullen hier in de toekomst rekening mee houden, maar je
weet toch nooit wat de reden is.

Wie, wat, waar
en wanneer
NISTELRODE - Met regelmaat 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 hkk.nistelvorst@gmail.com of
bellen met 06-33587468.
Als er juiste informatie ontvangen wordt,
zullen we het via deze krant weer laten
weten.

11

Woensdag 13 mei 2020

Drive-in bij agrarische kinder- Nieuw bij BBQenzo.nl:
opvang De Dierenvriendjes ter Afhalen met BBQ to go!
ere van 5-jarig bestaan
BERNHEZE - Het zomerseizoen is aangebroken en de tuinstoelen worden
NISTELRODE - Alle kinderen van De Dierenvriendjes waren zaterdag 9 mei met hun
ouders uitgenodigd voor de drive-in ter ere van het 5-jarig bestaan van deze agrarische
kinderopvang. Aanvankelijk was het de bedoeling een open dag voor iedereen te houden, maar door de huidige situatie ontstond het idee om een drive-in te organiseren,
zodat alle maatregelen van het RIVM in acht genomen konden worden. Een mooi moment, ook omdat vanaf deze week alle kinderen weer naar de opvang mogen komen.

klaargezet. Tijd om de barbecue weer aan te steken. BBQenzo.nl neemt jou de
voorbereidingen uit handen en kun je nu ook ophalen via ‘BBQ to go’.
Als je de heerlijke barbecuepakketten vóór 14.00 uur besteld, kun je deze
‘s middags nog ophalen en diezelfde avond dus nog lekker genieten van een
heerlijke barbecue. Wat een service van BBQenzo.nl!

Alle kinderen van De Dierenvriendjes
kregen een leuke rugzak met hun naam
erop; op die manier was het toch nog een
beetje feest! Ook werd er een appel, peer
of banaan en melk uitgedeeld van de
melkfabriek waar de melk van de koeien
van boer Ton naartoe gaat.

En het was een groot succes! Veel kinderen en ouders bezochten deze bijzondere
drive-in. Er ontstond een file in ‘t Broek,
maar volgens alle reacties was het de
moeite van het wachten waard.
Nancy en Judith ontvingen iedereen,
waarna een route over de boerderij werd
gereden met de auto. Verdeeld over de
route stond het hele team zodat alle kinderen hun vertrouwde leidsters weer op
de boerderij ontmoetten.

- Ophalen tussen 16.00 en 18.00 uur bij
BBQenzo.nl aan De Wan 1A, 5388 HJ
in Nistelrode.

Thuis blijven genieten van al
het lekkers van BBQenzo.nl

Kortom; een geslaagde dag
in deze bijzondere tijd
Sinds deze week spelen alle kinderen weer
heerlijk buiten en kunnen ze naar de koeien, de pony en de ezels. Ook heeft de kat
jonge kittens waarmee geknuffeld mag
worden. Fijn dat alle kindjes weer mogen
komen spelen.

’t Broek 8a, 5388 XJ Nistelrode
Nancy: 06-20181408 / Judith: 06-33865804
info@dedierenvriendjes.nl
www.dedierenvriendjes.nl
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums

Hoe gaat het met inwoners
van Bernheze?

De pakketten zijn naar keus uit te breiden
met salades, stokbrood en dessert.
Ze zijn te bestellen via www.bbqenzo.nl/
bbqtogo.
Helaas zijn we in deze roerige tijden genoodzaakt om thuis te genieten samen
met het gezin of huisgenoten. En daar
hebben ze bij BBQenzo.nl iets nieuws op
bedacht: ‘BBQ to go’! Heerlijke en aantrekkelijk geprijsde barbecuepakketten
met naar wens vlees en/of vis. Desgewenst uit te breiden met verse salades,
sausjes of knapperig stokbrood. Zo kun je
toch thuis blijven genieten van al het lekkers van BBQenzo.nl.
- De pakketten worden geleverd zonder
servies en zonder barbecue
- Bestellen kan dagelijks telefonisch of
per e-mail tot 14.00 uur

Barbecue Vlees € 6,50 per pakket,
Barbecue Vlees & Vis € 8,- per pakket en
Barbecue Vis € 8,- per pakket.
Salade, sausjes en stokbrood € 3,50 per
persoon.
Ook voor de toetjes ofwel de desserts zijn
er mogelijkheden.
Meer informatie:
www.bbqenzo.nl/bbqtogo.
Meteen bestellen?
BBQenzo-Nistelrode:
nistelrode@bbqenzo.nl,
06-83577521 of 0412-610102.
Ophalen: De Wan 1a,
5388 HJ in Nistelrode.

Flyeractie
Jouw
boodschap
v
onze lezersoor

BERNHEZE - De samenleving wordt hard geraakt door het coronavirus. De gemeente
Bernheze wil graag weten hoe het met inwoners van Bernheze gaat en vraagt daarom
aan inwoners om een korte vragenlijst in te vullen.
Om een beeld te krijgen van wat er leeft
bij inwoners nu het leven anders is door
de coronamaatregelen, doet de gemeente Bernheze mee aan een onderzoek. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door BMC
en bestaat uit een korte vragenlijst. Wethouder Van Moorselaar: “Dit is een uitgelezen kans om inzicht te krijgen in de
behoeften van inwoners in deze tijd. Aan
de hand van de uitkomsten kunnen we
bepalen welke mogelijkheden er zijn om
inwoners goed te helpen.”

van hoe het met de inwoners gaat. De link
naar de vragenlijst staat op www.bernheze.org/coronavirus. Invullen kost minder
dan 10 minuten en kan tot eind mei.

Online vragenlijst
Hoe meer mensen de vragenlijst invullen,
des te beter de gemeente een beeld krijgt

De helpdesk van BMC is bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00
en 15.00 uur op 070 - 310 38 50.

Telefonisch
Inwoners die niet de mogelijkheid hebben om de vragenlijst online in te vullen,
kunnen de vragen ook telefonisch beantwoorden. Een medewerker van BMC
helpt hierbij. BMC is het bureau dat dit
onderzoek uitvoert.

• Opmaak en drukken (12.000 stuks)
• Verspreiden in Bernheze met DeMooiBernhezeKrant
(11.700 stuks)
A5 dubbelzijdig – normale prijs € 750,- nu voor €

499,A4 dubbelzijdig – normale prijs € 850,- nu voor € 599,Prijzen zijn exclusief 21% btw

tering

autobelet

Geldig voor verspreiding met DeMooiBernhezeKrant in 2020 op:
20 en 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni, 1, 8, 15, 22 en 29 juli
Let op: minimale reservering zeven werkdagen vooraf aan verspreiding.
sch. n l
www.g a afg rafi
We verspreiden maximaal vijf ﬂyers per week.
NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

Meer informatie of een ﬂyeractie reserveren?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170
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elwijk

uit He
Berichten van

Het personeel van de Gasterij van Heelwijk
Bijna 10 weken
is onze afdeling
al gesloten
door corona.
Voor onze
cliënten heeft
dat een hele
grote impact.
We zetten ons
voor de volle
100% in om het
onze cliënten
Ineke
Wilma
zo aangenaam
mogelijk te maken, zodat het gemis van hun tafelgenoten tijdens de
warme maaltijden niet te groot is. Wij als personeel missen deze eet- en
koffiemomenten ook heel erg en hopen dat we iedereen snel weer kunnen
verwelkomen in onze Gasterij. Tot die tijd blijven we ze verrassen tijdens
de koffierondes.
Toos Schuurmans:
Hallo bewoners van Huize Heelwijk, In normale tijden zien
jullie mij wel eens binnenlopen, bij het haken, kaarten of in de
Heilige mis. Helaas is daar nu geen mogelijkheid voor. Ik denk
aan jullie en vooral aan diegene die verdrietig zijn omdat ze
iemand hebben verloren. Ik hoor dat jullie geholpen worden
door het personeel om te videobellen en dat er goed voor
jullie wordt gezorgd. Blijf gezond en tot ziens.
Groetjes aan alle bewoners en personeel.

Jose Verstegen
vrijwilliger van Heelwijk:
Al vele jaren ben ik actief
als vrijwilliger in Heelwijk.
Ik vind het fijn om iets voor
de bewoners te doen wat
ze leuk vinden. Tijdens de
bingomiddagen en op de
muziekavonden maken
we er dan samen, met een
aantal andere vrijwilligers,
altijd weer een mooie
en gezellige middag of
avond van. Ik vind het zo
ontzettend jammer dat
jullie die gezelligheid nu
moeten missen. Ook ik mis
die gezelligheid maar nog
meer mis ik de bewoners,
de vrijwilligers en het team
van Heelwijk. Ik hoop dat
ze het coronavirus onder
controle krijgen zodat
we dan samen de draad
weer kunnen oppakken.
Allemaal lieve groetjes, blijf
gezond en hopelijk gaat
deze nare tijd snel voorbij.

Geen ziekenbezoek
ziekenvereniging
Horizon

HEESCH - Heel de wereld is
al maanden in de ban van het
coronavirus.
Bijna iedereen is op wat voor
manier dan ook, zelf of in zijn/
haar omgeving wel in aanraking
gekomen met het virus. Als ziekenvereniging zouden wij heel
graag onze zieke en eenzame
dorpsgenoten tot steun zijn en
zoals we gewend zijn een ziekenbezoek brengen.
Maar ook wij leggen, om besmetting te voorkomen, geen
huisbezoeken af. Het doet ons
pijn om op dit moment niemand
te kunnen bezoeken.
Wanneer wij onze ziekenbezoeken weer op kunnen pakken, weten we op dit moment
nog niet. We willen iedereen
heel veel sterkte wensen in deze
moeilijke tijd.
Zorg goed voor elkaar!

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?

Extra
zakcen
bijverd tje
ienen!

We zijn per direct op zoek naar

BEZORGERS
NISTELRODE - Ongeveer 250 kranten

Boestestraat, De Hoef, De Leibeek, Hoogstraat,
Julianastraat, Kromstraat, Over den Dries, Raadhuisplein,
Toniesplein, Veerstraat en Wilheminastraat.

HEESWIJK-DINTHER
ongeveer 250 kranten
Beatrixstraat, Bernardstraat, Irenestraat,
Julianastraat, Nassaustraat, Oranjestraat,
Torenstraat, Wilhelminastraat en
Willem Alexanderstraat.

INTERESSE?

Bijlages
worden
extra
vergoed
!

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.
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Yara’s Salon

winnaar week
19 startersacti
e

HEESWIJK-DINTHER - Mijn naam is Yara, ik ben 20 jaar oud. Na mijn opleiding
tot schoonheidsspecialiste ben ik een eigen schoonheidssalon aan huis begonnen.
Om mezelf steeds verder te ontwikkelen, schrijf ik me hier en daar in voor nieuwe
cursussen en trainingen. Zo ken ik de nieuwste trends en leer ik nieuwe dingen.
Yara’s Salon
Bij schoonheidssalon Yara’s Salon kunt u
terecht om lekker te ontspannen, voor
huidverbetering en ook voor regelmatige
verzorging van uw huid. Ik geef u graag
advies wat u het beste kunt gebruiken
met betrekking tot uw huid.
Ik sta altijd klaar voor de wensen van mijn
klanten en kijk uit naar uw komst. Iedereen is welkom in mijn salon!

Aanbieding
Omdat het coronavirus heerst,
heb ik een leuke aanbieding.
U krijgt 10 procent korting op elk
product naar keuze in mijn salon.
Dit kunt u ophalen in mijn salon of
bestellen via www.yarassalon.nl

Starters
in Bernheze
opgelet!
Winnaar week 20:

Judith Oltmans
Keuzepad

week 19:gratis meedoen aan deze
WilWinnaar
jij ook helemaal
Nog
invullen
actie?
Stuur
vóór 18 mei een mail met jouw
gegevens naar info@demooibernhezekrant.nl

Onderneme
is kansen zien
en ze pakke n
n

In veel branches hebben ondernemers het zwaar. Voor starters die nog
geen buffer opgebouwd hebben, is het een heel spannende tijd.
Daarom verloten we de komende edities een kwart pagina redactioneel.
Met 250 woorden met foto en logo in DeMooiBernhezeKrant.
• Ben jij een jaar of korter voor jezelf aan de slag?
• Is jouw bedrijf gevestigd in Bernheze?
• Wil jij kans maken op een GRATIS KWART PAGINA in DeMooiBernhezeKrant?

Yara van Beekveld

Behandelingen en verkoop
In mijn salon geef ik gezichtsbehandelingen, Henna Brows, Gellak behandelingen, lash lifting, massages, harsbehandelingen en nog veel meer! Ik werk met de
verzorgingsproducten van Skeyndor en
het merk van de gellakbehandelingen is
Pink Gellac. Ik verkoop ook gezichtsproducten van Skeyndor, make-up van Artdeco en zelfbruiners van Bronz’Express.

Helemaal gratis!
LET OP: het enige wat je moet doen om kans te maken:
Stuur vóór 4 mei een mail met jouw gegevens naar
info@demooibernhezekrant.nl
Ondernemers laaten
je wie
zien,weet
JUISTword
nu. jij de winnaar
van deze mooie prijs ter waarde van € 150,-!

ACTIE: ‘ONLINE ONDERNEMEN’

De Morgenstond 29
5473 HE Heeswijk-Dinther
06-40176649
info@yarassalon.nl
www.yarassalon.nl

Laat je zien op de online media www.mooibernheze.nl
en
maak
op eennahalve
pagina
DeMooiBernhezeKrant.
Je hoeft niet elke weekkans
te mailen;
één mail
blijf in
je automatisch
meedingen naar de prijs.
Nu € 149,- per jaar.
Meedoen verplicht je tot niets.
Voor meer informatie zie: www.bernhezemedia.nl/mooibernhezevoorjou

Zoeken naar zekerheid: Finovion Bernheze

actie: ‘online ond
ernem
winnaar april en’

2019 wordt verlaagd. Daarnaast
kan een werkgever vergoedingen verstrekken voor de inrichting van de thuiswerkplek van de
werknemers.
Ondernemen in de coronacrisis
Deze tijd brengt ook de nodige
inventiviteit met zich mee. Je
bent ondernemer en je gaat op
zoek naar mogelijkheden. Je ziet
omzet wegvallen, maar met je
creatieve brein bedenk je hoe je
dit op kunt vangen.
Allemaal zaken waar je mee te
maken krijgt als ondernemer. En
daarnaast zijn er de lopende zaken zoals administratie en belastingzaken die ook gewoon door
moeten lopen. Deze laat je eigenlijk liever over aan iemand die
je daarvoor ontzorgt. Iemand bij
wie je tevens terecht kunt voor
adviezen, en met wie je kunt
sparren over nieuwe ideeën en

de gevolgen hiervan voor de bedrijfsvoering.
Finovion Bernheze
Finovion is daarvoor de juiste
partner. Met in totaal 50 vestigingen zijn alle disciplines van een
groot kantoor aanwezig. Daarbij
zijn de lokale kantoren klein van
omvang zodat er altijd sprake is
van een persoonlijke benadering.
De vestiging in Nistelrode wordt
geleid door Jan Timmers. Iemand
met bijzonder veel ervaring op
onder andere financieel gebied
en daardoor de ideale partner
voor die ondernemerszaken waar
je juist in ontzorgd wilt worden.
Ben jij ondernemer en op zoek
naar een sparringpartner die je
ondersteunt in het zoeken naar
zekerheid? Neem dan contact op
met Jan Timmers.

Jan Timmers

NISTELRODE - Langzaamaan komt Nederland weer uit de coronacrisis, maar we weten niet wat ons
allemaal nog te wachten staat. Wat mag er wel en wat mag er niet? Zaken die iedereen in Nederland op
het moment bezighouden. Als ondernemer ben je hier dagelijks mee bezig. Eén ding is dan met name
van belang: zekerheid. Jan Timmers van Finovion Bernheze kan je daarbij ondersteunen.
Noodmaatregelen regering
De regering heeft allerlei noodmaatregelen in het leven geroepen waarmee ze ondersteuning
verleent bij acute noodzaak. In
het kort hieronder de belangrijkste zaken weergegeven.
De

meeste

ondernemers

die

daarvoor in aanmerking komen,
hebben al een beroep gedaan op
de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), Tozo (Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers)
en de TOGS (Tegemoetkoming
schade COVID-19). Maar daarnaast zijn er andere regelingen

die gelden voor ondernemers
en die mogelijkheden geven om
deze periode door te komen.
Deze hebben onder andere betrekking op uitstel van betaling
van belastingaanslagen, verruiming van de werkkostenregeling
en het vormen van een coronareserve waardoor het resultaat over

ADMINISTRATIE - BELASTINGEN - ADVIES
WWW.FINOVION.NL
Korenstraat 5 - 5388 CR Nistelrode - 0412-700509 - bernheze@finovion.nl
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Nieuwe maatregelen
in coronatijd

Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Jeuk van ‘content’
BERNHEZE - Heerlijk. Afspraken. Gewoon lekker even bijpraten, nieuwtjes delen en uitdagingen bespreken. Echt contact.
Er gaat nog steeds niets boven echt contact. Maar onze wereld zit zo niet helemaal meer in elkaar. Ik mis de bezoekjes
aan mijn collega-ondernemers. De vluchtigheid van de dag
neemt vaak een loopje met me en het is dan ook extra genieten wanneer je de tijd pakt en gewoon even met een kop koffie dat gesprek aangaat. Helaas zijn alle bezoekjes afgelast.

Anita Fransen

Eenmalige verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
In 2020 is de vrije ruimte van 1,7 procent voor de eerste € 400.000,- van de
loonsom per werkgever eenmalig verhoogd naar 3 procent. Voor het bedrag boven € 400.000,- blijft dat 1,2 procent.
De verhoging is dus maximaal € 5.200,-. Dat biedt jou mogelijkheden om wat
extra’s te doen voor jouw werknemers in deze moeilijke tijd, bijvoorbeeld door
een bloemetje of cadeaubon te geven. Maar ook kun je het gebruik van de thuiswerkplek er onbelast mee vergoeden.

Administratieve verplichtingen
Het kan zijn dat het in deze tijd lastig voor je is om de identiteit van de werknemer vast te stellen aan de
hand van een origineel identiteitsbewijs. Maar als je dat niet (tijdig) doet, kan dit leiden tot een hoger belastingtarief. De Belastingdienst zal in deze situaties een soepel standpunt innemen als jij of de werknemer de tekortkoming in de administratieve verplichting herstelt, zodra dit kan. Voor de identificatieplicht
ACCO UN TA N CY
& A D VIES
betekent dit dat je het hogere tarief niet hoeft toe te passen, als je de
identiteit van de werknemer alsnog vaststelt, zodra dat redelijkerwijs
mogelijk is.
Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086
VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT
info@faara.nl - www.faara.nl

Fransen

Nou schrijf ik heel graag en
doe dat met regelmaat voor
allerlei verschillende doelen.
Voor DeMooiBernhezeKrant,
een advertorial of snel een
vullertje met leuke informatie
of een column voor ondernemers met leuke of leerzame
content.
Content
Content betekent letterlijk:
‘vergenoegd, gelukkig’. En
sommige mensen worden ook
heel blij van de content die
ik hier bedoel voor de social
media. De informatie-items
in een bericht, bijvoorbeeld
tekst, afbeeldingen, geluid, video en animaties worden ook
content genoemd.
Juist nu
Schrijven van teksten is dus
nodig om berichten te hebben
die je kunt gebruiken op je
website of in je social media.
Ik heb het er al eens eerder
over gehad. En vooral nu in
deze periode waarin de meeste klanten je moeten vinden
via de media, is jouw verhaal
superbelangrijk.
Ik denk, wat ik zo hoor in het
veld, dat de meeste ondernemers niet durven, omdat ze
bang zijn fouten te maken.
Dit brengen ze dan als ‘ik kan
dat niet hoor, dat schrijven’ of
‘ik heb daar geen zin in’, ‘nergens voor nodig’.
Fouten maken mag
Over het algemeen is Nederlands goed om te leren.
Oefening baart kunst, zullen
we maar zeggen. Acht jaar
DeMooiBernhezeKrant corrigeren met behulp van de beste redactieleden van Bernheze, daar leer je natuurlijk veel
van. En natuurlijk hebben wij
ook zo onze bronnen waar we

uit putten, als we er even niet
uit komen of het er niet over
eens zijn. Want bij DeMooiBernhezeKrant is het niet altijd de vraag ‘hoe hoort het?’,
maar soms ook ‘hoe leest het
’t makkelijkst?’. En dan heb je
ook nog de artikelen die aangeleverd worden, waar we
niet teveel in willen snijden.
Zoveel mensen, zoveel meningen.
Lang leve de Nederlandse taal
De snelste manier om je tekst,
je Nederlands te checken is
met Google. Wil je de juiste
spelling van een woord controleren?
Pak dan woordenlijst.org erbij.
Onze redactie gebruikt daarnaast de website ‘Onze Taal’
en ‘Taaladvies.net’, dat zijn
de beste bronnen voor taalvragen. Wederom wordt op laatstgenoemde website weer eens
bewezen dat een website niet
mooi hoeft te zijn, om goed te
functioneren en veel bezocht
te worden. En je kunt de taaladviseurs zelfs appen of bellen. Zo kom je er wel uit, wat
betreft die fouten.
Laat je niet tegenhouden door
hen die met woorden kunnen
toveren. Probeer het eens, het
is leuker dan je denkt en foutjes zijn op je website of in je social media zo rechtgetrokken.
Toch hulp nodig? Laat het
even weten waar je tegenaan
loopt. Met een paar tips schrijf
je waarschijnlijk zó een boek
vol over je passie, je bedrijf.
www.bernhezemedia.nl

Digitaal informatiebord ingezet
bij actie Ben Loyaal Koop Lokaal
BERNHEZE - Het zal menigeen in het centrumgebied van Heesch zijn opgevallen dat tijdens openingstijden van de winkels er bij de fontein een enorm digitaal informatiebord geplaatst is om de actie Ben
Loyaal Koop Lokaal te ondersteunen.
Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Elke morgen wordt op reguliere
winkeltijden het verrolbare digitale informatiebord vanuit de
kledingwinkel Dressup-Instyle bij
de fontein geplaatst en bij winkelsluiting weer opgeruimd.
Naast info over de actie Ben
Loyaal Koop Lokaal (BLKL) kunnen ondernemers uit Heesch, die
aangesloten zijn bij de actie, hier
ook reclame-uitingen op zetten,
allemaal in het kader van Lokaal
Kopen. Het bord wordt voor deze
actie gesponsord door de Ondernemingsvereniging Heesch.
De actie BLKL is sinds begin mei
uitgerold in heel Bernheze; dus in
alle kernen en is, zoals de naam
al doet vermoeden, gericht op
Lokaal Kopen. Met name in
deze, voor veel ondernemers,

Ook prijsuitreiking Facebookactie Moederdag bij BLKL bord

moeilijke tijden. Gelukkig zijn de
contactberoepen zoals kappers,
opticiens en hoortechnici weer
in de gelegenheid hun zaak te
openen en naar verwachting zal
de horeca, onder voorwaarden,
weer snel enigszins kunnen gaan
functioneren.

Samen ondersteunen we met
deze actie de lokale ondernemers en nodigen bezoekers en
inwoners van heel Bernheze uit
om BLKL-cadeaubonnen aan te
schaffen via internet of bij de
plaatselijke supermarkten en
dagwinkels.

AED kast bevestigd bij Vikamco
Advies en Opleidingen op Laar
NISTELRODE - Een AED (Automatische Externe Defibrillator) geeft iemand met een hartstilstand een
elektrische schok die ervoor moet zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Zo kan een AED
iemands leven redden. In woonwijken komen de meeste hartstilstanden voor, maar daar hangen vaak
geen AED’s.
Vikamco Advies en Opleidingen
is gevestigd aan ‘t Laar 63a en
geeft graag het goede voorbeeld
als BHV-opleider en heeft sinds
vorige week een AED-kast gemonteerd aan de gevel. Deze is
aangemeld bij www.hartslagnu.nl
en bij EHBO-vereniging Nistelrode.
De Hartstichting raadt iedereen
aan om te zorgen dat er zo dichtbij mogelijk een AED hangt die
ook ‘s nachts bereikbaar is. Elke
seconde telt bij een hartstilstand!
Kijken of er een AED bij jou in de
buurt hangt? Ga dan naar
www.kvo-bernheze.nl/
aed-locaties.
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Deze mooie zwarte meid is Suprise, ze is van 2015. Suprise zit
al weer enige tijd bij Hokazo omdat ze of niet zichtbaar is of
mensen toch voor een andere kleur kiezen. Zou dit te maken kunnen hebben met dat zwarte katten ongeluk zouden
brengen? Dat is een fabeltje, zwarte katten beschermen
ons juist tegen onraad! Suprise is een angsthaasje maar al
ver gevorderd in haar socialisatieproces. Ze pakt vloeibaar
snoep van je vingers en kruipt niet weg voor ons.

WEIDEVOGELS

Een klucht patrijzen

Maar om te zorgen dat deze lieve poes het laatste stapje
maakt, moet ze echt een eigen huisje krijgen waar ze in alle
rust ‘om’ kan gaan. Of ze met kleine kinderen kan? Dat weten we niet. Suprise kan wel met andere katten en hoeft niet
naar buiten, dus een appartement kan prima.

Interesse?

Mail admin@hokazo.nl of bel 0413-260546.
Surprise staat ook op www.dierenasiels.com en op www.facebook.nl/hokazo.

Team Laarstede:
Wij merken dat veel mensen de bewoners en medewerkers van Laarstede een
warm hart toedragen, ze zijn met ons begaan. Ongelofelijk wat er is bezorgd,
knutselwerkjes, tekeningen, cupcakes, kaartjes, cadeautjes, paastraktaties,
bloemen, enzovoort, enzovoort… Er wordt zoveel aan ons gedacht, het heeft iets
onwerkelijks. Het voelt als wel honderdduizend keer dank je wel!

‘Er wordt zoveel aan ons gedacht,
het heeft iets onwerkelijks’
In de Gasterij is er een mooie collage gemaakt van wat er zoal binnengekomen is.
We zijn er zuinig op, een goede binnenkomer als je werkdag begint of start van
de dag voor een bewoner als hij/zij de post ophaalt.
Het team ervaart veel begrip en geduld van de bewoners en niet te vergeten
hun familie. De familie is enorm tot steun; ze denken mee, regelen van alles.
Zonder hun steun kunnen wij het niet, we moeten het echt samen doen in deze
bijzondere tijd en we dóén het ook samen .
Tot op heden zijn er geen zieken door corona, gelukkig maar, we zijn er heel blij
mee. Het maakt dat we met een opgeruimd gevoel werken, we samen met de
bewoners kunnen lachen, de moed erin houden.
Team Laarstede zegt DANK JE WEL en doet de groeten aan al die lieve,
behulpzame mensen buiten Laarstede.

Ooit viel mijn oog ineens op een groepje vogels dat over
een kale akker scharrelde. Het was een koude en winderige dag, heel vroeg in februari en vol verbazing telde ik uiteindelijk veertien vogels. Ze vielen bijna weg tegen kluiten grond, waren druk met voedsel zoeken, maar erg alert.
Zo ontdek je ze, je kijkt naar iets anders en in je ooghoek
zie je iets bruins bewegen, soms zo dichtbij dat je adem
stokt, want mooi zijn ze, deze hoenders! Grijs, de vleugels
belegd met een prachtig patroon, een oranje kop en een
donkerbruine buikvlek. Niet echt gemaakt om te vliegen
en ze stellen dat ook zo lang mogelijk uit, zo lijkt. Als verschuilen niet meer kan, gaan ze op de vleugels en ploffen
ze een stukje verder direct in hoog gras weer neer.
Een echte boerenlandvogel, die patrijs. Ze horen bij de
boerderij, het land daaromheen en nemen een bescheiden plek in. Vroeger geliefd in pastei of stoofpot, nu zetten we alles op alles om deze vogel te behouden. Ze zijn
beschermd want hun aanwezigheid spreekt niet meer
vanzelf. Op de Bleken heeft gelukkig elke boer een koppel
rond de boerderij lopen, maar nog nooit hebben we het
geluk gehad om ze ergens met een trits kuikens te zien.
De voornaamste oorzaak van de achteruitgang is de aantasting van het leefgebied van de patrijs. De patrijs heeft
ruigte nodig om te broeden en om te schuilen. De jonge
kuikens eten in het begin alleen eiwitrijk voedsel in de
vorm van insecten, als ze groter zijn beginnen ze pas aan
zaden en akkerkruiden.
De akkerranden in ons gebied, een samenwerking met
boeren, ANB (Agrarisch Natuurbeheer Brabant) natuurpartijen en natuurlijk weidevogelbescherming, is een geweldig project en van grote waarde. Een lust voor het oog
zijn deze waardevolle randen voor de mens. Van levensbelang voor kieviten met kuikens, kleine zangvogels, vlinders, insecten en de patrijs.
De patrijs liet zich op een ochtend ook eens anders aan ons
zien. Twee mannetjes gebruikten de weg als arena, er was
duidelijk strijd om een territorium. Achter elkaar aan renden ze, steeds opnieuw. Twintig meter heen tot de oprit
van de stal en weer terug. Hun nagels tikten op het asfalt,
ze hadden alleen oog voor elkaar. Wij stonden verbluft in
de berm het spektakel te bekijken.
Een dag in weidevogelgebied ‘De Bleken’ heeft altijd iets
moois voor je in petto.

‘Lieve mensen, bedankt voor alles, de samenwerking, jullie maken het compleet’

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

HOU JE STERK, WIJ DENKEN AAN JE!
Een positieve gedachte voor al die
harde werkers in vitale beroepen,
zieke mensen en iedereen die slachtoffer
is geworden van deze coronacrisis.

Een keer meelopen of meer informatie?
Mail naar hintum1955@home.nl.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
Voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

COLUMN
Burgemeester
Marieke Moorman

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

VACATURE
We zijn op zoek naar:
- Toezichthouder Groen
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN
FEESTDAGEN
Het gemeentehuis is op
de volgende dagen gesloten.
21 mei 2020
Hemelvaart
22 mei 2020
Collectieve vrije dag
1 juni 2020
2e Pinksterdag
De milieustraat is op 22 mei
open.

Naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak
De gemeente op social media

Gemeente Bernheze

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

Vergeet mij niet!

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
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Woorden van troost
De Bernhezer Kunstkring geeft
ons woorden van troost kado.
In samenwerking met lokale
ondernemers en instellingen worden
op diverse plekken in onze gemeente
reclameframes gevuld met gedichten.
Toen ik van dit mooie initiatief
hoorde, moest ik denken aan al die
mensen die wel wat troost kunnen
gebruiken.
Bijvoorbeeld de mensen die
dierbaren zijn verloren, door het
coronavirus of op een andere manier.
Zij moeten verder met gemis en
verdriet en kunnen dat soms maar
beperkt delen met anderen. Mijn
gedachten gaan ook uit naar mensen
die ziek zijn of herstellen van het
nare virus. Of wat te denken van
de bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuizen, die al zo lang ons
bezoek moeten missen? Troost ook
voor ondernemers die inkomsten
drastisch zien dalen of vrezen voor
het voortbestaan van hun bedrijf.
De gedichten zullen naast troost ook
hoop bieden. Hoop op betere tijden,
die zich voorzichtig aandienen. We
krijgen immers weer een beetje onze
vrijheid terug. Gelukkig mogen onze
jongste kinderen weer naar school,
gaan de kappers open, kan er weer
wat meer buiten gesport worden
en gaan de treinen frequenter
rijden. Dat smaakt naar meer, maar
dat ‘meer’ komt niet vanzelf. We
zullen nog steeds allemaal mee
moeten werken om het virus terug
te dringen. Door anderhalve meter
afstand te houden, door drukte te
vermijden, zoveel mogelijk thuis te
werken, vaker de handen te wassen
en bij verkoudheidsklachten thuis te
blijven.
Het is verleidelijk om de teugels
te laten vieren, dat begrijp ik heel
goed na zoveel weken van sociale
onthouding. Bovendien loopt het
aantal besmettingen terug en neemt
de druk op de ziekenhuizen af. Maar
het virus is nog steeds onder ons
en kan zo weer stevig toeslaan! We
moeten daarom de maatregelen in
acht blijven nemen. Dat vraagt van
ons allemaal zelfbeheersing en eigen
verantwoordelijkheid. Ik ben er van
overtuigd dat we dat kunnen.

Bijna in elke straat in Bernheze woont wel
iemand met een vorm van dementie. Het
aantal ouderen in de samenleving neemt
toe, en daarmee ook het aantal mensen
met dementie. Het is de bedoeling dat zij
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat klinkt mooi, maar vraagt om een
heel andere benadering en aanpak. Waar
men vroeger al eerder naar een verzorgingshuis ging, blijven ze nu onderdeel van
onze maatschappij en is de juiste ondersteuning niet altijd vanzelfsprekend. Hulp
en herkenning van de ziekte zijn daarom
heel belangrijk.
Nog te vaak een taboe
“Als ik maar niet dement word”, hoor je
vaak zeggen. Dementie wordt vaak gezien als iets beschamends: je wilt het niet
hebben, en als je het dan toch hebt, wil
je liever niet dat iedereen het weet. En dat
is even jammer als onterecht. Natuurlijk is
het angstig als je geheugen je in de steek
begint te laten, en je daardoor - uiteindelijk
- de regie over het dagelijkse leven verliest.
Maar gelukkig zijn er velen die graag willen
én kunnen helpen.
Dementievriendelijk Bernheze
De werkgroep Dementievriendelijk Bernheze zet zich in voor mensen met dementie
én voor de mensen om hen heen. Door bekendheid aan de ziekte te geven, ontstaat
er meer begrip en vinden mensen handvaten om er beter mee om te gaan. Voorzitter
Hilma Kraan: “Vooral voor mantelzorgers
is het extra zwaar, omdat zij de mensen
waarvan ze houden, zien veranderen.”
Samenwerking
Door benaderingsadviezen te geven en informatiebijeenkomsten te houden, wordt
dementie in de samenleving beter gezien
en ook beter begrepen. “Wij willen in kaart
brengen wat er in de gemeente allemaal is.
Zo komt er een netwerk van voorzieningen
tot stand. In deze coronatijd kan er dankzij
samenwerking met verschillende burgerinitiatieven bekeken worden wie welke hulp
nodig heeft. We bieden telefonische hulp

en ondersteuning aan mantelzorgers van
mensen met dementie, nu de dagbesteding is weggevallen”, legt Hilma uit.
Een koffer vol herinneringen
Het meest in het oog springende initiatief
is toch wel de Dementheek. Daar kan men
terecht om spellen, films of boeken van
vroeger te lenen. En er zijn herinneringskoffers. Daarin vind je allerlei materialen
en muziek uit een bepaalde tijd. Dit is niet
alleen fijn en vertrouwd voor de mensen,
het helpt ook om contact met iemand te
maken, om in gesprek te kunnen gaan. Je
vindt de Dementheek in de bibliotheek.
Gratis online training
Soms zul je op straat of in de winkel iemand
zien aarzelen of stuntelen. Denk dan aan
de mogelijkheid dat die persoon worstelt
met dementie. Met wat geduld, begrip en
de juiste benadering kun je iemand ontzettend vooruit helpen, en kunnen mensen
langer ‘mee blijven doen’.
Wil je hulp om dementie te herkennen,
of wil je weten hoe je het beste iemand
met dementie kunt benaderen? “Samen
Dementievriendelijk” heeft daarvoor een
gratis online training. Kijk op www.samendementievriendelijk.nl/trainingsaanbod en
word ook dementievriendelijk!
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Vragen over het coronavirus of hulp nodig?

Hier kun je terecht

Hulp

Boodschappen, bezorgen
maaltijd, uitlaten hond,
praatje maken, etc.
ONS welzijn
088-37 42 525
ons-welzijn.nl

Iemand helpen

Tijd om iemand te helpen?
ONS welzijn brengt vraag
en aanbod bij elkaar.
ONS welzijn
088-37 42 525
ons-welzijn.nl

Luisterend oor

Voel je je eenzaam,
angstig of kun je een
luisterend oor gebruiken?
ONS welzijn
088-37 42 525
ons-welzijn.nl

Dienstverlening
gemeente

Vragen over openingstijden,
afspraak maken, mileustraat,
papier ophalen, etc.
0412-45 88 88
bernheze.org

Hulp in de kernen:
Heeswijk-Dinther,
Loosbroek
Mobiele hulpbrigade
HDL
06-82696134

Loosbroek

Vorstenbosch

St. Zorgvoorzieningen
Vorstenbosch

Noodhulp Nistelrode

0413-229411

0413-363278

06-83657720

Zorggroep
Loosbroek

Bijzondere bijstand

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

Nistelrode

Kinderopvang

Alleen voor ouders met een cruciaal
beroep die zelf geen opvang
kunnen regelen.
Kinderdagverblijven
die opvang bieden:
bernheze.org/coronavirus

Heesch

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

Luisterend oor

Voor een luisterend oor of advies.
Of een goed gesprek:
Rode Kruis hulplijn
070-4455 888
De luisterlijn 0900 0767

Voor ondernemers:

Tijdelijke overbrugging
voor zelfstandig
ondernemers (Tozo)
Tijdelijke regeling voor zelfstandig
ondernemers met financiële
problemen door coronacrisis
Aanvragen:
ondernemersregelingen.nl/
bernheze

Eenmalige
tegemoetkoming

Actie ‘Ben loyaal
koop lokaal’

Aanvragen:
rvo.nl/
tegemoetkomingcorona

Meer informatie:
www.benloyaalkooplokaal.nl

Van 4.000 euro om met name vaste
lasten te kunnen betalen

Algemeen:

Actie om lokaal (online) winkelen
te promoten

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

Bernheze.org/coronavirus
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Wij zijn benieuwd hoe het met u gaat
De samenleving wordt hard
geraakt door het coronavirus.
We willen graag weten hoe het
met u als inwoner van Bernheze gaat en vragen u daarom om
een korte vragenlijst in te vullen.
U vindt een link naar de vragenlijst op www.bernheze.org/
coronavirus. Het invullen duurt
ongeveer 10 minuten. In de vragenlijst wordt niet naar uw persoonsgegevens gevraagd. Uw
privacy gegarandeerd.

Telefonisch
Heeft u niet de mogelijkheid om
de vragenlijst online in te vullen? Dan kunt u de vragenlijst
ook telefonisch invullen. Een
medewerker van BMC helpt u
hierbij. BMC is het bureau dat
dit onderzoek uitvoert. U kunt
de helpdesk van BMC bellen
van maandag tot en met vrijdag
tussen 10.00 en 15.00 uur op
070 - 310 38 50.
Doe u mee?
Hoe meer mensen de vragenlijst

Stap voor stap kunnen we weer wat meer in Nederland. Fijn! Maar
we moeten voorzichtig blijven om een nieuwe coronagolf te voorkomen. Dus help mee! Houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte.
Doe boodschappen op een rustig moment en ga alleen.
invullen, hoe beter beeld wij krijgen hoe het met onze inwoners
gaat. Ook helpt het ons om de
behoeften in beeld te krijgen die
zijn ontstaan door de maatregelen rondom het coronavirus.

Sportactiviteiten voor kinderen en jongeren
De jeugd is weer volop buiten
aan het sporten bij een sport-

vereniging of andere sportaanbieder.
Maar niet alle kinderen zijn lid
van een vereniging die sportactiviteiten buiten aanbiedt. Voor
die kinderen is er de website
van Sjors Sportief: www.sjorssportief.nl. Hierop staan veel
activiteiten waarvoor kinderen
tot en met 18 jaar zich (veelal
gratis) kunnen aanmelden. Zo
wil de gemeente ervoor zorgen
dat alle kinderen en jongeren
in Bernheze kunnen sporten in
deze coronatijd.
Hoe werkt het?
Ga naar www.sjorssportief.nl en
type je woonplaats in het witte

Lintjesregen 2021
Draag kandidaten vóór 15 juni 2020 voor
Op 24 april heeft burgemeester Moorman aan 15 inwoners telefonisch laten weten dat ze een koninklijke onderscheiding krijgen.
Later dit jaar volgt nog een persoonlijke uitreiking. Kent u iemand
die een lintje verdient? Dan kunt u hem of haar nu al voordragen
voor de lintjesregen van volgend jaar.
Onderscheiding aanvragen?
Neem eerst contact op met de
gemeente
Voordat u een aanvraag indient,
is het verstandig om contact op
te nemen met de medewerker
Kabinetszaken van de gemeente Bernheze, telefoon 0412-45
88 88. Zij kan u in grote lijnen
vertellen of uw voordacht kans
van slagen heeft. Zo voorkomt
u teleurstellingen. U kunt ook
door de medewerker Kabinetszaken laten controleren of uw
aanvraag compleet is.
Wilt u iemand voordragen en
de onderscheiding tijdens een
bijzondere gelegenheid laten
uitreiken? Neem dan ook vooraf
contact op met de gemeente.
Een koninklijke onderscheiding is

voor iemand die iets bijzonders
heeft gedaan voor de samenleving. Aan een koninklijke onderscheiding zijn spelregels verbonden. U vindt die op onze website
www.bernheze.org (zoekterm:
lintjesregen).
We ontvangen uw voordracht
graag voor 15 juni 2020.

Help mee om de verspreiding
van het coronavirus
te stoppen

vlak. Kies dan bij filters de categorie ‘Sjors Beats corona’. Dan
verschijnt een overzicht met activiteiten, waar je een activiteit
uit kunt kiezen die je leuk lijkt.
Regels tijdens het sporten
Buiten sporten in groepen is
sinds 11 mei voor alle leeftijden
toegestaan. Jongeren vanaf 13
jaar en volwassenen moeten
tijdens het sporten 1,5 meter
afstand houden. Voor de jeugd
t/m 12 jaar geldt dat niet. Kleedkamers, douches en kantines
blijven gesloten. Ook mogen er
geen wedstrijden gespeeld worden. Voor iedereen blijft gelden:
blijf thuis als je verkouden bent
of koorts hebt.

Wat kan er vanaf 11 mei?
Contactberoepen

Buiten sporten
op 1,5 meter
afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs
en kinderopvang

Basisregels voor iedereen

.

Heb je klachten?
Blijf dan thuis.
Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Was vaak je
handen.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.

Voor voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Balievergunning mogelijk in de gemeente
Bernheze
De gemeente Bernheze breidt haar dienstverlening uit met de mogelijkheid om een balievergunning
aan te vragen. Dit kan vanaf 1 juni. Deze vorm van omgevingsvergunning kan binnen 24 uur verleend
worden nadat deze is aangevraagd. Aanvrager van de vergunning is altijd een professional. Wilt u als
professional met deze vergunning gaan werken, meld u dan bij ons.
Een balievergunning is een omgevingsvergunning voor alle gebouwen bij of aan een woning
waarvoor een vergunning noodzakelijk is. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan schuren of tuinhuisjes die niet vergunningvrij
zijn.
Ook voor één woning die nieuw
gebouwd wordt en past in het
bestemmingsplan, kan een balievergunning worden aangevraagd. Dit geldt dus niet voor
meerdere nieuw te bouwen woningen in projectverband.
Snelle beoordeling
De aanvraag wordt alleen op
een aantal formaliteiten beoordeeld en wordt binnen maximaal
24 uur verleend. Dit kan zo snel,
omdat de inhoudelijke controle

al vooraf is gedaan, door de professionele aanvrager.
Professionele aanvragers zijn bijvoorbeeld aannemers, architecten en projectontwikkelaars.
Zij hebben kennis van zaken
want zij vragen nu ook al ‘gewone’ omgevingsvergunningen
aan voor verschillende opdrachtgevers.
Professionals kunnen zich bij
ons melden
Bij deze willen wij ondernemers,
zoals hierboven genoemd, vragen zich bij ons te melden. Wij
nemen dan contact met u op om
het proces uit te leggen, waardoor het voor u mogelijk wordt
om aan uw opdrachtgevers dit
dienstverleningsinstrument
te
presenteren.

U kunt mailen naar
gemeente@bernheze.org voor
meer informatie. Vermeld in het
onderwerp: balievergunning en
er wordt contact met u opgenomen.

GEMEENTEBERICHTEN
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Vervanging
Kroonringen tegen zwerfaval in Heesch en Loosbroek
waterleidingen Vanaf 22 mei worden binnen de bebouwde kom van Heesch en door de gemeente. Andere (afBrabant Water start deze week
met het vervangen van diverse waterleidingen op de locaties: Meerstraat, Muggenhoek en Het Schoor in Heeswijk-Dinther. Dit kan voor enige overlast zorgen.
De direct betrokkenen ontvangen een brief met meer informatie en contactgegevens. Het
werk gaat ongeveer 8 weken
duren.
Er worden verschillende verkeersmaatregelen
genomen
voor de veiligheid van de weggebruikers en het personeel van
Brabant Water.

Loosbroek kroonringen aan de bestaande lantarenpalen bevestigd.
Dit zijn houders rondom lantaarnpalen waar bewoners de plastic
afvalzakken aan hangen.
Zwerfafval door PMD
Sinds mei 2014 zamelen we
Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD) apart in met behulp
van doorzichtige PMD-zakken.
Doordat de zakken licht van
gewicht zijn, komt het regelmatig voor dat ze wegwaaien of
worden aangevreten door dieren. Dit is niet alleen schadelijk
voor de dieren maar veroorzaakt
daardoor ook rondslingerend
zwerfafval.
Proefproject
We starten met een proefproject binnen de bebouwde kom

van Heesch en Loosbroek. De
inzameldagen voor het PMD-afval blijven hetzelfde. Buiten de
bebouwde kom van Heesch en
Loosbroek worden tijdens deze
proefperiode geen kroonringen aangebracht en blijven de
huidige inzamelafspraken voor
PMD-afval gelden.

val-)zakken worden niet meegenomen. Alle overige regels voor
het aanbieden van PMD-afvalzakken blijven van kracht.

Hoe werkt de kroonring
Een kroonring is een veilige en
stevige ophangbeugel waar
PMD-afvalzakken van meerdere huishoudens aan kunnen worden opgehangen. De
zakken hangen hierdoor van
de grond en waaien niet weg.

Kroonringen in uw straat?
U mag direct uw PMD-afvalzakken vanaf 20.00 uur ophangen
op de avond vóór de inzameldagen. Op straat zetten is dan niet
meer toegestaan. Gebruik alleen
de PMD-afvalzakken verstrekt

Heeft u hier vragen over?
Neem dan contact op met de
Gemeente Bernheze via
0412-45 88 88 of via
gemeente@bernheze.org.
Deze aanpassing is misschien
even wennen, maar we vertrou-

tenbesluit) zijn ingekomen:
Heeswijk-Dinther
- Hoekseweg 1
Plaatsen
biomassaverbrandingsinstallatie voor een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie
Nistelrode
- Loosbroekseweg 47 en 49
Oprichten loods tbv akkerbouw en veranderen van een
agrarisch bedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

nen fitness centrum
Datum ontvangst: 03-05-2020
Nistelrode
- Loo 17a
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening ivm ander
gebruik bedrijfsgebouw
Datum ontvangst: 04-05-2020
Heesch
- Schutsboomstraat 26
Plaatsen tuinschutting
Datum ontvangst: 06-05-2020
Procedure 1a en 6 zijn van toepassing.

wen op de inzet van de bewoners om de kroonringen goed in
gebruik te nemen. Samen houden we de gemeente schoon!

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.

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten tot:
1. het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Laar 38 Nistelrode
2. het nemen van verkeersmaatregelen in de nieuwe
situatie van de Graafsebaan
Heesch

Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien
in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien
in het gemeentehuis in Heesch en raadplegen op www.bernheze.org of www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem

Wet algemene bepalingen
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van omgevingsrecht
toepassing.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activitei-

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende 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 publicatiedatum een schriftelijke zienswijze
indien bij het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze. Neem
voor het indienen van een mondelinge
zienswijze contact op met de betreffende
afdeling.

Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Heilige Stokstraat 4
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening tbv ope-

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit 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 besluit
beroep indienen bij de sector bestuurs-

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Grootwiel kavel 10
Oprichten woonhuis met bijgebouw
Verzenddatum: 01-05-2020

recht van de rechtbank, Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep
heeft geen schorsende werking. Er zijn
griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig

Heesch
- Achterstraat 9
Realisatie aanbouw, overkapping en garage
Verzenddatum: 05-05-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Voor onderstaande de volgende omgevingsvergunningen zijn
de beslistermijnen verlengd met
6 weken. Deze besluiten treden
daags na verzending in werking.
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg 1
Oprichten loods voor opslag
materialen en verbouw woonhuis
Verzenddatum: 04-05-2020
- Stoppelveldseweg 2
Vernieuwen bestaande garage
en plaatsen overdekt terras
Verzenddatum: 07-05-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken 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.
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Medeleven met verlies van
dierbaren

Leven met het
coronavirus (3)

Cor van Erp, SP Bernheze

Henny van der Wal en Hans Bongers,
team 50PLUS Bernheze i.o.

De SP Bernheze wil haar medeleven betuigen aan ieder die dierbaren verloor
aan het coronavirus. Helaas zijn in de gemeente Bernheze erg veel families
zwaar getroffen. Lieve, vaak oudere, mensen die nog jaren van hun welverdiende rust konden genieten kwamen te overlijden. Door dat ene rotvirus.
Het stilvallen van delen van de economie, het verdwijnen van inkomsten
en onzekerheid voor de toekomst. We horen het dagelijks. Maar verlies van
dierbaren is van een andere orde.

We zijn er voor elkaar, dat is de instelling
waarmee 50plus i.o. in Bernheze in het leven staat. Waar wij kunnen helpen zullen
wij helpen voor iedereen die dit op prijs
stelt.

Eenzaamheid is iets wat mij persoonlijk aangrijpt. Het gevoel
dat er mensen op dit moment
in deze vervelende coronatijd
eenzaam zijn, is gewoon niet fijn
en zou met meer aandacht voor
elkaar al iets verholpen kunnen
worden.
Dat er vele ouderen in Bernheze
eenzaam zijn wist ik wel, maar
dat er een miljoen mensen zich
sterk eenzaam voelt en één op
de drie Nederlanders zich matig
eenzaam voelt, wist ik niet.
Iedereen heeft wel eens behoefte aan een luisterend oor, daar
weet ik alles van als voormalig
vrijwillig mentor. Een mentor die
mensen opzoekt, thuis of in het
verzorgingshuis, en kijkt of zij de

zorg krijgen die afgesproken is,
ook een luisterend oor bieden en
horen of er bijzonderheden zijn.
Het voelt heel speciaal dat ik zo
dichtbij iemand mag komen.
Samen met 50plus i.o. wil ik
graag opkomen voor al onze inwoners van Bernheze. Of het nu
gaat om het ouderenbeleid, de
thuiszorg, naast alle gemeentelijke openbare gebouwen ook
de detailhandel gangbaar maken
voor mindervaliden. Dat wij als
ouderen gehoord gaan worden.
Het wordt tijd!
Ik hoop van ganser harte dat alles zo snel mogelijk weer normaal
mag gaan en sluit af met een
beetje aandacht en een groet.
Dat doet u vast en zeker goed!

Verlies van dierbaren
Als er mensen overlijden is dat
een trieste gebeurtenis voor familie en bekenden. Het coronavirus heeft diepe sporen nagelaten.
Op zich gezonde en vitale mensen kwamen te overlijden. Vooral
ouderen, die hun werkzame leven erop hadden zitten, waren
het slachtoffer. Dat is heel erg.
Ongepast als columnisten in één
bepaalde krant dan gaan schrij-

Voorzichtig weer een
stapje naar voren
Mark van de Ven, raadslid VVD-Bernheze
Heel Nederland zat er al met smart op te wachten. Iets meer vrijheid in het
dagelijkse leven. Veel ondernemers kunnen voorzichtig opstarten, buitensporten kunnen, met de nodige beperkingen, hun parken openen en sommigen onder ons wagen het er toch alvast op om een vakantie te boeken, vooral
dan in eigen land.

Jesse Jansen, gemeenteraadslid
Progressief Bernheze

Natuur, cultuur, sport en gezondheid lijken niet langer hoog op
de provinciale prioriteitenlijst te
staan. Des te belangrijker is het
dus dat Brabantse gemeenten de
komende jaren laten zien wat zij
waard zijn om vooruit te blijven
gaan.
Want uitstel of achteruitgang is
geen optie voor een gemeente
als Bernheze. Zeker niet als het
om een belangrijk thema als de
verduurzaming van de intensieve
veehouderij gaat. Als de provincie een stap minder zet om deze
verandering aan te jagen, merken
we dat direct in onze veedichte
gemeente. Met meer dan 2 miljoen dieren in de buurt van onze
dorpen, moeten we vaart blijven
houden en stappen zetten naar
een gezondere leefomgeving

en een beter verdienmodel voor
de boer. Uitstel lijkt sympathiek,
maar zorgt er vooral voor dat we
samen letterlijk langer in de shit
en vieze lucht blijven zitten. Dat
is voor niemand goed en brengt
elke dag opnieuw extra risico’s
met zich mee voor eenieder die
hier woont, werkt en recreëert.
Gemeenten moeten daarom niet
achteroverleunen en wachten tot
de provincie terugschakelt. Een
gemeente die staat voor een gezonde leefomgeving, bruisende
dorpen en bloeiende natuur trekt
zijn eigen plan, houdt koers en
houdt ambitie. Niet langer omdat het van de provincie moet,
maar omdat het kan en het beste
resultaat oplevert voor onze inwoners. Reageren?
www.progressiefbernheze.nl.

We willen ieder een aangenaam
en lang leven gunnen. Daar is
onze gezondheidszorg ook op
gericht. Artsen en ander medisch
personeel zien het als een op-

gave om mensen helpen. Dat is
het mooie van hun beroep. De
wetenschap werkt intussen hard
aan een geneesmiddel. Een vaccin om het coronavirus eronder te
krijgen. Ook zij verdienen groot
respect. Het resultaat van die inspanningen is van levensbelang.
Een virus wat niet onder controle
is, kan ieder moment weer voor
verdriet zorgen. Laten we hopen
op betere tijden.

Jesse: ‘Een gemeente die staat voor een gezonde
leefomgeving, bruisende dorpen en bloeiende natuur trekt
zijn eigen plan, houdt koers en houdt ambitie’

Volle vaart
vooruit
Afgelopen week heeft een nieuwe coalitie
in de provincie Noord-Brabant een akkoord
gepresenteerd. Na maanden van onderhandelen hebben vier rechtse partijen elkaar
gevonden in een akkoord waar nu al veel
over te doen is.

ven over ‘dor hout’, dat wat eerder opgeruimd wordt. Zo praat je
niet over mensen. De SP neemt
daar in ieder geval ferm afstand
van. Het menselijk leven staat
boven alles.

De dagelijkse besmettingen zijn
fors minder geworden, de IC’s
hebben weer ruimte en het sterftecijfer begint af te vlakken. Dit
is uiteraard fantastisch nieuws.
Maar niet voor diegene die reeds
een naaste heeft verloren, niet
voor diegene die zijn zaak heeft
zien verdampen en ook niet voor
diegene die net overal buiten is
gevallen voor de financiële steun
van de overheid.

ken. Laten we de goed bedoelde en goed doordachte regels
van de overheid nu met z’n allen
respecteren, zodat het land niet
opnieuw op slot hoeft. Direct na
de versoepelingen zaten de treinen alweer vol, de eerste files
stonden weer op de snelweg en
de winkelstraten waren vol met
mensen. Als we niet met z’n allen
opletten, zijn we zo weer terug
bij af.

kels en horeca. De ondernemers
hebben veel aanpassingen gedaan om open te kunnen. Het is
aan ons om hen te steunen, zodat we onze mooie dorpskernen
blijven behouden.

We hebben nog een lange weg
te gaan en gaan dit allemaal mer-

We hebben prachtige dorpskernen in Bernheze met mooie win-

Reageren via
info@vvdbernheze.nl

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

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

In dit kader heeft de VVD-Bernheze daarom ook een motie ingediend om de terrasbelasting
over 2020 kwijt te schelden. Alle
beetjes helpen.

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

21

Woensdag 13 mei 2020

OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
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

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Angela Roefs
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Twan van Schijndel
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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Puzzle #244458

More Puzzles:

DAG VAN DE
VERPLEGING
www.sudoku-puzzles.net
Tekst?

2

8

5

TE KOOP
NIEUWE
DESSO TAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open,
di-, en za-middag op afspraak.
PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.
PIOENROZEN,
DIVERSE KLEUREN
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.
PEUGEOT 206
1.4 XS 2001 3drs.
Kleur: Ice blue (grijs).
Kilometerstand 172.000.
Benzine, handgeschakeld, electr.
ramen. € 1.050,-. Meer info via
whatsapp: 06-22496945.
KRALENATELIER
Sint-Oedenrode, Markt
(tegenover Gouden Leeuw)
Wijziging openingstijden:
dinsdag, donderdag en
zaterdag 10.00 tot 12.00 uur
en 14.00 tot 16.00 uur.
Telefoonnummer: 06-31230566

TE HUUR

5
7

6

9

MOOIBERNHEZERTJES

SPRINGKUSSENS
Meer informatie: 06-22148394.
Heeswijk-Dinther.
BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2,
voorzien van overhead en loopdeur. Meer informatie: neem
gerust contact op met Sijme
Smits 06-46111667 of kijk op
opslagunit.eu.

2

KANTOORRUIMTE
VAN 41m²
BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen
06-21666128
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl
OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2.
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door badge.
Informatie: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

AANGEBODEN
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6, Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
Weer geopend.
HONDENPENSION
VAN SCHIJNDEL
Meerstraat 43 in HeeswijkDinther. Hét logeeradres voor
uw viervoeter. Wij zijn gericht op
honden die samen in groepen
op de weides kunnen spelen.
Alleen bellen: 06-52539551.

LEGE TONERS

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES
Lever ze in bij ’t Mediahuys,

TE KOOP
GEVRAAGD
LAND- EN TUINBOUWMACHINES: o.a. ploegen,
tractors, spitmachine, frees,
schudder, hark, maaier,
mesttank, kieper, weidebloter,
weisleep, enz.
Tel. 06-19076959.

Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.

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

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Zie oplossing pagina 31
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BERNHEZE BOUWT
COLUMN
ONNO
REALISERING
BESTEMMING ONDER
VOORWAARDEN
Bestemmingsplannen maken is
een vak apart. Daar komt heel
veel bij kijken. En dan heb ik het
niet alleen over de onderzoeken
ONNO TRUSCHEL is
die nodig zijn of de te doorlopen
zelfstandig adviseur op
procedure, maar ook over het
het gebied van ruimtelijke
bestemmingsplan zelf. Soms moet
ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.
een bestemmingsplan flexibel
zijn. Soms moet heel gedetailleerd worden geregeld wat wel
en niet mag. Er moeten hoe dan ook keuzes worden gemaakt, mogelijkheden worden geboden, maar ook grenzen
worden gesteld.
Want flexibiliteit voor de één kan immers op gespannen
voet staan met de (rechts)zekerheid voor de ander. Waar ook
voor gekozen wordt, vast moet staan dat in ieder geval nog
voldaan wordt aan een goede ruimtelijke ordening.

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

Waardsestraat 9a - 5388PP Nistelrode - 0412-612469
Info@installatiebedrijfloeffen.nl - www.installatiebedrijfloeffen.nl

De voorwaardelijke verplichting
Soms wordt een ontwikkeling in een bestemmingsplan
mogelijk gemaakt, maar wordt daar tevens - in het bestemmingsplan - een verplichting aan gekoppeld. We spreken
dan van een voorwaardelijke verplichting. U kunt hierbij
denken aan het mogelijk maken van de uitbreiding van een
bedrijf, waarbij de nieuwe bebouwing landschappelijk moet
worden ingepast. Of de realisatie van een nieuw huis, waarbij parkeergelegenheid of watercompensatie als voorwaarde
wordt gesteld.

PLAFONDS VAN
TOPKWALITEIT

‘Een goede voorwaardelijke verplichting is
rechtszeker, uitvoerbaar en handhaafbaar’
PLAFONDSYSTEMEN
Wat is een voorwaardelijke verplichting?
Dit is een regel in het bestemmingsplan waarmee wordt bepaald dat een nieuwe functie wel is toegestaan, maar alleen
als óók de benodigde maatregelen worden getroffen. Als (in
het voorbeeld) de ondernemer gebruik wil maken van de
mogelijkheid om de bebouwing uit te breiden, dan is hij ook
verplicht om deze landschappelijk in te passen.

Runstraat 5 - 5384 VH Heesch
0412-456502
info@verhoeven-montage.nl

www.verhoeven-montage.nl

Zolang de ondernemer zijn plannen nog niet uitvoert, hoeft
hij niets te doen. Maar zodra hij gebruik wil maken van de
planologische mogelijkheden, dan is hij verplicht om de
landschappelijke inpassing uit te voeren.
Hoe wordt zo’n maatregel geborgd?
Een enkele afspraak met (om bij het voorbeeld te blijven) de
ondernemer is doorgaans niet genoeg. Derden kunnen aan
zo’n afspraak namelijk geen rechten ontlenen. De maatregel
zal daarom moeten kunnen worden afgedwongen via de
regels in het bestemmingsplan. Dit moet dan via zo’n voorwaardelijke verplichting.
De vorm van de voorwaardelijke verplichting
De voorwaardelijke verplichting moet zeker aan een aantal
eisen voldoen. De rechter heeft diverse keren bepaald, dat
zaken als rechtszekerheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid noodzakelijk zijn. Wat betekent dat? In ons voorbeeld van de ondernemer betekent dit, dat niet volstaan
kan worden met alleen de voorwaarde dat de bebouwing
landschappelijk moet worden ingepast. Duidelijk moet ook
zijn hoe die landschappelijke inpassing vormgegeven moet
worden en binnen welk tijdsbestek.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Vinkelsestraat 22 - 5384 SG Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Kijk op onze website
voor de voordelen

www.opslagunit.eu

Opslagunits
te huur

Units vanaf 24 m²
tot en met 47 m²

Bedrijfsunits
te huur

Units vanaf 50 m²
tot en met 250 m²
Dintherseweg 9 - Nistelrode
06-46111667
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
70 Jaar dameskorfbalvereniging Altior
HEESWIJK-DINTHER - In 1985
kon er eindelijk begonnen worden met de bouw van een nieuw
clubgebouw aan de Droevendaal.
De leiding van Altior speelde dat
jaar nog een afscheidswedstrijd
tegen een mixed-team van de
voetbal- en hockeyclub omdat
men weg ging bij het Avesteynveld. Op 15 maart 1986 werd
het nieuwe clubgebouw officieel
geopend door wethouder Daandels. Na 37 jaar was er eindelijk
een eigen clubgebouw dat werd
gezegend door pastoor van de
Velden! Maar tien jaar later is
volgens diverse krantenkoppen
“Altior bouwval meer dan zat”.
Want de kleedlokalen bestonden
uit houten barakken die links
en rechts tegen de toen nieuwe kantine waren geplaatst. De
korfbaljeugd mocht zich er niet
meer verkleden, want als het
regende liep het water langs de
elektriciteitsleidingen naar beneden en als je niet uitkeek waar je
liep ging je door de bodem naar
buiten!
Wethouder Verkuijlen kwam met
een oplossing; een woonwagen
als kleedlokaal en de gemeente
kwam met een mooi geldbedrag
zodat er weer verbouwd kon

Het begin van een eigen clubgebouw aan de Droevendaal

Zoals het er voor het eerst uitzag met links en rechts de oude houten barakken

worden met twee nieuwe kleedlokalen die volledig voldeden
aan de eisen van de NSF. En met
die gedachte ging Altior verder
op naar haar 50-jarig bestaan.
De komende weken komen er
in DeMooiBernhezeKrant nog

verschillende verhalen voorbij
over 70 jaar Altior. Als er lezers
zijn die iets hebben meegemaakt
omtrent Altior, dan zijn die verhalen natuurlijk van harte welkom! Je kunt ze mailen naar
secretariaat@altior-korfbal.nl.

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

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

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 612594
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DUURZAAM BOUWEN
Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

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

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

www.van-heertum.nl

Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92

Onze nachtmerrie heet klimaatverandering
BERNHEZE - Klimaat is het gemiddelde weer over een periode van ongeveer 30 jaar en is al vaker veranderd. Het verschil met de huidige klimaatverandering is dat deze nu door de mens wordt veroorzaakt
en zich sneller ontwikkelt dan ooit.
Deze veranderingen kunnen al
deze eeuw het leven op aarde
heel onaangenaam maken en
grote schade toebrengen aan natuur, economie en mens. De oorzaak van de huidige klimaatverandering is de grote hoeveelheid
broeikasgassen sinds de industriële revolutie.
Door de uitstoot van deze broeikasgassen is de gemiddelde temperatuur op aarde sinds het midden van de negentiende eeuw
met ongeveer 0,85 graden gestegen. Dat lijkt niet veel, maar
toch heeft deze opwarming al tot
grote veranderingen geleid zoals
het smelten van het Noordpoolijs, het afsterven van het koraalrif

en een toename van weersextremen. Internationaal is afgesproken dat sprake is van ‘gevaarlijke
klimaatverandering’ vanaf een
temperatuurstijging van twee
graden. Op basis van de huidige
uitstoot van broeikasgassen zijn
we echter op weg naar een opwarming van vier tot zes graden
binnen 80 jaar. Een dergelijke opwarming zou het leven op aarde
onherkenbaar en zeer onaangenaam veranderen. Het leidt
tot extreem weer en massaal
uitsterven van grote delen van
het planten- en dierenrijk. Op
de langere termijn ook tot grote zeespiegelstijgingen door het
smelten van gletsjers en ijskappen op Groenland en Antarctica.

Het veranderende klimaat kan
daarnaast grote gevolgen hebben voor de voedselvoorziening
en de verspreiding van tropische
ziektes. Naarmate de temperatuur verder stijgt wordt de kans
groter dat er kantelpunten optreden waar de mens in het geheel
geen grip op heeft. Als we deze
gevaarlijke vormen van klimaatverandering willen voorkomen
moet het roer om.

PIETBOON by
DOUGLES
& JONES

BECO werkt aan een leefbare en
duurzame toekomst. Doe je ook
mee?

Meer info of aanmelden op
www.onsbeco.nl

en
Uw wens
Uw thuis!

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

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl

DUURZAAMHEID
TIP

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Regelmatig te zien bij RTL 4

Laadpalen

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u Heesch
u T:•0412
Nieuwe
Erven
21 21
45 61 98

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

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

Gebruikte toners en
inkt-cartridges gooi
je natuurlijk niet
weg, die verzamel je
en doneer je aan een
goed doel.

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren
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HOU JE STERK, WIJ DENKEN AAN JE!
Een positieve gedachte voor al die
harde werkers in vitale beroepen,
zieke mensen en iedereen die slachtoffer is
geworden van deze coronacrisis.

Een eresaluut door het gilde uit
Nistelrode voor 75 jaar bevrijding
NISTELRODE - Rekening houdend met de beperkte samenkomstmogelijkheid vanwege het coronavirus,
werd op 5 mei een ingekort eerbetoon gehouden bij de gildekapel op de Gildenhof als uiting van respect aan de omgekomen Canadese vliegeniers.

Bij het Canadees herinneringsmonument werden bloemen
gelegd. Het monument lag er
keurig verzorgd bij. Deze taak
was door de leden van de heemkundekring Nistelvorst uitgevoerd. Na het leggen van bloemen werd door gildekeizer Jan
van der Avoort de Nederlandse-,

Canadese-, Engelse- en Amerikaanse vlag gehesen.
De ceremonie op deze gedenkdag van het 75ste bevrijdingsjaar
werd door het gilde St. Antonius
Abt-St. Catharina op ingetogen
wijze afgesloten met een eresaluut aan onze bevrijders. In de
gildekapel brandde een gedach-

teniskaars uit dankbaarheid aan
hen die streden in den vreemde.
‘Opdat wij hen die hun leven lieten voor onze vrijheid niet vergeten.’
5 mei 2020
Ton Vorstenbosch, Erehoofdman

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
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Lees- en
luistertips!

Bibliotheken Heesch en
Heeswijk-Dinther weer open

van Marie-José Cornelussen, Bibliotheek Bernheze
Tip 1

e-book +
Thuisbieb

Tip 2

e-book
+ luisterboek
+ Thuisbieb

Tip 3

e-book +
luisterboek

De vlucht van Omid – Lysette van Geel
“Dit waargebeurde verhaal over de
10-jarige Omid heeft me echt geraakt.”
“Dit verhaal laat duidelijk zien hoe zwaar
en moeilijk het is om je land, je vriendjes en
verdere familie te moeten verlaten. Ik dacht
bij het lezen steeds: wat kunnen mensen
elkaar toch veel ellende aandoen. Dit boek
verdient het om niet alleen door kinderen
maar ook door volwassenen gelezen te
worden.”
Thuis mag ik niet meer zeuren –
Sylvia Witteman
“De scherpe en humoristische
observaties laten mijn dag met een
glimlach beginnen.”
“De columns van Sylvia Witteman in de
Volkskrant lees ik altijd graag. In deze
bundel van een verzameling columns komt
weer van alles aan de orde en dat zorgt
voor een opkikker op elk gewenst moment
van de dag. Daar hebben we in deze tijd
allemaal behoefte aan.”
Honderd uur nacht – Anna Woltz
“Anna Woltz is een van de beste
Nederlandse kinderboekenschrijvers.”
“Woltz schrijft prachtig en grappig; met
een paar rake woorden kan ze precies
vertellen wat de situatie is. In dit boek
reist de 14-jarige Emilia alleen naar New
York en komt daar in de orkaan Sandy
terecht. Vanwege de coronamaatregelen
is de herkenbaarheid van een aantal zaken
waarmee ze daar te maken krijgt, groot. Ik
vind het een boeiend verhaal waarin veel
gebeurt, absoluut een aanrader!”

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

Lieve allemaal,
Wat missen wij jullie,
we hopen dat deze gekke
periode snel voorbij is en we
weer gezellig met iedereen
samen kunnen zijn.
Voor Fer en Jur een
fijne verjaardag in
deze bijzondere tijd.
Dikke knuffel

opa Cor en
oma Marijke

BERNHEZE - De Noord Oost
Brabantse Bibliotheken (NOBB)
zijn bijna acht weken alleen online open geweest.
Leden konden zelf geen nieuw
leesvoer uit de kasten kiezen,
maar dat gaat langzamerhand
veranderen. Met ingang van heden gaan een aantal bibliotheken open. Daar waar het kan,
met een beperkte dienstverlening, aangepaste tijden en de
nodige veiligheidsmaatregelen.
Je kunt alleen lenen en inleveren.

Er is uitsluitend zelfservice, geen
verblijf, geen leeszaal, geen ontmoeting. Stapje voor stapje breiden we het verder uit.
De bibliotheken in de plaatsen
Heesch en Heeswijk-Dinther zijn
vanaf heden geopend voor zelfbediening. De bibliotheek in Nistelrode is nog gesloten. Belangrijk om te weten: met een pasje
van de bibliotheek kun je in alle
Noord Oost Brabantse Bibliotheken terecht. En de komende tijd
blijft de boetevrije periode van
kracht.

Verrassingstassen
Nu er weer bibliotheken open
gaan, is het niet meer mogelijk om verrassingstassen aan te
vragen. De lopende aanvragen
worden afgehandeld.
Voordeel voor bibliotheekleden
Ben je nog geen lid van de bibliotheek? Dan mag jij ook al
naar de bibliotheek.
Word nu lid: online of in de Bibliotheek. Actuele informatie en
de openingstijden zijn te vinden
op www.nobb.nl

Uitslag Vorstenbosch ‘Kwist online
VORSTENBOSCH - De uitslag van de vijfde Vorstenbosch ‘Kwist wordt woensdag 20 mei vanaf 20.30
uur bekendgemaakt. Zoals iedereen dat in deze bijzondere tijd gewend is, zal dat online gebeuren.
Zaterdag 7 maart stond het dorp
voor het vijfde jaar op rij op z’n
kop tijdens de Vorstenbosch
‘Kwist. Straten stroomden vol
met deelnemers die opdrachten
volbrachten, op het Mr. Loeffenplein verschenen levende standbeelden en in MFA De Stuik
werd een ballroomwedstrijd gehouden.
Het zijn taferelen die we ons nog
nauwelijks kunnen voorstellen.
De vijfde Vorstenbosch ‘Kwist
was ook zo’n beetje de laatste
grootschalige activiteit die in het
dorp werd gehouden. Amper

een week later ging de boel om
begrijpelijke redenen op slot.
Hoewel de organisatie (op veilige afstand) direct aan het nakijkwerk was begonnen, behoorde
een feestelijke uitslagavond niet
meer tot de mogelijkheden. Lange tijd heeft men de hoop gekoesterd dat er nog een moment
zou komen waarop dat wel weer
mogelijk zou zijn. Inmiddels is
duidelijk geworden dat het organiseren van een feestavond met
een paar honderd gasten voor
langere tijd niet mag en kan.
De organisatie heeft daarom be-

sloten om de deelnemers niet
langer in spanning te laten zitten. Op woensdag 20 mei kan
iedereen vanaf 20.30 uur de
livestream https://show2all.nl/
kwis volgen waarin de uitslag
bekendgemaakt zal worden.

Uitslag Nisseroise BlijfThuisKWIS
NISTELRODE - De organisatie van de Nisseroise BlijfThuisKWIS wil hierbij iedereen bedanken voor
deelname en de ontzettend leuke reacties die zij op het organiseren van de Kwis heeft ontvangen.
Maar liefst 63 teams hebben hun
antwoorden ingestuurd. Dat waren ruim 300 mensen die hebben meegedaan! De deelnemers
kwamen niet alleen uit Nistelrode, maar onder andere ook uit
Heesch, Heeswijk-Dinther, Schaijk, Overasselt, Zijtaart, Groesbeek en Potsdam (in Duitsland)!
De deelnemers kregen vragen
over Koningsdag, mochten puzzels oplossen, een filmpje maken
van het organiseren van een vrijmarkt in eigen tuin en daarnaast
was er genoeg te knutselen, tekenen en bouwen voor de kinderen. De deelnemende gezinnen hoefden zich in ieder geval
niet te vervelen.
De uitslag
In totaal waren er 536 punten te
verdienen en met een gedeelde
tweede plaats heeft de organisatie een extra tweede prijs toegevoegd. Met deze prijzen wil de
organisatie een aantal ondernemers uit Nistelrode een hart onder de riem steken in deze tijd!
- 1ste prijs (€ 75,- van Eetcafé
’t Pumpke): Tiebovisbri met
522 punten!
- 2de prijs (cadeaupakket van
DIO/The Read Shop Sparkling & cadeaupakket van
Chill, totale waarde € 50,-):
FavaTh met 513 punten en
IsoLeestjes met 513 punten!
- 3de prijs (cadeaupakket van

Winnaars BlijfThuisKWIS

Bloemsierkunst Ari-Jenne ter
waarde van € 25,-):
De Gimpies met 507 punten!
- Het leukste TikTokfilmpje
(€ 15,- van de Versdriehoek (Slagerij van den Tillart
(gesponsord), Groente- en
fruitspeciaalzaak Ceelen
(gesponsord) en Van Mook,
de Echte Bakker)) is gewonnen door ‘De Bergjes’!
- Het leukste Woningsdagfilmpje (€ 15,- van de Eeterij) is

gewonnen door ‘Sint Jorishoeve’!
- De gratis inschrijvingen voor
de Nisseroise Kwis van die op
28 december plaatsvindt zijn
gewonnen door ‘Kellendonkjes’ en team ‘Maxend 58, 73
en 81’!
Winnaars; van harte gefeliciteerd! De antwoorden van de
BlijfThuisKWIS zijn te vinden op
www.nisseroisekwis.nl.
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Grenzeloos BERNHEZE

LUCHTPOST
ANDALUSIË

LUCHTPOST
SPANJE

Laten we hiervan leren
Vorig jaar op 1 april kregen wij de sleutel van ons huis in Spanje. Het was de bedoeling te
switchen naar behoefte tussen Cabrils (vlakbij Barcelona) en Heeswijk-Dinther. Je kunt en wilt
van alles plannen om bewust vorm te geven aan je leven, maar er doen zich altijd situaties
voor die met jouw planning even geen rekening houden en keuzes voor jou maken. Dat is
ook het interessante van het leven, vind ik. Waar je dan wél denkt eigen keuzes in te maken
is, hoe om te gaan met de situaties. Het coronavirus ís zo’n situatie. Persoonlijk kijk ik liever
naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar wat niet kan. Zo zie ik bijvoorbeeld mooie,
warme en innovatieve ideeën ontstaan waarin ik flexibiliteit
van de mens zie. Ik zie dat we elkaar oprecht missen en nu
voelen dat ‘samen’ niet vanzelfsprekend is. Ik zie verdriet en
andere manieren om toch troost te bieden. Ik zie mensen meer
tijd hebben voor zichzelf in plaats van altijd maar te rennen
en te vliegen. Ik heb alle tijd van de wereld nu. Zittend in mijn
‘creatieve bubbel’ is ruimte en vrijheid om van alles te doen. Ik
lees de mooiste boeken. Oude pallets heb ik uit elkaar gehaald,
geschuurd en tot kasten en een tafel omgebouwd. Ik kan
schilders bestuderen en mij laten inspireren tot eigen werk. Ik
leer online teken- en schildertechnieken. Ik klei. Ik boetseer. En
in mijn atelier boven op zolder komt mijn eigen werk tot leven.
Ik ben enorm productief en word hier super blij van!
De politie staat overal en controleert streng. Dus net als alle andere Spanjaarden houd ik mij
strikt aan alle maatregelen en ik blijf braaf ‘binnen’. Maar wat een verschil maakt ‘een binnen’!
De romantische, pittoreske steegjes met de kleine balkonnetjes vol bloemen, zijn ineens niet
meer zo romantisch of schattig. Mensen in steden hebben geen buiten: alleen groene openbare
parken of speelplaatsen die jong en oud intensief gebruiken voor het samenkomen. Maar door
corona geen schommelende kinderen en pratende oudjes op de parkbankjes. Nee, hier betekent
thuisblijven vier hoog achter in vaak té kleine flats met het hele gezin. Wat voel ik mij dan rijk
en dankbaar op ‘mijn berg’ in ons huis met grote tuin en met een uitzicht over de zee dat nooit
verveelt. En wat is het uitzicht sinds corona véél helderder: we kunnen zelfs Barcelona zien door
de o zo schone lucht!
Ik hoop dat we deze coronatijd niet als verloren beschouwen, maar als leertijd. Dat het anders
moet, maar hoe precies - daar heb ik geen antwoord op. Laten we het vooral ‘anders’ gáán
doen en samen bespreken hoe!
Groetjes, Hieke

Coro
nieu naws

Bedankt
HEESCH - Helaas zijn ook
wij in deze bizarre tijd getroffen door het Coronavirus. Via deze weg willen
wij onze grote dank daarom
uitspreken voor de goede
hulp van Buurtzorg Heesch.
Tijdens ons ziek zijn hebben
zij onze dochter direct weten te ondersteunen in de
zorg voor ons.
Ook huisartsenpraktijk De
Zwaan en Van Sonsbeek
stond ons met raad en daad
bij.
Verder willen we familie,
buren en vrienden bedanken voor hun ondersteuning
en belangstelling.
Nogmaals hartelijk dank,
Leo en Thera
van de Wetering

Een dikke twee jaar gelden besloten wij, Irene en David van
den Boogaard, om met ons gezin het roer om te gooien.
We vertrokken naar Spanje om daar een nieuw begin
te maken. In december 2018 verkochten wij ons huis in
Heesch, bivakkeerden we een jaar bij (schoon)moeders om
te sparen en uiteindelijk kwamen wij op 6 januari 2020 met
een volgepakte auto aan bij ons nieuwe huis in het prachtige
Cómpeta, Andalusie. Wat heerlijk begon met heerlijke
temperaturen, mooie zonnige stranddagen en snel nieuwe
vrienden maken, eindigde een beetje wrang…
We wonen echt hemels,
op de campo (vrij vertaald
platteland) in de bergen,
tussen olijfbomen, we
eten sinasappels uit eigen
tuin en maken limoncello
van de citroenen uit onze
citroenboompjes. Een kleine
twintig minuten rijden en
we zitten op het strand
van Torrox, waar wij een
eigen horecazaakje op de
planning hadden staan.
Pandje gehuurd, apparatuur
gekocht en alles geschilderd,
konden we bijna open,
toen het lot anders besloot.
Corona werd ook in Spanje
geconstateerd en al snel
ging alles op slot.
Echt op slot. Veel mensen die wij spreken in Nederland
schijnen verbaasd te zijn over de verregaande maatregelen
die men hier treft. We mogen de deur niet uit zonder
geldige reden en al helemaal niet met zijn tweetjes. Nu
wonen wij erg vrij en kunnen nog lekker in de tuin, bij het
zwembad toeven, maar er zijn heel veel mensen die in een
klein appartement opgesloten zitten. Kinderen die al meer
dan 40 dagen niet buiten komen. De versoepelingen die
we hier krijgen, spreken elkaar tegen. De bedrijfjes mogen
voorzichtig open, maar de mensen mogen nog steeds niet
echt naar buiten. En weer is de alarmfase verlengd, nu tot
24 mei.
Na een half jaar wonen, investeren en leven, beginnen
onze reserves op te raken en zien wij ons genoodzaakt
onze droom op te schorten. Ik wil hem nog niet helemaal
opgeven, maar met een gezin doen we dit niet nog eens.
Een nieuwe school en nieuwe taal is erg moeilijk geweest
voor onze drie kleintjes, vooral de middelste vond het
verschrikkelijk. En toen het net een beetje leuker voor ze
werd en ze langzaamaan vriendjes kregen, mochten ze
ineens niet meer naar school. Thuisscholing was dan ook een
drama. Ik volg zelf Spaanse les, maar lesgeven in het Spaans
is toch andere koek!
Onder het mom van ‘keuzes moet je vieren’ hebben David
en ik een fles cava opengetrokken en geproost op het feit
dat we weer naar huis gaan. Kids superblij, de twee oudsten
traantjes van geluk! Schoolwerk hebben we aan de kant
geschoven en we gaan van de tijd die ons nu hier rest een
gezellige tijd maken. Het is al zwaar genoeg voor ons, maar
ook voor hen, en ik wil niet dat zij hier een trauma aan overhouden.
Nu de zware taak een huis te vinden in Heesch. Kopen
zal voorlopig nog geen optie zijn, huren via een makelaar
wordt ook lastig, omdat wij geen inkomen kunnen laten
zien. We hopen dus op een via-via contact die ons op weg
kan helpen en via Facebook komt er wel een en ander op
gang gelukkig, maar iets concreets is er nog niet. Dus mocht
iemand dit lezen en ons willen helpen, mail naar
info@demooibernhezekrant.nl. De berichten worden
doorgestuurd. Bij voorbaat dank.
Irene en David, Roos, Gijs en Rens
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Geslaagd feest voor diamanten bruidspaar Dortmans
HEESWIJK-DINTHER - “Het was een mooi feest”, zeggen Frans en
Margo Dortmans uit Dinther tevreden, als ze terug kijken op hun
60-jarig huwelijksfeest, afgelopen zondag 10 mei. Buren, vrienden, kinderen en kleinkinderen dachten niet in beperkingen, maar
in mogelijkheden in deze coronatijd. En dat resulteerde in een dag
waar het diamanten bruidspaar met veel plezier naar terugkijkt. Het
geplande feest in de zaal moesten zij door corona afzeggen. Maar
misschien was dit feest zelfs nog mooier.
“Jullie zijn een licht in onze gemeenschap”, sprak pastoor Joost
Janssen het bruidspaar toe, dat
twee meter achter een slinger
vanuit hun eigen tuin luisterden.
Tijdens de livestream-mis in de
Abdij van Berne had hij een kaars
in een lantaarn aangestoken en
deze zette hij nu ruim voor het
bruidspaar neer. Hij benadrukte de betrokkenheid van zowel
Frans als Margo als bestuurders
van onder andere de parochie en
als vrijwilligers op allerlei fronten. Ook de buurvrouw, Marijke

Verhagen, sprak namens alle
buren, die vanuit hun eigen
tuin meekeken. Zij vertelde een
anekdote die erop neerkwam dat
Frans en Margo nog altijd volop
van de partij zijn als er in de buurt
iets wordt georganiseerd.
Corona
Corona heeft ook bij Frans en
Margo in de familie en vriendenkring levens gekost. Zo overleed
pas schoonzus Annie Dortmans
en enkele weken eerder broer
Gerard Dortmans. Om zichzelf
Het jubileum werd voor Frans en Margo alsnog een bijzondere dag

Tekst: Angelique Dortmans Foto’s: Edwin Hendriks

tegen corona te beschermen zijn
zij niet naar de uitvaarten geweest, hoe verschrikkelijk zij dit
ook vonden. Om broer Gerard
Dortmans toch nog een beetje
te eren, hadden de kinderen van
het diamanten bruidspaar nu een
lied gemaakt op de melodie van
“Ik hou van Brabant”, een van
de liederen die Gerard graag op
zijn accordeon speelde. Onder
leiding van accordeonist Wim

Smits werd dit lied door iedereen
vanaf de straat, de tuin of het
balkon meegezongen. Gevolgd
door nog twee korte liedjes van
de liederentafel.
Toen het bruidspaar dacht dat
alles was geweest, klonk er hard
getoeter en kwamen vrienden en
familie met hun versierde auto’s
langsgereden. Eerst een rondje
toeterend en daarna, op meer dan

twee meter afstand van elkaar en
van het bruidspaar, brachten zij
hun gelukwensen over. Zelfs een
aantal versierde fietsen deed mee
en de fietsers bleven op gepaste
afstand van elkaar. Zij stopten
voor het bruidspaar op straat en
zongen “Lang zullen ze leven”.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums
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Diamanten bruidspaar: Harrie en Riek van Cleef
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag was het alweer 60 jaar geleden dat Harrie (89) en Riek (87)
van Cleef elkaar het ja-woord gaven. Ze leerden elkaar kennen in 1958 op de kermis in Vorstenbosch en
na twee jaar verkering zijn ze in 1960 getrouwd, waarna ze samen begonnen op de boerderij van Harrie
z’n ouders in de Zandstraat in Dinther. Hier werden hun twee zoons en dochter geboren.
In 1970 hebben Harrie en Riek
via de ruilverkaveling een nieuw
agrarisch bedrijf gebouwd op de
Berkenvenseweg, waar ze beiden
actief waren op de boerderij. Tussendoor gingen ze wel eens op
studiereis, waar de nodige agrarische kennis opgestoken werd. In
1985 heeft zoon Jan de boerderij
overgenomen en is het echtpaar
in de nieuwe woning tegenover
de boerderij gaan wonen. Vanaf
toen hebben Harrie en Riek regelmatig verre reizen gemaakt, met
familie of vrienden. Ook trokken

ze er regelmatig met de fiets op
uit. In 1989 zijn ze verhuisd naar
de Donkeren Dijk, waar ze tot
september 2018 met veel plezier

dat ze ervoor hebben gekozen en
hebben het dan ook goed naar
hun zin, met heel veel bekende
mensen om hen heen. Tot de dag

Ze hadden er een mooi verzorgde
tuin, waar ze beiden dan ook veel tijd
in door hebben gebracht.
hebben gewoond. Ze hadden er
een mooi verzorgde tuin, waar ze
beiden dan ook veel tijd in door
hebben gebracht.
Helaas hebben ze in 2016 plotseling afscheid moeten nemen van
hun zoon Rudi, wat een enorme
impact op hun leven heeft gehad
en nog heeft, en natuurlijk op de
hele familie.
In september 2018 kregen ze de
mogelijkheid om samen een appartement te betrekken in Laverhof, en omdat Riek al een paar
keer vanwege haar gezondheid
tijdelijk op Laverhof had gewoond en ze dus goed wisten
wat het was om gescheiden te
moeten leven, hebben ze besloten om sámen naar Laverhof te
gaan. Ondanks dat dit een hele
grote overgang was, zijn ze blij

van vandaag fietst Harrie nog
vaak een rondje, waarbij er altijd
wel even aangelegd wordt bij de
boerderij op de Berkenvenseweg.
Of er wordt een route gefietst
langs de maïsvelden.
Ook Jeu de boules en zingen behoort tot zijn hobby’s. Riek houdt
zich vooral bezig met lezen en
handwerken, maar een potje
kaarten is toch wel haar favoriet,
wat ze dan ook het liefst dagelijks doet. Ze heeft verschillende
kaartclubjes.
Helaas kon het feest vanwege de
coronacrisis niet doorgaan, maar
de kinderen hebben er op aangepaste wijze toch een gezellige
dag van gemaakt. Harrie en Riek
hopen nog lang van elkaar, hun
kinderen, twaalf kleinkinderen en
(bijna) twee achterkleinkinderen
te kunnen genieten.

Riek en Harrie wonen samen in Laverhof met veel bekende mensen om
hen heen
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Laverhof organiseert
ontmoetingsmomenten
tussen bewoners en familie

Coro
nieu naws

HEESWIJK-DINTHER - De coronacrisis heeft een enorme impact op alle bewoners van Laverhof en hun
familie. Het sluiten van de locaties voor bezoek vraagt van iedereen veel aanpassingsvermogen.

“Ik ben zo blij dat ik hulp heb gevraagd”, vertelt Monique.
“In je eentje kom je er gewoon niet uit.” Met een leefgeld van
€ 150,- per week is het nog steeds geen vetpot voor haar gezin
met zeven thuiswonende kinderen. Maar er is weer overzicht
en rust in het gezin nu zij hulp kregen van maatje Gerard.
In de week voor Kerst vertrouwde zij de pastoor van haar
kerk toe dat ze echt niet meer wist hoe ze haar gezin te
eten kon geven. “Wat er daarna gebeurde is ongelooflijk”,
vertelt Monique. “Binnen een paar dagen stonden er volle
boodschappenkarren voor de deur. We kregen ondersteuning
van het hulpfonds en men vroeg of ik ondersteuning wilde van
een SchuldHulpMaatje.”
Een keer per maand schoof zij met Gerard aan tafel om de
betalingsoverzichten door te nemen. Een keer per week
gebeurde hetzelfde met de post. Het was fijn voor Monique
dat ze met hem ook andere zaken kon bespreken.
Maatje Gerard pakte het drastisch aan. “De eerste stap was
een kasboek”, legt hij uit. “Dat gaf overzicht over de uitgaven.
De tweede stap was een logboek waarin zij alle contacten en
afspraken met hulpverleners vastlegt. Die lopen hier in en uit.
Monique heeft een complex gezin. En de derde stap was het
in kaart brengen van de schulden. Sommige waren beslist niet
terecht. Daar zijn we lang mee bezig geweest.”

Ontmoetingsmoment Cunera: Wim en Riek Meulenbroek

Daarom
organiseren we
ontmoetingsmomenten

De schuld waar Monique en haar man mee worstelden kwam
onverwacht. “We hadden schuldsanering achter de rug.
Na afloop bleken er toch nog opeisbare schulden over.
Wij wisten niet dat die van de overheid open blijven staan.
Door incassokosten en procedures liep de schuld van € 4.000,binnen een jaar op naar € 16.000,-.” Toen zaten ze knel,
want je komt niet voor een tweede keer in aanmerking voor
schuldsanering.
Van Gerard heeft Monique nu geleerd hoe ze betalingsregelingen kan treffen met haar schuldeisers. Ze maakte
een lijst met de termijnen en aflossingsbedragen. “Het
was fantastisch als ik er weer een paar kon schrappen”,
vertelt Monique trots. Haar zelfvertrouwen is met sprongen
vooruitgegaan.
“Ik besef goed dat ik zelf gedeeltelijk verantwoordelijk was
voor de problemen. Daarom wilde ik ze ook oplossen. Maar
mijn verleden achtervolgde mij steeds. Ik ben een periode
verslaafd geweest en belandde ervoor in de gevangenis.
Toen men mijn zes weken oude baby afnam besloot ik af te
kicken. Dat is gelukt. Maar instanties wantrouwen mij nog
steeds. Gerard veroordeelde mij nooit. Hij heeft mij als een
vader geholpen en liet merken dat hij in mij geloofde. Dat
gaf mij moed om door te zetten. Ze straalt. “Ik heb zelfs
weer werk gevonden. Ik ben ontzettend dankbaar. Inmiddels
zijn wij verhuisd naar een andere woonplaats. We wonen
lekker buiten, maar betalen ook minder huur. Dat is mooi
meegenomen. Maar Gerard vergeet ik nooit. Ik heb nog steeds
veel aan de dingen die hij me heeft geleerd.”

Ontmoetingsmoment Cunera: Ad van Noort en dochter Barbara bij
Romana van Noort

Het ‘leven als thuis’ bij Laverhof
ziet er in deze crisis ineens heel
anders uit. Medewerkers zijn onherkenbaar voor cliënten door
de beschermende kleding die ze
moeten dragen. Familie mag niet
meer op bezoek komen. Er zijn
geen grote groepsactiviteiten
en bewoners en cliënten blijven

zoveel mogelijk in hun eigen appartement, woongroep of huis.
Sanne Kivits en Dion van Kaathoven, teammanagers Welzijn:
“We doen ons uiterste best en
stellen alles in het werk om deze
periode samen zo goed mogelijk
door te komen. Daarom organi-

seren we ontmoetingsmomenten tussen bewoners en familie.
We hebben familie uitgenodigd
om een bezoek te brengen aan
hun naaste en samen een afspraak gemaakt voor het bezoek
dat buiten plaatsvindt.
We hebben verschillende hoekjes gecreëerd met parasols en
partytenten en de bewoners en
bezoekers zijn via een glasplaat
en soms via een raam van elkaar
gescheiden. Maar ook op balkons, bereikbaar via brandtrappen kan een bewoner bezocht
worden. De medewerkers begeleiden de bewoners naar hun
bezoek dat voor mooie en soms
emotionele momenten zorgt.”

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

Gerard glundert als je hem vraagt hoe hij terugkijkt op de
periode dat hij Monique begeleidde. “Monique pakte alles
wat ik haar leerde snel op. Zij was echt gemotiveerd om
schoon schip te maken. Dat was voor mij ook een enorme
bemoediging. Daar doe je het allemaal voor.”
Voor meer informatie mail naar
schuldhulpmaatjebernheze@gmail.com.
Kijk ook eens op www.schuldhulpmaatje.nl
(voor maatjes en algemene informatie),
www.uitdeschulden.nu (voor hulpvragers),
www.geldfit.nl (voor voorkomen van geldproblemen),
www.moneyfit.nl (voor jongeren met geldvragen) en
www.eerstehulpbijschulden.nl (voor herkennen van
geldzorgen).

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

GASHANDEL WILLEMSEN
Kerkstraat 117 - Zeeland
06-54650715 - www.gashandelwillemsen.nl
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Alle jeugd welkom bij tennisvereniging De Hoef

Winnaars kleurwedstrijd
bekend

HEESCH - Lekker buiten sporten is voor de jeugd gelukkig weer mogelijk en tennissen is bij uitstek een
sport die goed past in de huidige anderhalve-meter-samenleving. Tennisvereniging De Hoef biedt de
mogelijkheid voor jeugd om in mei kennis te maken met deze leuke en uitdagende sport.
Kennismakingsuurtjes op zaterdag 16, 23 en 30 mei:
- Kinderen van 5 tot en met
12 jaar: 9.30 tot 10.30 uur
- Jeugd van 13 tot en met
17 jaar: 10.30 tot 11.30 uur.

Bij uitstek een sport
die past bij de huidige
anderhalve-metersamenleving
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Opgeven kan tot de
vrijdag voorafgaand tot 19.00
uur. Stuur een mail naar
jeugd@tvdehoef.nl,
vermeld
daarbij de naam en leeftijd en

het telefoonnummer van een
ouder. Geef ook even aan of
je zelf een racket hebt, anders
wordt daar voor gezorgd.

NOC*NSF en de aanvullende
richtlijnen voor tennis van de
KNLTB, beide goedgekeurd door
RIVM en gemeente.

Bij De Hoef worden de richtlijnen gehanteerd van het Protocol Verantwoord Sporten van

Heb je vragen dan kun je contact opnemen met Evy van der
Heijden via jeugd@tvdehoef.nl.

Heeswijkse balletschool danst buiten

HEESWIJK-DINTHER - Vanaf vorige week is de Heeswijkse Balletschool weer van start gegaan
en wel buiten! Dat is uitstekend
bevallen.
Omdat er weer buiten mocht
worden gesport dacht Willeke
van Slooten, dansdocent van
de Heeswijkse Balletschool, dat
er dan natuurlijk ook buiten gedanst kon worden.
Aangezien de school beschikt
over een tuin die daar zeer geschikt voor is heeft Willeke haar
leerlingen daar uitgenodigd om
eindelijk weer een balletles te

komen volgen. Dit bleek een uitstekend idee, want de leerlingen
hebben zich er weer eens heerlijk

‘De leerlingen hebben
zich weer heerlijk uit
kunnen leven’
uit kunnen leven. Zelfs voor muziek was gezorgd. Uiteraard gaat
dit allemaal volgens de ‘coronaregels’, wat niet zo’n probleem is
want er is genoeg ruimte!
Tijdens die donderdagmiddag
genoten de danseressen tussen

de bloemen van heerlijke lentegeuren terwijl ze dansten op het
gras. Bovendien was het prachtig weer dus werd het een groot
succes.
Nu maar hopen dat het redelijk
weer blijft zodat de leden kunnen blijven dansen op deze bijzondere manier, totdat zij weer
terechtkunnen in de speelzaal op
Basisschool het Mozaïek.
Als er nog kinderen zijn die dit
ook wel willen meemaken dan
kan dat! Neem even contact op
via van.oorschot@ziggo.nl of
06-33922311.

Dance Team Nistelrode gaat weer
van start met kijklessen
NISTELRODE - Eindelijk kan Dance Team Nistelrode haar kijklessen gaan houden! Alleen nog niet binnen maar buiten op het sportpark van Prinses Irene. Er zijn twee kijklessen; één voor kinderen van 5 tot
en met 8 jaar en de tweede is voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Voor oudere kinderen kan er in
overleg iets geregeld worden.
De kijklessen vinden plaats op
vrijdag 15, 22 en 29 mei. Omdat
er nu strenge regels gelden in
verband met corona moet iedereen die mee wil doen zich eerst
aanmelden, zodat Dance Team
Nistelrode weet hoeveel kinderen er aanwezig zullen zijn. Wil
je je aanmelden of wil je meer
informatie? Mail dan naar info@
danceteamnistelrode.nl of bel
0412-612001.
Lestijden
Les 5 tot en met 8 jaar: 16.20
uur aankomst op het sportpark,
17.30 uur einde les.

Les 9 tot en met 12 jaar: 17.20
uur aankomst op het sportpark,
19.00 uur einde les.

‘Drie dagen,
twee groepen:
kijklessen worden
buiten gehouden’
In beide lessen wordt er met garde- en showdans elementen aan
de gang gegaan.
Zorg dat je je sportkleding en
sportschoenen al aan hebt want

je mag nog niet in de kleedruimte komen!
Dance Team Nistelrode hoopt op
enthousiaste jongens en meisjes
die de jongste groepen komen
versterken.
www.danceteamnistelrode.nl.

HEESCH - In maart kreeg Nederland te horen dat het een flinke tijd
vooral thuis zou moeten gaan doorbrengen. Geen feesten, evenementen of wedstrijden bij de sportclub. Inmiddels worden de maatregelen enigszins versoepeld en zijn veel clubs weer geopend voor
hun jeugdleden. Zo ook de Heesche Badminton Vereniging. Elke
week gaan jeugdleden, met respect voor de geldende regels, in de
buitenlucht aan de slag. Een mooi moment om één van de gehouden binnenblijfacties van de vereniging af te sluiten.
Midden in de crisistijd is de
Heesche Badminton Vereniging een heuse kleurwedstrijd
gestart. Door één van de twee
HBV-kleurplaten, met daarop
clubmascotte Hissie, zo mooi en
creatief mogelijk in te kleuren en
te versieren kon een mooie prijs
gewonnen worden door leden
en niet-leden.
Vele kleurplaten werden digitaal naar de Heesche vereniging

DE OPLOSSING

opgestuurd en in het dorp aan
vrienden en familie uitgedeeld.
Alle kleurkunstenaars kregen van
de vereniging al een mooi presentje. Maar niet iedereen kan
de hoofdprijzen winnen. Uiteindelijk heeft de jury de tekeningen van Nick Fransen en Thomas van der Burgt als winnaars
van de kleurwedstrijd aangewezen. Alle ingezonden kleurplaten zijn op www.hbv-heesch.nl
te bewonderen.
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Woord van troost in Bernheze

it Laverhof

Berichten vanu

Mevrouw Bep Braun voor haar
zus Zr. Clary in de Bongerd:
Ik mis je bezoekjes, maak het verder wel
goed en ben gezond!

Mevrouw Bep Peijnenburg voor haar
familie in Dinther en omstreken:

CC De Pas in Heesch

Heel veel groetjes van mij… dankjewel
voor de foto’s en leuke kaarten etc.
Blijf gezond allemaal!

Jumbo in Heeswijk-Dinther

Wim Meulenbroek voor
zijn vrouw Riek:
Lieve Riek; ik mis je!
(heb ik van de week tegen
de verzorging verteld!)
Ik hoop dat we snel weer
samen kunnen gaan
wandelen!

Team keuken Laverhof Heeswijk:
Laverhof in Heeswijk-Dinther

BERNHEZE - De Bernhezer Kunstkring (BKK) heeft inmiddels een
tiental ondernemers en instellingen, die meedoen door belangeloos hun reclameframes beschikbaar te stellen.
De BKK levert een aantal gedichten met een troostend karakter
aan, van een aantal landelijke bekende schrijvers, waaruit een keuze kan worden gemaakt. Zo wordt
er poëzie tentoongesteld van
onder andere Kopland, Deelder,
De Coninck, Morriën, Herzberg en
Hermans. Er zijn intussen al twee
gedichten te zien bij Jumbo en
Laverhof in Heeswijk-Dinther en
CC De Pas in Heesch.
Deze week zullen andere gedich-

ten geplaatst worden bij Jumbo,
de Eijnderic, De Bakkers Lamers
en Van Munster in Heesch, Van
Tilburg Mode in Nistelrode en
Lunenburg Events & More in
Loosbroek. Als alle gedichten een
plek hebben gekregen, vormen
ze een route waar mensen langs
kunnen lopen of fietsen, zo is het
idee. “De Bernhezer Kunstkring
is nog op zoek naar meer ondernemers of particulieren die mee
willen werken aan het initiatief
door hun reclameframes ter beschikking te stellen voor poëzie”,
vertelt bestuurslid Jeanine van der
Giessen. “We leveren gratis een
bemoedigende tekst op een passend zeildoek aan, die steun kan
bieden in deze tijd.”

Er waren heel vaak veranderingen en aanpassingen nodig wat eten betreft
en in overleg met de afdelingen is ons dat aardig gelukt.
Er is veel verdriet om ons heen geweest wat ons niet in de koude kleren
is gaan zitten, zoals men spreekwoordelijk zegt. Dat heeft ook ons dan ook
erg aangegrepen.
We hebben met veel bewoners een fijn contact omdat we voor hen het eten
in het restaurant en plaza verzorgen. We weten hoe belangrijk dat praatje
en contact is voor hen en ook voor ons.
Het maakt ons werk zeker leuker en waardevol om te doen.
Dat missen we op dit moment zeker en zien nu ook nog meer hoe veel dat
betekent voor iemand die hier woont. Maar met veel steun wat we hebben
gehad in de vorm van gebak, snoep, fruit en worstenbroodjes hebben we
veel waardering gekregen in ons werk in deze moeilijke tijd.
En daar doe je het voor. Zoals wij altijd zeggen:
we doen het graag voor de bewoners!

Fotograaf: Wim Rijkers Vorstenbosch
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