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De Waan, dé Bernhezer talkshow
op vrijdagavond!
BERNHEZE - Bernheze
krijgt een talkshow!
De aftrap is vrijdagavond
29 mei om 20.00 uur vanuit
Lunenburg Events & More
in Loosbroek. Één tafel,
spraakmakende gasten,
afstand en een goed
gesprek dat rechtstreeks
wordt gestreamd.
De Waan is een programma vol
kunst, cultuur, humor en wetenschap met als rotsen in de branding der conversatie Clemens
Geenen en Jeanine van der Giessen.
Gasten zijn onder andere
burgemeester Marieke Moorman, zij vertelt over hoopvolle
verhalen binnen de gemeente,
Paul Rademaker uit Nistelrode, mede-eigenaar van zorginstelling De Nistel en voormalig
BZB-lid, Willem II-voetballer
Freek Heerkens en Pieter Jan

Gerard in gesprek
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van Hoof, scheidend voorzitter van de Kersouwe, uit Heeswijk-Dinther.
Ook
Annie
Raaijmakers,
medewerker bij uitvaartzorg,
verpleegkundige Susan v.d.
Heuvel uit Vorstenbosch en
Heeschenaar Peter de Jager,
internist-intensivist bij het Jeroen
Bosch ziekenhuis, zijn te gast.
Kaylee Rijkers, die vorig jaar
nog een muzikale hoofdrol in
de Heeswijk-Dintherse Passion
had, zingt een lied van Ramses
Shaffey.

Duiding van
actualiteiten
en reﬂectie
op de waan
van de dag

De Waan is een gezamenlijke productie van De Bernhezer Kunstkring en Lunenburg
Events & More. Een herkenbaar
programma waarin duiding van
actualiteiten en reflectie op de
waan van de dag een belangrijke
plaats innemen.
De uitzending is vrijdagavond live
te volgen via www.debkk.nl en
de Facebookpagina van de Bernhezer Kunstkring. Like de pagina
en je wordt op de hoogte gehouden van het laatste nieuws!

Nieuwe anderhalvemeter-samenleving een
uitdaging voor mensen met beperkingen

Bernheze Bouwt
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Krant niet ontvangen?
Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl

Gebakskraam
Maasakkers
Verse olieen krentenbollen,
appelflappen
en Berlinerbollen
WEEKMARKT
woensdag Heesch
vrijdag Nistelrode

BERNHEZE - Quarantainemaatregelen, bezoekverboden en verdrietige bewoners van instellingen. Mensen met een beperking en hun verzorgenden worden in deze tijd flink op de proef gesteld. De impact
van het anderhalvemeter-protocol op het dagelijkse leven of een dagje uit is voor mensen met een
beperking soms erg groot!

Bernhezer Energie COöperatie

Zo is het voor mensen die afhankelijk zijn van hulp een grote
uitdaging deze afstand altijd te
bewaren, en kunnen blinden de
instructies die voortdurend gewijzigd worden niet zien. Winkels, horeca en andere dienstverlening moeten ook voor mensen
met een beperking toegankelijk
zijn. Zeker tijdens de huidige beperkingen en nu we ons voorbereiden op de anderhalvemetersamenleving.
Daarom richt Integraal Platform
Gehandicapten Bernheze (IPG)
zich tot beleidsmakers, ondernemers en allen die werken aan
het vormgeven van ‘het nieuwe

Sluit je
ook aan

100% duurzaam
opgewekte energie

plannen te maken voor de inrichting van ‘het nieuwe normaal’? Neem dan contact op
met IPG Bernheze. Zij denken
graag met je mee over het vinden van oplossingen. Ook zijn ze
nog op zoek naar versterkers die
graag willen helpen Bernheze zo
toegankelijk mogelijk te maken.
normaal’; om toch vooral deze
doelgroep niet uit het oog te
verliezen.

Loop je in deze tijd vast door
veranderingen in hulp, zorg of
mogelijkheden? Ben je bezig

www.onsbeco.nl

Zie pagina 22

WONING VERKOPEN?

Contactgegevens hiervoor:
www.ipgbernheze.nl,
info@ipgbernheze.nl,
of bel/WhatsApp, 06-58868935.

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven
SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen
en openbaar groen
- Grondwerken woningen utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Akker zonwering

Nodig ons eens uit een offerte voor
u te maken. U zult versteld staan!

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Heideweg
06-13386411 --info@cvanderven.nl
www.cvanderven.nl
Heideweg33--5472
5472 LC
LC Loosbroek
Loosbroek -- 06-613386411
info@cvanderven.nl -- www.cvanderven.nl

Zie pagina 13

rolluiken & buitenleven

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Gemeenschapshuis Servaes
dicht tot 1 september

Het coronavirus sloopt
inmiddels onze eens zo
bloeiende economie. Nu we
alweer bijna acht weken in de
intelligente lockdown zitten,
knarst en piept het aan alle kanten. Het ongrijpbare virus heeft
al zeer veel slachtoffers geëist, en families uit elkaar gerukt.
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BAKKERIJ

HEESWIJK-DINTHER - Na een zorgvuldige afweging binnen het bestuur van CC Servaes is besloten om het gemeenschapshuis voorlopig tot 1 september gesloten te houden voor alle bezoekers. Belangrijkste overwegingen zijn hierbij de gezondheidsrisico’s voor zowel
de reguliere bezoekers alsook voor de vrijwilligers die voor het merendeel tot de kwetsbare doelgroep behoren. Daarnaast is ook onder
meer de onvoorspelbaarheid van het coronavirus meegewogen.
Het bestuur realiseert zich dat
dit voor veel bezoekers, die inmiddels al enkele maanden hun
loop naar het gemeenschapshuis
moeten missen, hun contacten
beperken. Het bestuur hoopt dan
ook dat iedereen die daartoe in
de gelegenheid is, oog blijft houden voor mensen in zijn of haar
omgeving die zich alleen voelen.
Een kaartje, een telefoontje of
een praatje wordt vaak erg gewaardeerd en geeft het gevoel
niet vergeten te worden.
Ook de vrijwilligers van CC Servaes missen de plezierige contactmomenten met de bezoekers
en ook het onderling contact;
geen gesprekjes meer onder het
genot van een kopje koffie aan
de stamtafel. Het geplande tweejaarlijkse busreisje dat eind mei

op het programma stond, kon
geen doorgang vinden. Ook het
jaarlijkse fietsuitje moet wijken
door de maatregelen die in acht
moeten worden genomen. Als
blijk van waardering hebben alle
vrijwilligers onlangs een cadeaubon ontvangen, die besteedt kan
worden bij de plaatselijke bakker
Doomernik. Een gebaar dat door
velen positief is ontvangen.
CC Servaes wenst iedereen een
goede, gezonde zomer toe en
hoopt iedereen daarna weer
te zien in het mooie gemeenschapshuis dat immers als voornaamste functie heeft om een
ontmoetingsplek te zijn voor allen!
Voor meer informatie kijk op
www.ccservaes.nl.

Nieuw bij BBQenzo.nl

BBQ to go!

Bestel voor 14.00 uur
en haal deze vanaf
16.00 uur op.
0412-610102
nistelrode@bbqenzo.nl

Helaas zijn wij hier bij de bakkers Lamers er ook door getroffen,
door het grote verlies van onze eigen Robert Green,
fantastische muzikant en geliefde van Lizzy Lamers, onze
drijvende kracht achter de Bakkers Lamers. Onze klanten zullen
Robert herinneren als die leuke gezellige bezorger die elke dag
weer met een vrolijke noot zijn ronden reed. En wij van de
bakkers Lamers zullen vooral zijn positieve kijk op het oplossen
van problemen blijven herinneren.
Intussen richt het virus door de gedwongen sluiting van
vele maatschappelijke en economische sectoren zeer grote
economische schade aan. Wat voor veel bedrijven enorm
zwaar is. Wel vind ik persoonlijk dat we door de genomen
maatregelen allemaal wat beter op elkaar zijn gaan letten
en genieten we meer van kleine dingen. Men maakt er thuis
wat van. In de kleine besloten groepjes die zijn toegestaan
wordt er gekookt, gegeten en geborreld. Daar kunnen wij
mooi aan bijdragen met lekkere snacks als bruschetta’s, unieke
Harmburger broodjes en onze bekende tapasbroden.
Of kleine taartjes om toch sommige gebeurtenissen niet
zomaar voorbij te laten gaan. Al is het maar het vieren van een
geslaagde met een heerlijke Ossebol. Wij willen dan ook via
deze weg alle geslaagden van harte feliciteren met het behalen
van hun diploma.
Wat heel veel mensen handig vinden is onze webshop. Online
bestellen, betalen, ophalen en wegwezen. Nee, je hoeft niet te
wachten. Deze bestellingen zijn ook op te halen op onze PickUp Points in Haren, Maren-Kessel en Uden. Ook onze bakkerij
aan de Cereslaan is een heel makkelijk bereikbaar Pick-Up
Point.
Nu in deze lastige tijd bezorgen we jouw webshop-bestelling
ook thuis. Check onze website voor de voorwaarden. Verder
zijn we heel hard aan het werk om ons nieuwe product - ijs
uit onze banketbakkerij - voor te bereiden voor lancering.
Daarover hoor je snel meer.
Dit zit in het laatste stadium en we wachten dan ook op het
moment dat we open mogen, en wel, op een gepast moment,
want van dit fantastische ijs moet je wel echt kunnen genieten,
zonder te denken: ‘Kan dit wel?’!
Blijf gezond allemaal!
Melvin Snellen, de bakkers Lamers

Tip Heerlijke frisse salade
Neem gerust uw eigen
plank mee en wij maken
er iets bijzonders van...

Heerlijk
GRASKAAS
Wist u dat Bon Fromage ook

de grootste keuze heeft in vers
verkrijgbaar
in onze
winkels
gebrande
nootjes,
heerlijke
kazen,
in Oss en in Heesch
wijnen en andere delicatessen?

Kom snel langs
in Oss en Heesch
www.bonfromage.nl
www.bonfromage.nl

met geitenkaas en aardbeien

Boodschappenlijstje
• 250 gram aardbeien
• 100 gram veldsla
• 3 eetlepels pijnboompitten
• 150 gram zachte geitenkaas
• Balsamicodressing
Was de aardbeien, verwijder de kroontjes en snijd ze
doormidden. Doe de veldsla in een schaal, besprenkel
deze met balsamicodressing. Verdeel daarna de
aardbeien, stukjes geitenkaas en
Heerlijk
pijnboompitten over de sla.
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De Kersouwe zet in op natuurlijke
en duurzame bestrijding van de
processierups
HEESWIJK-DINTHER - De processierups is ook op Natuurtheater De Kersouwe in Heeswijk-Dinther een
ongenode gast en men is dit diertje dan ook liever kwijt dan rijk. Bezoekers en medewerkers van het
openluchttheater komen deze rups graag zo min mogelijk tegen, dat mag duidelijk zijn!
Daarom is De Kersouwe dit jaar
gestart met een milieuvriendelijke manier om van deze rups af
te komen. Eén die past bij het
groene theater. Onder leiding
van Kersouwenaar Piet-Hein
Hezemans is kennis verworven
over een natuurlijke en duurzame bestrijding van de processierups, en deze wordt dit jaar ook
toegepast.
Zo zijn er begin mei door specialisten drie grote kasten opge-

Lees- en
luistertips!
van Ellen Cremers, Bibliotheek Bernheze
Tip 1

hangen in het theater. In deze
kasten worden binnenkort de
rupsennesten geplaatst, samen
met hun natuurlijke vijanden:
vliegen en wespen. Deze parasieten zorgen ervoor dat er straks
uit de rupscocon geen rups meer
komt, maar een vlieg.
Op deze wijze worden de rupsen eigenlijk op biologische wijze
uitgeroeid. Je zou er haast een
toneelstuk van kunnen maken...
‘Moord in De Kersouwe!’

Boek

Tip 2

Pinksterfeesten Nistelrode
heeft pleister op de wond
NISTELRODE - De laatste week voor het Pinksterweekend zie je in Nistelrode de organisatie in de bekende
rode jassen overal lopen, rijden of fietsen en alle media staat vol van wat er gaat komen! Tenminste… dat
zou zo moeten zijn. Door het coronavirus zal het voor de eerste keer in 47 jaar rustig blijven in Nistelrode
en zal het weekend zonder Pinksterfeesten Nistelrode voorbij gaan. Zoals vele vrijwilligers die hun evenement niet door zien gaan, is het ook voor deze organisatie even slikken, die laatste, nu lege week voor
het evenement. Het wordt ook voor alle Nistelrodenaren een vreemde situatie: geen Pinksterfeesten, geen
geluid vanuit het centrum, geen festiviteiten, geen bezoekers… Een leeg centrum.
De organisatie heeft toch iets
bedacht om de komende week
te genieten van alles wat tijdens
Pinksterfeesten ooit vastgelegd
is. Rob Geurts, voorzitter: “De
PR-commissie heeft een mooie
winactie bedacht die we lekker
lokaal houden. Met acht waardecheques in de kluis van ‘Ben
loyaal, koop lokaal’ gaan we alle
bezoekers van eerdere Pinksterfeesten vragen of ze foto’s willen
delen met de volgers van onze
Facebookpagina. Het zou leuk
zijn wanneer hierbij ook mooie
verhalen worden verteld; een zin-

Acht
inzendingen
winnen een
waardebon

e-book

Tip 3

Luisterboek

netje mag ook, of een woord. Uit
alle inzendingen kiezen we acht
winnaars voor een waardebon
van ‘Ben loyaal, koop lokaal’.”
Sinds 1974 staat dit weekend ook
in de agenda bij de kermisexploitanten. Veelal dezelfde attracties
staan al tientallen jaren op het
Raadhuisplein en Tramplein. Zij
gaan nu allemaal een onzekere
toekomst tegemoet. “Wij wen-

sen alle ondernemers en kermisexploitanten die deze zomer
deze evenementen en nog veel
meer mislopen: heel veel sterkte”, besluit de voorzitter.
Even terug naar de herinnering
van voorgaande jaren?
Volg onze Facebookpagina
pinksterfeestennistelrode en doe
mee met de winactie
www.pinksterfeestennistelrode.nl

BEZORGER
GEZOCHT!
Een baantje met lichaamsbeweging
Niet alleen jongeren vanaf 13 jaar maar ook
volwassenen kunnen natuurlijk wekelijks
op pad met de DeMooiBernhezeKrant.
Bijlages worden extra vergoed!

INTERESSE?

Extra
zakcentje
!
bijverdienen

NISTELRODE - Ongeveer 250 kranten
Boestestraat, De Hoef, De Leibeek,
Hoogstraat, Julianastraat, Kromstraat,
Over den Dries, Raadhuisplein, Toniesplein,
Veerstraat en Wilheminastraat.

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

Marjanneke, stoer wijf –
Anneliese Vonk-van der Zanden
“Door de pakkende titel ben ik dit boek
gaan lezen én zonder spijt.”
“Mijn familie komt veel generaties terug uit
Dordrecht, dat intrigeerde me ook. Je leeft
mee met het gezin van Marjanneke en Joost,
als zij door armoede van het Brabantse Schaijk
verhuist naar Dordrecht. Zoals veel arbeiders
eind 19e eeuw gingen zij op zoek naar een beter
leven, maar ondervonden aan den lijve dat het
leven ook in de grote stad heel hard kan zijn. “
Het meisje uit de trein – Irma Joubert
“Dit is een hartverscheurd én ontroerend
verhaal.”
“Historische romans zijn één van mijn favoriete
genres. De Zuid-Afrikaanse schrijfster Joubert
vertelt in dit oorlogsverhaal het leven van de
kleine, Poolse Gretl. Zij overleeft in 1944 als enige
een aanslag van het Poolse verzet op een trein
op weg naar Auschwitz. Het meisje wordt totaal
ondervoed in het bos gevonden en opgenomen
in het arme gezin van een verzetsstrijder. Dit
boek is het eerste deel van een trilogie, maar
goed zelfstandig te lezen.”
Hogere kringen – Viveca Sten
“Krijg het vakantiegevoel met deze
Scandinavische thriller.”
“Viveca Sten schrijft vlotte thrillers. Deze speelt
zich af in het Zweedse Gotland, tijdens een
jaarlijkse zeilwedstrijd. Lukt het de politie om
te achterhalen wie de vicepresident van de
Zweedse zeilbond tijdens het startschot heeft
doodgeschoten? Als je ook graag televisie kijkt:
de tv-serie ‘Sandhamm Murders’ , uitgezonden
door KRO-NCRV, is gebaseerd op de verhalen van
Viveca Sten.
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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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Alzheimercafé UdenMeierijstad mogelijk in
september weer open
BERNHEZE - Als gevolg van het coronavirus kwamen de activiteiten
van Alzheimer Nederland, zoals de Alzheimercafés, de koren en de
wandelgroepen, ook in de regio Noordoost-Brabant, begin maart
volledig stil te liggen.
Inmiddels heeft de overheid een
geleidelijke versoepeling van
de getroffen maatregelen aangekondigd, waardoor het in de
tweede helft van dit jaar mogelijk wordt om bepaalde activiteiten te hervatten.
Er wordt naar gestreefd om het
Alzheimercafé
Uden-Meierijstad vanaf september weer te
openen. Dit kan alleen onder
strikte voorwaarden, waardoor
de veiligheid van bezoekers en
vrijwilligers gewaarborgd wordt
en de deelnemers erop kunnen
vertrouwen dat een bezoek aan

het Alzheimercafé geen extra
risico met zich meebrengt. In
samenwerking met Alzheimer
Nederland wordt gewerkt aan
een draaiboek om op een verantwoorde manier weer met de
Alzheimercafés te starten.
Hoe dit er precies uit gaat zien
is nu nog niet bekend. Wij hopen je weer in het Alzheimercafé
Uden-Meierijstad op 15 september in Veghel te kunnen ontvangen.
Zodra hierover meer duidelijk is
kun je via de media nadere informatie verwachten.

Stichting WIJ,HEESCH
in vogelvlucht
HEESCH - Het begon in februari met een aantal enthousiaste mensen en een gezamenlijk
doel: eenzaamheid bestrijden.
Hoe? Door om te denken.
Vanuit aanbod mensen met
elkaar verbinden. Maar toen
kwam corona en ging de stichting vanuit ‘omdenken’ ad hoc
reageren op diverse hulpvragen.
De oorspronkelijke plannen werden tijdelijk geparkeerd, maar tegelijkertijd werden mensen toch
met elkaar in contact gebracht,
organisaties met elkaar verbonden en organisatorisch veel geregeld. Maart en april waren er
al 175 vrijwilligers aangesloten
bij de stichting. Vrijwilligers, die
eenmalig iets willen doen, of vaker. De vrijwilliger heeft de keus.
Deze maanden verliep alles via
telefoon, kladblok, pen en mail.
Vorige week is de website online
gegaan. Mensen met aanbod en
vraag melden zich via deze website en komen in de ‘etalage’.
Natuurlijk mogen mensen ook
nog bellen of mailen en daarom
zegt WIJ,HEESCH: “Van kladblok

naar website en alles ertussen
in… uiteindelijk gaat het om verbinden en contact. Op een positieve manier mensen verbinden
vanuit het hart.”
Mensen blijf gezond, houd afstand, blijf betrokken en let een
beetje op elkaar.
Voor aanmeldingen, de digitale beeldbelflyer, aanmelden
nieuwsbrief en vragen kun je
contact opnemen met Stichting
WIJ,HEESCH per mail via het
(nieuwe) mailadres:
info@wijheesch.nl of telefonisch:
06-12997409.
www.wijheesch.nl

Kosteloze ophaalservice
taxussnoeisel
Stichting Taxus Taxi vanaf 1 juni weer actief
met inzamelactie!

BERNHEZE - Het taxus-inzamelseizoen staat weer voor de deur. Ook
dit jaar is Stichting Taxus Taxi weer actief om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Vorig jaar heeft de stichting een totale hoeveelheid van 346.000 kilo taxussnoeisel ingezameld. Een resultaat
waar zij trots op is! Elk jaar zijn er weer duizenden taxusdonateurs
die hun takje bijdragen. Stichting Taxus Taxi hoopt, in samenwerking met Den Ouden Groep, ook dit jaar weer op een mooie opbrengst in de strijd tegen kanker.
Op 1 juni geeft de stichting het
startschot en is het weer mogelijk om 24/7 alvast online een afspraak te maken via
www.taxustaxi.nl/afspraak.
Vanaf 2 juni is deze stichting
ook in beperkte mate telefonisch
weer bereikbaar. De stichting
vraagt bij voorkeur online een
afspraak te maken om zo de
telefonische drukte te kunnen
spreiden.
Praktische zaken
Om de taxusinzameling ook dit
jaar weer soepel te laten verlopen, vraagt de stichting aandacht voor een aantal zaken. Zo
komt Taxus Taxi het snoeisel kosteloos voor de deur ophalen bij
een minimale hoeveelheid van
15 kilo. Ook kleinere hoeveelheden zijn van harte welkom. Echter kan men hiermee terecht bij
de verschillende inzamelpunten,
die online terug te vinden zijn via
taxustaxi.nl/uitgiftepunten.
Taxus Taxi benadrukt dat de
kwaliteit van het snoeisel erg
belangrijk is. Zo is de stof taxol
met name aanwezig in de jonge
scheuten (eenjarig snoeisel) van
de taxushaag. Zij kunnen hele
struiken of oude takken van een
taxushaag dan ook niet gebruiken. Om broei te voorkomen
vragen zij om een kuil, ter grote van een voetbal, te maken in
de gevulde tas. En het snoeisel
zoveel mogelijk uit de zon te
houden. Alle knipvoorwaarden
en instructievideo’s zijn terug te
vinden via taxustaxi.nl/
knipvoorwaarden.
Gratis materialen
Om de inzameling voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te

maken, biedt Taxus Taxi iedere
donateur gratis tassen en zeilen
aan. Deze materialen kunnen
opgehaald worden bij verschillende uitgiftepunten (bij onder
andere Boerenbond en Welkoop) die online te vinden zijn
via taxustaxi.nl/uitgiftepunten.
Het taxussnoeisel mag ook op
een hoop worden gelegd, alles
wordt door de stichting netjes
opgeruimd. Denk ook hierbij
aan de kuil in het midden van
het snoeisel.
Chauffeurs gezocht
De taxusinzameling kan niet
zonder vrijwilligers. Ook dit jaar
doet de stichting weer een oproep aan iedereen die zich samen met een enthousiast team
wil inzetten voor de inzameling.
Taxus Taxi is op zoek naar chauffeurs die beschikbaar zijn in de
maanden juni, juli en augustus
en in het bezit zijn van rijbewijs B
of BE. Voor meer informatie kun
je een mailtje sturen naar
communicatie@taxustaxi.nl.
Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de
stichting Taxus Taxi is te vinden
via www.taxustaxi.nl of social
media.

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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Boek 75 jaar VRIJHEID
in print aangeboden

V.l.n.r.: Henk Geurts, Ton Lunenburg, Pieta van Herpen, Ellen van Kaathoven-van Herpen
en burgemeester Marieke Moorman
Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE - Onlangs stonden we stil bij 75 jaar vrijheid en zouden er vele festiviteiten plaatsvinden.
Waaronder het uitbrengen van een boek met verhalen over de oorlog en de bevrijding uit Bernheze. De
verhalen zijn geschreven in samenwerking met nabestaanden en overlevenden van de oorlog. Met de
heemkundekringen, DeMooiBernhezeKrant, d’n HaDeejer. De verhalen zijn opgetekend met tekeningen
en gedichten van leerlingen van groep 7/8 van de basisscholen.
De voorzitter van Stichting Regiofilmproducties, Ton Lunenburg, sprak de aanwezigen toe
en zei: “Sinds enkele maan-

geprinte versie overhandigd. De
boeken worden uitgereikt aan
Petra van Herpen, Piet Hanegraaf, Jan van Gemert, Ellie van

‘Verhalen doorgeven aan de jeugd, zodat ze
weten hoe het was om in een oorlog kind te zijn’
den weten we wat het is als je
VRIJHEID wordt ontnomen.
Wat natuurlijk in schril contrast
staat met wat er in de Tweede
Wereldoorlog gebeurd is. Dat is
duidelijk als je de verhalen van
betrokkene in het boek leest”,
aldus Ton. Nu wordt aan enkele
nabestaanden en betrokkenen
die in het boek voorkomen een

Kaathoven-van Herpen en voor
de verhalen uit het dagboek
van Christ Habraken, aan Tonny
Tonk-Habraken.
Ton sloot zijn woordje af met
een ieder te bedanken en herhaalde de woorden die hij regelmatig hoorde tijdens het project:
‘Deze verhalen mogen nooit

Kasteel Heeswijk
schittert op Zilveren
Dukaat van de Koninklijke Nederlandse Munt

Luc Eekhout na de onthulling bij Kasteel Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Kasteel Heeswijk verschijnt in de gloednieuwe serie Zilveren Dukaten van de Koninklijke Nederlandse Munt.
Het thema van deze serie is ‘Nederlandse kastelen’. Onlangs is bij
Kasteel Heeswijk zelf het ontwerp van de Zilveren Dukaat onthuld in
het bijzijn van directeur Luc Eekhout. De verkoop is direct van start
gegaan op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.

worden vergeten’. Namens de
gemeente Bernheze sprak burgemeester Marieke Moorman de
aanwezigen toe en zei dat ze het
belangrijk vond dat dit initiatief
was genomen.
Zodat we de verhalen kunnen
doorgeven aan de jeugd, zodat
ze weten hoe het was om in een
oorlog kind te zijn.

De Koninklijke Nederlandse
Munt gaf eerder dit jaar het
startschot aan de nieuwe verzamelaarsserie Zilveren Dukaten
getiteld ‘Nederlandse kastelen’.

Kinderen zullen wellicht meer
het e-book gaan lezen welke te
downloaden is via
www.regiofilmproducties.nl.
Daar zijn ook filmpjes te bekijken.

In 2020 verschijnen er maar liefst
vier Zilveren Dukaten met op
elke uitgifte een ander Nederlands kasteel. Kasteel Heeswijk
volgt het Utrechtse Kasteel De
Haar, dat in februari van dit jaar
al op een Zilveren Dukaat vereeuwigd is.

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

Nieuwe
verzamelaars-serie

Afgelopen week is het ontwerp
van de Zilveren Dukaat ‘Kasteel
Heeswijk’ onthuld op het kasteel
zelf, dat op 1 juni weer open zal
gaan voor bezoekers. De onthulling vond nu plaats zonder publiek vanwege de maatregelen
met betrekking tot het coronavirus. Wel was Luc Eekhout aanwezig.
De maximale oplage van de Zilveren Dukaat van Kasteel Heeswijk is 2.000 stuks. De Zilveren
Dukaat is te bestellen via
www.knm.nl/kasteelheeswijk en
wordt geleverd in luxe verpakking, geïnspireerd op het harnas
van de ridder.
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Bericht vanuit He

elwijk

Beste deelneemsters aan de gymlessen op de dinsdagmiddag in de Derde Kamer.
Wat valt het ontzettend tegen dat we elkaar nog steeds niet kunnen ontmoeten in de Derde kamer! Ik heb u al wel enkele
keren door de telefoon gesproken en hoor dan dat u het nog steeds goedmaakt maar dat het wachten soms ook niet
meevalt. Knap dat u de dagen toch gevuld krijgt en om te horen dat u zo blij bent met de goede verzorging.
Het Coronavirus brengt ook voor mij veel veranderingen in het dagelijks leven.
Al mijn gymuren mogen van het RIVM nog niet doorgaan omdat mijn cursisten allemaal boven de 70 zijn. Het blijft helaas
dus afwachten! Heel fijn dat Gertruud met u afwisselend oefent in de huiskamer. Hopelijk kunt u nog eens een oefening
doen van de papieren die ik u stuurde of doet u een keer mee met Nederland in Beweging op de televisie? Dan pakken we
vast snel de draad straks weer op in de Derde kamer. Daar kijk ik naar uit!
Ineke Schlatmann

Ik wens u het allerbeste toe en bovenal een goede gezondheid, met meelevende groet van uw gymjuf Ineke Schlatmann.

Coop HeeswijkDinther samen
met klanten
gespaard voor
onderhoud ‘t
Hertenkampje

HEESWIJK-DINTHER - Coop
Heeswijk-Dinther heeft samen met haar klanten voor
het onderhoud en de aanschaf van een nieuw nachtonderkomen voor de dieren
gespaard. Klanten konden tot
eind april hun statiegeld doneren om zo hun steentje bij
te dragen. Coop heeft de opbrengst verdubbeld. Dit heeft
tot het verbluffende resultaat
geleid van € 433,50.
Coop werkt al jaren samen
met het ‘t Hertenkampje. Met
haar klanten zamelt de coöperatieve supermarktorganisatie via verschillende acties
goederen en restvoorraden in
voor ‘t Hertenkampje. Hiermee worden de dieren verzorgd en gevoed.
Rogier van der Pluijm, supermarktmanager Coop
Heeswijk-Dinther: “Dagelijks
krijgen de dieren voorraden
en het snijafval van onze
groentenafdeling dat over
is. Dit wordt iedere ochtend
opgehaald door de vrijwilligers van ‘t Hertenkampje. Zij
verzorgen de dieren en onderhouden de onderkomens.
’t Hertenkampje ligt achter
de winkel en vormt een leuke stop van en naar de winkel voor klanten. Om dit te
kunnen behouden in het dorp
hebben wij ons statiegeldprogramma van het eerste
kwartaal speciaal ingericht.
Daarom maken we samen
met onze klanten het verschil
in onze buurt.”
Voor meer informatie zie
www.coop.nl.
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Uitslag Vorstenbosch ‘kwist
VORSTENBOSCH - Door ruim 83 procent van de vragen goed te beantwoorden heeft het Breinstorm-team op woensdag 20 mei de vijfde Vorstenbosch ‘kwist gewonnen. Vanwege de coronamaatregelen werden de winnaars online bekendgemaakt.

Aanbiedingen geldig van
28 mei tot en met 3 juni

drie, twee en één live uitgereikt
bij de voordeur van de teamcaptains. William Verkuijlen en Henny van Houtum doorkruisten op
die manier het dorp als ware zij
Gaston van de Postcodeloterij.

Vanuit studio De Ketel werd voor een greenscreen de uitslag bekendgemaakt

Kort voor de lockdown werd op
zaterdag 7 maart de lustrumeditie van Vorstenbosch ‘kwist gehouden. Met minder teams dan
voorgaande jaren, maar zeker
net zoveel deelnemers, stond
Vorstenbosch op die dag geheel
in het teken van puzzelen, knutselen, praktische opdrachten en
vragen beantwoorden. Vervolgens stond er op 21 maart een
grootse feestavond gepland,
maar het was intussen bekend
dat er in die periode geen grote bijeenkomsten meer konden
plaatsvinden.
Livestream
In afwachting van betere tijden
heeft de organisatie nog overwogen om het feest later in het

jaar in te plannen maar ervan
uitgaande dat het nog wel een
flinke tijd gaat duren voordat dit
weer kan, is er besloten om het
uiteindelijk via een livestream
te doen. Heel Vorstenbosch zat
op woensdag 20 mei dan ook
aan het scherm gekluisterd om
te zien hoe Max van de Berg
en Clemens Geenen de uitslag
presenteerden. Er kwamen foto’s, filmpjes en wetenswaardigheden uit de quiz voorbij en
ook werden de nummers 27 tot
en met 11 bekendgemaakt. In
een wervelend filmpje passeerden vervolgens in willekeurige
volgorde de tien teams die nog
aanspraak maakten op de eindoverwinning. Aan het einde van
de uitzending werden de prijzen

Fusieteam
Uiteindelijk ging de hoofdprijs
naar het team Breinstorm van
teamcaptain Linda Knippen. Een
fusieteam van de teams Brainstorm (drie keer eerder in de top
drie) en Het Brein (twee keer
eerder in de top drie waarvan
één keer zelfs winnaar).
De winnaars ontvingen een
geldprijs van € 250,- en uiteraard
voor één jaar de wisselbeker. Op
de tweede plaats eindigde het
team De Tobbers & Friends van
Saskia Steenbakkers. Het brons
ging naar het team Potpouri van
teamcaptain Marna van Hoof.
De volledige uitslag van de quiz
is terug te zien op
www.vorstenboschkwist.nl.

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Ondanks dat de
Pinksterfeesten niet
doorgaan hebben wij toch

Kipcajun
Nu 100 gr.

€ 0,99

+ gratis bakje
piri piri saus

Dinsdag 2 juni zijn wij
in Vorstenbosch en
Nistelrode gesloten

Hoewel tegenwoordig niets met
zekerheid is te plannen, gaat
de organisatie ervan uit dat er
volgend jaar weer een Vorstenbosch ‘kwist komt. Die zal georganiseerd worden door een
nieuw samengesteld team omdat Erik van de Wijst en Clemens
Geenen na vijf jaar afscheid nemen van het kwistteam.

Vragenlijst naar ervaringen
van gebruikers De Maashorst
BERNHEZE - Dit jaar wordt het begrazingsbeheer in De Maashorst geëvalueerd. Het Maashorst team
heeft als onderdeel van deze evaluatie een onderzoek naar ervaringen van gebruikers van het gebied.
Een onafhankelijk onderzoeksbureau kijkt specifiek naar de beleving van een in Nederland unieke situatie: de aanwezigheid van wisenten, taurossen en Exmoorpony’s in één natuurgebied. Met de evaluatie
willen ze inzicht krijgen in hoe gebruikers van De Maashorst deze unieke situatie ervaren.

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�
Maandag 1 juni
2e pinksterdag
gesloten

VERSE FRITES 500 gram € 0.98
SALADE VAN DE WEEK
150 gram € 1.50
RODE PITLOZE DRUIVEN
500 gram € 1.95
Volop aardbeien en asperges
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Jouw ervaring
Graag horen ze ook jouw mening. Een vragenlijst waarvan
we hopen dat jij je mening deelt.
Aangezien vaak gedeeld wordt
wat beter kan, zou het ook mooi
zijn, wanneer de liefhebbers laten horen wat er zo mooi is aan

het gebied. Waarom maak je gebruik van het gebied of waarom
blijf je er weg? Waar verheug
je je op bij een bezoekje en wat
brengt De Maashorst jou?
Op basis van de uitkomsten van
de evaluatie wordt beoordeeld
welke aspecten eventuele aan-

passing behoeven en welke juist
in stand moeten blijven. Door
mee te werken aan het onderzoek kun je invloed uitoefenen
op de toekomst van De Maashorst.
Het invullen van de vragenlijst
duurt ongeveer 15 minuten en is
volledig anoniem.

De vragenlijst is te vinden via: https://www.allemaalmaashorst.nl/
belevingsonderzoek-begrazing-de-maashorst-we-horen-je-graag

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

Nu

Bacon BBQ-Brood
Met bacon, crème fraîche
& oude kaas
nu

Weekendknaller!

Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers Korenstraat 5 5388 CR Nistelrode Tel. 0412 700509

WWW.FINOVION.NL

4+2 GRATIS

Nieuw!

Pinkster
aardbeienvlaai

Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €10,00

Zachte
melkpuntjes

2e pinksterdag
(maandag 1 juni)
gesloten

nu

4,25
11,95
Van Mook

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

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Ook virtueel
samen:
kerken zijn
online

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Wanneer zie ik je weer? … dan ben ik in blijde verwachting!
Want d’n aanhouder wint.

IN MEMORIUM

Met al haar levenslust, optimisme en wilskracht heeft zij deze,
door corona eenzame, strijd niet kunnen winnen.
Na vele fijne jaren die we met haar mochten beleven,
hebben wij met verdriet en vooral ook dankbaarheid
afscheid moeten nemen van ons mam, schoonmoeder en oma

Riek van de Ven - van Asseldonk
* Veghel, 9 september 1934

† Heeswijk-Dinther, 23 mei 2020

Boudewijn Wolfert
* Tilburg 28 mei 1949 - † Oss 21 mei 2020
Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden
van onze oud-collega en oud-praktijkeigenaar Boudewijn
Wolfert.

echtgenote van

Bert van de Ven †
Sjackie en Jasper
Paul en Aranca
Marijn, Renske
Correspondentieadres:
Edmundus van Dintherstraat 29, 5473 GH, Heeswijk-Dinther
De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 28 mei om
10.30 uur in de parochiekerk St. Servatius te Dinther, waarna de
begrafenis plaatsvindt op de parochiebegraafplaats.
Graag hadden we iedereen in de kerk ontvangen maar helaas is
dit nu niet mogelijk. De gasten voor de kerk zullen wij persoonlijk
uitnodigen.

In 1976 werd Boudewijn door Jan van Esch gevraagd,
als mede-eigenaar, hem te komen ondersteunen in zijn
groeiende praktijk aan de Floraliastraat in Heesch.
Boudewijn ontwikkelde zich tot manueel therapeut en later
verder in de sportfysiotherapie. Samen met Jan bouwde hij de
praktijk verder uit. In 1986 kwam er een speciaal pand voor
het ‘Instituut voor fysiotherapie en manuele therapie’ aan de
Verdilaan in Heesch.
Vele patiënten zijn door zijn ‘grote’ handen vakkundig van
hun blessures afgeholpen. We bewaren mooie herinneringen
aan zijn collegialiteit, humor en vakmanschap.
De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze
gedachten blijven.
Wij wensen Marion en familie veel sterkte met dit grote
verlies.
Team FysioCentrum Heesch

‘Dat de mooie herinneringen,
het verdriet kunnen verzachten’
Dankbetuiging

Wat je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt.
We willen iedereen bedanken voor de mooie woorden,
de vele kaarten en ander blijk van medeleven
die wij hebben ontvangen na het overlijden
van onze zus, schoonzus en tante

Hannie Timmermans-Welbers
en ons mam, schoonmoeder, oma en kleine oma

Marietje Welbers-Wingens
We koesteren alle mooie herinneringen dit zal ons verdriet
verzachten en zullen altijd een plekje in ons hart hebben.
Bep en John Gloudemans-Welbers
Marjan en Evert van Hoogstraten-Welbers
Kleinkinderen en achterkleinkinderen.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Parochie De Goede Herder wil na de zomer komen met een online face-to-face
catechese. Niet een webinar op
YouTube waar je alleen kunt
meekijken en meechatten, maar
interactief, met alle deelnemers,
face-to-face en online!

Waar je ook bent
Ik zou het niet weten
Niet in afstand of tijd te meten
Maar ik heb je bij me
Diep in mij

Elkaar opzoeken zit ons gelovigen in het DNA en internet biedt
hiervoor nieuwe mogelijkheden.
Als geloofsgemeenschap hebben we daar de afgelopen twee
maanden goede ervaringen mee
opgedaan. Daarom zijn we vanuit onze catechese op zoek naar
parochianen in Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch die hun
ervaringen met het geven van
online onderwijs met ons willen
delen. Ook doorwinterde video-

Online face-to-face
catechese
bellers en virtueel vergaderaars
zijn welkom. We willen graag
met je in gesprek en van jouw ervaringen leren. Ook als parochie
zijn wij nooit uitgeleerd of te oud
om met onze digitale tijd mee te
gaan.
Digitale techniek is iets moois.
Wij willen in deze coronatijd
graag meer weten hoe het werkt
en wat er allemaal op onderwijsgebied mogelijk is. Ook wij staan
voor nieuwe uitdagingen en willen ons aanbod daarop afstemmen en mee uitbreiden. Zoals
de scholen nieuwe onderwijsvormen wisten te ontwikkelen, zullen wij op deze digitale wijze ook
extra’s gaan toevoegen aan het
catechese aanbod.
Wil je Parochie De Goede Herder daarbij deze zomer helpen
met handige tips? Dan komen
we graag met je in contact. Stuur
een mailtje naar pastoraal werkster Annemie Bergsma:
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Daarom ben je zo dichtbij
Toon Hermans

Tel. 0413 820390
Heesch

7 dagen per week
24 uur per dag

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25
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Altijd dichtbij!
BERNHEZE - We leven in een onzekere en roerige tijd en weten nog lang niet hoe dit verder gaat. Naast
de talloze spontane en hartverwarmende initiatieven waarmee we elkaar laten voelen er niet alléén
voor te staan, is er ook verdriet, angst en eenzaamheid ontstaan.
088 3742525
www.ons-welzijn.nl
Sociaal Team
Basis Team Jeugd en gezin
Cultureel Centrum de Pas
De Misse 4, 5384 BZ Heesch
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
info@centrumjeugden
gezin-maasland.nl
J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Ingrid Engelbart: 06-57098584
ONS TALENT
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Nol Braks: 06-38333264
Ank Meertens: 06-14342803
Vrijwilligerspunt
Femke Prince: 06-14342428

Mensen zijn getroffen door het plotseling overlijden van geliefden als gevolg van het coronavirus. Vele
tienduizenden werden geconfronteerd met het wegvallen van werk en inkomsten door de huidige overheidsmaatregelen. Weer anderen ervaren spanning die het thuiswerken en de anderhalvemeter-samenleving veroorzaken op de balans tussen werk en de thuissituatie met huisgenoten, ouders, mantelzorg
en sociale activiteiten. Dit levert dilemma’s op die ingrijpend van aard zijn.
ONS welzijn is er voor iedereen die worstelt met een situatie in het dagelijks leven waarover zorg is ontstaan en een helpende hand welkom is. Samen zoeken we naar goede oplossingen en staan klaar voor
iedereen. Wij werken daarbij nauw samen met vrijwilligers, professionals en gemeenten. Wij zijn laagdrempelig en toegankelijk. Onze manier van werken, onze expertise en flexibiliteit in de vaak ingewikkelde vraagstukken, hebben de afgelopen weken hun waarde meer dan bewezen. Hiervoor ontvangen
we regelmatig complimenten van inwoners en bestuurders in de regio.
ONS welzijn is géén commercieel bedrijf maar een stichting. Wij hebben dus géén winstoogmerk, er
kan kosteloos beroep op ons worden gedaan door iedereen. Alle subsidiegelden worden behoedzaam
ingezet binnen jouw gemeente.
ONS welzijn is ook een belangrijke partner van je gemeente. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan
de realisatie van het gemeentelijk sociaal beleid en de samenleving. Onze inzet met betrokken mensen
en vrijwilligers in de wijk in combinatie met professionals levert een grote maatschappelijke meerwaarde
op, en neemt je gemeente veel werk uit handen.
Zo werken we samen aan onze mooie samenleving. Nu en in de toekomst.

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’

Woensdagochtend 8.30 uur, de telefoon gaat. “Met Johanna Schoonenberg. Ja ik lees op woensdag
DeMooiBernhezeKrant al ‘s morgens op mijn tablet, vandaar dat ik zo vroeg bel. En wat zie ik tot mijn
verbazing! Een foto van mij en mijn zussen. De foto is gemaakt achter ons huis op de Hoogstraat. Ik heb
al een zus van mij aan de lijn gehad en die vond het net als ik ook hartstikke leuk.”
Op de foto staan v.l.n.r.: Nellie, Johanna, Thea en Maria Schoonenberg. 
Rien van de Graaf

Gilde Dinther
haalt oud
papier op

HEESWIJK-DINTHER - Donderdag 4 juni wordt het papier op de route van Beugt in
de middag weer opgehaald
door het St. Barbaragilde
Dinther.
Om 13.00 uur wordt er gestart en het gilde vraagt iedereen vriendelijk om het papier
tijdig en zo dicht mogelijk aan
de rijweg te zetten.
Op vrijdag 5 juni wordt het
papier in de kern Dinther en
Laverdonk weer op de normale tijden opgehaald. Het
gilde hoopt op ieders begrip
en medewerking in deze
moeilijke tijd.

Bedankt

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.

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

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

HEESWIJK-DINTHER - Bij deze
willen wij, ook namens onze
kinderen, iedereen hartelijk
danken voor de felicitaties ter
gelegenheid van ons 60-jarig
huwelijk. Zeker ook de video’s
(een totale verrassing) waaronder die van burgemeester
Marieke Moorman, het Sint
Willebrordusgilde voor de
vendelhulde, de familie, buren en vele anderen voor de
uitgesproken felicitaties, kaarten en bloemen. Ondanks
corona een beperkte, maar
geweldige dag!
Herman en Marietje van Gaal
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Geweldig nieuws!
Naar aanleiding van de laatste persconferentie, kunnen we
de cursussen vanaf 15 juni 2020 weer veilig voor u verzorgen,
volgens de normen van het RIVM.
U kunt u nu al inschrijven voor BHV, EHBO, Reanimatie etcetera.
Mail of bel ons om een beschikbare datum te vinden via:
info@klingopleidingen.eu of 0412-612830.
We hopen u vanaf 15 juni weer in goede gezondheid terug te
mogen ontvangen!
Delst 8-A - 5388 EG Nistelrode
info@klingopleidingen.eu - www.klingopleidingen.nl

Weer echt genieten!
Geniet
met mate
BLIJF
GEZOND

De Schaapskooi heet je
van harte welkom
VORSTENBOSCH - Tien weken geleden, op zondag 15 maart, kregen we te horen dat we om 18.00
uur moesten sluiten. Dit was een enorme schok voor iedereen. Wij hadden allemaal in onze gedachte: Hoe pakken wij dit aan?
Met ons gezond verstand en
een geweldig team, hadden we
een goede oplossing bedacht
die coronaproof is. In de deuropening hebben we onze balie, zodat er geen mensen naar
binnen kunnen komen. Klanten
kunnen daar hun telefonische
bestellingen afhalen.

OPEN
• Fine Dining
• Verrassingmenu
• Op tijd reserveren
• 1,5 meter
Thuis bezorgen
blijven we ook doen
Raadhuisplein 7 - Heeswijk-Dinther
0413-320016
info@restaurantpit.nl
www.restaurantpit.nl

Doordat we de afhaaltijden in
eigen hand hebben, kunnen
we ervoor zorgen dat het buiten niet te druk is. Ook brengen we bestellingen weg, voor
de mensen die niet buitenshuis
durven te gaan. Gelukkig hebben wij afgelopen maanden
met aangepaste tijden onze
werkzaamheden nog kunnen
uitvoeren.

leving vallen. We gaan nu
vooral vooruitkijken hoe alles
gaat lopen de komende tijd,
met eventueel de bijpassende
oplossingen. Iedereen is natuurlijk van harte welkom!

Nu zijn we natuurlijk heel blij
dat we groen licht hebben gekregen. We kunnen buiten enkele plekken creëren die binnen
de
anderhalvemeter-samen-

We hopen jullie graag van
dienst te zijn. Je kunt ons bereiken via 0413-363120.
Voor verdere info zie
www.cafetariadeschaapskooi.nl

Cafetaria
De Schaapskooi
Met vriendelijke groet,
Het geweldige team van
De Schaapskooi!

‘WE GAAN NU VOORAL VOORUITKIJKEN HOE ALLES GAAT LOPEN DE KOMENDE TIJD,
MET EVENTUEEL DE BIJPASSENDE OPLOSSINGEN’
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WEES WELKOM,
WE ZIJN WEER OPEN

Van feesten en partijen naar Restaurant Stanserhorn
Lekker uit eten op compleet vernieuwd terras
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER - Er is keihard gewerkt, ze zijn trots op het
resultaat en staan klaar om iedereen gastvrij te ontvangen om,
zoals altijd gedaan is, te zorgen voor een gezellig uitje in een
sfeervolle ambiance met inachtneming van alle maatregelen die
momenteel vanwege COVID-19 nodig zijn. Café/zaal Stanserhorn opent op maandag 1 juni van 12.00 tot 23.00 uur het grote
gedeeltelijk nieuw aangelegde en indien nodig verwarmde terras
voor een heerlijk hapje eten buiten de deur.
Nadat ook zij half maart hun
deuren hals over kop moesten
sluiten, gingen Merlin en Marco
van Heugten van café/zaal Stanserhorn, aan de slag met het
schilderen en schoonmaken van
hun zalen, het (feest)café en achterstallige klusjes rondom ‘huis’.
Met het verstrijken van de weken werd echter duidelijk dat één
en ander wel eens lang(er) kon
gaan duren. Daarom gooiden
zij het roer om. “Wij gaan van
feesten en partijen naar Restaurant Stanserhorn”, zegt Merlin
resoluut. Daar dient het woord
‘buiten’ aan toegevoegd te worden. De afgelopen tijd is keihard
gewerkt om met inachtneming
van alle coronamaatregelen een
sfeervol ingericht groot terras te
realiseren met ruimte voor maar
liefst 76 personen voor lunch en
diner. Daarbij is niet over één
nacht ijs gegaan, maar is alles uit
de kast getrokken.
Terraswijn
Na maandenlang ‘achter de
geraniums’ te hebben gezeten,
gaat het gasten aan niets ontbreken. Zij kunnen gaan genie-

ten van een gezellige middag of
avondje uit. “Het buitenterrein
is helemaal aangepakt en getransformeerd tot een sfeervol,
indien nodig verwarmd, restaurant in de open lucht. Er staan
ervaren koks klaar als ook medewerk(st)ers in de bediening

Een
gastvrouw
wijst
iedereen
een plaats
en legt de
huisregels
uit

Merel en Merlin van Heugten

en er is een goede lunch- en
dinerkaart met heerlijke gevarieerde gerechten. Van soep,
een biefstuk, varkenshaas met
champignonsaus tot een compleet aangeklede saté met frietjes en een lekker nagerecht.
Uiteraard kan er een drankje bij
gedronken worden. Naast fris
en een lekker biertje, hebben
we ook speciale terraswijn”,
vertelt Merlin. De ontvangst is
door een gastvrouw die iedereen een plaats wijst en even de
coronahuisregels uitlegt als ook
de looproute die genomen moet

Gastvrij genieten
in Bernheze

worden, om bijvoorbeeld gebruik te maken van de toiletten.
Aan alles is gedacht. Iedereen is
er helemaal klaar voor en heeft
er zin in maar: “Als de maatregelen verder verruimd worden
en het toelaten kunnen we meteen schakelen en beginnen we
ook gelijk weer met feesten en
partijen”, laat Merlin weten.
Wees welkom
Tot eind september wordt iedereen echter gastvrij welkom
geheten in Restaurant Stanserhorn. Dat is in juni geopend

op vrijdag, zaterdag en zondag
van 11.00 tot 23.00 uur en in
de maand juli van woensdag tot
en met zondag op genoemde
tijden.

Reserveren is wenselijk via
0413-229351, maar niet verplicht.
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Gerard op bezoek bij...

Frans van de Ven
M A A N D A G 1 8 M E I G I N G I K , G E R A R D VA N
D I J K , B I J F R A N S VA N D E V E N ( R A A D S L I D
NAMENS LOKAAL) OP BEZOEK IN ZIJN
A P PA R T E M E N T A A N D E S C H O O N S T R A AT I N
H E E S C H . W E H O U D E N N E T J E S A N D E R H A LV E
M E T E R A F S TA N D VA N E L K A A R - I E T S WAT
I N H E T A P PA R T E M E N T VA N 1 3 5 V I E R K A N T E
METER EEN KLEINE MOEITE IS - EN
BEGINNEN EEN BOEIEND GESPREK.

VAN MARkTKOOPMAN
NAAR ADVOCAAT

Frans op zijn favoriete plek; zijn kantoor (aan huis)... met rechts
op de foto het boek over Arbeidsrecht; de specialisatie van Frans

Frans in gesprek met Gerard

MAAR WIE IS FRANS VAN
DE VEN?
“Ik ben geboren in 1948 in Geffen als oudste in een gezin met vijf
kinderen. Na de lagere school ben
ik mijn opleiding begonnen aan
het Kruisheren College in Uden
op het klein seminarie met de bedoeling om priester te worden,
misschien wel geen keuze van
mezelf en het is de vraag of je op
11-jarige leeftijd al een dergelijke
keuze kunt maken. Ik ben gestopt
toen mijn ouders de opleiding niet
meer konden betalen. Toen ben ik
naar het Titus Brandsma Lyceum
in Oss gegaan; dat was onwen-

tuur. In 1985 startte ik mijn eigen
kantoor in Lith. Korte tijd later
verhuisden we met kantoor en al
naar Heesch. Met de advocatuur
ben ik gestopt in 2017, maar ik
geef nog steeds les in (internationaal) arbeidsrecht.
Ik ben jurist vooral binnen het
arbeidsrecht en daarbij gespecialiseerd in het Nederlands en het
Belgisch recht. Mijn belangstellig
daarvoor komt voort uit mijn idee
om mensen te willen helpen en
is gevoed doordat ik bij het Ministerie van Sociale Zaken heb
gewerkt.”

Omdat ik werkeloos was, had
ik genoeg tijd om te studeren.
Ik kreeg al snel een uitnodiging
van het arbeidsbureau Oss voor
een baan bij het Ministerie van
Sociale Zaken in Den Bosch. Ik
wilde eigenlijk helemaal niet aangenomen worden, want ik was
overdag lekker met mijn studie
bezig. Ik solliciteerde op klompen
en geitenwollen sokken, maar ze
wilden me toch hebben als arbeidsmarktonderzoeker! In 1976
trouwde ik met mijn vrouw Betty, geboren in Weert. We kregen
drie kinderen, Chantal, Jeroen en
Sander, die allemaal in de buurt

‘GEZONDHEID BOVEN ECONOMIE’
nig voor mij en toen ben ik samen
met mijn vader op de markt gaan
werken, we hadden een textielhandel. Mijn vader werd echter
ziek en de zaak werd opgeheven,
daarom ben ik gaan werken als
kantoorbediende bij een tapijtfabriek. Daarna ging ik in militaire
dienst. Van daaruit even terug bij
de tapijtfabriek als tolk en vervolgens werd ik bedrijfsleider bij
een metaalbedrijf. Wij verkochten
vooral luchtverhitters (kachels) en
luchtkanalen aan grote industriële
bedrijven. Dat ging goed tot de
oliecrisis zijn intrede deed. Hierdoor kwam ik driekwart jaar zonder werk te zitten. In de avonduren had ik allerlei studies gedaan
en nu kon ik overdag gaan studeren. Ik had MO-economie gedaan en tijdens die studie kwam
ik in aanraking met rechten als
bijvak. Het paste ook bij mijn achtergrond, sociaal-voelend, thuis
van alles meegemaakt met ouders
die arm waren en omdat ik wilde
opkomen voor mensen, leek een
rechtenstudie mij goed te passen.

wonen. Inmiddels hebben we
ook vier kleinkinderen, Tijn en
Lot en de tweeling Cas en Math.
Ik heb naast mijn werk in de
avonduren rechten gestudeerd in
Utrecht; we hadden toen al twee
kinderen.
Na Den Bosch kwam ik bij het
Ministerie van Sociale Zaken in
Den Haag terecht als beleidsmedewerker voor het midden- en
kleinbedrijf. Maar ik had mijn
studie rechten bijna af en wilde
de advocatuur in. Toen kwam
mijn broer op het idee om met
hem samen een bedrijf te beginnen. Ik moest nog een half jaar
studeren en begon voor een jaar
bij hem te werken. Wij startten
Venos (van de Ven in Oss) en wij
maakten van afvaltapijt matten.
Wij werkten veel met mensen
met een beperking. Het bedrijf
bestaat nog en heet nu Venu
(van de Ven in Uden). Volgens
afspraak ben ik na een jaar uit
dienst gegaan en begonnen aan
een driejarige stage in de advoca-

EN WANNEER GING JE DE
POLITIEK IN?
“In 2004 ben ik voorzitter geworden van Algemeen Belang
Bernheze (ABB) en in 2006 werd
ik wethouder, tot 2010. Vanaf
2010 zit ik in de raad, eerst voor
ABB en nu voor Lokaal.”
JE BENT VOORZITTER
VAN DE COMMISSIE
RUIMTELIJKE ZAKEN
“Ik zie veel te vaak dat alle zeven
fracties hun eigen verhaal vertellen, maar dat er eigenlijk niet
gediscussieerd wordt. Ik probeer
wel eens de discussie uit te lokken door te zeggen: ‘Dat was een
goed betoog, wie kan het daar
niet mee eens zijn.’ Helaas zie ik
dan dat ze toch weer snel terugvallen op hun eigen verhaal.”
OM FRANS NOG EVEN WAT
BETER TE LEREN KENNEN
NOG WAT KORTE VRAGEN
Hobby’s? “Computer, fietsen,
vergaderen en vroeger ook carnaval, ik was jarenlang voorzitter
van de Rooie Tésneuzik.”
Laatste boek? “Het rapport van
onze rekenkamercommissie over
de doorwerking van haar onderzoeken.”

Foto’s: Marcel van der Steen

Wat wilde je vroeger worden?
“Buschauffeur. Onze camper
gaf me het gevoel dat ik het ook
ben.”
Je grootste succes? “Ik ben een
verbinder en als ik erin slaag mensen of partijen bij elkaar te brengen, dan vind ik dat een succes.
Overigens, ook kleine successen
kunnen veel voldoening geven.”
Je grootste blunder? “Politiek
weet ik er wel eentje, dat was de
verkeersproef Heesch op het einde van mijn wethouderschap, het
idee landde niet bij de inwoners
en ik had het toen niet moeten
doorzetten.”
Bewondering voor? “Veel mensen, maar zo vind ik het bijzonder
knap van Annemieke Boelaard
hoe zij vanuit het niets is gekomen met een nieuwe afdeling
D66 in Bernheze en als fractievoorzitter functioneert met drie
zetels in de Raad.”
Een dag van baan wisselen met?
“Met jou! Genieten van fietstochtjes, golfen en tussendoor
een gezellig interview houden.”

afstand, de wethouder is vooral
uitvoerend bezig. Zeker wanneer
je als nieuwe wethouder begint
moet je leren omgaan met je
ambtelijke adviseurs en vervolgens om er ook eens wat afstand
van te nemen, want als wethouder ben je immers eindverantwoordelijk.”

JE WAS EEN PERIODE
WETHOUDER. WAT IS JE
MOOISTE HERINNERING
DAARAAN?
“Het breed, maatschappelijk bezig zijn als wethouder in samenwerking met anderen vond ik uitdagend en inspirerend.”

WAT VIND JE VAN DE
NIEUWE PARTIJ, 50 PLUS,
DIE ZICH SCHIJNT AAN TE
DIENEN?
“Henk Krol gaat naar de Partij
voor de Toekomst. Ik ben benieuwd hoe deze gemeentelijke
partij, die toch mee wou liften in
het succes van Henk Krol, nu met
de koerswijziging omgaat. Misschien ook wel een naamswijziging. Ik hoop wel dat het geen
nieuwe splinterpartij word.”

WAT IS HET KENMERKEND
VERSCHIL TUSSEN
WETHOUDER EN RAADSLID
ZIJN?
“Als raadslid heb je veel meer

HOE KWALIFICEER JE
HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS?
“Het college van burgemeester
en wethouders zou pro-actiever
mogen zijn en daardoor komt de
communicatie wel eens te laat op
gang. Zo had men de Raad moeten informeren over de afwezigheid van een wethouder. Ik denk
dat het door de coronatoestanden ontschoten is.”
GA JE VOOR
EEN VOLGENDE
RAADSPERIODE?
“Jazeker, politiek interesseert mij
bijzonder.”

WAT WIL JE ONZE INWONERS NOG ALS BOODSCHAP MEEGEVEN?
“Houd moed en vertrouwen in de overheid. We merken nu dat
gezondheid toch het belangrijkste is en dan moeten we gezondheid
toch boven economische belangen stellen.”
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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

AGENDA
28 mei 2020
Raadsvergadering
Online via www.bernheze.org
1 juni 2020
Gemeentehuis gesloten

VACATURE
We zijn op zoek naar:
- juridisch specialist
omgevingswet
- beleidsmedewerker
duurzaamheid
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

Naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

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.

Kluscafé Vorstenbosch
in de weer met mondkapjes

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdagavond: 17.00 - 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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in het openbaar vervoer verplicht zijn. Er
zijn 6 dames extra gevraagd, want wij konden het met de vrouwen binnen ons ‘clubke’ niet meer bolwerken. Nu zijn we met
11 mensen in de weer om aan de grote
vraag te kunnen voldoen. Het geeft werkelijk veel voldoening om in deze moeilijke
tijd iets te kunnen betekenen voor anderen, daarom blijven wij voorlopig doorgaan
met het produceren van de mondkapjes.
Het is een hele onderneming en het vormt
bijna een dagtaak voor ons allemaal, maar
het resultaat is echt fantastisch.”

De meeste
mensen deugen
Eindelijk heb ik de tijd gevonden om
het veelgeprezen ‘De meeste mensen
deugen’ van Rutger Bregman te lezen.
Bregman is historicus en gebruikt ook
inzichten uit de psychologie, biologie
en economie om zijn meeslepende
boek te schrijven. Hij ontkracht de mythe dat mensen van nature egoïstisch,
paniekerig of agressief zijn. Sterker
nog; hij betoogt dat in noodgevallen
het beste in mensen naar boven komt.
De coronacrisis laat zien dat Bregman
gelijk heeft. Op wat doorgeslagen
hamsterwoede in het begin na, kunnen we zeggen dat we ons in deze
uitzonderlijke tijd van onze beste kant
laten zien. We hebben goed gehoor
gegeven aan de oproepen om zoveel
mogelijk thuis te blijven, geen handen
te schudden en afstand te houden.
Bovendien zag ik heel veel zorg en
hulp voor kwetsbaren, grote waardering en betrokkenheid bij elkaar en
heel veel initiatieven om er op een
andere manier toch het beste van te
maken.
Vanaf 1 juni gaan we een nieuwe fase
in. We krijgen gelukkig weer wat meer
ruimte, bijvoorbeeld om op het terras
te zitten, naar een bioscoop of museum te gaan, gebruik te maken van
het openbaar vervoer en weer naar
de middelbare school te mogen. Het
is fijn om na zoveel weken van sociale
onthouding weer eens wat te kunnen ontspannen. Ga dat vooral doen,
maar gebruik daarbij wel het gezonde
verstand.
De afgelopen maanden hebben laten
zien hoe kwetsbaar we zijn en hoe
het virus onzichtbaar en genadeloos
kan toeslaan. Ik moet er niet aan
denken dat we zoiets nog eens mee
moeten maken. Wees daarom niet
te nonchalant. Geniet van de ruimte
die ons wordt gegund, maar houd de
anderhalve meter afstand in acht, blijf
thuis bij klachten en vermijd drukte. Ik
weet zeker dat we die eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Omdat
de meeste mensen deugen, ook in
Bernheze.

Nettie volop bezig met de mondkapjes

Het Kluscafé in Vorstenbosch, onderdeel
van de Stichting Zorgvoorzieningen in het
dorp, had plotsklaps niets meer om handen
toen het Coronavirus toesloeg. Bij Annie
Hoevenaars, coördinator van het Kluscafé,
ontstond daarop het idee om mondkapjes
te gaan maken. “We doen het belangeloos
en we vragen mensen alleen een vrijwillige
bijdrage om onze kosten te dekken”, aldus
Annie. Via de fooienpot van het Kluscafé zo komt het geld weer aan de inwoners ten
goede - werden materialen aangeschaft en
er werden katoenen lakens ingezameld.
De benodigde neusbeugeltjes werden gesponsord door Schutte Bagclosures BV uit
Uden. Op die manier bleven de kosten zo
laag mogelijk. Want de kostprijs van één
mondkapje loopt toch al op naar € 1,- per
stuk. Er kwam een naaipatroon van een
deskundige coupeuse, er werd een proefkapje gefabriceerd en aan een plaatselijke
verpleegkundige voorgelegd om te zien of
de mondkapjes voldeden en overeenkwamen met de richtlijnen van het RIVM. Dat
bleek het geval.
Geoliede machine
De dames die de kapjes maken werken allemaal vanuit hun eigen huis. Annie Hoevenaars rijdt met haar auto rond om materiaal te verdelen en de mondkapjes weer
op te halen. Zo wordt het contact bewust
zoveel mogelijk beperkt. De mondkapjes
worden gewassen op 60 graden, gedroogd
en gestreken, er wordt een instructie toegevoegd en vervolgens worden ze per stuk
verpakt en geseald. Als er een bestelling
klaar is wordt er bericht gestuurd om de
mondkapjes op te halen. Het is een goed
geoliede machine: inmiddels zijn er al meer
dan 700 mondkapjes geproduceerd.
Voor heel Bernheze
Aanvankelijk waren de kapjes alleen bedoeld voor inwoners van Vorstenbosch,
maar inmiddels is dit uitgebreid naar alle
inwoners van Bernheze. Annie licht toe:
“De vraag naar mondkapjes is explosief
gestegen sinds bekend is dat ze per 1 juni

Bestellingen staan klaar

Vrijwillige bijdrage
Zowel het Kluscafé als de ‘extra’ vrijwilligers werken belangeloos en Annie Hoevenaars geeft aan dat er niets verdiend wordt
aan de kapjes. “Wij vragen mensen slechts
een vrijwillige bijdrage om de kosten te
kunnen dekken.” Wanneer iemand katoenen lakens over heeft: het Kluscafé Vorstenbosch kan ze goed gebruiken! Graag
afleveren voor de voordeur van Rietdijk 9
in Vorstenbosch.
Informatie
Voor bestellingen of meer informatie kunt
u contact opnemen met Annie Hoevenaars, Rietdijk 9 Vorstenbosch.
Telefoonnummer: 06-42183550,
e-mail: anniehoevenaars@outlook.com.
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INFORMATIE CORONAVIRUS
Ruimte voor vergroten terrassen
Restaurants en cafés mogen
op 1 juni vanaf 12.00 uur weer
open. Ook de terrassen mogen
weer open. Wel gelden diverse
regels waar de horeca zich aan
moet houden.
Zo moet het mogelijk zijn om
1,5 meter afstand te houden.
De gemeente Bernheze gaat
ruimhartig om met verzoeken
van de horeca voor een ruimer

terras. Zodat ze hetzelfde aantal
klanten kunnen ontvangen als
voorheen. De horeca hoeft in
2020 geen huur te betalen voor
het gebruik van gemeentegrond
voor een terras.
Voor het vergroten van het terras is geen vergunning nodig.
Horeca-ondernemers moeten
wel een plan indienen bij de
gemeente voor verruiming van
het terras. De gemeente bekijkt

dan of er geen hinder ontstaat
voor voetgangers en verkeer.
En ook of er geen extra overlast
ontstaat voor omwonenden. De
horeca is er zelf verantwoordelijk voor dat de regels van de
landelijke overheid opgevolgd
worden.
Meer informatie over maatregelen horeca in Bernheze:
www.bernheze.org/coronavirus

Legen verzamelcontainers
tijdens
Pinksteren
Normaal gesproken worden de
verzamelcontainers elke maandag geleegd. In verband met
Pinksteren legen wij de containers zaterdag 30 mei. Deze informatie vindt u niet terug in de
Afvalwijzer app.

Plakstrips tegen eikenprocessierups:
Gebruik ze niet!
In de strijd tegen de eikenprocessierups nemen sommige
mensen eigen maatregelen zoals
het omwikkelen van bomen met
plastic folie of het aanbrengen
van plakstrips. Wij vragen onze
inwoners dringend om dit niet
doen en verzoeken de folie weg
te halen.
Folie aanbrengen helpt niet
Het omwikkelen van bomen met
plastic folie tegen eikenprocessierupsen is zinloos en schadelijk.
De methode helpt niet tegen de
overlast van de rupsen, die zon-

der moeite over het plastic heen
lopen. En in sommige gevallen
gebruiken de rupsen het plastic
zelfs als ‘aanknopingspunt’ om
een nest te bouwen.
Daar komt bij dat het plastic kan
losraken en in het milieu belandt.
Dat is ongewenst: wij willen juist
zoveel mogelijk plastic uit het
milieu houden.
Plakstrips funest
Plakstrips kunnen zelfs zorgen
voor méér overlast, wanneer de
processie verstoord wordt en de

rupsen gestrest raken. De rupsen
schieten dan hun brandharen af,
die verwaaien in de omgeving.
De strips zijn ook funest voor de
rest van het milieu, omdat veel
andere insecten komen vast te
zitten en sterven. Ook vogels en
vleermuizen kunnen vast komen
te zitten.
Wij doen een dringend beroep
op de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners om niet
met plastic folie en plakstrips tegen de eikenprocessierups in de
weer te gaan.

Sjors Sportief & Sjors Creatief
gaan door
Oproep aan sportverenigingen en cultuuraanbieders om zich aan te melden
Sjors Sportief & Sjors Creatief
lieten dit schooljaar maar liefst
1122 basisschoolkinderen kennismaken met diverse sportieve
en culturele activiteiten binnen
onze gemeente.
We willen daarom volgend

het Sjorsboekje met aanbod in
Bernheze. Ze kunnen zich dan
digitaal inschrijven voor één (of
meerdere) naschoolse introductielessen. Zo kunnen ze kennis
maken met activiteiten waar zij
nieuwsgierig naar zijn.

‘Door ‘Sjors’ krijgen kinderen de kans
om op laagdrempelige wijze kennis te
maken met naschoolse activiteiten’
schooljaar doorgaan met dit initiatief. Door ‘Sjors’ krijgen kinderen de kans om op laagdrempelige wijze kennis te maken met
naschoolse activiteiten.
Sjorsboekje
Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar

Meld uw activiteit aan
voor 22 juni
U kunt uw kennismakingsactiviteit tot 22 juni aanmelden op
www.sjorssportief.nl.
Uw activiteit komt in het Sjorsboekje en op de website te staan.
Heeft u hierover vragen? Stuur
dan een mail naar
info@sjorssportief.nl
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RAADSVERGADERING
Op 28 mei om 19.30 uur vindt er een raadsvergadering
plaats. De gemeenteraad vergadert digitaal. Via onze
website kunt u de raadsvergadering live volgen en op
een later tijdstip terugkijken.

Op de agenda:
- Vaststellen Kadernota 2021-2024.

De agenda en bijbehorende stukken vindt u op
www.bernheze.org. Met vragen over de gemeenteraad
en de raadscommissies kunt u terecht bij de griffie, telefoon 0412-45 88 88, e-mail griffie@bernheze.org.

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.

Openbare bekendmaking
Jaarstukken 2019
Op 20 mei 2019 zijn de (voorlopige) jaarstukken over 2019 aan
de gemeenteraad aangeboden.
Deze jaarstukken bestaan uit het
jaarverslag en de jaarrekening
over 2019. Deze stukken zijn
voor iedereen ter inzage vanaf 28
mei 2020 via de gemeentewebsite (onder vergaderstukken).
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de heer
M.M.A.A.J. van Erp, telefoon
0412-45 88 88.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende persoon niet meer
woont op het adres in de gemeente Bernheze waar hij/zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staat ingeschreven.
Het onderzoek van de afdeling
Burgerzaken leverde geen resul-

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

taat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van haar/zijn persoonsgegevens ambtshalve te
beëindigen. Dit kan voor hem/
haar grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het
formele besluit tot uitschrijving
wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s in deze krant.
- Didier, Matthieu Emmanuel
Jean-François,
geboren 07-11-1989
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze persoon
of heeft u vragen, neem dan
contact op met het de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.

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.

Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om hun persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hen uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- Koral, Łukasz Stanisław,
geboren op: 05-05-1986
Besluitdatum: 20 april 2020
- Zuziak, Jacek Wojciech,
geboren op: 01-04-1996
Besluitdatum: 20 april 2020
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor:
- het aanleggen van een 2de
uitweg aan de Verdilaan 19 in
Heesch.
- het verplaatsen van een uitweg
aan de Harrie van de Venstraat
15 in Nistelrode.
- het aanleggen van een 2de inrit aan de Langstraat 15 in Nistelrode.
Deze meldingen zijn op 19 mei
2020 geaccepteerd. Verzenddatum: 19mei 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van

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-

toepassing.

Besluiten

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Donkeren Dijk 18
Herbouw woning en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening Wijziging op eerder
verleende vergunning
Verzenddatum: 18-05-2020
- Raadhuisplein 22
Realisatie tijdelijke aanbouw
en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 169-05-2020
Vorstenbosch
- Kapelstraat 20
Verbouw woning
Verzenddatum: 19-05-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Vendelweg 7
Oprichten carport
Datum ontvangst: 15-05-2020
- Kievitweg 2b
Vernieuwen en verhogen dak
van woning
Datum ontvangst: 22-05-2020
Heesch
- Broekhoek 32
Verbouw woonhuis
Datum ontvangst: 16-05-2020
- Biezenloop 2
Plaatsen overkapping
Datum ontvangst: 19-05-2020
- Monseigneur van den Hurklaan 6a
Oprichten woonhuis en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 18-05-2020
- Loosbroeksestraat 1c
Oprichten (mantelzorg)woning
Datum ontvangst: 18-05-2020
- Esperloop 4
Plaatsen schutting
Datum ontvangst: 22-05-2020
Vorstenbosch
- Kerkstraat 2
Moderniseren antenne-installatie en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
Datum ontvangst: 18-05-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

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

Besluit Verdagen beslistermijn
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit zal daags na verzending in
werking treden.
Nistelrode
- Raadhuisplein 7
Realiseren 2 appartementen en
aanpassen gevels en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 19-05-2020
Loosbroek
- Dorpsstraat 64
Verbouw woning
Verzenddatum: 20-05-2020
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.

18

Woensdag 27 mei 2020

Alles is anders
Frans van de Ven, raadslid Lokaal
Wie ervaart niet de impact van de coronacrisis? Supermarkten en bouwmarkten draaien
een extra omzet, terwijl de horeca en veel
andere ondernemers, waaronder vooral de
vele zzp’ers, het moeilijk hebben en afhankelijk zijn van overheidssteun. In deze tijd
is het ook behelpen voor wat betreft de besluitvorming bij de gemeente. Raadsleden
en commissieleden vergaderen digitaal en
dan mis je toch de non-verbale communicatie en het fysieke vergadermoment.
Tot dusver is de besluitvorming bij
de gemeente nog redelijk verlopen; er moeten immers bestemmingsplannen en beleidsstukken
worden vastgesteld die geen uitstel dulden, terwijl ook binnenkort de zogenaamde kadernota
wordt vastgesteld als voorloper
van de begroting voor 2021 en
volgende jaren. Voor een paar
grote en belangrijke projecten zal
echter op korte termijn ook een
besluit genomen dienen te worden omdat een langer uitstel niet
wenselijk is. Te denken valt dan
aan onderwerpen als de aanleg
van de tennisbanen in Loosbroek
of de realisatie van ‘De Nieuwe
Instelling’, zoals de fusie van CC
De Pas en de Eijnderic, met toevoeging van de bibliotheek, in

Heesch voorlopig wordt aangeduid.
Bij deze belangrijke onderwerpen
willen inwoners natuurlijk meepraten en meedenken bij de behandeling van die onderwerpen
in commissievergaderingen. Als
de vergaderingen digitaal plaatsvinden, zoals op dit moment, is
dat moeilijk te realiseren. Het is
dan ook te hopen dat de beperkende maatregelen van dit moment binnenkort kunnen worden
verzacht, zodat deelname van
onze inwoners bij die besluitvorming mogelijk wordt.
U kunt natuurlijk ook digitaal
uw mening kenbaar maken aan
Lokaal.

Sentimenten versus argumenten
Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze
Carnaval vieren in de ronde zaal van CC De
Pas, een optreden van fanfare Aurora, de
wandeldriedaagse, een balletvoorstelling
van mijn dochter, een kaartje leggen, een
middagje biljarten, het Sinterklaasfeest.
Heel veel sentimenten en goede ervaringen in ons gemeenschapshuis. Het voortbestaan van CC De Pas staat echter onder
druk. Wat betekenen dan deze sentimenten
nog?
Er zijn dossiers waar ik als gemeenteraadslid van wakker lig.
Het dossier van CC De Pas, oftewel De Nieuwe Instelling, is er zo
een. Al jarenlang staat de exploitatie van CC De Pas onder druk.
Om hier verandering in te brengen wil CC De Pas samengaan
met De Eijnderic en meer samen
gaan werken met de bibliotheek.
CC De Pas wordt verbouwd en
moet de huiskamer van Heesch
worden, waar al onze inwoners
welkom zijn voor een boek, een
cursus, een kaartavondje, voor
een voorstelling of gewoon voor
een kopje koffie en een praatje.
Maar dit kost veel geld.

Nu doemt de vraag op: wat is ons
gemeenschapshuis ons waard?
En moeten we dat in geld uitdrukken of gaat dat over andere
dingen? Wat is er echt nodig om
van CC De Pas de huiskamer van
Heesch te maken? En zitten onze
inwoners daarop te wachten? Allemaal vragen die in mijn hoofd
rondzingen. Ik heb er daarom
een artikel over geschreven. Dat
is te lang voor deze pagina. Lees
het op onze website en reageer
erop. Help ons om deze vragen
te beantwoorden. Zodat we als
gemeenteraad straks een goed
besluit kunnen nemen.
www.progressiefbernheze.nl

Steun de lokale ondernemers
in Bernheze
Jan Prinsen, raadslid SP Bernheze
Van verschillende kanten wordt gevraagd om te kopen bij lokale ondernemers. De SP Bernheze wil zich van harte aansluiten bij die oproep. In deze
tijd van crisis door het coronavirus valt er veel bedrijvigheid stil. Dat treft
onze Bernhezer ondernemers direct. Een flink deel van de omzet kan wegvallen en dat heeft gevolgen. De ondernemer heeft wel uitgaven, maar geen of
weinig inkomsten. Problemen met schulden liggen op de loer. Dus mocht u
lokaal kunnen kopen in deze tijden, doe dat dan in het belang van de lokale
ondernemers!
Lokaal kopen, juist nu
Kopen via internet is verleidelijk
en makkelijk. In normale omstandigheden moeten onze ondernemers hier al tegen knokken. Maar nu worden ze dubbel
getroffen door de coronacrisis.
Vandaar dat de SP Bernheze zich
aansluit bij de oproep om vooral
lokaal te kopen. Op die manier

kunnen inwoners de ondernemers tot steun zijn. Meer dan
ooit is solidariteit met elkaar een
kernwaarde.
De SP is een partij die solidariteit
als een belangrijk gegeven ziet.
Zo kunnen mensen elkaar door
moeilijke tijden heen helpen. Als
iedereen daar een steentje aan wil

bijdragen dan kunnen we samen
de gevolgen van de crisis opvangen. Natuurlijk is niet alles op te
lossen, maar alle kleine beetjes
helpen toch, nietwaar? Mocht u
goede ideeën hebben om meer
voor de lokale ondernemers te
betekenen, dan horen we dat
graag als SP. Samen komen we
verder. Sociaal en solidair.

Trots op onze premier
Paul Kremers, burgercommissielid VVD-Bernheze
Als lokale VVD hebben wij niet zelden last van wat er landelijk of op provinciaal niveau speelt rond onze partij. Een integriteitskwestie, een verkiezingsbelofte die niet waargemaakt wordt, pijnlijke bezuinigingen of een slecht
vallende beleidskeuze.
Partijen die zelden of nooit bestuurlijke verantwoordelijkheid
dragen, hebben daar aanmerkelijk minder last van. Die kunnen
eenvoudig allerlei populaire dingen roepen om punten te scoren
bij de kiezers. Ze hoeven het immers toch niet waar te maken.
In deze coronatijd is er op dit
vlak veel veranderd. We zien een
VVD-premier die optreedt als
een echte leider, empathie toont
en goed communiceert. Premier
Rutte oogst dan ook van heel
veel kanten lof voor zijn optre-

den. En als lokale VVD zijn wij
daar hartstikke trots op. Al doet
Rutte het natuurlijk niet allemaal
alleen.
Ook zijn er afgunstige lieden en
geboren negatievelingen, die
toch van alles aan te merken hebben op de premier en het kabinet. Partijen die eerst schreeuwden om een strenge lockdown,
schreeuwen nu om algehele
opening, spreken schande over
het tekort aan mondkapjes en
testmateriaal, wijzen op eerdere
bezuinigingen in de zorg. Alsof

het echt verstandig is om 3.000
IC-bedden in stand te houden
als een normale bezetting rond
de 800 ligt. Maar goed, dit soort
dingen kun je verwachten in een
land met 17 miljoen virologen...
Ook in de komende periode zullen er door het kabinet keuzes
gemaakt moeten worden die niet
de populariteitsprijs zullen winnen of zelfs verkeerd uitpakken.
Dat is helaas onvermijdelijk met
zo’n onbekende vijand.
Reageren via info@vvdbernheze.nl.

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in Oost-Brabant
BERNHEZE - Door de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en daaraan gekoppelde effecten op de waterstanden, stelde
waterschap Aa en Maas onlangs
een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in.
In het gebied ten zuiden van de
lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en
Herpen mag geen water meer uit
sloten en beken worden gehaald
om akkers te beregenen. Ook het
besproeien van tuinen en sportvelden uit sloten en beken is verboden. Het verbod is van kracht
tot het moment dat het waterpeil
weer op niveau is. Nog niet eerder
is het verbod zo vroeg ingesteld.
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

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

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

Winnaar:
Riek van der Heijden
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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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.

Easy
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PAVILJOEN TENT
MERK BIOS LE DUC CARMO
Afmeting 4x4 meter
Vraagprijs € 125,-.
Compleet in de verpakking,
1 keer gebruikt.
Ophalen in Heesch
Informatie: 06-23269944.
DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproducten. Woensdag van 14.00 tot
18.00 uur. 06-12033685.
Jan van de Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.

More Puzzles:

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
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.

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6, Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
FRIETKRAAM VOOR
UW EVENT OF FEEST
Voor info/boekingen:
0413-292911 of 06-25416954.
Mario en Christa Bok.
.

GEVRAAGD

ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
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,
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.

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

Puzzle #236455

www.sudoku-puzzles.net

TE HUUR

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.

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Marianne van Zoggel
uit Loosbroek

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

SPRINGKUSSENS
Meer informatie: 06-22148394.
Heeswijk-Dinther.

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

TE KOOP
GEVRAAGD

FIETS NAAR JE WERK DAG
Tekst?

Zie oplossing pagina 27
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BERNHEZE BOUWT
Controleer
regelmatig of
je dakgoot niet
verstopt is

• 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

We leven nu eenmaal in een
land dat geregeld te maken
heeft met heftige regenbuien
en wateroverlast. Door de klimaatverandering zal dit risico
alleen maar toenemen omdat
het steeds harder gaat regenen.
- Vooral in de herfst vallen er
veel bladeren in de goot en
neemt de kans op verstopping toe.
- Wanneer je dakgoot verstopt loopt het regenwater niet via de afvoer weg,
maar gaat het water andere
wegen zoeken. Het resulteert vaak in wateroverlast
in huis of lekkages.

PLAFONDS VAN
TOPKWALITEIT
PLAFONDSYSTEMEN
Runstraat 5 - 5384 VH Heesch
0412-456502
info@verhoeven-montage.nl

www.verhoeven-montage.nl

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

Machinaal Timmerbedrijf Van Heertum in Vorstenbosch:
al vijftig jaar specialist in houten kozijnen, ramen en deuren
Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Guus van der Valk

VORSTENBOSCH - Eigenlijk zouden ze nu hun 50-jarig jubileum
groots gevierd hebben: in april drie hele dagen weg met alle medewerkers, en in mei een open dag en een mooi feest. Alle voorbereidingen waren al gedaan, de uitnodigingen gedrukt en wel in de kast,
de postzegels al op de enveloppen. Daar liggen ze nu nog steeds.
Want corona gooide roet in het eten.
Familiebedrijf
Het is niet de eerste keer dat Van
Heertum te maken krijgt met een
acute situatie die de boel plotsklaps op zijn kop zet. In 1970
startten Christ en Toos van Heertum het bedrijf. In 1992 sloeg het
noodlot toe, toen hun levenswerk
van de ene op de andere dag volledig werd verwoest door brand.
De twee zonen Christo en Edward werkten al binnen het bedrijf, en werden na de herbouw
de nieuwe eigenaren. Tot op de
dag van vandaag zijn Christ en
Toos nog dagelijks op het terrein te vinden. De betrokkenheid
van de hele familie bij de zaak is
groot; dat bewijst alleen al het
feit dat ze allemaal rondom het
bedrijf wonen. En voor allemaal
geldt: vakmanschap, kwaliteit en
betrouwbaarheid gaan hier hand
in hand.
Drie generaties
Ieder heeft zo’n beetje zijn eigen
taak: Christo stuurt de processen
machinaal aan en Edward verwerkt alle input voor de volledig
geautomatiseerde computerge-

V.l.n.r.: familie van Heertum; Rianne, Edward, Toos, Christ, Christo, en Cindy Lambers

stuurde machines. Rianne, partner van Edward, doet de kantoorwerkzaamheden. Intussen is
ook de derde generatie ingestapt:
Christo en Edward hebben allebei
twee zonen die ook al regelmatig
binnen het bedrijf werken.

Professioneel en duurzaam
Van Heertum maakt houten kozijnen, deuren en ramen voor
particulieren én voor grote aannemers door het hele land. Ze
hadden zelfs grote opdrachten
in Engeland, waarbij ze zelf het
vervoer verzorgden. Het bedrijf
is groot, professioneel en wat
duurzaamheid betreft helemaal
van deze tijd.
Het restproduct van al het hout
wordt via een afzuiginstallatie
opgevangen in een silo en wordt
vervolgens verbrand in een mo-

derne, automatisch werkende
kachel. Deze zorgt voor de verwarming én de warmwatervoorziening voor het hele complex
plús de drie woonhuizen. Met
ook nog zonnepanelen is het
bedrijf voor zo’n 80 procent zelfvoorzienend.

Trots
Trots zijn de Van Heertums op de
gloednieuwe vrachtwagen die
staat te glimmen op het terrein.
Net zo trots als op hun bedrijf.
En terecht. Volgend jaar gaat dat
feest er zeker komen, voor de
medewerkers en alle klanten!

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

Peelstraat 2b, Vorstenbosch - 0413-35 09 92
info@van-heertum.nl - www.van-heertum.nl
www.van-heertum.nl

GROEP BV
■

BETONBOREN EN ZAGEN

■

RENOVATIE SLOOPWERK

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
d
r
Uw waa
atie
onze motiv
Heideweg 4
5472 LC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92
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DUURZAAM BOUWEN
Balansventilatie

van den berg en zn.

Het advies over verduurzamen
van onze huizen is gebaseerd op
balans. Volgens de natuurlijke
wetten is er altijd een beweging
van warm naar koud.

tegelwerken & tegelhandel

Al sinds
1973 het vertrouwde
Al sinds 1973
het vertrouwde
adres voor adres
het vakkundig
voor het
vakkundig
leveren
plaatsen
en leveren
van plaatsen
tegels en en
natuursteen!

Als het buiten koud is en binnen
warm, dan zal die warmte naar
buiten willen vloeien om in balans te komen met de temperatuur daar. Daarom zijn we geneigd om in de winter alles goed
dicht te houden, overdag ventileren we de slaapkamers, liefst niet
te overdadig want we stoken niet
voor de mussen!
In de zomer gaat die stroming
van warm naar koud veelal andersom, dan stapelt de warmte
zich op in de vloeren, muren en
plafonds. Dan is het dus zaak om
overdag alles dicht te houden om
de warmte niet op te slaan in de
woning. In de nacht is extra ventilatie van koele(re) nachtlucht
dan wel gewenst om de warmte
uit de woning weg te spoelen.
Dat gaat het beste door op begane grond niveau koele lucht toe
te laten en op het hoogste punt
in de woning (want warme lucht
stijgt altijd op) de warmte te la-

van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Breng eens een bezoek aan onze showroom

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291249

Werking van balansventilatie

ten ontsnappen (nachtventilatie).
Balansventilatie, waarbij er evenveel frisse lucht wordt afgezogen uit de woning dan er wordt
aangevoerd, stuurt de afgezogen
binnenlucht in de winter langs
de ingebouwde warmtewisselaar
om de warmte over te brengen
naar het inblaaskanaal met frisse
nieuwe buitenlucht. In de zomer
(meestal van april tot oktober) is
die losgekoppeld van de warmtewisselaar. Er bestaat ook lokale

balansventilatie, die is in te bouwen in de woonkamer/keuken
waardoor de ventilatieroosters
dicht kunnen blijven, er geen
warmte onnodig wegvloeit en
er ook geen ongewenste koude
stromingen meer binnenvloeien.
Hiermee kan zo’n € 500,- aan
aardgas worden bespaard.

Meer info of aanmelden op
www.onsbeco.nl

DUURZAAMHEID
TIP

Gé-Dé KEUKENS

Pak vandaag de fiets voor
een ritje waar je normaal
de auto voor pakt.
Als je vaker fietst kun je
niet alleen extra genieten
van je omgeving, je hoeft
je ook direct niet meer
druk te maken over het
krijgen van voldoende
beweging.

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928
info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen
Ruim 30 jaar ervaring
• Flexibel en klantgericht - advies op maat
• Renovatie van bestaande keuken
• Bezoek op afspraak
De oude Ros • Nistelrode • 0412-612231
06-25241269 • info@gedekeukens.nl

www.gedekeukens.nl

Uw voordelen bedrijfsunits:
• Gezamenlijke kantine
met sanitair.
• Beveiligd met poort en
camera’s.
• Ruim terrein en voldoende
parkeermogelijkheid.

Kozijnen

Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

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

n

Vouwwanden

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

Bedrijfsunits
te huur

Units vanaf 50 m² tot en
met 250 m²
Dintherseweg 9 - Nistelrode
06-46111667
www.bedrijfsunit.eu

Haal de
zon in
huis

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

Geen btw voor particulieren
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BERNHEZE BOUWT
HOUT, dat is waar het allemaal om draait
bij de familie Verstegen in Heesch
Al zestig jaar en drie generaties lang een familiebedrijf met hart voor de zaak!
Tekst: Anita van den Bogaart
Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Op 1 juni 1960 startte
Adriaan Verstegen de houthandel, toen nog aan de Pater van
de Bergstraat (klein Rotterdam)
in Heesch. Tien jaar later verhuisde Verstegen Houthandel en
Bouwmaterialen naar de Vinkelsestraat. In 1986 overleed Adriaan en werd het bedrijf voortgezet door de twee zoons Louis en
Mario. Dat ze de kneepjes van
het vak verstonden bewijst wel
de uitbreidingen en verbouwingen die het bedrijf onderging om
aan de steeds maar groeiende
vraag te kunnen blijven voldoen.
Druk
In het begin leverden ze voor circa 80 procent aan particulieren en
20 procent aan bedrijven, maar
de laatste vijftien jaar was die
tendens precies andersom. Minder particulier, meer bedrijfsmatig, waaruit blijkt dat mensen hun
klussen meer uit handen gaven
aan de professionals. Maar toen
kwam corona, en ineens zagen
ze bij Verstegen weer een verandering: de particuliere verkoop
steeg als een malle. “Mensen
slaan massaal aan het klussen,”
verklaart Louis de stijging. “We
hebben het met onze veertien
medewerkers drukker dan ooit.”

en geschaafd. In de showroom
kan de klant verschillende soorten
gevelbekleding bekijken, maar
ook deuren, dakramen en schuifwanden. De collectie én de voorraad zijn enorm. Het is eigenlijk
heel simpel: zoek je houten materialen voor je huis of tuin, dan
slaag je bij Verstegen.

Voor huis én tuin
In de werkplaats worden hout en
plaatmateriaal op maat gezaagd

Spil
In 2015 zijn ze begonnen met de
verbouwing van het bedrijf, met

V.l.n.r.: Roel, Louis en Nick

als deadline 1 juni van dit jaar.
Want dan zou het zestigjarig jubileum gevierd worden. Corona
gooide echter roet in het eten wat
dat feest betreft. Dat wordt nu
doorgeschoven naar juni 2021.
Intussen gaat ook de derde generatie gewoon door met het bedrijf: de twee zonen Nick en Roel
vormen sinds enkele jaren samen
met hun vader de directie. En het
mooie is: de zaak is de spil waar de
familie zich omheen voegt. Ze wo-

nen allemaal met hun gezin dichtbij de zaak. Want ook als Louis
op termijn een stapje terug gaat

doen, blijft die plek toch altijd zijn
tweede thuis. En dat is nou precies
de kracht van dit familiebedrijf.

Vinkelsestraat 11, Heesch - 0412-45 14 60
info@verstegen-houthandel.nl - www.verstegen-houthandel.nl

Bouwplannen? Bestemmingsplan nodig? Planschade?

Graafsebaan 31 Heesch
onno@roconnect.nl

en
Uw wens
Uw thuis!

www.jmeulendijk.nl

06-2909 9005
www.roconnect.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

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

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

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 612594
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Schrijver op je scherm, ontmoet schrijvers online bij je thuis via jouw bibliotheek!
BERNHEZE - Omdat jouw favoriete schrijver nu niet op locatie op bezoek kan komen laten de NOBB-Bibliotheken jou tijdelijk op een originele andere manier schrijvers ontmoeten.
Jij gaat niet op bezoek bij de schrijver maar de schrijver komt (online) elke dag even bij jou op bezoek! Vanaf afgelopen maandag leest elke dag een andere bekende schrijver
voor uit eigen werk. Drie weken lang. Op deze manier kunnen schrijvers je blijven inspireren, verrassen of kennis laten maken met hun (nieuwe) boek. Met onder andere Hanna
Bervoets, Franca Treur en Splinter Chabot. Voor meer informatie, kijk op www.nobb.nl/schrijver-leest-voor.

Hanna Bervoets ©Sanne Glasbergen

Lieve Joris

Natascha van Weezel

Franca Treur Corbino

Splinter Chabot

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 1 juni 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. Welk beroep heeft Frans van de Ven van 1985 tot 2017 uitgevoerd?

2. Van welk edelmetaal is de dukaat gemaakt waar de afbeelding van Kasteel Heeswijk op staat?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Hoe heet de nieuwe Bernhezer talkshow?

4. Hoe heet de rubriek van de Heemkunde Nistelrode over foto’s?

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

5. Welke vereniging haalt in Dinther het oud papier op?

Winnaar vorige week:
Fay van den Akker
Het antwoord was:
BLOEM
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Zes jonge torenvalken in buitengebied Heesch Kort nieuws
Tekst: Annelies Cuijpers

HEESCH - “We zijn opeens ouders geworden van heel veel vogels”, lachen Joop
Smits en Anja Vogels. In hun tuin zijn vorige week zes torenvalken geboren. In de
Amerikaanse eik tegenover hun huis, waait op pakweg vijftien meter hoog ook nog
eens een nest met twee jonge ransuilen heen en weer.
Het begon allemaal half januari.
Op de beveiligingscamera buiten, zat een grote vogel. “Bruin
gespikkeld, met een prachtige
oranje-bruine gloed. Het bleek
een torenvalk te zijn,” weet Joop.
“Hij bleef dagen achter elkaar op
die camera zitten. Na een week
of wat kwam er nog een vogel
bij. Het bleken torenvalken, een
vogelsoort die op de rode lijst
van bedreigde dieren staat.
Via de erfvogel-stichting hoorden we dat gemeenten subsidies
hebben voor nestkasten voor
deze bedreigde vogelsoort. Maar
onze gemeente zei dat niet te
weten. Dus toen hebben we zelf
hout gekocht en zijn gaan bouwen.”
NESTKAST KEUREN
Aan het einde van het erf staat
nu een groot hok op een paal van
vier meter hoog. “We hebben
opgezocht hoe we de nestkast
moesten bouwen,” vertelt Anja.
“Een valk wil over open veld komen aanvliegen, en dan het liefst
tegen de wind. De opening moest
dus richting oost/zuid-oost. Het
moest in één keer goed, want bij
de torenvalk regelt het mannetje

een nest, waarna het vrouwtje
komt keuren. Gelukkig waren ze
meteen tevreden, want anderhalf uur nadat de nestkast stond,
zaten ze er al in.”
MUIZEN IN DE BLOEMBAK
Vanaf dat moment maakte de
valk zijn vrouwtje het hof. “Hij
bracht haar muisjes, joeg de ek-

Vader
valk vangt
muizen
voor ze en
bewaart
ze in de
bloemenbak
tot voedertijd

Isa ontvangt
haar prijs

sters en de duiven weg en ook
nog twee andere valken, die zijn
vrouwtje wilden kapen. Het was
een prachtig gezicht. We hebben tegenover de nestkast een
nieuwe camera gehangen. Zo
konden we zien dat het vrouwtje
ging broeden,” vertelt Anja enthousiast.
Na 29 dagen kwam het eerste
ei uit. Inmiddels kijken zes valkenkuikens over de rand van het
nest. “Ze groeien als kool. Hun
vader vangt muizen voor ze. Die
legt hij in de bloembak om te bewaren tot voedertijd. Dan brengt
hij ze naar boven, waar hun moeder ze in kleine stukjes rafelt.”
JANKENDE KINDEREN
Intussen is in een oud eksternest
in de eik voor hun huis, een nieuwe kraamkamer ingericht. Joop:
“Elke avond vanaf donker, beginnen daar twee ransuilkuikens
te schreeuwen.
Hun moeder gaat dan op jacht
voor eten en de jonkies voelen
zich alleen. We slapen met de ramen dicht, want ze maken geluid
als jankende kinderen.”

HEESCH - In DeMooiBernhezeKrant van woensdag 6 mei
had Fietsplezier Michel van
de Wetering een puzzel met
als prijs een goedgevulde fietstas ter waarde van € 100,-.
Vorige week heeft Michel de
prijs uitgereikt aan Isa van
Kessel uit Nistelrode.
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tersactie
winnaar week 20 star

Wat is een slim huis?

Rabobank Oss Bernheze
past dienstverlening aan

VORSTENBOSCH - Dat vraag je je wellicht af? Heel simpel, een huis waarin dingen
voor je worden geregeld. Ook wel home automation, domotica of een connected
home genoemd. Voorbeelden zijn lampen die aangaan bij zonsondergang en die uitgaan als er geen beweging is, een thermostaat die zichzelf regelt op aanwezigheid,
toezichthouden met camera’s en sensoren, muziek streamen op je multiroom
audioset, enzovoorts.

BERNHEZE - Bankzaken vinden meer en meer digitaal plaats. Daarom past Rabobank
Oss Bernheze haar dienstverlening hierop aan. De kantoren in Nistelrode en Nuland
zullen per 1 juli gesloten worden. Zij zijn op dit moment al gesloten in verband met
de coronacrisis, maar zullen na deze crisis dus niet meer opengaan. De Woonwinkel
in Geffen gaat per die datum verhuizen naar Berghem. In Berghem is het kantoor dan
niet meer toegankelijk voor servicevragen over dagelijkse bankzaken maar kan men,
op afspraak, terecht voor hypotheekadvies.

Klokhuis IT: Home Automation
Als IT’er ben ik vele jaren geleden begonnen apparaten in mijn huis beetje bij
beetje te automatiseren. Zo weet ik uit
ervaring wat er wel en niet werkt. Met

‘Het grote voordeel is dat
tegenwoordig bijna alles
draadloos kan, zodat ieder
huis wel geschikt is’
mijn bedrijf kan ik je hiermee helpen. Het
grote voordeel is dat tegenwoordig bijna
alles draadloos kan, zodat ieder huis wel
geschikt is. Een goed wifibereik in en om
het huis is wel een must, maar daar kan ik
je ook mee helpen.
Martijn van Dijk

Omdat alles met het internet is verbonden, zijn apparaten ook te bedienen met
je smartphone, stem (Google assistant of
Apple Siri) of op een tijdschema, zelfs buitenshuis. Het is op die manier mogelijk je
huis zo comfortabel, energiezuinig en veilig mogelijk te maken.

martijnvandijk@klokhuis.it
06-41698832
www.klokhuis.it

Laatste winnaar startersactie week 21: Joli Weddings: Merel Albers

“Het gebruik van mobiel en internet heeft
de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen - ook voor het regelen van bankzaken. Als gevolg daarvan worden onze
bankkantoren minder bezocht”, zegt
Peter de Bruin, directievoorzitter van
Rabobank Oss Bernheze.
Bereikbaarheid
“Dichtbij is voor iedereen anders”, vertelt De Bruin. “De klanten bepalen de
interactie waar en wanneer het hen uitkomt. 24/7 via internet, via videobellen of
face-to-face op één van onze kantoren of
bij de klant thuis. Het sluiten van kantoren
betekent dus niet dat we minder ‘dichtbij’
worden, integendeel. Dichtbij zijn gaat
verder dan gebouwen van steen.”
Extra service
“Natuurlijk zullen er klanten zijn die hinder ondervinden, zoals (kwetsbare) ouderen. Zij kunnen daarom extra service
en ondersteuning tegemoetzien. Onze
mobiele adviseurs bezoeken deze klanten
desgewenst thuis om ze te ondersteunen
met hun bankzaken. Ook geven zij tips
om financieel misbruik te voorkomen en
tegen te gaan. En met de Rabo Geld Express kunnen we zorgen dat er contant
geld bij de klant thuis afgeleverd wordt.
Ook geven zij met regelmaat workshops*
voor online bankieren.

*Uiteraard zijn deze workshops tijdens
deze coronacrisis tijdelijk on-hold gezet.
We hopen ze na deze crisis weer op te
kunnen pakken.
Op deze manier proberen we de verandering in onze klantbediening voor kwetsbare groepen zo laagdrempelig mogelijk
te maken.”
Geldautomaten
Aan de geldautomaten in Nistelrode, Nuland, Geffen en Berghem wijzigt niets. In
de loop van 2020 gaat het beheer van
deze automaten, net als in de rest van Nederland, over naar Geldmaat (de geldautomaat in Nuland is al over op Geldmaat).
Informatie hierover is te vinden op
www.geldmaat.nl.

Flyeractie
Jouw
boodschap
v
onze lezersoor

• 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:
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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De inschrijvingen voor Jeugdzeskamp 2020 zijn geopend
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Dit jaar zal de zesde editie van de Jeugdzeskamp van Heeswijk-Dinther en Loosbroek plaatsvinden op zondag 13 september van 9.00 tot 17.00 uur. Een jubileumjaar! Normaliter is een vijfde jaar een jubileumjaar, maar omdat het hier gaat om een zeskamp, is het
zesde jaar omgedoopt tot jubileumjaar.
Tijdens deze dag worden in verschillende zeskamponderdelen
de deelnemers op de proef gesteld en zullen er weer wat mooie
herinneringen worden gemaakt.
Vanwege de jubileumeditie zullen de zes beste spellen van de
afgelopen zes jaar onderdeel
worden van de Jeugdzeskamp
2020.
Maar wat is nou een Jeugdzeskamp zonder deelnemers?
Inderdaad, niet zoals het bedoeld is! Daarom hierbij een
oproep aan alle jeugd van Heeswijk-Dinther en Loosbroek om
zich met vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes etcetera in
te schrijven voor dit geweldige
evenement. De inschrijving is
geopend!
Hier zit een aantal voorwaarden
aan verbonden:

Kijk voor inschrijving en eventueel meer informatie op
www.jongnederlandhdl.nl/
zeskamp.

Guus van der Valk
Vrijwillig fotograaf Guus van der Valk levert 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 Heesch en
zo komt voortaan elke kern aan de beurt.

- Jullie zijn tussen de 7 en 15
jaar oud
- Het team bestaat uit acht tot
twaalf deelnemers
- De kosten bedragen € 30,per team
- De inschrijving sluit op 5 juni.

Wel of geen doorgang
door corona
Wat leven we momenteel toch
in een gekke tijd met z’n allen.
De organisatie heeft de ontwikkelingen rondom het covid-19
virus goed in de gaten gehouden en heeft goede hoop dat
dit lokale evenement, gericht op
kinderen, doorgang zal kunnen
vinden, maar zeker weten doet
de organisatie dat natuurlijk niet.
Mocht het onverhoopt toch zijn
dat de Jeugdzeskamp niet door
mag gaan, ontvangt iedereen
het inschrijfgeld terug.

HEESWIJK-DINTHER - Bert
Weeren was van 1977 tot 1986
en van 1997 tot 2002 verbonden aan korfbalvereniging Altior. Zijn functie was trainer van
de senioren, maar hij deed meer
dan dat!

“Toen ik bij Altior begon, trainden we nog op het veld bij
Avesteyn en ons doel was om
te professionaliseren: een eigen
veld, eigen accommodatie en
groter groeien. Dat is allemaal
gelukt.” De trainer heeft een
hoop verhalen te vertellen waaruit zijn uitgebreide rol binnen
de vereniging blijkt. Zoals nadat

va

Tot dan!

70 Jaar dameskorfbalvereniging Altior

Meedenken over de toekomst,
sponsoring, praten bij de gemeente, bouwen aan een nieuwe
accommodatie, het organiseren
van het jaarlijkse kamp en nog
veel meer nam hij ook voor zijn
rekening. De trainingen op de
crossbaan bij Blommers waren
berucht onder zijn speelsters.
Deze verenigingsman heeft Altior
zien en helpen opbloeien tot de
bruisende vereniging die ze nu is.

tfoto
Stran a
de week

het huidige veld aan Droevendaal was toegewezen door de
gemeente. “Op een dag ben ik
het veld op gegaan, heb allerlei
stenen die er lagen opgeraapt en
in mijn legertas gedaan. Bij een
gesprek met de gemeente heb ik
ze daar op tafel gegooid. Schandalig dat ze dat een sportveld
durfden te noemen. Het werd
direct aangepakt en speelklaar
gemaakt.” Bert praat nog altijd in de wij-vorm als het over
Altior gaat. Terugkeren sluit hij

niet helemaal uit. “Ik heb het nu
nog erg naar mijn zin bij DAW
in Schaijk, maar wie weet wat de
toekomst brengt.”
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.

Op de Misse brengt Floor haar boek terug
bij de bibliotheek
“Ik fietste naar Heesch met het idee een verhaal te vinden op
het plein bij het gemeentehuis. En ja hoor, bibliotheekmedewerkers stonden buiten boeken in te nemen. Ik stalde mijn fiets en
liep op de twee dames af. Een klein meisje gaf net haar boeken
aan een bibliotheekmedewerker. Ik stelde mezelf vliegensvlug
voor en vroeg of ik een foto mocht maken. Ik kon nog net een
foto maken van hoe het meisje haar boeken overhandigde. Het
meisje heet Floor, dat vertelde ze toen ze weer achterop de fiets
zat bij oma Tineke. En de bibliothecaresse heet Hanneke. Floor
en Tineke fietsten weer terug naar Geffen, want daar komen zij
vandaan. In Geffen is geen bibliotheek.
Ik raakte aan de praat met Hanneke en collega Nienke. ‘We zijn
vanaf negen uur vanochtend met zes á zeven man bezig om de
boeken uit te sorteren. We zijn nu twee dagen open, maandag
en vrijdag omdat er drie dagen tussen innemen en uitlenen in
moet zitten in verband met het besmettingsgevaar van corona.’
Dan zegt ze enthousiast: ‘Je moet ook lid worden!’. Ik probeer
de aanmoediging te ontwijken door te zeggen dat ik van buiten
de gemeente kom. ‘Maar dat maakt niet uit’ zegt ze. ‘We zijn
de NOBB, de Noord Oost Brabantse Bibliotheek. Heel veel gemeentes in deze regio vallen daaronder en heb je hier een boek
geleend dan kun je die inleveren in Uden en andersom.’ Ik bedankte en vertelde dat ik e-books lees. Ze veranderde van onderwerp. ‘We hebben in de afgelopen tijd verrassingspakketten
uitgedeeld aan 70-plussers. Boeken met een genre naar eigen
keuze. Die boeken komen nu ook allemaal terug.’
Dan spreek ik Nienke, zij is net klaar met haar middelbare school.
Ze heeft nog niet gehoord of ze is geslaagd, maar heeft allemaal
voldoendes, dus… :‘Ik zou eigenlijk een gala hebben binnenkort
en over twee weken een eindreis naar Alaska. Maar dat gaat
door corona helaas niet door.’”

Heeswijk 2 zoekt een nieuwe trainer/coach

We zoeken een teamplayer, die
communicatief vaardig, ambitieus, representatief en een uithangbord voor onze vereniging
is. Het in bezit zijn van, of het
volgen van een opleiding voor,
UEFA C/TC III is een pré, maar
we willen ook de mogelijkheid
bieden om deze cursussen te
volgen.

Het takenpakket van de trainer
van Heeswijk 2 ziet er, beknopt,
als volgt uit:

- Nauwe samenwerking met
de staf van Heeswijk 1 (uitkomend in de 2de klasse)

- Het voorbereiden en verzorgen van de trainingen op
dinsdag- en donderdagavond
- De begeleiding en coaching
van Heeswijk 2 op wedstrijddagen

Interesse? Stuur een mail met je
motivatie en je cv naar:
voorzitter@vvheeswijk.nl.
Ga voor meer informatie naar
onze website: www.vvheeswijk.nl

DE OPLOSSING

HEESWIJK-DINTHER - Voetbalvereniging Heeswijk is voor het seizoen 2020/2021 op zoek naar een
trainer/coach voor het tweede elftal. Heeswijk 2 komt uit in de 2de klasse en bestaat uit talentvolle spelers uit de eigen jeugdopleiding, die middels een goede begeleiding via het 2de elftal door kunnen stromen naar het 1ste elftal. Als trainer van Heeswijk 2 sta je in nauw contact met de staf van Heeswijk 1,
die onder leiding staat van hoofdtrainer Stef Sijbers.
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Team Linnendienst Heeswijk:
Het zijn rare tijden. Ook in de linnenkamer is het anders
werken. Op het moment werken we 7 dagen in de week, om
de was weer zo snel mogelijk,
bij de bewoners te krijgen. Ook zorgen we ervoor dat de
werknemers voldoende uniformen hebben. Heel de coronatijd
heeft veel inpact op je. Omdat het huis gesloten is,
is het ook allemaal zo stil. Het is allemaal zo anders!
We hopen dat het snel de betere kant opgaat.
‘SAMEN staan we STERK’

Marga Goossens:
Werken als Dagbestedingscoach welzijn in coronatijd.
En dan gaan op 16 maart ineens de deuren dicht bij Laverhof.
Wat dat betekent als dagbestedingscoach had ik toen nog
niet in de gaten. Ik vond het al verschrikkelijk dat er geen
bezoek meer mocht komen. Maar toen kwam het besef. Geen
vrijwilligers meer, geen lentetochten, geen avondvierdaagse
en geen verenigingsleven meer. Alles werd in werking gezet
voor de gezondheid van de bewoners en de medewerkers. Dus
onze functie werd geheel anders. We houden ons nu onder
andere bezig met bezoekmomenten die zeer waardevol zijn.
Maar er zijn nog meer mooie momenten. We kregen spontaan
optredens aangeboden. Muzikanten die belangeloos op komen
treden. De bewoners genieten intens van deze momenten nu
alle grote activiteiten niet door kunnen gaan. Maar dit alles
is natuurlijk zonder familie en vrijwilligers. Zij maken toch
het verschil bij de activiteiten voor de bewoners. En eerlijk
is eerlijk; zonder die vele vrijwilligers zouden we anders niet
zoveel kunnen organiseren. Dus wij missen hen maar ook
de vrijwilligers missen de bewoners. Hopelijk zien we elkaar
weer snel. En kunnen we voorzichtig weer wat activiteiten
oppakken. Mocht je nu denken ik kan misschien ook nog wel
iets betekenen voor de bewoners en/of het personeel neem
dan contact op met welzijn.heeswijk@laverhof.nl.

uit
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Heelwijk

Desiree Romme (vrijwilligster):
Heelwijk gesloten, wat een gemis. We hopen dat het snel weer anders
is. Als omwonende mis ik alle bewoners en zorghelden en gezelligheid.
Bingoballetjes laten rollen, SocialApp introduceren en krantjes
maken met goed beleid. De levendigheid van de vele kaartgroepjes,
sjoelgeluiden tijdens bezoekjes. Het uitgevoel van een hapje eten in
De Gasterij, wat mis ik ook de altijd lekkere soepjes...
Blijf gezond! En hopelijk snel... Tot ziens.
Gastvrouw Olga:
We merken dat het lang gaat duren en dat de bewoners soms wat
verdrietiger worden, ze missen hun familie ontzettend.
We doen met z’n allen ontzettend ons best om de bewoners te vermaken
en een luisterend oor te bieden. Wat ik ook zie gebeuren is dat ze
elkaar opzoeken, er ontstaan nieuwe vriendschappen en hebben veel lol
samen. Dit is heel leuk om te zien. Vooral al die kaartjes, kleurplaten en
dergelijke van kinderen en mensen die aan hun medemens denken,
doet ze ontzettend goed. Hartelijk dank hiervoor! Laten we hopen dat
het voor alle verzorgingshuizen straks versoepeld wordt.
Gelegenheidsconcert

We hebben in de
ochtend een concert
gehad van de familie
van mevrouw Van
Herpen. Het was een
gezellige boel, veel
nichtjes en neven
waren aanwezig
en zongen met de
bewoners op het
terras allemaal
liedjes van vroeger.

Fotograaf: Jolanda van Nuland, water bij Biezenloop Heesch

Evenementen

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER
LOOSBROEK • NISTELRODE
VORSTENBOSCH

DONDERDAG 28 MEI
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie
Heesch
Ton Bons, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
VRIJDAG 29 MEI
Oud papier ophaaldag
Heeswijk

De Waan talkshow
Facebookpagina Bernhezer
Kunstkring
PAGINA 1
ZATERDAG 30 MEI
Kennismaking Tennis
T.V. de Hoef Heesch
Uurtje Klassiek
Omroep Meierij
ZONDAG 31 MEI
1e Pinksterdag
Uurtje Klassiek
Omroep Meierij
MAANDAG 1 JUNI
2e Pinksterdag
Gemeentehuis gesloten

Start: taxus inzameling
Bernheze
PAGINA 4

WOENSDAG 3 JUNI
Numerologie: Gerrit Jansen
Centrum MAIA Nistelrode

ZATERDAG 6 JUNI
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Prikposten gesloten
Bernheze

DONDERDAG 4 JUNI
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie
Heesch

Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Geopend DressUp InStyle
Heesch
Geopend Van Tilburg
Mode & Sport
Nistelrode

Oud papier
Route Beugt Dinther
PAGINA 9

Geopend Verbruggen
Oss
PAGINA 24

VRIJDAG 5 JUNI
Alpacawandeling
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Geopend Adbouw
Uden
PAGINA 9

Oud papier
Laverdonk en Kern Dinther
PAGINA 9

Uurtje Klassiek
Omroep Meierij
ZONDAG 7 JUNI
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch
Uurtje Klassiek
Omroep Meierij

Wij wensen iedereen
fijne pinksterdagen

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

www.mooibernheze.nl

