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Geen zoenen en knuffels voor
100-jarige, maar tóch feest
Jo van Ballekom mocht voorproeven
Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Afgelopen dinsdag 28 april werd Jo van Ballekom 100 jaar. De voormalig Schijndelaar die bij Laverhof in Heeswijk-Dinther woont, verheugde zich erop. Hoewel het eeuwfeest en alle
bijbehorende verrassingen door het coronavirus een paar maanden zijn opgeschoven, zorgde de enorme
achterban van Jo, zorgmedewerkers en een enorme stapel post ervoor dat de kwieke 100-jarige al mocht
voorproeven.

Gelimiteerde sneakers

100 jaar
een hoge koksmuts op wilde en
op een kameel had willen rijden’,
lacht Anita.
Tot twee jaar geleden woonde
Jo, met enige hulp, nog zelfstandig. Hoewel hij de boot zo lang
mogelijk afhield, deden fysieke
kwalen hem uiteindelijk bij Laverhof belanden. “Thuis is het beste,
maar als dat niet kan, is het hier
ook goed”, stelt de 100-jarige die
alles nog heel goed op een rijtje
heeft, over veel kan meepraten
en met zijn grapjes iedereen laat
lachen. Dat laatste verging hem
heel even, met de komst van het
coronavirus en het feit dat zijn
verjaardag niet gevierd kon worden zoals gepland. Het werd echter toch feest.

Jo van Ballekom genoot met volle teugen

Jo is geboren en getogen in
Schijndel. In zijn werkzame leven was hij vele jaren actief als
ploegbaas bij Jansen de Wit.
Later werd hij conciërge op een
plaatselijke school. Hij trouwde
met zijn grote liefde Mien, waar
hij maar liefst 66 jaar mee getrouwd was en negen kinderen
mee kreeg.
Mien overleed in 2013 en twee
jaar geleden stierf een van zijn
zoons. Acht kinderen, veertien
kleinkinderen en hun partners,
en maar liefst twaalf achterkleinkinderen waren al enige
tijd doende om het eeuwfeest
van hun overgrootvader Jo met
velen te gaan vieren. “Ons pap
verheugde zich erop. Nadat hij
eind 2019 werd geopereerd en
het even niet zo lekker ging,
meldde hij de arts van plan te

zijn om 100 jaar te worden. Zijn
optimisme, humor en veerkracht
zijn geweldig”, vertelt dochter
Anita om toe te voegen: “Hij is
een fantastische vader, een lieve
opa en overgrootopa en samengevat gewoon een charmante
lieveling.”

Je hoeft niet
voorop te
lopen, maar
zeker niet
achteraan

Jo is zeker in zijn geboorteplaats
geen onbekende. Hij was er jarenlang actief in de politiek, bij
vakbond FNV, en fungeerde lang
als (hulp)Sinterklaas. Stilzitten en
‘nee’ zeggen zat niet in het pakket. “Ons pap is handig en was
altijd doende om in zijn schuur
van alles te maken voor iedereen”, vertelt Anita.
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Zo was er een enorme stapel
post met felicitaties, en hoewel de omhelzingen, zoenen en
knuffels even moeten wachten,
was zijn achterban present met
een spandoek en had Laverhof
gezorgd dat Jo op gepaste afstand toegezongen kon worden. De overige feestelijkheden
zijn verschoven naar juni en het
hoeft geen betoog dat iedereen,
inclusief Jo, van harte hoopt dat
het dan wel door kan gaan.

Zijn uitspraken typeren hem.
Anita: “Hij zei altijd: ‘Je hoeft
niet voorop te lopen, maar zeker
niet achteraan’, en ‘Niet uitstellen tot morgen, wat je vandaag
kan doen’ en ‘Als jullie het later
half zo goed krijgen als ik, dan
mogen jullie in je handen klappen.’ Hij heeft altijd genoten
van kleine dingen en had weinig
wensen. Hij zei altijd met een
knipoog dat hij nog wel eens

75 jaar bevrijding
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pag. 27

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Bernhezer Energie COöperatie
Sluit je
ook aan

100% duurzaam
opgewekte energie

www.onsbeco.nl

Zie pagina 30

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 17

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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ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl
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Wat betekent
‘geen evenementen
tot 1 september’
voor De Kersouwe?

Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks
Guus van der Valk
Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
dinsdag tot 11.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

WIJ ZIJN ‘NIET’
MET DE TIJD
MEEGEGAAN!

Ten eerste de allerbeste ingrediënten! Zoals mijn vader Wim
altijd zei: Van rommel kan ik geen goed brood maken.
Wij halen 90% van onze tarwe uit voormalig Oost-Duitsland
en de Verenigde Staten, om precies te zijn. Hier zijn de
klimaatomstandigheden het best om tarwe te laten groeien en
dat vertaalt zich weer in smaak en malsheid.

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

COLUMN

‘Waarin verschilt jullie brood
ten opzichte van fabrieksbrood
en menig ander brood?’,
vragen mensen mij wel eens.
Dat heeft alles te maken met de
manier waarop wij als de bakkers Lamers brood maken.

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Carlijn van de Ven
Monique van Strien

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

BAKKERIJ

HEESWIJK-DINTHER - Vorige week dinsdagavond kreeg Nederland
van de minister-president te horen dat evenementen tot 1 september zijn afgelast; dat is helder. Tot 1 september geen evenementen houdt in dat alle geplande activiteiten tot 1 september in
De Kersouwe zullen vervallen. Dus alle concerten en muziek- en
cabaretvoorstellingen.
Uiteraard is De Kersouwe in
overleg met de boekers van de
voorstellingen. Sommige voorstellingen waren al verzet naar
september, anderen naar 2021.

Denk aan alle mooie
avonden die we tot nu toe
beleefd hebben samen

De Kersouwe had de eigen producties en het jubileumjaar al
doorgeschoven en dat kan zeker
ook voor een aantal ‘externe’
voorstellingen. Zodra hier meer
over bekend is, zal De Kersouwe
dat zeker laten weten! Geef de
mensen van De Kersouwe wel
even de tijd, want er moet een
hoop geregeld worden.

Per voorstelling zal er bekeken
worden wat de opties zijn en dit
dan ook communiceren naar de
bezoekers. De voorkeur is om te
verzetten naar 2021.

En tot die tijd, hou je taai. Denk
aan alle mooie avonden die we
tot nu beleefd hebben samen.
En weet dat ze zeker weer gaan
komen. Alleen weten we nu nog
even niet wanneer.

Lieve opa’s en oma’s,
We missen jullie! Jullie kusjes
en knuffels, de fijne oppasdagen,
samen eten, fietsen en spelen.
Hopelijk kan dat allemaal snel weer!

Kus Vinz en Jiem

‘Door rijstijden van langer dan vier uur kan al het goede
in brood door ons lichaam worden opgenomen’
Dan het allerbelangrijkste: Tijd. Waar fabrieksbrood in twee tot
twee en een half uur wordt gemaakt, krijgt ons brood de tijd
om te rijpen met rijstijden tot wel zestien uur!
Over smaak valt te twisten, maar dit maakt het brood
lekkerder, en bovenal gezonder. Waarom gezonder? In iedere
plant zitten antinutriënten. Dit zijn stoffen die een plant
aanmaakt om zich te beschermen tegen plagen en vraat.
Fytinezuur is zo’n antinutriënt wat in tarwe voor komt.
Fytinezuur bindt mineralen, vitaminen en sporenelementen,
waardoor het niet meer in het lichaam opgenomen kan
worden.
Door rijstijden van langer dan vier uur wordt fytine volledig
afgebroken, dus kan al het goede in ons brood door het
lichaam opgenomen worden. Het is dus ook een misvatting
dat alleen desembrood deze eigenschap van lang rijzen heeft.
Desem is eigenlijk niets anders dan gist.
Wij maken brood op een ouderwetse manier, de manier die
wij van onze vader en overgrootvader meegekregen. Hoewel
de verleiding er altijd wel is geweest, zijn we daar nooit van
afgeweken!
Dus ja, in dat opzicht zijn wij gelukkig NIET met de tijd
meegegaan!
Met bakkersgroet,
Harm Lamers

Hoi Erica,

Neem gerust uw eigen
plank mee en wij maken
er iets bijzonders van...
Wist u dat Bon Fromage ook
de grootste keuze heeft in vers
gebrande nootjes, heerlijke kazen,
wijnen en andere delicatessen?

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

hartelijk gefeliciteerd
met je 40-ste verjaardag.
We drinken er nog wel een
keer een borrel op.
Liefs en dikke kus

Suzanne, Barbara, Monique, Sandra, Carla en Kim

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

Fruit voor het maken van jam en saus
graag telefonisch bestellen.
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Pim Saegaert verzamelt sneakers
‘Daar kijk ik naar, zoals een ander naar een schilderij’
Tekst: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER - Over het algemeen wordt
gedacht dat vooral dames ermee ‘gezegend’ zijn.
Dat het zeker niet alleen vrouwen zijn die een
‘schoenentic’ hebben bewijst Pim Saegaert.
De 24-jarige manager verzamelt al jaren bijzondere
gelimiteerde sneakers en niet alleen om te dragen.
“Een gedeelte staat uitgestald in een schoenenkast.
Daar kijk ik naar zoals een ander naar een schilderij.”
zondere modellen worden in samenwerking met andere bedrijven in een gelimiteerde oplage
geproduceerd. Dit om de vraag
groter te maken dan het aanbod.
Zo wordt de rage rondom een
bepaalde sneaker gecreëerd”,
weet hij.

Pim Saegaert

Nadat hij als 15-jarige online de
sneakers ‘Nike Air Max 1’ bedrukt met dierprints voorbij zag
komen, waren dát de schoenen
die hij wilde hebben. Iets wat gemakkelijker gezegd bleek dan gedaan. “Ik kon geen verkooppunt
vinden. Vervolgens ben ik een
zoektocht begonnen en kwam ik
erachter dat deze sneaker onwijs
duur was en in een gelimiteerde uitgave in 2006 op de markt
was gebracht. Vanaf dat moment
ben ik me hierin gaan verdiepen
en gelijk ook aan het verzamelen
geslagen”, blikt hij terug.
Pim draagt voornamelijk Nike in
het klassieke silhouet Air Max 1.
“Dat vind ik een mooi model en
het draagt comfortabel”, stelt
hij. Zijn verzameling bestaat ook
voornamelijk uit genoemd merk.
Hoe zoiets een hype wordt kan
hij gemakkelijk uitleggen. “Bij-

Hoewel je zou denken dat die
wetenschap wellicht de drang tot
aanschaf in zou dammen is dat in
deze niet het geval. Er zijn talloze
online platforms die dagelijks een
update plaatsen welke sneakers
er op de markt komen, hoe laat
en waar. Het is vervolgens nog
een hele toer om deze te kopen.
Pim is namelijk niet de enige met
een sneakertic. “Er zijn er echt
heel veel. Online zijn groepen
met tienduizenden leden. Ook
die gaan op jacht bij het uitkomen van nieuwe sneakers. Het is
vaak een kwestie van geluk hebben”, meldt Pim nuchter.

Hij is vooral bijzonder gecharmeerd van de ‘Atmos’-collectie.
“Dat is een Japanse ontwerper
waar Nike mee werkt. Zijn kleurencombinaties en printjes zijn altijd top, heel gewild en gelijk ook
lastig te vinden. Vooral de oudere
Air Max 1 exemplaren. Ik check
dagelijks online verkoopsites.

Zijn collectie
telt intussen
65 paar zeer
bijzondere
sneakers
Trots op zijn sneakers

Er zijn modellen waar ik al vijf
jaar naar op zoek ben zoals de Air
Max I Atmos Viotech uit 2002.
Die kwam gelijktijdig uit met de
Air Max 1 Safari b Atmos”, zegt
Pim. Hij voegt toe: “Die heb ik.
Het is gelijk mijn oudste paar
sneakers”, om opgetogen toe te
voegen: “Daar heb ik zelfs twee

paar van. Eén stel is nog helemaal
nieuw. De andere draag ik.”
Dat doet hij overigens met al zijn
sneakers, maar: “Ik heb doorgaans wel een paar favorieten.
Die draag ik wat meer. Ik heb er
echter ook die nieuw in de doos
wachten om gedragen te worden.” Zijn collectie telt intussen
65 paar zeer bijzondere sneakers.
Allemaal netjes gepoetst, waarbij
een gedeelte in de doos bewaard
wordt om verkleuring door zonlicht tegen te gaan. Pim, lachend:
“Een aantal staat uitgestald in
een schoenenkast. Daar kijk ik
naar zoals een ander naar een
schilderij.”
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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.
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Coronas
nieuw

CORONA
Wat een tegenvaller, we
mogen nog niet open.
Hopelijk zal dat niet lang
meer duren. Het wil natuurlijk
niet zeggen dat wij niet
bereikbaar zijn. Wij zijn zowel
telefonisch als via de mail
dagelijks bereikbaar voor
vragen over gezondheid,
voeding, pijn, preventie en
voor eventuele bestellingen
van voedingssupplementen.
Om deze periode goed door
te komen, hieronder enkele
adviezen op een rijtje.
Deze adviezen dragen bij om
je weerstand te verhogen.
- Geen melkproducten,
behalve volle yoghurt en
kwark
- Weinig vlees, geen
varkensvlees
- En halve citroen met warm
water voor het ontbijt
- Twee keer één eetlepel
lijnzaadolie, bijvoorbeeld in
de yoghurt
- Genoeg water drinken, het
liefst met een schijfje citroen
erin
- Veel groente, voldoende
vers fruit

High Care
3000 BV

High Care 3000 BV
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/Neerloon
0486-416530
info@highcare.nl
www.highcare.nl

- Bewegen, wandelen en
tuinieren.
Als extra ondersteuning kun je
nog het volgende innemen:
- Zink, 15 mg per dag
- Vitamine D, minimaal 1000
ie per dag
- Vitamine C, 3 keer daags
1000 mg.
Zorg verder dat je darmen
goed werken, want je
immuunsysteem wordt in je
darmen aangemaakt. Het
ontlastingpatroon is daarom
erg belangrijk: de rommel
moet er iedere dag uit. Iedere
dag ontlasting is gewenst,
het liefst twee keer per dag.
Als dat niet zo is, werkt het
immuunsysteem mogelijk
minder goed en loop je risico,
je bent vatbaarder.
Lijnzaadolie en citroen doen
hierin wonderen. Lijnzaadolie
is een ontstekingsremmer
en is tevens smeerolie voor
gewrichten, huid, haren en
laxeert een beetje.
Citroen ondersteunt het
immuunsysteem en helpt je
lever de boel op te schonen.
Verder is citroen ook een
ontstekingsremmer en zorgt
voor een goede zuurgraad in
je lijf, dus een ‘alleskunner’.
Blijf thuis, houd vol, geniet een
beetje van het mooie weer en
blijf gezond!
Wij zijn er voor u!
Team High Care 3000

Spaarzame meizoentjes
Waar de tuinen heerlijk groenen,
Moet ik alle ramen boenen,
Maar het samen zoenen
Is nu van lauw Loenen;

Door middel van plaatjes
contact mogelijk maken
HEESCH - 15.000 Bladen, 7.000 nietjes en diverse vrijwilligers, waaronder het voltallige bestuur
van WIJ,HEESCH. Vrijdag 24 april ontving zij de
flyers.

Stichting WIJ,HEESCH merkte
dat vooral ouderen, die nu nergens komen en enkel contact
kunnen hebben via verschillende
apparaten, vaak niet weten hoe
hier mee om te gaan. Hierdoor
blijven mensen verstoken van
contact, daar waar er allerlei
mogelijkheden zijn. Bij Stichting
WIJ,HEESCH ontstond zo het
idee om duidelijke flyers met instructies stap voor stap en zichtbaar door pictogrammen aan
te bieden bij de huishoudens in
Heesch. Simpele, duidelijke uitleg, zodat iemand stap voor stap
dit kan volgen en daardoor weer
contact kan hebben. Contact is o
zo belangrijk, zeker in deze tijd.

hoopt Stichting WIJ,HEESCH
een bijdrage geleverd te hebben
aan het contact tussen mensen!
Speciaal woord van dank aan
Ilze van IWDS voor de prachtige
flyers en het meedenken. Daar-

‘Een lekkere wandeling met
ondertussen een goed doel’
15.000 bladen, drie bladen per
flyer aan elkaar nieten, 7.000
nietjes, want die dingen gaan
soms krom en scheef en weer
opnieuw… Binnen één middag
werd dit voor elkaar gebokst.
Op zaterdag en zondag waren
er diverse vrijwilligers druk in de
weer met flyers bezorgen op de
adressen in Heesch. Het weer
zat mee. Een lekkere wandeling,
met ondertussen een goed doel.
5.000 flyers… moe, dankbaar
en voldaan. Op deze manier

naast dankt WIJ,HEESCH de
vrijwilligers die wederom belangeloos hebben meegeholpen bij
dit initiatief.
Mensen blijf gezond, houd afstand, blijf betrokken, let een
beetje op elkaar en bedankt voor
alle inzet en saamhorigheid!
Voor aanmeldingen, vragen etcetera kun je contact opnemen
met Stichting WIJ,HEESCH,
wijheesch@gmail.com of
06-12997409.

Met het overal ‘afstand bewaren’
Moet ik mijn meizoenen sparen
Voor als de lucht weer gaat klaren.
Ad van Schijndel

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.

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

- www.fysiocentrumheesch.nl
- bel 0412-457067
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Lies Fokkes:
Mevr. Van Geel:
Ik wil graag alle hulp die we hier
krijgen hartelijk bedanken. Ik ben
daar dik over tevreden. Hier in
Heelwijk hebben we een tent eraan
gezet en ik heb heel gezellig met
dochter en schoonzoon gekletst.
Dat was weer eens iets heel anders!

Dhr. Van Zandvoort:
Marietje Hendriks, bedankt voor de
boodschappen. Je staat altijd voor me
klaar. Dank aan de zusters, die zijn altijd
geweldig in de weer. En niet te vergeten
Gertruud en de rest van het team,
waar ik altijd op terug kan vallen.
Ik vind het heel lastig dat er niemand mag
komen en ik ben nog steeds niet in orde.
Ik ben ontzettend moe.
Ook de groeten aan onze Corné die iedere
dag belt. Ook groetjes aan Henk van den
Akker, die veel voor mij doet.

Ondertussen woon ik al weer ruim 2 jaar in Heelwijk, en ik
heb het hier goed naar mijn zin. Er is hier een prettige sfeer,
fijn personeel en er zijn veel activiteiten mogelijk.
Maar nu, in deze moeilijke coronatijd, ligt alles stil.
Eind maart was voor mij een hele verdrietige tijd, mijn
allerbeste maatje begon aan zijn laatste reis. Zoveel
verdriet, maar familie waarbij ik uit kon huilen mocht
niet binnenkomen natuurlijk, en ik mocht niet naar
buiten. Maar de vele lieve zusters, de mensen van de
‘Gasterij’, het restaurant hier, de huishoudelijke dienst
en de activiteitenbegeleiders, deze mensen hebben mij
opgevangen, bij hen kon ik mijn verdriet kwijt.
Ik wil ze zo graag allemaal hartelijk bedanken.
Wat had ik zonder hen gemoeten.
Mijn dochter en kleindochter doen regelmatig boodschappen voor mij, ook hen wil ik
hartelijk danken. Gisterenavond had mijn dochter weer te veel gekookt. “Mam, ik kom
meteen wat brengen hoor!” “Heb je een mandje of een emmertje ofzo, dan kan je het
naar boven halen. En we hebben dus ook iets van een stuk touw nodig om het emmertje
te laten zakken en op te hijsen.” “Ik heb geen touw”, zeg ik nog. “Haha, je hebt toch
twee badjassen, als je die ceinturen nou eens aan elkaar knoopt, dan zou het moeten
lukken.” Ondertussen liepen we te gieren, wat een toestand, maar het werkte wel.
Etensbakjes in het emmertje gezet en hijsen maar, hopla! Wat een plezier, daar kan ik
weer even op teren. Hopelijk nog vier weken, en dan mogen we weer naar buiten.
Dan wil ik mijn familie eerst graag allemaal knuffelen en vervolgens met zijn allen ergens
op een fijn terras koffiedrinken. Dat mis ik heel erg, samenzijn!

Team Welzijn van Heelwijk:

Ida Marie Verhaar:
Ik woon hier nu anderhalf jaar met veel
plezier, en was al meteen goed gewend.
We moeten nu iedere dag binnenblijven
helaas, maar ik ben wel erg blij met ons
terras. We worden heel goed verzorgd.
Graag wil ik familie, vrienden en
vriendinnen hartelijk danken voor de
boodschappen en voor het eten. Ik wens
iedereen het beste en hopelijk tot snel.
Groetjes Ida-Marie vanuit Heelwijk

Graag willen wij als team Welzijn ook een woordje richten tot alle Heeschenaren.
We willen vertellen dat het goed gaat met de bewoners, we zoveel mogelijk bij
de bewoners individueel op de kamers aandacht geven, zodat men zich toch niet
zo alleen voelt. We beeldbellen met familie, maken een praatje en bieden waar
nodig individuele activiteiten aan. We zijn afgelopen maandag gestart met een
contactmoment in een tent, waar de bewoners hun familie achter glas kunnen
zien en spreken, alsof ze bij hen op visite zijn.
Ook krijgen we heel veel hartverwarmende initiatieven van buitenaf, zoals
artiesten die belangeloos op komen treden, en we ontvangen cadeautjes voor
bewoners en medewerkers. Het is allemaal heel mooi maar we missen wel het
gewone leven. We missen ook de vrijwilligers van Heelwijk en hopen hen na
deze crisis allemaal weer te mogen begroeten. Want dankzij hen kunnen
we nog mooiere dingen opzetten. Zij zijn een hele waardevolle schakel in de
keten die we nu moeten missen.
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Bianca

leerkracht en
teamcoördinator
bij
BS Op Weg
in Vorstenbo
sch

Frederike

EINDEXAMENLEERLING
UIT NISTELRODE

Duizenden middelbare scholieren in de regio hoeven
geen eindexamen te doen. Frederike is er één van en
de redactie heeft haar wat vragen gesteld over deze
periode.
Wat is je voor- en achternaam?
Mijn naam is Frederike de Lorijn.

"Hallo allemaal! Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is
Bianca van Lamoen en ik woon met mijn man Patrick en onze
twee dochters in Heeswijk-Dinther. Ik werk als leerkracht en
teamcoördinator bij Basisschool Op Weg in Vorstenbosch.
Het zijn voor iedereen vreemde tijden. Scholen zijn dicht,
kinderen én ouders werken waar mogelijk vanuit huis.
'Anderhalvemetermaatschappij' was een woord waar we tot
voor kort nog nooit van gehoord hadden. Hoe anders is het
nu. Als leerkrachten worden wij onder andere ingezet om
opvang te verzorgen voor kinderen waarvan de ouders een
vitaal beroep uitoefenen.
Op die dagen loop ik door de school en ervaar vooral
de leegte. Lege lokalen en lege gangen waar normaal
kinderstemmen het gebouw vullen. Ik mis het contact met
de kinderen, hun opgetogen snoetjes als ze iets nieuws
hebben ontdekt en geleerd. Ik mis de knuffels die ik van ze
krijg en het gezellige gebabbel. Ik mis mijn collega’s die zich
allemaal een slag in de rondte werken om onderwijs op
afstand te verzorgen. En in gedachten ben ik bij de gezinnen
die een dierbare hebben verloren in de strijd tegen corona.
Vorstenbosch wordt hard geraakt.
Mijn thuissituatie is ook ineens veranderd. Patrick is ‘normaal’
werken, maar Veere, Diede en ik werken nu veel aan een
laptop: online lessen volgen, oefeningen maken, vergaderen
enzovoorts. Ook mijn telefoon wordt veel intensiever gebruikt:
instructiefilmpjes opnemen, online reageren en heel veel
videobellen. Werkdagen vervagen. Mijn dochters van 14 en 8
zijn gelukkig zo zelfstandig dat ze heel veel zelf kunnen doen,
maar ik besef me ook dat deze situatie veel kan vragen van
een gezin. Petje af, hoor! Toch ben ik me ook bewust van hoe
bijzonder deze situatie is en koester ik de tijd die we samen
met ons gezin doorbrengen. Stay safe!”

Wat is je leeftijd?
Ik ben 17 jaar.
Wat is je woonplaats?
Ik kom uit Nistelrode.
Welke opleiding volg je?
Ik volg het VWO op het Titus Brandsmalyceum in Oss.
Wat dacht je toen je hoorde dat er dit jaar geen eindexamens zijn?
Ik was erg in de war en realiseerde het me eigenlijk totaal niet. Wanneer het besef er
was voelde ik me best wel teleurgesteld. Ondanks dat geen eindexamen mij een hoop
stress zal schelen, betekent dit ook dat het een veel minder euforisch gevoel zal geven
zodra ik de vlag mag uithangen. Op de een of andere manier voelt het toch minder
knap om op deze manier te slagen.
Wat heb je de afgelopen zes weken gedaan? Veel online lessen gevolgd?
De afgelopen weken heb ik weinig online les gehad, het volgen van de online
lessen was voor ons een vrijwillige keuze. Ik heb zelfstandig voor de resterende
schoolexamens geleerd en bij onduidelijkheden geïnformeerd via het onlineprogramma
Microsoft Teams waarmee onze school werkt.
Hoe zijn de tentamens afgenomen; thuis digitaal of moesten deze toch op school
gemaakt worden? Hoe ging dit in zijn werk?
Ik heb in totaal nog vier schoolexamens gemaakt, twee hiervan waren online.
Wederom werd gebruik gemaakt van Microsoft Teams, waarbij leraren ons via een
webcam konden bekijken. We kregen een document toegestuurd en moesten deze
weer voor een bepaalde tijd inleveren. De twee examens die ik op school heb gemaakt
waren erg streng geregeld. We kregen allemaal een andere ingang om de school in te
gaan en een toegewezen plek om onze persoonlijke spullen neer te leggen.
De examens werden in grote lokalen of gymzalen afgenomen en de tafels stonden in
eindexamen opstelling, waardoor het toch nog soort van op eindexamen leek…
Welke vervolgopleiding/studie ga je doen als je je diploma hebt gehaald?
Ik ga naar Leeuwarden voor de opleiding ‘Global Responsibility and Leadership’ of
naar Maastricht voor de opleiding ‘Global Studies’.
Komt de toelating van je nieuwe opleiding/studie nog in het gedrang door deze crisis?
Nee, gelukkig krijgen wij van onze school genoeg kansen om vakken te herkansen en
kan ik de 6,4 die ik voor Engels sta nog ophalen naar een 7 om zo toegelaten te worden
op de opleiding ‘Global Responsibility and Leadership’.
Wat vind je het minst leuke van deze beslissing?
Het feit dat ‘het beslissende belletje’ toch een stuk minder spannend zal zijn.

Ophalen oud papier
door Gilde Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande vrijdag, 1 mei, wordt het papier
in de kern Dinther en Laverdonk in de middag en avond weer opgehaald. Het Gilde Dinther wil in de middag alvast zoveel mogelijk
papier ophalen in het hele dorp. Er wordt om 13.00 uur gestart en de
vraag is dan ook om het papier tijdig aan de weg te zetten.
Omdat het gilde veel papier
verwacht, wordt er vriendelijk
verzocht om dit papier zo dicht
mogelijk bij de weg te zetten.
Mocht er vrijdagavond onverhoopt papier blijven staan, dan
kan dit zaterdag door vervoersproblemen niet worden opgehaald.
Ook vraagt het gilde je vriendelijk om het papier binnen te halen tot de volgende ophaalronde
en vraagt tenslotte om ieders
begrip en medewerking in deze
moeilijke tijd.

Wat is een groot voordeel aan deze beslissing? Of valt goed uit nu het zo gaat?
Geen stress!! Ik stresste nu al voor de stress die ik zou gaan hebben wanneer ik de
eindexamens in zou gaan en die hoef ik nu dus helemaal niet meer mee te maken!
Een tweede voordeel is dat onze vakantie nu al is begonnen en we dus een megalange
vakantie hebben!
Heb/had je al een vakantiebaantje en gaat die ook door nu?
Ik werk elke week bij Eetcafé ’t Pumpke in Nistelrode, gelukkig kan ik hier nu alsnog
blijven werken omdat dit restaurant afhaalmenu’s aanbiedt.
Wil je zelf nog iets kwijt, wat we vergeten zijn te vragen?
Hopelijk kunnen we snel vieren dat we geslaagd zijn
met al onze dierbaren, dat zou super zijn!

Bezoek
www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen
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‘Sara’ Dymphe: Een verjaardag
om nooit te vergeten
Aanbiedingen geldig van
309april
tot en
totmet
en met
15 april
6 mei
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

HEESWIJK-DINTHER - In coronatijd een feestje vieren als je
50 jaar wordt, vergt enige
creativiteit.
Voor Dymphe Peters die op vrij-

dag 24 april 50 jaar werd, is er
een heuse ‘Sara Birthday Drive’
georganiseerd. Ruim twintig versierde auto’s kwamen al toeterend langs de jarige gereden om
haar te feliciteren. Dymphe was

compleet verrast en genoot hier
met volle teugen van. Haar reactie: “Ik had niet durven dromen
dat ik zo’n leuke verjaardag zou
hebben. Dit vergeet ik van mijn
leven niet meer.”

75 jaar vrijheid: Dodenherdenking 2020
NISTELRODE - Wat oorlog inhoudt kun je aan jongeren vertellen door middel van verhalen. De heemkundekring Nistelvorst heeft een aantal verhalen vastgelegd met foto’s. Je ziet dat ook Nistelrode destijds in oorlog was.
Ondanks zulke verhalen kost het
ons moeite om te ervaren hoe
het toen was. De onderdrukking,
de deportatie van minderheden,
de constante angst voor verraad
en de vraag of het ooit weer als
vroeger zou worden; het zal allemaal door de hoofden van de
mensen gegaan zijn. Uiteindelijk
is Nederland bevrijd, maar tegen een hoge prijs; vele soldaten
kwamen om en ook burgers werden gedood tijdens de bombardementen en beschietingen.
Al kun je een oorlog niet met
corona vergelijken, een poging
daartoe is misschien toch de
moeite waard. Het bevrijdingsleger van toen is de medische zorg
van nu. Er vallen slachtoffers en
onze vrijheid wordt beperkt. Wij
zien uit naar de dag dat onze

minister-president tijdens een
persconferentie verklaart dat het
coronavirus overwonnen is en
dat alle beperkingen worden opgeheven. Als wij ons verheugen

Zachte
melkbollen
8+4 GRATIS
Foccacia Tomaat
nu
2,50
Weekendknaller!

Aardbeientompouce
4+1 GRATIS
Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

ei

Dinsdag 5 m
zijn we
gesloten

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

Het bevrijdingsleger
van toen is de
medische zorg van nu
op het einde van corona, hoe blij
zullen onze dorpsgenoten zijn
geweest vanwege de bevrijding?
Misschien helpt de coronacrisis
ons om dit nog beter te begrijpen.
Mogelijk vertellen we later onze
kinderen en kleinkinderen verhalen over de coronacrisis. Laten we echter de verhalen over

Raadhuisplein Nistelrode

de oorlog daarbij niet vergeten.
De lessen moeten doorgegeven
worden, zij zijn te belangrijk om
te vergeten. Samenvatting 4 mei
herdenking van de werkgroep
gebedsdienst - geloofsgemeenschap H. Lambertus Nistelrode
Bron foto: Heemkundekring

Heesche filmmaker wint NL Award
voor beste documentaire van het jaar
HEESCH - De documentaire ‘Schapenheld’ van de Heesche filmmaker Ton van Zantvoort heeft de NL
Award gewonnen voor beste documentaire van het jaar. De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen.
geeft vanuit Den Haag aan dat
hij verheugd is over de kwaliteit
die dit jaar is beloond met een
NL Award. Regisseur Ton van
Zantvoort won in 2015 ook al de
Gouden NL Award met zijn film
over Benno L.

Ton van Zantvoort

‘Schapenheld’

In ‘Schapenheld’ zien we hoe
schaapsherder Stijn Hilgers uit
Goirle met zijn kudde door
Brabant reist en een eerlijk en
duurzaam bestaan leeft met zijn
vrouw en twee kinderen. Maar
dit leven is verre van makkelijk.
De jury: “De documentaire van
Van Zantvoort is een mooi document met nationale relevantie.
(...) Vanaf het eerste beeld word
je onweerstaanbaar meegevoerd
in de ontwikkelingen. Het is
knap hoe de makers erin slagen
om dichtbij te blijven.”

‘Schapenheld’ (Omroep Brabant,
KRO-NCRV) was genomineerd
in de categorie beste documentaire samen met ‘Opgeve: amme
nooit nie’ (Omroep Zeeland) en
‘Mannen in zwart - in de schaduw van de muziek‘ (L1).
De NL Award zou aanvankelijk
25 maart worden uitgereikt door
minister Arie Slob (Basis- en
Voortgezet Onderwijs en Media) tijdens het NL Media Event,
maar dit werd afgelast vanwege het coronavirus. Arie Slob

‘Vanaf het eerste
beeld wordt je
onweerstaanbaar
meegevoerd’
‘Sheep Hero’, zoals de Engelse titel luidt, werd het afgelopen jaar
geselecteerd door meer dan 75
gerenommeerde internationale
filmfestivals en won maar liefst
16 prijzen en 35 nominaties.
Vorig jaar was de film ook te zien
op het grote doek in een uitverkocht CC De Pas in Heesch.
Meer informatie:
www.sheephero.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gemengd / half om
half gehakt
per pond

€ 3,75

BBQ worst
100 gr.

€ 0,99

Op Bevrijdings
dag
5 mei zijn wij
gesloten

Kipsalade uit
eigen keuken
100 gr.

€ 1,50

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

Hollandse aardbeien
& asperges
geschild/ongeschild

OOSTERSE WOKGROENTE
500 gram € 2.50
FRIESLANDER AARDAPPELS
5 kg € 2.95
TROS CHERRY TOMAATJES
Dinsdag 5 mei
gesloten
250 gram € 1.50
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Waarom
gedenken
belangrijk is
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Het is de opdracht van iedere
generatie om aan de jongere
generatie uit te leggen wat er
gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Dat er mensen
werden weggezet om wie ze
waren: Joden, Sinti en Roma,
Jehova’s Getuigen, homoseksuelen en gehandicapten. Dit met
als reden een ‘ras te
beschermen tegen onzuivere
elementen’. Nog steeds worden
groepen mensen gedegradeerd

Herdenken doet
beseffen welk moreel
handelen belangrijk is
tot tweederangsburgers en
dito gelovigen, en buiten de
‘volksgemeenschap’ geplaatst.
Het steeds opnieuw spreken
over deze oorlog, vervolging en
vernietiging, herinnert ons aan
wat we willen voorkomen, dat
we geen mensenlevens willen
opofferen. En dat we met elkaar,
hier in Nederland, in Europa en
ook wereldwijd, willen leven in
verbinding en met respect.
Herdenken doet beseffen welk
moreel handelen belangrijk is
om een democratische rechtsstaat vorm te blijven geven en te
beschermen, ook na 75 jaar.
Wie wil er leven in een samenleving waar mensenrechten
worden geschonden en mensenlevens worden vernietigd?
Herinneringen kunnen krachtbronnen bieden om intimidatie
niet toe te laten. Het zijn ankers
om voor ethische principes te
gaan staan.
Om tot bewustwording hiervan
op te roepen, luiden we in de
parochie De Goede Herder op
de avond van 4 mei de klokken
van onze kerken in Heesch,
Nistelrode en Vorstenbosch.
Dat wij in herinnering aan het
verleden blijven opstaan en handelen tégen woorden en daden
die de menselijke waardigheid
en vrijheid ondermijnen, dichtbij
en ver weg.

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie hij was en
wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het
overlijden van mijn lieve zorgzame man, ons pap,
schoonvader en trotse opa

Antoon van de Kamp
echtgenoot van

Trees van de Kamp-van Hoogstraten
c Uden, 22 april 2020

5 Heesch, 23 augustus 1938

Trees
Kinderen en kleinkinderen
Hadewychstraat 56, 5384 GK Heesch.
De crematie vindt in besloten kring plaats op donderdag
30 april 2020 in het crematorium te Uden.

“Wat hebben we het goed gehad”
Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij

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

Na een prachtig leven nemen we afscheid van mijn
allerliefste vrouw, ons mam en geweldige oma

Ans Willemse-van Rosmalen
Anneke is geboren op 31 januari 1936
en is overleden op 26 april 2020

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

Voor u, naast u, met u

Antoon

Paul en Jet

Jeannette en Onno
Dorle en Fausto
Dana

Ton en Carina
Tim
Nienke en Stijn

Graag hadden we samen met jullie afscheid genomen
van ons mam. Vanwege de huidige situatie is dit helaas
niet mogelijk. De crematie zal daarom in besloten kring
plaatsvinden op maandag 4 mei 2020.
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Zij heeft haar strijd gestreden,
haar wereld werd steeds kleiner om haar heen.
Hoe zij in stilte heeft geleden,
weet niemand, zij alleen.
Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is,
hebben wij afscheid genomen van

Marietje van de Ven
Maria Wihelmina
* Nistelrode, 29 januari 1934

† Heesch, 22 april 2020

Familie Van de Ven
Correspondentieadres: Menzel 33a, 5388 SX Nistelrode
Wij hebben op 27 april in besloten kring
afscheid van Marietje genomen.
Onze dank gaat uit naar de verzorgenden
van zorgcentrum Heelwijk te Heesch.
In speciaal afdeling 2.

Er is niets dat voorgoed verdwijnt
als men de herinnering bewaart
Wij hebben afscheid moeten nemen van

Martien Pittens
echtgenoot van

Maria Pittens-Leenders
* 11 mei 1937

Nistelrode

† 23 april 2020
Maria

‘Dat de mooie herinneringen,
het verdriet kunnen verzachten’
Altijd hartelijk en warm.
Als de mensheid zoals jij was,
was de wereld niet arm.
Verdrietig, maar dankbaar voor al zijn liefde en zorg gedurende
een lang leven, delen wij u mede dat van ons is heengegaan
ons pap, schoonvader, trotse opa en overgrootvader

Jan van Zutphen
echtgenoot van

Toos van Zutphen-van der Wielen †

Bernard
Leonie
Thijs, Björn
Laar 58 B, 5388 HK Nistelrode
Op woensdag 29 april hebben we in besloten kring
afscheid genomen van onze Martien, ons pap en opa.

Verdrietig maar ook dankbaar nemen wij afscheid van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Jo Willems
echtgenoot van

Riet Willems-Boonaerts
Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

* Dinther, 4 juli 1928

† Heeswijk-Dinther, 22 april 2020

Rian & Peter
Marloes & Wilfred, Bibi, Kay
Ilse & Claude
Martijn & Chantal
Jos & Monique
Elianne & Daan
Anco & Naomie
Joran & Fenna

Correspondentieadres:
Nobisweg 15
5473 RD Heeswijk-Dinther
Vanwege de geldende maatregelen vindt het afscheid in de
St. Servatiuskerk in Dinther in besloten kring plaats.

Riet
Kinderen
Kleinkinderen
De uitvaartdienst vindt in besloten kring plaats.
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Corona verstoort het bevrijdingsprogra
NISTELRODE - Er is noest gewerkt. Uitstel is zeker
geen afstel, maar de organisatoren hadden zich er zo
op verheugd. We hebben in Nederland het RIVMadvies op te volgen. Grote bijeenkomsten zijn uit den
boze. Het op 5 mei geplande bevrijdingsprogramma is
daarmee van de baan.
In 1991-1992 vierde de gemeente Nistelrode haar zeven eeuwenfeest. Verenigingen werden
gevraagd hiervoor wat te organi-

seren, waaraan door heel de gemeenschap zou kunnen worden
deelgenomen. Heemkundekring
Nistelvorst deed toen diepgaand

onderzoek naar de geschiedenis
van het tijdelijk vliegveld Heesch
B.88. Als tastbaar resultaat daarvan was er een boeiende tentoonstelling in het gemeentehuis
en werden historische boeken
uitgegeven. Het was een groot
succes en internationale promotie van het dorp, ook omdat vele

bij het gildeterrein. Verder waren
er in 1994 feestelijke activiteiten
waaraan door veteranen, hun
nabestaanden en dorpelingen
werd deelgenomen. Het programma werd afgesloten met
de straatnaamonthulling van de
126ste Wingweg met dat authentiek stukje betonweg, een
toegang tot het vliegveld met zijn
rijke historie.
Inmiddels is het 25 jaar later,
en hoewel corona ons aan huis
kluistert, ons de nodige beperkingen oplegt en er ook nu veel
slachtoffers zijn te betreuren, valt
de huidige situatie met de vijf jaar
durende oorlog toen maar moeilijk te vergelijken.

‘Het is een ode aan hen die hun grootste
goed gaven voor onze vrijdheid’
veteranen uit Canada en het Verenigd Koninkrijk toen en in de
jaren daarna ons dorp wisten te
vinden.

F/L R.J. (Dick) Audet, 411 Squadron RCAF speelde het klaar om op
29 december 1944 in één vlucht liefst vijf vijandelijke vliegtuigen neer te
halen. Op 3 maart 1945 werd hij door luchtafweergeschut geraakt bij een
lage aanvalsvlucht op een rangeerplaats in Duitsland. Hij crashte en liet
daarbij het leven. Audet heeft geen bekend graf.

Bron foto: PL 41716 – CF Photographic Unit, Ottawa Canada

In 1994, 50 jaar na de bevrijding, werd in het centrum het
poppymonument onthuld, een
waar eerbetoon aan de gesneuvelden van dit vliegveld tijdens
hun korte verblijf op ons grondgebied. Dit monument werd, na
renovatie, herplaatst en staat nu

Het vele vergaarde fotomateriaal, na onderzoek opgediept en
aangekocht uit buitenlandse archieven en deels ook verkregen
van veteranen en hun familie,
is bij Nistelvorst en haar leden
in vertrouwde handen. Heemkundekring Nistelvorst was genegen om nog eens letterlijk en
figuurlijk alles uit de kast te halen. Op de planning voor 5 mei
stond onder meer een boeiende
tentoonstelling, filmvertoningen

Onthulling poppy monument en
kranslegging in 1994. Het monument, gemaakt door ontwerpster/
kunstenares Mieke Schouten-Duterloo in samenwerking met Jan Timmers, werd onthuld in 1994. Het is
een glasmozaiek van een klaproos.
Het monument werd, na restauratie,
verplaatst en staat nu bij de kapel
van het gilde aan de Vendelweg.
Bron foto: Collectie Nistelvorst.
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amma
gemaakt. Centraal daarin staat
de geschiedenis van het vliegveld in die lange winterperiode.
Het is een ode aan hen die hun
grootste goed gaven voor onze
vrijheid. De geschiedenis van het
kamp aan de Slotenseweg, de
ruilhandel en de contacten met
de plaatselijke bevolking worden
belicht en ook zijn de festiviteiten
van 1991 en 1994 niet vergeten. Een werkelijk schril contrast
vormen de filmbeelden van het
Sinterklaasfeest in 1944 met die
van beschietingen van treintransporten, de keiharde werkelijkheid

en een fietstocht langs markante
plaatsen die met de oorlog zijn
verbonden.
Werkelijk uniek daarin is een filmcompilatie van 35 minuten met
heel veel oorspronkelijk en plaatselijk materiaal. Uniek ook omdat
juist in de oorlog nauwelijks werd
gefotografeerd en gefilmd en er

bovendien veel materiaal verloren is gegaan. Aan het maken
van foto’s in de oorlog kleefde
het grote risico dat je voor spion
werd aangezien en werd opgepakt. Menigeen heeft dat met de
dood moeten bekopen.
Wil je de geschiedenis van wat
zich op en rond dit tijdelijk vlieg-

veld afspeelde volledig kunnen
vertellen dan is het kunnen beschikken over voldoende beeldmateriaal essentieel. Van Grinsven, die zelf uren heeft gestopt in
archiefonderzoek en correspondentie onderhield met veteranen,
heeft het script geschreven, het
film- en beeldmateriaal geselecteerd en de boeiende compilatie

van een strijd voor herwonnen
vrijheid.
Het is de bedoeling om de film
te vertonen op betere momenten. De energie die dit alles heeft
gekost billijkt dit. Het moment
zal tijdig worden aangekondigd.
Wel kan, zodra het coronabesmettingsgevaar is geweken, de
fietstocht al worden gereden. De
fietsroute Vrijheid in Verbondenheid en de beschrijving daarvan
kan gevonden en gedownload
worden van www.nisterle.nl onder het kopje ‘Publicaties’.

Vliegveld Heesch B.88 met de stenen molen F/O J.A. Doran van het 411
Squadron RCAF bereidt de start voor van zijn Spitfire MK686/DB-L in
maart 1945. Op de achtergrond de stenen molen aan het Kerkveld waarvan om veiligheidstredenen in 1944 1 giek werd verwijderd. De molen
werd na de oorlog afgebroken.

Bron foto: Coll. Public Archives of Canada 78-337

winnaar week 17 startersactie

Daar waar een kindje geboren
wordt, worden ouders geboren
NISTELRODE - Jij hebt geluk. Je staat aan het begin van de wonderjaren! Inclusief
poepluiers, huilbuien en slaapgebrek. Soms neemt dat laatste de overhand en loopt
het niet zoals je verwacht had. Je wordt er onzeker van en twijfelt of je het wel goed
doet. Nu mag ik je vertellen: álles wat je doet vanuit een goede intentie is goed!
Maar soms is het fijn te weten dat je door inzicht te krijgen op het gedrag, invloed
kunt hebben op jezelf en je kindje.
wanneer je je niet zeker voelt in je nieuwe
rol of als je moeite ervaart met het gedrag
van je kindje. Ik sta je bij met kennis én
oog voor het welbevinden en emotionele
ontwikkeling van jou en je kindje.
Ik help je bij het vinden van een nieuw
fijn ritme of vragen betreft moeilijk slapen, huilen en onrust. Is je kindje al wat
ouder? Dan kun je bij me terecht betreft
de opvoeding; grenzen aangeven, eten,
zindelijkheid en spelen.

Mag ik met jullie aan de slag
om de rust weer te vinden?

Winnaar week 18:

Hermes koffie
Eddy Hermes

Onderneme
is kansen zien
en ze pakke n
n

In veel branches hebben ondernemers het zwaar. Voor starters die nog
geen buffer opgebouwd hebben, is het een heel spannende tijd.
Daarom verloten we de komende edities een kwart pagina redactioneel.
Met 250 woorden met foto en logo in DeMooiBernhezeKrant.
• Ben jij een jaar of korter voor jezelf aan de slag?
• Is jouw bedrijf gevestigd in Bernheze?
• Wil jij kans maken op een GRATIS KWART PAGINA in DeMooiBernhezeKrant?
Helemaal gratis!
LET OP: het enige wat je moet doen om kans te maken:
Stuur vóór 4 mei een mail met jouw gegevens naar
info@demooibernhezekrant.nl en wie weet word jij de winnaar
van deze mooie prijs ter waarde van € 150,-!

Lara van der Wielen

Als babycoach en opvoedondersteuner
ben ik gedreven samen met jou te ontdekken waar de kracht ligt, te zien wat
wél werkt in de (beginnende) opvoeding,
om zo te leren vertrouwen op je eigen
kunde. Je kunt me vragen mee te kijken

Starters
in Bernheze
opgelet!

www.dwarrelaercoaching.nl
06-37194599
lara-wielen@hotmail.com

Je hoeft niet elke week te mailen; na één mail blijf je automatisch meedingen naar de prijs.
Meedoen verplicht je tot niets.
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Reacties ‘Wa’n Skôn foto’

Water Natuurlijk Aa en Maas
luidt noodklok

Op 16 april kreeg ik een telefoontje uit Vorstenbosch. Noud van de Rakt had de foto in DeMooiBernhezeKrant gezien en wist te vertellen wie de personen op de foto waren en bij welke gelegenheid de
foto gemaakt was. Hij begon te vertellen: “Van links naar rechts zijn het Bernhard van der Heijden,
Wim van Dijk, Dolf van der Aalsvoort, Harrie Jansen, Has van den Elzen en Jan van de Rakt. De foto
is gemaakt bij het huwelijk van Hein Zegers.”
De volgende dag kreeg ik een mailtje van Tiny en Regina Loeffen waarin stond dat dit de trompettersclub van de Heemskinderen was. Ook zij kenden alle personen op de foto maar dachten dat deze
gemaakt was bij het 50-jarig huwelijk van Hein Sommers.
Dus wat nu de juiste gelegenheid is geweest dat zullen we nog even uit moeten zoeken.
Allen bedankt voor de reacties! Rien van de Graaf

BERNHEZE - Water Natuurlijk Aa en Maas luidt nu al
de noodklok voor wat betreft
de droogte in Oost-Brabant.
Op de hogere zandgronden
is de waterwinst van deze
winter al weer grotendeels
verdampt.
Woordvoerder
watersysteembeheer Klaas van der
Laan verklaart. “Ten eerste moeten we, vanwege
de extremere droogten, het
hele jaar door meer gebiedseigen water vasthouden, dus
niet alleen in de winter. Wateraanvoer in de zomer is
vooral bedoeld als aanvulling
en is maar beperkt beschikbaar. Conservering is en blijft
de basis van ons waterbeheer,
met name in onze bodems
en haarvaten (greppels en
slootjes). Dat is van belang
voor mens en natuur.”
Herstel sponswerking Maashorst
Klaas van der Laan: “Op de
Maashorst is ondanks de
natte winter het grondwater
niet overal voldoende hersteld. Dagelijks bestuurslid
Ernest de Groot heeft op de
Maashorst laten zien dat je de
sponswerking weer kunt herstellen. Nu moeten we actief
doorpakken met alle partijen.
En de putjes/laagten in het
landschap (vaak voormalige
vennen) mogen best natter
worden. Kunnen we diepe
sloten ondieper maken of
omvormen tot moerasbeek.”

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.

70 Jaar dameskorfbalvereniging Altior
HEESWIJK-DINTHER - Na de
oprichting in 1949 groeide Altior uit naar een vereniging waar
menig tegenstander moeite mee
had om van te winnen.
Altior behoorde in kring Den
Bosch tot de beste ploegen uit
het gehele bisdom; dit volgens
de Sportparade uit 1956. In
dat jaar werd Altior Nederlands
kampioen in De Goffert in Nijmegen, na winst op Avanti uit
Nijmegen van 4-1 en er werd
dat jaar gestart met een hoofdklasse competitie. Tijdens het
eerste lustrum van Altior sprak
het jubileumcomite deze fantastische woorden uit: “Overtuigd

van het feit, dat vooral op het
platteland een schrikbarend tekort aan mogelijkheden bestond
tot een gezonde vrijetijdsbesteding, zowel voor jongens als
voor meisjes, hebben mevrouw
Langemeyer-Ysseldijk, mevrouw
Bruin-Korsten en mejuffrouw
Zus Croonen met onverflauwd
enthousiasme en groot doorzettingsvermogen, tegen weerstanden in, hun plannen doorgezet.
Gesteund door sportieve meisjes
hebben zij hun doel bereikt! Altior bestaat thans tien jaren!
Drie twaalftallen spelen in
Bonds-competitieverband
en
vele meisjes van Dinther genie-

ten van een gezonde sportbeoefening.”
Een feestavondje was jammer
genoeg toen niet uit eigen kasmiddelen te financieren.

De komende weken komen er in
DeMooiBernhezeKrant nog verschillende verhalen voorbij over
70 jaar Altior. Als er lezers zijn
die iets hebben

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

1. Hoe heet het woonerf van Toine en Marion?

2. Wat is de titel van de column van de VVD?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Welke doelgroep heeft versoepeling gekregen voor het sporten?

4. Op welk college volgt Lotte van Houtum het VWO?

5. Wat verzamelt Pim?
Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Winnaar vorige week:
Els van der Valk
Het antwoord was:
DROMEN
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LUCHTPOST

Emma

JANNE

EINDEXAMENLEERLING
UIT LOOSBROEK

Duizenden middelbare scholieren in de regio hoeven
geen eindexamen te doen. Emma is er één van en
de redactie heeft haar wat vragen gesteld over deze
periode.
Wat is je voor- en achternaam?
Mijn naam is Emma van den Heuvel.
Wat is je leeftijd?
Ik ben 16 jaar.
Wat is je woonplaats?
Ik woon in Loosbroek.

Spark & Pepper

Welke opleiding volg je?
Momenteel doe ik de HAVO op het Zwijsen College in Veghel.
Wat dacht je toen je hoorde dat er dit jaar geen eindexamens zijn?
Ik was in eerste instantie best geschrokken omdat dat zou betekenen dat de
aankomende examenweek veel belangrijker zou zijn.
Wat heb je de afgelopen zes weken gedaan? Veel online lessen gevolgd?
De afgelopen zes weken heb ik haast geen online lessen gehad. We moesten ons vooral
voorbereiden op de examenweek. Hiervoor hoefden we maar heel weinig lessen bij te
wonen.

Toen ik net in Frankrijk kwam te wonen, had ik tijd om na
te denken over wat ik écht wilde doen, werk-technisch.
Langzaam begon het idee te ontstaan om terug te gaan
naar mijn studie. Om mensen te helpen ontdekken wie
ze zijn, wat ze écht willen en om ze dat duwtje in de rug
te geven om dromen waar te maken. Om mensen te
helpen overleven in een wereld vol druk en prestatie. Ik
ging mensen helpen ‘ontploeteren’. Ik werd hier super
enthousiast van en dus besteedde ik mijn tijd aan trainen
voor het WK Ultra Trail dat eraan kwam, Engelse les geven
om geld te verdienen en het verder uitwerken van dit idee.

‘Een groot voordeel aan deze beslissing is
dat de stress voor de eindexamens wegvalt’
Hoe zijn de tentamens afgenomen; thuis digitaal of moesten deze toch op school
gemaakt worden? Hoe ging dit in zijn werk?
Onze laatste tentamens worden op school afgenomen. We hebben allemaal regels
gekregen zodat we ons goed aan de regels van het RIVM kunnen houden. We hebben
bijvoorbeeld speciale looproutes en andere begintijden zodat je zo min mogelijk
mensen tegenkomt.
Welke vervolgopleiding/studie ga je doen als je je diploma hebt gehaald?
Als ik mijn diploma haal ga ik volgend jaar naar Avans Hogeschool in Den Bosch om
daar HBO Verpleegkunde te studeren.
Komt de toelating van je nieuwe opleiding/studie nog in het gedrang door deze crisis?
Het enige verschil voor mij met het inschrijven is dat de intakedag niet door kan gaan.
Dit zou de dag zijn waarop ik een gesprek zou hebben en een dag mee zou kunnen
studeren. Nu wordt dit gesprek telefonisch gedaan en gaat het meelopen natuurlijk
niet meer door.
Wat vind je het minst leuk van deze beslissing?
Het minst leuk aan deze beslissing is natuurlijk dat alle leuke dingen niet meer
doorgaan. We hebben onze laatste schooldag al gehad zonder dat we het eigenlijk
wisten. Het gala en de laatste schooldagactiviteit zijn afgelast. En de vakantie naar
Lloret de Mar gaat ook niet meer door. Dat zijn wel de dingen waar je je dit jaar het
meest op verheugd had.
Wat is een groot voordeel aan deze beslissing? Of valt het goed uit nu het zo gaat?
Een groot voordeel aan deze beslissing is dat de stress voor de eindexamens aangezien
die niet meer door mogen gaan.
Heb/had je al een vakantiebaantje en gaat dat ook door nu?
Ik heb een bijbaantje in de horeca, bij de Koekenbakkers in Heeswijk-Dinther.
Daar kun je nu maaltijden afhalen, daarvoor zijn natuurlijk mensen nodig.
Maar we kunnen nu wel minder werken.

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

Bezoek
www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Tijdens het WK ging het helaas mis. Hoewel ik sterk
finishte, had ik sinds de laatste twee kilometer enorme
pijn in mijn been en lies gevoeld. Na legio onderzoeken
vond men uiteindelijk een lengtebreuk van 8 centimeter
in mijn bovenbeen. Hierdoor werd ik geforceerd datgene
te doen waar ik het minst goed in ben: stilzitten. En dus
begon er een tijd van reflectie en heroverweging van mijn
eigen motieven. Langzaam kwam ik tot inzicht dat ik niet al
mijn energie wil stoppen in het verbeteren van mijn eigen
sportieve prestaties, maar juist anderen wil helpen om de
beste versie van zichzelf te zijn in hun zo mooi mogelijke
leven. Dat was best een omslag. Maar dergelijke omslagen
zijn soms nodig in het leven, daar ben ik van overtuigd.

‘Stiekem werd ik daar zó ontzettend blij
van dat ik, daarop terugkijkend, mijn
bovenbeenblessure dankbaar ben’
Ik zat een week in een rolstoel, liep drie maanden op
krukken, na zes maanden kon ik weer als normaal bewegen
en na acht maanden kon ik héél voorzichtig het hardlopen
weer oppakken. En dus had ik plots veel tijd. Tijd om mijn
coachingsbedrijf Spark & Pepper werkelijkheid te maken. En
zo geschiedde.
Die zomer organiseerde ik twee ‘ontploeter retraites’ in de
Franse Alpen. Ik kreeg mijn eerste online coachingsklanten.
Stiekem werd ik daar zó ontzettend blij van dat ik, nu ik erop
terugkijk, mijn bovenbeenblessure dankbaar ben. Dankbaar,
omdat ik nu zelf met heel mijn hart leef en datgene doe
wat ik het allerliefste doe. Ik heb in mijn leven flink wat
dromen waargemaakt, zoals deelname aan WK’s en de
verhuizing naar Frankrijk. Nu is het tijd om anderen daarin te
begeleiden.
Wil je meer lezen over hoe ik dat doe?
Kijk op www.sparkpepper.com of zoek @sparkpepper op
Instagram of Facebook.
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Wil jij je moeder verrassen met een
berichtje in DeMooiBernhezeKrant
omdat je haar niet kunt zien door de
‘corona’-regels?
Stuur dan maximaal 30 woorden en een foto naar:
info@demooibernhezekrant.nl.
Je kunt het insturen tot zondag 3 mei einde dag.
Wij zorgen dan dat het er mooi uit komt te zien en
plaatsen het in DeMooiBernhezeKrant van 6 mei 2020.
Let wel; de krant komt alleen in Bernheze, dus de moeders moeten
woonachtig zijn in Bernheze.

ngerd afdeling
averhof - De Bo

it L

Berichten vanu

Sterappel

Mevrouw v.d. Akker:
Wordt 14 juni 90 jaar!! Dat wil ze toch heel graag meemaken.
Mevrouw wordt juist gebeld door haar dochter wanneer ik binnenkom. Ja dat
is ons Annemarie! Die belt iedere dag twee keer, voordat ze gaat werken en
na het eten, vroeg in de avond. Ik zorg ervoor dat ik rond die tijd dicht in de
buurt van mijn telefoon ben, in mijn stoel, anders hoort ze dat ik moe wordt
van het haasten. Fijn om efkes te buurten, zij maakt toch meer mee dan ik!
En ik word graag op de hoogte gehouden van de buitenwereld!
Heel veel groeten aan mijn zoon en schoondochter en de drie kleinzonen,
en aan mijn dochter en schoonzoon! Er valt nog zoveel te vertellen...

Mevrouw Verhoeven:
De heer Schapendonk:
Heel veel lieve groetjes
aan mijn kinderen en
kleinkinderen. Hopelijk
tot snel.

De Blue Band leden die in
‘t Plantsoen wonen in Heesch
blazen het Wilhelmus voor
de bewoners

Mevrouw v.d. Wetering:
Mevrouw (95 jaar)
zit op haar kamer
naar een luisterboek
te luisteren, hij staat
lekker hard want ze
hoort slecht! Ook is ze
slechtziend en daarom
is het luisterboek een
uitkomst.
Verder kan ze niet veel
of eigenlijk niks…
ze woont pas 4,5
maand in Laverhof.
Voorheen woonde
ze zelfstandig maar
lopen gaat niet meer,
versleten knieën.
Het valt allemaal niet
mee. Maar ze wil
wel graag de groeten
doen aan haar zoon en
dochters en natuurlijk
aan de kleinkinderen,
die heeft ze zat!

Mevrouw is net klaar
met de ochtendverzorging en zit
in haar zonnige
appartement aan de
koffie wanneer ik
binnenkom.
Sinds een paar weken
heeft Joke Verhoeven
een nieuwe hobby:
kleuren voor
volwassenen! Ze heeft
daarvoor prachtige
kleurplaten met bijbehorende kleurpotloden die
haar zoon heeft gekocht en bij de receptie heeft
afgegeven. De aanleiding van deze nieuwe hobby
was het puzzelboekje dat zij in haar brievenbus
had gekregen. Het kleuren wordt afgewisseld door
haar andere hobby’s computeren, tv-kijken en
natuurlijk bellen. Ook wil Joke graag zelf leren hoe
ze met haar computer de livestream kan volgen, dus
daarmee gaan we meteen aan de slag!
Joke wil ontzettend graag de groeten doen aan haar
kinderen en haar 9 kleinkinderen. En er mag gerust
een mooie foto in de krant... Er valt nog zoveel te
vertellen!
Mevrouw van Emmerik-Schuurmans
Voor mijn 4 kinderen, alle kleinkinderen
en achterkleinkinderen: vele groetjes van
oma. Ik probeer het vol te houden, doen
jullie dat ook?

Foto’s: Ad Ploegmakers

Elise Lechat viert vandaag
haar 20ste verjaardag.
Omdat ze geen feest kan geven
willen we haar graag
opvrolijken op deze manier.
Lieve groetjes en kusjes van

papa en mama
Hoi ome Jan,
gefeliciteerd met je lintje!
Hopelijk kun je mij gauw weer
eens ophalen van school op
een vrijdagmiddag. Dan kom
ik die lekkere tomatensoep
eten van tante Dien.
Groetjes van

Sanne

Lief klein omaatje,
We hopen je snel weer
te mogen zien! We missen je!
Dikke knuffel van

Lara, Esmee en Jorick (En Melvin en Angelique)
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Wolbert Fysio neemt initiatief
voor revalidatie na COVID-19
in de regio
NISTELRODE - Als gevolg van COVID-19 blijven veel mensen klachten ervaren. Vanuit Wolbert Fysio is daarom de multidisciplinaire werkgroep COVID-19 opgericht om
optimale zorg te bieden. De werkgroep bestaat uit gespecialiseerde fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en psychologen.

Bij Tomcars zitten ze niet stil
HEESCH – Als een van de vele ondernemers in Heesch merken ook wij de gevolgen
van het coronovirus. Het is wat rustiger geworden met klantenbezoek. Het vraagt
van ons geduld zoals dat eigenlijk van heel Nederland wordt gevraagd. Maar het
vraagt ook daadkracht. Bij Tomcars houden we van aanpakken en zitten we niet stil.
We denken na over verbetering van de interne processen en we kijken vooruit. Centraal staat hoe we onze klanten nog beter kunnen bedienen.

ningen (COPD, diabetes en hart- en vaatziekten), is het van belang dat gespecialiseerde zorgprofessionals snel aan de slag
gaan met een patiënt.
Samenwerken is cruciaal
Bij de ex-COVID-19 patiënten die we
inmiddels begeleiden is het duidelijk dat
samenwerking tussen de verschillende
zorgdisciplines cruciaal is voor het herstel.
Geregeld heeft de werkgroep daarom
multidisciplinair overleg.
Na een COVID-19 infectie kunnen er grote gevolgen zijn voor de gezondheid. Er
kan, vaak in combinatie, sprake zijn van

‘Multidisciplinair
samenwerken is cruciaal’
lichamelijke klachten (spierzwakte, gewichtsverlies, stem- en slikproblemen),
cognitieve klachten (geheugenverlies en
concentratiestoornis), maar ook van psychische klachten als angst en depressie.
Mede door andere chronische aandoe-

Aanmelding
“Voor de regio Uden, Boekel, Nistelrode
en de omliggende dorpen, kunnen we op
deze manier de zorg bieden die patiënten
nodig hebben”, zegt longfysiotherapeut
Michiel Kuipers. De multidisciplinaire zorg
wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een intake
kunt u bellen naar Wolbert Fysio
Nistelrode, 0412-782500 of bezoek
www.wolbert-fysio.nl.

LOCATIE UDEN
Vijferlaan 3
5404 KH Uden
0413-264 879

LOCATIE BOEKEL
St. Janplein 2
5427 BG Boekel
0492-714 590

LOCATIE NISTELRODE
Laar 53C
5388 HC Nistelrode
0412-782 500

www.wolbert-fysio.nl

Wij als team van autobedrijf Tomcars laten u graag weten dat we zoals altijd klaar
staan voor onze klanten voor de aankoop
van een auto, service en onderhoud. Ook
in deze tijd waarin we te maken hebben
met de maatregelen van de overheid.
Hygiëne en de afstandsregels in de omgang met klanten zijn voor ons vanzelfsprekend.
Als u besluit om bij ons een proefrit te
maken, dan zorgen wij ervoor dat de
aanraakdelen van de auto gedesinfecteerd zijn.
Zoals u van ons gewend bent staat een
brede selectie van zowel nieuwe als jong
gebruikte auto’s voor u klaar om te worden bezichtigd. Wij adviseren om voor
bezichtiging van een auto een afspraak

te maken. Dit geeft ons de gelegenheid
om het bezoek van klanten te spreiden
en daardoor het contact met anderen zoveel mogelijk te beperken.

Tot ziens, blijf gezond
en let een beetje op elkaar.
Team Tomcars B.V.

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch
0412-857858
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

Flyeractie
Jouw
boodschap
v
onze lezersoor

Vanaf heden zijn we weer
hele dagen geopend van
9.00 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur.
Loop gewoon binnen,
zonder afspraak,
de koffie staat klaar

• 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

Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei: geopend
tering

autobelet

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

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

Hemelvaart, donderdag 21 en vrijdag 22 mei: gesloten
Pinksteren, maandag 1 juni: gesloten
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“Vanaf het moment dat duidelijk werd dat we langer thuis
zouden moeten blijven, werden onze werkdagen flink anders.
Mijn werkdagen zijn wel ongeveer even lang, maar voor
mijn gevoel verzet ik minder werk dan anders. Dankzij de
technologie kan veel online. We moeten allemaal wennen aan
de situatie en er gaat ineens een ICT wereld voor ons open,
maar vooral de kinderen zijn daarin snel vaardig geworden.
Tot het middaguur staan we klaar in Microsoft Teams om
vragen van de kinderen meteen te beantwoorden. Daarna
mogen de kinderen hun vragen ook stellen, maar dan kan het
zijn dat het langer duurt voor we antwoord geven. ’s Middags
neem ik instructiefilmpjes op over de lesstof. Zo kunnen de
kinderen op ieder moment van de dag een les volgen, of vaker
terugkijken.
Eén keer per week hebben we met de hele groep een
videobijeenkomst. Er is dan vooral veel tijd om te kletsen. De
kinderen missen elkaar en de school. Ze willen vertellen wat
ze meemaken en ze willen ook graag alle huisdieren laten
zien. Tijdens deze momentjes probeer ik meteen te kijken hoe
het met de kinderen gaat. Samen met de kinderen probeer ik
‘parelmomentjes’ te creëren, door bijvoorbeeld rekenspelletjes
te spelen online. De kinderen hebben op dat moment niet altijd
door dat ze aan het leren zijn en hebben vooral heel veel
plezier.
Ook de ‘normale’ werkzaamheden zijn er nog. Zo moet
ik bijvoorbeeld samen met een collega een nieuwe
rekenmethode uitzoeken, hebben we vergaderingen met
het team en probeer ik de kinderen te volgen op cognitief
gebied. Wat me wel tegenvalt aan het digitaal lesgeven
is dat je normaal eerst aan de grote groep een instructie
geeft, en daarna met kinderen die dat fijn vinden nog even
individueel verder gaat. Dat lukt nu minimaal. Hierdoor krijg
je veel verschillen. Daarnaast is het lastig om de kinderen op
emotioneel gebied te helpen. Ook het ondersteunen van de
ouders, die ineens heel veel ballen hoog moeten houden, zou
je graag meer willen doen, maar meer dan een luisterend oor
kun je niet bieden.
Ik ben erg trots op de kinderen en hun ouders. Dat ouders
bovenop hun zorgen om familie en hun baan, ook nog het
onderwijs van hun kinderen erbij krijgen. Dat is niet niks.
Daar verdienen ze een compliment voor. Net zoals de
kinderen.
Laten we, ondanks de zware last, vooral ook genieten van de
extra tijd die je nu samen hebt. Probeer in de middag gezellig
samen een spelletje te doen, te knutselen, koekjes te bakken
of lekker buiten te spelen. Zodat de kinderen hier uiteindelijk
toch ook fijne herinneringen aan over houden”.
Linda Molegraaf-Broeren uit Heeswijk-Dinther

sanne

EINDEXAMENLEERLING
UIT HEESWIJK-DINTHER

Duizenden middelbare scholieren in de regio hoeven
geen eindexamen te doen. Sanne is er één van en
de redactie heeft haar wat vragen gesteld over deze
periode.
Wat is je voor- en achternaam?
Mijn naam is Sanne Kuijpers.
Wat is je leeftijd?
Ik ben 19 jaar oud.
Wat is je woonplaats?
Ik woon in Heeswijk-Dinther.
Welke opleiding volg je?
Ik zat op Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther.
Wat dacht je toen je hoorde dat er dit jaar geen eindexamens zijn?
Ik had wel een beetje gemengde gevoelens. In het begin baalde ik, want het was
nog spannend of ik zou gaan slagen dit jaar of niet. Maar achteraf gezien heeft het
voor mij persoonlijk heel positief uitgepakt en maakte het de kans op slagen voor mij
uiteindelijk groter. Toch vond ik het enigszins jammer dat de Centrale Examens niet
doorgingen, omdat dat natuurlijk wel bij het afscheidsritueel hoort; samen in die zaal
gespannen zitten en dat het écht van die specifieke toets afhangt.
Wat heb je de afgelopen zes weken gedaan? Veel online lessen gevolgd?
Het waren voor mij erg bewogen weken; telkens kregen wij, als leerlingen, weer
andere informatie doorgespeeld waardoor er geen duidelijkheid tot stand kwam.
Het ene moment zat je hard te leren en het andere moment hoorde je dat de toetsen
verzet zouden worden. Het was wel een rollercoaster. Omdat we alle stof voor de
schoolexamens hadden afgerond, waren de online lessen voor ons facultatief en dus
niet verplicht. Docenten namen wel de tijd om vragen online te beantwoorden, wat fijn
was voor de extra voorbereiding en het oefenen van de stof.
Hoe zijn de tentamens afgenomen; thuis digitaal of moesten deze toch op school
gemaakt worden? Hoe ging dit in zijn werk?
De mondelingen Duits, Nederlands en Frans zijn digitaal bij ons afgenomen. Je zat dan
in een ‘video call’ met je docent en dan verliep het mondeling net zoals je tegenover
elkaar zou zitten, maar dan via een beeldscherm. De overige toetsen zijn wel op school
afgenomen. Hierbij zat je met twaalf leerlingen en één of twee docenten in een lokaal
en maakte je je toets. Voor en na de toets moest je er wel voor zorgen dat je voldoende
afstand hield van elkaar en dat je niet te lang bleef hangen op school, maar dat je
vooral snel naar huis ging.
Welke vervolgopleiding/studie ga je doen als je je diploma hebt gehaald?
Ik heb lang getwijfeld over wat ik komend jaar wil gaan doen. Ik kwam erachter dat
ik nog niet overtuigd was van mijn keuze en dat voor mij een tussenjaar het beste
uitkomt. Ik wil graag uitzoeken wat ik precies wil en wat ik zoek in een studie en
daarbij wil ik veel werken. Ik zou ook graag het tweede halfjaar willen reizen in het
buitenland, mits het coronavirus het toelaat natuurlijk.
Komt de toelating van je nieuwe opleiding/studie nog in het gedrang door deze crisis?
Omdat ik een tussenjaar ga doen heb ik daar niet zoveel last van gelukkig. Mijn
vriendinnen hebben er natuurlijk wel mee te maken, het wordt allemaal naar
voren geschoven. De meeste toelatingstoetsen zijn wel al afgerond, waardoor die
bekendmaking vrij soepel verloopt. De definitieve inschrijfdatum is vooruit geschoven,
waardoor er meer tijd is om na te denken over je keuze.
Wat vind je het minst leuk van deze beslissing?
Ik merk dat ik het vervelend vind dat ik mijn sociale contacten niet kan onderhouden
zoals ik graag zou willen. De laatste maanden van je examenjaar zijn wel gewoon de
maanden waar je ontzettend van wilt genieten. De laatste lesdag is niet doorgegaan,
de examenreis naar Mallorca zal niet doorgaan en de examenfeesten en het gala
worden ook afgeblazen. Ik ben benieuwd met wat voor oplossing ze zullen komen voor
de diplomauitreiking, aangezien we daar ook niet bij elkaar mogen komen. Ik vind het
ontzettend jammer dat ik deze afscheidsrituelen niet kan meemaken, waar ik zoveel
jaar al naar uit zat te kijken.
Wat is een groot voordeel aan deze beslissing? Of valt het goed uit nu het zo gaat?
Voor mij is het dus goed uitgevallen voor mijn slagingskans. Het was veel minder
stressvol dan wanneer de Centrale Examens er wel waren gekomen. Verder ben ik
gezond, wat natuurlijk ook erg fijn is in deze situatie. Ik hoop dat we het snel onder
controle krijgen zodat we over een tijdje wel weer met meer dan drie mensen kunnen
afspreken.
Heb/had je al een vakantiebaantje en gaat dat ook door nu?
Ik werk in de zorg en poets bij mensen thuis. De vraag hiernaar is gedaald, want veel
ouderen willen natuurlijk niet het risico lopen om corona te krijgen, waar ik ze volledig
gelijk in geef. Ik ben nog zoekende naar een baantje waar ik misschien wat meer uren
kwijt kan, aangezien ik nu zoveel tijd over heb.

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL

Wil je zelf nog iets kwijt, wat we vergeten zijn te vragen?
Hoe beter we naar de voorschriften luisteren, hoe sneller we weer naar buiten mogen!
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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

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

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

St. Barbara
Gilde hervat
ophalen
oud papier
in HeeswijkDinther
Het St. Barbara Gilde haalt vanaf 1 mei weer oud papier op in
Heeswijk-Dinther. Zorg ervoor
dat uw oud papier vóór 12.00
uur aan de straat staat, want de
vrachtwagen rijdt ’s middags al
rond.

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.

Als niets meer vanzelfsprekend is,
is alles weer bijzonder

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

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

Woensdag 29 april 2020

Verdriet in een
andere tijd
Op het moment dat ik dit schrijf,
beleven we de warmste Koningsdag
sinds jaren. De zon schijnt er vrolijk
op los aan een strakblauwe hemel.
De vogels kwetteren dat het een
lieve lust is en de natuur is uitbundiger dan ooit. Binnenkort mogen onze
jongste kinderen weer naar school en
de kinderopvang en onder begeleiding buiten sporten. Dat is prettig en
biedt eindelijk wat perspectief in deze
moeilijke tijd.
En toch staat dit allemaal in schril
contrast met de situatie waarin Bernheze zich bevindt en de gemoedstoestand die daarbij hoort. Het coronavirus is nog niet ingedamd en eist nog
steeds slachtoffers. Afscheid nemen
van een dierbare, is door de coronamaatregelen anders dan anders: geen
drukke afscheidsbijeenkomst, geen
troostend fysiek contact. Dit maakt
het afscheid nemen extra verdrietig.
Vorige week werden we opgeschrikt
door een bruut steekincident waarbij
de 18-jarige Rik van de Rakt om het
leven kwam. Ongelofelijk en afschuwelijk dat zoiets kan gebeuren. Mijn
hart brak toen ik het nieuws hoorde,
dit is niet te bevatten. Er zijn terecht
nog veel vragen over deze daad.
Vragen die ik ook heb. De verdachte
is voorgeleid en het strafrechtelijk
onderzoek is gestart.
Onder normale omstandigheden
zou ik bij de ouders op bezoek zijn
gegaan. Voor een troostend woord
of een arm om de schouder.
Dan zou ik uitdrukking kunnen
geven aan het feit dat de dood van
hun zoon niemand onberoerd laat.
Nu moest ik dat via een telefoontje
doen, en dat doet pijn.
Ook herdenken op 4 mei zal dit jaar
anders zijn dan alle voorgaande jaren.
Geen bijeenkomst om gezamenlijk
de oorlogsslachtoffers te herdenken.
Ook dit zal in huiselijke kring moeten
plaatsvinden.
Laten we in deze dagen goed op
elkaar letten en extra denken aan de
mensen met verlies en verdriet. Door
verbondenheid bieden we steun.

Nadat ze getuige waren van een gezin dat
noodgedwongen op een betonnen vloer
moest slapen, besloten de geloofsgemeenschappen van Heeswijk, Dinther en Loosboek hun krachten te bundelen: Hulpdienst
Lichtpunt HDL werd een feit. In die hoedanigheid vinden zij al veertien jaar oplossingen voor de meest uiteenlopende persoonlijke en maatschappelijke hulpvragen.
Aandacht en ondersteuning
Lichtpunt ontfermt zich op allerlei manieren over de minderbedeelden. Vrijwilligers rijden wekelijks met mensen, die zelf
geen vervoer hebben, naar Voedselbank
of ziekenhuis. Met beschermende kleding,
desinfecterende middelen en natuurlijk
anderhalve meter afstand, worden warme
maaltijden bezorgd bij gezinnen en alleenstaanden die door een moeilijke tijd gaan.
“Dat is zo ontzettend dankbaar”, verzekert
Ria van der Wijst ons, die sinds het eerste
uur bij Lichtpunt betrokken is.

Met elkaar praten is nu
belangrijker dan ooit
Ze legt uit: “Steeds meer mensen belanden
tussen wal en schip. Zeker ouderen worden
hard geraakt tijdens de huidige coronacrisis. Het kan een enorme stap zijn om hulp
te vragen, of de juiste instantie daarvoor
te vinden. Lichtpunt fungeert dan als tussenpersoon bij hulpverlening.” Maar ook
het menselijke aspect speelt een grote rol.
“Mensen willen hun verhaal kwijt, hun gevoelens uiten. De vrijwilligers van Lichtpunt
staan klaar om hier samen over te praten.
Met elkaar praten is nu belangrijker dan
ooit.”
Hoop doet leven
Of het nu gaat om houdbare levensmiddelen, kleding, huisraad, witgoed of fietsen…
Dankzij de inwoners die tijdens inzamelacties iets geven voor degenen die het harder
nodig hebben, kunnen er door Lichtpunt
iedere keer weer prachtige pakketten worden samengesteld. “Goed zijn voor elkaar,
daar gaat het om. Mensen kunnen pech
hebben in het leven en zoeken naar een
pad. Wij gaan met iedereen in gesprek,
want niemand hoeft er alleen voor te staan.
Dat is de kern van het geloof”, vertelt ze
menslievend.
De afstand tussen de kerk en de moderne
maatschappij is niet zo groot als sommigen
misschien denken. Ria licht dit toe: “Het
geloof zoekt een antwoord op levensvragen. Levensvragen waar iedereen nu mee
worstelt. Je ziet bijvoorbeeld ook hoeveel
mensen nu een kaarsje aansteken, omdat
het een teken is van hoop.”

Betsie, Mia en Ria; vrijwilligers van Lichtpunt

Vele handen maken licht werk
Vooral nu is samenwerking onmisbaar.
Lichtpunt is daarom nauw verweven met
KBO, Ziekenbezoekgroep, De Zonnebloem
en Gewoon Samen. Zij nemen de tijd om
mensen te bellen. Een quiz is in de maak,
kinderen bezorgen kaartjes en soep, de
Dagwinkel brengt boodschappen en bij
Puk’s Puzzelkast worden puzzels geruild.
Met ONS welzijn wordt wekelijks overlegd.
Lichtpunt onderhoudt bovendien goed
contact met Schuldhulpmaatje en met de
mantelzorgmakelaar. Ook van de Gemeente Bernheze kunnen zij rekenen op ruggensteun. Zo ondersteunen de hulporganisaties en instanties ook elkáár.
De hulp stopt bovendien niet aan de gebruikelijke grenzen van Heeswijk, Dinther
en Loosbroek. Ria, onbaatzuchtig: “We
hebben elkaar hard nodig. Alleen samen
krijgen we het voor elkaar. We kijken in tijden als deze ook zeker buiten HDL, want
hulp bieden stopt niet bij een grens. Het is
pelgrimeren thuis.”
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Lintjesregen

INFORMATIE CORONAVIRUS
Versoepeling coronamaatregelen:
jeugd kan weer gaan sporten
Op dinsdag 21 april heeft het kabinet de nieuwe corona-aanpak
bekend gemaakt. Er komt meer
ruimte voor de jeugd om weer
samen buiten te gaan sporten.

kijken hoe zoveel mogelijk kinderen en jongeren mee kunnen
doen aan sportactiviteiten. Ook
jeugd die geen lid is van een
vereniging. Sportaanbieders in
Bernheze kunnen hun activiteiten bekend maken via het digitale platform ‘Sjors beats Corona!’.

Wat mag wel?
- Kinderen tot en met 12 jaar
mogen onder begeleiding buiten sporten (alleen trainen,
geen wedstrijden).
- Jongeren van 13 tot en met 18
jaar mogen onder begeleiding
buiten sporten, maar dienen
daarbij 1,5 meter afstand in
acht te houden (alleen trainen,
geen wedstrijden).
Wat mag niet?
- Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook
voor kinderen/jongeren nog
steeds: blijf thuis.
- Ouders mogen niet langs de
zijlijn blijven staan.
- Kleedkamers en kantines blijven gesloten.
- Volwassenen mogen nog niet
in groepsverband sporten.

Alle jongeren t/m 18 jaar uit
Bernheze kunnen inschrijven op
de daar aangeboden activiteiten.
Kijk op www.sjorssportief.nl. Het
aanbod wordt binnenkort nog
verder aangevuld.
- Sportverenigingen (18+),
fitnessclubs en binnensportaccommodaties blijven gesloten
De gemeente heeft alle sportaanbieders in Bernheze (sportclubs, sportscholen etc.) geïnformeerd over deze nieuwe regels.
Aanbod sportactiviteiten
Het kabinet heeft alle gemeenten gevraagd om samen met
lokale sportaanbieders te be-

Vragen
We vragen iedereen om zich aan
de nieuwe regels te houden. De
gemeente zal daarop toezien.
We kunnen ons voorstellen dat
er nog vragen zijn over de uitvoering van de nieuwe regels.
Neem dan contact op met de
gemeente. We denken graag
met u mee. Meer informatie
over alle maatregelen rondom
het coronavirus vindt u op
www.rijksoverheid.nl/

Programma 4 en 5 mei
te hangen ter nagedachtenis van
de oorlogsslachtoffers.

De jaarlijkse Dodenherdenking
op 4 mei in de kernen Heesch,
Nistelrode en Heeswijk-Dinther
gaat dit jaar niet door. Ook het
programma op 5 mei in verband
met 75 jaar vrijheid gaat niet
door. De geplande Vrijheidsmaaltijd schuiven we door naar
2021. Toch willen we niet helemaal voorbijgaan aan de geplande activiteiten.
4 mei
Op 4 mei herdenken we in Bernheze in het bijzonder alle militairen en burgers die het slachtoffer zijn geworden van de Tweede Wereldoorlog. De activiteiten
rond 4 en 5 mei vinden dit jaar
vooral vanuit huis plaats. Daarom vraagt het Nationaal Comité
4 en 5 mei aan heel Nederland
om voor eenmaal, op 4 mei, de
vlag thuis de hele dag halfstok

In de loop van de dag legt de
burgemeester, samen met de
voorzitter van het Oranjecomité
uit die kern, bloemstukken bij de
oorlogsmonumenten. Beelden
hiervan en een toespraak van
de burgemeester worden rond
19.00 uur uitgezonden door
DTV. ’s Avonds is de Nationale
Herdenking op de Dam live te
volgen. Deze gaat in aangepaste vorm door, zonder publiek.
Zelf herdenken bij monumenten
Iedereen die dat wil, kan deze
dag op een eigen moment
herdenken. Daarbij gelden de
maatregelen zoals we die op dit
moment kennen.
- U kunt de hele dag een persoonlijk eerbetoon brengen.
- Kies een monument dat dicht
bij u in de buurt ligt.
- Houd altijd 1,5 meter afstand
van elkaar.
- Geef elkaar de tijd en ruimte.
- Zorg ervoor dat er niet meer
dan drie mensen tegelijk bij
het eerbetoon staan.
- Zijn er wachtmomenten? Doe
dat dan volgens de maatregelen en beleefdheidsregels.

- In de Winkeltijdenwet is vastgelegd dat het niet toegestaan
is om op 4 mei na 19.00 uur
een winkel geopend te hebben voor publiek.
5 mei
Ook 5 mei vieren we thuis. De
vlag mag van zonsopgang tot
zonsondergang in top.
Burgemeester Moorman ontsteekt die dag, samen met de
voorzitter van het Oranjecomité uit die kern, het Bevrijdingsvuur in Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch, Loosbroek en Heeswijk-Dinther. Het vuur is op 28
september vanuit Eindhoven
naar Loosbroek gebracht en
daar brandend gehouden in de
kerk. Ook hierbij mag geen publiek aanwezig zijn. Wij vragen u
dat te respecteren. Beelden van
het ontsteken van het Bevrijdingsvuur worden uitgezonden
in de nieuwsitems van DTV en
zijn te bekijken vanaf 19.00 uur.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website:
www.4en5mei.nl

Afgelopen vrijdag hebben vijftien
inwoners van Bernheze van burgemeester Moorman te horen
gekregen dat ze zijn benoemd
tot Lid of Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. De namen van
de gedecoreerden vindt u op
www.bernheze.org (zoekterm:
koninklijke onderscheiding).
Alle gedecoreerden: van harte
gefeliciteerd!

Gemeente bestrijdt
eikenprocessierups
Binnenkort komen de eikenprocessierupsen weer uit hun eitjes
gekropen. De dieren veroorzaken overlast en vormen een risico voor de gezondheid. Daarom
is de gemeente met de preventieve bestrijding begonnen.
We bestrijden eikenprocessierups niet overal, maar langs wegen en fietspaden zorgen we wel
dat er zo min mogelijk eikenprocessierups voorkomt.
Preventie
Inmiddels zijn we met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups begonnen. We
bespuiten in de eerste ronde de
helft van de 20.030 zomereiken
in de gemeente met het biologische bacteriepreparaat middel
Xentari. Deze stof bevat een
bacterie die de rupsen doodt.
Voor mensen en andere dieren
is deze bacterie ongevaarlijk. Dat
doen we op plekken waar vorig
jaar veel meldingen over binnenkwamen. In de tweede ronde komen we langs op plekken
waar we overlast verwachten.
De nadruk ligt daarbij op locaties
binnen de bebouwde kom waar
veel mensen zijn of passeren
en/of waar kwetsbare groenen
zijn en langs doorgaande fietsen wandelroutes. Het gaat hier
niet om recreatieve routes, maar
routes voor woon-werkverkeer.
Langs zandwegen (zonder woningen) en in de bossen bestrijden we niet.
Omdat het middel ook andere
rupsen doodt, moeten we het
middel zorgvuldig toepassen.
Op plaatsen waar beschermde
vlindersoorten voorkomen mogen we niet spuiten. We houden
daarvoor de informatie van de
Vlinderstichting aan. We bespuiten de bomen ook het liefst als er
weinig (fiets)verkeer onderweg
is, omdat de bomen na het spuiten soms wat na kunnen druppen. Ook moet het windstil zijn.
Omdat dit vaak in de avonduren, in de nacht en vroeg in de
ochtend het geval is, kan het zijn

dat we buiten de normale werktijden langs komen rijden.
Wegzuigen van de rupsen
Mochten er rupsen zijn die deze
behandeling overleven, of mochten we locaties gemist hebben,
dan zuigen we nesten die later
alsnog ontdekt worden weg. Dat
doen we alleen bij bomen die bij
de gemeente in beheer zijn en
langs wegen met veel verkeer. In
bossen en aan zandwegen worden eikenprocessierupsen dus
niet verwijderd. Ook moeten
nesten van eikenprocessierupsen
bereikbaar zijn voor de zuigwagen. Nesten die te hoog hangen
of te ver van de weg kunnen we
niet verwijderen.
Biodiversiteit
We zetten ons voor de langere termijn in voor biodiversiteit,
door de omgeving van eikenbomen geschikt te maken voor
natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Op korte termijn is hiervan helaas nog geen
resultaat te verwachten. Meer
informatie over de bestrijding
en over wat u zelf kunt doen
vindt u op www.bernheze.org
(zoekterm: eikenprocessierups).
Meer informatie over de rups en
de gezondheidsrisico’s staat op
www.oakie.info.
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In deze, ook voor ondernemers,
moeilijke tijden van onzekerheid
en angst hebben een paar centrum ondernemers uit Heesch het
initiatief genomen en de actie ‘Ben
Loyaal Koop Lokaal’ opgestart
voor alle dorpskernen van de Gemeente Bernheze.
Wat houdt de actie in
Inwoners van onze gemeente
schaffen cadeaubonnen (waardebonnen) aan, die zij uiteindelijk
weer aan de plaatselijke ondernemers uitgeven. De bonnen worden netjes verpakt met een kleine
surprise. Deze actie zal maximaal
10 weken duren. Kijk op
www.benloyaalkooplokaal.nl
hoe je in het bezit komt van een
cadeaubon.
Breng je stem uit
De koper kan met de cadeaubon
ook nog eens een stem uitbrengen
voor een bijdrage aan zorgmedewerkers binnen onze gemeente,
zoals thuiszorg, ouderenzorg of in
het ziekenhuis.
Win mooie prijzen
De cadeaubon is daarnaast ook
een lot van de organisatie
‘Ben Loyaal Koop Lokaal’. Uit alle
ingeleverde bonnen, worden wekelijks prijswinnaars getrokken. De
prijzen stellen de ondernemers uit
een specifieke, door corona getroffen, branche ter beschikking.
De volgende branches doen mee
Horeca / Kappers en andere contactberoepen / de Detailhandel
/ Schoonheidsbranche / Sport
/ Wonen en Vrije tijd / Mode /
Manicure en Pedicure / Overige
branches. Onze gemeente omarmt deze mooie actie en steunt
met een bijdrage voor promotiemiddelen en stelt ook een budget
ter beschikking voor de zorgmedewerkers binnen Bernheze. We
roepen u op zo mogelijk deel te
nemen aan deze actie:
Ben Loyaal Koop Lokaal.

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

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.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de
Wet basisregistratie personen
staan ingeschreven. Het onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen resultaat op.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze is van plan het bijhouden van hun persoonsgegevens
ambtshalve te beëindigen. Dit
kan voor hen grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben. Het formele besluit tot
uitschrijving wordt gepubliceerd
op de gemeentepagina’s in deze
krant.
- Lipski, Tomasz Kornel,
geboren 16-09-1979
- Szary, Marek Waldemar,
geboren 07-04-1977
- Zuziak, Jacek Wojciech,
geboren 01-04-1996
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen
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.
Dit blijkt uit het adresonderzoek

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.

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.
- Constandache, Sorin Mihai,
geboren op: 06-09-1993
Besluitdatum: 20 april 2020
- Bratu, Ştefan, geboren op:
17-07-1973
Besluitdatum: 20 april 2020
- Afuza, Florentina, geboren op:
13-01-1995
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.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Berktstraat 7
Verbouw woonhuis
Datum ontvangst: 21-04-2020
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 5
Herbouw deel van bedrijfsruimte
Datum ontvangst: 21-04-2020
- Laverdonk 3a

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-

Oprichten masten met zonnepanelen als landschapskunst
Datum ontvangst: 21-04-2020
- Heilige Stokstraat 39
Plaatsen schutting
Datum ontvangst: 21-04-2020
Nistelrode
- Plan Zwarte Molen kavel K03
Oprichten woning
Datum ontvangst: 21-04-2020
Procedure 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Wiekslag ong.sectie B 2254
Oprichten woning
Verzenddatum: 23-04-2020
Heesch
- Goorstraat 49
Bouw schuur
Verzenddatum: 17-04-2020
- Schoonstraat 2
Aanpassen voorpui ivm plaatsen toegangsdeur
Verzenddatum: 21-04-2020
Loosbroek
- Achterdonksestraat 5
Plaatsen overkapping
t.b.v. paardentrailers
Verzenddatum: 17-04-2020
Heeswijk-Dinther
- Koffiestraat 13
Intrekken van de op 28 februari 2005 verleende revisievergunning, nu OBM
Verzenddatum: 23-04-2020
- Plein 1969 nr.19
Plaatsen dakopbouw
Verzenddatum: 23-04-2020
- Abdijstraat 38a
Verbouw woning
Verzenddatum: 21-04-2020
Vorstenbosch
- Leeghandseweg 12
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening tbv realiseren camping
Verzenddatum: 22-04-2020
Procedures 1a, 4a en 7a 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

Tijdelijke vergunningen
De volgende tijdelijke vergunningen zijn verleend. Deze besluiten
treden daags na verzending in
werking.
Heesch
- Mgr van den Hurklaan ong.
Tijdelijk wonen in nog te bouwen bijgebouw
Verzenddatum: 22-02-2020
- Zoggelsestraat 61
Tijdelijk plaatsen woonunit
Verzenddatum: 22-04-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Voor de volgende omgevingsvergunning is de beslistermijn verlengd met 6 weken. Dit besluit
zal daags na verzending in werking treden.
Heeswijk-Dinther
- sectie E nr.1948 om en nabij
Kasteel Heeswijk
Uitvoeren
werkzaamheden
t.b.v. Natte Natuurparel rondom Kasteel Heeswijk
Verzenddatum: 21-04-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van
deze aanvragen vindt plaats via
publicatie van een ontwerpbesluit.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend.
Dit besluit treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn.
Loosbroek
- Heideweg 3
Veranderen aannemingsbedrijf
in groenonderhoud, boomrooierij en groenrecycling
Verzenddatum: 17-04-2020
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het
onderwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.
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Steun voor
gemeenschapshuizen
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
De gemeente Bernheze steunt in deze
moeilijke tijden diverse verenigingen en
stichtingen. Ook voor de gemeenschapshuizen is er een regeling. Zo ontvangen
MFA De Stuik in Vorstenbosch, CC De Wis
in Loosbroek, CC Nesterlé in Nistelrode en
CC Servaes in Dinther ieder € 4.000,-. Met
CC De Pas in Heesch worden speciale afspraken gemaakt. Het Willibrordcentrum in
Heeswijk krijgt echter niets…
Politieke Partij Blanco is blij met
de financiële steun voor de gemeenschapshuizen, maar snapt
niet dat het Willibrordcentrum
niets ontvangt.
Want hoewel het Willibrordcentrum volgens de regels van de
Notitie
Gemeenschapshuizen
geen officieel gemeenschapshuis
is, fungeert het in de praktijk
wel als zodanig. CC Servaes in
Dinther is te klein om alle verenigingen onderdak te bieden, en
het Willibrordcentrum is daarom
ook broodnodig voor het onderbrengen van de vele clubs en instellingen die Heeswijk-Dinther
rijk is.
In 2016 is dan ook mede dankzij de inzet van onze partij een
voorstel aangenomen om het
Willibrordcentrum op dezelfde

manier te behandelen als de officiële gemeenschapshuizen.
Politieke Partij Blanco heeft daarom het college van burgemeester
en wethouders vorige week gevraagd waarom andere gemeenschapshuizen wel € 4.000,- krijgen, en het Willibrordcentrum
niet.
Voor CC De Pas wordt maatwerk geleverd in verband met de
speciale status. Waarom dan de
keuze om het Willibrordcentrum
niets te geven? Ook zij heeft immers met dezelfde problemen te
maken als de andere gemeenschapshuizen. We zijn benieuwd
naar de antwoorden op onze
vragen.
Reageren? Dat kan via
info@ppblanco.nl of
06-11311713.

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Samen door de lockdown periode
Jan Raaimakers, SP Bernheze
Meer dan ooit heeft iedereen elkaar nodig. De periode van lockdown is verlengd. Kinderen mogen beperkt weer naar school. Verder is het afstand houden, thuisblijven en wachten op betere tijden. Gelukkig zijn er initiatieven
waarbij mensen zich van hun beste kant laten zien. Samen zoeken naar manieren om elkaar door de crisis heen te helpen. Laten we vooral niet met z’n
allen de deskundige uit gaan hangen. Meer dan ooit is vertrouwen op de
wetenschap aan de orde. Populistisch geroeptoeter leidt tot niets.
Samen doen
Het oppakken van de problemen
die door deze coronacrisis zijn
ontstaan vraagt om saamhorigheid. Zeker omdat het langer gaat
duren dan gedacht. Onvoorzichtigheid kan er zomaar insluipen!
Let daar voor op. SP Bernheze
wil iedereen vooral oproepen
goed naar elkaar te kijken. Zijn er
mensen in je omgeving die hulp

Robin, Nick, Cas, Sil,
Dorus, Saar en Miel

Lieve opa en oma,
Wij hopen dat we weer snel
mogen komen logeren en
knuffelen met z’n allen.
Blijf gezond! Liefs,

Lizzy, Lauren en Lise

Maar als er ergens professionele
hulp nodig is, schakel die dan in.
Meld een problematische situatie
bij de gemeente of de wijkagent.
Dan kan er snel geschakeld worden. Dat is iets om ook samen

te doen. ‘Let op elkaar’, blijft de
boodschap die de SP Bernheze
blijft afgeven. Zeker omdat deze
periode langer gaat duren, is aandacht voor elkaar van groot belang. Help elkaar door de moeilijke momenten van eenzaamheid
of verdriet heen. Als ieder doet
wat hij of zij kan, dan komt het
weer goed. Houd moed mensen
en steun elkaar!

Houd vol
Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD-Bernheze
Vorige week hoorden we premier Rutte zeggen dat de cijfers in de ziekenhuizen en op de intensive-care-afdelingen hoopgevend zijn. Maar de druk op
de zorg is nog steeds gigantisch hoog en tegelijkertijd moet ook de reguliere
zorg zo snel mogelijk weer worden opgestart. De situatie in de verpleeghuizen is onverminderd zeer zorgwekkend. Het coronavirus raakt ons allemaal.
Onszelf, onze ouders, familie, vrienden en collega’s. Dat moeten we ons blijven realiseren.
Ondertussen vragen mensen zich
af wanneer de economie weer
van het slot kan en hoe lang het
nog duurt voor ze weer naar opa
en oma, naar de kapper of naar
school mogen of op een terras
een biertje kunnen drinken. Ondernemers vragen zich af wanneer ze hun bedrijf weer kunnen
opstarten. Terechte vragen waar
we op dit moment nog geen
concreet antwoord op hebben.

Lieve opa Piet,
Van harte gefeliciteerd
met je 80ste verjaardag!
We hopen snel samen een
feestje te kunnen bouwen!

nodig hebben? Kan de omgeving
die hulp regelen? Dat is natuurlijk
erg mooi. Sociaal en solidair met
elkaar zijn.

Zodra het echt kan, zullen die
besluiten genomen worden.

uitgestelde operaties en andere
behandelingen.

En hoezeer iedereen ook begrijpt
dat het ongeduld er als het ware
insluipt, beseffen we ook dat
een snelle versoepeling ertoe
zou kunnen leiden dat het virus
meteen weer de kans krijgt om
te gaan pieken. Met als gevolg
nog meer druk op de mensen in
de zorg, meer slachtoffers, meer

Dat willen we per se voorkomen
en dat vraagt zelfbeheersing van
ons allemaal, van heel Nederland.
Dat is moeilijk en toch zullen we
vol moeten houden. Zodat we zo
snel mogelijk weer al die dingen
kunnen doen die we nu missen.
Reageren: info@vvdbernheze.nl

Leven met het
coronavirus (2)
Hans Bongers en Ineke Houtzager, team 50PLUS Bernheze i.o.
De 50PLUS Bernheze speerpunten zijn bestrijding van eenzaamheid, betere
menselijke zorg, het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie, veiligheid en burgers die zich niet gehoord voelen een stem teruggeven, in het bijzonder de
oudere generatie.
Nog meer dan gebruikelijk is er in
deze coronatijd sprake van onder
andere eenzaamheid en ander
leed en behoeftes waarin we in
deze serie aandacht aan geven.
Het jaar 2020 is een jaar dat
veel mensen niet meer zullen
vergeten, zoveel eenzaamheid.
Mensen in bejaardenhuizen of
verzorgingshuizen die helaas
geen bezoek meer mogen hebben. Mensen die alleen thuis zijn
zonder partner. Er wordt gepro-

beerd de eenzaamheid in te vullen, soms lukt dat voor een tijdje,
maar alleen is maar alleen. Soms
is er een huisdier waar je tegen
kunt praten maar je hebt liever
een arm om je heen en iemand
die tegen je zegt: het komt wel
goed.
Helaas is dat niet zomaar ingevuld. Hoera voor het mobiel- en
beeldbellen en familie die voor je
raam zwaait. Daarna is er toch
weer stilte en de hoop dat de co-

rona ophoudt en iedereen weer
gewoon gezellig bij elkaar op bezoek kan!
Intussen helpt elk klein beetje.
Kijk eens op
www.samensterktegencorona.nl
waar je een gratis poster thuisgestuurd kunt krijgen met aan de
ene kant ‘Ik kan je helpen’ en aan
de andere kant ‘Ik kan wel wat
hulp gebruiken’. Plak ‘m voor je
raam want elk klein beetje helpt.
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Willem-Mathijs
van der Aa
uit Vorstenbosch

TE KOOP
NIEUWE
DESSO TAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open,
di-, en za-middag op afspraak.
PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

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

n
le
e
e

MOOIBERNHEZERTJES

Winnaar:
Matthijs van Lierop
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

BIOLOGISCHE
WORMENMEST
Aanbieding: 40 literzak € 13,-.
Vijf zakken voor € 50,-.
Indien gewenst gratis bezorgt in
Heesch, Oss en omgeving.
Informatie: 06-53511541.
PIOENROZEN,
DIVERSE KLEUREN.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

TE HUUR
SPRINGKUSSENS
Informatie: 06-22148394.
Sjannevanschaijk@gmail.com.
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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.
KANTOORRUIMTE
VAN 41m²
BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen
06-21666128
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl

3

Slaap
slecht?
Moreje
Puzzles:
Heb je onlangs www.sudoku-puzzles.net
van iemand afscheid moeten nemen?
Wil je Skype installeren maar weet je niet hoe?
Ben je wel eens angstig?
Lukt het je (tijdelijk) niet om boodschappen te doen?
Voel je je eenzaam?
Kun je een helpende hand of
een luisterend oor gebruiken?

Neem contact op met ONS Welzijn: medewerkers,
vrijwilligers en actieve burgers die zich bij ons
aanmelden, staan voor u klaar!

088-3742525
www.ons-welzijn.nl
50% Magenta • 100% Yellow

AANGEBODEN
PEDICURE NISTELRODE
DORIEN VISSER
In verband met de
RIVM maatregelen zijn
wij GESLOTEN.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.
HONDENPENSION
VAN SCHIJNDEL
Meerstraat 43 in HeeswijkDinther. Hét logeeradres voor
uw viervoeter. Wij zijn gericht op
honden die samen in groepen
op de weides kunnen spelen.
Alleen bellen: 06-52539551.

schudder, hark, maaier,
mesttank, kieper, weidebloter,
weisleep, enz.
Tel. 06-19076959.

GEVRAAGD
LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES

GEBOREN
Geboren

Quint
21 april 2020

Zoon van
Ilona Kling en
Wouter van Sonsbeek
Geffen

TE KOOP
GEVRAAGD

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.

LAND- EN TUINBOUWMACHINES: o.a. ploegen,
tractors, spitmachine, frees,

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 #1520

20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

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

50% Cyaan • 100% Magenta

ANDERHALVE METER WERELD
Tekst?

Zie oplossing pagina 34
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75-jaar bevrijding - Burgerslachtoffers
Herinnering aan de burgerslachtoffers 1940-1945 uit de
PAROCHIES HEESWIJKDINTHER-LOOSBROEK

De droeve oorlogs- en bevrijdingstijd
Toen de oorlog op 10 mei 1940 uitbrak
vielen er al direct twee jonge slachtoffers.
Het zouden niet de enigen zijn, die vóór
de bevrijding een feit was, het leven zouden verliezen. Het gedwongen verblijf van
twee jonge mannen in werkkampen in
Duitsland kostte ook hen het leven. Niemand had er gedurende de oorlog aan gedacht dat de bevrijdingsstrijd deels in onze
directe omgeving plaats zou vinden. Maar
het gebeurde wel en kostte velen het leven. De materiële schade was groot. In januari 1945 verscheen een rapport van de
Commissie van Herstel en Opbouw van
Heeswijk en Dinther. Hierin stond dat driehonderd min of meer beschadigde gebouwen moesten worden hersteld. Daaronder
waren vijf geheel verwoeste boerderijen.

De oorlogstijd ging aan Heeswijk,
Dinther en Loosbroek niet zonder
slachtoffers en groot verlies aan
materieel bezit voorbij. Tijdens de
Duitse inval in 1940 waren enige
tientallen jonge mannen uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek onder
de wapenen ter verdediging van het
vaderland. De strijd tegen de Duitsers kostte gelukkig aan geen van
allen het leven. Zij kwamen na verloop van enige tijd terug naar hun
Na de bevrijding
vertrouwde omgeving.
De vrijheid werd in 1959 gevierd door
Verzet
Hoewel meerdere personen uit onze dorpen gedurende de oorlogstijd in het verzet
zaten en gevaarlijke opdrachten uitvoerden, werd niemand van hen gevangen
genomen of gedood. Hierbij moeten ook
worden genoemd de personen die met
gevaar voor eigen leven joden onderdak
en verzorging boden. Ook het onderbrengen van onderduikers, in totaal ruim honderd, was zeker zeer gevaarlijk. Het aantal
dorpsbewoners dat in stilte lijdelijk verzet
bood en zodoende een aandeel had in het
verzetswerk is niet precies bekend.

aan de dankkapel voor Maria in Heeswijk
een bestemming toe te voegen, dat van
Oorlogsherdenkingsmonument. De naam
werd voortaan Airborne-monument.
Vele jaren daarna is men op die plaats echter wel voorbij aan elkaar gegaan aan de
burgerslachtoffers uit onze dorpen. Onder
hen velen, die ik persoonlijk heb gekend.
De meesten uit onze straat en omgeving,
te weten de Schoolstraat en Den Dolvert
in Dinther. Daarom heb ik in 2004 het initiatief genomen deze missie te herstellen.
Dankbaarheid aan Maria en aan de bevrijders is ook na 75 jaar nog steeds op zijn
plaats.

Ter blijvende gedachtenis
Na veel voorbereidend werk en met steun
van een groepje meevoelende mensen, is
er een blijvend aandenken naast het Airborne-monument gekomen. Ik nam het
initiatief en heb het gehele ontwerp en de
vormgeving ter hand genomen. De ondergrond werd beschikbaar gesteld, persoonlijke verhalen en foto’s werden verzameld
en financiën bijeengebracht. Ook kwam
er een boekwerkje met foto’s en uitvoerig
beschreven bijzonderheden. Het is in de
heemkamer van De Wojstap aanwezig.

’Ouderen en jeugd zullen tot
in lengte van dagen even
kunnen stilstaan bij onze
burgerslachtoffers uit de
oorlogsjaren van 1940-1945’
Nadat de bouwmaterialen geschonken
waren, is de uitvoering van het gedenkmuurtje aan de Mgr. van Oorschotstraat
ter hand genomen. Op een door mij ontworpen natuurstenen tableau staan de namen en persoonlijke gegevens van 29 personen gegraveerd. Zo heb ik nog steeds
een goed gevoel over de totstandkoming
van het geheel.
Op 4 mei 2005 werd het monumentje aan
de bevolking gepresenteerd met een toespraak en een bloemenhuldiging. Sindsdien wordt er elk jaar op 4 mei de Dodenherdenking gehouden. De gemeente
Bernheze heeft het initiatief gewaardeerd,
gesteund en het monument in eigendom
overgenomen. Het onderhoud is daardoor
blijvend geregeld. Ouderen en jeugd zullen tot in lengte van dagen even kunnen
stilstaan bij onze burgerslachtoffers uit de
oorlogsjaren van 1940-1945.
Jan van Gemert,
Heeswijk-Dinther, augustus 2019
N.B. Dit verslag is een sterk verkorte versie
van een eerdere publicatie in De Kroniek,
het blad van Heemkundekring De Wojstap in Heeswijk-Dinther en Loosbroek.
Het uitgebreide verslag is te vinden in de
heemkamerbibliotheek, geopend iedere
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Burgeroorlogsslachtoffers uit
HEESCH
Bij slachtoffers denk je aan personen
die door een gebeurtenis zwaar zijn
getroffen. Dat kan ook plaatsvinden
in indirecte zin. Geliefden en personen, die afhankelijk waren van een
dodelijk slachtoffer, ondervinden
daar last van, vaak levenslang. Dit
wordt grotendeels in stilte gedragen
maar medeleven werkt als zalf op de
wonde. ‘Het herinneren aan’ is een
vorm van zich bekommeren.
Aan De Misse tegenover het gemeentehuis staat een herinneringsmonument.
Daarop lees je de namen van dienstplichtige militairen uit Heesch, gesneuveld bij
twee totaal uiteenlopende acties toen Nederland democratisch geregeerd werd. De
twee overgebleven zijden van dat monument zijn ingevuld met een gedicht en de
tien namen van burgerslachtoffers die omkwamen tijdens de ‘Slag om Heesch’, in
september 1944. Deze laatsten sober gebeiteld in een al even sobere toegevoegde
hardsteen.
Recent zijn daarvan foto’s gemaakt speciaal om deze bijdrage te illustreren. Wat
mij opviel, en misschien ook de lezer, is de
symboliek van de achtergrond, namelijk
de in het gelid staande gekandelaberde
(bepaalde snoeiwijze van jonge takken)
platanen. Nog kaal om de winter te kunnen overleven maar aan de uiteinden
energie verzamelend om spoedig uit te
botten. Zo ook de tien burgerslachtoffers
die beperkingen en angsten van ruim vier
jaar oorlog hebben doorstaan.
Echter, tijdens de bevrijding zaagde dit geweld, dat zich te vuur en te zwaard over
het dorp uitrolde, hun leven als een tak
van de boom af. De welvaart, die zich snel
daarna ontplooide, werd hen in de prille
herfst van 1944 ontnomen. Dat geldt ook
in hoge mate voor de gesneuvelde Heesche militairen.
Een gedicht van de hand van Mathieu
Bosch uit Loosbroek, dat op het oorspronkelijk driezijdig stenen monument viel te
lezen, verdween bij de samenvoeging met
een nieuwe driezijdige steen. Op het geheel, wat nu een vierkant vormt, moest
dat opnieuw worden aangebracht. Dat
valt van de foto wat moeilijk af te lezen,
vandaar dat het hierbij staat weergegeven.
‘Voor wie denkt aan vergeten
is voor alle tijden te lezen
de pijn en het woord
van toen en nu’

Monument oorlogslachtoffers Mgr. van oorschotstraat

Herdenkingsmonument op De Misse
in Heesch 
Foto: Marcel van der Steen

Mij lijkt dat hij dat gedicht meer met het
hoofd heeft gemaakt en het kostte mij
wat tijd voordat de betekenis tot mij doordrong. Bij de onthulling - op 4 mei 2013
- van het nu meer evenwichtige lokale
herinneringsmonument, door toevoeging
van de namen van de burgerslachtoffers,
droeg Elly van Kaathoven-van Herpen uit
Heesch een gedicht voor. Dat had ze speciaal voor die gelegenheid opgesteld. Haar
woorden, duidelijk gerijpt vanuit haar hart
en met een versterker overgebracht aan
de aanwezigen, verwaaiden daarna tezamen met het lied van een zanglijster. Op
mijn verzoek stelde zij de tekst spontaan
ter beschikking om dat aan deze bijdrage
toe te voegen.
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Herdenkingsmonument op De Misse in HeeschFoto: Marcel van der Steen

Gedicht ‘What’s in a name’
‘What’s in a name?
wat zegt een naam?
Een naam is niet meer dan een stipje
in het geheel
Wat kan een naam dan nog vertellen?
Soms vertelt een naam heel veel
Een naam, een blijk van herkenning
O, ben jij er één van die en die
Een naam kan ook herkenning geven
Aan een jarenlang verdriet
Verdriet dat altijd is blijven knagen
Leed wat je meedraagt voor altijd
Niets kan alle wonden helen
Zelfs niet na een lange tijd
Herkenning en erkenning
Tien namen op een monument
Om een momentje stil te staan
Bij wat de oorlog lang geleden onze
medeburgers heeft aangedaan

Burgerslachtoffers WO II in
NISTELRODE EN
VORSTENBOSCH

gebracht naar het ziekenhuis in Veghel
waar zij een dag later, op 71-jarige leeftijd, overleed aan haar verwondingen. Het
ongeluk gebeurde op de kruising van de
Langrijksche Steeg en Delst, in Nistelrode.
Bij het oversteken van deze kruising bleef
zij met haar jas of rok aan een Engels militair voertuig hangen. Dit voertuig reed
in een militair konvooi. Antonia was getrouwd met Johannes van Tiel.
Op 18 februari 1945 is in Vorstenbosch
het andere burgerslachtoffer gevallen. Het
betreft hier Wilhelmus van Kessel, Willem
genoemd. Willem woonde op de Dintherse Hoek maar ging in Vorstenbosch ’s zondags te voet naar de hoogmis. Op die dag
was het erg mistig.

Zowel in Nistelrode als in Vorstenbosch viel er maar één burgerslachtoffer tijdens de Tweede Wereldoorlog te betreuren. En in beide
gevallen was het ongelukkigerwijs Op de terugweg werd hij in de buurt van
ook nog ná de bevrijding van Nis- de boerderij van Louis van den Heuvel geveld door een V1, een vliegende Duitse
telrode en van Vorstenbosch.
In Nistelrode vond er op 19 oktober 1944,
zo’n drie weken na de bevrijding, een
noodlottig ongeval plaats. Bij dit ongeval raakte Antonia van Tiel-van de Burgt
zwaargewond en moest worden over-

bom, die daar in de buurt viel en ontplofte.
Willem werd zwaargewond op een brancard in een militaire jeep over de slechte
zandwegen naar het ziekenhuis in Veghel
gebracht. Zijn dochter Bertha was bij hem
in de jeep toen hij onderweg, op 66-jarige
leeftijd, aan zijn verwondingen overleed.

Voor hen die achterbleven
Wij die jullie nooit hebben gekend
Een eerbetoon aan jullie leven
Diep verdriet wat wordt erkend
Ze staan er echt, die tien namen
Voor ons, een bijzonder moment
Tien namen uit het verleden, leven
door in het heden
Tien namen, erkenning op ons eigen
Heesche monument.
Mathieu’s gedicht lijkt mij een samenvatting van wat uit Elly’s hart vloeide. Laten
we minstens eens per jaar het ‘toen en nu’
en haar woorden over ‘de pijn’ herinneren.
Joop Thuring, Heesch, april 2020

Foto: Marcel van der Steen

Dit is het trieste verhaal in het kort. Voor
een uitgebreid verslag van Frank Geenen
ga naar www.vorstenbosch-info.nl/
willem-burgerslachtoffer-in-bevrijd-gebied.
Nistelrode, april 2020,
Henk Geurts.

HERDENKING

75 JAAR
BERNHEZE

ONDERSTAANDE VERHALEN
ZIJN NAAR AANLEIDING VAN
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE
GEPUBLICEERD

D-Day (5 juni)
We Remember (14 augustus)
Piet Hanegraaf I (28 augustus)
16-18 September (11 september)
Een oorlogsmisdaad (18 september)
Ochtend 19 september (25 september)
Middaguur 19 september (2 oktober)
Zuivering Laverdonk (16 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
(23 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
(6 november)
Het veldhospitaal (13 november)
1 oktober (27 november)
Ramp op Den Dolvert (11 december)
Piet Hanegraaf II
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
(18 december)
Koeien begraven (8 januari 2020)
Schietoefening Franse Soldaten
(22 januari 2020)
Mijn tante I (12 februari 2020)
V-1 in Dinther (19 februari 2020)
Duits geweer functioneel gemaakt
(11 maart 2020)
Mijn tante II (18 maart 2020)
Broer van Gestel (1 april 2020)
Piet Hanegraaf III (8 april 2020)
Bernard v.d. Heijden (22 april 2020)
Burgerslachtoffers (29 april 2020)
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Lotte
LINTJESREGEN
BERNHEZE – Zoals alle jaarlijkse activiteiten en bijzondere
gebeurtenissen werd ook de uitreiking van de lintjes onder de
loep genomen. Gekozen werd om vrijdag 24 april de jaarlijkse
lintjesregen via het videobellen te organiseren. Vijftien
inwoners van de gemeente Bernheze werden benoemd tot Lid of
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Door de maatregelen rondom
het coronavirus belde
burgemeester Moorman alle
gedecoreerden om dit heuglijke
nieuws met hen te delen.

VORSTENBOSCH
Piet van Kessel
Jan Dortmans

Wat is je voor- en achternaam?
Mijn naam is Lotte van Houtum.
Wat is je leeftijd?
Ik ben 17 jaar.

Welke opleiding volg je?
Ik zit op het VWO op het Zwijsen College.
Wat dacht je toen je hoorde dat er dit jaar geen eindexamens zijn?
Ik baalde er heel erg van want ik stond op dat moment een onvoldoende te veel.
Doordat er geen eindexamens meer zijn, had ik alleen nog één schoolexamenweek
om één van de drie onvoldoendes op te halen. Ik moest dus met een in plaats van met
twee cijfers mijn gemiddelde ophalen. Daarnaast telt het eindexamen voor 50 procent
mee en daarmee kon ik mijn gemiddelde veel handiger ophalen, omdat je dan minder
hoge punten hoefde te halen. Voor mij was dit dus nadelig.

HEESCH
Mientje Gevers-de Veer
Tineke Oomen-van Moergestel
Antonien van Orsouw-van Venrooij
Truus van Oort-van Bergen
Bert Wijnen

HEESWIJK-DINTHER
Jan van Eerd
Katja Brooijmans-Habraken
Harry van de Ven
Kees Kuijpers
Riet van der Pol-van den Hurk

Duizenden middelbare scholieren in de regio hoeven
geen eindexamen te doen. Lotte is er één van en de
redactie heeft haar wat vragen gesteld over deze
periode.

Wat is je woonplaats?
Ik woon in Vorstenbosch.

Lid in de Orde van
Oranje-Nassau:

NISTELRODE
Jan van den Akker
Wim Timmers

EINDEXAMENLEERLING
UIT VORSTENBOSCH

Wat heb je de afgelopen zes weken gedaan? Heb je veel online lessen gevolgd?
Ja, het Zwijsen College heeft na een week de online lessen gestart. Voor de
eindexamenleerlingen was dit maar twee weken van toepassing. Hierna startte de
schoolexamenweek.
Alle gedecoreerden
hebben zich jarenlang
belangeloos ingezet
voor lokale verenigen,
geloofsgemeenschappen,
KBO-afdelingen en andere
mooie initiatieven.
Als vrijwilliger zetten zij
zich voornamelijk binnen
de gemeentegrens van
Bernheze in, waardoor zij
de graad Lid toegekend
kregen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Peer Verkuijlen uit Heeswijk-Dinther werd als enige benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In welke riddergraad
iemand wordt benoemd hangt af van de uitstraling en de betekenis
van de maatschappelijke verdiensten. Hebben de verdiensten een
meer regionale of landelijke uitstraling, wat bij Peer Verkuijlen van
toepassing is, dan wordt vaak de graad Ridder toegekend.
Al meer dan 50 jaar is hij als vrijwilliger actief voor de samenleving.
De eerste jaren hadden de jongeren in Heeswijk zijn aandacht.
In 1992 was hij medeoprichter van de lokale politieke partij
‘Progressief Bernheze’ (voorheen PP93). Verder zet de heer
Verkuijlen zich jarenlang in als voorzitter van VV Heeswijk,
Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther en BECO (Bernhezer
Energiecoöperatie U.A.). Daarnaast heeft hij een belangrijke rol
gespeeld bij de ontwikkeling van natuurgebied De Maashorst.

Namens DeMooiBernhezeKrant,
iedereen van harte proficiat!
We zullen dit feestelijke nieuws nogmaals publiceren

‘Er zijn open dagen online geregeld. En de
aanmeldingsdatum van 1 mei is naar 1 juni verplaatst’
Zijn de tentamens thuis afgenomen, of moesten deze toch op school gemaakt
worden? Hoe ging dit in zijn werk?
Wij hebben de schoolexamens gewoon op school moeten maken. De gymzaal en de
aula werden in vier vlakken verdeeld. In elk vlak stonden de tafels ver uit elkaar. Er
was per vlak een andere looproute en andere parkeerplaatsen voor de fietsen. Buiten
stonden leraren om dit te begeleiden. Hierdoor had je binnen en buiten een goede
afstand van elkaar en kwam je niet binnen de anderhalve meter.
Welke vervolgopleiding/studie ga je doen als je je diploma hebt gehaald?
Ik had me ingeschreven voor Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen.
Beide studies hebben numerus fixus, dus je moest toelatingstoetsen maken. Maar
eenderde van de deelnemers werd aangenomen. Hier zat ik helaas niet bij. Ik ben er
nog niet uit welke studie ik nu wil gaan doen.
Komt de toelating van je nieuwe opleiding/studie nog in het gedrang door deze crisis?
Nee, er zijn open dagen online geregeld. En de aanmeldingsdatum van 1 mei is naar
1 juni verplaatst.
Wat vind je het minst leuk aan deze beslissing?
Dat alle activiteiten in je laatste jaar niet doorgaan, denk bijvoorbeeld aan het gala.
En dat ik mijn vrienden van school voor lange tijd niet meer zie.
Wat is een groot voordeel aan deze beslissing? Valt het goed uit nu het zo gaat?
Het voelt wel een beetje als vakantie.
Heb/Had je al een vakantiebaantje en gaat dit ook door nu?
Ik werk in ziekenhuis Bernhoven in Uden bij de afdeling schoonmaakonderhoud.
Dus daar kon ik veel blijven werken.
Wil je zelf nog iets kwijt, iets wat we vergeten zijn te vragen?
Ik hoop dat alle leerlingen slagen, iedereen gezond blijft
en dat we snel uit deze crisistijd komen.

met de foto’s wanneer de lintjes uitgereikt zijn.

Tante Marita, ome Hans,
ome Ad, tante Evelyn, ome Berry,
tante Maaike en de rest van
de familie, Ik hoop jullie
snel weer gezellig te zien.

Groetjes Siem

Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €10,00
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338
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Familie De Mol trots op het
dagelijkse leven op woonerf Maksent
Tekst: Carlijn van de Ven Foto’s: Marcel van der Steen

NISTELRODE - De tuin is in bloei en de bewoners genieten van
het zonnetje op hun terras: sociaal woonerf Maksent is zo goed als
klaar. Toine de Mol en Marion van der Lee creëerden samen met
hun zoons Pierre, Martin en Wouter een woon-mantelzorgcomplex.
De doelstelling om de bewoners samen oud te laten worden en om
te kijken naar elkaar, speelt daarbij de hoofdrol.
Twee jaar geleden liepen er nog
varkens op de grond van De Mol
en Van der Lee. Jarenlang hadden zij een varkensbedrijf, tot ze
besloten het roer om te gooien.
Nu staan er acht levensloopbestendige woningen tiptop in
orde, om de veertien bewoners
zo fijn mogelijk oud te laten worden. En dat is precies wat Marion
voor ogen had.
“Zeven jaar geleden ontstond
dit idee al, toen ik zag hoe mijn
moeder dankzij mantelzorg op
een hele mooie manier oud kon
worden. De reuring eromheen,
zorgt ervoor dat niemand zich
eenzaam zal voelen hier.”

avond is het vertrek beschikbaar.
“Als de bewoners daar behoefte
aan hebben, kunnen we dat na
de coronacrisis gaan oppakken.”
Feestelijke onthulling gecanceld
Om het bijzondere leven op
woonerf Maksent - dat vernoemd is naar hoe de huidige
straat Maxend in 1870 heette te vieren, was er eigenlijk een
open dag gepland. De feestelijke onthulling van het resultaat
zou op 3 mei getoond worden
aan iedereen die wilde komen
kijken. Maar helaas kan dat niet
doorgaan vanwege de huidige
situatie. “We hopen dat we het
misschien alsnog kunnen vieren

Toine en Marion

Veilige omgeving
Het unieke concept trekt allerlei bewoners. Er wonen mensen
die uit de buurt komen, maar er
zijn ook stadse bewoners en zelfs
mensen die in Frankrijk woonden. Toch hebben zij allemaal
veel gemeen: ze komen voor de
veilige omgeving, de rust, de natuur en de ruimte die Nistelrode
te bieden heeft. “Hoewel alle
bewoners elkaar helpen met kleine klusjes zoals de post uithalen,
heeft ieder zijn eigen privacy.”
Vijf jaar geleden
De taakverdeling binnen familie
De Mol is goed geregeld. “Pierre
zal het contact met de bewoners
bijhouden en Wouter en Martin
zorgen voor het onderhoud. Toine en ik zijn gewoon bewoners,
net als de rest.”
Met zijn vijven hebben ze zich
anderhalf jaar lang ingezet voor
de bouw en zijn ze al vijf jaar geleden begonnen met het uitwerken van hun grote project.
Kook- of kaartavond
Een jeu-de-boulesbaan, een dierenweide, een gezamenlijke huiskamer én een door de bewoners
aangelegde moestuin maken het
woonerf compleet. De gezamenlijke ruimte zal niet alleen gebruikt worden voor verjaardagen
of een loge.
Ook voor georganiseerde activiteiten zoals een kook- of kaart-

Kaart Maxend

Vijf jaar geleden
begonnen
Mevrouw De Mol-Smits

later in het jaar, de tijd moet het
uitwijzen.”

Ze komen
voor de veilige
omgeving,
de rust,
de natuur en
de ruimte die
Nistelrode te
bieden heeft

Hoewel de open dag gecanceld
is, zijn Marion en Toine bovenal
trots dat alles nu loopt zoals ze
altijd hadden gehoopt. “Vorige
week zei een bewoner nog tegen
me: ‘Marion, ik ga hier nooit meer
weg’. Daar doe je het voor. Buren
die samen een wijntje drinken of
gezamenlijk een moestuintje bijhouden, dat is toch prachtig?”

Familie de Mol:
“Wij willen iedereen die zijn
steentje bijgedragen heeft om
ons project te verwezenlijken,
heel hartelijk bedanken.
Het was voor ons een pittige
maar ook zeer mooie tijd.
Er is hard gewerkt.
Wij hebben veel bewondering
voor alle medewerkers.
Speciale dank aan Rik en
Guus, die samen het jaar
rond gewerkt hebben.
Met hun aanstekelijke humor
en wekelijkse friet met grizzly
zorgden zij voor veel plezier.
Dank aan allen!”

Een
echt
thuis
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BERNHEZE BOUWT
‘Een mooi project om aan mee te werken.
NISTELRODE - Vanaf het begin heeft de familie De Mol lokale en regionale professionals betrokken bij belangrijke beslissingen die genomen moesten worden omtrent project Maksent. Vanaf het begin
dat het nog maar een idee was, werd regelmatig meegedacht met
de plannen die gemaakt werden door vele adviserende stemmen.
Uit de mooie samenwerking kwam een bijzonder project tot stand.
Enkele bedrijven stuurden hun ervaring over of werkzaamheden bij
dit project in.
EEN IDEE
BRO heeft samen met, en in opdracht van, de familie De Mol in
2014 nagedacht over een passende herbestemming voor het inmiddels beëindigde varkensbedrijf aan het Maxend 39 in Nistelrode.
“Vaak krijgen wij als adviesbureau in de ruimtelijke ordening vragen
om agrarische bestemmingen om te zetten naar wonen, niet-agrarische bedrijven (waaronder veel opslag), recreatie of maatschappelijke functies. De eigenaren van dit bedrijf hebben de behoeftes in de
maatschappij goed aangevoeld en al snel een goed uitgedacht, en
door de manier van inpassing en ruimtelijke uitvoering ook uniek,
concept van wonen met zorg uitgedacht.

‘De eigenaren van dit bedrijf hebben de
behoeftes in de maatschappij goed aangevoeld’
Er komt veel bij kijken zoals herbestemming, het initiatief beleidsmatig, programmatisch en milieuhygiënisch inpasbaar en aanvaardbaar
krijgen, draagvlak creëren, een planologische bestemming verkrijgen,
een planconcept maken en een milieuhygiënische inpasbaarheid van
het plan realiseren.”
Zwanenberg Advies: “Voor de ontwikkeling en bouw van het project hebben we mee aan de tekentafel gezeten om te kijken wat
mogelijk was. Door de plannen soms net iets anders op te zetten,
door een fiscaal verschil te maken met een hoger rendement en/of
een lagere belastingdruk. Door ook gedurende het project mee te
kijken of alles volgens planning verloopt of bij te sturen waar nodig,
kunnen we het verschil maken voor de klant. Tevens zijn we er ook
voor de invulling van financieringsvraagstukken of het opstellen van
de begrotingen en cijfers die nodig zijn voor de aanvraag bij banken
of andere financieringen.”
Geurts Technisch Adviseurs kwam in actie voor een akoestisch
onderzoek, dat uitgevoerd werd als onderdeel van een planologische
onderbouwing. “In verband met het realiseren van zorgwoningen
op het voormalig agrarisch bedrijfsterrein, in de nabijheid van een
metaalbewerkingsbedrijf, moest aangetoond worden dat enerzijds
een gunstig akoestisch klimaat in de zorgwoningen zou worden behouden en anderzijds het bedrijf niet in haar vergunde rechten wordt
belemmerd. Er is een voorstel gedaan voor een afscherming tussen
het bedrijf en de woningen, zodat voor beide partijen in de toekomst
een gunstige situatie ontstaat.”

Van Zutphen elektro
De Morgenstond 37,
Heeswijk Dinther
0413-292 905
www.vanzutphenelektro.nl

Rik van Dommelen
timmerwerken
De Helling 51, Vorstenbosch
06-23907417
rikvandommelen@live.nl

Aannemersbedrijf Bevers
Broekstraat 3, Uden
0413-254 969

Adrian Bouw en
Onderhoud
06-50802130

Van Kessel tegelwerken
Tulpstraat 15, Sint Oedenrode
06-12679861
info@vankesseltegelwerken.nl

BOUWEN
Loonbedrijf Langenhuizen was ook al bekend op deze locatie
vanuit haar agrarische werkzaamheden. Voor dit plan was dit bedrijf
medeverantwoordelijk voor de sloopwerkzaamheden van de oude
stallen en het grondwerk, om deze bouwrijp te maken voor het perceel. Ook tekende Loonbedrijf Langenhuizen voor het egaliseren van
de grond; rondom de bouw, de tuinen en de inrit.
FG architectuur heeft het ontwerp verzorgd voor de woningen
en de terreinindeling. “In het voortraject hebben we uitvoerig gesproken met Toine en Marion om richting te geven aan het project.
Het vastleggen van de bouwvorm, contact met de gemeente over de
mogelijkheden en schetsen om een beeld te geven van de sfeer. We
zijn als bureau erg thuis in energiezuinige bouwprojecten, zowel in
woningbouw als in de industrie.”
Tekenburo Verkuylen/JVAI heeft van dit mooie initiatief de bouwaanvraag en de werktekeningen verzorgd. Edwin Verkuylen heeft het
plan letterlijk en figuurlijk zien groeien, hij is namelijk de buurman:
“En we hopen Toine en Marion ook nog jaren als buren te mogen
hebben! We wensen de familie De Mol en alle bewoners heel veel
woonplezier.”
Van Zoggel Bouwbedrijf heeft de samenwerking met Toine en
Marion als zeer prettig ervaren. Voor dit bedrijf was het een hele klus,
maar met het enthousiasme van Toine en Marion zijn zij er met z’n allen in geslaagd om er een erg mooi project van te maken. Het bereik
van het hoogste punt van de bouw werd gevierd met een heerlijke
barbecue met de nodige drankjes voor iedereen die meewerkte.
Frank van Zoggel: “Het was een mooie avond geworden. Ik heb veel
respect voor Toine en Marion, hoe ze het traject zijn ingegaan en
uiteindelijk behaald hebben. Altijd in goed overleg en een luisterend
oor. Ook de samenwerking met Tekenburo Verkuylen en Constructiebureau Vermeij hebben we als zeer prettig ervaren. De oude varkensstallen zijn gesloopt en het idee was om de contouren terug te
laten komen; dit heeft uiteindelijk tot een heel mooi resultaat geleid.
Het zijn uiteindelijk zeer luxe mantelzorgwoningen geworden op een

Van Zoggel bouwbedrijf
Kerkstraat 26A,
Vorstenbosch
06-53899928
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

BRO advies Boxtel
Bosscheweg 107
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
0411-850 400
n Kozijnen
www.bro.nl
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

MM Langenhuizen Loonbedrijf
Loosbroekseweg 56, Nistelrode
0412-611 406
www.loonbedrijflangenhuizen.nl

Zwanenberg Advies Heesch
t Dorp 5-7, Heesch
0412-475 100
www.zwanenbergadvies.nl

Potjes bestrating Schaijk
Rijksweg 13, Schaijk
0486-463183
www.gebroederspotjes.nl

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

Hermes Kozijnen
Noorderbaan 8, Nistelrode
0412-613646
www.hermeskozijnen.nl

Langenhuizen glasservice Heesch
Voorste Groes 3, Heesch
0412-452 444
www.langenhuizen.nl

Niels van de Wielen
metselwerken
Achter de Berg 10, Nistelrode
06-13447617
wielenniels@gmail.com
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Wij wensen de bewoners veel woonplezier!’

Van Schijndel tegels
Vluchtoord 37a, Uden
0413-270 110
www.vanschijndeltegels.nl

prachtige locatie waar iedereen die er aan mee heeft gewerkt oprecht trots op mag zijn.”
Rens Claassen, Claassen Bouw & Timmerwerken: “Benaderd
door Toine hebben we voor het eerst samen gewerkt met Van Zoggel Bouwbedrijf, voor het aanbrengen van de fundering van deze
zorgwoningen. Wij hebben de samenwerking prettig ervaren. Wij
zijn trots dat wij het fundament voor dit mooie initiatief hebben mogen maken.”
BOUWTEAM
Ook Rik van Dommelen was een van de deelnemers aan het
bouwteam die dit mooie project mochten realiseren: “Vanaf het begin heb ik hier met veel plezier gewerkt samen met Toine, Marion en
de jongens! De koffie stond elke pauze versgezet klaar, regelmatig
een worstenbroodje en elke vrijdagmiddag even nabuurten onder
het genot van een koud biertje. Via deze weg wil ik dan ook heel
de familie hartelijk danken voor de prettige samenwerking.” Ook
wenst Rik, net als alle andere ondernemers, de familie en de nieuwe
bewoners heel veel woonplezier! Rik: “Maar dat komt vast goed op
deze mooie plek!”

‘De koﬃe stond elke pauze versgezet klaar,
regelmatig met een worstenbroodje’
Van Zutphen Elektro is het afgelopen jaar ‘op en af’ aanwezig geweest op de bouw van Maksent. De elektriciteit en de zonnepanelen
zijn geleverd door dit bedrijf. “Onze ervaring met familie De Mol lag
op het agrarisch onderhoud en wij zijn dan ook blij dat we bij deze
particuliere woningen betrokken zijn.”
Veel lokale en regionale bedrijven hebben een hand gehad om dit
project tot een succes te maken. Hermes Kozijnen heeft alle buitenkozijnen en buitendeuren geleverd en compleet afgehangen. Ook
alle binnendeurkozijnen voor dit project zijn geleverd door Hermes
Kozijnen en zijn gelakt door Adrian Bouw en Onderhoud. Sławomir Pachura, ofwel Slawek is de eigenaar van Adrian Bouw & Onderhoud: “Het is een klein bedrijf vernoemd naar Adrian, mijn zoon, en
bestaat ruim zestien jaar, wij hebben bij Maksent in elk appartement
het stucwerk verzorgd en in een aantal appartementen zijn de muren
door ons geschilderd. In alle appartementen hebben we de deuren
en raamkozijnen gelakt en in één van de appartementen hebben we
de tegels gelegd in de badkamer.”

Bouwtechnisch teken- en
adviesburo

Tekenburo Verkuylen
Tramstraat 13, Nistelrode
0412-850 250
www.verkuylen.nl

Kerkhof en Pittens Installatie
De Oude Ros 3, Nistelrode
06-53641985
www.installatiebedrijfkerkhofpittens.nl

Ad Bouw Uden
Loopkantstraat 30, Uden
0413-256 916
www.adbouw.nl

Volg ons op

Vermeij constructeurs
Vluchtoord 18, Uden
0413-337 933
www.camvermeij.nl

‘Een mooie
samenwerking en
een bijzonder project’

KOMBI Bouwmaterialen: “Wij hebben onder andere bijgedragen
aan het aanzicht van deze woningen, door leverancier te zijn van de
prachtige gevelstenen, geproduceerd in een traditionele ringoven, en
de matzwarte OVH H10 dakpannen. Een prachtig resultaat!”
Dat mooie resultaat werd afgemaakt door Leon Kerkhof Tuinontwerp. Leon Kerkhof ging eerst in overleg met Toine, Marion en de
bewoners over hun wensen wat betreft hun terrassen. “Hier hebben
we rekening mee gehouden en hebben daarom een groenblijvende strook heesters geplant om de privacy te creëren tussen de twee
woongelegenheden.”

GBI Varpo
Retselseweg 6, Heeswijk-Dinther
0413-291 738
www.gbivarpo.nl

Claassen Bouw
& Timmerwerken
Rechtestraat 8a, Odiliapeel
06-27162817
www.claassenbouw
entimmerwerken.nl

Rechtestraat 8a

Geurts Technisch Adviseurs
Wethouder van Eschstraat 42,
Oss
0412-624 980
www.geurtsbv.nl

GBI Varpo gaf het juiste advies over de deuren, hang- en sluitwerk
en de sluitsysteem oftewel cilinders. Dit alles werd op locatie ingemeten: “We geven advies over de beste en voordeligste toepassingen.
Naast onze open en eerlijke adviezen zijn we er ook als er vragen
zijn.” Ook MG Service gaat voor kwaliteit en kennis. “Onze bijdrage bestaat voornamelijk uit de levering van goederen. Onze expertise
zit hem niet zozeer in de spullen die wij leveren, maar in de kennis die
wij hiervan hebben. Bij goederen kun je denken aan gereedschappen
en machines, de daarbij behorende verbruiksartikelen, zoals de juiste
zaagbladen, schroefbits en onderhoudsmateriaal, bevestigingsmaterialen, veiligheidsmiddelen zoals hijsbanden, bouwverlichting en persoonlijke beschermingsmiddelen.”

Leon Kerkhof Tuinaanleg
Menzel 35, Nistelrode
0412-613 225
www.leonkerkhoftuinaanleg.nl

BO U W & T I M M E R WE R KE N

Rabobank Oss Bernheze
Raadhuislaan 26, Oss
0412-457 777
www.rabobank.nl/ossbernheze

De tegels komen van Van Schijndel Tegels. “Mooi project”, vertelt
de Nistelrodense Roland van Schijndel, ”we waarderen het enorm
dat de Nistelrodense mensen ons de handel gunnen en ons zo goed
weten te vinden in Uden.”
Ook voor het advies over welke materialen te gebruiken werd in de
omgeving gekeken. Onder andere MG Service, GBI Varpo en Kombibouw hadden een bijdrage in de materialen die gebruikt zijn.

5409 AJ

Odiliapeel

06 27 16 28 17

Kombi Bouwmaterialen
Frontstraat 10, Uden
0413-256 888
www.kombibouwmaterialen.nl

Ad Bouw zorgde mede voor de nieuwe inrichting, Ruben Bouw:
“Veel woongeluk in jullie nieuwe woning(en). Geniet van de nieuwe
inrichting(en)!”
Van idee tot realisatie bleek het voor alle partijen, naast een mooie
bouw om aan te werken, ook een mooi project om betrokkenheid
te tonen. Zo ook voor Rabobank Oss Bernheze: “Als Rabobank
juichen we initiatieven als Maksent toe. Thema’s als zelfredzaamheid
en duurzaamheid worden steeds belangrijker in onze samenleving. En
dan is het goed dat er speciale duurzame zorgwoningen worden gebouwd, waar senioren langer zelfstandig kunnen wonen en waarbij
ook nog eens sociale controle is. Het is mooi om zo’n project mede
mogelijk te maken.”

MG Service
Canadabaan 2, Nistelrode
0412-617 299
www.mg-service.nl

FG Architectuur
Het Melven 2c, Veghel
0413-850 560
www.fgarchitectuur.nl
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Waardsestraat 9a - 5388PP Nistelrode - 0412-612469
Info@installatiebedrijfloeffen.nl - www.installatiebedrijfloeffen.nl

Onze nachtmerrie heet klimaatverandering
BERNHEZE - In 1896 ontdekte de Zweedse wetenschapper Svante Arrhenius voor het eerst dat de mensheid wereldwijde temperatuurstijging kan veroorzaken met de uitstoot van broeikasgassen.
Een van deze gassen, CO2,
heeft namelijk de eigenschap om
warmte in de atmosfeer vast te
houden. Later werd ontdekt dat
ook andere broeikasgassen zoals
methaan en lachgas deze eigenschap bezitten. Broeikasgassen
absorberen de warmtestralen,
die ontstaan door inkomende
zonnestralen, en vertragen de
snelheid waarmee deze warmte
naar de ruimte ontsnapt. Zonder
de aanwezigheid van broeikasgassen zou de temperatuur op
aarde gemiddeld 18 graden onder nul zijn.
Sinds het begin van de industriele revolutie is de concentratie
van broeikasgassen sterk toegenomen. Wetenschappers hebben
kunnen vaststellen dat dit onder

andere het gevolg is van het verbranden van kolen, olie en gas, en
het ontginnen van grote stukken
bosgebieden. In de afgelopen
jaren zijn verschillende voorspelde gevolgen van een verhoogde
concentratie broeikasgassen in
de atmosfeer door waarnemingen bevestigd. Zo is inmiddels
vastgesteld dat er daadwerkelijk
minder warmte richting de ruimte ontsnapt en meer warmte naar
de aarde wordt teruggekaatst.
Vast staat dus dat een verhoogde CO2-concentratie de aarde
extra opwarmt. Wetenschappers
hebben vastgesteld dat geen enkele andere natuurlijke oorzaak
de recente extra opwarming van
de aarde kan verklaren. Zo zou
de opwarming van de aarde in

theorie veroorzaakt kunnen zijn
door een verhoogde zonneactiviteit. Metingen hebben echter
uitgewezen dat de zonneactiviteit de afgelopen 35 jaar juist is
verminderd. Ook van vulkaanactiviteit is vastgesteld dat deze
niet tot de recente opwarming
heeft kunnen leiden, maar in de
laatste eeuw eerder een afkoelend effect heeft gehad. Alleen
onze CO2-uitstoot verminderen
kan helpen om de temperatuurstijging in te dammen. BECO levert duurzaam opgewekte energie zonder CO2-uitstoot.

PIETBOON by
DOUGLES
& JONES

Meer info of aanmelden op
www.onsbeco.nl

en
Uw wens
is
Uw thu !

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

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl

Regelmatig te zien bij RTL 4

DUURZAAMHEID
TIP

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Haal de
zon in
huis

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

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

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

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

Vaak is de
WC doorspoelen
met de kleine knop
in plaats van de grote
gewoon mogelijk.

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

Geen btw voor particulieren
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Rolluiken op zonne-energie bij Deco Zonwering
HEESCH - In een wereld waarin steeds bewuster nagedacht
wordt over milieukwesties, bieden wij een innovatieve oplossing:
SOLAR ROLLUIKEN. Naast het feit dat deze rolluiken volledig milieuvriendelijk zijn door de werking op zonne-energie, bespaart u
ook nog eens flink op uw energierekening. Dit unieke product is
de beste manier om in de zomer de zon uit uw huis te weren en in
de winter uw huis te isoleren!
Een rolluik op zonne-energie is
niet te vergelijken met een normaal rolluik. Het solar rolluik
heeft geen aansluiting op het

stroomnetwerk, er is dus geen
boorwerk nodig en kabelgoten over de muur zijn verleden
tijd! De geïntegreerde zonnecel

bevindt zich in de zeer compacte
bovenbak van het rolluik en valt
nauwelijks op.
Solar rolluiken zijn uiterst gebruiksvriendelijk te bedienen
door de handige afstandsbediening. Daarnaast zijn ze uitgerust
met een veiligheidsmotor met
vorstbeveiliging, anti-optilbeveiliging en obstakeldetectie. Door
de handige ingebouwde accu
kunt u altijd uw rolluiken aansturen, zelfs bij stroomuitval!
Naast het unieke solar rolluik
hebben we ook een solar jaloezie
rolluik. De combinatie tussen een
rolluik en een horizontale jaloezie
op zonne-energie is uniek. Ook
het solar jaloezie rolluik is voorzien van een afstandsbediening
en daardoor perfect in te stellen
in de gewenste stand voor meer
zonlicht of juist meer privacy. Het
rolluik en de jaloezie zijn samen
dé ideale combinatie, met maar
liefst zeven jaar garantie!
NIEUW! Windvaste screens op
solar, de Deco Zip Solar. Wat een
prachtig product! Kom deze bezichtigen in onze showroom.

Windvaste Deco Zip screen Solar

GROEP BV
■

BETONBOREN EN ZAGEN

■

RENOVATIE SLOOPWERK

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
d
Uw waar
ie
t
a
iv
t
onze mo
Heideweg 4
5472 LC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

Deco Zonwering beschikt tevens
over een ruime collectie aan binnenzonwering en raambekleding. Ook voor reparaties bent
u bij ons aan het juiste adres.
Natuurlijk komen de medewer-

Solar jaloezie rolluik

kers van Deco Zonwering bij u de
juiste maten opnemen en advies
geven, vakkundig monteren en
afstellen. U hoeft zich nergens
zorgen over te maken!
Voor meer informatie of het
aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u terecht op
www.decozonwering.nl of in de
compleet nieuwe en moderne
showroom van 550 m2 aan de
Nieuwstraat 19a in Heesch. Wij
ontvangen u uitsluitend op afspraak, dit om grote aantallen

bezoekers te voorkomen en u op
een rustige en veilige manier te
voorzien van de juiste informatie.

Nieuwstraat 19a te Heesch
Telefoon: 0412 480 490
info@decozonwering.nl
www.decozonwering.nl
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BERNHEZE BOUWT
COLUMN
ONNO
DE MOGELIJKHEDEN
BINNEN RUIMTELIJKE
ORDENING
Als u het voornemen heeft om te
bouwen of om een bestaand pand
of perceel anders te gaan gebruiken, wil dat niet zeggen dat
ONNO TRUSCHEL is
uw plannen passen binnen het
zelfstandig adviseur op
geldende bestemmingsplan. Een
het gebied van ruimtelijke
bestemmingsplan bepaalt hoe
ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.
gronden en gebouwen gebruikt
mogen worden. Een bestemminmgsplan bepaalt dus wat
er met de ruimte mag gebeuren, waar welke functies mogen komen en wat er gebouwd mag worden. U zult daarom
altijd eerst moeten kijken of uw voornemen past binnen het
bestemmingsplan.
Als blijkt dat uw (bouw)plan of het door u gewenste gebruik niet past binnen het bestemmingsplan, dan heeft de
gemeente de mogelijkheid om van dat bestemmingsplan af
te wijken of om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.
Ik merk hierbij nadrukkelijk op, dat het een bevoegdheid
is van de gemeente, en zeker geen plicht! Er zal altijd een
afweging gemaakt moeten worden tussen uw belang en het
algemeen belang. Ook is de gemeente gehouden aan haar
eigen beleid en aan het beleid van hogere overheden.
Als u iets wilt dat niet past in het bestemmingsplan, dan
kunt u het beste uw plan eerst in de vorm van een principeverzoek voorleggen aan het college van burgemeester en
wethouders. Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten
wat het college van burgemeester en wethouders van uw
plannen vindt. Aan de hand van het principeverzoek bepaalt
het college of het al dan niet bereid is om de planologische
procedure op te starten, die nodig is om medewerking te
verlenen aan uw initiatief. De achterliggende gedachte van
het principeverzoek is, dat u op informele wijze en zonder
al te veel kosten te hoeven maken, kunt informeren naar de
kans van slagen van uw plannen.

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

MEER INFO

info@beeten.nl
MEER INFO
www.beeten.nl
info@beeten.nl
www.beeten.nl

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
NIEUWBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
VERBOUW
PRIJSOPGAVE AAN
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,
5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode

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

T. 0412 612594

van den berg en zn.

Wat zijn de mogelijkheden bij strijd met
het bestemmingsplan?
Allereerst kan het zo zijn dat in het bestemmingsplan zelf
is geregeld dat er van het bestemmingsplan kan worden
afgeweken. We noemen dit de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid. Als het bestemmingsplan zelf geen regeling kent
Al sinds 1973 het vertrouwde adres
om af te wijken, bestaat de mogelijkheid om een omgevings- Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig
voor het
vakkundig
leveren
vergunning voor afwijken van het bestemmingsplan aan te
plaatsen
en leveren
van plaatsen
tegels en en
natuursteen!
vragen. Het gaat hierbij dan om afwijkingen die ruimtelijk
van tegels en natuursteen!
gezien een groter effect hebben op de omgeving. De omgevingsvergunning die hiervoor aangevraagd wordt, moet zijn
Breng eens een bezoek aan onze showroom
voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.
Dr.
Boutkanstraat
9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952
In deze onderbouwing geeft u aan wat de invloed van uw
plannen is op diverse aspecten (zoals milieu, de omgeving,
verkeer en parkeren). Ook moet het initiatief getoetst worden aan het beleid. Aangetoond moet in ieder geval worden
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
dat de aangevraagde activiteit niet in strijd is met een goede
tel. 0413-291249
ruimtelijke ordening.

tegelwerken & tegelhandel

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Naast deze afwijkingsmogelijkheden bestaat voor de gemeente ook nog de mogelijkheid om niet af te wijken van
een bestemmingsplan, maar om het bestemmingsplan aan
te passen voor uw concrete (bouw)plan. We noemen dit een
herziening van het bestemmingsplan. Omdat deze herziening dan betrekking heeft op een afzonderlijk perceel wordt
zo’n herziening ook wel ‘postzegelplan’ genoemd. Zo’n
postzegelplan moet dan wel aan heel veel eisen voldoen en
bestaat uit een groot aantal onderdelen.
U ziet: Er zijn mogelijkheden om uw plannen te realiseren.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005

Kijk op onze website
voor de voordelen

www.opslagunit.eu

Opslagunits
te huur

Units vanaf 24 m²
tot en met 47 m²

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

Bedrijfsunits
te huur

Units vanaf 50 m²
tot en met 250 m²
Dintherseweg 9 - Nistelrode
06-46111667
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
Eenvoudig zelf
isoleren

PLAFONDS VAN
TOPKWALITEIT

Met een kleine investering
kunt u al snel winst behalen.
Bijvoorbeeld door:
• naden en kieren te dichten;
• cv-leidingen in onverwarmde ruimten te isoleren;
• folie achter uw radiatoren
te plakken.

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

www.verhoeven-montage.nl

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

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411
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sam

EINDEXAMENLEERLING
UIT HEESCH

Duizenden middelbare scholieren in de regio hoeven
geen eindexamen te doen. Sam is er één van en de
redactie heeft hem wat vragen gesteld over deze
periode.
Wat is je voor- en achternaam?
Mijn naam is Sam van Bodegom.
Wat is je leeftijd?
Ik ben 17 jaar.
Wat is je woonplaats?
Ik woon in Heesch.
Welke opleiding volg je?
Ik volg Havo op het TBL in Oss.
Wat dacht je toen je hoorde dat er dit jaar geen eindexamens zijn?
In eerste instantie vond ik het best jammer, maar dat kwam ook omdat er veel
onduidelijkheid was in de beginfase. Toen er steeds meer duidelijkheid was en ook
dus dat we onze laatste schoolexamens wel nog moesten maken vond ik dat een prima
oplossing.
Wat heb je de afgelopen zes weken gedaan? Veel online lessen gevolgd?
Wij hadden de eerste week online les maar toen werkte alles nog maar half, dus heb
ik geen les gekregen. Alleen was dat voor ons niet erg, omdat wij alle stof al hadden
behandeld voor onze schoolexamenweek die er aan zat te komen. Het enige was
dat die steeds werd verplaatst en dat hoorde we pas de avond vantevoren. Maar
uiteindelijk hebben we onze laatste schoolexamens kunnen maken en hadden we daar
ook geen les voor nodig. Wel kon je alsnog online vragen stellen als je die had.
Hoe zijn de tentamens afgenomen; thuis digitaal of moesten deze toch op school
gemaakt worden? Hoe ging dit in zijn werk?
We hadden in totaal vier schoolexamens, waarvan twee online en twee op school.
De twee die je online kreeg moest je maken waarbij je camera aan moest staan
en op een bepaalde tijd moest je je antwoorden versturen naar je docent. Over de
twee toetsen op school kregen we eerst een uitgebreide mail over de regels die
gemaakt waren zodat je met zo min mogelijk mensen in contact kwam en sowieso op
anderhalve meter afstand van elkaar zou blijven.
Welke vervolgopleiding/studie ga je doen als je je diploma hebt gehaald?
Ik heb me ingeschreven bij Avans in Den Bosch voor de opleiding International
Business.
Diny en Willy Lunenburg uit
Loosbroek zijn 1 mei
50 jaar getrouwd.
Hartelijke gefeliciteerd,
we denken aan jullie op jullie
gouden huwelijksdag.
Lieve groetjes en knuffels
op afstand.

Wilma & Hans
en Franka en hun
gezinnen

DE OPLOSSING

Komt de toelating van je nieuwe opleiding/studie nog in het gedrang door deze crisis?
Nee, bij mij is dat als het goed is niet het geval.
Wat vind je het minst leuke van deze beslissing?
Dat je je laatste schooldag niet echt meemaakt en dat er geen examenstunt is, dat soort
dingen vind ik wel jammer. Ook bijvoorbeeld het gala, het is niet zeker of dat doorgaat.
Dat zijn allemaal dingen waar we heel erg naar uitkeken.
Wat is een groot voordeel aan deze beslissing? Of valt het goed uit nu het zo gaat?
Gelukkig stond ik er redelijk goed voor dus had ik niet per se mijn eindexamens nodig
om mijn cijfers omhoog te halen. Heel eerlijk gezegd is het ook best wel fijn dat je geen
eindexamens hoeft te maken.
Heb/Had je al een vakantiebaantje en gaat dat ook door nu?
Ik werk bij Van Gruijthuijsen, dat ligt helaas nu wel stil voor mij.
Ik hoop dat we weer snel aan de slag kunnen.

SJB Nistelrode komt met
actie voor de jeugd
NISTELRODE - Hallo jongens en meisjes! Wat een rare tijd hè?
Stichting Jeugd Belangen Nistelrode heeft voor de jeugd een leuke
activiteit bedacht. Je mag een kleurplaat/woordzoeker ophalen onder de carport in de grote schatkist bij Kromstraat 6.
Vul of kleur hem zo
gelijk in. Als je klaar
je de kleurplaat weer
te schatkist stoppen.

mooi mobent mag
in de groHoud wel

allemaal voldoende afstand!
Zaterdag 2 mei worden enkele
winnaars bekendgemaakt. Jullie
doen toch wel mee?

Stichting Jeugd Belangen Nistelrode hoopt jullie snel weer te
mogen begroeten op één van de
activiteiten als het coronavirus
onder controle is.
Voor vragen of info stuur via
Facebook een privebericht naar
SJB wandel3daagse Nistelrode.
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Berichten vanuit Laarstede
Toon en Fien Verwijst:
In augustus zijn wij 55 jaar getrouwd.
We hebben veel ervaring hoe we het goed
moeten houden met elkaar en we blijven ons
best doen!
Regelmatig zitten wij naast elkaar, met de
benen omhoog, televisie te kijken of anders
doen we spelletjes op de iPad. De nodige
puzzels zijn gelegd, de fotopuzzel van onze
kinderen zit in een lijst, mooi om naar te
kijken. We zitten ook graag in de binnentuin
of leggen ‘in huis’ een bezoekje af.
Wij hebben hier goede aard alleen nu met
de corona is het wel moeilijker, we kunnen
niet naar buiten. We waren gewend om in de
Nesterlé aan allerlei activiteiten mee te doen
en om elke dag ons hondje, die bij ons John
woont, uit te laten. Wij hopen dat het weer
komt. De hartelijke groeten aan alle familie
en vrienden.

Victor Herckenrath van
de zwarte molen:
Ik kijk elke dag naar Omroep
Brabant op de televisie, ik kijk
graag naar wielersport.
Zelf nooit gesport, maar was
wel lid van de vrijwillige
brandweer. Als Omroep Brabant
’s avonds is afgelopen gaat deze
jongen naar bed!
Al mijn kinderen doe ik de
groeten, normaal komen ze
vaak langs...

Mien van Ravenstein:
Ik ben goed tevreden hier, word goed verzorgd, er mankeert niks
aan. Ik verveel m’n eigen niet, als het mooi weer is ga ik naar
buiten, ik kan mijzelf behelpen. Mijn dochter Kitty komt vaak
langs de binnentuin om te kijken of ik er zit, dan maken we een
praatje door het hek heen. Ook mijn schoonzoon Erik en kleinzoon
Dennis doen dit. Mijn kleindochter Linde werkt op Laarstede.
Voordat haar dienst begint loopt ze even binnen om gedag zeggen
en na haar dienst komt ze afscheid nemen.
Ik ben daar heel blij mee, ze zijn zo bezorgd voor mij,
dank jullie wel.

Tante Marietje van Lith:
Ik wil iedereen bedanken voor de mooie kaartjes met
lieve woorden, voor de bloemen, de puzzelboekjes,
bezoekjes op afstand, de grote en kleine boodschapjes
die worden afgegeven; het is hartverwarmend! Ik word
daar helemaal blij van. Als er een fietsbel gaat dan weet
ik dat er iemand voor mijn terras staat, ik loop dan naar
buiten voor een praatje op afstand.
Ik verveel mij niet, maar ik wil wel heel graag er weer
eens op uit, maar dat zit er nog niet in.
Ik woon graag in Laarstede, er wordt goed voor mij
gezorgd en naar mij omgekeken, daar ben ik dankbaar
voor. De lieve groeten aan al mijn neven en nichten,
speciaal aan Ine, die veel mantelzorg voor mij doet.
Dank je wel!
Corrie Nuijen:

Een berichtje in de krant, ik? Nou, vooruit dan! Wat zal ons Maartie
daarvan zeggen? Maarten en Wilma zijn op bezoek geweest, ik aan
de ene kant van het raam en zij aan de andere kant, koffie erbij.
Het was wel heel fijn zo, je kunt een klein beetje meer zeggen,
het is heel anders dan vanaf straat of bij de schuifdeur bij de receptie.
We hebben over van alles en nog wat gepraat, maar niet over de
was die Monique en Wilma voor mij doen, haha... Ook nog mooie
bloemen van Maarten en Monique gehad, zo blij mee.
Alle mensen bedankt die naar mij zwaaien vanaf de straat of een
praatje met mij maken vanachter het hek van de binnentuin.
Ik ken d’r nogal een enkele hier, allemaal de groeten.
Vanaf woensdag 22 april is er voor bewoners en hun familie
de mogelijkheid om de ‘Babbelbox Laarstede’ te reserveren.
Mevrouw Nuijen heeft hiervan dankbaar gebruik gemaakt,
en meerdere met haar.
Medaille-regen: Alle bewoners van Laarstede zijn ware helden!
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Lees- en
luistertips!

Blij met de bij!

van Annika Verhallen, Bibliotheek Bernheze

De Woordsmid – Patricia Forde
“Dit boek had me meteen te pakken.”

Tip 1

“Als bibliothecaris hou ik van taal. Soms
verwoordt een schrijver precies wat ik zelf
had willen zeggen als ik er de woorden
voor had kunnen vinden. In de wereld van
‘De Woordsmid’ zijn de meeste woorden
verboden. Daardoor ziet het leven er voor
Letta heel anders uit en beleeft ze een
spannend avontuur.”

e-book

Alstublieft, mevrouw! – Tilda Hoogeveen
“Dankzij dit boek leerde ik hoe het leven
van mijn oma’s als dienstmeid er uitzag.
Wat een bewondering heb ik nu voor
hen.”

Tip 2

“In mijn stamboom komen geen adellijke
heren of dames van aanzien voor, wel
soldaten, schoenmakers en timmermannen.
Vanuit verhalen weet ik dat veel van mijn
oma’s als dienstmeisje werkten voordat zij
trouwden. Ik heb dit boek met verbazing
gelezen.”

e-book

Er is geen vorm waarin ik pas –
Erna Sassen
“Ik ging een beetje van hoofdpersoon
Tessel houden.”

Tip 3

luisterboek

“In dit boek word je knap meegenomen in
de gedachtes, twijfels en gevoelens van de
middelbare scholier Tessel. Als volwassene
zat ik dan ook al snel op het puntje van
mijn stoel om haar raad te geven. Tessel
floot me genadeloos terug: ‘Dat is een van
de grootste nadelen van volwassenen: ze
denken altijd beter dan jijzelf te weten wat
er met jou aan de hand is.”

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

Fotograaf; Marcel van der Steen Spring is in the air

VRIJDAG 1 MEI
Ophalen oud papier
Dinther

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER
LOOSBROEK • NISTELRODE
VORSTENBOSCH

ZATERDAG 2 MEI
Lôsbroekwist:
Quarantainekwis
Loosbroek

Evenementen

Tekst: Monique van Strien

Vlijtig nectar verzamelen

BERNHEZE - De Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar. Ruim 180 verschillende Nederlandse bijensoorten worden al een tijdje met uitsterven bedreigd. Maar wist je dat hommels en bijen immens belangrijk
zijn - ook voor ons, mensen? Zonder de bij verdwijnt meer dan de helft van ons fruit en groente uit de
supermarkt! Voordat de planten van onze boeren vruchten kunnen dragen, moeten ze namelijk éérst
door de onopvallende harde werkers bestoven worden. Dat is een taak die wij nog altijd niet zelf kunnen. Hoe ver onze techniek en kennis ook reikt, wereldwijd zijn we voor ons voedsel nog altijd afhankelijk van deze interessante insecten.
Bernheze Zoemt
De wilde bij zoekt met spoed
meer voedsel en nestgelegenheden. Bernheze is in 2019 al door
‘Nederland Zoemt’ benoemd tot
bijvriendelijke gemeente, omdat
zij zich actief voor het belangrijke beestje inzet.

‘Bernheze werd
in 2019 benoemd
tot bijvriendelijke
gemeente’
Zo is onder meer het maaibeleid
aangepast, maar je zult ongetwijfeld ook de bloemrijke bermen
al gespot hebben. Dat is alleen
nog niet genoeg om de leefomstandigheden voor de wilde bij
duurzaam te kunnen verbeteren.
Maar met een klein beetje inzet
van ons allemaal, ziet het er gelukkig best rooskleurig uit.
Zelf BIJdragen? Dit kun je doen!
Plant deze prachtige bloemrijke
planten in je tuin: Heide, Gipskruid, Klimhortensia, Lavendel,
Meidoorn, Blauwe distel, Tijm,
Vingerhoedskruid, Vlinderstruik,
Lupine, Duizendblad, Dille, Sierui, Bergamot, Salie of het altijd
populaire Vetkruid.
Je kunt bij het tuincentrum ook

kant-en-klare zaadmengels kopen die gegarandeerd bijen
én vlinders zullen aantrekken.
Prachtig om te zien, en het ruikt
ook nog eens heerlijk.
Plaats bijenkasten of insectenhotels - heel leuk en gemakkelijk
om zelf te maken van wat samengebonden bamboe, hout en
riet! Heb je een diepe tuin, een
stukje ‘vergeten’ grond of een
weide? Wie weet is het een perfecte uitvalsbasis voor een volk
honingbijen. Je doet er een imker een groot plezier mee om die

MAANDAG 4 MEI
Nationale Dodenherdenking
DINSDAG 5 MEI
Bevrijdingsdag
Gemeentehuis gesloten

paar vierkante meter voor zijn
kasten beschikbaar te stellen.
Kijk op www.bijenhouders.nl
voor imkers uit jouw buurt.
Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen in je tuin. Logisch
natuurlijk, dat het de bijen geen
goed doet als ze vergiftigd voedsel mee naar hun huis nemen!
Gelukkig zijn voor de meeste
tuinproblemen ook natuurlijke
verdelgers in te zetten. Lieveheersbeestjes tegen bladluis bijvoorbeeld, gewoon online te
koop.

ZONDAG 10 MEI
Moederdag

n het RIVM
Hou je aan de regels va

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

