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Bernheze blijft thuis

... gingen op pad met ‘All you need is love’

Racen op het circuit was een welkome afwisseling op de ‘corona-drukte’ in zijn dagwinkel

Achter de kassa in zijn dag-
winkel, werd hij overvallen 
door het ‘All you need is 
love’-team. 
Op het circuit van Zand-
voort werd het gezin 
verrast door een persoon-
lijke boodschap van trotse 
ouders en vele dorpsgeno-
ten; voor de vele uren inzet, 
waarin het dorp voorzien 
wordt van boodschappen.

Het hele gezin genoot mee

...ook in Vorstenbosch bleven de straten leeg. Behalve Johnnie, Mieke en hun kinderen... Foto: Freddy van den Elzen
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

facebook.com/
� oryaheesch

Tot en met 28 april is het alleen mogelijk
om maaltijden via www.� orya-heesch.nl, 

onze eigen app of telefonisch te bestellen.

Wij bezorgen van dinsdag t/m donderdag tussen 
15.00 en 23.00 uur. Vrijdag en zaterdag tussen 

13.00 en 00.00 uur. Zondag tussen 13.00 en 22.00 uur.

Het is
mogelijk om aan de deur te pinnen, gelieve dit telefonischaan te geven

OP SPECIAAL 
VERZOEK 

Afgelopen week stond ik 
te wachten buiten bij onze 
winkel in Heesch toen ik werd 
aangesproken door een man die 
uit onze winkel kwam gelopen. 
“Wat gaat u binnenkort weer 
schrijven in de column?” Ik 

vertelde hem dat ik deze keer aandacht aan hem zou 
schenken omdat hij ook ondanks alles onze winkel trouw 
blijft bezoeken om boodschappen te doen! 

En gelukkig zijn er dat velen met hem. Ook wij houden ons 
aan de maatregelen van het RIVM dus dat betekent ook 
dat mensen even buiten moeten wachten, maar er zijn ook 
klanten die hun bestelling doorbellen of doormailen en dan 
een tijdstip aangeven wanneer ze de bestelling op komen 
halen.

Samen met onze teams in Oss en Heesch proberen wij 
zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen en we 
zijn ook blij met uw komst. We hebben mooie producten en 
mooie winkels en daar zijn we trots op! Shop lokaal! Dat is 
ook de slogan en de oproep van veel winkeliers, want dat 
willen we graag zo houden. 

Ton coördineert de zaken in de winkels in Oss en in Heesch 
en ik, Elly, schrijf dus de columns. Ik werk daarbij veelal 
vanuit huis, dus voor mij verandert er niet zoveel! Maar diep 
respect voor onze medewerkers en onze klanten die met 
gepaste afstand zo goed mogelijk worden geadviseerd over 
onze nieuwe producten. 

We hebben heerlijke nieuwe kazen in de winkels en lekkere 
bijpassende wijnen, kortom we proberen er ondanks alles 
toch maar het beste van te maken! We ontmoeten u graag 
in onze winkels in Oss en in Heesch.

En lieve meneer... deze column is dus ook 
speciaal voor u! Stay safe.

Bon Fromage Team Oss - Heesch, 
Ton en Elly Bens

COLUMN
Ton Bens

Suus
7 jaar

Proficiat

Opa en oma Heesch

Lieve oma Jet en opa

Ik mis jullie heel erg en 
vind het niet leuk dat ik op 

dinsdag en donderdag nu niet 
bij jullie kan komen! 

Ik hoop dat dat wel
heel snel weer kan. 

Dikke knuffel en een kus van
 

Renske 
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BERNHEZE - Stichting Piccino 
Peutercentra Bernheze is een 
overkoepelende stichting waar-
onder alle peutercentra van de 
gemeente Bernheze vallen. 

In elke kern wordt voor kinde-
ren in de leeftijd van 2 tot 4 jaar 
peuterspeelzaalwerk aangebo-
den door ervaren en pedago-
gisch opgeleide medewerkers.

Aanmelding van uw kind kan 
vanaf de leeftijd van 1,5 jaar.

Voor meer informatie en een 
impressie van de locaties kunt u 
een kijkje nemen op 
www.piccino.nl.

U kunt ook een afspraak maken 
om een locatie te bezoeken, zo-
dat de locatiemanager uw vra-

gen kan beantwoorden en u sa-
men met uw kind een kijkje kunt 
nemen op het peutercentrum.

Verrassingspakket
Toch was het de bedoeling, 
juist in deze moeilijke tijd, voor 
de bewoners iets leuks te or-
ganiseren en zij ontvingen op 
donderdag 9 april van Woon-
stichting JOOST, dan ook een 
verrassingspakketje. Om 14.30 
uur werd iedereen verzocht 
om naar buiten te komen voor 

een feestelijk woordje en om 
bewoners een hart onder de 
riem te steken. Redden ze het 
wel? Hebben zij nog hulp van 
JOOST nodig?

Daarna was het tijd om samen 
twee prachtige nummers te 
zingen: ‘Het dorp’ van Wim 
Sonneveld en ‘Brabant’ van 

Guus Meeuwis. De teksten 
van deze nummers hadden de 
bewoners net daarvoor in hun 
brievenbus ontvangen. 

In het verrassingspakketje 
zat voor elke bewoner een 
JOOST-paarse Campanula en 
een taart. Hiermee werd het 
toch nog een leuk feestje!

Feestje voor bewoners Plein 1969
Corona-nieuws

HEESWIJK-DINTHER - Het woongebouw Plein 1969 in de kern 
van Heeswijk-Dinther is afgelopen jaar flink onder handen geno-
men. Niet alleen zijn de twintig appartementen aangepakt, ook 
het dak en de entree zijn vernieuwd. Men was nu nog druk bezig 
met de afronding buiten, zoals het aansluiten van de zonnepane-
len en het opnieuw inrichten van de plantenbak. Maar dat is nu 
even stilgelegd. Dat geldt ook voor het geplande opleverings-
feestje.

Een voorproefje van het opleveringsfeestje

Opa Hans (71) herstelt van corona

HEESCH - Hans Claassen, een opa van 71 jaar, had ook het corona-
virus, maar heeft heel veel geluk gehad. 

Eerst ziek thuis, daarna naar ziekenhuis Bernhoven en 
toen naar het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. 

Dankzij de geweldige inzet van het lieve personeel 
is Hans weer opgeknapt, dank daarvoor! Ook 

heeft Hans daar een horloge gevonden op 9 
Oost kamer 51. 

De eigenaar mag zich melden. Hans heeft al 
veel moeite gedaan om de eigenaar te vin-
den maar hij heeft jammer genoeg geen 
naam of adres. Ben of ken je de rechtma-
tige eigenaar? Bel dan; 06-57577669. 

Na een tijdje mocht Hans weer naar huis, 
hij is naar huis en is door zoonlief naar 
huis gebracht. Eenmaal thuis aangeko-

men was Hans’ vrouw natuurlijk heel blij. 
Ook Hans was vanzelfsprekend gelukkig en 

Corona-nieuws

opgelucht en hij heeft veel leuke 
reacties gehad van mensen uit 
de buurt. Ook heeft Hans veel 
mooie tekeningen van kinderen 
uit de buurt mogen ontvangen. 
Hans woont in een enorm fijne 
buurt die hij iedereen wel zou 
wensen. 
Een buurt met fijne mensen, 
jong en oud. Hans heeft ook iets 
moois teruggedaan; hij heeft de 
kinderen een tekening gegeven 
én er een lekkere paashaas bij 
gedaan. 

Hans wil hierbij iedereen bedan-
ken voor zijn of haar hulp en 
samen met zijn familie hoopt hij 
nog heel lang van zijn gezond-
heid te mogen genieten.

‘Vanaf de leeftijd
van 2 jaar kunnen

kinderen al terecht’

‘Spelen is ontwikkelen’
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High  Ca re
3000 BV

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

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

info@highcare.nl of 0486-416530.

TIP

Samen
sterk

Vitamine 
C

Vitamine
D

Zink

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

ONS WELZIJN
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
www.thuiszorgpantein.nl
BRABANTZORG
www.brabantzorg.eu
LAVERHOF 
www.laverhof.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798 
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en 
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802 
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355 
toets 1
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a, 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

APOTHEKEN BERNHEZE
BUITEN OPENINGSTIJDEN
Voor spoedeisende recepten
bij de Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.

Het kennismakings-
gesprek is gratis!

 

 

Een-en-al-oor-coaching
Biezenloop 1 - 5384 WB Heesch
06-10470291 - oorig@kpnmail.nl
www.eenenaloorcoaching.nl
KvK: 77011880Armanda Schulte-Oor

Voor hulp bij studiekeuze-Voor hulp bij studiekeuze-
en loopbaanvragenen loopbaanvragen

Voor hulp bij studiekeuze-
en loopbaanvragen

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

Laverhof in beweging door tennisclub de Balledonk
HEESWIJK-DINTHER - Vanuit heel de gemeenschap en daarbuiten worden de bewoners van Laverhof verwend met allerlei 
lekkers. Tennisclub de Balledonk wilde ook iets betekenen voor de bewoners, maar gooit het over een andere boeg. Er 
werd contact gezocht met Laverhof en daar kwam Sjanny van der Lee met een mooi idee.

Sjanny zorgt bij Laverhof voor de bewe-
ging van de bewoners, zowel individueel 
als in groepen. Een basket op een rollator 
moest het gaan worden. 

Tennisclub de Balledonk vond dit een leuk 
idee en samen met de sponsorcommissie 
en de technische commissie is dit gerea-
liseerd. 

Ook werd er voor ballen gezorgd. Een 
geweldige manier om de bewoners ook 
weer in beweging te krijgen. Laverhof is 
superblij met dit initiatief!

Corona-nieuws

V.l.n.r.: Marga Goossens en Jan Habraken namens de sponsorcommissie 
en Rene Steenbakkers

Burgers die eenzaam zijn, men-
sen met een (hulp)vraag, verbin-
den met vrijwilligers of andere 
betrokken partijen. Vrijwilligers, 
die vanuit hun enthousiaste 
menselijke betrokkenheid con-
tact onderhouden met deze 
mensen. Een praatje aan de te-
lefoon, beeldbellen, een kaartje 
in de brievenbus; zijn enkele van 
deze initiatieven. Boodschappen 
worden gedaan voor mensen die 
nu niet de deur uit kunnen van-
wege corona. Kortom, betrok-
kenheid met anderhalve meter 
afstand. 

Wij, HEESCH
Aanpakkers voor elkaar! 

Blijf zo veel mogelijk gezond, 
houd afstand, help elkaar waar 

mogelijk, want daar is ons mooie 
dorp Heesch de afgelopen we-
ken een ster in gebleken! 

Voor het aanmelden van vrij-
willigers, informatie over
WIJ,HEESCH of het aanmelden 
van je hulpvraag, kun je contact 
opnemen via 06-12997409 of 
wijheesch@gmail.com.

Saamhorigheid en 
positieve initiatieven
Na corona net zo belangrijk! 

HEESCH - WIJ,HEESCH streeft het doel na: mensen met elkaar te 
verbinden, saamhorigheid te versterken en actief in te zetten op ac-
ties en initiatieven. Een doel, dat voor corona, tijdens corona en 
zeker ook na corona wordt nagestreefd. 

Corona-nieuws

BERNHEZE - ‘Wij,Heesch’ wilde 
graag het videobellen aanhalen. 
De oplossing om dichtbij een 
echte ontmoeting te komen is 
namelijk het videobellen.

Dit kan op verschillende manie-
ren, al vervangt niets het éch-
te bij elkaar zijn. Voor de ‘huis, 
tuin en keuken’-gesprekken met 
meerdere mensen is er onder an-
dere Whereby en Skype. Voor 
het eerste videogesprek contro-
leer je of er microfoon, luidspre-
kers (headset) en webcam aan-
wezig zijn.

Eerste videogesprek 
Ga je voor skype? Download Sky-
pe gratis via www.skype.com.

Heb je Skype nog nooit gebruikt, 
dan maak je eerst een Skype-
account aan. Die heb je nodig 
om in te loggen. Daarna kan je 
mensen uitnodigen en zie je ook 
wat ze zeggen.

Whereby is heel gebruiksvrien-
delijk. Je meldt je aan met een 
e-mailadres. Deel de link gewoon 
via bijvoorbeeld WhatsApp met 
iedereen die je wilt uitnodigen, 
zij klikken op de link, klikken op 
‘join’ en dan op ‘knock’. Ga naar 
www.whereby.com. Vooralsnog 
lopen de verschrikkelijke corona-
cijfers terug, dus laten we de 
RIVM-regels goed in acht ne-
men. Blijf thuis, blijf gezond, blijf 
veilig.

Videobellen

Zoom

Whereby

Skype
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Als er een God was 
Veel te vroeg, in 1959, moesten 
ze afscheid nemen van hun oud-
ste broer Jo. Op zijn 29e kreeg hij 
een noodlottig brommerongeluk 
en stierf in de bloei van zijn le-
ven. Vader Has en moeder Stien 
hadden in 1943 ook al eens af-
scheid moeten nemen, toen van 
een dochter. Willemien haalde de 
prille leeftijd van vier maanden 
niet.

Zoals dat ging vroeger, moest ie-
dereen al jong werken en de mees-

ten stichtten niet veel later een 
gezin. “Iedereen was vanwege 
de armoede altijd bezig met hard 
werken. Tussendoor bij elkaar op 
bezoek gaan zat er nauwelijks in”, 
begint Wim, die nu in Oss woont. 

De altijd goedlachse Betsie uit 
Lith, vertelt: “Op zondag kwamen 
we allemaal samen om te kaarten, 
bij onze ouders. Maar éérst moes-

ten we naar de kerk. Dat hoorde 
er bij. De mannen gingen daarna 
vaak voor een afzakkertje naar het 
plaatselijke café.”

Die gezelligheid is altijd geble-
ven, de bezoekjes aan de kerk 
niet. Dat Stiens echtgenoot - in 
de volksmond ‘Has van Kaatjes’ - 
op 64-jarige leeftijd plotseling 
overleed, was voor haar de drup-
pel. Als er een God was, zou hij 
dit allemaal niet hebben laten 
gebeuren, was haar stellige over-
tuiging.

Vertier in de eenvoudige dingen 
Ondanks het onderlinge leef-
tijdsverschil - er zit een generatie 
tussen - kwamen de meesten tot 
voor kort wekelijks samen om bij 
te buurten en een kaartje te leg-

gen. “Tegenwoordig hebben we 
allemaal meer tijd, en dus meer 
contact”, prijst Wim zich geluk-
kig. Maar nu het coronavirus de 

wereld teistert, blijft het bij bel-
len. “Dat moet wel, nu we elkaar 
niet meer mogen zien. Dat is best 
eenzaam, de dagen duren nu 
lang”, zucht de 89-jarige Toos uit 
Heesch.

Samenzijn is waar alle mensen 
het meeste naar hunkeren. Dat 
hebben we allemaal met elkaar 
gemeen. Ook de jeugd wordt 
zich daar nu van bewust. Met de 
huidige beperkingen, wordt het 
vertier weer gevonden in een-
voudige dingen. “In de moderne 

tijd hebben mensen van alles en 
heel veel. Wie dat gewend is, 
vindt dat heel gewoon, maar dat 
is het eigenlijk niet.”

Wim: “Geld is natuurlijk leuk, 
maar zonder gezondheid heb je 
daar geen sodemieter aan. Wel-
zijn is het grootste goed wat een 
mens kan hebben. De rest is mooi 
meegenomen. 

Daarom hopen wij dat ook de 
jeugd thuisblijft.” Hoopvol: “Dan 
kunnen we elkaar het snelst weer 
in de armen sluiten.”

 Portret van toen en nu: 
De kinderen van ‘Has van Kaatjes’

1953. Het echtpaar Has Kuijpers-Martina van de Ven met de kinderen, 
die allen in Oss zijn geboren bij hun woning aan de Geffensestraat 82.  
 Tekst en portretfoto’s: Monique van Strien

‘Welzijn is het grootste goed. 
De rest is mooi meegenomen’

Annie Kuijpers Betsie Kuijpers Gerrit Kuijpers Marietje Kuijpers Nellie Kuijpers

HEESCH - Uit het huwelijk van Has Kuijpers en Stien van de Ven, werden tussen 1929 en 
1947 negen kinderen geboren: Jo, Toos, Nellie, Gerrit, Willemien, Wim, Marietje en de 
tweeling Betsie en Annie. Als kinderen zagen ze elkaar natuurlijk dagelijks, maar ook later 
verwaterde het nooit. Hoe houden zij nu contact in de anderhalvemetersamenleving? 

Toos Kuijpers Wim Kuijpers
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Lichter dan ik - Dido Michielsen
“Ik was geschokt door deze 
hartverscheurende historische roman.”

“Je leest het verhaal van de Javaanse 
Isah dat rond 1820 begint. Isah heeft een 
sterk karakter en zoekt haar eigen weg in 
een wereld waar niet getornd wordt aan 
tradities en rangen en standen belangrijk 
zijn. Ik had nog nooit gehoord van njais en 
ik was echt geschokt door dit verhaal. 
Dit boek moet je lezen.”

Rinkeldekink - Martine Bijl
“Een heel eerlijke inkijk in hoe het leven 
ineens kan veranderen.”

“Rinkeldekink’ gaat over de hersenbloeding 
die Martine kreeg. Na haar langdurige 
herstel in een revalidatieoord, waar zij 
vrijwel alles opnieuw moest leren, bracht 
ze nog enkele maanden door in een 
ziekenhuis, waar ze behandeld werd 
voor depressie. Haar taalvermogen bleef 
onaangetast. 

Versplinterd - Karin Slaughter
“Zin in een echt spannend boek?
Lees deze thriller!”

“Karin Slaughter wordt niet voor niets 
de ‘Queen of crime’ genoemd. In deze 
thriller onderzoekt rechercheur Will Trent 
de ontvoering van een 17-jarig meisje. 
Maar niets is wat het lijkt en al snel blijkt 
er een gruwelijke, duistere wereld achter 
deze kidnap te zitten. Beklemmend en 
ijzingwekkend spannend.”

Lees- en
luistertips!
van Désirée de Rooij, Bibliotheek Bernheze

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

Deel jouw lees- of luistertip: #debiebbijjethuis

Tip 1

Luisterboek 
en e-book

Tip 2

Luisterboek 
en e-book

e-book

Tip 3

Mientje en Coen de Kok:

Wij doen de hartelijke groeten aan 
onze dochter Petra, schoonzoon 
Mark en kleinzonen Nick en Luc. 

Opa is aan het puzzelen en
oma kijkt toe 

Opa is aan het puzzelen en
. 

Het personeel doet zijn best om 
ervoor te zorgen dat wij zo fi jn 

mogelijk de dag doorkomen. Alles 
op zijn tijd; kopje koffi e, eten, 

persoonlijke verzorging en aandacht. 
Onze hartelijke dank! Wij willen 
ook alle gulle gevers bedanken, 

wij hebben zoveel gekregen.

Berichten vanuit Laarstede

Lees
meer op

pagina 24

 Lieve opa’s en oma’s, familie, 
vriendjes en vriendinnetjes:
Wij missen jullie allemaal
heel erg!
Dikke knuffels van 

Thomas, Renske en Mees van der Burgt 

Lieve opa’s en oma’s, 

Dat het coronavirus maar 
snel stopt, wij zijn het beu! 

Hopelijk snel weer samen 
knutselen, buitenspelen en 
koekjes bakken met jullie. 

Kus van

Julien, Mels
& Soof

Lieve opa’s en oma’s,

Wij missen jullie heel erg! 
Wij hopen dat we snel weer
kunnen komen spelen.

Groetjes,

Pim en Juul

Jan van Dijk:

Ik kijk vaak naar de grote foto waar 
mijn hele gezin met aanhang op 

staat. We hebben samen van alles 
meegemaakt, ik denk veel aan de 
mooie herinneringen. Ik doe ze de 

hartelijke groeten. Vakantie zal wel 
niet meer zoveel uithalen...

Mevrouw Gulikkers:

Als je de hele dag op je appartement zit ben je blij als 
iemand van het personeel binnenloopt of dat je wordt 
gebeld. Ik mis van alles, maar vooral mijn kinderen en 

kleinkinderen. Samen een frietje eten, zo gezellig, maar 
dat kan nu niet. Ik hoop dat deze tijd vlug voorbij is! 

Ik wil iedereen bedanken voor de goede zorgen, 
allemaal de hartelijke groeten.
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HEESWIJK-DINTHER – Zater-
dagnacht is de nachtburge-
meester aan het werk geweest. 

Dit zorgde zondag voor een 
mooi kunstwerk in de tuin bij de 
fontein van gymnasium Bernro-

de. De letters die samen I AM 
HADEE vormen dagen de inwo-
ners van Hadee uit om een sel-
fie te maken. Een actie van ver-
broedering in het dorp waarvan 
er in deze coronatijd niet genoeg 
kunnen zijn. “Speciaal voor jou 

breng ik, de Nachtburgemeester 
van Hadee, een ode aan onze 
mooie dorpskernen met een 
speciaal stuk liefdevolle kunst”, 
zo schreef de nachtburgemees-
ter van Heeswijk-Dinther op zijn 
Facebook.

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
16 tot en met 22 april

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Canadese lapjesCanadese lapjes 
super op de BBQsuper op de BBQ

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

MEXICAANSE POTATOES
       500 gram € 1.50
PASTAMIX 500 gram € 2.50
ANANAS per stuk € 1.95

GrillworstGrillworst
Gesneden of aan stukGesneden of aan stuk

KipvinkenKipvinken

Hollandse aardbeien en asperges

€ 1,40100 gr.100 gr.

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

Eierkoeken
nu

4+2 GRATIS

Weekendknaller!

Aardbeien-
soezen
nu

3+1 GRATIS
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Sweet chili 
maisstok 

€ 1,20100 gr.100 gr.

1, 75Nu

€ 1,30
100 gr.100 gr.

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

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

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

Woonstichting JOOST
gaat behulpzame buren
in het zonnetje zetten

Ken je een goede buurman of 
buurvrouw die extra aandacht 
verdient?
JOOST roept huurders op om 
hun behulpzame buurman of 
buurvrouw aan te melden. Dus 
ken je een goede buurman of 
buurvrouw die extra aandacht 

verdient? Meld deze dan bij ons 
aan. Dan zetten wij deze na-
mens jou in het zonnetje! Het 
begrip buurman of buurvrouw 
wordt niet letterlijk bedoeld. Het 
mag ook iemand anders zijn die 
voor anderen klaar staat in deze 
bijzondere tijd. Die nét iets meer 
doet om deze tijd goed samen 
door te komen. En dit zelf waar-

schijnlijk heel vanzelfsprekend 
vindt. Vanaf 6 april selecteren 
de collega’s van het wijkteam 
iedere week vijf bijzondere buur-
mannen of buurvrouwen die ze 
vervolgens gaan verrassen! Zij 
krijgen een bos bloemen en een 
bon naar keuze.

Hoe kun je iemand aanmelden?
- Stuur een e-mail naar: 
 welkom@wonenbijJOOST.nl
- Vermeld je voor- en achter-

naam, adres, e-mailadres en 
telefoonnummer

- Vermeld uiteraard ook de ge-
gevens van jouw buurman of 
buurvrouw die je graag wilt 
verrassen (voor- en achter-

naam, adres, telefoonnum-
mer)

- Vertel Woonstichting JOOST 
waarom je hem/haar wilt 
verrassen. En schrijf ook een 
persoonlijke boodschap aan 
je buurman of buurvrouw

- Met welke bon maak je de 
buurman of buurvrouw blij? 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een boekenbon, tijdschriften-
bon, klusbon, bloemenbon 

 (à € 25,-)
- De actie loopt tot en met
 8 mei 2020. 

Kijk voor meer informatie op 
www.wonenbijJOOST.nl.

BERNHEZE - In deze moeilijke periode zien we veel mensen die hulp bieden in allerlei vormen. JOOST 
wil deze mensen graag in het zonnetje zetten en verrassen met een mooie bos bloemen en een cadeau-
bon. Want juist in deze tijd is die goede buurman o zo belangrijk.

‘Ze vinden het zelf heel vanzelfsprekend,
maar verdienen die extra aandacht’

I AM HADEE-letters dagen inwoners 
uit tot een Hadee-selfie
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

De wil was er nog, de kracht niet meer

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die zij bij ons 
achterlaat, delen wij u mede dat in de leeftijd van 101 jaar 
van ons is heengegaan onze moeder, oma en oma-oma

Bertha Ceelen - Kellner    

* Nuland, 27 november 1918        † Heesch, 7 april 2020

echtgenote van
Gerrit Ceelen 

† Heesch, 13 november 2006

Kinderen,  kleinkinderen en achterkleinkinderen
  
Correspondentieadres:
Moerbosch 5, 5384 MN Heesch

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is onze 
moeder, oma, oma-oma dinsdag 14 april 2020 in besloten kring 
gecremeerd.

Wij willen graag alle familie, vrienden, kennissen en buren 
bedanken voor de mooie momenten die ze samen met ons 
moeder, oma, oma-oma hebben gedeeld.

We zijn een
gezellig mens

kwijt

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij voor 
ons was, nemen wij met veel verdriet afscheid van

Antonius Petrus van den Hurk
* Heesch, 30 juni 1935                † Veghel, 6 april 2020

weduwnaar van

Riet van den Hurk-Steenbergen

Marc en Ingrid
Bart en Myrthe

Tom
Nikki
Jim

Monique en Gabi
Noa
Adí

Boonakker 32, 5384 MG  Heesch

De uitvaart en begrafenis zullen vanwege de coronamaatregelen 
in besloten kring plaatsvinden.

We overwegen de mogelijkheid om, wanneer de omstandig-
heden het toelaten, alsnog gezamenlijk stil te staan bij dit 
grote verlies.

Voor u, naast u, met u

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

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

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

Geen nacht zo donker 
of ‘t wordt weer licht

Je was opgewekt en zorgzaam,
nooit vragend, nimmer klagend.
Je hart wilde niet meer
‘tis nie anders’…

In het bijzijn van haar kinderen en kleinkinderen die haar
 zo lief waren, is rustig ingeslapen, ons mam en trotse oma

Tiny van Oort - van den Berg
* Heesch, 14 december 1936          † Heesch, 10 april 2020

echtgenote van

Frans van Oort †

Marc en Anne-Marie
Lisa en Misha
Marijn en Cecilia
Tom

Angela en Peter
Sanne en Tim
Nick
Koen en Denise
Bren en Tess

Ellen en Hans
Emma
Jurre

Mozartlaan 42
5384 CG Heesch

We hadden jullie graag uitgenodigd voor de uitvaartdienst van 
ons mam, helaas is dit vanwege de huidige omstandigheden 
niet mogelijk. 
Dit zal in besloten kring plaatsvinden op woensdag 15 april. 
Daarna leggen we haar te rusten bij ons pap.

Het wordt stil als er geen stem meer klinkt …

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons tijdens haar 
leven heeft omringd, hebben wij onverwacht afscheid moeten 

nemen van onze lieve, zorgzame, krachtige, altijd werkende 
moeder, schoonmoeder en super trotse oma

José de Folter
    Waalwijk, 8 maart 1931       Heesch, 7 april 2020

Harry en Jacqueline
   Michelle en Colin
   Mitch en Dyanthe

Ingrid
   Keoma
   Ikenyo
   Nikenia

Correspondentieadres: Antenburgt 20
 5384 DB  Heesch

Graag hadden wij jullie allen uitgenodigd om samen met ons 
afscheid van ons mam, oma, te nemen. Echter in verband met de 
huidige situatie hebben we op vrijdag 10 april in besloten kring 
haar teruggegeven aan moeder aarde.

Waarom geen 
publieke
eredienst
BERNHEZE - ‘Onze kerken 
zijn omwille van de 
bescherming van de 
gezondheid van
mensen, in het bijzonder de 
meest kwetsbaren onder ons, 
gesloten voor de publieke 
eredienst’, aldus bisschop 
De Korte. Ook is het niet 
mogelijk om op een veilige 
wijze de communie uit te 
reiken. 
‘Ik weet dat deze regelingen 
van de Nederlandse 
bisschoppen voor niet weinig 
priesters en gelovigen een 
groot offer vormen en 
verdriet teweegbrengen. 
En ik kan dat heel goed 
begrijpen. Het samen 
vieren van de Eucharistie 
in een kerkgebouw en 
het ontvangen van de 
Heilige Communie is niet te 
vergelijken met het volgen 
van de Eucharistie op de 
televisie of langs de digitale 
weg.’

Er zijn in de parochies van 
de gemeente Bernheze geen 
publieke vieringen tot en met 
Pinksteren. Andere publieke 
vieringen dan uitvaarten en
huwelijksvieringen staan 
de bisschoppen niet toe, 
ook al biedt de overheid 
hiertoe in principe wél een 
mogelijkheid met maximaal 
29 aanwezigen. 

‘We beseffen dat dit laatste 
voor gelovigen moeilijk zal 
zijn. Voor ons is dit ook geen 
gemakkelijk besluit, maar 
we doen dit omdat we onze 
verantwoordelijkheid serieus 
nemen, met name ook voor 
onze gelovigen die tot de 
risicogroepen behoren. Het 
huis van God, de eredienst 
aan God mag geen bron van 
besmetting worden.’

Voor meer informatie:
www.bisdomdenbosch.nl
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Geschokt zijn wij door het overlijden 
van ons lid en selec� espeler

Steven van Dijke

De afgelopen jaren was hij speler in het vaandelteam 
van onze vereniging. Mede door zijn inzet en inzicht 
hee�  hij een hoofdrol gespeeld in de successen van 

de afgelopen jaren. Wij zullen hem als persoon en zijn 
doeltreff endheid missen.

Ineens was je weg, zonder gedag te zeggen.

Wij wensen de familie en naasten veel sterkte toe.
Bestuur, selecti e- en leden van vv Ollandia.

Nooit klagend, nooit vragend
Altijd alles in stilte dragend
Was hij een steun voor velen

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
goedheid, zorgzaamheid, eerlijkheid en liefde,
is na een oneerlijke strijd van ons heengegaan

onze zorgzame vader en trotse opa

 Harrie Donkers
* Uden, 6 mei 1928            † Uden, 7 april 2020

Echtgenoot van
Nellie Donkers-van Zutphen †

Jet en Gé
Jolan en Mieke

Kim, Guus, Britt en Imke

Correspondentieadres:
Loosbroekseweg 61, 5388 VM Nistelrode

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij willen iedereen  bedanken voor alle steun en medeleven
na het overlijden van onze lieve vader en trotse opa.

Jo Jacobs-Verhoeven

Na een rijk en vol leven hebben we afscheid moeten nemen  
van ons mam, schoonmoeder, trotse oma en lieve oma Jo 

Prachtige jaren
niet treuren dat ze voorbijgingen
glimlachen dat ze er geweest zijn.

5 Heeswijk, 4 april 1929

c Heeswijk-Dinther, 11 april 2020

echtgenote van

Wim Jacobs c 

In verband met de huidige maatregelen zal de  
afscheidsdienst plaatsvinden in besloten kring.

Heibloemsedijk 9, 5473 TC Heeswijk-Dinther

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Als ’t leven geen leven meer is
’t leven niet meer een bestaan
Dan is ’t tijd je los te laten
En moeten we je laten gaan

Rustig ingeslapen in haar vertrouwde omgeving, mijn zus, 
onze schoonzus en tante

Riek van de Rakt

Heesch, 19 december 1933 Heesch, 11 april 2020

Familie Van de Rakt
Neven en nichten

Correspondentieadres:
Burgemeester Woltersstraat 4a 5384 KV  Heesch

Wij hadden jullie graag uitgenodigd voor de uitvaartdienst van 
Riek. Helaas is dit vanwege de huidige omstandigheden niet 
mogelijk.

Vragen over 
het corona-
virus en
uitvaarten

Hoe zit het nu eigenlijk? De 
regels voor een uitvaart zijn 
verdrietig genoeg erg veran-
derd de laatste maanden met 
het ingaan van de RIVM re-
gels. Wanneer iemand een 
half jaar geleden vertelt had 
dat in april een maximaal aan-
tal mensen aanwezig mag zijn 
tijdens een uitvaart, hadden 
we dit niet geloofd. De Rijks-
overheid geeft onderstaande 
regels, maar wellicht kan de 
uitvaartzorg de regels in jouw 
betreffende geval aangeven.

Hoeveel mensen mogen aan-
wezig zijn bij een uitvaart?
Bij een uitvaart mogen maxi-
maal 30 personen bij elkaar 
zijn onder de voorwaarde dat 
er 1,5 meter afstand tot el-
kaar kan worden gehouden 
en alle hygiënemaatregelen 
ter bestrijding van het coro-
na-virus in acht worden ge-
nomen. Het aantal van 30 is 
inclusief het uitvaartpersoneel 
(uitvaartleider, geestelijke en 
begraafplaatsbeheerder).

Kan gedurende de corona-
crisis worden afgeweken van 
de wettelijke termijnen voor 
begraven en cremeren?
De Wet op de lijkbezorging 
gaat ervanuit dat een begra-
fenis of crematie na 36 uur 
en uiterlijk op de 6e werkdag 
na het overlijden plaatsvindt. 
Het kan ook later. De bur-
gemeester van de gemeen-
te waar het lichaam van de 
overledene zich bevindt, kan 
een andere termijn vaststel-
len. De burgemeester over-
legt daarvoor met een arts. 
Moet het eerder? Dan heeft 
de burgemeester ook contact 
met de officier van justitie. De 
coronamaatregelen brengen 
beperkingen mee. Bij afwij-
king van de termijnen houden 
burgemeesters daar zoveel 
mogelijk rekening mee.

Om de nabestaanden warm-
te en troost te bieden bij een 
afscheid zijn er inmiddels vele 
creatieve manieren om toch 
de uitvaart te volgen of er bij 
te zijn. Dit wordt vaak als heel 
troostend ervaren.  

Bron: Rijksoverheid.nl

Ieder afscheid is de geboorte van een herinnering…

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die hij 
ons achterlaat, geven wij je dit bericht van het overlijden van 

ons pap, opa en opi

Cor Klein
* Leiden, 30 maart 1922           † Heeswijk, 11 april 2020

echtgenoot van
Pieta van Schijndel †

Peter en Hanny
    Juliëtte en Rob, Wes en Puck
    Kevin en Eva, Mink en Nina

Toos en Peter
    Wendy en Ton, Nick en Tim
    Ronny en Mienoe, Stef en Neeltje

Hans en Ellen
    Thomas en Jenneke, Jade en Silven
    Sarah en Jeroen, Liva en Riv

Ria en Rob
    Noël en Alexander
    Esmee 

Nassaustraat 3,5473 ET Heeswijk-Dinther

Graag hadden wij je uitgenodigd voor de afscheidsdienst. 
Helaas is dit door de huidige omstandigheden niet mogelijk en 
zijn wij genoodzaakt in besloten familiekring afscheid te nemen.

Wij willen de medewerkers van afdeling Lindelaan van de 
Laverhof bedanken voor de liefdevolle verpleging van pa.
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Ondernemenis kansen zienen ze pakken 
In veel branches hebben ondernemers het zwaar. Voor starters die nog

geen buffer opgebouwd hebben, is het een heel spannende tijd.
Daarom verloten we de komende edities een kwart pagina redactioneel. 

Met 250 woorden met foto en logo in DeMooiBernhezeKrant.

• Ben jij een jaar of korter voor jezelf aan de slag? 
• Is jouw bedrijf gevestigd in Bernheze?
• Wil jij kans maken op een GRATIS KWART PAGINA in DeMooiBernhezeKrant?

Helemaal gratis!
LET OP:  het enige wat je moet doen om kans te maken: 

Stuur vóór 20 april een mail met jouw gegevens naar
info@demooibernhezekrant.nl en wie weet word jij de winnaar

van deze mooie prijs ter waarde van € 150,-!

Je hoeft niet elke week te mailen; na één mail blijf je automatisch meedingen naar de prijs. 
Meedoen verplicht je tot niets. 

  

Starters
in Bernheze
opgelet!

Winnaar week 16:
Paul van Zoggel

White Wolf Project Management

Mijn fotografie-uitdaging was pas een 
half jaar oud toen corona zich aandiende. 
Vervelend, maar het dwingt je tot crea-
tief denken. Recent heb ik een nieuw idee 
gelanceerd: ‘Afspraakje aan de deur.’ Een 
foto van jou of je gezin bij de (voor)deur 
op minstens anderhalve meter afstand. 
Na de fotosessie ontvang je van mij vier 
digitale bestanden. Mooi voor jezelf, maar 
zeker zo mooi om naar mensen toe te stu-
ren die je al lang niet meer hebt gezien. 
Opa en oma, of die lieve vriendin of de juf 
van school. Of een mooie print voor Moe-
derdag! Maar ook als herinnering aan deze 
bijzondere tijd. Voor de prijs hoef je het 
niet te laten, dit deurafspraakje kost € 30,-.

Heb je interesse?
Ik hoor het graag!

Aanvankelijk ben ik begonnen met ma-
crofotografie, in het verlengde hiervan 
heb ik een uitgebreide kaartenlijn ont-
wikkeld: vierkante kaarten voorzien van 
eigen fotowerk. Deze kaarten worden los 
of in sets verkocht. Kijk eens in mijn web-
shop, er zit vast iets voor je tussen. 

Fotografie in opdracht en portretfotogra-
fie in mijn studio of op locatie behoren 
ook tot de mogelijkheden.

HEESCH – In deze bizarre periode kunnen we, hoe lastig het soms
ook is, niet bij de pakken neer gaan zitten. Ervaring heeft geleerd
dat er na elke tegenslag, toch weer hoop gloort. Gelukkig maar! 
Op enig moment is deze coronacrisis verleden tijd en kunnen we, 
met littekens, verder.

winnaar week 15 startersactie

Petra van Teeffelen

Blijf op de hoogte en volg mij op
Facebook of Instagram.

@petravanteeffelen
petravanteeffelenfotografie

www.petravanteeffelen.nl
06-28744743

Afspraakje aan de deur
Moederdagtip?

Eenmaal thuis denk ik terug aan het 
bijzondere gesprek, kort en krachtig 
en waarschijnlijk zei ze hardop wat 
velen denken. Zoveel inwoners van 
Bernheze zijn overleden; jonge men-
sen, ouders, opa’s oma’s zomaar uit 
de gemeenschap getrokken. 

Vanuit onze kernen de hele wereld 
rond, elke dag die cijfers. Het aantal 
overledenen, ongelooflijk als je daar 
echt bij stil staat. En dat moet. We 
moeten er bij stil blijven staan, want 
al die cijfers zijn mensen: met ouders, 
kinderen, partners en vrienden. Ze 
worden echt gemist en ik denk aan 
het moment waarop die mist weg zal 
trekken en het echt binnen gaat ko-
men.

De tijd kruipt
Het raakt de hele samenleving. De zo 
geprezen zorg en leerkrachten, waar-
voor ik hoop dat dit uiteindelijk ook 
in hun beloning gezien gaat worden. 
Ook de ondernemers en hun mede-
werkers. Allemaal weer ouders, of 
kinderen van ouders, die daar mee te 
maken hebben. Het raakt de hele sa-
menleving. 
Zo snel als de tijd altijd gaat en ik de 
maanden bijna niet bij kan houden, zo 
langzaam kruipen de dagen nu voor-
bij. Het coronavirus: surreëel, een vij-
and die je niet ziet. Maar dat ie hard 
toeslaat, dat mag duidelijk zijn.

Tegengif voor wanhoop
Wij proberen DeMooiBernhezeKrant 
nog steeds een veilige haven te laten 
zijn, waarin we de vele projecten de-
len die het levenslicht zien. Gelukkig 
vinden de gemeente Bernheze, maar 

óók de overheid de huis-aan-huis 
kranten van toegevoegde waarde. 
Daarnaast zetten wij alle zeilen bij om 
te zorgen dat we DeMooiBernheze-
Krant kunnen blijven maken. 

‘Actie is het tegengif voor wanhoop’, 
dat is ook voor ons als team Bernheze 
Media de manier om met de gevolgen 
van de coronacrisis om te gaan. Door 
actie te ondernemen hopen we dat 
we ondernemers aansporen tot actie, 
bij hen die het kunnen missen nu.

Dat alle initiatieven, die voor verbroe-
dering zorgen, gezien worden. De 
eigenaar van de buurtsuper die een 
arm om zijn schouder krijgt door de 
hele gemeenschap via ‘All you need 
is love’. Ouderen die toegezongen 

worden voor het balkon voor hun 
verjaardag. De vele initiatieven die 
zorgen dat deze tijd niet als verloren 
beschouwd hoeft te worden. #samen-
sterk. 

We hopen snel het positieve nieuws 
te kunnen brengen dat we met z’n 
allen het coronavirus verslagen heb-
ben. Dat we weer naar buiten kun-
nen, weer op pad kunnen, elkaar 
weer kunnen ontmoeten. En dat uit-
eindelijk blijkt dat de ‘anderhalveme-
termaatschappij’ enkel en alleen over-
gebleven is als een goed woord voor 
scrabble.

Tot dan? Doen we het samen. We de-
len alles wat ons allemaal kan inspi-
reren om deze periode positief te blij-
ven. En ook overlijdensadvertenties, 
om zo te zorgen dat de overleden en 
hun nabestaanden de aandacht krij-
gen die ze verdienen.

Vraag hulp wanneer je het nodig 
hebt. #samensterk.

www.bernhezemedia.nl

Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Mooi Bernheze ?!
BERNHEZE - Muziek aan, ‘oortjes’ in. Waarom ze het ‘hoofd leeg maken’ 
noemen weet ik niet, want mijn creativiteit gaat ‘aan’, wanneer ik zo de 
straat uit loop richting Maashorstbos. Een postbezorger herkent me en als 
ik zie dat ze begint te praten, doe ik mijn ‘oortje’ uit. Zonder intro: ‘Het heet 
DeMooiBernhezekrant, maar zo mooi is het niet nu. Met al die overlijdens-
advertenties.’ Ondanks dat er niet veel vraag zit in wat ze zegt, antwoord ik 
toch: ‘Tja, wij vinden het in elk geval mooi dat we nog iedereen op de hoog-
te kunnen houden.’ Ze gaat verder: ‘Oh natuurlijk, dat vertelde ik mijn man 
ook al…’ De ‘oortjes’ gingen weer in....‘Great spirit…’... Armin van Buren.

‘Dat de overledenen en hun 
nabestaanden de aandacht 

krijgen die ze verdienen’
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Maak een afspraak via 0413-292979 of info@trendzienenhoren.nl
www.trendzienenhoren.nl

Met z’n allen moeten we door in deze lastige 
‘corona’-tijd. Zo hebben ook wij maatregelen 
genomen om u toch van dienst te kunnen zijn.

- Onze openingstijden zijn aangepast:
 dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. 

Tijdens deze uren zijn wij open voor service en noodzakelijke diensten.

- In de ochtenden zijn we op 
 afspraak open, zodat u, op uw
 gemak en privé een bril kunt
 komen uitzoeken.

- Lenzen worden kosteloos
 opgestuurd.

- Dankzij onze moderne
 apparatuur kunnen we
 de noodzakelijke controles voor zowel oor- als oogzorg nog steeds uitvoeren.

Team Trend staat voor u klaar en samen met u zorgen we voor een
schone en veilige omgeving. Alles volgens de richtlijnen van het
overheid en het RIVM.

Samen één, óók in het vastleggen van de natuur

De liefde voor fotograferen en de 
natuur zat er al vroeg in bij Mad-
dy en Maddelon. “Nu doen ze 
het zelf met hun mobieltje, maar 
vroeger legden wij alles vast wat 
onze kinderen deden en waar zij 
actief in waren. Van de paarden-
sport, het fietscrossen, voetballen 
tot de vakanties die we maakten 
met het gezin. De liefde voor de 
natuur kregen we van onze opa 
Cor van Wanrooij. Die vond het 
beter dat we ons als kind ver-
maakte in de bossen, weiden 
en velden dan dat we televisie 
keken”, blikken de dames opge-
wekt terug. 

Maddy en Maddelon zijn beiden 
kapster. Hoewel er met enige re-
gelmaat nog wel iets vastgelegd 
werd, maakte het drukke ge-

zins- en sociale leven dat het niet 
getypeerd kan worden als een 
hobby. Een vakantie naar Kenia 
een paar jaar geleden, zorgde 
voor een omslag. “De natuur en 
de wilde dieren die we daar za-
gen waren zo ontzettend mooi. 
Het was écht gaaf om dat zo 
goed mogelijk vast te leggen”, 
stellen ze. Iets wat ze uiteraard 
ook deden. 

De liefde voor de natuur en foto-
graferen werd daarmee nieuw le-
ven ingeblazen en dat is eigenlijk 
een understatement. “We heb-
ben en volgen nog steeds cursus-

sen in het hele land waarbij we 
leren hoe we onze camera moe-
ten instellen, waar we op moeten 
letten en wat we moeten doen 
en laten, om met name dieren 
in hun natuurlijke omgeving op 

het juiste moment vast te leggen. 
We leren ook van elkaar, want 
we bespreken de instellingen en 
onze foto’s, corrigeren elkaar in-
dien nodig, leren online veel en 
kopen vakbladen met tips en
weetjes”, leggen de dames uit. 
Het tijdstip waarop de natuur 
tot leven komt is of heel vroeg 

of juist wat later. Iets wat geen 
belemmering vormt. “We gaan 
wekelijks op pad waarbij we ook 
graag naar verscholen fotohutten 
gaan. Soms samen maar ook met 
andere natuurfotografen die we 
intussen hebben leren kennen. 
We delen onze kennis”, zeggen 
de dames. 

Intussen is er een mooie collectie 
foto’s. Deze worden met ieder-
een gedeeld via onder andere 
Instagram (maddelondekkers 
en maddypas) en Facebook. De 
springende en hamsterende eek-
hoorn en de boomkikker zijn hun 
favoriete foto’s. Wensen zijn er 
nog wel. Maddy en Maddelon 
lachend: “Het Noorderlicht, vo-
gels spotten op de Kaaimaneilan-
den of op wereldreis samen met 
elkaar en onze camera’s.”

HEESWIJK-DINTHER – Ze zijn beiden kapster, hebben een gezin met kinderen en een druk leven. Toch 
maakt de eeneiige tweeling Maddy van de Pas-van Lith en Maddelon Dekkers-van Lith geregeld tijd om 
voor dag en dauw met hun camera op stap te gaan voor het vastleggen van ál wat leeft in de natuur. 
Van vlinders tot kikkers en vogels en van herten tot eekhoorns én meer...

Maddy en Maddelon Tekst: Wendy van Lijssel

‘De liefde van de natuur
kregen we van onze opa’



  
Woensdag 15 april 202012

PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

Het gemeentehuis is op
de volgende dagen gesloten.

27 april 2020
Koningsdag

5 mei 2020
Bevrijdingsdag

21 mei 2020
Hemelvaart

22 mei 2020 
Collectieve vrije dag

1 juni 2020
2e Pinksterdag

De milieustraat is op 22 mei 
open. 

AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN 
FEESTDAGEN

We zijn op zoek naar:
- Juridisch specialist 

omgevingsrecht
- WABO-regisseur
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

VACATURE

Gemeente Bernheze

De gemeente op social media

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

Naar de gemeente?

Veerkracht
We staan met z’n allen al ruim een 
maand op sociaal rantsoen. Sinds die 
tijd schudden we elkaar geen handen 
meer, komen we niet meer samen in 
groepen, kunnen we onze ouders of 
opa’s en oma’s in verzorgingshuizen 
niet meer bezoeken en houden we 
anderhalve meter afstand. Vier we-
ken is best een lange tijd, en toch wil 
het maar moeilijk wennen. 

Af en toe als ik ‘s ochtends wakker 
word, denk ik dat alles een boze 
droom is. Om me nog geen seconde 
later te realiseren dat dit de nieuwe 
werkelijkheid is. Een werkelijkheid 
met beperkingen, waarvan we niet 
weten wanneer die eindigt. We 
voegen ons ernaar en vinden nieuwe 
wegen om elkaar te steunen.

Ik ben onder de indruk van de veer-
kracht en verbondenheid in Bernhe-
ze. Het is mooi om te zien hoe in elk 
dorp mensen naar elkaar omkijken. 
Er zijn bijvoorbeeld telefooncirkels 
gemaakt, van mensen die elkaar elke 
dag even bellen. Of er wordt voor 
elkaar gekookt of boodschappen 
gedaan. Het valt me op dat gesprek-
ken intenser worden. Op de vraag 
‘Hoe gaat het met je?’, volgt lang 
niet altijd meer een sociaal wenselijk 
antwoord. 

We zijn noodgedwongen anders 
gaan rouwen en afscheid gaan ne-
men van overledenen. Ook dat moet 
op afstand, zonder grote samen-
komsten. Nabestaanden vertellen 
me hoe moeilijk dat is, omdat ze juist 
nu zo verlangen naar een arm om 
de schouder of vrienden en buren 
die even binnenlopen. Laten we hen 
bijstaan.

En zullen we de maatregelen gewoon 
volhouden, zo lang als nodig is? 
Voor de mensen die besmet zijn en 
voor de artsen, verpleegkundigen en 
(thuis)zorgmedewerkers die hen ver-
zorgen. Samen dammen we het virus 
in. De eerste tekenen zijn voorzichtig 
positief. Houd vol. 

COLUMN
Burgemeester 
Marieke Moorman

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.

Mooiland opende daarom een paar weken 
gelden de zogenaamde ‘Kletslijn’. Mede-
werkers van deze woningcorporatie nemen 
twee keer per week telefonisch contact 
op met mensen die behoefte hebben aan 
sociale contacten en die dat dus kenbaar 
hebben gemaakt; hetzij door henzelf of op 
initiatief van een familielid of kennis. 

Irma van Grunsven, communicatiemede-
werker bij Mooiland vertelt: “Het is voor 
veel mensen nu erg belangrijk om even 
een praatje te kunnen maken. Het hoeft 
niet eens over zaken te gaan die betrekking 
hebben op Mooiland. Mensen die graag 
door onze Kletslijn gebeld willen worden, 
kunnen het over van alles en nog wat heb-
ben; over persoonlijke zaken maar ook over 
het nieuws van alledag. Wat ook fijn is, is 
dat zij steeds door dezelfde persoon werk-
zaam bij Mooiland worden gebeld; dat 
schept ook een soort vertrouwensband.”

Mooiland is 25 maart begonnen met publi-
citeit te geven aan dit geweldige initiatief, 
dat van meet af aan goed ontvangen is, 
via de website en Facebook. “Wij hebben 
de Kletslijn in het leven geroepen nadat 
mensen naast vragen over zaken die echt 
specifiek over huren et cetera gaan, kenne-
lijk ook behoefte hebben om over andere 
dingen te praten. Het is mooi om te mer-
ken dat mensen nu echt uitkijken naar het 
volgende gesprek. Fijn dat wij als Mooiland 
mensen een luisterend oor kunnen bie-
den“, zegt Irma.

Hoewel het soms best lastig is om bepaalde 
mensen te bereiken, vooral mensen die wat 
ouder zijn en die niet veel op social media 
zitten en mensen die in een zorgcentrum 
wonen, heeft Mooiland in verschillende 

zorgcentra dan ook flyers opgehangen om 
zo nog meer mensen op de hoogte te bren-
gen van dit mooie initiatief.

En het is ook echt niet zo dat alleen oude-
ren gebruik kunnen maken van de Kletslijn. 
“Echt iedereen die daar behoefte aan heeft 
mag bellen”, besluit Irma tenslotte.

Dus ben of ken jij iemand die behoefte 
heeft aan sociaal contact? Iemand die het 
fijn vindt om twee keer per week gebeld te 
worden om even gezellig te kletsen? 

Stuur dan een mail naar 
kcc@mooiland.nl met in de titel
‘Kletslijn.’ Natuurlijk kun je ook die behoef-
te ook aan Mooiland kenbaar maken via
088-4501010.

Gezellig kletsen met Mooiland!

Door de maatregelen rondom het coronavirus blijft iedereen zoveel mogelijk thuis en 
moeten bezoekjes aan bijvoorbeeld opa’s en oma’s worden uitgesteld. Geïsoleerd leven 
raakt ons allemaal, maar bij een grote groep mensen kan het eenzaamheid veroorzaken.

Gezellig kletsen met Mooiland!

Door de maatregelen rondom het coronavirus blijft iedereen zoveel mogelijk thuis en 
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Vragen over het coronavirus of hulp nodig?

Hier kun je terecht

Bernheze.org/coronavirus

Hulp 
Boodschappen, bezorgen
maaltijd, uitlaten hond, 
praatje maken, etc. 

ONS welzijn
088-37 42 525
ons-welzijn.nl

Dienstverlening
gemeente
Vragen over openingstijden, 
afspraak maken, mileustraat, 
papier ophalen, etc.

0412-45 88 88
bernheze.org

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

Iemand helpen
Tijd om iemand te helpen? 
ONS welzijn brengt vraag 
en aanbod bij elkaar.

ONS welzijn
088-37 42 525
ons-welzijn.nl

Kinderopvang
Alleen voor ouders met een cruciaal 
beroep die zelf geen opvang 
kunnen regelen. 

Kinderdagverblijven 
die opvang bieden:
bernheze.org/coronavirus

Luisterend oor
Voor een luisterend oor of advies. 
Of een goed gesprek:

Rode Kruis hulplijn 
070-4455 888
De luisterlijn 0900 0767

Tijdelijke overbrugging
voor zelfstandig 
ondernemers (Tozo)
Tijdelijke regeling voor zelfstandig 
ondernemers met � nanciële 
problemen door coronacrisis

Aanvragen: 
ondernemersregelingen.nl/
bernheze

Eenmalige
tegemoetkoming
Van 4.000 euro om met name vaste 
lasten te kunnen betalen

Aanvragen:
rvo.nl/
tegemoetkomingcorona

Actie ‘Ben loyaal
koop lokaal’
Actie om lokaal (online) winkelen 
te promoten

Aanmelden of meer
info voor winkeliers:
info@benloyaalkooplokaal.nl

Voor ondernemers:

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

Heeswijk-Dinther
Mobiele hulpbrigade 
HDL

06-82696134

Loosbroek 
Lichtpunt

06-51926349 of
0413-229411

Vorstenbosch  
St. Zorgvoorzieningen 
Vorstenbosch

0413-363278

Nistelrode     
Noodhulp Nistelrode

06-83657720

Hulp in de kernen:

Heesch 
Wij,Heesch     
06-12997409 of
wij-heesch@
gmail.com
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Op 16 april om 19.30 uur vindt er een raadsvergadering plaats. De gemeenteraad 
vergadert digitaal. Via onze website kunt u de raadsvergadering live volgen en op 
een later tijdstip terugkijken.

- Vaststellen Bodemkwaliteitskaarten en Nota Bodembeheer actualisatie 2019
- Vaststelling bestemmingslan Vinkelsestraat ong. (naast 44) in Heesch

- Vaststelling bestemmingsplan Nieuwstraat 42 Heesch

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

RAADSVERGADERING

Nieuwe startersleningen
Bent u van plan een woning te 
kopen met een koopprijs tot  
€ 262.500, dan komt u mogelijk 
in aanmerking voor een starters- 
lening. De gemeente heeft nieu-
we leningen beschikbaar gesteld.  
 
Een starterslening overbrugt het 
verschil tussen de aankoopkos-
ten van de woning en het bedrag 
dat u zelf kunt lenen volgens de 
normen van de Nationale Hypo-
theek Garantie (NHG). 

Het biedt starters op de koopwo-
ningmarkt de mogelijkheid om 
op een verantwoorde manier nét 
dat beetje extra te lenen. 

De hoogte van de lening is af-
hankelijk van uw inkomen, uw 
vermogen en de voorwaarden 
en bedraagt maximaal € 30.000. 

Kijk voor meer informatie en de 
voorwaarden op 
www.bernheze.org. Hier kunt u 
de lening ook aanvragen. 

Als (afval)water niet meer goed 
wegloopt, kan er sprake zijn van 
een rioolverstopping. 

Om vast te stellen waar de ver-
stopping zit, moet de eigenaar/
gebruiker de ontstoppingsput 
opgraven, deze ligt vlakbij de 
erfgrens. Als de opgegraven 
put vol staat met afvalwater, zit 
de verstopping op gemeente- 

terrein. Een verstopping op 
grond van de gemeente wordt 
door de gemeente verholpen. 

Is de put leeg en bent u eige-
naar/gebruiker van een pand, 
dan moet u de verstopping in de 
huisriolering zelf (laten) verhel-
pen. Kijk voor meer informatie 
op www.bernheze.org. 
(zoekterm: rioolverstopping)

Rioolverstopping

De gemeente heeft nieuwe leningen 
beschikbaar gesteld

INFORMATIE CORONAVIRUS

Slachtofferhulp
Als een dierbare wordt opgenomen op de Intensive Care, dan 
breekt voor jou als naaste een zware tijd aan vol angst, spanning 
en onzekerheid. De coronacrisis maakt de situatie nog zwaarder. 
Er komt veel op je af en je hebt mogelijk vragen. 

Op www.slachtofferhulp.nl vind je 
adviezen en tips hoe om te gaan met 
deze heftige situatie. Je kunt ook bel-
len met slachtofferhulp voor emotio-
nele steun, advies en praktische hulp.
Bel 088 746 00 90.

Coronavirus eenvoudig uitgelegd
Voor mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare doelgroepen is informatie over 
het coronavirus soms moeilijk te begrijpen. Steffie helpt! Zij legt informatie over het coronavirus heel 
duidelijk en eenvoudig uit. Ze vertelt wat je wel en wat je niet moet doen.

sKijk voor meer informatie op: corona.steffie.nl.
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Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond 
van artikel 2:12 lid 1 onder a van 
de APV Bernheze 2018, voor: 
- het verplaatsen van een uit-

weg naar de Retselseweg 10 
in Heeswijk-Dinther.

- het maken van een extra uit-
weg naar de Koningsstraat, 
kadastraal bekent als D 570, in 
Loosbroek. 

- het maken van een uitweg 
naar de Molenstraat 12 in 
Heesch.

 Deze meldingen zijn op 6 april 
2020 geaccepteerd. Verzend-
datum: 6 april 2020

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

Verkeersbesluit

Parkeerplaatsen
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten 
tot het instellen van twee par-
keerplaatsen in de Windberg te  
Heeswijk-Dinther achter huis-
nummer 1.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing. 

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Uitbreiding huisartsenpraktijk 
Heilaren, Heilarensestraat 64 
Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Uitbreiding Huisartsenprak-
tijk Heilaren’, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BP-
Heilarense64HD-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het uit-

breiden van de bestaande huis-
artsenpraktijk Heilaren op het 
naastgelegen perceel aan de Ab-
dijstraat te Heeswijk-Dinther.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Ontwerpbestemmingsplan 
Nistelrodeseweg-Wijststraat 
Heesch
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend van 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘Nistelrodeseweg-Wijststraat te 
Heesch’, te raadplegen op met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BP-
Nistelrdsweg1820-OW01.
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt het mogelijk om twee 
ruimte-voor-ruimtewoningen toe 
te voegen op de hoek Nistelro-
deseweg-Wijststraat en om de  
woning met beperkte inhouds-
maat Nistelrodeseweg 20 te ver-
plaatsen.
Hogere grenswaarden geluid: 
Voor het oprichten van de wo-
ningen overwegen burgemeester 
en wethouders ontheffing te ver-
lenen voor het overschrijden van 
de voorkeursgrenswaarde (arti-
kel 83 van de Wet geluidhinder.) 
Het ontwerpbesluit voor deze 
ontheffing ligt eveneens gedu-
rende genoemde termijn ter in-
zage. Een zienswijze hierop kunt 
u richten aan burgemeester en 
wethouders van Bernheze, Post-
bus 19, 5384 ZG Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat zij op 2 april 2020 
een overeenkomst heeft gesloten 

waarin een onderdeel over gron-
dexploitatie is opgenomen. Dit 
in het kader van de ontwikkeling 
van bestemmingsplan ‘Nistelro-
deseweg-Wijststraat te Heesch’. 
De overeenkomst heeft betrek-
king op de percelen kadastraal 
bekend gemeente Heesch, sec-
tie B, nummers 5460 en 5461, 
plaatselijk bekend Nistelrodese-
weg-Wijststraat te Heesch.
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende 6 weken, 
vanaf donderdag na de publi-
catie, op afspraak, ter inzage in 
het gemeentehuis, De Misse 6 te 
Heesch. 
Domein: Leefomgeving / Beleid 
Uitvoering

Kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat zij op 2 april 2020 
een overeenkomst heeft geslo-
ten waarin een onderdeel over 
grondexploitatie is opgenomen. 
Dit in het kader van de ontwik-
keling van wijzigingsplan ‘Dijk-
straat ong. en Donzel ong.’. De 
overeenkomst heeft betrekking 
op het perceel kadastraal bekend 
gemeente Nistelrode, sectie F, 
nummer 2242, plaatselijk bekend 
Dijkstraat ong. en Donzel ong. 
Nistelrode. 
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende zes weken, 
vanaf donderdag na de publi-
catie, op afspraak, ter inzage in 
het gemeentehuis, De Misse 6 te 
Heesch.
Afdeling: Leefomgeving/Beleid 
en Uitvoering

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Laag-Beugt ong.
 Oprichten woonhuis met 
 bijgebouw
 Datum ontvangst: 
 06-04-2020
- Heuvelstraat 7a
 Plaatsen poort
 Datum ontvangst: 
 07-04-2020
Vorstenbosch
- Watersteeg 14
 Realisatie/bouw van woning 

in hoofdgebouw
 Datum ontvangst: 
 06-04-2020
Nistelrode
- Kerkveld 23
 Verbouw woning
 Datum ontvangst: 
 07-04-2020
Procedure 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Aa-brugstraat 17
 Oprichten carport/overkap-

ping en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 06-04-2020
- Donkeren Dijk 18
 Herbouw woning en handelen 

in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening (wijziging eerder 
verleende vergunning)

 Verzenddatum: 09-04-2020
Loosbroek
- Schaapsdijk 1d
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 09-04-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat 
deze besluiten leiden tot een 
onomkeerbare situatie, treden ze 
zes weken na verzending van het 
besluit in werking. 
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969 nr.13
 Aanpassen winkelindeling 

i.v.m. toevoegen unit derden
 Verzenddatum: 08-04-2020
Heesch
- Nieuwe Erven 41
 Kappen 1 eik (scheef gegroeid, 

gevaar bebouwing)
Verzenddatum: 07-04-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluiten 

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. Deze besluiten treden in 
werking na afloop van de be-
roepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Rukven 9 en 9a
 Intrekken omgevingsvergun-

ning beperkte milieutoets in-
zake de op 9 januari 2015 ver-
leende OBM

 Verzenddatum: 09-04-2020
Nistelrode
- ‘t Broek 1 en 3
 Verhogen bestaande voor-

bouw aan varkensstal, mi-
lieuneutraal veranderen en 
handelingen met gevolgen 
voor beschermde natuurge-
bieden

 Verzenddatum: 25-03-2020
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

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 raad-
plegen op www.bernheze.org of www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem 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 Bern-
heze. Neem voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze contact op met de 
betreffende afdeling. 
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke 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.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 
een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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

Onze fractie heeft al digitaal 
vergaderd. Via de door de Ka-
mer aangenomen noodwet kan 
ook de gemeenteraad digitaal 
de gemeenteraadsvergadering 
doen. Het zal voor iedereen 
wel wennen zijn, maar gelukkig 
kunnen een aantal zaken toch 
doorgang vinden, bijvoorbeeld 
bestemmingsplannen. Als CDA 
Bernheze vinden we het name-
lijk belangrijk dat zoveel moge-
lijk zaken doorgang vinden. Er 
hangt voor de initiatiefnemers 
vaak veel vanaf.

Ook Bernheze is in de ban van 
het coronavirus. Vaak negatief, 
er zijn immers weinig mensen 

die er maar weinig mee van 
doen hebben. Maar in zo’n cri-
sistijd zien we ook gebeuren dat 
mensen elkaar meer (spreek-
woordelijk) vasthouden, elkaar 
extra helpen en meer naar elkaar 
omkijken. Door het ontbreken 
van fysiek contact ontstaat een 
grotere afstand die de digitale 
techniek een beetje, maar niet 
helemaal, goed kan maken. Het 
vergroot daarmee ook de een-
zaamheid.

We hopen dat we na de crisis de 
positieve aspecten kunnen mee-
nemen en we naar elkaar om 
blijven kijken, te beginnen bij je 
directe buren. Ook dit zal helpen 

om de eenzaamheid bestrijden! 
Heb je nog meer ideeën om een-
zaamheid te bestrijden? Laat het 
ons dan weten! 

In bestuurlijk Nederland heeft het veel hoofdbrekens gekost: hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat niet alles stilvalt? Hoe om te gaan 
met vergaderen, hoe te komen tot besluitvorming die past binnen 
de huidige regels van de overheid? 

Erwin van Kessel, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

De situatie waar we nu in terecht 
zijn gekomen vraagt om helder 
en doeltreffend beleid. Onder-
nemend Nederland wordt niet 
vergeten, was al snel de bood-
schap. De strenge maatregelen 
afgekondigd door onze minister 
president lijken juist, maar wel 
pittig. Ook niet bepaald een 
makkelijke taak voor de over-
heid. Ga er maar aan staan! Een 
economische puzzel van enorme 
omvang. De in 1.000 stukjes lig-
gende Eifeltoren thuis wordt zo 
een lachertje.

Zowel landelijk als per gemeente 
worden steunmaatregelen uit-

gewerkt en zo nodig uitgebreid, 
wanneer blijkt dat bijvoorbeeld 
een branche buiten de boot gaat 
vallen. Voorwaarden die in eer-

ste instantie gesteld zijn moeten 
soms weer worden aangepast. 
Een voorbeeld daarvan is dat een 
zakelijk adres voor bepaalde be-
drijven ook gelijk mag zijn aan 
het huisadres. 
Mijn verlangen om financieel 

onafhankelijk te zijn wordt door 
elkaar geschud. 
We zullen allemaal nog geduld 
moeten hebben en ondertussen 
zijn onderwerpen als ’eigen ver-
antwoordelijkheid’ en ’omgaan 
met strikte maatregelen’ - onder 
andere in winkels en bedrijven 
waar wel gewerkt kan worden – 
actuele zaken, waar we vooral nu 
mee te maken hebben.

Ik hoop dat ook bij u het ver-
trouwen het wint van de onze-
kerheid. Tot die tijd een goede 
gezondheid gewenst. 

Reageren: info@vvdbernheze.nl 

Ondernemen in coronatijd

Bij aanvang van het eerste kwartaal 2020 had de gemiddelde ondernemer 
nooit gedacht een beroep te moeten doen op financiële tegemoetkomingen. 
Ik werk zelf al een werkleven lang als zelfstandige. Zelfvoorzienend willen 
zijn is ook een belangrijke drijfveer, naast de liefde voor het vak. Samen met 
mijn echtgenoot hebben wij onze werkzaamheden in onze autorijschool ook 
moeten staken. Gezondheid voorop.

Nicole Neijts, burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken

‘Een economische 
puzzel van

enorme omvang’

Maar het coronavirus waart nog 
steeds rond en daarom blijven 
we zo veel mogelijk thuis. Wij 
wonen zelf in een boerderij met 
een grote tuin en ons moeder 
woont als het ware bij ons in. Ze 
leeft haar eigen leven, maar we 

doen ook dingen samen. De an-
derhalvemeterregel geldt net als 
bij ons gezin dus ook niet voor 
haar. En dat komt goed uit nu ze 
aan het herstellen is van een ont-
steking aan haar been. Zodoen-
de kan ik af en toe met haar een 
stukje gaan fietsen en wordt ze 

door onze zoon regelmatig mee 
naar buiten genomen: “Kom 
oma, je moet vandaag nog een 
stukje wandelen.”
Op onze korte therapeutische 
uitstapjes komen we regelmatig 
mensen tegen die zich duidelijk 
afvragen waarom wij geen af-
stand houden van elkaar. 

Het is heel mooi om zo voor 
ons moeder te kunnen zorgen, 
zij heeft ook altijd voor ons en 
onze zoon gezorgd, als dat nodig 
was. Maar we zijn daardoor wel 
extra streng op het naleven van 
de richtlijnen gezien haar risico-
leeftijd.

Maar ik kijk nu al uit naar de dag 
dat we weer gewoon met familie 
of vrienden op een druk terras 
kunnen gaan zitten. 

Ons moeder

We beginnen het ondertussen allemaal beu 
te worden. Na ruim een maand opsluiting 
in je eigen huis wil iedereen het liefst weer 
naar buiten. Zeker met zo’n mooi weer als 
afgelopen weekend zou je het liefst een 
heel eind gaan wandelen of fietsen en dan 
een gezellig terras opzoeken. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke 
Partij Blanco

Wil jij je opa of oma, oom of tante, 
vriendje of vriendinnetje, iemand

die je niet kunt zien door de 
‘corona-regels’ via DeMooiBernheze-

Krant laten weten
dat je aan ze denkt. 
Stuur dan maximaal 

30 woorden en een foto naar: 
info@demooibernhezekrant.nl

‘En dan een
gezellig terras 

bezoeken’

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Lieve opa en oma,

We missen jullie! Hopelijk 
mogen we snel weer op 
bezoek komen! Dan eten
we samen een ijsje! 

Bret, Noa, Deen, Mirle, Lot, Femme en Mare



Woensdag 15 april 2020 17
  

Tekst?

LENTE GEKIBBEL Zie oplossing pagina 23

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

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.

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

TE HUUR

BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2, 
voorzien van overhead en loop-
deur. Meer informatie: neem  
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

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

GEBOREN

AANGEBODEN

PEDICURE NISTELRODE 
DORIEN VISSER
In verband met de RIVM 
maatregelen GESLOTEN tot 
en met 28 april. Vendelweg 6 
Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.

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

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

TE KOOP
GEVRAAGD

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

GEVRAAGD

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 

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

LEGE TONERS

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

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

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

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Monique Kanters
 uit Loosbroek

Winnaar:
Karin van Kraaij

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

Easy

3 6 4 9

7 5 8

1 8 5 9 4

2 1 7 6

6 7 3 5

4 3 6 9

5 7 3 9 2

2 3 5

9 8 7 4

Puzzle #284017

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

OOGcontact

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

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

BEZORGER
IN HEESCH
Ongeveer 250 kranten
Vergoeding € 8,75  per week

Bijlages 

worden extra 

vergoed!

Extra
zakcentjebijverdienen!

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

Geboren

Sofie
9 april 2020

Dochter van
Maaike van den Broek

en Sander van Vugt

Heesch
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NISTELRODE - Met regel-
maat verschijnt in 
DeMooiBernhezeKrant 
een foto, waarvan de 
Heemkunde Nistelvorst 
geen informatie heeft. 

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

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

Wie, wat, waar
en wanneer

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Reactie op de foto van woens-
dag 1 april

“Op woensdagmiddag 1 april 
kreeg ik een telefoontje van 
Toon van Dijk. Hij herkende 
zijn schoonzus en nog een 
paar personen. Hij zou verder 
informeren om nog meer na-
men te achterhalen om dit dan 

aan mij door te kunnen geven. Een uurtje later kreeg ik Irene Hanen-
berg aan de lijn. Haar man Jo kende verschillende namen op de foto. 
Tegen de avond kreeg ik nogmaals Irene aan de lijn, ze had nog een 
naam meer om door te geven. 
Van Toon kreeg ik later in de week ook nog per mail namen door 
zodat we nu bijna alle namen hebben. Van de enige jongeman op de 
foto kreeg ik na een week Frieda Sommers aan de lijn die vertelde 
dat dit Henk Sommers was. Ik had al twee andere namen van deze 
persoon doorgekregen maar ik denk nu dat dit wel de juiste is. Allen 
bedankt voor de reacties!”

Rien van de Graaf

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

1. Welke zorginstelling heeft een basket in een rollater ontvangen? 

2. Welke woonstichting zet de buren in het zonnetje? 

3. Waar maken Maddy en Maddelon het liefst foto’s?

4. Over welke kinderen is een portret gemaakt? 

5. Hoe heeft het virus wat ons op dit moment allemaal bezighoudt?

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

Winnaar vorige week: 
Pepijn Pieterse

Het antwoord was:
SAMEN STERK

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

Dank je wel namens ‘Eten over? Regio Bernheze’

Bij deze wil ‘Eten over? Regio 
Bernheze’ onderstaande bedrij-
ven bedanken voor hun bijdrages 

de afgelopen weken. Heerkens 
Vers, COOP Heeswijk-Dinther, 
Jumbo Nistelrode, Hendriks SGR 

Berghem, Gitte Ariens Catering, 
Wereldwinkel Nistelrode, Keez-
toernooi Nistelrode, Slagerij-Poe-
lier Riny van Esch, Van Mook, 
De Echte Bakker, Restaurant 
Wolters, Bomenpark, Proeflokaal 
Bregje Oss, de Woongroep en 
vele particulieren.

Door deze bedrijven en parti-
culieren kan ‘Eten over? Regio 
Bernheze’ gewoon doorgaan 
met uitdelen aan de minderbe-
deelden. 

Heb jij producten over? 
Neem dan contact op met 
Heidi van Pinxteren-Van Lokven,

06-18245098, of geef je produc-
ten af bij:
* Elzenstraat 6, Nistelrode, 

zeven dagen per week
* De Eg 51, Heesch, 
 maandag tot en met vrijdag
* Oranjestraat 3, 
 Heeswijk-Dinther, 
 zeven dagen per week.  

BERNHEZE - Speciaal voor alle mensen die maandelijks maar net 
de eindjes aan elkaar kunnen knopen, werd in september 2015 de 
besloten Facebookpagina ‘Eten over? Regio Bernheze’ in het leven 
geroepen. De groep bestaat intussen ruim vierenhalf jaar en het is 
helaas nog steeds hard nodig.

6. Wat blijft een aantrekkelijke investering? 
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Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Minister Wiebes heeft recent de 
details van de afbouw bekend 
gemaakt. De huidige regeling 
houdt in dat de zonnestroom 
die een huishouden aan het 
net terug levert, wordt wegge-
streept tegen de stroom die op 
een ander moment van het net 
wordt afgenomen. Voor het te-
rugleveren krijgt de consument 
dus dezelfde prijs als voor zijn 
afname. De salderingsregeling 
blijft tot 1 januari 2023 zoals hij 
nu is. Daarna bouwt de overheid 
de regeling af. Vanaf 2031 krijgt 
een huishouden een vergoeding 
van de energieleverancier voor 
de aan het net geleverde stroom. 

Die zal ongeveer € 0,06 per kWh 
zijn.

Mensen die dit jaar nog in zonne-
panelen investeren, hebben nog 
een prima rendement. Een set 
van tien zonnepanelen kost on-
geveer € 4.000,-, rekening hou-
dend met de btw die kan worden 
teruggevraagd. Met een goede 
ligging geeft deze aanschaf een 
rendement van 4 procent. De to-
tale opbrengst in euro’s over de 
levensduur van de zonnepanelen 
(25 jaar) is € 10.500,-.

Mensen die in 2023 een set van 
tien zonnepanelen gaan kopen, 

hebben dan nog steeds een 
hoog rendement van 3,5 pro-
cent en een totale opbrengst van
€ 9.300,- over 25 jaar. Alle zon-
nestroom die mensen direct zelf 
in huis gebruiken scheelt het 
kopen van stroom. Gemiddeld 
wordt dertig procent van de zelf 
opgewekte stroom direct ge-
bruikt. Het is gunstig om meer 
stroom van je panelen zelf te 
gebruiken door de wasmachine 
en de vaatwasser op de zonnige 
momenten aan te zetten, of je 
auto op te laden.

Zonnepanelen blijven een 
aantrekkelijke investering

Meer info of aanmelden op 
www.onsbeco.nl

DUURZAAM BOUWEN

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

BERNHEZE - Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen afgebouwd. Toch blijft inves-
teren in zonnepanelen op eigen dak heel aantrekkelijk. Dat zegt Milieu Centraal op basis van bereke-
ningen van de gevolgen van deze afbouw. 

Heb je een plat dak? 
Overweeg eens
een groendak.

Een groendak ondersteunt 
bio-diversiteit, houdt je 
huis koeler in de zomer, 

ontlast het riool van 
regenwater en ziet er 

gezellig uit.

DUURZAAMHEID
TIP

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

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

PIETBOON by 
DOUGLES
& JONES

Waardsestraat 9a - 5388PP Nistelrode - 0412-612469
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COLUMN
ONNO

UITSTEL INVOERING 
OMGEVINGSWET 
ALS GEVOLG VAN
CORONACRISIS 
Via mijn column heb ik u al diverse 
malen geïnformeerd over de komst 
van de nieuwe Omgevingswet; de 
grootste wetgevingsoperatie sinds 
de Tweede Wereldoorlog. Zoals u 
inmiddels weet bundelt de nieuwe 
Omgevingswet straks 26 bestaan-

de wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelij-
ke ordening en natuur. Met de Omgevingset zal er nog maar 
één wet zijn voor de hele leefomgeving. Tot nu toe was het de 
bedoeling dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 van kracht 
zou worden. 

Het gaat om kwaliteit
Door het samenbrengen van alle beleid en alle regels die 
betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in één plan, 
ontstaat een totaal afwegingskader. Tegenstrijdige en dubbe-
le regelingen worden op deze manier voorkomen. Procedures 
kunnen sneller. Het omgevingsplan biedt hierdoor de mogelijk-
heid om nieuwe ontwikkelingen te realiseren met eenvoudi-
gere procedures, waarbij het vooral gaat om kwaliteit. Nieuwe 
ruimtelijke initiatieven zullen dus meer op grond van kwali-
tatieve normen beoordeeld (kunnen) gaan worden. Niet meer 
alleen of iets ‘onder’ of ‘boven’ de norm valt. Binnen de kaders 
zal een algehele belangenafweging gemaakt worden, waarbij 
de kwaliteit van de leefomgeving in z’n totaliteit een belang-
rijk criterium zal zijn. Dit betekent een wat andere manier van 
werken. Meer overleg en afstemming met belanghebbenden 
(aanvrager en omgeving) en met de inhoudelijke specialisten. 
Wellicht ook meer kansen! 

Wat gaat u van de Omgevingswet merken?
Allereerst zal het ‘oude vertrouwde’ bestemmingsplan verdwij-
nen. Op grond van de Omgevingswet, moet de gemeente een 
Omgevingsplan gaan vaststellen. Het bestemmingsplan bevat 
vooral regels over bouwen en gebruik van gronden. Deze re-
gels zullen straks ook weer terugkomen in het omgevingsplan. 
Maar het omgevingsplan is niet beperkt tot regels voor ‘een 
goede ruimtelijke ordening’. Het omgevingsplan kan alle as-
pecten van de veilige en gezonde fysieke leefomgeving omvat-
ten. Het is dus een ‘bestemmingsplan plus’. De nieuwe Omge-
vingswet richt zich dus op het instandhouden van een ‘veilige 
en gezonde fysieke leefomgeving’. De term ‘goede ruimtelijke 
ordening’, die u de afgelopen jaren regelmatig in mijn columns 
bent tegengekomen, zal dus verdwijnen. Een ander verschil is 
dat de gemeente voor haar grondgebied één omgevingsplan 
vaststelt, in plaats van meerdere betemmingsplannen. 

Afwijken van het omgevingsplan?
Op dit moment moet u, meestal, een ‘postzegelplan’ opstellen 
als u plannen heeft die niet passen in het geldende bestem-
mingsplan. Een postzegelplan is een klein bestemmingsplan, 
specifiek voor de locatie waar uw plannen betrekking op heb-
ben. Met de nieuwe Omgevingswet verandert dit: we krijgen 
dan te maken met zogenaamde ‘omgevingsplanactiviteiten’ die 
met een vergunning mogelijk gemaakt kunnen worden. Ik kom 
hier in een volgende column op terug. 

Uitstel Omgevingswet
Onze Minister voor Milieu en Wonen heeft onlangs in een brief 
aan de Tweede Kamer laten weten, dat de invoering van de 
Omgevingswet, mede als gevolg van de coronacrisis, tot een 
nader te bepalen tijdstip is uitgesteld. Ik houd u via mijn co-
lumn op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rondom de 
Omgevingswet. 

Laat u goed adviseren!

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op 
het gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005

BERNHEZE BOUWT

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

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode

0412 612594

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

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl
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Zes ideeën:
keuken 

opknappen 
zonder

verbouwen

Is een nieuwe keuken geen 
optie, maar ben je wel toe aan 
een nieuwe look? Met deze 
tips geef je jouw keuken in 
‘no-time’ een tweede leven. 
En daar komt geen sloopha-
mer aan te pas. 

1. Keukenkastjes opknappen
2. Nieuwe apparatuur
3. Aan de slag met
 de achterwand
4. Behang
5. Nieuw aanrechtblad
6. Maak het af met 

accessoires

Bron: vtwonen.nl

Bedrijfsunits
te huur

Units vanaf 50 m²
tot en met 250 m²

Dintherseweg 9 - Nistelrode
06-46111667

Opslagunits
te huur

Units vanaf 24 m²
tot en met 47 m²

Kijk op onze website
voor de voordelen

www.opslagunit.eu

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305
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Corona-nieuws

Bibliotheekboeken
bij je aan de deur

BERNHEZE – Nu we allemaal zo veel mogelijk thuis zijn, heb je 
misschien meer tijd om een mooi boek te lezen. Gelukkig biedt de 
Bibliotheek online een groot aanbod met luisterboeken in de Luis-
terbieb-app, e-books via de Online Bibliotheek en sinds kort ook 
met de app ThuisBieb, met gratis e-books voor iedereen!

Lees je toch liever een papieren 
boek? Dan hebben we ook goed 
nieuws! Vanaf dinsdag 14 april 
kunnen leden van de bibliotheek 
een tas met boeken thuis laten 
bezorgen. 

Verrassingstassen
De bibliotheek gaat Verrassing-
stassen thuisbezorgen bij haar 
leden. Je kunt kiezen uit verschil-
lende soorten boeken: Roman-
tisch, Literatuur, Spannend en 
Waargebeurd. In elke tas zitten 
vier boeken. De Verrassingstas-
sen zijn nu eerst alleen voor vol-
wassen leden beschikbaar en je 
kunt geen boeken reserveren. 

Hoe krijg je een Verrassingstas?
Ben je lid van de bibliotheek, 
woon je in Bernheze en wil je 

zo’n tas? Stuur dan een mail 
naar contactheesch@nobb.nl. In 
de mail schrijf je: je lenersnum-
mer (staat op je biebpas), adres, 
telefoonnummer en voorkeur 
voor de soort Verrassingstas. De 
tas wordt dan zo snel mogelijk, 
en contactloos, bij je thuisbe-
zorgd. Je betaalt hiervoor geen 
extra kosten. 

Geen boeken inleveren
Nu de bibliotheken nog gesloten 
zijn, kun je geen boeken inleve-
ren. Heb je nog boeken thuis? 
Geen probleem! Zodra de biblio-
theken weer opengaan, kun je 
ze weer komen inleveren. 

Natuurlijk krijg je geen boete 
voor te laat inleveren zolang de 
bibliotheken nog gesloten zijn.

Berichten vanuit Laverhof

Mevrouw de Vries-Langenhuizen afdeling Bellefl eur:

Ik ben heel blij om op Bellefl eur te wonen. Ik heb het hier 
erg naar mijn zin met mijn medebewoners

en vooral met onze 96 jarige.
Ik wil ook de groetjes doen aan mijn dochter, aan mijn

twee zonen en aan mijn vijf kleinkinderen.

Dhr. van Engelen afdeling Elstar 1:

De groeten en veel liefs van opa aan 
Demi, Kim en Roy. Ook de groeten aan Bas.

Mevrouw van Asseldonk-van Lanen
afdeling Karmijn:

Ik heb het binnen Laverhof goed naar mijn 
zin. We vermaken ons hier goed. 

Heel veel groetjes aan mijn kleinkinderen.

Mevrouw van der Pas-van den Boom afdeling Elstar 1:

Ik doe de hartelijke groeten aan Marina, Fred, Tianka, 
Anouk, Karly en aan mijn achterkleinkind Joëlle.

Lees
meer op

pagina 24
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In een poging om de reeën af te schrikken 
hebben ze een week ervoor CD’s opge-
hangen. De plotselinge spiegelingen van 
de CD’s zou de reeën op een diervriende-
lijke manier op afstand moeten houden. 
Voorlopig lijkt het te helpen, want ze kon-
den geen nieuwe vraat- en schuurplekken 
vinden!

Dus als je langs de Aa aan het wandelen 
bent en je ziet de wilgen versierd als Paas-
takken, dan weet je nu waarvoor de CD’s 
dienen.

Het IVN toch gewerkt
bij de Griend
BERNHEZE - Ondanks de coronacrisis heeft het IVN op zaterdag 11 april toch met 
de nodige voorzichtigheid gewerkt bij de Griend om de wilgenplantage te onder-
houden. Ze hebben allerlei onderhoud uitgevoerd; het maaien van sloten en paden, 
jonge uitlopers langs de stam verwijderen, schoffelen en de grond tussen de wilgen 
schoonhakken van onkruid; iedereen werkte op zijn eigen rabat om de 1,5 meter tus-
senafstand te waarborgen.

Tekst: Kristie Spijker Foto: Peter Kriele

‘QuoteXerro voluptaquiam
volorest maxim aut abo’

Bij Piekobello in Heesch en Klein Dra-
kenstein in Heeswijk-Dinther organiseert 
Humankind in nauwe samenwerking met 
alle basisscholen noodopvang voor kin-
deren van ouders in cruciale beroepen. 
Huisarts, vuilnisman, verpleegkundige of 
eigenaar van de dorpssuper. Als het nodig 
is, staan de pedagogisch professionals van 
Humankind klaar om te helpen. 

Iedere dag komen per locatie ongeveer 20 
kinderen. Een baby ligt lekker te slapen in 
een speciaal buitenbedje, de peuters ma-
ken een verrassing voor Moederdag en 
een paar oudere kinderen werken ieder 
voor zich aan een schoolopdracht want 
ze zitten niet bij elkaar op de basisschool. 
Komen ze er niet uit, dan is er altijd een 
professional waarbij ze terechtkunnen. 
Ouders en kinderen maar ook de mede-
werkers van Humankind hebben te ma-
ken met ziekte, verlies en verdriet van-
wege corona. Maar de verbondenheid 

en onderling contact zijn warm en vol 
wederzijds begrip en vertrouwen. “We 
zorgen voor elkaar. En samen zorgen we 
voor onze kinderen,” zegt Saskia Brock, 
locatiemanager van Humankind. 

Humankind noodopvang voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar
BERNHEZE – “Over een half uur moet ik mijn zieke collega vervangen, kan ik Daan nu 
naar jullie brengen?” Tien minuten later staan moeder en zoon op de stoep. Noodop-
vang is per definitie onvoorspelbaar, maar dat betekent niet dat ingeboet wordt op 
kwaliteit of veiligheid. 

Heb jij een cruciaal beroep en maak je nog 
geen gebruik van de noodopvang? Neem 
gerust contact op met Saskia Brock van Hu-
mankind op saskiabrock@humankind.nl.

Klein Drakestein in Heeswijk-DintherPiekobello in Heesch
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DE OPLOSSING

Ha die Storm,

We missen jou heel erg...
Maar zo gauw ‘t kan gaan we 
samen weer heel veel leuke 
dingen doen! Dikke knuffels van

ome Hans en tante Mieke 

Kievitsnesten
Vooral nu zou je wensen dat de nesten van weidevogels 
rood oplichten als er een landbouwmachine in aantocht is. 
Niets is minder waar, de eieren in de nestjes op de akkers 
zijn zo goed gecamoufleerd dat zelfs ons geoefend oog er 
soms gewoon aan voorbij gaat. Omdat er door het corona-
virus veel minder weidevogelbeschermers landelijk het 
veld op gaan, om de nesten te markeren, gaat er overal 
veel verloren. Het is flink duimen dat de nesten die wel 
gevonden, gemarkeerd en bekend zijn bij de boeren, de 
bewerkingen op het land doorstaan. Om met zo´n enorme 
machine om de nesten heen werken, vergt wel enige be-
hendigheid en een scherp oog. En dat hebben de boeren 
in ons gebied, het gaat over van vader op zoon en daar 
moeten wij vertrouwen in hebben. Het is mooi dat we met 
hen samen mogen werken en te zien hoe akkers en weides 
weer tot leven komen. 

Het is altijd even diep ademhalen als er bewerkingen op 
het land geweest zijn, staan de stokken er nog, zit ‘ze’ 
er nog op? En als dat allemaal goed gegaan is, denk je 
misschien dat de race gelopen is maar onze jongste wei-
devogelbeschermers, Bram en Fleur, weten wel beter. Ze 
hebben een brief aan hun boer geschreven of hij goed 
wil oppassen en vol trots lieten ze weten dat alles goed 
gegaan was. Ze waren erbij toen er gemest werd en de 
kieviten zaten daarna meteen weer op hun nest. Geluk-
kig hebben deze vogels een groot incasseringsvermogen. 
Van een rommelig veld, goed gecamoufleerd met pollen en 
stobben, naar een zaaiklare akker. Dat is behoorlijk ingrij-
pend, maar de vogels hebben een groot doel: nageslacht. 

Wat een enorme teleurstelling was dat een paar dagen la-
ter voor broer en zus. Twee nesten leeg, alleen nog wat 
schilletjes, groot verdriet. Welk dier zich tegoed heeft ge-
daan aan de eieren weten we niet, maar het zal een welko-

me maaltijd geweest zijn.

Een mirakel is het, als er 
straks na 28 dagen broe-
den nestjes uitkomen en 
er weer donzige kuikens 
rondlopen. Om overal de 
opvoedende roepjes van 
vader en moeder kievit 
te horen. We zeggen wel-
eens tegen elkaar, die 
weidevogels zitten echt 
op ‘gouden’ eieren.

We zijn nu over de helft 
van het hele traject, eieren 
leggen, ploegen, mesten 
en continu contact hou-

den met de boeren waar de legsels zich bevinden. Prach-
tige zonnige lentedagen, stofwolken gaan over de velden, 
het is droog. De boeren wachten met zaaien, ze wachten 
op regen en met hen wachten de vogels. 

Wil je meer informatie of eens met ons meelopen?
Mail dan naar: hintum1955@home.nl.

WEIDEVOGEL-
GROEPBERNHEZE

GESCHREVEN DOOR FEMKE

CO
LU

M
N

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

De weidevogels zitten echt
op ‘gouden’ eieren

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

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

Wat een
verrassing

VORSTENBOSCH - Gerrit 
Verhoeven uit Vorsten-
bosch werd op zaterdag 11 
april verrast door zijn klein-
kinderen Demi Elschot en 
Heintje en Sjors van Zeel-
and met een zelfgemaakt 
paasontbijt. 
Het werd buiten in zijn tuin 
neergezet zodat opa Ger-
rit heerlijk aan de tuinta-
fel kon genieten. Wat een 
mooi gebaar. In deze coro-
natijd is het niet mogelijk 
om met z’n allen samen te 
zijn, maar dit is met liefde 
gemaakt en gegeven door 
zijn kleinkinderen!

Het begon allemaal in november 
1949 met een krantenartikel in 
De Brug waarin meisjes van 15 
jaar en ouder werden gevraagd 
om zich op te geven bij het 
voorlopige bestuur, bestaande 
uit mevrouw Langemeijer, Zus 
Croonen, mejuffrouw Honings 
of Jo Korsten, want er werd een 
korfbalclub opgericht in de pa-
rochie. Al snel waren er twintig 
leden die toen 15 cent contribu-
tie gingen betalen per week. De 
naam Altior is afgeleid van een 
Latijns woord en betekent Altijd 

Hogerop. Dat is dan ook na 70 
jaar nog steeds het streven van 
de club, om samen, in een goed 
sociaal klimaat, altijd hogerop te 
willen.

De komende weken komen er 
in DeMooiBernhezeKrant nog 
verschillende verhalen voorbij 
over 70 jaar Altior. Als er lezers 
bij zijn die iets hebben meege-
maakt omtrent Altior dan zijn 
die verhaaltjes van harte welkom 
bij ons. Je kunt ze mailen naar
secretariaat@altior-korfbal.nl.

70 Jaar dameskorfbal-
vereniging Altior

HEESWIJK-DINTHER - De dag dat dameskorfbalvereniging Altior 
werd opgericht is alweer ruim 70 jaar geleden. Op 9 november 1949 
was het zover en tot op heden hebben nog steeds heel veel dames, 
meisjes en enkele heren er veel sportplezier.

Bestuur bij oprichting v.l.n.r.: mevrouw Lebeau, mevrouw Reijnen-
IJsseldijk, mevrouw Croonen en mevrouw de Bruijn.

Tekeningen

Haar opa is ziek. Ze mag 
daarom niet bij oma op 

bezoek. Oma woont nu even 
alleen, omdat opa in het 

ziekenhuis is, en haar hondje 
bij hen logeert. Want oma 
mag twee weken niet naar 

buiten. Hoe lang dat is, weet 
ze niet precies. Maar wel dat 
het heel lang duurt. Bellen 
met de computer was de 

eerste paar dagen leuk, maar 
nu mist ze opa. En oma.

Samen met opa bakt ze 
altijd pannenkoeken. Opa 
gooit ze in de lucht, en zij 

mag ze opeten. Samen met 
oma gaat ze altijd knutselen. 
Voor Pasen zouden ze samen 

eieren gaan schilderen.

Maar nu is alles anders. Nu is 
ze druk. Heel druk. Ze maakt 
twee tekeningen. Een voor 

opa. En een voor oma. Zodat 
ze gauw weer samen zullen 

zijn. 

Annelies Cuijpers
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Fotograaf;
Ton Vrijsen 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

Mien Robben:

Gaarne wil ik mijn kinderen en 
kleinkinderen en vrienden en 

bekende hartelijk danken voor mijn 
91ste verjaardag, voor de kaarten 
en telefoontjes die ik heb mogen 

ontvangen. Ook hier in Heelwijk was het 
geweldig met muziek en zang was heel 
leuk! Daarvoor, mijn hartelijke dank, wij 

worden hier voor 100% verzorgt!

Berichten vanuit Heelwijk
Mevrouw Heesakkers:

Het is hier prima, je komt hier niks 
te kort. En ze zijn allemaal even 

goed, ze lopen de benen onder hun 
kont vandaan. Ik wil de groetjes 

doen aan heel Heesch en bedank 
alle zusters.

Mevrouw van Roosmalen:

Ik wil even een woordje 
schrijven voor de kinderen en 

kleinkinderen. Ik maak het 
vrij goed, ik kan mijn eigen 
goed vermaken. Ik lees veel 
en een bietje televisiekijken 
en Puzzelen. Ik vind het wel 
erg dat ik geen bezoek mag 

hebben. Verder wordt er goed 
voor oma gezorgd, lekker eten 

en op tijd koffi e en koekjes, 
ook snoepgoed. Maar ik zal 

heel erg blij zijn als alles 
voorbij is. Allemaal heel veel 
groeten, ook voor de verdere 

familie en hopen dat het gauw 
beter wordt.

Mevrouw van Loon:

Ik woon hier nog maar even, begin 
was zwaar omdat ik onverwachts weg 
moest. Maar nu ben ik blij dat ik hier 

ben. Mijn kinderen en kleinkinderen en 
ook vrienden komen langs mijn raam 
om te zwaaien. Dat vind ik erg leuk! 

Maar ik verlang naar het gewone leven. 
Maar hier is alles prima. En nu ben 

ik heel blij da tik hier woon. Ik wil de 
groetjes doen aan vrienden, kennissen 
en familie. Maar vooral mijn kinderen 
en kleinkinderen. De Zusters zorgen 

goed voor mij. Het is hier net een hotel 
met alle goede zorgen erbij. Het kan 

niet beter.

Mevrouw Acket:

Wat een tijd is het waarin we leven. Een leven wat elke dag verandert.
Ten goede en ten kwade. 

Het vele goede dat we zien is dat we veel goede dingen tegenkomen.
Veel meer aandacht voor elkaar. Ook veel meer onderlinge hulp. Ook in de 
zorgcentra’s. Zelf zit ik ook in een zorgcentrum en ik ontmoet daar zoveel 

goede hulp en zorg, echt ontroerend. Dit is een goede kant van de crisis en ik 
hoop dat, dat na deze crisis zal voortduren.

Je vindt in je appartement en brievenbus veel kaarten met lieve wensen en ook 
leuke knutsels. Laten we allemaal de goede dingen uit deze volhouden. 

Vooral ook de intense liefde tussen ouders en kinderen een extra telefoontje 
of een heerlijk maaltje eten. Geniet van de zorg om je heen en waardeer dat, 

laten wij allen het vele goede uit deze crisis halen en ernaar handelen!
 Heel veel sterkte en goeds voor iedereen.

Het ga u goed!

Fam. Van Cleef afdeling Karmijn:

Vanaf de boerderij was het even wennen bij 
Laverhof, maar nu hebben we het hier reuze naar 
ons zin. We willen via deze weg de groetjes doen 

aan al onze kinderen, ons kleinkind en aan
de verdere familie.

Berichten vanuit Laverhof

Tonny Nuijen:

Dag lieve familie, jullie zijn zoveel bij mij op 
bezoek geweest, helaas dat kan niet meer. Maar 
ik heb de hoop dat er binnenkort verandering in 

komt en we elkaar weer mogen begroeten op 
mijn kamer. Ik wandel elke dag met mijn vriendin 
in de gangen of in de binnentuin. Donderdag heeft 

Stephanie prachtig gezongen in de binnentuin, 
we hebben een hele mooie middag gehad. 

Mijn dank voor alles en iedereen.

Berichten vanuit Laarstede

Lees
meer op
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Mijn dank voor alles en iedereen.
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Oma Thea en opa Wim,
gefeliciteerd met jullie verjaardag. 
Jammer dat we jullie nu geen
verjaardag kus kunnen geven 

xx Jade en Imme 

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT


