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Bernheze: Ben loyaal, koop lokaal. Juist nu.
BERNHEZE - Nu door het coronavirus het dagelijkse leven drastisch anders is geworden, is het
van groot belang de lokale ondernemers te (blijven) bezoeken. In alle kernen van Bernheze,
van Heesch tot Loosbroek en van Heeswijk-Dinther tot Vorstenbosch en Nistelrode. Juist in deze
tijd is het uiterst belangrijk om de boodschappen en inkopen lokaal te doen.
Deze crisis treft heel het land en
dit is bij veel ondernemers direct
voelbaar. Veel mensen zitten
noodgedwongen thuis, sommige winkels houden de deuren uit
veiligheidsoverwegingen
dicht
en de beautybranche, sportcentra en de horeca zit verplicht op
slot. Hoewel het kabinet maatregelen neemt om de economische
schade te beperken en ook onze
eigen gemeente financieel de
helpende hand reikt, is het toch
vooral aan de consument om de
lokale ondernemers te blijven ondersteunen. Juist nu!
WE GAAN HELPEN
Daarom is er een nieuw initiatief
gestart om onmiddellijk de lokale
ondernemer te steunen: ‘Ben loyaal, koop lokaal’. De gemeente
Bernheze is partner en gaat een
zeer belangrijke spil worden in dit
initiatief, juist met die steun kunnen de ondernemers geholpen

gewone lokale winkels te komen.
Want in deze tijd hebben veel
ondernemers deze omzet echt
hard nodig om deze lastige periode door te komen.”

worden. “Elke dag telt voor onze
ondernemers en ik denk dat we,
de gemeente met hen een sterke samenwerkende stap kunnen
maken”, vertelt Willem van den
Brand, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Bernheze en
mede-initiator van de actie ‘Ben
loyaal, koop lokaal’. “De bedoeling is om dit als een pilot te creeren en dit voort te zetten voor
de lange termijn. Veel mensen
hebben nu de neiging om online,
vaak ook nog bij buitenlandse
webshops zaken te bestellen. Wij
willen iedereen vragen naar de

HET GOEDE DOEL
De betrokken ondernemers zijn
op het idee gekomen, doordat zij
ook iets wilden betekenen voor
de zorgverstrekkende inwoners
van Bernheze. Het idee staat,
maar moet nog handen en voeten krijgen. Waar ondernemers
altijd klaar staan voor sponsoring
voor maatschappelijk belang, zijn
in dit geval de rollen omgedraaid
en vragen zij de inwoners van
Bernheze een handreiking: doe
de boodschappen lokaal, online
of in de winkels.
Er wordt hard gewerkt aan diverse acties met aandacht voor
iedere branche. Er komt snel
een website en iedere vorm van
communicatie zal worden benut.

Tekst: Mathieu Bosch

Willem van den Brand

Uiteraard is dit van groot belang
voor de ondernemers in Bernheze, misschien wel meer dan ooit.

pen we de regio deze crisis door.
Dus doe mee:
BEN LOYAAL, KOOP LOKAAL!

Als iedereen de regels van het
RIVM hanteert is het geen enkel
probleem om lokaal de boodschappen te blijven doen. Ook
de ondernemers en medewerkers
hanteren deze regels om alles zo
hygiënisch mogelijk te houden.
Op deze manier kan er gewoon
lokaal gewinkeld worden met minimaal besmettingsrisico en hel-

Een flink aantal ondernemers
heeft zich belangeloos
aangemeld. We zijn nog lang
niet compleet maar het idee
en de club groeit elke dag.
Wil je meedoen?
Meld je aan via:
info@benloyaalkooplokaal.nl

Blijf lekker binnen met de bibliotheek voor thuis
BERNHEZE - Nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, heeft de bibliotheek gelukkig een groot aanbod waar je de deur niet voor uit hoeft. Met de luisterboeken, e-books en digitale prentenboeken hoef
je je niet te vervelen.
Apps van de bibliotheek
Met de app ‘de Luisterbieb’ luister je als bibliotheeklid naar luisterboeken en podcasts. Maar ook
voor niet-leden zijn er ruim 100
luisterboeken gratis beschikbaar.
Deze luisterboeken zijn tot en met
10 mei gratis voor iedereen te beluisteren met titels voor kinderen
én volwassenen.
Als bibliotheeklid leen je e-books
bij www.onlinebibliotheek.nl.
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Je leest deze e-books via je tablet
of smartphone, maar het kan ook
op een e-reader.

bibliotheekpas, oefenen voor hun
rijbewijs op www.theorie.nl.

Voor kinderen en jongeren
Natuurlijk is er voor kinderen ook
veel aanbod. Voor jonge kinderen
zijn er voorleesfilmpjes en digitale
prentenboeken van onder andere
De Voorleeshoek, Bereslim, Wepboek en SchoolTV. Heb je pubers thuis? Die kunnen, met hun

Maar ook via de sociale mediakanalen houden ze je op de hoogte. Je vindt op de Facebookpagina en op Instagram elke dag een
boekenvlog voor kinderen. Ze
plaatsen regelmatig tips van collega’s van boeken die beschikbaar
zijn als e-book of luisterboek. Elke
woensdag- en vrijdagochtend

plaatsen ze een Peuteruurtje. In
deze video’s zingen ze liedjes,
maken een mooi knutselwerkje en spelen spelletjes. Heel leuk
voor peuters én kleuters! Je vindt

de bibliotheek op social media via @bibliotheekbernheze.
Een overzicht van alle diensten
vind je ook op
www.bibliotheekbernheze.nl.

Gemeenteberichten

Gerard op bezoek bij...

Bernheze Bouwt

Broer van Gestel
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WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen
en openbaar groen
- Grondwerken woningen utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen
Nodig ons eens uit een offerte voor
u te maken. U zult versteld staan!

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

Bernhezer Energie COöperatie
Sluit je
ook aan

100% duurzaam
opgewekte energie

www.onsbeco.nl

Zie pagina 22

Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl
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POSITIVITEIT
BRENGT JE VERDER
Iedere maand wordt er door
iemand van ons een column
geschreven en dit keer was ik
aan de beurt.
Harmpie had al een idee waar
het over moest gaan en dacht:
tik hem even, dan is dát vast
klaar! Niet wetende dat drie weken daarna de wereld totaal op
zijn kop zou staan.
Waar zijn we met zijn allen toch in beland? Wij ‘de bakkers
Lamers’ mogen tot op dit moment nog doorbakken en
bijdragen aan de voedselvoorziening. Hierdoor kunnen wij
onze mensen nog enigszins aan het werk houden en geeft het
afleiding. Onder het mom POSITIVITEIT BRENGT JE VERDER,
ben ik ervan overtuigd dat straks de zon weer gaat schijnen, al
zal dit alles een groot litteken nalaten.
Wij merken dat de sfeer in de winkel bij de klanten wat minder
vrolijk is. Iedereen is wat ‘down’ nu in deze omstandigheden.
En dat is niet gek. Onder u zullen er vast zijn die, net als wij,
met een ziek familielid of zieke vriend zitten, of in het ergste
geval iemand verloren hebben. Maar sowieso staat ieders leven
op de kop.
Toch proberen we met een beetje luchtigheid, vrolijkheid en
een positieve ‘vibe’ ons werk te doen.
We maken dit nu ook van dichtbij mee met die KANJERS DIE IN
DE ZORG WERKEN. Een glimlach, een beetje begrip, liefdevolle
verzorging. Dat doet zo goed. Goud is dat!
Belangrijk is nu om begrip voor elkaar te hebben en waar nodig
elkaar te helpen. Ik zie dit nu overal om me heen gebeuren en
we zullen elkaar in de toekomst nog harder nodig hebben.
Lieve mensen: STAY SAFE,
UITEINDELIJK GAAT DE ZON TOCH WEER SCHIJNEN!
Lieve groeten,
Harm Lamers, De bakkers Lamers

Aan onze overgroot oma’s en opa en
al onze opa’s en oma’s;
we hopen jullie snel weer
te kunnen knuffelen!
Tot snel xxx

Izzy en Joes

J. Verkuijlen - Boterweg 2 - Heeswijk-Dinther
0413-291211 - 06-1278945 - www.geschildeasperge.nl

Ze zijn er weer

onze hollandse asperges
en aardbeien.
dse
n
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l
l
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H
Verse
asperges
s vers
Dagelijk
eschild
en ook g
rpakt
en/of ve
aar.
verkrijgb

Ook diverse
streekprodukten.

Geopend van maandag tot en met zaterdag
van 9.00 tot 18.00 uur. Ook in onze automaat.

Lieve opa en oma,
we hopen dat we snel weer bij
jullie langs kunnen komen.
We missen jullie! Heel veel succes
met je behandeling oma.

Groetjes Senne, Finn en Roan

OOK MET
PASEN STA
AN
WIJ VOOR
U K L A A R!

Om wachttijden te voorkomen vragen wij
u om vooraf te bestellen en uw bestelling
tijdig door te geven.
Dit kan telefonisch 0412-451212,
of per mail: bestellingen@slagerijvanorsouw.nl
of WhatsApp: 06-27962817

Lentemelange,
een
Neem
gerust uw eigen
heerlijke
plank
mee boerenkaas
en wij maken
met
lentekruiden
er iets bijzonders van...

(dit nummer uitsluitend voor app-bestellingen)

Onze winkels zijn gewoon
Wist
u dat Bon
ook
geopend.
MaarFromage
telefonisch
de grootste
keuze
heeftkan
in vers
bestellen
of via
de mail
ook!
gebrande
nootjes,
kazen,
Dan zorgen
we datheerlijke
uw bestelling
wijnen voor
en andere
delicatessen?
u klaarstaat!

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

‘t Dorp 34 Heesch - 0412-451212
info@slagerijvanorsouw.nl - www.slagerijvanorsouw.nl
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Afhaalmenu Eetcafé ’t Pumpke valt zeer goed in de smaak
NISTELRODE - Met een ingrijpende verbouwing achter de rug had Ron de Lorijn zich de start van het
nieuwe ’t Pumpke in Nistelrode wel wat anders voorgesteld. Het coronavirus zorgt echter voor een
bittere andere realiteit. De deuren van het compleet verbouwde ’t Pumpke zijn al ruim twee weken
gesloten. En zo kwam er een abrupt einde aan de positieve reacties van klanten die kennismaakten
met een sfeervol en vernieuwd ’t Pumpke. “Bij de pakken neerzitten is geen optie”, zegt Ron. Daarom
besloot hij om mensen de kans te bieden om te genieten van een compleet afhaalmenu. Een keuze uit
een voorgerecht en hoofdgerecht. Voor een zeer aantrekkelijke prijs van € 15,- per afhaalmenu. En wat
blijkt? Het is een schot in de roos!
Afhalen donderdag tot en met zondag
Elke donderdag tot en met zondag kunnen
gasten van Eetcafé ’t Pumpke profiteren van
een afhaalmenu dat aantrekkelijk geprijsd is.
Voor € 15,- per menu hebben gasten de keuze uit een aantal voorgerechten en een aantal
hoofdgerechten. Het is de bedoeling om elke
week met één of twee gerechten te wisselen.
’t Pumpke toppers zoals saté van de haas, schnitzel en spareribs ontbreken natuurlijk niet
in het menu. Bestellen kan dezelfde dag tot
18.00 uur. Ophalen kan van 17.00 tot 19.30
uur. Voor bestellingen bel 0412-612956.
Veilig afhalen en betalen
Vanzelfsprekend worden bij Eetcafé ’t Pumpke
de RIVM-richtlijnen gevolgd voor wat betreft
de coronamaatregelen. Dat betekent dat we
1,5 meter afstand houden.
Wanneer u komt ophalen, kunt u individueel
betalen waarna uw bestelling wordt overhandigd. Eén op één, zodat u niet in contact komt
met anderen.
Ron overhandigt buiten op gepaste afstand de afhaalmaaltijd

AFHAALMENU BESTELLEN? 0412-612956 - info@eetcafetpumpke.nl
www.eetcafetpumpke.nl - Raadhuisplein 7 Nistelrode
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Hoogstede Oog- en
oorzorg moet doorgaan
NISTELRODE - Wat een rare tijd maken we mee. Een tijd waarin
ook wij als ondernemer natuurlijk de richtlijnen van het RIVM en
onze beroepsorganisaties moeten volgen. Daarom zijn wij niet meer
geopend op de tijden waarop u dat van ons gewend bent.
Wij volgen de RIVM-regels
en daarnaast:
- Zullen we in veel gevallen
aangepaste kleding dragen
zoals handschoenen en
maskers.
- Eén persoon tegelijk in de
winkel laten.
- Zijn we even bezig kan de
deur wellicht even niet open
gemaakt worden.
Binnen de gebruikelijke openingstijden geldt dat wij telefonisch bereikbaar zijn op 0412614052. Wilt u iets ophalen of
brengen? Volg dan de aanwijzingen op de deur bij de winkel.
Welke handelingen mogen
wij niet meer verrichten:
- Contactlenzencontroles.
- Bril afpassen (op gezicht
controleren op drukplekken
et cetera).
- Oog- en ooronderzoeken
- Contant geld aannemen.

1,5 meter afstandsregel)
- Oogmeting (één persoon
tegelijk in de meetruimte).
- Bril uitzoeken en bestellen
van glazen.
- Bril uitrichten (als deze scheef
of krom is).
- Contactlenzenbestellingen.
- Hoortoestelreparaties.
Vanzelfsprekend vragen wij u
om op een later tijdstip onze optiek een bezoek te brengen als
u op dit moment last heeft van
griepverschijnselen. Wij rekenen
op uw begrip!
Sterkte en let goed op elkaar!
Familie Hoogstede
en medewerkers

Welke handelingen mogen
wij nog wel verrichten
(met het respecteren van de

Cor

onaUitstel Goede Doelen
nieuws
Week Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - De organisatie van Stichting Goede
Doelen Heeswijk-Dinther heeft besloten om de Goede
Doelen Week 2020 uit te stellen.
Gezien alle recente ontwikkelingen rondom het
coronavirus is het niet
verstandig om begin april
te gaan collecteren voor
Heeswijk-Dinther
de goede doelen.
Contacten moeten zoveel
mogelijk vermeden worden. Onze collectanten
moeten verantwoord kunnen aanbellen bij alle adressen.
We hebben besloten de collecteweek te verzetten naar de
week van 14 september. Noteer deze week alvast in je agenda! Wij hopen ook dan weer op je steun te mogen rekenen.
Voor nu wenst Stichting Goede Doelen Heeswijk-Dinther jou
en je dierbaren heel veel gezondheid toe. Zorg goed voor
elkaar in deze bizarre tijden!

COLUMN

WEERSTAND TEGEN CORONA
Van binnenuit!
Ons lichaam is in staat van
oorlog! Het immuunsysteem is
een soort leger dat ons lichaam
beschermt. Het lymfestelsel, de
bloedbaan, de huid en de spijsvertering werken nauw samen
binnen het immuunsysteem.
Onze huid is de bekleding en
bescherming van ons lichaam.
Maar ook aan de binnenkant
van ons lichaam hebben we
een beschermlaag: de slijmvliezen. De slijmvliezen houden
schadelijke stoffen tegen zodat
ze je lichaam niet verder kunnen binnendringen. Er zijn drie
eenvoudige manieren waarmee
je deze slijmvliezen kunt helpen
een betere bescherming te zijn
voor jouw lichaam:
• FRISSE LUCHT
• BEWEGING
• VITAMINEN
Vandaag de dag komen we
minder buiten dan normaal om
besmetting te voorkomen. Juist
daarom is het goed om met
regelmaat het huis te ventileren. Even het slaapkamerraam
goed openzetten als je niet
in die kamer bent, ook de
woonkamer goed ventileren,
lekker even het raam open. Op
deze manier komt er veel frisse
zuurstofrijke lucht binnen.
Bewegen
Doe mee met de ochtendgymnastiek op tv of volg andere
programma’s die bijvoorbeeld
door sportscholen online
worden aangeboden of door
de oefeningen van de fysiotherapeut een keer extra te doen.
Dit zorgt ervoor dat je lichaam
zuurstofrijk bloed rondpompt.
Virussen hebben hier een hekel
aan.
Voeding is je medicijn,
je medicijn is je voeding
De darmen hebben ook
slijmvliezen en zijn ook in dit
geval erg belangrijk. Een paar
dingen die u zelf kunt doen
met voeding:
- Goed drinken, zorg dat de
afvalstoffen het lichaam uit
kunnen zodat het virus geen
voedingsbodem heeft. Neem
liefst water met een schijfje
citroen
- Lijnzaadolie, twee eetlepels
per dag, verkrijgbaar in de
supermarkt. Doe het in iets
lekkers als u het niet zo weg
krijgt. Probeer eens met
uitgeperste citroen in warm
water
- Probiotica, een goede yoghurt
of kwark met bacterieculturen. Maar ook zuurkool heeft
deze levende bacteriën

High Care

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

3000 BV

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

- IJzer, nodig voor de bloedaanmaak en transport van
zuurstof. Noten, broccoli en
bloemkool zitten er vol mee.
Vlees kost erg veel energie om
te verteren dus dat doen we
even zo min mogelijk
- Citrusvruchten zitten boordevol vitamine C. Dit heeft een
ontstekingsremmend effect.
Daarom ook van onze kant
altijd het advies; een halve
uitgeperste citroen per dag
aanvullen met warm water en
voor het ontbijt opdrinken
- Gember weert bacteriën en
virussen. Tevens helpt gember om vitamine beter op te
nemen en is erg actief tegen
ongewenste indringers. Gember is rijk aan gingerol, helpt
bij het verlagen van infecties
zoals in de luchtwegen
- Knoflook geeft een ‘boost’
aan het immuunsysteem, is
een natuurlijk antibioticum en
werkt afwerend tegen schimmels, bacteriën, virussen en
parasieten
- Honing, de echte bijenhoning
doet dit ook. Heerlijk bij keelpijn en kriebelhoest
- Bessen, alle soorten bessen.
Infecties zoals verkoudheid
kun je ermee behandelen,
denk bijvoorbeeld aan de
vlierbes die bijna gaat bloeien,
heerlijk als thee. Geeft bescherming tegen de stafylokokbacterie, de E. coli bacterie
en versterkt het immuunsysteem
- Lijnzaadolie, olijfolie en
kokosolie zijn vetzuren met
antibacteriële eigenschappen
- Noten en zaden zijn een grote
bron van zink, dit heeft een
grote invloed op het immuunsysteem van de bovenste
luchtwegen
- Alle rode vruchten en groenten zoals zoete aardappel,
wortel, rode paprika en rode
bieten bevatten veel vitamine
A, een superfood voor het
immuunsysteem.
Eet niet teveel, eet weinig vlees,
eet verse groenten, drink voldoende, zorg dat je frisse lucht
krijgt zonder anderen in gevaar
te brengen.
Als supplement voor de weerstand adviseert High Care 3000
vitamine C, 3000 mg per dag
en als supplement om uw longen te versterken adviseren we
vitamine D3 3000 ie per dag.
Wij blijven telefonisch bereikbaar en zolang het mag, met de
nodige voorzorgmaatregelen,
open voor diegenen die ons
nodig hebben. De berichtgeving
vanuit de overheid is met name
om binnen te blijven. Zoek
elkaar vooral niet op. Doe niets
in groepsverband. Werk thuis
en voorkom besmetting. Maar
maak je lijf wel sterker zodat
het virus minder kans krijgt om
je echt ziek te maken. Op deze
manier komt het misschien tot
uiting als een milde vorm van
griep.
Blijf gezond en zorg voor elkaar!

5

Woensdag 1 april 2020

Eten met gemak staat klaar
voor haar klanten
‘Ondanks de coronacrisis blijft Mark Verwijst maaltijden thuisbezorgen’
BERNHEZE - Met alle berichtgeving rondom het coronavirus vragen veel mensen, met name senioren,
zich af hoe ze een verse maaltijd op tafel kunnen krijgen en toch veilig thuis kunnen blijven. Mark
Verwijst van Eten met gemak kan u geruststellen: “Wij blijven gewoon onze versgekookte maaltijden
bij onze klanten thuisbezorgen. Uiteraard houden we ons hierbij aan de landelijke voorschriften om
besmetting met het coronavirus te voorkomen en hebben we hierbij ook extra voorzorgsmaatregelen
getroffen. Het is belangrijk, zeker in deze tijd, om er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen. Daarom
staan wij klaar voor onze klanten.
geeft hij momenteel geen hand
en houdt minimaal anderhalve meter afstand. “En in mijn
auto heb ik desinfectiemiddelen
staan, die we voor en na elke bezorging gebruiken. Onze klanten
waarderen dit ook, dat is fijn te
horen”, vertelt Mark.

Mark Verwijst met Eten met gemak

Klanten kunnen via Eten met gemak verse, lekkere en gezonde
maaltijden bestellen, die ze eenvoudig in de koelkast kunnen
bewaren en verwarmen in hun
magnetron of oven. Het unieke
aan onze maaltijden is dat de
klant deze volledig zelf kan samenstellen uit een groot assortiment van Hollandse, Oosterse,
wereldse en Italiaanse gerechten
en verschillende diëten. Zo is er
dus voor ieder wat wils”, vertelt
Mark.
Een week houdbaar
in de koelkast
De maaltijden van Eten met gemak worden bereid uit verse ingrediënten en klanten kunnen
deze bewaren in hun koelkast.
“Onze maaltijden zijn langer
houdbaar, wat zeker op dit moment een uitkomst voor de ouderen kan zijn zodat ze veilig

thuis kunnen blijven. De handige verpakking van de gerechten
past in elke oven of magnetron,
de maaltijden hoeven dus alleen
even verwarmd te worden voordat de klant aan tafel gaat”, vervolgt Mark.
Onze klanten kunnen op ons
rekenen: we blijven bezorgen
De maaltijden worden persoonlijk thuisbezorgd, door Mark of
een van de vaste chauffeurs, die
de klant persoonlijk kent. “Het
is voor de klanten, zeker op dit
moment, belangrijk dat ze weten wie er bij hen thuisbezorgd
en dat alle landelijke voorschriften en maatregelen opgevolgd
worden”. Mark heeft zelf ook
nog extra maatregelen getroffen: “Ik zou niet willen dat er iets
met de klanten gebeurt, daarom
ga ook ik hier heel serieus mee
om.” Als voorzorgsmaatregelen

Voor elkaar klaar staan
De maaltijden zijn niet alleen bestemd voor ouderen. Iedereen
kan maaltijden of een vrijblijvend
proefpakket eenvoudig telefonisch bestellen of via de website
van Eten met gemak. Mark vertelt: “Ook met een dieet zoals
onder andere glutenvrij, zoutarm
of vegetarisch kan men gewoon
bestellen.”
Klanten zitten niet vast aan een
abonnement en kunnen veilig
achteraf betalen via automatische incasso. “We helpen onze
klanten graag en staan daarnaast ook klaar voor hun familie,
vrienden of bekenden, want in
deze tijd is het nog belangrijker
dat we er, op een veilige manier
en rekening houdend met ieders
gezondheid, voor elkaar kunnen
zijn”, sluit Verwijst af.

Actie voor de startende
ondernemers
‘Ben loyaal, geef lokaal’ is de variant in tijden
dat we elkaar kunnen helpen

Starters
in Bernheze
opgelet!

Onderneme
is kansen zien
en ze pakke n
n
veeleen
branches
ondernemers het zwaar. Voor starters die nog
BenIn jij
jaarhebben
of korter
woorden
met fototijd.
en logo
geen buffer opgebouwd hebben, is250
het een
heel spannende
voor
jezelf
aanwe
dedeslag?
in DeMooiBernhezeKrant.
HeleDaarom
verloten
komende edities
een kwart pagina redactioneel.

maal gratis!

250 woorden met foto en logo in DeMooiBernhezeKrant.
Is jouwMetbedrijf
gevestigd
in• Bernheze?
OP: het enige wat je moet
Ben jij een jaar of korter voor jezelf aanLET
de slag?
• Is jouw bedrijf gevestigd in Bernheze? doen om kans te maken:

Wil
maken
op
eenKWART
• Wiljijjij kans
kans maken
op een
GRATIS
PAGINA
DeMooiBernhezeKrant?
Stuur
eeninmail
met jouw gegeGRATIS kwartpagina in
vens naar
Helemaal info@demooibernhezekrant.nl
gratis!
DeMooiBernhezeKrant?

LET OP: het enige wat je moeten
doen
kansword
te maken:
wieom
weet
jij de winnaar
Stuur
vóór
31
maart
een
mail
met
jouw
gegevens
naarter waarde
In veel branches hebben onder- van deze mooie prijs
wie weet word jij de winnaar
nemersinfo@demooibernhezekrant.nl
het zwaar. We promoten envan
€ 150,-! Je hoeft niet elke
van deze mooie prijs ter waarde van € 150,-!

dan ook niet voor niets Ben lo- week te mailen; na één mail blijf
yaal,
Koop
lokaal.
je jeautomatisch
meedingen
naar
Je hoeft
niet elke
week teVoor
mailen;starters
na een mail blijf
automatisch meedingen
naar de prijs.
die nog geen buffer opgebouwd
de
prijs
tot
eind
mei.
Meedoen
Meedoen verplicht je tot niets.
hebben is het een heel spannen- verplicht je tot niets.
de tijd.
Daarom verloten we de koWinnaar:
mende edities een kwartpagiAthera sportvoeding
na redactioneel ter waarde van
Pedro van Mun
€ 150,-. Dat is een artikel van

Lieve opa en oma,
We missen jullie en vinden het
heel erg jammer dat we nu
niet met jullie kunnen spelen.
Hopelijk tot snel!
Dikke kus,
073-820 0344
www.etenmetgemak.nl/mark

Lars en Sara Wijnen
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Gratis coaching en tips
om deze tijd zo goed
mogelijk door te komen
En wel op twee manieren:
1. Elke doordeweekse dag geef
ik gratis praktische coachingstips in de Facebookgroep Spark & Pepper Community NL. Je bent welkom
en voel je vrij om anderen uit
te nodigen. Ik doe dit vrijwillig, dus hoe meer mensen er
baat bij hebben, hoe beter.
Janne Geurts

FRANKRIJK/GRENOBLE - We
leven in bizarre tijden. Het
nieuws brengt onrust, zorgen,
onzekerheid, verdriet en angst.
Ons wordt aangeraden om thuis
te blijven, onze handen te wassen, goed voor onszelf te zorgen. Fysiek dan.
Maar over wat we kunnen doen
om de positiviteit te behouden
wordt niks gezegd. Als coach
is het mijn beroep om mensen
hierbij te helpen en gezien de

2. Ook geef ik een gratis webinar donderdag 2 april van
20.30 tot 21.15 uur voor
mensen die graag meer willen weten over hoe ze hun
‘mind’ kunnen managen om
minder stress, zorgen en onrust te hebben. Wil jij leren
hoe je de controle kunt nemen over je eigen gedachten en emoties? Of ben je
gewoon benieuwd om meer
te leren over hoe dat werkt,
‘mind management’?

‘Gratis webinar
voor minder stress,
zorgen en onrust’
situatie heb ik, Janne Geurts,
besloten om mijn steentje bij te
dragen. Om mensen te helpen
deze periode zo goed mogelijk
door te komen. Gewoon gratis.

Informatie hierover vind je
op www.facebook.com/
sparkpepper.
Je bent van harte welkom!

Vlinders terug naar De Maashorst
Bruine vuurvlinder

Heideblauwtje

Kommavlinder

Bruine eikenpage

Heivlinder

MAASHORST – Wat zou het fantastisch zijn als je in De Maashorst weer volop kunt genieten van vlinders als de aardbeivlinder, het heideblauwtje, de veldparelmoervlinder en de bruine eikenpage. Onder de
noemer ‘Wild van Vlinders’ verkennen ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting waar terugkeer
of uitbreiding van bedreigde of verdwenen dagvlinders in het zuidoosten van Nederland mogelijk is. De
resultaten voor De Maashorst zouden dinsdag 17 maart gepresenteerd worden in Natuurcentrum De
Maashorst in Nistelrode. De presentatie is afgelast, maar hieronder de belangrijkste conclusies.
Eén van de conclusies is dat een
paar soorten zich met name in
het begrazingsgebied opnieuw
zouden kunnen vestigen of uitbreiden. Voor een aantal andere
soorten vlinders is het natuurgebied echter te droog. Als dat niet
verandert kunnen deze vlinders
niet terugkomen.
Kansen voor veldparelmoervlinder, bruine eikenpage
en bruine vuurvlinder
Het afgelopen jaar zijn de herstel- en terugkeermogelijkheden
van zeven soorten dagvlinders in
kaart gebracht. Voor drie soorten
blijken er op De Maashorst kansen te zijn: de veldparelmoervlinder, de bruine eikenpage en de
bruine vuurvlinder. In het begrazingsgebied ontstaat namelijk
nieuw leefgebied voor de bruine eikenpage die ter plekke met
een kleine populatie voorkomt.
De veldparelmoervlinder is één
van de soorten die is verdwenen
en zonder hulp niet zal terugkeren, maar waarvoor in potentie
voldoende geschikt leefgebied

aanwezig is. Er loopt nog een
proef om de overleving van de
rupsen in het begrazingsgebied te bepalen. Voor de bruine
vuurvlinder is al vastgesteld dat
het potentiële leefgebied op De
Maashorst vergelijkbaar is met
dat van bestaand leefgebied van
deze zeldzame dagvlindersoort
op natuurontwikkelingsgronden
op de zuidelijke Veluwe.
Slecht nieuws voor aardbeivlinder, heideblauwtje,
heivlinder en kommavlinder
Helaas laat het onderzoek ook
zien dat voor onder andere de
aardbeivlinder, heideblauwtje,
heivlinder en kommavlinder en
nog een aantal bedreigde vlinders, De Maashorst te droog
is. De droogte in de zomer van
2018 liet zien hoe kwetsbaar we
de natuur hebben gemaakt. Het
natuurgebied verdroogde, terwijl even verderop landbouwgewassen werden beregend. Voor
duurzaam natuurherstel is het
dan ook nodig om de ontwatering van dit unieke gebied af te

bouwen en in plaats daarvan te
zorgen dat water langer vastgehouden wordt. Dan ontstaan er
ook voor deze bedreigde vlindersoorten weer kansen.
Natuurontwikkeling
in de Maashorst
De afgelopen zes jaar heeft ARK
op De Maashorst een groot begrazingsgebied ingericht met
wisenten, taurossen en exmoorpony’s. Hier wordt niet of nauwelijks nog beheerd met machines.
Deze zogeheten procesnatuur
zorgt voor meer natuurlijke omstandigheden waarvan vlindersoorten zoals de bruine eikenpage, de veldparelmoervlinder en
de bruine vuurvlinder, zouden
kunnen profiteren.
Project ‘Wild van Vlinders’
Met het project ‘Wild van Vlinders’ laten ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting bedreigde vlinders profiteren van
natuurontwikkeling.
Foto’s: Kars Veling
De Vlinderstichting
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Restaurant PIT deint in
roerige tijden uitstekend
en origineel mee!
HEESWIJK-DINTHER – Net als zoveel ondernemers heeft ook Eltjo Scheepers in deze periode het roer
enigszins om moeten gooien om toch nog inkomen te generen. Zijn mooie restaurant PIT biedt klanten
nu dan ook de mogelijkheid om maaltijden af te halen of te laten bezorgen.
“Het is mooi om van mensen
te horen dat zij erg positief zijn
over onze bezorg- en afhaalmogelijkheden. Als je bijvoorbeeld
vóór woensdag middernacht je
bestelling aan ons doorgeeft,
kun je deze op vrijdag afhalen
of bij je thuis laten bezorgen. Je
kunt dan het hele weekend genieten van deze maaltijden. De
gerechten worden vacuüm verpakt geleverd en zijn na vijftien
minuten in een pan heet water
te hebben gestaan klaar om van
te gaan genieten”, zegt kok en
eigenaar Eltjo.
En wat heel origineel is: Restaurant PIT heeft er bij elke bestelling een beschrijving van de
bestelde gerechten en zelfs een
leuke tip over hoe je de borden
zelf mooi kunt opmaken bijgedaan! “We laten opzettelijk de
foto’s van mooi opgemaakte

Aanbiedingen geldig van
2 tot en met 8 april
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Black angus burger
4+1 gratis
Eltjo en Jolande

borden achterwege omdat het
ons leuk leek om mensen nu lekker thuis creatief aan de slag te
laten gaan”, vertelt Eltjo enthousiast. “Iedereen kan het!
Zo creëer je toch een beetje de
luxe sfeer die ons restaurant uitstraalt, gewoon bij je thuis.”

Iemand juist nu een hart
onder de riem steken?
Bestel dan de Dintherse bol,
een nieuwe lekkernij van
Restaurant PIT.
Voor slechts € 1,50
geniet je van deze
unieke smaaksensatie!

Kip piri piri Varkenshaaskant en klaar saté
100 gr.

€ 1,45

100 gr.

ROSMALEN – Marie José van der Linden en Maarten Sterneberg noemen zich vanaf 2015 de Paadjesmakers. Samen maken ze wandelroutes in en om ’s-Hertogenbosch. Dit doen ze geheel belangeloos, waardoor de prijs laag kan blijven. Tot nu toe hebben zij meer dan twintig wandelbrochures uitgegeven van
€ 2,- per stuk.
Vanaf heden is de handzame
gids met tien van hun lange
wandelroutes verkrijgbaar. Van
elke wandeling is zowel het beginpunt als het eindpunt goed
bereikbaar met het openbaar
vervoer. De lengte van de verschillende routes ligt tussen de
tien en twintig kilometer.

Deze wandelgids is evenals alle
losse wandelbrochures in diver-

€ 1,50

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

‘Als je wandelt, kun je
stilstaan bij de dingen’

Naast de routebeschrijving en
de kaart informeert de gids ook
over de cultuur en natuur langs
de route. Alles is samengebracht
in een mooi vormgegeven geheel met veel foto’s.

Bestel tijd
voor de paas ig
dage
en voorkom n
teleurstellinge
n

AARDAPPELWEDGES 500 gram € 1.25
PAKSOI per stuk € 0.98
PRUIMEN 500 gram € 1.49
Geen mogelijkheid om
naar onze zaak te komen?
Wij bezorgen uw groente en fruit aan huis
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

se winkels en VVV’s in en om
’s-Hertogenbosch te koop.
Bestellen kan ook via
www.depaadjesmakers.nl.
Wandelen in de omgeving van

’s-Hertogenbosch, tien wandeltochten uitgegeven door
De Paadjesmakers
ISBN 9789082556049, € 12,95.
Wij mogen één wandelgids weggeven.

Wil jij graag deze wandelgids winnen?
Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl
en wie weet win jij deze wandelgids. Mailen kan tot maandag 6 april 12.00 uur.

Voor onze lieve oma Cake en
oma Henny en Opa Gerard,
omdat we jullie nu niet live kunnen
LEZERSACTIE
komen knuffelen. Zorgen jullie
ook goed voor jezelf?

Een dikke kus van
Krissie, Keith, Thom en Willem

Wil jij je opa of oma, oom of tante,
vriendje of vriendinnetje, iemand
die je niet kunt zien door de
‘corona-regels’ via DeMooiBernhezeKrant laten weten
dat je aan ze denkt.
Stuur dan maximaal
30 woorden en een foto naar:
info@demooibernhezekrant.nl

Krentenbollen
4+2
GRATIS
nu

Kruimel
kruidencake
Weekendknaller!

2,95

Riets
appeltaart
nu

5,95

6 personen met een
vleugje citroen
Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID

8

RELIGIE

Klokken
van troost
en hoop

Woensdag 1 april 2020

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

In eenvoud geleefd
Door gewoontes geleid
Een tevreden man
Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid,
eenvoud en eerlijkheid hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn man, ons pap en lieve opa

Jo Sigmans
16 april 1937

Heeswijk

27 maart 2020

echtgenoot van

Miet Sigmans - de Mol
Gerard en Anja
Kim en Kevin
Nikki en Bart
Harm en Kathelijne
Iris

HEESWIJK-DINTHER - Ook als
Protestantse Kerk in onze gemeente willen we in deze tijd
van onzekerheid een boodschap
van bemoediging, hoop en
troost verspreiden.
In deze periode waarin ook nogal wat van onze dorpsgenoten
te lijden hebben onder het coronavirus willen we de komende
woensdagen om 19.00 uur de
kerkklok luiden.
Met deze ‘klokken van hoop
en troost’ willen we als kerken
mensen met elkaar verbinden
over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen we
daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen
die ziek zijn en voor wie zich
dag na dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
We wensen iedereen heel veel
kracht, doorzettingsvermogen
en verantwoordelijkheidsgevoel.
Denk ook even extra aan elkaar,
zodat niemand zich eenzaam
hoeft te voelen. Gewoon even
een telefoontje of een kaartje
kan al wonderen doen. En heb
je zelf behoefte aan even een
praatje of een hart onder de
riem? Bel gerust!
Pastor Pieter Molenaar
Protestantse Kerk Dinther
06-19236499

Mario en Anita
Eline en Teun
Maik en Steffy
Mattijs en Marleen
Henk en Ingrid
Teun
Eva
Op woensdagmiddag 1 april
hebben we in besloten kring
afscheid van Jo genomen.
Zijlstraat 42, 5473 CL Heeswijk

‘De kracht die je zoekt zit al in je.
Wees stil en luister’
Deze strijd kon jij niet winnen,
Je hebt gedaan wat je kon.
Onbegrijpelijk, het virus overwon.

Met ons hart gevuld van warmte en liefde,
blijven wij voor altijd denken aan

Ans Gloudemans-Smits
*Oss, 23-08-1946

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

† Geldrop, 27-03-2020

Piet Gloudemans †
Moeder, schoonmoeder en oma van:

Arno †
André
Peter
Yvonne, Erik en Jarno

Antenburgt 5, 5384 DC Heesch
Ons mam is thuis, alwaar geen bezoek.
Het laatste afscheid van ons mam doen wij alleen met haar geliefde
gezin. De dienst zal plaatsvinden op ons Peter zijn verjaardag,
04-04-2020 om 16.00 uur in het Crematorium te Uden.
LIEFDE OVERWINT ALLES !
Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Voor u, naast u, met u

Mocht u ons mam een warm hart toedragen, dan zou ze het zeer
op prijs stellen als u in plaats van bloemen een donatie wilt doen
aan Ziekenvereniging De Horizon in Heesch op rekeningnummer
NL79RABO0120014890.
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Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzonder man
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan
en betekend heeft, geven wij u kennis van het overlijden
van onze broer en onze oom

Jan Lucius

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
* Dinther, 14 maart 1938

† Nijmegen, 26 maart 2020

Toon, Sjaan† en kinderen
Anneke†, Gerard† en kinderen
Maria† en kinderen
Theo, Thea en kinderen
Correspondentie adres:
Roestenburgseweg 3a
5473 XT Heeswijk-Dinther
De afscheidsdienst heeft in besloten familiekring plaatsgevonden.

Als het leven je ontglipt
En de dood zo dichtbij
Dan verdwijnen al je zorgen
En voel je je vrij
De strijd is gestreden
Je hebt je best gedaan
De pijn zou verdwijnen
Je wist dat je moest gaan

Krentenboompje
Het krentenboompje bloeit.
De tere witte bloempjes zijn
bijna ontelbaar.
Zachtjes deinen ze in de wind.
De lichtbruine blaadjes die de
bloempjes omarmen, hebben
de kleur van hazelnoot.
Ze beschermen de vracht
aan lente. Straks zullen ze
verwaaien in de wind.
Een wit tapijtje maken onder
de boom, waar je verwonderd
kunt zien hoeveel blaadjes
aan die enkele takken
groeiden.
Na de narcissen en
de krokussen is de
krentenbomenbloesem de
tweede aankondiging van de
lente.
De witte bloempjes komen
gelijk met de fijne blaadjes,
die er wel een maand over
doen om groen te kleuren.
De hele zomer zorgen ze voor
een prachtig kleurenspel,
als ze de zonnestralen filteren
door een kruin waar de
vogels hun nestjes hebben.
Maar nu wordt het lente.
Het krentenboompje bloeit.
Ik probeer al het andere te
vergeten, als ik naar de witte
bloesem kijk.

Voor mij die het aangaat is het niet erg
Ik heb genoeg geleden
Wel voor hen die ik achter laat
Vaarwel en wees tevreden
Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen, mooie herinneringen
en liefde die we van haar mochten ontvangen,
geven wij u kennis van het overlijden van

Maria Lucius
* Dinther, 4 augustus 1945

† Eindhoven, 24 maart 2020
Sam en Samorn
Samaria
Samantha
Samona
Anna en Edwin
Emmie

Correspondentie adres:
Morene 312, 5403 KV Uden
De afscheidsdienst heeft in besloten familiekring plaatsgevonden.

Molen in rouwstand

Coronanieuws

VORSTENBOSCH Deze foto ontvingen we van
Jan Smolenaers uit Vorstenbosch.
Voor de slachtoffers van het coronavirus plaatste Jan Smolenaers
de molen in de rouwstand.
We gaan spannende weken
tegemoet.
Neem de adviezen serieus en let
goed op jezelf en je naasten!
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Woord ter
bemoediging
van
de bisschop
Tot op de dag van vandaag
wijst Maria naar Christus en
worden ook wij opgeroepen
om te doen wat de Heer
van ons vraagt. Wat kan het
onderwijs van Jezus ons in
deze lastige crisistijd leren?
In mijn beleving minstens
drie dingen. Allereerst een
diep vertrouwen op God.
Vervolgens de oproep om
mensen van gebed te blijven.
En tenslotte vraagt Christus
ons om goed te zijn voor de
mensen naast ons.
Jezus heeft angst gekend.
Grote angst zelfs voor
datgene wat op Hem afkwam.
Maar uiteindelijk kon Hij
zijn leven wegschenken
in het vertrouwen dat zijn
Vader Hem zou opvangen.
Christus leert ons om in deze
bijzondere en, voor niet
weinig mensen ook, angstige
tijd onze toevlucht bij God te
zoeken. Het geheim van het
leven van Jezus vormde de
biddende omgang met God
die Hij zijn Vader noemt.
Er zijn zoveel intenties
waarvoor wij kunnen bidden.
Natuurlijk allereerst voor
de zieken die door het
coronavirus zijn getroffen.
Maar ook voor hun
familieleden en vrienden die
zich vaak onmachtig voelen.
Wij kunnen bidden voor de
artsen en verpleegkundigen
die vol toewijding voor de
patiënten zorgen. En voor
de leden van het openbaar
bestuur die vele overuren
maken om de crisis in te
dammen.
Ons vertrouwen op God
en onze biddende omgang
met Hem, kan ons de kracht
geven om voluit verbonden
te zijn met onze naasten,
bijvoorbeeld met bewoners
van verpleeghuizen die
voorlopig geen bezoek mogen
ontvangen. Wij worden
uitgedaagd om vindingrijk te
zijn in onderlinge solidariteit.
Ik hoop en bid dat u dicht bij
God blijft leven en in gebed
met Hem verbonden blijft.
Vanuit de biddende omgang
met de Heer ontvangen
wij ook de energie om
beschikbaar te zijn voor onze
naasten. Laten wij met Maria,
de moeder van de Heer, doen
wat Christus van ons vraagt.

Het laatste beetje is nu op,
veel was er te verduren.
Het kaarsje is thans opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor wie het aangaat is het niet erg,
die heeft genoeg geleden.
Wel voor hem die ik achterlaat,
Vaarwel en wees tevreden.
Terugkijkend op een mooi leven, neem ik afscheid
van mijn lieve vrouw, onze zus en schoonzus

Riek van de Wetering – van der Wielen
echtgenote van

Piet van de Wetering
✩ Nistelrode, 18 september 1928

† Nistelrode, 29 maart 2020

Piet
Familie van der Wielen
Familie van de Wetering
Correspondentieadres:
Kerkveld 28
5388 CG Nistelrode
Wij nemen afscheid van Riek op
woensdag 1 april. Aansluitend wordt
zij in stilte gecremeerd.
Wij hadden dit graag samen met u gedaan,
maar door de huidige omstandigheden
zullen wij dit in besloten kring doen.

‘Als de zon onder gaat,
komen de sterren op’
Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart
Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet
kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten
beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, ons pap, mijn schoonvader en onze trotse opa

Theo van Herpen
echtgenoot van

Ria van Herpen-van Mierlo
5 Heesch, 3 oktober 1941

c Uden, 28 maart 2020
Ria
Marty
Nick
Tim
Dennis en Monique
Lars
Stan

Op zaterdag 4 april nemen wij afscheid van Theo in besloten
kring. Wij hadden u graag de mogelijkheid gegeven om hierbij
aanwezig te zijn. In verband met de huidige situatie is dit helaas
niet mogelijk.
Om toch samen met ons Theo te herdenken kunt u een kaarsje
branden op deze dag. Op deze manier zijn we toch in gedachten
samen bij elkaar.
U kunt een persoonlijke herinnering delen met ons op: https://
www.dela.nl/herinneringsportaal/03101941-theo-van-herpen
In plaats van bloemen liever een donatie voor Horizon-Heesch,
rekeningnummer: NL79Rabo0120014890
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Coronanieuws

Veilig en vertrouwd winkelen
doe je bij Jumbo Wiegmans

HEESCH – In deze nare tijden moeten er vanzelfsprekend nog wel boodschappen worden gedaan, hoe lastig dit met alle beperkende maatregelen ook kan zijn. Bij Jumbo Wiegmans kun
je in ieder geval veilig winkelen, want de mooie winkel aan de Schoonstraat is wat dat betreft
‘corona proof’!
“We leven natuurlijk alle
maatregelen vanuit het RIVM
na en bij ons staat vanzelfsprekend de zorg voor de klanten
en de medewerkers voorop.
Zo hebben we een gastheer
die bij de ingang staat, hij controleert hoeveel klanten er in
de winkel zijn.
Verder hebben we helaas nu
een aantal kassa’s moeten
sluiten, in verband met die
anderhalve meter afstand regel, maar ook daar hebben
we een medewerker staan
die de klanten uitlegt waarom
het noodzakelijk is om voorlopig zo te werk te gaan”, zegt
Anke Wiegmans, om te vervolgen: “Ook hebben we op
de vloer bij de kassa’s strepen
aangebracht zodat mensen
echt een eindje uit elkaar kunnen blijven tijdens het betalen
en is er een veiligheidsscherm
aangebracht bij iedere kassa.”
Ook reinigen de medewerkers

Step
Vijf weken geleden werd mijn
buurmeisje zes. Ze kreeg een
step. Ze was er zielsgelukkig
mee. Zodra ze uit school was,
hoorde je het brr-brr-brr van
de stoeptegels die één voor
een kletterden als het stepje
er overheen rolde.
De straat door, de hoek om
en dan met een grote boog
weer terug. We zwaaiden
naar elkaar en soms had ze
tijd om te stoppen.
Dan vertelde ze over school.
Hoe ze letters leerde, en
al getallen kon schrijven.
Hoe ze met haar vriendjes
en vriendinnetjes afsprak.
Ze speelden samen buiten
en in het speeltuintje, waar
je wel met vier in de grote
schommel kunt.

Dankbetuiging

Namens deze weg willen wij iedereen bedanken
voor het overweldigend aantal kaarten en de mooie bossen
bloemen die wij ontvingen na het plotseling overlijden
van mijn man, ons pap, schoonvader en opa

Jan Nelissen
Hierdoor hadden we, ondanks de situatie,
het gevoel niet alleen te zijn.
Annie Nelissen, kinderen en kleinkinderen

Sinds een week hoor ik
haar step niet meer. Maar
contact hebben we nog wel.
Elke morgen vliegt er een
gevouwen papiertje mijn tuin
in.
Uitgevouwen is het vliegtuig
een tekening. Of een briefje
met enkele woorden. Ik stuur
het altijd terug. Met een
dikke kus erop.

van Jumbo Wiegmans na iedere gebruik de pinterminals
bij elke kassa en natuurlijk
worden ook de zelfscanapparaten niet vergeten. Vanzelfsprekend worden ook de
karren en de deurtjes van de
koelingen, die veel mensen
vastpakken, steeds gereinigd.
Anke: “De verse broodjes zijn
alvast ingepakt en onze vulploegen, die net als elke medewerker nu speciale hesjes
dragen, beginnen ook wat
later zodat zij minder met bezoekers in aanraking komen.
Wat we niet hebben ingesteld,

zoals sommige supermarkten
dat wel hebben gedaan, is het
zogenaamde ‘ouderenuurtje’.
Bij ons is iedere klant op welk
tijdstip dan ook welkom en
juist nu willen we de mensen
die in de zorg werken ook de
mogelijkheid bieden om extra
vroeg onze winkel te bezoeken.”
Wil je weten wanneer
het bij Jumbo Wiegmans
wat drukker of juist lekker
rustig is? Kijk dan op de
Facebookpagina van
Jumbo Wiegmans!

Alpe d’Huzes verplaatst
naar 2021
NISTELRODE - Vanwege de coronacrisis is de jubileumeditie van de
Alpe d’HuZes verplaatst naar 3 juni 2021.
Je donatie gaat gewoon mee
gaat naar volgend jaar en komt
nog steeds voor 100 procent ten
goede aan het KWF. Natuurlijk
gaat de kaarsenactie dan ook
gewoon door.
Bedankt voor je steun tot nu toe.
Je hoort nog van ons!
Let goed op elkaar in deze bizarre tijd.
Liefs, John en Astrid van Nuland

John en Astrid

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

BEZORGER

IN NISTELRODE

Extra
zakcen
tje
bijverd
ienen!

Ongeveer 250 kranten
Vergoeding € 8,75 per week
Bijlages
extra
worden
!
vergoed

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

INTERESSE?

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.
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Naaiatelier van Tilburg
maakt mondkapjes

Coronanieuws

NISTELODE - De winkel is gesloten maar achter
de schermen gaan ze gewoon door!
Zo maakt het geweldige atelier mondkapjes voor
de verzorgingstehuizen in de buurt, om iedereen
in deze onzekere tijd optimale bescherming te
bieden!
Wauw, wat een geweldig initiatief!

LUCHTPOST
ANS EN WILLIE
IN AMERIKA

Achter de schermen
gaan ze gewoon door

van schoonheidsspecialiste en
pedicure Susan

TIP

Weer terug van vakantie in Amerika

NISTELRODE - Ruwe, schrale handen? Veelvuldig wassen en desinfecteren van de handen is prioriteit
nummer één van de dag. Van veel wassen worden handen droog en raakt de huid beschadigd, wat juist
tot minder bescherming tegen bacteriën en schimmels leidt.

NISTELRODE/AMERIKA - “In november hebben we een
vakantie geboekt: een paar dagen Las Vegas en dan naar
Arizona, op familiebezoek. Er was nog niks aan de hand
toen we boekten, geen corona in zicht. De vertrekdatum
was 13 maart en op 12 maart viel ‘de bom’: Trump sloot het
land.

Voor de huidbarrière van onze
handen is het een opgave om
deze intact te houden. Goed
voor je huid zorgen is in deze periode extra belangrijk. Je kunt je
handen verzorgen en hydrateren
met een goede voedende handcrème zoals de Healing Hand &
Body Butter.

bevorderen. Daarnaast kan het
helpen bij het verminderen van
huidontstekingen.

We twijfelden... wel of niet gaan? Maar we besloten
om toch te gaan. Op de vliegvelden in Nederland en de
Verenigde Staten was het wat rustiger, maar er waren geen
extra controles. Las Vegas was zoals altijd vol met toeristen
en gokkers, een heerlijk zonnetje en er was veel te zien.
‘s Avonds zijn we naar een ‘burleske show’ geweest en
daarna nog even de drukke ‘Freemontstrip’ bezocht, daar
was veel entertainment op straat. Daarna vertokken we naar
onze familie om tien dagen te genieten van het mooie weer.

Je gebruikt de Healing Hand &
Body Butter het beste na elke
wasbeurt. Bij voorkeur je handen dunnetjes insmeren voordat
je gaat slapen zodat je handen
‘s nachts kunnen herstellen door
de voedende ingrediënten in
deze 100 procent natuurlijke en
biologische butter.
Weegbree in de Healing Hand &
Body Butter heeft antiseptische
eigenschappen om de genezing van de beschadigde huid te

Je koopt de Healing Hand &
Body Butter met korting op
www.biozantium.nl.

Bovendien bevat deze rijke butter calendula wat het genezingsproces van de huid ondersteunt
en de huid weer heerlijk zacht
aan laat voelen.

THE POWER
O F B O TA N I C S
www.biozantium.nl

Ook verkrijgbaar bij Dio drogisterij
Sparkling in Nistelrode!

‘Voor de huidbarrière van onze handen is het
een opgave om deze intact te houden’

Lieve oma Mien,
Wij hopen je snel
weer gezellig
te mogen zien!

Corona en president Trump zijn hier het gesprek van
de dag, maar het dagelijks leven gaat door. Overdekte
winkelcentra zijn dicht maar de gewone winkelstraat is
open. In supermarkten is een derde van de schappen leeg.
Musea en attracties waren dicht, maar de natuurparken zijn
vanwege de coronacrisis allemaal gratis te bezoeken. We
hebben heerlijk gewandeld en genoten van de natuur, wilde
paarden zien baden, adelaars zien vliegen en een berg met
een schaduw in de vorm van een poema gezien.
Op het moment dat we dit schreven was het nog spannend
of de terugreis zou doorgaan, maar op vrijdag 27 maart
namen wij de laatste vlucht van onze vliegmaatschappij naar
Amsterdam. Na 24 uur reizen zijn we zaterdagochtend 28
maart probleemloos in Nistelrode aangekomen.”
Ans en Willie van Lanen uit Nistelrode

Kijk op onze website
voor de voordelen

www.opslagunit.eu

Liefs Tijn, Roos, Fenne, Veerle, Just en Silke
hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

Trots op ons mam
en oma Doortje.
Nadat ze haar heup gebroken
had, doet ze de revalidatie
helemaal zelfstandig. Geen
hulp i.v.m. het corona-virus.
En dat op 87-jarige leeftijd.

Kinderen, kleinachterkleinkinderen

Opslagunits
te huur

Hoi opa Jan en oma Riky,

Bedrijfsunits
te huur

ineens zien we
jullie niet meer,
dat vinden we heel jammer.
We hopen snel weer bij jullie
te kunnen logeren!
Veel liefs uit Amsterdam

Dintherseweg 9 - Nistelrode
06-46111667

Jimi en Louie

Units vanaf 24 m²
tot en met 47 m²

Units vanaf 50 m²
tot en met 250 m²
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LUCHTPOST

90 jaar

REMCO EN NIKKI
ZUID-OOST AZIË

ACTIE IS REACTIE!
Deze crisis omzetten in iets positiefs?

Gefeliciteerd

Maak dan slim gebruik van onze mooie acties.

Ondernemers, laat je zien:

Reis
In eerste instantie was ons
plan om in drie maanden
tijd Thailand, Laos,
Cambodja, Vietnam en
Singapore te bezoeken. We
zijn begonnen in ZuidThailand waar we diverse
eilanden hebben bezocht.
Daarna zijn we doorgereisd
naar Khao Sok, dit is een
nationaal park waarin
je kunt overnachten in
drijvende huisjes. Een echte
aanrader wat ons betreft!
Vanuit Khao Sok zijn we
naar Bangkok, Ayutthaya
en Kanchanaburi gereisd
om vervolgens door te gaan
naar het groene noorden. Hier hebben we de Mae Hong
Son Loop gereden, een motorroute van ruim 900 kilometer
via onder andere Chiang-Mai en Pai. Een heel mooi gebied
wat je zeker niet over mag slaan als je in de buurt bent!
In Laos zijn we begonnen met de Gibbon Experience. Hierbij
ga je drie dagen ‘ziplinen’ door de jungle waarin je slaapt
in een boomhut op ruim 100 meter hoogte. Een prachtige
ervaring om nooit te vergeten! Vervolgens zijn we naar het
schilderachtige Nong Khiaw gegaan en hebben we Luang
Prabang met zijn oude koloniale gebouwen bezocht. Daarna
zijn we naar het zuiden gevlogen om het Bolaven Plateau en
de ‘4000 Islands’ te bezoeken.
In Cambodja konden we natuurlijk niet om de Killing Fields
en Angkor Wat heen om van daaruit via Seam Reap, Kep en
Kampot in het zuiden van Vietnam aan te komen. Hier zijn
we begonnen in de indrukwekkende stad Ho Chi Minh City.
Daarna hebben we Mui Né, Da Lat en Hoi An bezocht. Drie
totaal uiteenlopende bestemmingen.
Corona
Helaas zijn we alweer thuis in Nederland. Vanwege de
omstandigheden in Vietnam was het voor ons niet meer
verantwoord om nog langer te blijven. Helaas werden wij
als westerlingen door de Vietnamese bevolking gezien als
de oorzaak van het coronavirus. Daarbij sloten de grenzen,
werden steden gesloten en kwam het voor dat hele hotels
preventief in quarantaine werden geplaatst. Vanwege deze
omstandigheden zat er voor ons niks anders op dan terug
huiswaarts te keren.
Gelukkig kunnen we terugkijken op tien fantastische weken
waarin we enorm veel ervaringen hebben opgedaan. Deze
herinneringen kan niemand ons nog afpakken. Het was
een fantastische ervaring om te ‘ziplinen’ boven de jungle
in Laos. Verder hebben de miljoenen mensen die gestorven
zijn door de Rode Khmer en de Vietnamoorlog grote
indruk op mij gemaakt. Het is op dit moment, gezien de
omstandigheden, prettig om weer thuis te zijn. Toch hoop
ik als de coronacrisis uit de lucht is ooit nog onze reis af te
kunnen maken in Vietnam en Singapore!”

!

UW

Wie ben ik
“Mijn naam is Remco van Tilburg, ik ben 24 jaar en
samen met mijn vriendin Nikki ben ik vanaf 6 januari voor
een periode van tien weken in Zuid-Oost Azië geweest.
Aangezien Nikki kortgeleden is afgestudeerd, was dit voor
ons het perfecte moment om zo’n reis te maken. Ik ben dan
ook heel blij dat mijn werkgever Heerkens Vers bereid was
om met ons mee te denken en mij deze kans te bieden!

NIE

‘WIN-WIN’

Blijf je concurrenten een stapje vóór en zet je bedrijf blijvend
in de spotlights! Een pakkende en responsieve ‘one pager’ is de
moderne versie van een visitekaartje, maar sorteert véél meer
effect, omdat je direct kunt laten zien wie je bent, wat je kunt en
waar je voor staat.

HEESWIJK-DINTHER - Onze
moeder en (super) oma
Marietje van Nuland is op 31
maart 90 jaar geworden, maar
haar verjaardag viel in het water. Geen feestje met familie
en vrienden.
Daarom willen we je op deze
manier van harte feliciteren
met je verjaardag.
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Oma
Mijn oma in het
verzorgingshuis zit achter het
raam. Ze zit er al een poosje.
Ze woont er nog niet zo
lang. Maar haar gezondheid
ging achteruit, dus hielp ik
met verhuizen. Haar mooie
stoel paste precies bij het
raam. Maar ze zat er nooit.
Ze ging naar beneden, waar
ze klaverjaste als de beste.
En natuurlijk thee en koffie
dronk. Het duurde niet lang
voor ze iedereen kende.
En iedereen kende haar.
Mijn oma is een
gezelligheidsmens. Als ik
bij haar kwam, had ze altijd
koekjes. Ze bakte ze zelf.
Dan rook het hele huis naar
koek en ging je nooit weg tot
de trommel bijna leeg was.

Plus je krijgt een GRATIS
E-BOOK met 20 tips online
en offline bekendheid

Website-onepage:
Nú € 499,-

www.eenwebsitenodig.nl

‘KOM IN ACTIE’

NIE

!

Normaal kom je er niet aan toe om je bedrijf eens goed onder de
loep te nemen. Grijp nu je kans met een van onze gloednieuwe
winstgevende producten en diensten:
• Laat een ‘Analyse BedrijfsDNA’ uitvoeren,
en krijg een gratis handige
ContentKalender cadeau!
• Maak gebruik van het Werk- en
e-book ‘Ondernemers, laat je zien!’
waarin je dankzij een helder stappenplan zelf je online én offline marketing
winstgevender kunt maken dan ooit.
• Liever werken op papier? Het werkboek en de handleiding
zijn ook beschikbaar in print!
• Wil je grondiger te werk gaan? Laat je dan informeren over ons
‘intakePLUS’ pakket en krijg een uitgebreid analyse-gesprek én
het werkboek met handleiding!
Online te koop: www.bernhezemedia.nl/onze-producten

Starters
in Bernheze
opgelet!
Zie pagina 5

Onderneme
n
is kansen zie
en ze pakke n
n

In veel branches hebben ondernemers het zwaar. Voor starters die nog
geen buffer opgebouwd hebben, is het een heel spannende tijd.
Daarom verloten we de komende edities een kwart pagina redactioneel.
Met 250 woorden met foto en logo in DeMooiBernhezeKrant.

‘ONLINE ONDERNEMEN’
• Ben jij een jaar of korter voor jezelf aan de slag?

Nu zit mijn oma achter het
raam van het verzorgingshuis.
Ik loop er elke dag even
langs. Dan zwaai ik.
En ik geef beneden een pak
koekjes af. Met een tekening
of een briefje. Dag lieve oma.
Ik houd van je!

UW

Ondernemers
laatgevestigd
je zien,
JUIST nu. Laat je zien op de online
• Is jouw bedrijf
in Bernheze?
• Wil
jij kans maken op een GRATISen
KWART
PAGINA
in DeMooiBernhezeKrant?
media
www.mooibernheze.nl
maak
kans
op een halve
pagina in DeMooiBernhezeKrant.
Nu
€
149,per jaar. Voor meer
Helemaal gratis!
informatie zie:
LETwww.bernhezemedia.nl/mooibernhezevoorjou
OP: het enige wat je moet doen om kans te maken:
Stuur vóór 31 maart een mail met jouw gegevens naar
info@demooibernhezekrant.nl en wie weet word jij de winnaar
van deze mooie prijs ter waarde van € 150,-!

Interesse in onze acties?

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

Stuur een mail naar verkoop@bernhezemedia.com
of bel met 0412-795170.

Zie voor de speciﬁcaties van deze acties: www.bernhezemedia.nl
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Burgemeester Marieke Moorman

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

Hoop op betere tijden
Bernheze wordt zwaar getroffen door het Coronavirus. In onze gemeente zijn veel mensen besmet en
helaas zijn er ook doden te betreuren door het virus. Dat grijpt me aan. Ik weet dat ook velen van u
verdrietig zijn, meeleven met anderen of zorgen hebben.

Gemeentehuis
Het gemeentehuis is op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag
geopend van 8.30 tot 12.30 uur.
Woensdagavond van 17.00 tot 19.00
uur. De telefonische openingstijden
veranderen niet.
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

AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN
FEESTDAGEN
Het gemeentehuis is op
de volgende dagen gesloten.
13 april 2020
2e Paasdag
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.

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
Het gemeentehuis is
op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
geopend van 8.30 tot
12.30 uur.
Woensdagavond van 17.00
tot 19.00 uur. De telefonische
openingstijden veranderen
niet.

Naar de gemeente?
Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

Wat ons nu overkomt geeft een machteloos gevoel. En toch kunnen we allemaal wat doen om de
verspreiding van het Coronavirus te stoppen. Ik blijf het tot vervelens toe herhalen: blijf zoveel mogelijk
thuis, houd 1,5 meter afstand en was vaker uw handen. We krijgen het virus alleen onder controle als
iedereen zich hieraan houdt.
Sinds kort heb ik als burgemeester de bevoegdheid om op te treden tegen mensen die de minimale
afstand niet in acht nemen. De politie en onze handhavers zullen dit controleren. Als waarschuwen
niet helpt, volgen boetes. Toch vertrouw ik erop dat het zover niet hoeft te komen. Ik reken op het
gezonde verstand en solidariteit van iedereen in Bernheze. En gelukkig ben ik daarin tot op heden niet
teleurgesteld.
Afgelopen zondag heb ik per auto een rondje door onze gemeente gemaakt. Onze anders zo levendige dorpen lagen er verlaten bij.
In Heeswijk-Dinther trof ik een leeg Plein 1969. De kinderen die normaliter gretig gebruik maken van het pannaveldje in Loosbroek
waren binnen. Vele ramen in Vorstenbosch waren beplakt met rode harten en de enigen die gezellig samenschoolden waren de
alpaca’s aan de Kampweg. Bij Laarstede in Nistelrode stond iemand buiten naar haar oude moeder binnen te zwaaien. En de
doorgaans zo drukke supermarkten in Heesch hadden veel minder klandizie.
De enige uitbundigheid die ik kon ontdekken was de natuur. Die houdt zich niet in maar gaat - jaloersmakend - z’n gang.
Er lopen lammetjes in de wei, de asperges zijn klaar om gestoken te worden, de bloesem bloeit uitbundig, vogels bouwen nesten en
de bomen staan in de knop.
Ik putte er hoop uit. Hoop op betere tijden, voor ons allemaal. Houd vol!
Burgemeester Marieke Moorman

INFORMATIE CORONAVIRUS
De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio. De situatie verandert steeds alsook de afgekondigde maatregelen. Volg onze website voor actuele informatie: www.bernheze.org/coronavirus.

Noodopvang kinderen
Alleen voor ouders met een cruciaal beroep
Ouders die een cruciaal beroep hebben en zelf de opvang niet
kunnen regelen, kunnen gebruik maken van noodopvang bij verschillende kinderdagverblijven in Bernheze. Dit geldt ook als u
normaal geen gebruik maakt van kinderopvang. Op www.bernheze.org/coronavirus vindt u een lijst met kinderdagverblijven in
Bernheze die noodopvang aanbieden. U kunt zich bij een van deze
organisaties voor opvang melden.
Alleen voor ouders
met een cruciaal beroep!
Wij vragen u met klem alleen
een beroep te doen op de
noodopvang als u een cruciaal
beroep hebt en zelf geen opvang kunt regelen.
Wij houden hierbij de lijst van
het RIVM aan. Bij twijfel overleggen we met het RIVM.

Kijk op www.rijksoverheid.nl/
beroepen voor het overzicht
van cruciale beroepen.
Heeft u geen cruciaal beroep?
Dan zult u tijdelijk andere opvang moeten regelen. Lukt dit
niet? Wij adviseren u dan hierover met uw werkgever in gesprek te gaan.

Bijzondere bijstand voor
thuisonderwijs
Scholen organiseren nu onderwijs op afstand. Hiervoor is een
laptop of PC nodig. Niet iedereen heeft dit thuis beschikbaar.
Mensen met een minimum
inkomen, komen mogelijk in
aanmerking voor bijzondere

bijstand. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de gemeente
Meierijstad.
Kijk op www.meijerijstad.nl
(zoekterm: bijzondere bijstand)
of bel 140413.

‘Mensen met een minimum inkomen,
komen mogelijk in aanmerking
voor bijzondere bijstand’
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Oud papier
Helaas lukt het sommige verenigingen niet meer om oud papier
op te halen. Daarom komen ophaalrondes in enkele wijken te
vervallen. Wilt u weten wanneer
ze bij u langskomen? Kijk dan
in de Afvalwijzer app. Op onze
website www.bernheze.org
(zoekterm: oud papier) vindt u
ook een overzicht van de op-

Coronavirus in rioolwater niet besmettelijk
haalrondes die niet doorgaan.
U kunt uw oud papier tot nader
bericht thuis bewaren. Als het
even kan, breng het dan niet
naar de Milieustraat. Daar is het
namelijk erg druk en zijn ook coronamaatregelen van kracht.

Vorige week was in het nieuws
dat het coronavirus is aangetroffen in rioolwater. Inmiddels is bekend dat het niet om
levende organismen gaat en
daarom geen besmetting kan
veroorzaken.

We vragen uw begrip voor dit
ongemak.

In onze gemeente zijn op diverse plekken overstorten van het

Activiteiten Koningsdag
en 4 en 5 mei afgelast
We hebben in goed overleg met
de Oranjecomités en andere organisaties besloten om alle activiteiten op Koningsdag en 4 en 5
mei af te gelasten. Wij begrijpen
dat dit voor velen een grote teleurstelling is. Voor het publiek,
maar zeker ook voor de Oranjecomités, organisaties en ondernemers die zo hard gewerkt
hebben om hun project tot een
succes te maken. De voorbe-

reidingen voor de viering van
75 jaar Vrijheid waren in volle
gang. In dit bijzondere jubileumjaar was er extra aandacht voor
onze veteranen. Ook voor deze
groep is het een grote teleurstelling dat de activiteiten niet doorgaan. Wij gaan samen met de
Oranjecomités kijken naar een
passende alternatieve invulling
van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Afgelaste evenementen
-

15

Kermis in Loosbroek 3 t/m 5 april
Oranjeconcert voor gedecoreerden 27 april
Activiteiten op Koningsdag
Herdenkingen op 4 mei
Ophalen vrijheidsvuur en Vrijheidsmaaltijd 5 mei
Vrijheidsconcert 5 mei
Kermis in Vorstenbosch 21 t/m 24 mei
Kermis in Nistelrode 30 mei t/m 2 juni
Theatervoorstelling Eldorado 3, 4 en 5 juli in Loosbroek
uitgesteld tot voorjaar 2021

riool. Ook vinden er de komende tijd werkzaamheden plaats
aan het riool. We merken dat
inwoners zich zorgen maken
over mogelijke besmetting via
rioolwater.
Die zorgen zijn dus niet nodig:
het materiaal in het afvalwater
levert tot dusver geen risico op
besmetting.

Het is wel zo dat afvalwater vies
is. Er zitten ziekteverwekkers in.
Daarom is het advies: blijf uit
de buurt van afvalwater. Raak
afvalwater nooit aan. En was
je handen als je afvalwater wel
hebt aangeraakt.
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INFORMATIE CORONAVIRUS
Compostactie uitgesteld
Afgelopen zaterdag (28 maart
2020) zou er gratis compost
te krijgen zijn op de groendepots in de gemeente Bernheze.
Door de coronamaatregelen is
er helaas geen compost geleverd, waardoor we enkelen van
u hebben moeten teleurstellen.
Dat vinden we erg jammer.

Ook in de komende weken
wordt geen compost geleverd.
Daarom organiseren we in het
najaar een nieuwe compostactie. De data daarvoor vindt u
op de gemeentepagina’s in DeMooiBernhezeKrant, op onze
website en onze social mediakanalen.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
- Pisãu, Laurenţiu-Marian,
geboren op 16-06-1974
- Mãncilã, Daniela,
geboren op 31-01-1971
- Grosu, Elena Ana,
geboren op 11-03-1971
- Grosu, Paula Roxana,
geboren op 14-08-1995
- Grosu, Tibor Laurenţiu,
geboren op 03-08-2006

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

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de
Wet basisregistratie personen
staan ingeschreven. Het onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen resultaat op.
Het college van burgemeester

en wethouders van de gemeente
Bernheze is van plan het bijhouden van hun persoonsgegevens
ambtshalve te beëindigen. Dit
kan voor hen grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben. Het formele besluit tot
uitschrijving wordt gepubliceerd
op de gemeentepagina’s in deze
krant.
- Miron, Andrei,
geboren op 20-04-1998

5388 RC Nistelrode.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft toestemming
verleend voor het houden van
een openbare geldinzameling op
grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Bernheze (APV) aan:
- Stichting Scouting Heesch voor
het organiseren van een geldinzamelingsactie in de vorm
van een flessenactie van 28
juni t/m 4 juli 2020 in Heesch.
De vergunning is verzonden
op 27 maart 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Verleende terrasvergunning
Er is een vergunning verleend om
vanaf 1 juni 2020 terrasmeubilair
te plaatsen op het voor publiek
toegankelijke (verharde) gedeelte van de weg, gelegen bij The
Duke Golf, Slotenseweg 11,

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2018 is een melding
gedaan door:
- Maasland senioren orkest en
fanfare Aurora jeugdorkest

Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen
of heeft u vragen, neem dan
contact op met het de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

voor het organiseren van een
uitwisselingsconcert jeugd en
senioren op 14 juni 2020 van
11.00 tot 13.00 uur op het
plein aan ’t Dorp in Heesch.
De toestemming is verzonden
op 27 maart 2020.
- Wandelsportvereniging Groot
Gestel voor het organiseren
van een wandeltocht op 5 juli
2020 tussen 07.00 en 17.00
uur door een deel van het
grondgebied van Bernheze.
De toestemming is verzonden
op 27 maart 2020.
- TWC Ons Verzet voor het organiseren van een Maashors
fiets 3- daagse op 2, 3 en 4
juni 2020 van 08.00 tot 20.00
uur waarbij door route loopt
over het grondgebied van
Bernheze. De toestemming is
verzonden op 27 maart 2020.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Drank- en horecawet
Er is vergunning verleend voor
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het uitoefenen van het horecabedrijf The Duke Golf, Slotenweg
11, 5388 RC Nistelrode (vanaf 1
juni 2020). De vergunning is verzonden op 24 maart 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Verkeersbesluit
Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten tot
het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
in de Rubensstraat te Heesch ter
hoogte van huisnummer 13.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld bestemmingsplan
Boogstraat ong. nabij 7 Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 12 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Boogstraat ong. nabij
7 Heesch’ ongewijzigd is vastgesteld. Het plan is te raadplegen
op
www.ruimteljikeplannen.nl
onder code NL.IMRO.1721.BPBoogstrNabij7-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt het mogelijk dat het weiland gebruikt kan worden voor
het bouwen van één woning.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld bestemmingsplan
Heescheweg/Weverstraat te
Nistelrode
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
dat in de gemeenteraadsvergadering van 12 maart 2020 het
bestemmingsplan ‘Heescheweg/
Weverstraat’ ongewijzigd is vastgesteld. Het plan is te raadplegen
op
www.ruimteljikeplannen.nl
onder code NL.IMRO.1721.BP
BPHscheweg1729NTR-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt het mogelijk om het bedrijf aan de Heescheweg 17 uit
te breiden, een twee-onder-éénkapper achter Heescheweg 11
toe te voegen en de vrijstaande
woning van Weverstraat 8 om te
zetten in een twee-onder-éénkapper.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing
Rectificatie - Ontwerpbestemmingsplan Laag Beugt
(naast 3c) Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan ‘Laag Beugt ong. (naast 3c)
Heeswijk-Dinther’ te raadplegen
op
www.ruimtelijkeplannen.nl
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPLaagBeugtHD-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het bouwen van een ruimte-voor-ruimtewoning aan de Laag-Beugt
(tussen 3b en 3c) in Heeswijk-Dinther.

Hogere grenswaarden geluid:
Voor het oprichten een woning
overwegen burgemeester en
wethouders ontheffing te verlenen voor het overschrijden van
de voorkeursgrenswaarde (artikel 83 van de Wet geluidhinder).
Het ontwerpbesluit voor deze
ontheffing ligt eveneens gedurende genoemde termijn ter inzage. Een zienswijze hierop kunt
u richten aan Burgemeester en
wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing
Rectificatie – Ontwerpbestemmingsplan Poststraat ong.
(nabij 1a) Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan ‘Poststraat ong. (nabij 1a)
Heeswijk-Dinther’, te raadplegen
op
www.ruimtelijkeplannen.nl
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPPoststrnabij1a-ow01).
Inhoud: Het plan behelst het
toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning op een
onbebouwd perceel.
Vanwege een aanpassing in de
toelichting, bestaande uit het
verwijderen van een foto, wordt
de termijn van ter-inzage-legging
met een week verlengd tot 7 mei
2020.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
Nistelrode
- Grote Heide 2
Het houden van dieren bij een

particulier
- Langstraat 8
Veranderen van een rundveehouderij en akkerbouwbedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Kasteel 4
Kappen 1 Eik en 1 Beuk
(rot, onveilig)
Datum ontvangst: 20-3-2020
Nistelrode
- Kromstraat 14
Oprichten bijgebouw
Datum ontvangst:
24-03-2020
- Tramstraat 15
Verbouw woning
Datum ontvangst:
24-03-2020
Vorstenbosch
- Peelstraat 13
Bouw veranda/carport/
tuinberging
Datum ontvangst:
24-03-2020
Heesch
- Zoggelsestraat 61
Verbouw woonhuis
Datum ontvangst:
25-03-2020
- Leekenstraat 9
Plaatsen nieuwe
gevelbekleding
Datum ontvangst:
26-03-2020
Procedure 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Bosschebaan ong. naast 19a
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Oprichten woonhuis en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 24-03-2020
- Plan De Erven
Oprichten 88 woningen en
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 25-03-2020
- Mgr vd Hurklaan 20
Bouw bijgebouw
Verzenddatum: 26-03-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunning is verleend. Omdat dit besluit leidt tot een onomkeerbare
situatie, treden ze zes weken na
verzending van het besluit in
werking.
Heeswijk-Dinther
- Abdijstraat 38
kappen 3 beuken (nieuwbouw
2 woningen)
Verzenddatum: 30-03-2020
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Nistelrode
- Dintherseweg 23
wijzigen van de voorschriften,
die betrekking hebben op het
aspect volksgezondheid, van
de eerder verleende vergunning van 14 januari 2019
Verzenddatum: 23-03-2020
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

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

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum schriftelijk
een zienswijze indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Neem voor het indienen van
een mondelinge zienswijze contact op
met de betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indien bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem
voor het indienen van een mondelinge
zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

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

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.
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Column Laaggeletterdheid
Kom naar de cursus
Een kijkje in de toekomst! Op het ogenblik ligt alles stil in verband
met corona. Ook de cursus voor laaggeletterdheid. Dit is voor veel
cursisten niet fijn. Vele van hen werken keihard om te leren lezen,
schrijven en rekenen om zo beter in de maatschappij vooruit te
kunnen komen. De oplossing kwam! De lerares bood hen aan om
via de computer of een mobieltje thuis opdrachten te geven. Veel
cursisten waren hier erg blij mee, zo konden ze door. Daarvoor is
dan de hulp van een computer en een mobieltje erg nuttig.
Zelf heb ik even een pauze genomen om lekker door mijn huis
en tuin te gaan en deze zomerklaar te maken. Me even richten
op andere dingen. Ik ben nu al vijf jaar ambassadeur van
laaggeletterdheid. Het nieuwe cursusjaar komt er weer aan. Er
zijn nog veel mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en
rekenen. Kom op mensen, meld je aan!
Neem een voorbeeld aan de cursisten die nu al op een cursus
zitten en het fijn vinden dat ze de stap hebben genomen. De cursus
‘Leren! Gewoon doen!’ wordt gegeven in Heesch. Je leert er veel,
het is een goede cursus. Om meer over deze cursus te weten te
komen neem dan contact op met ONS welzijn.
Als ik mensen wist te vinden die laaggeletterd zijn zou ik met
hen gaan praten. Hen vertellen hoe goed het is om er aan deel te
nemen. Zelf heb ik er veel geleerd. Nu vind ik het heerlijk om te
schrijven en te lezen. Het is fijn om in een spannend boek weg te
duiken, opgerold in het hoekje op je warme bank. Ik vind het fijner
dan tv kijken. Geen reclame, lekker in je verhaal blijven hangen.
Zo is mijn interesse weer naar boven gekomen in lezen en
schrijven. Als kind had ik dat al, maar door de vele fouten die
ik toen maakte was dat naar de achtergrond gezakt. Ik werd er
onzeker van en de tijd waarin ik
leefde was anders. Nu ik meer
tijd voor mezelf heb komt het
weer naar boven. Ik ben er toen
wat aan gaan doen. Met dank
aan ‘Leren! Gewoon doen!’
schrijf ik minder fouten en vind
het weer fijn om met schrijven
bezig te zijn. Zo zie je: het kan!
Annie Jacobs

Wees een beetje lief
voor elkaar

Samen komen we deze crisis door.
D66 Bernheze

De Wildhorst in ontwikkeling
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
In d’n HaDeejer (maandblad voor Heeswijk-Dinther) staat altijd een artikel
van weekblad De Brug van 50 jaar geleden. Soms verbaas je je dan over hoeveel er veranderd is. Maar soms kom je ook heel herkenbare of nog en misschien zelfs opnieuw actuele dingen tegen. Laatst ging het over de recreatie
die een oppepper nodig had.

“We hebben een gemeente met
een recreatieve taak en wij kunnen en mogen niet langer blijven
sudderen en onze gemeente laten wegkwijnen!… We moeten
ons ervan bewust zijn dat we de
toerist iets te bieden hebben…”
Destijds ging het over de start
van de museumboerderij, een
nieuwe impuls om toeristen te
trekken. Recreatie is nog steeds
een van de speerpunten van
onze gemeente. Daarom is Poli-

tieke Partij Blanco ook blij dat er
nu eindelijk werk gemaakt wordt
om van De Wildhorst weer een
aantrekkelijk park te maken, met
ruimte voor recreatie, wonen en
natuur.
Het is zeker een plan dat niet
zomaar van de ene op de andere dag uitgevoerd kan worden.
We hebben te maken met vele
eigenaren en een ingewikkelde
en dure pachtconstructie van de
ondergrond. Maar met goede wil

kunnen we een heel eind komen.
Regeren is vooruitzien, en daarom is ook verder gekeken dan
alleen het terrein van De Wildhorst. Een aantal plannen van
ondernemers in de buurt is daarom op dit moment niet wenselijk.
We willen eerst een aantal knelpunten zoals overlast van Royal
Event Palace en illegale bewoning door arbeidsmigranten oplossen voordat er weer ruimte is
voor nieuwe initiatieven.

Stilstaan
Ruud Leeijen, raadslid CDA Bernheze

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL

Opa en oma,
dikke knuffel van ons!
We missen jullie

Logan en Diyou

De zon komt door en vogels fluiten een vrolijk lied. Bloemen komen
in bloei en zelfs hommels zijn druk in de weer. Wat een levendigheid in de achtertuin. Toch lijkt de wereld stil te staan als je naar
buiten kijkt. Maar niets is minder waar! Er gebeurt juist ontzettend
veel. Het is tijd om daar even bij stil te staan.
We kijken meer naar elkaar om.
Zo halen we boodschappen voor
elkaar, sturen we sneller een
kaartje of gaan elke dag langs
opa en oma om voor het raam
te zwaaien.
Ik zie dagelijks hoe leraren alles
geven, zodat leerlingen digitaal
met schoolwerk aan de slag kunnen. Hoe hard de zorg aan het
werk is om iedereen te kunnen
geven wat er nodig is. Hoe creatief ondernemers zijn, om op
nieuwe manieren inkomsten te

krijgen. Hoe iedereen bezig is om
deze tijd samen door te komen.
Ook in huis staan we niet stil.
We zorgen voor elkaar en houden rekening met wat een ander
nodig heeft. We zoeken naar
nieuwe manieren om te kunnen
sporten in de eigen woonkamer.
Er is meer aandacht voor elkaar
en dat brengt iedereen dichter bij
elkaar.
Er gebeuren dus ontzettend veel
goede dingen. Laten we vooral

het naar elkaar omkijken en samen aanpakken vasthouden. Dit
helpt ons wanneer de wereld
weer draait zoals voorheen.
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!
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OOGcontact

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Ina van Daal uit
Heeswijk-Dinther

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

Easy
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4

2
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VOLOP VIOLEN
EN VASTE PLANTEN
Lage prijzen.
Landwinkel van puur Berkshire,
Kaathovensedijk 5, HeeswijkDinther. Maandag tot en met
vrijdag 13.00-17.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur
www.puurberkshire.nl
NIEUWE
DESSO TAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open,
di-, en za-middag op afspraak.
DAGELIJKS VERS
GEPLUKTE TULPEN
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren. Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.
BIOLOGISCHE
ASPERGES, EIEREN,
ZUIVEL VAN DE BOER,
KIPPENVLEES, VLEES VAN
HET BERKSHIREVARKEN
EN RUNDVLEES VAN DE
BRANDRODE RUNDEREN.
Landwinkel van puur Berkshire,
Kaathovensedijk 5 HeeswijkDinther. Maandag tot en met
vrijdag 13.00-17.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur
www.puurberkshire.nl.

3

1

9

4

TE KOOP

TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.
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3

5

MOOIBERNHEZERTJES
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8
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Handgemaakte kunst/
designobject:
POFMUTS IN GLAZEN
VITRINE MET LAMP
Voor interesse bel:
06-44203125.
BIOLOGISCHE
HOLLANDSE ASPERGES,
HOLLANDSE AARDBEIEN
EN ZUIVEL VAN DE BOER
Ruim assortiment.
Landwinkel van
puur Berkshire
Kaathovensedijk 5
Heeswijk-Dinther.
Maandag tot en met
vrijdag 13.00-17.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur
www.puurberkshire.nl.
PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

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

AANGEBODEN
PEDICURE NISTELRODE
DORIEN VISSER
In verband met de RIVM
maatregelen GESLOTEN tot
en met 6 april. Vendelweg 6
Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.

TE HUUR

GEBOREN

BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2,
voorzien van overhead en loopdeur. Meer informatie: neem gerust contact op met Sijme Smits
06-46111667 of kijk op
opslagunit.eu.
KANTOORRUIMTE
VAN 41m²
BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen
06-21666128
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl
OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2.
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door badge.
Informatie: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

Welkom lieve kleine

Foof

24 maart 2020
Zusje van Duuk en Boet
en dochter van
Heike en Ruud
Wat fijn dat je er bent
Geert-Jan, Pleun,
Guus en Gijs

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

Puzzle #22488

ZOTTE

Lieve oma Pas,
We willen je laten weten dat alle
(achter)kleinkinderen je enorm
missen en het jammer vinden
dat we niet mogen komen nu.
Pas goed op jezelf!

ZATERDAG

More Puzzles:

EXTRA*
KORTING

www.sudoku-puzzles.net

op
Nu ook
RDAG
DONDE

OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

HESCHEWEG 223 OSS

Lieve opa Geert
en oma Tonny,

Dikke knuffel
voor oma

Van de kleinkiendjes

wij missen jullie heel erg!
Hopelijk kunnen we snel weer
op bezoek komen!

liefs de
kleinkinderen

Om onze lieve
opa’s en oma’s
even op te fleuren.
We missen jullie heel erg.

Dikke kus Kyen en Tess
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Gerard op bezoek bij...

Mark van de Ven
I K , G E R A R D VA N D I J K , H A D H E T Z O M O O I
VOORGENOMEN MET MARK. EEN GESPREK
IN DE BRANDWEERKAZERNE IN HEESCH,
HET TWEEDE THUISHONK VOOR MARK
A L S L I D VA N D E R E G I O N A L E B R A N D W E E R .
M A A R H E T C O R O N AV I R U S S T O N D N I E T
T O E D AT E R O N N O D I G B E Z O E K I N D E
K A Z E R N E K WA M . M A A R U I T W I J K E N N A A R
MARKS WONING BLEEK OOK EEN GOED
I D E E , D E K O F F I E WA S E R U I T M U N T E N D . . .

BRANDWEER HEEFT
PRIOrITEIT
BIJ MIJN WERK
ALS RAADSLID

Mark in zijn element bij de brandweer

MAAR WIE IS DIT
RAADSLID VAN DE VVD?
“Ik ben Mark van de Ven, 36
jaar en woon samen met Revy
van Uden en onze drie kinderen, Roman, Bryen en Bo aan
de Berktstraat in Heesch. Nadat
ik mijn mavo en mijn MBO Horecamanagement aan De Rooi
Panne in Tilburg afgerond had,
ben ik gaan werken bij de Harense Smid. De horeca is echter
altijd blijven trekken en van daaruit vond ik het geweldig om de
indoorspeeltuin Marvy’s Speelwereld in Heesch op te richten en
om er als uitbater op te treden.
Na vier jaar heb ik die verkocht
en het gevelrenovatiebedrijf van
mijn schoonvader, die vier jaar
geleden bij een ongeluk een incomplete hoge dwarslaesie heeft
opgelopen, overgenomen. Het
was wel een hele omschakeling,
maar ik kon het niet over mijn
hart verkrijgen om die zaak te laten vervallen.”

EVEN WAT KORTE VRAGEN
EN REACTIES?
Hobby?
“Ja, brandweerman. Ik draai oefendagen en examendagen mee
en geef ondersteuning aan nieuwe brandweermannen”
Beste eigenschap?
“Dat is meteen ook mij slechtste,
ik maak me niet druk, nooit”
Wat vind je vervelend?
“Als mensen me niet serieus nemen”

Mijlpaal in je leven?
“De start van de indoorspeeltuin
en de geboorte van onze kinderen”
Vakantie?
“Nee, het liefste blijf ik thuis, ik
heb direct last van heimwee”
Een dag van baan wisselen met?
“Ik vind de sterren bij avond en
nacht heel fascinerend en zou
wel een dag bij NASA willen
meelopen”
Wat wilde je vroeger worden?
“Brandweerman. Mijn vader is
het ook 35 jaar geweest, ik ben
er echt mee opgegroeid.”

Gerard en Mark tijdens het ‘keukentafelgesprek’

ZOMAAR ONVERWACHTS
RAADSLID. HOE HEB JE
DAT ERVAREN?
“Ik was al vanaf 2016 lid van de
commissie Bestuur en Strategie,
dus ik had al een beetje ervaring.
Dit raadslidmaatschap is mij plotseling overkomen, dus ik moet

mijn rol als raadslid en daar ga ik
met veel enthousiasme voor.”
WAT VIND JE LEUK IN HET
RAADSWERK EN WAAR
HEB JE DE GROOTSTE
HEKEL AAN?
“Ik vind het interessant, uitda-

‘50PLUS ZIE IK IN BERNHEZE
NIET VOOR INNOVATIE ZORGEN’
JIJ BENT BRANDWEERMAN
ÉN RAADSLID IN
BERNHEZE. DAT KAN
DOOR HET FEIT DAT NIET
DE GEMEENTE BERNHEZE
JOUW WERKGEVER IS
ALS BRANDWEERMAN,
MAAR DE REGIONALE
BRANDWEER NOORD.
MAAR DIE DUBBELFUNCTIE
HOUDT WEL IETS VOOR JE
IN. HOE DOE JE DAT?
“Bij mij was het zo dat toen ik
gevraagd werd als raadslid ik
duidelijk heb gesteld dat ik op
maandagavond niet beschikbaar
ben voor de gemeente, dan geef
ik prioriteit aan de brandweer. Als
het in de raad over de brandweer
gaat, neem ik uiteraard niet deel
aan de discussie en laat dat aan
Jack van der Dussen over.”
JIJ HEBT RICO VAN
DUIJNHOVEN IN OKTOBER
2019 OPGEVOLGD.

me nu nog echt inwerken, maar
dat geeft mij een mooie kans om
er bij de verkiezingen in 2022
echt te staan.”
DE POLITIEK, HOE BEN JE
ERTOE GEKOMEN?
“Jack van der Dussen kwam in
Marvy’s wel eens op de koffie en
nodigde mij uit om eens een fractievergadering van de VVD bij te
wonen. En zo is het gekomen dat
ik me verkiesbaar heb gesteld als
raadslid in 2018. Na het wegvallen van Rico heeft de VVD mij
aangewezen.”
GA JE VOOR EEN
VOLGENDE PERIODE?
“Een krachtig ‘Ja’ is het antwoord”.
AMBITIE VOOR EEN
WETHOUDERSCHAP?
“Ja, over een aantal jaren, maar
dan moet ik natuurlijk groeien in

gend en ik leer er veel van. Een
hekel heb ik aan het vergaderen
om te vergaderen en het vergaderen over iets wat toch al lang
beslist is. We zitten als raad om
beslissingen te nemen, dat hoeft
niet over één nacht ijs, maar hoeft
ook geen drie jaar te duren.”
LANDELIJK DOET DE VVD
HET ERG GOED, LOKAAL
LUKT HET NIET ERG.
WAAROM NIET?
“Ja, kijk maar weer eens naar de
opmerking die Wiebes een tijdje
terug maakte over de ZZP-ers.
Hoe vaak wil je je eigen ruiten
ingooien? Het is gewoon dom

Foto’s: Marcel van der Steen

en wij als lokale fractie hebben
daar last van. Ik moet als raadslid
in Bernheze toch ook nadenken
voor ik iets zeg. Ik ga er samen
met Jack alles aan doen om in
2022 het tij te keren.”
ALS IK NAAR DE FOTO
VAN DE RAAD KIJK ZIE IK
NOGAL WAT 50-PLUSSERS.
IS ER NOG WEL BEHOEFTE
AAN EEN 50-PLUS IN
BERNHEZE?
“Ik weet niet of een nieuwe partij
iets gaat toevoegen, nu zijn er al
zeven partijen, maar een landelijke partij als 50Plus kan natuurlijk
altijd al zie ik toch ook niet dat zij
voor innovatie zorgen.”
HOEVEEL TIJD BEN
JE KWIJT AAN JE
RAADSWERK?
“Toch wel vijftien uur in de week.
In het begin las ik alles, nu heb ik
geleerd om er wat selectief mee
om te gaan. We hebben onlangs
een rapport gekregen van 3.533
pagina’s over energietransitie,
daar is natuurlijk geen doorkomen aan. Het lijkt me dat er eerst
maar eens een samenvatting
moet komen, voordat ik er iets
over kan gaan zeggen.”

WELKE BOODSCHAP HEB JE NOG VOOR ONZE INWONERS?
“Nu met het coronavirus kan ik niet anders zeggen dan: doe gewoon normaal, ga normaal met elkaar om en volg de richtlijnen op.
Let op elkaar en blijf het vooral samen doen.”
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DUURZAAM BOUWEN

Kies je voor de korte of de lange termijn?
BERNHEZE - De stroomranking van 2019 zorgt voor meer transparantie op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Wise, Natuur & Milieu, Greenpeace en De Consumentenbond beoordeelden de Nederlandse
stroomleveranciers op hun duurzaamheid en stelden gezamenlijk een ranglijst samen. Heb je een 10
dan lever je 100 procent duurzaam opgewekte stroom. Hoe lager het cijfer, hoe waziger het wordt.
Als je voor de korte termijn kiest,
dan kun je bij het overstappen
naar een andere energieleverancier direct geld verdienen. BECO
gebruikt hier liever niet het woord
besparen, want dat geldt alleen
voor de knikkers. Kies je voor de
lange termijn, dan kies je bewust
een echte groene energieleverancier. Met echt groen bedoelen we
dan niet de zogenaamde goedkope groene energie, waarbij
grijze stroom omgedoopt wordt
naar groene stroom met goedkope groene stroom certificaten.
Deze certificaten komen uit
Noorwegen. Daar wordt met

waterkrachtcentrales
groene
stroom opgewekt. Hiervoor krijgt
Noorwegen ‘Garanties van Oorsprong’ in de vorm van certificaten en mag deze aan grijze leveranciers verkopen, waardoor hun
stroom zogenaamd groen wordt.
Sjoemelstroom dus. BECO levert
100 procent duurzaam opgewekte stroom door zon en wind.
Wil jij ook dat jouw stroom is
opgewekt op een schone en milieuvriendelijke manier? Stap dan
over naar een duurzame energieleverancier. Jouw geld gaat
dan niet naar vervuilende kolencentrales en je stoot veel minder

CO2 uit. Duurzaam opgewekte
stroom van BECO is nu al goedkoper, dan de meeste andere leveranciers. Deze houden je alleen
maar een worst voor.
Wij zijn een coöperatie zonder
winstoogmerk. Hoe meer mensen besluiten hun energie af te
nemen van BECO, hoe lager
onze tarieven zullen zijn. Dit is de
kracht van het collectief, energie
van ons allemaal en voor ons allemaal. Ga naar onze website en
ga ook om.

Meer info of aanmelden op
www.onsbeco.nl
keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

en
Uw wens
Uw thuis!

www.jmeulendijk.nl

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

Meulendijk

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

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

Lieve lieve lieve opa,
Van harte gefeliciteerd met
je 71ste verjaardag!
Ik hoop dat ik je weer
heel snel echt kan
komen knuffelen!

Haal de
zon in
huis

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

Hele dikke kus

Amor en Jimmy

Geen btw voor particulieren
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BERNHEZE BOUWT
Vul de potten
en bakken voor
balkon en terras

PIETBOON by
DOUGLES
& JONES

Hoi Lieve opa Ronald,
Wij willen je verrassen omdat je
jarig was en 70 bent geworden!
Op deze manier is je verjaardag
toch nog bijzonder!

Groetjes Fedde en Freek (uit kenia)
Bess, Tije, Eugene en Kristel

Denk aan het nieuwe seizoen
met alle kleuren en geuren die
daarbij horen.

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

Er is nu alweer een ruim aanbod aan planten. Maak al
je potten en bakken goed
schoon, vul ze met verse aarde en planten maar!

GROEP BV
■

BETONBOREN EN ZAGEN

■

RENOVATIE SLOOPWERK

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

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 612594

Bouwplannen? Bestemmingsplan nodig? Planschade?
:
Ontzorgen
in
er g,
Uw waard
atie
onze motiv

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Heideweg 4
5472 LC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
E info@rw-groep.nl

Graafsebaan 31 Heesch
onno@roconnect.nl

WWW.RW-GROEP.NL

06-2909 9005
www.roconnect.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

www.verhoeven-montage.nl

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

oma Mien en opa Theo,

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

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

We

You !

Saar & Lonne

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291249
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Nieuwe datum Ellen ten Damme
in De Kersouwe
HEESWIJK-DINTHER - Zoals je weet mogen er in verband met het coronavirus volgens de richtlijnen van
het RIVM geen theateroptredens worden gegeven tot 1 juni. Daarmee kan de voorstelling van Ellen ten
Damme in De Kersouwe niet doorgaan op zaterdag 30 mei.

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

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

De Drie Linden

In goed overleg met het theaterimpresariaat van Ellen is er
gelukkig een nieuwe datum gevonden! De voorstelling staat nu
gepland op zaterdag 26 september.
De kaarten, die je voor deze
voorstelling besteld hebt, blijven
gewoon geldig. Dus je hoeft eigenlijk niets te doen behalve dan
deze nieuwe datum in je agenda
te zetten!
Mocht het jou helaas niet lukken om op 26 september Ellen
ten Damme in De Kersouwe te
bezoeken? Stuur dan een mail
naar de afdeling kaartverkoop

via kaartverkoop@kersouwe.nl.
Het is fijn als je in dit bericht de
naam en e-mail van de besteller
doorgeeft en dat het om teruggave van kaarten Ellen ten Damme gaat. Zij zorgen er dan voor,

Natuurtheater de Kersouwe verzet
eigen theaterproducties naar 2021

NISTELRODE - De borden
hangen van Hans van der
Velden Aannemersbedrijf
en Van Zoggel Bouw en de
bouwers zijn klaar om aan
de slag te gaan. Zij wachten op groen licht voor de
bouw van het appartementencomplex op ‘t Drie
Linden-plein.

HEESWIJK-DINTHER - De geplande Kersouweproducties van 2020 ‘De Bende van Jan de Lichte’ en
‘De Fantastelingen’ zijn in verband met het coronavirus voor komende zomer helaas gecanceld. Beide
producties zullen verschoven worden naar 2021, zo heeft het natuurtheater besloten.

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

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

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

Voorzitter Pieter-Jan van Hoof:
“Het repetitieproces voor beide
producties ligt op dit moment
uiteraard stil en het is onzeker of
er na 1 juni weer repetities mogen plaatsvinden. Dat betekent
dat er te weinig tijd is om deze
zomer kwalitatief goede voorstellingen neer te zetten. De beslissing om te cancellen is lastig,
maar geeft ook rust en duidelijkheid. Beide producties schuiven
we door naar 2021, en daarmee
ook onze 75-jarige jubileumacti-

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’

viteiten. Die leggen we nu in de
la, en halen we er straks weer
uit. Om er dan straks een fantastisch theaterfeest van te maken
met z’n allen.”
Naast de theaterproducties zal
ook het klassentheater voor
de basisscholen dit jaar niet
plaatsvinden in De Kersouwe.
De geplande evenementen van
externe artiesten zijn tot 1 juni
afgelast. Waar mogelijk worden
deze voorstellingen verzet.

Toon en Ellie van der Heijden (Loosbroekseweg) schreven dat de
foto gemaakt is in de kloostertuin waar Toon destijds naast woonde.
Het is een klassenfoto van de kleuterschool. Toon herkende zichzelf,
hij zit op zijn knieën voor in het midden met een gestreept shirt
en bril. Derde van links Henk van Nuland (Heuvelstraat) en de 4e
van links is Thea van den Akker van het Maxend. Ook Maria Reizevoort-van Lith dacht zichzelf te herkennen op de foto. Volgens
Maria is het tweede meisje naast Toon Nellie van den Hoogen. En de
eerste jongen rechts van Toon is volgens haar Jan Vogels.
Alle mensen die hebben gereageerd op deze foto, bedankt!

Lieve opa Jo & oma Ria,

Kusjes Ruben, Daan en mama Monique

Voor alle evenementen volgt De
Kersouwe uiteraard de richtlijnen
van het RIVM en de overheid. Bij
aanpassingen zal het Natuurtheater steeds de bezoekers van
deze voorstellingen persoonlijk
op de hoogte brengen en is te
lezen op www.kersouwe.nl.

Wie, wat, waar en wanneer

Op de foto in DMBK van 18
maart zijn zowel reacties per
mail als via de telefoon binnengekomen. Hierdoor is een
aantal namen bekend geworden. Van meerdere personen
vernamen wij dat deze foto is
gemaakt achter het voormalige klooster.

We kunnen elkaar niet knuffelen nu.
Daarom sturen we jullie met
dit kaartje veel klapzoenen,
schaterlachen en
scheetjes natuurlijk!

dat je het geld van deze gekochte kaarten terugkrijgt.
Voor nu: Zorg goed voor jezelf
en elkaar. En als het weer kan en
mag, heel graag weer tot ziens
in het mooie openluchttheater!

NISTELRODE Met regelmaat
verschijnt in
DeMooiBernhezeKrant een foto,
waarvan de Heemkunde Nistelvorst
geen informatie heeft.

Heb jij gegevens over deze foto, dan stelt de Heemkundekring het op prijs als je dat laat weten.
Je kunt informatie sturen aan hkknistelvorst@gmail.com of bellen met 06-33587468. Als er juiste
informatie ontvangen wordt, zullen we het via deze krant weer laten weten.

Wil jij je opa of oma, oom of tante,
vriendje of vriendinnetje, iemand
die je niet kunt zien door de
‘corona-regels’ via DeMooiBernhezeKrant laten weten
dat je aan ze denkt.
Stuur dan maximaal
30 woorden en een foto naar:
info@demooibernhezekrant.nl

De nachtburgemeester
wenst iedereen sterkte en een
goede gezondheid voor alle
inwoners van Bernheze.
Help elkaar en hopelijk is
snel weer alles goed.

Nachtburgemeester
(Jaap van Klinken)

25

Woensdag 1 april 2020

75 Jaar bevrijding in Nistelrode; Broer van Gestel
De familie Van Gestel woonde destijds in het pand aan Laar. Dit is het huis waar later de Sparwinkel en het Chinese restaurant in gevestigd waren. Pa van Gestel was er vanuit Oss een Edah kruidenierswinkel begonnen. In dit huis is Broer
als het derde kind geboren.

Het huis waar Broer geboren is
Foto: HKK Nistelvorst

Het grote gezin van Van Gestel bestond uit
vader Frans en moeder Victoria van Gestel-van de Rakt en hun twaalf kinderen.
Zes jongens en zes meisjes. Eén jongen,
Victor, is in 1946 in Oss in het oude ziekenhuis aan hersenvliesontsteking overleden. De militairen hadden nog penicilline
gebracht maar het was helaas te laat. Dit
medicijn was in die tijd heel erg schaars.
De voornaam van Broer is eigenlijk Frans,
maar zijn twee oudere zusjes noemden
hem broertje. Dat is later Broer geworden
en altijd zo gebleven.

Tijdens de mobilisatie was er bij de familie
Van Gestel ene kapitein Hooijer ingekwartierd. Deze man had voor de familie een
kinderfietsje geregeld en werd daarom
kapitein Fietske genoemd. Onlangs vond
Broer een lijstje op zolder met een foto
van de Maasbrug in Rotterdam. Achterop stond heel klein, alleen met een loep
leesbaar geschreven: “Ter herinnering aan
mijn inkwartiering in Nistelrode, ….1938
tot februari 1939. Kapitein Hooijer.”

Nederlandse militairen tijdens de mobilisatie
in Nistelrode
Foto: HKK Nistelvorst

Broer vertelde dat destijds hun huis is
beschoten en dat was na de oorlog nog
steeds goed te zien. Er zat nog een kogelgat bij het raam. Ook kwam er een kogel
dwars door het dak gevlogen, maar die
ketste af tegen een muur. Hierdoor hadden zijn ouders, die lagen te slapen, alle
geluk van de wereld dat ze niet geraakt
werden.
Als het vliegveld in Volkel weer eens door
de geallieerden gebombardeerd was, dan
hielden de Duitsers en/of de NSB’ers een
razzia om werklui op te trommelen.

Knecht Wijdeven met Broer

Foto: HKK Nistelvorst

Broer was ten tijde van de bevrijding ongeveer 11 jaar oud. In 1939 is het gezin
verhuisd naar het pand aan de overkant
van de weg, waar de Edahwinkel voortgezet werd. In dit pand had Broer later
jarenlang een interieur- en meubelwinkel.
Als laatste was er in dit pand een kapsalon
gevestigd. Het karakteristieke pand is helaas onlangs gesloopt.
Broer zit vol mooie verhalen. Dat blijkt
vooral tijdens zijn hilarische presentaties
bij HKK Nistelvorst waar hij steeds heel
veel publiek vermaakt. Als hij begint te
vertellen ga er dan maar gerust voor zitten.

Edahwinkel van de familie Van Gestel

Foto: HKK Nistelvorst

Ook pa van Gestel kon dan gedwongen
worden om met de ‘Arbeidsdienst’ op
Volkel te moeten werken. Om daaraan
te kunnen ontsnappen was er naast de
ouderslaapkamer een luik in de vloer gemaakt. Op de benedenverdieping stond
precies onder dat luik een kast. Deze kast
was tot aan het plafond verhoogd. In geval van een razzia kon pa van Gestel door
dat luik kruipen en boven in die verhoogde kast gaan zitten schuilen. En als tweede ontsnappingsmogelijkheid zat er in die
ruimte in de bovenkant van die kast ook
weer een luik dat dan weer in de kast uitkwam. Door nu uit die kast te kruipen kon
pa verder de tuin in om zich daar alsnog
te verbergen.
Bij hun buren, in het huisje van Leonard
van den Broek en Dina van Delst, lag in de
voorkamer een kindje te slapen. Dat was
aan de kant van Van Gestel. Er vloog een
kogel door het raam en die knalde tegen
een schilderij dat boven het kinderbedje
hing. Het hele bedje lag vol glas, maar het
kind was wonder boven wonder ongedeerd.
Achter dit huisje bevond zich een enorme
afgedekte regenput. Bovenop deze put
was een snijtafel gemaakt om vlees uit te
benen en te snijden. In hun Edahwinkel
kwamen de militairen dit vlees ophalen.
Broer is nu nog verwonderd over de enorme hoeveelheden vlees die daar verorberd
werden.
Aan de achterkant van de jongensschool
lagen militairen ingekwartierd. Onder
hen ook ene Pico en een Ferdinand. Pico
was een klein manneke en Ferdinand was
enorm groot van postuur. Zij wilden dat

de school. Achter het hek schalden de
schooljongens: “Hé rotmoffen, laat onze
mister los.” Meester Broekman dook onder en kwam later terug.”

Huisje van Van den Broek, hier staat nu een
kapperszaak
Foto: HKK Nistelvorst

Broer elke dag even bij hun langskwam,
want zij hadden allebei een zoontje dat
ongeveer even groot was als Broer. Over
deze Pico vertelde Broer nog het volgende: “Na de oorlog was Mien van Lith naar
Canada geëmigreerd. In dat grote Canada
kwam ze toevallig ene Pico tegen en die
vertelde tegen Mien dat hij in Nistelrode
ingekwartierd was geweest. Dit verhaal
had Mien naar de zus van Broer, Els geschreven. En dat in het enorm grote Canada!”

‘Er vloog een kogel door het
raam en die knalde tegen
een schilderij dat boven
het kinderbedje hing’
Zoals alle kinderen moest broer voor zover mogelijk gewoon naar school. Maar
doordat ruimtes steeds door de militairen
gevorderd werden, moest de school nogal eens verplaatst worden. Ze hebben les
gehad op het toneel en in de kleedkamer
van het parochiehuis. Maar ook waren er
noodklasjes gehuisvest in D’n Eiermijn in
de Lindenstraat. Broer zat bij mister Mineur op de ‘Eierschool’. Verder hadden ze
vaak les in de open lucht op de wei van
Bert Pennings bij de (oude) begraafplaats.
Maar vaak was er in de zomer weinig tot
geen school omdat er niet genoeg leerlingen aanwezig waren. De kinderen konden
gewoon thuisgehouden worden om mee
te helpen met de oogst. Rogge maaien,
hooien, aardappelen rapen en meer van
dat werk. Broer kreeg hier echter nooit vrij
voor, want thuis hadden ze een kruidenierswinkel.
In het archief van HKK Nistelvorst vond
ik een handgeschreven brief van meester
Van der Zanden aangaande de jongensschool uit die tijd.
Citaat: “In 1944 moesten veel mannen
naar het vliegveld in Volkel om gaan werken. Ook meester Broekman werd achter
ons huis (Weijen A1, bij G.v.Dommelen)
gearresteerd. Twee Duitsers achter hem
met het geweer in zijn rug kwamen langs

De Eiermijn aan de Lindenstaat

Foto: HKK Nistelvorst

De overbuurvrouw van de familie Van Gestel was hoogzwanger. In Nijmegen was
een vrouw die een complete babyuitzet
wilde verkopen, maar vooral om te ruilen
voor eten. Nijmegen was een week tevoren platgebombardeerd. Aangezien er in
deze omgeving geen babyuitzet te vergaren was, werd besloten om die op te gaan
halen. Broer wist die mensen te wonen en
kon enigszins de weg wijzen.
Na de bevrijding kwam er op een avond
een V-1 overvliegen en die begon te sputteren. Broer stond boven bij het raam te
kijken en te bidden: “Och Lief Vrouwke,
gift ‘m nog een douwke”. Daarna sloeg
de V-1 bij de familie Wim van den Broek
op de Achterstraat in.
Henk Geurts
Voor reacties en aanvullingen:
henkgeurts@home.nl
Lees meer interviews op: www.nistelvorst.nl
75jaar bevrijding.

HERDENKING

75 JAAR
BERNHEZE

ONDERSTAANDE VERHALEN
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE
GEPUBLICEERD

D-Day (5 juni)
We Remember (14 augustus)
Piet Hanegraaf I (28 augustus)
16-18 September (11 september)
Een oorlogsmisdaad (18 september)
Ochtend 19 september (25 september)
Middaguur 19 september (2 oktober)
Zuivering Laverdonk (16 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
(23 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
(6 november)
Het veldhospitaal (13 november)
1 oktober (27 november)
Ramp op Den Dolvert (11 december)
Piet Hanegraaf II
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
(18 december)
Koeien begraven (8 januari 2020)
Schietoefening Franse Soldaten
(22 januari 2020)
Mijn tante I (12 februari 2020)
V-1 in Dinther (19 februari 2020)
Duits geweer functioneel gemaakt
(11 maart 2020)
Mijn tante II (18 maart 2020)
Broer van Gestel (1 april 2020)
Piet Hanegraaf III
Bernard v.d. Heijden
Burgerslachtoffers
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Van Soest & Partners opent
corona-adviesloket
HEESCH/HEESWIJK-DINTHER - Van Soest & Partners accountants en adviseurs wil ondernemers
uit Bernheze die in de problemen komen als gevolg van het coronavirus helpen door middel van
telefonische adviesspreekuren.

Het kabinet heeft zeer recent
extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven
om zodoende de negatieve
effecten van het coronavirus zo
goed mogelijk te compenseren.
Deze maatregelen komen
bovenop de reeds eerder
genomen maatregelen.
Daarnaast worden deze maatregelen de komende tijd
steeds aangepast en/of verder
uitgewerkt, een en ander naar
gelang de ontwikkelingen
rondom dit virus. Voor meer
informatie hieromtrent
hebben wij een speciale MKBNieuwsbrief Corona op onze
website geplaatst waarin de
financiële steunmaatregelen
voor bedrijven zijn samengevat:
www.soestacc.com/downloads.
Zodra hier een update van is,
zullen wij deze wederom op
onze site plaatsen. Wij kunnen

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

Lieve opa en oma,
We hopen dat deze tijd snel voorbij
gaat en we jullie weer lekker
kunnen knuffelen want
we missen het zo!

Liefs van Elin en Bente

Foto: Ad Ploegmakers

Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €10,00
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

Coronanieuws
ons voorstellen dat u hulp nodig
heeft bij het aanvragen van een
van deze steunmaatregelen.
Wij hebben al sinds jaar en
dag gratis inloopspreekuren
op ons kantoor, iedere eerste
woensdag van de maand.
Gezien de huidige enorme
behoefte aan informatie
over alle steunmaatregelen,
willen wij deze maandelijkse
inloopspreekuren nu tijdelijk
uitbreiden naar gratis telefonische adviesspreekuren
gedurende de hele week voor
ondernemers uit de gemeenten
Bernheze en Oss.
Heeft u behoefte hieraan?
Graag even van tevoren
bellen om hier een tijd voor te
reserveren. Wij hopen op deze
manier alle ondernemers uit
onze regio te kunnen helpen
in deze voor ieder van ons
moeilijke en onzekere tijd.

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com

Lieve opa Willy & oma Henny
en opa Bert & oma Marion,
we vinden het niet leuk dat we
elkaar nu niet mogen zien.
We missen jullie!

Veel liefs Lynn en Suze

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 6 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.

1. Hoe heet de column van het CDA deze week?

2. Wat is prioriteit bij Mark van de Ven?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Naar welk natuurgebied gaan de vlinders terug?

4. Hoe heet de column van Annie Jacobs?

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

5. In welke stand staat de molen van Vorstenbosch?

Winnaar vorige week:
Nettie Visschers
Het antwoord was:
LIEFDE
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Nieuwe judopakken Lauke Brouwers
HEESWIJK-DINTHER – Tien sponsoren hebben het mogelijk gemaakt dat Lauke vanaf
het begin van dit jaar in het nieuw op de wedstrijdmat verschijnt. Onderdelen van de
judo’gear’ zijn onder andere pakken, ondershirts, scheenbeschermers en een hoodie.

Dit alles is mogelijk gemaakt door Jos Damen Metselwerken, Van Wanrooij onderhoud en servicedienst, PvdH stucwerken,
A. Bekkers bouw en onderhoud, b-way
productions, Biologisch melkveebedrijf
Arnoud vd Wijst, DenDort schilderwerken, Ruvo water & warmtetechniek,
Bouwbedrijf Gebr. Kanters en Mep Marketing. Hiervoor nogmaals bedankt!
Lauke behaalde dit jaar bij een van de
meetmomenten een 5de plaats in Enschede en werd 7de in Eindhoven op een internationaal toernooi.

Verder behaalde ze op NK-18 een dikverdiende 7de plek en een weekje later in Almere werd Lauke verrassend 9de op NK
-21. Helaas wist ze zich hierdoor net niet
te plaatsen voor een ECC (European cup).
Verderop in dit jaar staan er nog wedstrijden op het programma in Mierlo, Echt,
Venray, Arnhem en Den Haag, alsmede
wedstrijden in Belgie, Duitsland en Polen.
Helaas is het nu in verband met de coronacrisis onzeker geworden of deze wedstrijden doorgaan.

HBV organiseert kleurwedstrijd
HEESCH - Vorige week heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te perken. Bestaande maatregelen
blijven gelden en aanvullende maatregelen worden genomen.
Deze maatregelen hebben ook effect op
de activiteiten van de Heesche Badminton
Vereniging. Zo kan er voorlopig niet gebadmintond worden. Maar stilzitten doet
de vereniging zeker niet! De badmintonners organiseren allerlei activiteiten om
mensen in deze tijd toch samen te brengen en aan de slag te houden.
Kleurwedstrijd
Vanaf vorige week kan iedereen die dat
wil, meedoen aan de kleurwedstrijd van
de Heesche Badminton Vereniging. Door
één van de twee HBV-kleurplaten, met
daarop clubmascotte Hissie, zo mooi en
creatief mogelijk in te kleuren en te versieren, kan een mooie kleine prijs gewonnen
worden. Iedereen die dat wil, HBV-lid of
niet, mag meedoen.

Meedoen kan door één van de kleurplaten
te downloaden op www.hbv-heesch.nl,
de ingekleurde/versierde versie vóór 1
mei in te scannen of te fotografen en op
te sturen naar info@hbv-heesch.nl.
Het origineel mag je zelf bewaren of afgeven aan je lieve opa of oma, tante of
oom of iemand anders die deze periode
wel wat extra kleur kan gebruiken.

Gevolgen voortijdige afgelasting
seizoen 2019-2020
OSS/HEESCH - Het voortijdige einde van het seizoen betekent ook dat de laatste wedstrijden van DOS’80 en Olympia’89 zijn gespeeld. Beide clubs namen afscheid met
een zege. De jongens B2 van Olympia/DOS zegevierden bij BEDO (26-28), terwijl de
meiden C1 van DOS/Olympia met 11-25 wonnen bij The Flyers.
Nog meer gevolgen van het besluit van
het NHV; de dames blijven actief in de
eerste klasse. Zij waren verwikkeld in een
intense degradatiestrijd en stonden net
boven de streep. De heren 3 zien een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijk kampioenschap door hun neus geboord worden. Met nog drie duels te gaan hadden
zij vier verliespunten minder dan de eerste
concurrent.
Gelukkig blijft dat leed de meiden D1 bespaard. Zij waren net zo oppermachtig als
de heren 3, maar zij werden voor alle corona-ellende al onbereikbaar voor de con-

currentie en konden een feestje vieren.
Mooi feitje: in het laatste Olympia-weekeinde wonnen alle teams van afscheidnemend hoofdtrainer Frans van Erp: heren
1, heren 2, heren A, jongens B1, jongens
B2 en jongens C.
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Kleur
mooi in!

TER DAY EGG COLLECTION

EASEASTER
TER DA DAY EGG COLLECTION
Y EGG
COLLE
CTION

Bron:
Wim Rijkers en
Jan Smolenaers
Met hart voor de zorg

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

