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WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Vluchtelingenkinderen zijn trots op hun mooie kleurplaten Foto: Marcel van der Steen

Kleurrijke wensenKleurrijke wensen
voor de zieken

HEESCH - In Heesch hebben
34 vluchtelingenkinderen mee-
gedaan aan de kleurplatenactie 
van VluchtelingenWerk Nederland. 
Met deze kleurplaat wil 
VluchtelingenWerk laten zien dat 
mensen die het maatschappelijk 
gezien wat moeilijker hebben, 
ook aan andere mensen denken. 
De kinderen kleurden een 
speciaal voor dit doel ontwikkelde 
kleurplaat zo mooi mogelijk in. 

Zij vonden het moeilijk zelf een goede 
wens erop te schrijven. Sommigen hoop-
ten dat de corona snel weer over was en 
de school weer open zou zijn, anderen 

verlangden naar het einde van de oorlog 
in Syrië, maar er waren ook kinderen die 
graag een cadeau voor zichzelf wensten. 
Gelukkig mochten alle kinderen een ca-
deautje voor zichzelf uitkiezen en de pen-
nenzakjes van Frozen waren favoriet! 

De kleurplaten werden overhandigd aan 
Jan van der Leest, voorzitter van zieken-
vereniging De Horizon. De vrijwilligers 
van De Horizon hebben de kleurplaten 
deze week in een envelop bij diverse zieke 
mensen in Heesch bezorgd. Vluchtelingen-
Werk Bernheze dankt alle kinderen en de 
vrijwilligers van de Horizon voor hun ge-

weldige inzet, waardoor er een glimlach op 
de gezichten van zieke mensen in Heesch
getoverd is! De kinderen laten zien dat 
VluchtelingenWerk Bernheze in deze tijd 
nog steeds anderen kunnen helpen en bij-
staan.
Mocht jij vluchtelingen in de gemeente 
Bernheze willen ondersteunen, dan kun 
je altijd vrijblijvend contact opnemen met 
het kantoor in Heesch,
0412-456909 of mailen naar 
bernheze@vluchtelingenwerk.nl.

VluchtelingenWerk Bernheze volgt de 
RIVM-regels waardoor de begeleiding 
grotendeels op afstand wordt gedaan. Als 
je wilt weten wat jij allemaal kunt doen, ga 
dan naar de website van Vluchtelingen-
Werk Bernheze.

‘Ook aan andere
mensen denken’

Help BHIC Help BHIC 
met corona-met corona-
collectie van collectie van 
BrabantBrabant

Zie pagina 28
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Gaat u ook barbecueën?

Wij hebben al een BBQ-pakket
voor € 23,95 voor vier personen

Kijk eens op onze website
www.slagerijvanorsouw.nl

‘t Dorp 34  Heesch    -    0412-451212
info@slagerijvanorsouw.nl    -    www.slagerijvanorsouw.nl

DIT WEEKEND WORDT HET 
PRACHTIG 

WEER!

Nieuw bij BBQenzo.nl

BBQ to go!
Bestel voor 14.00 uur 

en haal deze vanaf 
16.00 uur op.

0412-610102
nistelrode@bbqenzo.nl

Het wordt een avondje uit voor 
het hele dorp! Maar dan thuis op 
de bank, met een bakske koffie 
of wat sterkers in de hand, fa-
natiek de bingokaart afstrepen. 
Zet zaterdag 23 mei maar vast 
in je agenda voor een avond vol 
vertier.

De bekende presentatoren Kris-
tel, Brechtje, Anita en Bart D’n 
Hoes staan de gehele avond tot 
jouw beschikking als presentato-
ren van deze knotsgekke show 
vol humor en vertier. 

Behalve de bingo zijn er over de 
avond verspreid nog meer spec-
taculaire prijzen te winnen. Dit 
kan door de spellen die als rode 
draad tussen de bingo door lo-
pen. Spanning en sensatie op het 
puntje van je stoel. Vanzelfspre-
kend zijn de prijzen ingekocht 
bij onze lokale ondernemers, 

want Ben Loyaal, Koop Lokaal! 
Vanaf 20.00 uur gaan we op 
YouTube live-streamen vanuit 
DeBAR-studio en is de Online 
Dorpsbingo van HDL TV-show 
rechtstreeks thuis op je scherm 
te aanschouwen! 

De avond bestaat uit drie 
bingorondes waarvoor de bin-
gokaarten online te koop zijn via 
www.naastdebar.nl/bingo. 

Een bingokaart kost € 7,50 en 
drie kaarten kosten € 19,50.

Heb je Bingo?? Stuur dan een 
foto van je bingokaart en je 
naam via WhatsApp naar het 
belpanel in de studio. De win-
naar wordt teruggebeld en live 
in de uitzending gehaald! 

HDL online Dorpsbingo
Zaterdag 23 mei om 20.00 uur.

De knotsgekke Online 
Dorpsbingo voor HDL

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Het zijn voor de leuke dorpen 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek lastige tijden waarin de gezellig-
heid buiten de deur helaas erg gemist wordt dus... is de HDL Online 
Dorpsbingoshow bedacht!

TIP

Couscous salade,
lekker voor bij de barbecue

BOODSCHAPPENLIJSTJE
400 gram couscous
1 komkommer
300 gram feta
1 potje mais
100 gram pijnboompitjes
1 bosje koriander

WERKWIJZE
Bereid de couscous zoals vermeld op de verpakking. 
Snijd ondertussen de komkommer klein, de 
feta in blokjes en de koriander fijn. Rooster de 
pijnboompitten en laat de mais uitlekken.
Schep alles door de couscous. 

Heerlijke salade

als bijgerecht
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Snorona
Als ik nu vragen zou moeten beantwoorden voor een coronacrisis-
opiniepanel, zou ik vaak het vakje ‘geen mening’ volkladden. 
Misschien heb ik wel een mening over bepaalde zaken, maar ik 
merk dat ik steeds meer zucht als ik alleen al het woord ‘corona’ 
lees. Ik heb geen zin in meer nieuws, meer achtergrond, meer 
meningen over het onderwerp. En dat terwijl ik normaal gesproken 
een echte nieuwsjunk ben en bijna alles wel wil volgen; corona 
komt me zo ongeveer de neus uit. Ik kan geen virologen, economen 
of ministers meer zien die me willen overtuigen van hun meningen 
en bevindingen. Boeien mensen, ik ben corona-moe.

Sinds afgelopen zondagavond weet ik dat er in ieder geval één 
persoon op de wereld is die precies hetzelfde voelt als ik. Marnix 
van Boer zoekt Vrouw. Marnix is ook klaar met het feit dat alle 
aandacht naar het coronavirus gaat en vind het tijd om Nederland, 
en misschien wel ver daar buiten, eventjes weer aan iets anders te 
laten denken. Even geen termen als RIVM, IC-capaciteit, recessie, 
depressie, werkloosheid, flatten the curve en algehele malaise. 
Rond kwart voor negen op zondagavond was het tijd voor een 
totaal ander, en wat mij betreft veel boeiender onderwerp, de snor 
van Boer Zoekt Vrouw-Marnix.

Ik kan me in ieder geval niet voorstellen dat er een andere reden 
dan puur vermaak voor Marnix was om zijn nieuwe snor aan de 
wereld te tonen. De snor is namelijk al sinds begin jaren negentig 
uit het straatbeeld verdwenen. Volkomen terecht als je het mij 
vraagt, maar destijds waren het tenminste nog volle borstelsnorren 
die mannen op hun bovenlip hadden staan. De snor van Marnix 
was een uit de hand gelopen vlassnorretje met dode punten aan 
de zijkant en leek in niets op een serieuze poging iets 
van het snorleven te maken.

Ik was in ieder geval heel blij dat ik op 
maandagochtend weer iets anders te bespreken 
had bij de digitale koffieautomaat. Noem me maar 
ontzettend oppervlakkig, maar ik weet wel dat ik 
van een discussie over de snor van Marnix veel 
meer energie krijg dan weer een gesprek over 
corona.

de zijkant en leek in niets op een serieuze poging iets 

Ik was in ieder geval heel blij dat ik op 
maandagochtend weer iets anders te bespreken 
had bij de digitale koffieautomaat. Noem me maar 
ontzettend oppervlakkig, maar ik weet wel dat ik 
van een discussie over de snor van Marnix veel 
meer energie krijg dan weer een gesprek over 

Burgemeester Moorman opent 
‘Een woord van troost’-route

“Een kadootje is het, deze woor-
den van troost“, zegt de burge-
meester. En het is nodig, want er 
is heel veel verdriet in Bernheze. 

Verdriet om mensen die overle-
den zijn, verdriet om de vele be-
smettingen, verdriet om de zie-
ken en verdriet bij ondernemers. 
Woorden bieden troost in moei-
lijke tijden waarin we elkaar niet 
kunnen vastpakken en een arm 
om elkaar heen kunnen slaan.

Een compliment aan Mathieu 
Bosch en Jeanine van der Gies-
sen van de Bernhezer Kunst-
kring; binnen tien dagen hangen 
er intussen veertien gedichten in 
Bernheze. In Heesch bij CC De 
Pas, De Eijnderic, Jumbo Wieg-
mans, De Bakkers Lamers en Van 
Munster Recyclers (twee keer). In 
Loosbroek bij Lunenburg Events 
& More en Dagwinkel Schou-
ten. In Nisterode bij Van Tilburg 

Outlet. In Heeswijk-Dinther bij 
Laverhof en Jumbo, in Vorsten-
bosch tenslotte bij Medi Spa 
Annelies (twee keer) en in de 
Kerkstraat.

Na het officiële gedeelte deelde 
Ilse Lamers met gepaste afstand 
een stukje ‘Bernhezer’ uit. Deze 
lekkernij heeft als slogan ‘Beter 
een goede Bernhezer dan een 
verre vriend’.
“De Bernhezer Kunstkring is nog 
op zoek naar meer ondernemers 

of particulieren die mee willen 
werken aan het initiatief door 
hun reclameframes ter beschik-
king te stellen voor poëzie,” ver-
telt bestuurslid Jeanine van der 
Giessen. “We leveren gratis een 
bemoedigende tekst op een pas-
sende zeildoek aan.” 

Tevens is er een fietsroute ge-
maakt zodat iedereen een rond-
je Bernheze kan fietsen om de 
woorden van troost te bezoeken. 
De fietsroute is te downloaden 
met een link bij het nieuwsbe-
richt op www.mooibernheze.nl.

BERNHEZE - Burgemeester Moorman opende vrijdagmiddag 15 mei officieel het 
project van de Bernhezer Kunstkring ‘Woord van Troost’ bij De Bakkers Lamers in 
Heesch. Zij hebben ook een reclameframe beschikbaar gesteld.

Jeanine en de burgemeester onthullen het gedicht van Toon Hermans Foto: Marcel van der Steen

Beter een 
goede 
Bernhezer 
dan een
verre vriend
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Lijkt het je leuk om een steen-
tje bij te dragen en iets te bete-
kenen voor eenander? Je kunt 
je aanmelden als vrijwilliger, 
voor klusjes en hulp bieden tot 
aan iemand kennis laten maken 
met jouw hobby’s, interesses of 
werkzaamheden.

Mensen die op zoek zijn naar 
een maatje, hobby, interessante 
bezigheden of hulp nodig heb-
ben kunnen zich ook aanmelden. 
Even aangeven wat of wie je 
zoekt en jouw oproepje staat 
klaar! Je kunt in de ‘etalage’ kij-
ken of er een match tussen staat, 
daarnaast kun je, zoals gebruike-
lijk, ook contact krijgen via mail 
of telefoon met de stichting.

Omdat de coronamaatregelen 
nu langzaamaan versoepelen, 
kan Stichting WIJ,HEESCH zich 
vanaf nu weer meer gaan rich-
ten op het oorspronkelijke doel: 
eenzaamheid bestrijden door 
matches te maken. Misschien 
een wandeling met iemand op 
gepaste afstand? Iemand mee-
nemen bij een hobby, activiteit 
daar waar nu weer mogelijk? 
Graag!
Mocht je door de corona nog 

niet naar buiten kunnen, je een-
zaam voelen of hulp nodig heb-
ben? Ook dan staat WIJ,HEESCH
klaar! 

Mensen blijf gezond, houd af-
stand, blijf betrokken en let een 
beetje op elkaar. 

Voor aanmeldingen, vragen 
et cetera kun je contact opne-
men met Stichting WIJ,HEESCH 
per e-mail: info@wijheesch.nl 
(nieuw e-mailadres) 
online op www.wijheesch.nl of 
telefonisch via 06-12997409.

Wil je onze nieuwsbrief ontvan-
gen? Dan even mailen naar ons 
(nieuwe!) mailadres. Ook de di-
gitale beeldbel-flyer kun je per 
mail aanvragen.

GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

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

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

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

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

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

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

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

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

Als BHV-opleider geven we graag
het goede voorbeeld

AED-kast voor een ieder te gebruiken in nood, gemonteerd
aan de voorgevel van ons kantoor op Laar 63a te Nistelrode.

Aangemeld bij www.hartslagnu.nl
en EHBO-vereniging Nistelrode.

Wilt u ook leren zo’n AED- 
kast te gebruiken? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op.

Vikamco Advies en Opleidingen
Laar 63a, Nistelrode
0412-645864
info@vikamco.nl
www.vikamco.nl

Prikposten 
Bernhoven 
gesloten 
op 21 mei 
en 1 juni
BERNHEZE/UDEN - Alle prik-
posten van Bernhoven zijn op 
Hemelvaartsdag: 21 mei en 
Tweede Pinksterdag: 1 juni ge-
sloten (ook prikpost Poli Oss en 
Route 10 in Uden). 

Een actueel overzicht met de lo-
caties en openingstijden van de 
prikposten staat op 
www.bernhoven.nl/prikpost.

WIJ,HEESCH lanceert site
HEESCH - Blij en trots presenteert WIJ,HEESCH haar website die 
vanaf nu online staat. Het bestuur van deze stichting vindt het heel 
spannend, bijzonder en is bovenal enthousiast. De website gaat 
bijdragen in het doel: mensen met elkaar verbinden, eenzaam-
heid bestrijden en bewustwording van elkaar. Dat is waar Stichting 
WIJ,HEESCH voor gaat.

‘Weer meer richten op 
het oorspronkelijke doel: 
eenzaamheid bestrijden’

HEESCH - Eind februari is de 
jaarlijkse bijdrage van de do-
nateurs geïnd. Hierbij een gro-
te dank aan alle donateurs voor 
hun bijdrage. 

De activiteiten van De Horizon 
liggen momenteel stil vanwege 
het coronavirus. Wanneer het 
weer mogelijk is, zullen de acti-
viteiten weer worden hervat. 
Deze activiteiten worden mede 
mogelijk gemaakt door deze 

financiële steun. Normaal ge-
sproken worden in het voorjaar 
de kasdonaties opgehaald, maar 
gezien de huidige ontwikke-
lingen is dit verplaatst naar het 
najaar.

Donateurs bedankt!

Bericht vanuit Laarstede

Team Welzijn KleinSchalig Wonen Laarstede: 

Graag willen we, in het kort, onze ervaringen delen. 
Ten eerste; het gaat goed met onze bewoners! 

En ondanks dat we onze lieve vrijwilligers missen, 
gaan verschillende activiteiten door, zij het op een 
andere manier. Zo worden er nu meer individuele 
activiteiten gedaan, een extra praatje gemaakt. 
We hebben een ‘Beleef TV’ waar veel gebruik 

van wordt gemaakt, hier kunnen bewoners een 
spelletje op doen, maar ook naar muziek luisteren. 
We kijken samen naar uitzendingen van vroeger, 
we zingen met elkaar, de haren worden in de krul 

gezet… kortom elke dag zo fi jn mogelijk.
Sinds twee weken hebben we een Babbeltent, 
wat heel fi jn is voor onze bewoners, maar ook 

zeker als fi jn wordt ervaren door de familie. Hier 
kunnen ze elkaar weer zien en spreken en doordat 
de scheidingswand van plastic is, kunnen ze elkaar 

ook een beetje voelen met de handen. 
Zo mooi dat dit mogelijk is gemaakt, 
mede door initiatieven van buitenaf. 

Ook heel mooi is dat er artiesten zijn die 
optreden net buiten de tuin, waar de bewoners 
met goed weer van kunnen genieten. Dank voor 
alle attenties, kaartjes, tekeningen, snoepgoed, 

aardbeien, chocola, die we hebben mogen 
ontvangen. Hartverwarmend! En met nog een 

beetje doorzettingsvermogen, duurt het hopelijk 
niet meer al te lang, kunnen we elkaar weer in 

levende lijven omarmen, dat is waar we allemaal 
naar uitkijken! Tot ziens 

levende lijven omarmen, dat is waar we allemaal 
 !

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl
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Martien van den Akker en Yvonne van der Mespel

Hertenkamp hoopt binnenkort te bouwen
‘We stoten nu nog doorlopend ons hoofd’

HEESWIJK-DINTHER -
Verleden jaar luidde 
stichting Hertenkamp 
de financiële noodklok 
over onder andere het 
vervangen van de oude 
schuilhut. Die klok galmde 
door het hele dorp 
en het leidde tot veel 
reacties én het aanbieden 
van grote en kleine 
financiële en materiële 
steunbetuigingen. Met veel 
plezier kan de stichting 
dan ook melden dat de 
tekening klaarligt en zij 
aan de slag is met de 
bouwvergunning. “Als 
alles meezit, kunnen we 
na de zomervakantie 
aan de slag”, klinkt het 
enthousiast. 

Tekst en foto: Wendy van Lijssel 

Na sluiting en afbraak van voor-
malig bejaardenhuis Ter Weer 
werd in 2011 Stichting Herten-
kamp geboren; een door de 
buurt opgerichte stichting die 
daarmee, in overleg met de ge-
meente, voorkwam dat de lokale 
trekpleister verdween. Afgespro-
ken werd dat ‘het hertenkampje’, 
zoals het in de volksmond heet, 
zijn eigen boontjes zou doppen 
en bijstand zou krijgen indien dat 
echt niet anders kon. De kosten 
voor water, stroom, verzeke-
ringen, (kracht)voer enzovoort 
kwamen op hun conto. Direct 
betrokkenen klaagden daar ech-
ter niet over. Met de verkoop van 
scharreleitjes van hun kippen en 
steun van een aantal lokale on-
dernemers lukte het ze nét de 
broek omhoog te houden. Een 
spaarpotje opbouwen voor de 

broodnodige vervanging van de 
schuilhut of andere voorzienin-
gen zat er echter niet in. Daar-
om werd middels een artikel in 
DeMooiBernhezeKrant verleden 
jaar de financiële noodklok ge-
luid. 

Het deed plaatselijk behoorlijk 
wat stof opwaaien en zorgde 
voor hartverwarmende reacties. 
Er waren grote en kleine finan-
ciële en materiële donaties van 
zowel particulieren, bedrijven als 
ook een basisschool. Ook werd 
de stichting op weg geholpen in 
wat zij zelf kon doen zoals deel-
name aan de Rabo ClubSupport. 
“We zijn en worden nog steeds 
gesteund door velen, dat doet 
ons echt goed”, vertellen Yvon-
ne van der Mespel en Martien 
van den Akker. Eerstgenoemde 
is voorzitter van het driekoppi-
ge bestuur en laatstgenoemde 
draagt samen met Kees Sterks 
zorg voor de dieren. Hans Blokx 
is tot slot degene die als klusjes-
man, net als de overige genoem-
den op vrijwillige basis, zorgt dat 
zaken die kapot zijn, weer ge-
maakt worden. 

De schuilhut is in dusdanige 
staat dat het compleet vervan-
gen moet én gaat worden. Dat is 
namelijk het goede nieuws: “We 
hebben inmiddels voldoende fi-
nanciële middelen om, ook weer 

dankzij de hulp van ondernemers 
die ons bijvoorbeeld tegen kost-
prijs materialen leveren, eraan 
te kunnen beginnen. Ook de 
gemeente Bernheze is ons tege-
moet gekomen met een eenma-
lige subsidie”, zeggen Yvonne en 
Martien. Laatstgenoemde kan op 
waardering rekenen. Dat er ech-
ter enerzijds subsidie wordt ver-
leend en anderzijds een enorm 
prijskaartje hangt aan het aan-
vragen van een bouwvergunning 
wordt vreemd gevonden maar: 
“De aanvraag betalen we dan 
met die subsidie. Wij gaan de 
giften van goedwillende mensen, 
waaronder ook veel kinderen, 
daar niet voor gebruiken. Dat 
zou echt gekkenwerk zijn”, ver-
telt Yvonne resoluut. 

Het karwei gaat geklaard wor-
den in samenwerking met leer-
lingen van middelbare school 

Het Hooghuis in Oss. “In overleg 
met docent en bouwkundige Ton 
Rooks zijn tekeningen gemaakt. 
De toekomstige schuilhut wordt 
niet veel groter, maar wel anders 
ingedeeld, met meer opslagruim-
te en het wordt een beetje hoger. 
We stoten nu nog doorlopend 
het hoofd en hebben eigenlijk al-
tijd wel ergens onze kop kapot”, 
lacht Martien. 

Dat er geen geld over is om me-
teen ook de stroomvoorziening 
à € 1.500,- te realiseren, nemen 

ze op de koop toe. “We zijn voor 
nu echt al heel blij met alle steun 
die we gekregen hebben en nog 
steeds krijgen. Daar danken we 
iedereen hartelijk voor”, melden 
Yvonne en Martien om vrolijk te 
besluiten: “Als alles meezit kun-
nen we na de zomervakantie aan 
de slag zodat we voor de winter 
de nieuwe schuilhut in gebruik 
kunnen nemen.” 

Voor informatie zie de gelijkna-
mige Facebookpagina 
en voor donaties: 

OPROEP: Na zich vele jaren ingezet te hebben voor het 
hertenkamp wil voorzitter Yvonne het stokje graag overdragen. 

Daarbij hoeft een nieuwe voorzitter niet per sé, zoals zij wel 
doen, in de buurt te wonen, maar dient deze natuurlijk wel 

affiniteit te hebben met het hertenkamp en zorg te willen dragen 
voor het aansturen van één en ander. 

Voor informatie kun je bellen: 06-25001663.

We zijn
en worden 
nog steeds 
gesteund 
door velen
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Corona en hoe 
nu verder bij 
KBO Heesch
HEESCH - Ook bij KBO Heesch 
ligt het merendeel van de acti-
viteiten stil, maar er wordt wel 
gewerkt aan vernieuwing. 

Er kan met elkaar gebeld en ge-
maild worden, en er kan een vi-
deogesprek gehouden worden, 
maar dat is voor senioren soms 
een brug te ver. Toch heb je in 
deze tijd niet veel andere moge-
lijkheden.

KBO Heesch heeft daarom een 
belronde gehouden, waarin zij 
de leden van 85 jaar en ouder 
heeft gebeld. Dit wordt erg op 
prijs gesteld! Ook is er een groei-
papier rondgestuurd. Groeipa-

pier? Dat is een papier met daar-
in verborgen bloemzaadjes. Als 
je dat papier nat maakt en in de 
grond stopt in je tuin, zie je daar 
na enige tijd wat bloemen uit-
groeien. Zie daar het bloemetje 
voor de leden! 

De INFO, het door veel mensen 
gewaardeerde verenigingsblad, 
wordt altijd thuisbezorgd. Daar 
wordt door veel leden naar uit-
gezien, omdat er voor hen be-
langrijk nieuws in wordt vermeld 

dat niet gemist kan worden. 
Maar door de beperkingen die 
corona met zich meebrengt kan 
er geen INFO bezorgd worden. 
Dan maar een nieuwsbrief rond-
sturen per email. Maar niet alle 
leden hebben een email of ze le-
zen geen email. Bij KBO Heesch 
ga je naar de biljart, de sjoel of 
de bridge en dan praat je lekker 
bij. Dat kan nu niet.

We hebben ook nog DeMooi-
BernhezeKrant! Jazeker! We 

weten dat bijna iedere KBO‘er 
die krant leest. Laten we daar dan 
maar inzetten dat KBO Heesch
aan het vernieuwen is! 

Ken je iemand die geen email 
heeft, kijk dan op 
www.kboheesch.nl en meld je 
aan voor de nieuwsbrief en laat 
deze nieuwsbrief lezen op 
iPhone, smartphone of tablet. 
Iedereen kan zich hiervoor aan-
melden. 
Je hoeft geen lid te zijn.

KBO Bernheze

Neem contact op met ONS welzijn, onze medewerkers,
vrijwilligers en actieve burgers staan graag voor u klaar!

Lukt het even niet om boodschappen te doen?
Voel je je wel eens angstig of eenzaam?
Heeft u hulp nodig bij dagelijks eten koken?
Heb je onlangs afscheid moeten nemen van iemand?
Slaap je slecht?

Vanaf vandaag staat de kraam op woens-
dag in Heesch en vrijdag staat de kraam 
op een - voor de vaste bezoekers van 
Pinksterfeesten Nistelrode - hele bekende 
plek in Nistelrode. De komende vier we-
ken is Gonny Maasakkers en haar zoon 
Toon hier te vinden. 

“Ik sta al zo’n dertig jaar op kermissen 
door heel het land. Zo ook in Heesch en 
Nistelrode. 
Nu de kermissen niet doorgaan, zijn we 
gaan kijken hoe we op een andere manier 
toch aan het werk kunnen blijven. Rond 
Pasen zou het kermisseizoen beginnen en 

net als alle bezoekers van de mooie eve-
nementen, missen wij het contact met de 
mensen ook; om nog maar niet te spre-

ken van het werk zelf”, zegt deze altijd 
enthousiaste en rasechte vakvrouw. 

Ze heet iedereen van harte welkom op 
woensdag in Heesch en op vrijdag in Nis-
telrode. 

Gebakskraam Maasakkers
op de weekmarkten Heesch
en Nistelrode

NISTELRODE/HEESCH - Op de markt in Nistelrode en Heesch staat komende maand 
de prachtige gebakskraam van Maasakkers. Een kraam met de heerlijkste en meest 
verse olie- en krentenbollen, waar je ook kunt genieten van onder andere appel-
flappen en kersenbollen. Een lekkere versterking voor de weekmarkten de komende 
maand. 

‘Een lekkere versterking
voor de weekmarkten
de komende maand’

Behandeling uitslag en/of jeuk processierups

Voor het beste resultaat gebruik je de 
Extreme Aloe Chamomile Hydra Gel in 
combinatie met de Polar Escape Bath 
& Shower Gel. De Polar Escape Bath 
& Shower Gel bevat jojoba olie die het 
meest van alle plantaardige oliën op het 
menseigen huidvet lijkt. Hierdoor maak 
je tijdens het douchen de barrièrefunctie 
van de huid niet stuk maar ondersteun je 
de huideigen functies.
Bovendien bevat de Polar Escape Bath 
& Shower Gel mandarijn dat zuiverend 
werkt voor de huid. Ook lemongrass is 
toegevoegd. De bestanddelen van le-
mongrass zijn bekend om hun schimmel-
werende, antiseptische en ontstekings-
remmende eigenschappen en bovendien 
zorgt het voor een natuurlijke frisse geur 
tijdens het douchen.

Tip van schoonheidsspecialiste Susan van 
Biozantium: “Het is erg belangrijk om de 
(aangedane) huid goed te blijven hydra-

teren, bijvoorbeeld met de Extreme Aloe 
Chamomile Hydra Gel. Deze verkoelen-
de gel hydrateert, herstelt en verzacht de 
huid intens. Bovendien 
ook ideaal als intensie-
ve aftersun verzorging 
voor een gezonde en 
stralende huid. Eventu-
eel kun je de Extreme 
Aloe Chamomile Hydra 
Gel in de koelkast be-
waren alvorens je deze 
aanbrengt, dit voor een 
extra verkoelend effect 
op je huid.”

Bovenstaande produc-
ten zijn verkrijgbaar bij 
Dio Sparkling Nistelro-
de, Pour Vous van der 
Doelen Heesch, Geluk 
in een Potje in Uden en 
Biozanthium.

BERNHEZE – Extreme Aloe Chamomile Hydra Gel is dé perfecte behandeling voor uitslag/jeuk van de processierups. Je 
smeert de aangedane huid dun in met deze verkoelende gel. Extreme Aloe Chamomile Hydra Gel bevat onder andere 
Aloë Vera, kamille en tea tree.

BELANGRIJK!
Bij uitslag en jeuk van de brandharen van de 
processierups bij kinderen jonger dan 2 jaar 
kun je beter de Gratissima Moschata Body 
Lotion gebruiken in plaats van de Extreme Aloe 
Chamomile Hydra Gel, deze laatste heeft als 
hoofdbestanddeel menthol, dit mag niet gebruikt 
worden bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Gratissima Moschata Body Lotion is 100% 
natuurlijk zonder chemische toevoegingen. 
Bovendien bevat deze lotion een hoge dosering 
aloë vera en bevat het avocado olie wat een 
kalmerende, verzachtende en hydraterende 
werking heeft op de huid. Calendula in deze 
lotion heeft kalmerende en tevens regenererende 
eigenschappen.

NISTELRODE - 0412-201202

HEESCH - 0412-457086

UDEN -06-49337664

WWW.BIOZANTIUM.NL

TIP: zet de Gratissima Moschata Body Lotion 
in de koelkast- alvorens je deze gebruikt om 
de uitslag en jeuk van de processierups te 

behandelen- voor extra verkoeling van de huid. 
Deze lotion is ook ideaal te gebruiken

als aftersun mocht je onverhoopt verbrand zijn 
door de zon.
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Aanbiedingen geldig van
9 tot en met 15 april

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

TROS TOMATEN 1 kg € 1.25
GALIA MELOEN per stuk € 1.95
ASPERGES 500 gram € 1.75

PIOENROZEN
1 bos € 5,-; 2 bossen € 9,-

RunderspiesRunderspies BBQ sausBBQ saus
€ 2,50per stukper stuk € 2,00per bakjeper bakje

BBQ weer!BBQ weer!

Aanbiedingen geldig van
21 tot en met 27 mei

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

Voorgebakken
Krokantjes
2+2 GRATIS

Weekendknaller!

Appelpunten
3+1 GRATIS
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Nieuw!

Foccacia
Asperge
& Ham 4,25

Van Mook

Toscaanse filetToscaanse filet Stroganoff Stroganoff 
schijfschijf
 4+1 gratis 4+1 gratis€ 1,25100 gram100 gram

Corona nazorg
in Heeswijk-Dinther
Multidisciplinair en dichtbij

Huisartsenpraktijken Heilaren en 
De Vrij-Kesselaer, fysiotherapie-
praktijk MTC Bernheze en fysio-
therapiepraktijk FysioMaatwerk 
hebben samen een nazorgtraject 
ontwikkeld voor iedereen die te 
maken heeft met de gevolgen 
van een coronainfectie. In dit na-

zorgtraject zal de fysiotherapeut 
de intake verzorgen en samen 
met u en indien nodig uw eigen 
huisarts, bekijken welke hulp no-
dig is. 

Daarbij is er niet alleen aandacht 
voor lichamelijk herstel (conditie 
en spierkracht) maar wordt ook 
gekeken of er hulp nodig is op 
andere vlakken. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan een voedings-

advies om weer op krachten te 
komen of gesprekken met een 
praktijkondersteuner GGZ of 
psycholoog.
Op lokaal niveau hebben de 
zorgverleners met elkaar een 
netwerk gecreëerd met als doel 
de onderlinge lijnen zo kort 

mogelijk te houden. Zo kan ge-
zamenlijk goede zorg worden 
geboden aan de patiënt die be-
hoefte heeft aan een nazorgtra-
ject. 
De fysiotherapeuten die dit net-
werk meecoördineren zijn spe-
ciaal geschoold in nazorg aan 
coronapatiënten en hebben de 
deskundigheid voor een juiste 
begeleiding in huis. Uw huisarts 
is altijd betrokken bij het traject 

waardoor afstemming met hem 
of haar gemakkelijk verloopt. 
Overige disciplines zoals een dië-
tist, logopedist, oefentherapeut, 
ergotherapeut of psycholoog 
worden ingeschakeld als het no-
dig is. Ook hier betreft het zorg-
verleners uit Heeswijk-Dinther.

Komt u hievoor liever niet naar 
de praktijk? Dan is telefonisch 
contact en/of beeldbellen na-
tuurlijk ook altijd mogelijk.
Met dit lokaal netwerk corona-
nazorg kunnen wij u samen de 
zorg bieden die u in deze fase 
nodig heeft. Multidisciplinair en 
dichtbij.

Wilt u graag gebruik maken van 
deze zorg? Neem dan contact op 
met uw eigen huisartsenprak-
tijk, met FysioMaatwerk Hees-
wijk-Dinther (0413-291431) of 
MTC-Bernheze (0413-228421).

HEESWIJK-DINTHER - Inmiddels zijn we beland in een nieuwe fase van de corona-pandemie. Helaas 
zijn er in Heeswijk-Dinther veel patiënten die een coronainfectie hebben doorgemaakt en daar nog 
dagelijks de gevolgen van merken.

Corona-nieuws

’Met dit lokaal netwerk kunnen wij u samen 
de zorg bieden die u in deze fase nodig heeft’

WINNAAR
PUZZEL

Isa van kessel
Prijs: een goedgevulde

fietstas inclusief 
cadeaubon. 

Totaal t.w.v. € 100,-

www.fietsplezierheesch.nl
Van harte gefeliciteerd INTERESSE?

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

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

BEZORGER
IN NISTELRODE
Ongeveer 250 kranten

Bijlages 

worden extra 

vergoed!

Extra
zakcentjebijverdienen!

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg

  Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
  en advies zorgdragen voor 
een memorabel afscheid

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Parochie De Goede Herder
in coronatijd
‘Iedereen is nog steeds heel voorzichtig’

Het is intussen alweer enige tijd 
geleden dat de overheid lande-
lijk maatregelen uitriep om het 
snel om zich heen grijpende co-
ronavirus een halt toe te roepen. 
Ook kerken moesten onmiddel-
lijk hun deuren sluiten. “Tot dat 
moment waren er wekelijkse vie-
ringen op zondag. In zorgcentra 
en een aantal parochies werden 
deze doordeweeks gehouden. 
Kerken gingen dicht dus ook 

daar vervielen de vieringen. In 
de kerk van Vorstenbosch en 
Nistelrode konden en worden 
deze doordeweeks nog steeds 
gehouden. Dat kunnen we om-
dat het aantal bezoekers daar 
gering en de ruimte groot is. Het 
is dus geen probleem om gepas-
te afstand te houden en dat doet 
ook iedereen. We hebben nog 
niemand weg hoeven sturen”, 
vertelt Ouwens.

Ook de weekendvieringen in 
zorgcentra zijn stil komen liggen. 
“Contact met de buitenwereld is 
daar in de volle breedte verbo-
den, dus ook kerkdiensten. Dat 
is wel logisch, maar zeker moei-
lijk voor bewoners. Zij zijn ver-
stoken van contact met elkaar en 
hun naasten, terwijl er natuurlijk 
wel behoefte is om elkaar te zien 
en even een praatje te maken”, 
weet Ouwens. Hij probeert het 
contact warm te houden door 
het sturen van kaartjes, mailtjes 
en via de telefoon. Vice versa 
wordt hij zelf door parochianen 
benaderd.

De kracht van een kerk is vol-
gens Ouwens de saamhorigheid, 
het samen doen en een steun 
en houvast zijn. Iets wat in deze 
coronatijd moeilijk is en derhalve 
op andere manieren moet. Het 
organiseren van een kerkdienst 
via een livestream werd overwo-
gen maar: “We hebben in geen 
enkele kerk de apparatuur om 
zoiets te organiseren. Het huren 
of de aanschaf ervan zijn te kost-
baar. Er zijn wel uitvaartdiensten 

die op deze manier bij te wonen 
zijn, maar dat wordt dan door de 
familie en uitvaartonderneming 
georganiseerd”, zegt Ouwens. 
Niet alle overlijdens de afgelopen 
tijd waren eraan te wijten, maar 
vanwege het coronavirus; “Heb-
ben we een piek aan uitvaarten 
gehad. In een maand tijd waren 
het er 25”, verzucht hij.

Stervenden werden door Ou-
wens nog wel bediend maar: “Ik 
heb wel elke keer geïnformeerd 
of er sprake was van corona. 
Niet eens omdat ik bang was, 
maar omdat ik weliswaar in klei-
ner verband, nog steeds mensen 
zie. Ook ik zou mensen kunnen 
besmetten”, stelt hij nuchter 
vast. Hij constateert overigens 
dat de enorme dreiging en de er-
mee gepaard gaande angst, aan 
het afnemen is. 

“Iedereen is nog steeds heel 
voorzichtig. Mensen geven el-
kaar geen hand en houden af-
stand en zijn ervan doordrongen 
om op te letten. Intussen wordt 
er echter wel anders mee omge-
gaan. Mensen zijn zoekende om 
met inachtneming van de regels, 
toch een manier te vinden om 
hun leven zo normaal mogelijk 
te laten verlopen en elkaar bij-
voorbeeld op kleine schaal toch 
weer even te ontmoeten.”

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH – Geen kerkdiensten, dopen, trouwerijen, 
huisbezoeken maar ook de communie en het vormsel voor kinderen vervielen. Het is 
een greep waar pastoor-teamleider en priester Frits Ouwens van parochie De Goede 
Herder waar Geffen, Nistelrode, Heesch, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch onder vallen, 
ten gevolge van het coronavirus mee te maken heeft. Uitgezonderd aangepaste 
uitvaarten, die er de afgelopen maanden veel meer dan gebruikelijk waren, worden er 
nu andere wegen bewandeld om het contact met parochianen te houden.

Pastoor Frits Ouwens bewandelt andere wegen om contact te houden

...saamhorig-
heid, het 
samen doen 
en een steun 
en houvast 
zijn

‘Enorme dreiging en 
angst nemen af’

In benarde tijden kan het helpen 
op een andere manier te gaan 
kijken naar wat er gebeurt. Dat 
kan in het persoonlijke leven 
maar ook in de samenleving. 
Volgens paus Franciscus bevat 
een crisis zowel gevaar als kans; 
de kans om uit het onheil te ge-

raken. “Ik geloof dat we van-
daag de dag onze productie en 
consumptie moeten afremmen 
en moeten leren de natuurlijke 
wereld te begrijpen en te over-
denken. We moeten opnieuw 
verbinding maken met onze 
echte omgeving. Dat is de kans 
op bekering.”

De paus ziet al eerste tekenen 
van een economie die minder 
vloeiend en meer menselijk is. 
“Maar laten we ons geheugen 
niet verliezen als dit alles voorbij 
is, laten we de crisis niet opber-
gen en terugkeren naar het punt 
waar we waren. Dit is het mo-
ment om de beslissende stap te 

zetten, om van het gebruik en 
misbruik van de natuur over te 
gaan naar het beschouwen er-
van. We hebben de contempla-
tieve dimensie verloren; op dit 
moment moeten we haar terug 
zien te vinden.”
Contemplatie als rust en aan-

dachtige aanwezigheid is we-
zenlijk en nodig. Die aandachti-
ge levenshouding maakt je open 
voor de diepere dimensie van 
mensen en dingen, van situaties 
en gebeurtenissen. Rust en actie 
vormen twee krachtige dimen-
sies van ons leven en ook van 
onze geloofsgemeenschappen in 
Heesch, Nistelrode en Vorsten-
bosch. 

Wil je meedenken en meedoen 
hoe wij daar als parochie De 
Goede Herder meer vorm aan 
kunnen geven? Neem dan con-
tact met ons op via 
0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Hoe bereiden we ons 
voor op de periode
na de crisis?
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Hoe kunnen we het na 
de coronacrisis beter doen? Hoe kunnen we onze wereld duurzamer 
en socialer inrichten? Zijn we ons bewust dat het dubbeltje ook de 
verkeerde kant op kan vallen, waardoor we straks weer terugschie-
ten in oude patronen van consumeren en rendementsdenken? Wor-
den we weer slaaf van de productie-consumptiecyclus?

‘We moeten opnieuw verbinding 
maken met onze echte omgeving’
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Ik fietste langs de Riethoeve 
en zag de eigenaar, Peer, be-
zig met het snoeien van zijn 
lindebomen en dacht ‘Zou hij 
een verhaal hebben?’ Ik stap-
te af en liep op vier mannen 
af die net pauze aan het hou-
den waren. Ik vroeg of ik een 
foto van hen mocht maken. 
‘Natuurlijk!’ Peer kwam meteen uit z’n stoel en begon weer aan 
de bomen te werken. Ik maande hem nog te zitten om eerst 
zijn pauze af te maken, maar hij klom al op de ladder. Ik maakte 
wat foto’s en daarna vertelde Peer wat hem pas was overkomen, 
maar... pas na een tweede bakje koffie. Zo is hij wel!

Peer vertelde Tweede Paasdag een flinke brand te hebben ge-
had, achter het pand. “Ik had net de laatste lasnaad aan de bui-
tenkant van een container afgemaakt en we gingen een biertje 
drinken aan het einde van de dag, we waren blij dat het klaar 
was. Maar tot onze schrik zagen we dat er brand was ontstaan! 
Mijn kinderen zijn snel twee brandblussers gaan halen maar dat 
haalde niks uit, het vuur was te hevig. Je zag het gewoon razend-
snel verspreiden. We hebben toen de brandweer gebeld en ik 
ben met een tuinslang zoveel mogelijk gaan blussen. Het was zo 
heet, ongelooflijk. Als ik de straal niet recht voor me hield maar 
iets naast me kwam de hitte mijn gezicht tegemoet. 

Een half uur later kwam de brandweer pas. Bleek dat ze langere 
uitruktijden hadden in verband met coronaprotocollen. Ze heb-
ben toen alles geblust maar ik dacht in de tussentijd; mijn rieten 
kap, die gaat de hens in! Gelukkig is dat niet gebeurd. 
Ik heb er nog wel een verbrande hand aan overgehouden maar 
dat geneest nu goed. En ik moest naar het ziekenhuis omdat ik 
rook had ingeademd. Ik heb zuurstof gekregen en heb een halve 
dag zwart slijm opgehoest. Ik zal je een filmpje laten zien van de 
brand op YouTube; kun je het zelf zien!” Ik kijk en zie vier contai-
ners in vlammen staan. Door de wind zie je de vlammen richting 
de rieten kap waaien. “Het waaide alle kanten op”, vult Peer 
aan. “Nu hebben we weer de pech van corona, maar gelukkig 
heb ik twee deuren in het pand. Kunnen de mensen er voor in 
en achter weer uit als ze naar de wc moeten. Hoeven ze elkaar 
niet te passeren.”

Guus van der Valk

Straatfoto
van de week

Eigenaar Peer snoeit zijn bomen aan
Lendersgat 1 in Vorstenbosch

Bericht vanuit Laverhof

Mevrouw Verkuijlen-Verbruggen

Mevrouw Verkuijlen is een krasse dame van
95 jaar en woont sinds enkele weken in Laverhof. 
Mevrouw is graag in gezelschap, door de 
maatregelen van de laatste maanden
is dit echter niet goed haalbaar...
Een mooi moment om dus eens bij mevrouw 
binnen te stappen voor een gezellig praatje.
Mevrouw is in Volkel geboren. Als meisje 
van 14 jaar heeft zij jaren bij de pastoor in de 
huishouding gewerkt. Na haar huwelijk is zij naar 
Dinther verhuist, hier kwam haar man vandaan. 
Haar man was voorman bij Campina en in zijn 
vrije tijd timmerde hij heel veel. Samen hebben 

ze 10 kinderen gekregen. Mevrouw is na haar huwelijk altijd druk in de weer 
geweest met haar gezin. Ze naaide de kleding voor haar kinderen zelf. Van de 
creativiteit van mevrouw en meneer Verkuijlen hebben enkele kinderen ook 
wel het één en ander meegekregen. Mevrouw vertelt trots dat haar dochter 
nieuwe kleding heeft gemaakt voor het Onze Lieve Vrouwe beeld van de 
parochiekerk. Deze kleding wilden mevrouw en meneer Verkuijlen aanbieden 
aan de kerk ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijksfeest. Helaas overleed 
meneer voor die tijd, maar de kleding is er toch gekomen.

Mevrouw vertelt hoe trots zij is op haar kinderen en op het feit dat ze allemaal 
nu zo goed terecht zijn gekomen. Ze is oma van 22 kleinkinderen en 17 achter-
kleinkinderen. En… nummer 18 is op komst. Met een brede glimlach laat zij 
de eerste foto zien. Mevrouw is tevreden over haar leven: als zij het over zou 
mogen doen, zou ze het weer hetzelfde doen! 

Buurtvereniging ’t Lieske 
bakt pannenkoeken voor 
heel de buurt

Elk lid had de keuze om vooraf 
twee pannenkoeken aan te stre-
pen op de vooraf gepubliceerde 
nieuwsbrief. Men kon kiezen uit 
vier verschillende soorten. Elk lid 
dat pannenkoeken had besteld, 
kreeg een tijdstip door wanneer 
hij de pannenkoeken kon komen 
ophalen. Er ontstond een ware 
pannenkoeken drive-thru! Elke 

vijf minuten was er iemand om 
zijn of haar pannenkoeken op te 
halen; keurig verpakt tussen fo-
lie in een pizzadoos. En moest je 

even wachten? Iedereen stond 
keurig op afstand in de rij. Het 
was een groot succes en er wer-
den bijna 150 pannenkoeken 
gebakken! 
Sommige mensen kwamen zelfs 
nog even langsgefietst om te 
zeggen hoe lekker ze wel waren 
en gaven een compliment voor 
het leuke idee.  

VORSTENBOSCH - Ook voor een buurtvereniging zijn het barre tijden. Al diverse evenementen die op 
het programma stonden zijn helaas afgelast. Toch wilde ‘t Lieske graag iets doen voor de buurt, de be-
woners hebben tenslotte toch de contributie overgemaakt. Na wat brainstormen kwam een buurtgenoot 
plots met een geweldig idee. ‘Als we nou eens pannenkoeken gaan bakken voor onze leden!’ Het idee 
werd door het bestuur met open armen ontvangen.

‘Even langsfi etsen om 
te zeggen hoe lekker

ze wel waren’

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

‘Ik dacht: ‘mijn rieten kap die gaat de hens in’

BERNHEZE - Vrijwillig fotograaf Guus van der Valk levert met 
enige regelmaat een straatfoto van de week aan, met een kort 
toelichtend artikel. Deze week is het de eer aan Vorstenbosch. 
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Een momentje
voor jezelf?
Waxen, wimpers
& wenkbrauwen, 
nagels, cursussen
en producten

De Helling 1 - Vorstenbosch - 06-46598267 
 info@treschicvorstenbosch.nl - www.treschicvorstenbosch.nl

Kromstraat 3 • 5388 ES Nistelrode • 0412-853565
info@salonintense.nl • www.salonintense.nl

Weer samen Weer samen werken aan een werken aan een stralende huidstralende huid

’t Dorp 58b, 5384 MC Heesch
0412-474540
info@haar-lokaal.nl
www.haar-lokaal.nl

OPENOPEN

Dorien heeft een rolstoeltoegan-
kelijke pedicuresalon aan huis. 
Daar kan ze optimaal werken 
met de juiste materialen, waar-
onder een motor met nattech-
niek, waardoor de behandeling 
als minder pijnlijk ervaren wordt. 
De behandelingen waar cliënten 
voor komen zijn heel divers. Dit 
varieert van het verwijderen van 
eelt of likdoorns tot ingroeiende 
teennagels.

Juist in de zomertijd zijn er men-
sen die zich schamen voor een 
kalk- of schimmelnagel. Deze 
kan worden afgevlakt en even-
tueel van een camouflerend gel-
laagje worden voorzien, zodat 
de cliënt weer met zelfvertrou-
wen een open schoen durft te 
dragen.

Ook mensen met reuma en di-
abetes kunnen behandeld wor-
den. Kijk in uw polisvoorwaar-
den of de behandeling door de 
verzekering wordt vergoed.

Dorien heeft haar cliënten de af-
gelopen periode heel erg gemist. 

Niet alleen vanwege de behan-
delingen, maar ook vanwege 
het persoonlijk contact. Zij werkt 
sinds 2009 als pedicure en een 
aantal cliënten komt vanaf het 
begin bij haar. Het weerzien met 
de cliënten was dan ook vreug-
devol!

Voor meer informatie kijk op 
www.pedicurenistelrode.nl of 
bel: 0412-612118

Pedicure Dorien Visser 
weer gestart
NISTELRODE - Na zeven weken mocht er op 12 mei weer gepedi-
cuurd worden. Ook de bij Provoet aangesloten medisch pedicure 
Dorien Visser opende weer de deuren van haar pedicuresalon aan 
de Vendelweg 6 in Nistelrode. Dorien heeft maatregelen genomen 
om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Nieuw is een scherm 
van plexiglas tussen de cliënt en de pedicure.

Dorien Visser

Schoonheid
Energie
WELZIJN

Balans
Intelligentie
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KOM BINNEN, 
WE ZIJN WEER OPEN

HAARMODE FRITZ HEESCH
‘t Dorp 22a, Heesch
0412 - 47 49 95 
info@haarmodefritz.nl

HAARMODE FRITZ UDEN
Prior van Milstraat 29, Uden
0413 - 28 89 46 
info@haarmodefritz.nl

Dames, heren en kinderen

Knippen, verven 
en föhnen

Per 20 mei starten 
er yogalessen in de 
Ontmoetingstuin 
Heeswijk-Dinther.

Informatie:
Sjan Adam

06-41 68 11 12
sjanadam@home.nl

NISTELRODE - Vanaf de dag dat we geen 
lessen meer mochten geven in verband 
met corona, zijn we gaan kijken waar we 
onze leden mee van dienst kunnen zijn. 

We zijn gestart met het uitlenen van 
sportmaterialen en het geven van online 
training. Onze leden kunnen livestream-
lessen volgen, naast het online aanbod 
dat ze op ieder gewenst moment kun-
nen doen. We geven diverse tips om zo 
fit mogelijk te blijven en de weerstand te 
verhogen. Deze tips variëren van koud 
douchen tot ademhalingsoefeningen en 
voedingstips. Onze overtuiging is, als je 
genoeg beweegt, gezond eet/drinkt en 
zorgt voor voldoende rust en ontspan-
ning, je levenskwaliteit op een positieve 
manier beïnvloed wordt.

Wij willen onze leden bedanken voor hun 
steun en ook voor de enthousiaste reac-
ties op alles wat we aanbieden! Wij heb-
ben jullie ontzettend gemist en zijn erg blij 
dat we buitenlessen mogen geven.

Voorlopig lesrooster
Maandag 19.00 uur: Bootcamp
Woensdag 18.30 uur: Circuit
Vrijdag 9.30 uur: Bootcamp
Zaterdag 9.30 uur: Circuit.

Met mooi weer breiden we het rooster uit 
met onder andere yogalessen.

Wil jij ook gebruik maken van ons aan-
bod? Kijk dan op www.just-be.nu of neem 
contact op met Just Be Beauty en Balance 
via 06-55977171 of info@just-be.nu.

Just Be Beauty en Balance
@Home & Outside!

Joyce Broeren

Nistelrode
06-55977171

info@just-be.nu
www.just-be.nu

Schaarstraat 18
5388 KN Nistelrode
Tel. 06 55 97 71 71

info@just-be.nu
www.just-be.nu

Joyce Broeren
Beauty    Balance Specialist

Just Be zorgt voor uw uiterlijke en innerlijke schoonheid.

Elke dag 
nieuwe 
kansen

met nieuwe 
keuzes

Met kwets-
baarheid
je kracht
vinden

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

1. Welke prikposten blijven op 21 mei en 1 juni gesloten? 

2. Van welke partij is Marko Konings fractievoorzitter? 

3. Wat bakt buurtvereniging ‘t Lieske voor heel de buurt?

4. Wat hebben vluchelingenkinderen gemaakt voor anderen? 

5. Hoe heet de gebakskraam die deze week in Heesch en Nistelrode staat? 

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 25 mei 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

Winnaar vorige week: 
Sjaan Fransen

Het antwoord was:
DROOM

Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur* 
(*zon- en feestdagen van
10.00 tot 17.00 uur) 
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Fietsknooppuntenkaart
gratis af te halen

Het Waterschap is de link tus-
sen de functie van de dijken als 
mooie fietsroute én de functie 
van de dijken als waterkering, 
die voor de veiligheid van in-
woners van Noordoost-Brabant 
zorgen.
Een fietskaart van een groot ge-
bied waar zo’n 300 ondernemers 
opstaan, informatie over de ver-
schillende gebieden op de kaart 

en duidelijke knooppuntfietsrou-
tes. Leer het gebied kennen, de 
tientallen overnachtingsadres-
sen, horecagelegenheden, kunst 
en cultuur, outdoor, et cetera.

Maashorst Ondernemers
De fietsknooppuntenkaarten zijn 
gratis verkrijgbaar bij leden van 
de vrijetijdsondernemers organi-
saties in Uden, Landerd, Oss en 
Bernheze. 

Gratis afhalen
De fietsknooppuntenkaart is 
gratis af te halen in Nistelrode bij 
‘t Mediahuys aan Laar 28. 

De openingstijden zijn van 
maandag tot en met donder-
dag van 8.30 tot 17.00 uur en 
op vrijdag van 8.30 tot 13.00 
uur. Let op! Hemelvaartsdag en 
2e Pinksterdag is ‘t Mediahuys 
gesloten.

Zo jammer dat Walking Event De Maashorst en Maashorst Trailrun 
afgelast werden en dat er zelfs ook een streep is getrokken door 
Maashorst Op díe Fiets. Maar niet langer getreurd; het is zoals het 
is en volgend jaar pakken we de draad gewoon weer op! Dus zet 
onderstaande datums alvast in je agenda van 2021.

ZONDAG 28 MAART 2021: 
Walking Event De Maashorst, laatste zondag van maart

ZONDAG 4 APRIL 2021:
(Eerste Paasdag), Maashorst Trailrun, eerste zondag van april

ZONDAG 29 AUGUSTUS 2021:
Maashorst Op díe Fiets, laatste zondag van augustus

Nieuwe datums 
Maashorst Events 
in 2021

MAASHORST - De fietsknooppuntenkaart is een initiatief van stichting Maashorst 
Ondernemers in samenwerking met soortgelijke organisaties die zich bezighouden 
met toerisme en recreatie in de regio: Stichting Maasmeanders, TRV Bernheze, 
Maashorstboeren, Beekdal de AA, Platteland van Cuijk en ook aangesloten voor een 
financiële bijdrage is Waterschap Aa en Maas. 

Volg je oerinstinct en word lid
Maashorst Ondernemers streeft naar verbinding van lokaal onder-
nemerschap. Want De Maashorst groeit en biedt een schat aan 
mogelijkheden. Door het faciliteren van ontmoeting, samenwerking 
en het delen van kennis, kunnen we groeien naar een optimaal 
ondernemersklimaat als drijvende kracht van De Maashorst.
www.maashorst-ondernemers.nl



Woensdag 20 mei 2020 13
  

Judith Oltmans van Keuzepad helpt om 
dit proces te stroomlijnen. Samen ont-
dekken waar ze goed in zijn en wat bij 
hen past. Als basis stellen we de jonge-
re centraal en beginnen we niet meteen 
opleidingen of richtingen te zoeken. We 
onderzoeken talenten en dromen en  
bekijken hoe we deze kunnen bereiken. 
De jongere bepaalt wat voor hem belang-
rijk is, wat hij gaat doen en in welk tempo, 
het is immers zíjn proces. Ik help, daag 
uit en open de ogen zodat de jongere in 
staat is om vanuit zichzelf (studie)keuzes 
te maken.

Keuzepad biedt daarnaast ook begelei-
ding aan jongeren die denken aan een 
tussenjaar en handvatten zoeken om dit 
ervaringsjaar zinvol in te vullen en te laten 
slagen. 

Ook wanneer jongeren vastlopen op 
school of in hun omgeving ondersteunt 
Keuzepad door middel van coaching. 
Keuzepad is aangesloten bij NOBCO,  
Nederlandse orde van beroepscoaches.

Uw kind zélf de regie over zijn (studiekeu-
ze)proces geven? Meer informatie over 
studiekeuzebegeleiding, tussenjaarbege-
leiding of jongerencoaching: 
www.keuzepad.nl, 06-51424987 
of judith@keuzepad.nl.

HEESCH - Nog anderhalve week te gaan en dan sluiten de aangepaste inschrijfdata 
voor het hbo en universiteiten. De twijfelaars worden nu gedwongen toch echt 
de laatste stap te nemen in hun studiekeuzeproces, namelijk beslissen voor welke 
studie zij zich gaan inschrijven. De studenten die naar het mbo gaan hebben een 
maand geleden op dit punt gestaan… Een studiekeuze maken voelt als een hele stap. 
Het is dus niet gek om gezucht van uw kind te horen als het over de studiekeuze 
gaat. Sterker nog, dat is heel logisch!

winnaar week 20 startersactieKeuzepad

Plannen en agendagebruik, handig en  
efficiënt leren, samenvatten en diver-
se andere handige studievaardigheden 
zijn onderwerpen die aan bod komen. Er 
wordt gewerkt in een klein groepje van 
maximaal drie leerlingen. 
Er wordt uiteraard rekening gehouden 
met de maatregelen die door het RIVM 
zijn opgesteld.

Mocht je het niet prettig of verantwoord 
vinden om de cursus in een klein groepje 
te volgen? Dan is de cursus ook individu-
eel of online te volgen!

Er zijn al 2 groepjes vol. Doet jouw school-
verlater ook mee met het derde groepje?

Optimaal voorbereid naar
het voortgezet onderwijs
Groep 8: een bijzonder schooljaar! Zeker nu!

NISTELRODE - De periode op de basisschool wordt afgesloten en er wordt al voor-
uitgeblikt op een nieuwe uitdaging: het voortgezet onderwijs. Om de leerlingen niet 
meteen in het diepe te gooien, start in juni de cursus ‘Op weg naar de brugklas’! In 
drie lessen van een uur worden de schoolverlaters optimaal voorbereid op het voort-
gezet onderwijs.

Jeanine Maas

Kosten inclusief materiaal:
Praktijk Individueel 3 lessen van 45 minuten € 150,-
Praktijk Groepje 3 lessen van 1 uur € 90,-
Online Individueel 3 lessen van 45 minuten € 150,-
Online Groepje 3 lessen van 1 uur € 90,-

Inschrijven kan via het contactformulier dat je vindt op www.klasse-rt.nl,
door te mailen naar jeaninemaas@klasse-rt.nl of bel even: 06-17188290.

OP WEG naar de brugklas

Speciaal voor
schoolverlaters

Judith Oltmans

‘We onderzoeken talenten 
en dromen en bekijken hoe 
we deze kunnen bereiken’
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De ouders van Jan zijn Piet van den Broek 
en Drika Langens, de ouders van Betsie 
zijn Janus Vervoort en Anna van Eijndho-
ven. Mooi detail is dat Piet van den Broek 
en de moeder van Anna van Eijndhoven, 
vroeger als meid en knecht tegelijk heb-
ben gediend bij een boer in Gemert.

Betsie werkte vanaf haar 15 jaar bij familie 
Petit in een gezin met acht kinderen, waar 
ze is blijven werken tot haar huwelijk. La-
ter is ze er weer incidenteel gaan helpen 
en later steeds meer, waardoor ze daar-
voor een lintje mocht ontvangen in 2012, 
alsmede voor haar vele vrijwilligerswerk, 
zoals collecteren voor de Hartstichting en 
KWF Kankerbestrijding, het eetcafe en 

tafeltje dekje, Laverhof en het gilde. Jan 
had een boerderij met eerst kippen, koei-
en en varkens. Nadat de koeien en kippen 
waren verdwenen, ging hij asperges telen. 
Later ging hij ook schapen houden. Zijn 
grootste hobby is de groentetuin.  

De meesten kennen Jan van het gilde, 
eerst als secretaris en later als beheerder 
van het clubgebouw, waar hij samen met 
zijn vrouw veel tijd doorbracht. 

Zo kreeg Jan in 2006 een lintje voor zijn 
vele verdiensten als lid van het gilde en 
het vele vrijwilligerswerk als bestuurslid 
van de NCB, bloeddonor, tafeltje dekje en 
acoliet in de kerk.

Jan en Betsie van den Broek

VORSTENBOSCH - Het is 50 jaar geleden dat Jan van den Broek en Betsie Vervoort el-
kaar na zes jaar verkering op 15 mei 1970 het ja-woord gaven in het gemeentehuis in 
Veghel en in de parochiekerk in Zijtaart. Het werd gevierd in de zaal bij Ketelaars. Jan 
was 25 jaar en Betsie 22 jaar oud. Ze zijn gaan wonen in Vorstenbosch in hun nieuwe 
huis aan de Akkerweg, waar ze nog steeds met veel plezier wonen en waar hun drie 
kinderen Peter, Rianne en Stefan zijn geboren. Nu genieten Jan en Betsie van hun zes 
kleinkinderen Roy, Maud, Isa, Jens, Daan en Sara.

Peter en Mara zijn de mede-oprichters 
geweest van Blaaskapel De Juinders. Pe-
ter is ook jarenlang dirigent geweest van 
het kinderkoor, dat regelmatig optrad in 
de kerk. Nu blazen ze allebei bij het seni-
orenorkest: Peter op trompet en Mara op 
bariton. Ook zijn de echtelieden vrijwilli-
ger bij de Meierijsche Museumboerderij. 

De feestelijke dag speelde zich tijdens 
de crisis toch af met een speciaal tintje. 
In plaats van een verrassingsfeest was er 
een rijdende receptie. Zo kregen fami-
lie, vrienden en bekenden toch de gele-
genheid om het paar op een aangepaste 

wijze - namelijk op afstand - te felicite-
ren. Als cadeau had iedereen een blok 
hout meegenomen, zodat ze in de winter 
bij de warme kachel kunnen zitten. Mara 
ontving de nodige bloemen, waar ze haar 
huis mee kan opvrolijken en de voorbij-
gangers werden op een petitfour met een 
foto van het bruidspaar getrakteerd.
De kleinkinderen hadden die dag een mu-
sical opgevoerd die Peter had herschreven 
voor de 50-jarige bruiloft van zijn vader 
en moeder, en Suzan en Maartje hebben 
die voor deze speciale dag weer opnieuw 
herschreven. De familie kan nog lang na-
genieten van deze feestdag.

Peter en Mara Smulders 

HEESWIJK-DINTHER - Peter en Mara hebben elkaar ontmoet in 1963 op de dans-
school toen ze 16 jaar waren. Peter komt uit Oisterwijk en Mara uit Berkel-Enschot. Zij 
trouwden 13 mei 1970 en hebben twee dochters; Suzan geboren in 1973 en Maartje 
geboren in 1975. Peter is jarenlang leraar geweest op het speciaal onderwijs en Mara 
deed vrijwilligerswerk met oudere mensen en was ook altijd behulpzaam bij haar twee 
dochters op school.

GOUDEN BRUIDSPAREN

Peter en Mara ontmoeten elkaar toen ze 16 jaar waren Tekst en foto: Peter Kriele

Jan en Betsie aan de Akkerweg, waar ze nog steeds wonen

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

Flyeractie

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG  Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

autobelettering

www.gaafgraf isch.nl

  

• Opmaak en drukken (12.000 stuks)
• Verspreiden in Bernheze met DeMooiBernhezeKrant
 (11.700 stuks)

A5 dubbelzijdig – normale prijs € 750,- nu voor € 499,-
A4 dubbelzijdig – normale prijs € 850,- nu voor € 599,-

Prijzen zijn exclusief 21% btw

Geldig voor verspreiding met DeMooiBernhezeKrant in 2020 op:
27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni, 1, 8, 15, 22 en 29 juli 

Let op: minimale reservering zeven werkdagen vooraf aan verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf fl yers per week. 

FlyeractieFlyeractie

 Opmaak en drukken (12.000 stuks)

Flyeractie

 Opmaak en drukken (12.000 stuks)
 Verspreiden in Bernheze met DeMooiBernhezeKrant

Flyeractie

 Opmaak en drukken (12.000 stuks)

Jouwboodschap voor onze lezers
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20 mei 2020
Raadsvergadering
Online via www.bernheze.org

28 mei 2020
Raadsvergadering
Online via www.bernheze.org

AGENDA

PRAKTISCHE INFORMATIE

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

Gemeentehuis
Vanaf 25 mei
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdagavond: 17.00 - 19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

Gemeente Bernheze

De gemeente op social media

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

Voor een luisterend oor en praktische on-
dersteuning werd door een aantal welzijns-
organisaties in maart de handen ineen ge-
slagen en de Mobiele Hulpbrigade HDL 
opgericht. Op de zoektocht naar vrijwilli-
gers reageerden ontzettend veel mensen. 
Inmiddels zijn er een aantal matches tus-
sen hulpvragers en -gevers en zodoende 
ontstond een ‘maatjesproject’. Er kan nog 
steeds een beroep gedaan worden op de 
Mobiele Hulpbrigade en hoewel het tijde-
lijk zou zijn, wordt ondertussen nagedacht 
over een mogelijk vervolg. 

Teammanager Ondersteuning Thuis Jolan-
da Verstegen en Teammanager Welzijn 
Sanne Kivits zijn beiden werkzaam bij La-
verhof en namen in maart het initiatief om 
samen met de plaatselijke afdeling van De 
Zonnebloem, het Lichtpunt, de KBO van 
Heeswijk en Dinther, SamenSterk en hun 
eigen organisatie, een Mobiele Hulpbriga-
de in het leven te roepen. “We realiseer-
den ons dat er veel zelfstandig wonende 
mensen waren die hulp nodig hadden. In 
overleg met andere (welzijns)organisaties 
hebben we voorgesteld de krachten te 
bundelen en met een Mobiele Hulpbriga-
de iedereen met een hulpvraag tegemoet 
te komen”, vertelt Sanne opgewekt. Het 
voorstel werd niet alleen door de benader-
de organisaties enthousiast omarmd. Er re-
ageerden nagenoeg 60 vrijwilligers op de 
tamtam die online stevig beroerd werd en 
opriep om zich te melden als vrijwilliger. 

Een fl yer waarin de dienst kenbaar werd 
gemaakt en door deze vrijwilligers lokaal 

huis aan huis verspreid werd deed de rest. 
“Daarmee kwamen ook de eerste hulp-
vragen binnen”, blikt Sanne terug. Deze 
variëren van een luisterend oor, kleine 
klusjes, het aan de weg zetten van de vuil-
container, het doen van een boodschap, 
tot licht huishoudelijk werk en meer. Ze 
komen binnen via een opgezette telefo-
nische hulpdienst die op werkdagen van 
9.30 tot 17.00 uur te bereiken is. Tien 
vrijwilligers beantwoorden een dagdeel 
de telefoon. Afhankelijk van wat nodig 

is en de urgentie gaan zij óf zelf aan de 
slag met de hulpvraag, óf schakelen een 
andere vrijwilliger in. Een van die vrijwilli-
gers is Jacques Worms. “We werken met 
een vragenlijst die ook gebruikt wordt 
door andere hulpdiensten. Bij het door-
nemen hiervan ontstaat vanzelf een beeld 
van wat nodig is om iemand te helpen en 
de urgentie ervan”, vertelt hij om toe te 
voegen: “Ik ben een aantal keren in actie 
gekomen en het geeft voldoening om ie-
mand vooruit te helpen.” 

“In een aantal gevallen hebben mensen 
samen afspraken gemaakt en zo is een 
maatjesproject ontstaan. Dat is heel leuk”, 
stelt Sanne. De Mobiele Hulpbrigade be-
staat uit vrijwilligers in allerlei leeftijds-

groepen. Die zijn niet alleen ingezet bij 
individuele hulpvragen, maar ook actief 
geweest met het bezorgen van kaartjes 
en het bloemetje namens Ali B enige tijd 
geleden. 
Een aantal van hen zijn intussen weer aan 
het werk. Zij zijn niet meer actief betrok-
ken, maar hebben wel aangegeven dat 
als het nodig is, er een beroep op hen kan 
worden gedaan. In overleg met andere 
welzijnsorganisaties wordt inmiddels na-
gedacht over een mogelijk vervolg. Sanne: 
“Het zou mooi zijn als dit ook na corona-
tijd een vervolg krijgt en mensen met een 
hulpvraag geholpen worden.”

De Mobiele Hulpbrigade is op werk-
dagen te bereiken van 9.30 tot 17.00 
uur via: 06-82696134. Mensen die 
vrijwilliger willen worden mogen zich 
melden via: sanne.kivits@laverhof.nl

M obiele Hulpbrigade HDL
‘Het zou mooi zijn om hier een vervolg aan te geven’

Maak altijd een afspraak

Naar de gemeente?

Het gemeentehuis is op
de volgende dagen gesloten.

21 mei 2020
Hemelvaart

22 mei 2020 
Collectieve vrije dag

1 juni 2020
2e Pinksterdag

De milieustraat is op 22 mei 
open. 

AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN 
FEESTDAGEN

Maria van Berloo hangt de tas aan de deurklink en belt dan aan op gepaste afstand Tekst: Wendy van Lijssel Foto: Jacques Worms

‘Het zou mooi zijn als dit ook 
na coronatijd een vervolg 
krijgt en mensen met een 

hulpvraag geholpen worden’
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GEMEENTEBERICHTEN

Ruimere openingstijden
gemeentehuis vanaf 25 mei
Vanaf maandag 25 mei is het 
gemeentehuis op maandag tot 
en met vrijdag iedere ochtend 
geopend van 8.30 tot 12.30 
uur en op woensdagavond van 
17.00 tot 19.00 uur. 

Afspraak
De gemeente werkt op afspraak. 
U kunt vanaf 25 mei via de web-
site van de gemeente
(www.bernheze.org) een af-
spraak maken voor: erkenning 
van een kind, aangifte geboor-
te, aangifte overlijden, eerste 
inschrijving in de gemeente en 
aanvragen Nederlandse natio-
naliteit. Ook voor het afhalen 
van uw paspoort, rijbewijs of ID-
kaart kunt u via de website een 

afspraak maken. U kunt deze af-
spraak ook maken als u het do-
cument aanvraagt. 
Voor andere diensten kunt u te-
lefonisch een afspraak maken via 
0412-45 88 88. 

Blijf thuis als u ziek bent
Om verspreiding van het co-
ronavirus te voorkomen, vragen 
wij u om niet naar het gemeen-
tehuis te komen als u verkouden 
bent of koorts heeft. Als een 
huisgenoot koorts heeft, moet u 
ook thuis blijven. Ook als u zelf 
geen klachten heeft. Uiteraard 
geldt ook in het gemeentehuis: 
houd 1,5 meter afstand. En kom 
alleen, niet met meerdere men-
sen tegelijk. 

Oud papier wordt
weer opgehaald
In de gemeente Bernheze wordt het oud papier weer opgehaald. Op 
de afvalkalender staat aangegeven wanneer de papierinzamelaars 
langskomen.

Afvoerputten in Bernheze schoongemaakt
De gemeente is gestart met het schoonmaken van de afvoerputten in Bernheze. Dat zal ongeveer vijf tot zes weken duren. 
Het is belangrijk dat onze mede-
werkers er goed bij kunnen. Wilt 
u er daarom in de komende we-
ken op letten dat u geen auto op 
een kolk of afvoergoot parkeert?
Heeft u het idee dat er afvoer-
putten in uw buurt zijn waar de 
gemeente nooit komt, dan horen 
we dat graag. 

U kunt daarover mailen naar 
kcc@bernheze.org of bellen met 
ons Publiekscentrum via num-
mer 0412-45 88 88. We nemen 
ze dan in het vervolg mee. 
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Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien 
in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien 
in het gemeentehuis in Heesch en raad-
plegen op www.bernheze.org of www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de sector bestuurs-

recht van de rechtbank, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep 
heeft geen schorsende werking. Er zijn 
griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Het beroep heeft geen schorsende wer-
king. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 

met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn griffierech-
ten verschuldigd.

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

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van dege-
ne die reageert, een omschrijving van het 
onderwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

 

Wet milieubeheer 
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Heeswijk-Dinther
- Berkenvenseweg 1 en 1a
 Veranderen pluimvee- en ak-

kerbouw bedrijf

- Retselseweg 11a
 Oprichten industrieel bedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 

omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Berkenvenseweg 1
 Ophogen loods(wijziging eer-

der verl.verg.)
 Datum ontvangst:
 12-05-2020
- Bovenmeester 57
 Verbouw woning
 Datum ontvangst:
 14-05-2020
- Plein 1969 nr.21
 Verbouw woonhuis
 Datum ontvangst:
 12-05-2020
- Hoofdstraat 65a
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening t.b.v. rea-
lisatie mantelzorgwoning

 Datum ontvangst:
 13-05-2020
- Liniedijk 1
 Uitbreiden woning
 Datum ontvangst:
 14-05-2020
Heesch
- De Knolraap 12
 Vervangen schuur

 Datum ontvangst:
 14-05-2020
- ’t Dorp 126a
 Realisatie aanbouw en carport 

en handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening

 Datum ontvangst:
 12-05-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Leharstraat 20
 Plaatsen carport
 Verzenddatum: 11-05-2020
- Leekenstraat 9
Plaatsen nieuwe gevelbekleding
Verzenddatum: 12-05-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Rectificatie week 16 
Per abuis als verleende vergun-

ning gepubliceerd maar moest 
zijn:
Besluit Verlengen beslistermijn.
Voor de volgende omgevingsver-
gunning is de beslistermijn ver-
lengd met 6 weken. Dit besluit 
zal daags na verzending in wer-
king treden.
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969 nr.13
 Aanpassen winkelindeling 

i.v.m. toevoegen unit derden
 Verzenddatum: 08-04-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Tijdelijke vergunningen
De volgende tijdelijke vergun-
ning is verleend. Dit tijdelijke be-
sluit treedt daags na verzending 
in werking.
Heeswijk-Dinther
- Nobisweg 11
 Tijdelijk plaatsen unit
 Verzenddatum: 11-05-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

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. 

Op 20 mei om 19.30 uur vindt 
er een raadsvergadering plaats. 
De gemeenteraad vergadert di-
gitaal. Via onze website kunt u 
de raadsvergadering live volgen 
en op een later tijdstip terugkij-
ken.

Op de agenda:

- Doorwerkingsonderzoek 
rekenkamercommissie 

 2014-2018
- Vaststellen erfgoedvisie 
 Ode aan het boeren leven 
- Vaststellen van het 

Gemeentelijk Rioleringsplan 
Bernheze 2020-2023 

- Vaststelling bestemmingsplan 
Wijststraat naast 18 Heesch 

- Vaststelling bestemmingsplan 
Rukven 9, 9a en 10 Heeswijk-
Dinther 

- Benoeming burgerlid
- Motie over terrasbelasting 

2020

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

Raadsvergadering 
Op 28 mei om 19.30 uur vindt 
er een raadsvergadering plaats. 
De gemeenteraad vergadert di-
gitaal. Via onze website kunt u 
de raadsvergadering live volgen 

en op een later tijdstip terugkij-
ken.

Op de agenda:

- Vaststellen Kadernota
 2021-2024

De agenda en bijbehorende 
stukken vindt u op www.bern-
heze.org. 

Met vragen over de gemeen-
teraad en de raadscommissies 
kunt u terecht bij de griffie, 
telefoon 0412-45 88 88, 
e-mail griffie@bernheze.org.

RAADSVERGADERING

Kent u iemand die een Konink-
lijke onderscheiding verdient? 
Iemand die zich op bijzondere 
wijze inzet of heeft ingezet voor 
de samenleving? 

Dan kunt u hem of haar voor een 
Koninklijke onderscheiding voor-
dragen. Voordat u dat doet, is 
het verstandig om contact op te 
nemen met de medewerker Kabi-
netszaken van de gemeente Bern-
heze, telefoon 0412-45 88 88.  

Draag kandidaten vóór
15 juni 2020 voor
De lintjesregen is een waardevolle traditie die
ieder jaar plaatsvindt, dus ook weer in 2021 
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Steden, stranden, stallen
en stiefstroken

Als moderne mens maken we 
gebruik van allerlei faciliteiten. 
In de steden en dorpen zoeken 
de auto’s een weg naar kantoor 
of fabriek. De uitlaatgassen van 
auto’s en de uitstoot van de in-
dustrie hebben gevolgen voor 
de luchtkwaliteit. Maar ook de 
stroom die gebruikt wordt voor 
het laten werken van onze airco, 
het koffiezetapparaat, föhn of 
boormachine heeft gevolgen. De 
vliegreizen naar zonnige stranden 
zorgen ervoor dat er heel veel li-

ters kerosine verbruikt worden, 
net zoals bij de vluchten vanuit 
China met goedkope prullaria 
die gemakkelijk via het internet 
te bestellen is. Ook het vele vee 
in onze regio zorgt voor uitstoot 
van allerlei ongewenste stoffen. 
Zelfs de gemeente draagt haar 
steentje bij door bijvoorbeeld 
bermen in het buitengebied vol 
te storten met gebroken puin, 
vermengd met stukken glas, ijzer, 
kunststof en plastic. Dit mengsel 
wordt vervolgens door het ver-

keer tot fijnstof gemalen waar-
door stiefstroken ontstaan waar-
aan wandelaars en fietsers zo’n 
hekel hebben.

Partijen die op voorhand al roe-
pen dat de slechte luchtkwaliteit 
zeker niet aan hen ligt (die zijn er 
ook!) snappen het niet. Daarom 
is onderzoek én gedragsverande-
ring nodig.

Reageren via info@ppblanco.nl 
of 06-11311713.

De afgelopen weken is er veel discussie geweest over een onderzoek dat nog 
moet komen; de relatie tussen luchtvervuiling en gezondheid. Aanleiding is 
de coronahotspot waar wij middenin zitten en die veel lijkt op het gebied 
met slechte luchtkwaliteit en het gebied waarin bijvoorbeeld Q-koorts flink 
toesloeg. De slechte lucht is het gevolg van een opeenstapeling van factoren 
waaraan we allemaal bijdragen. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Digitaal vergaderen, het werkt goed!

Komend jaar blijven investeren in 
Bernheze?

Vanuit Heeswijk-Dinther horen 
we positieve geluiden over de 
wijze waarop aanwonenden be-
trokken zijn bij de herinrichting 
van de traverse. Dat betekent 
dat dit ook een goede manier 
kan zijn om u mee te nemen in 
de plannen bij de Kerkstraat van 
Vorstenbosch of Weijen in Nis-
telrode. 
Maar gelukkig horen we ook 
waar het beter kan, en moet. 
Bijvoorbeeld waar het gaat over 
de dienstverlening op het ge-
bied van ruimtelijke ordening. 

Wij vinden het belangrijk dat de 
gemeente als een betrouwbare 
partner opereert, dat moet ge-
waarborgd zijn en u, als inwoner, 
moet dat ook zo ervaren. 
De reserves van onze gemeen-
te zijn op dit moment goed, dat 
betekent dat veel plannen door-
gang kunnen vinden. Maar wel 
met een slag om de arm naar de 
toekomst toe. Ondernemers, in-
woners en ook de gemeente zelf 
zullen nog moeten ondervinden 
hoeveel effect de huidige crisis 
op de financiën heeft. 

We gaan wat het CDA Bernhe-
ze betreft zorgvuldig om met de 
euro’s, maar blijven wel waar het 
kan werken aan de winkel. 

Een breed scala aan investeringen staat gepland in de kadernota 
2021-2024. Investeringen in wegen, dorpscentra, buitengebied en 
sportvelden. Om zo maar eens enkele dingen te noemen van een 
veel grotere lijst. Maar ook het implementeren van de één-loket 
toegang valt hieronder, dit moet de weg naar bijvoorbeeld WMO of 
jeugdzorg in het sociaal domein vergemakkelijken. 

Mart Smits, fractievoorzitter CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Met goede voorbereiding moet 
het toch te regelen zijn in 2020 
om mensen te laten inspreken 
over onderwerpen die ze be-
langrijk vinden. Het maken van 
keuzes moet je niet voor onbe-
paalde tijd uit willen stellen. Het 
moet dus tijd worden om de in-
spraak van inwoners ook digitaal 
mogelijk te maken. Veel mensen 

gebruiken programma’s als Face-
Time, Teams, Zoom, HangOuts al 
maanden. Om te communiceren 
met collega’s, familie, en vrien-
den. En weet je, dat werkt goed! 
(Behalve de digitale borrel. Ik kan 
er niet aan wennen…) 

Bij D66 vinden we dat digitaal 
vergaderen geen goede reden is 

om besluiten tot onbepaalde tijd 
uit te stellen. Als lokale overheid 
moet je flexibel omgaan met de 
mogelijkheden van nieuwe tech-
nologie. Zeker als inmiddels ie-
dereen weet dat het goed werkt. 
Digitaal vergaderen werkt goed, 
dus ik kan niet wachten om ook 
digitaal te spreken met onze 
dorpsgenoten.

In Bernheze moeten we beter luisteren naar inwoners. Dat kan bijvoor-
beeld als iemand wil inspreken bij een vergadering. De vergaderingen van 
de gemeenteraad gebeuren tegenwoordig digitaal. Helaas zijn veel onder-
werpen uitgesteld, omdat hier mogelijk inspraak van inwoners verwacht 
wordt. Jammer. 

Luuk Verstegen, raadslid-D66

Zomerlicht, en dan komt de nacht – 
Jón Kalman Stefánsson
“Ik las in dit boek zinnen die je aan het 
denken zetten.”
Je vraagt je tijdens het lezen af: wat wil de 
schrijver mij vertellen, over de bewoners 
van een dorpje in IJsland? Ik moest aan 
de schrijfstijl wennen, maar ik ben stug 
doorgegaan met lezen. Ik las prachtige 
zinnen: ‘We hebben een slecht geweten 
dat we niet genoeg lezen, te weinig met 
vrienden praten, te weinig tijd met onze 
kinderen besteden of met oudere mensen.’ 
Het was het doorzetten meer dan waard.

Camino – Graeme Simsion
“Je krijgt van dit boek zin om te 
wandelen. Dat kan ook gewoon in het 
Bomenpark.”
De camino wandeltocht staat nog op mijn 
lijstje om te lopen, of om ervan te blijven 
dromen. In dit boek geniet je van de 
avonturen van Zoë en Martin, de natuur en 
de dorpjes langs de Camino. Maar ook van 
de ontmoetingen tussen de pelgrims en 
hun overdenkingen.”

Het bestverkochte boek ooit – 
Sanne Blauw
“In deze coronatijd wilde ik dit boek over 
cijfers en statistieken graag lezen om zo 
alles beter te begrijpen.”
“Dit boek uit de ThuisBieb gaat over cijfers: 
hoe zet je letters om in grafieken om iets 
duidelijk te maken? Maar wat betekenen 
deze getallen en kloppen ze wel? Juist in 
deze coronatijd met stijgingen en dalingen, 
percentages en miljarden vanuit de 
overheid een interessant boek om te lezen.”

Lees- en
luistertips!
van Hanneke Hanssen, Bibliotheek Bernheze

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

Tip 1

e-book

Tip 2

e-book

ThuisBieb 
+ e-book

Tip 3

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57
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Tekst?

SUIKERFEEST Zie oplossing pagina 31

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

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

PRINTPAPIER

A4 printpapier 80 grams. Per pak 
500 vel € 4,99. Hele jaar door 
5 pakken € 19,99. 
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

PIOENROZEN,
DIVERSE KLEUREN
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

DE ALLERLEKKERSTE KIP 
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproduc-
ten. Woensdag van 14.00 tot 
18.00 uur. 06-12033685. 
Jan van de Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.

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. 

TE HUUR

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

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

KANTOORRUIMTE
VAN 41m² 
BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen
06-21666128
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl

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

AANGEBODEN

PEDICURE NISTELRODE 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6, Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
Zie pagina 10.

HONDENPENSION 
VAN SCHIJNDEL
Meerstraat 43 in Heeswijk-
Dinther. Hét logeeradres voor 
uw viervoeter. Wij zijn gericht op 
honden die samen in groepen 
op de weides kunnen spelen. 
Alleen bellen: 06-52539551.

TAPIJT-MIDGETGOLFBAAN
de Rekkendonken, Liempde. 
Geheel gerenoveerd geopend 
vanaf 1 juni. Per persoon € 4,75, 
kinderen tot 4 jaar gratis. 

Gezellig terras in bosrijke 
omgeving. 
Info: 0412-631474  

. GEVRAAGD

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

LEGE TONERS

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

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

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 

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

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Maike Hendriks
uit Nistelrode

Winnaar:
Carla van Schijndel
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenDranken

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

M R G E P G X I J G L Q
C P W N F A G L U X F Y
T W A P G T S Y C R J G
P O K S A C Z L B K G B
W E N A N S L E E V L H
S E R I R E L R O P D C
E T I E C N T E E A P G
J H K F N W E H T T W A
D E Y L F S A M C R A X
O E F T E O A T E U O W
B P K N E M K P E L R W
I O I A J V N Y O R K V

APPELSAP KARNEMELK KOFFIE
MELK PERENSAP THEE
TONICWATER VRUCHTENSAP WATER
WORTELSAP

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: APPELSAP, KARNEMELK, KOFFIE, MELK, PERENSAP, THEE, 
TONICWATER, VRUCHTENSAP, WATER, WORTELSAP

WOORDZOEKER: 

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

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

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

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

BEZORGER
IN NISTELRODE
Ongeveer 250 kranten

Bijlages 

worden extra 

vergoed!

Extra
zakcentjebijverdienen!

Boestestraat, De Hoef, De Leibeek, 
Hoogstraat, Julianastraat, Kromstraat, 
Over den Dries, Raadhuisplein, Toniesplein, 
Veerstraat en Wilheminastraat.
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Uw voordelen bedrijfsunits:
• Gezamenlijke kantine
 met sanitair.

• Beveiligd met poort en 
camera’s.

• Ruim terrein en voldoende 
parkeermogelijkheid.

Bedrijfsunits
te huur

Units vanaf 50 m² tot en 
met 250 m²

Dintherseweg 9 - Nistelrode
06-46111667

www.bedrijfsunit.eu

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

MOOI BUITEN TUIN KLUSSEN BOUW

TUINCENTRUMMEIJS✿
Bosschebaan 23 | 5384 VX Heesch | 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur

HEMELVAARTSDAG EN TWEEDE PINKSTERDAG GEOPEND
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Met onze
perkplanten

� n sprankelende 
zomer

8.000 m2

keuze
aan planten

van eigen
kwekerij

Insectenhotel
Bouw een insectenhotel 
door stukken hout in te 
boren met verschillende 
boortjes. Boor niet 
helemaal door tot de 
achterkant. Hang het 
insectenhotel in de 
zon, vlak bij bloeiende 
bloemen. Je kunt ook oude 
bamboestokken in stukken 
zagen en samenbinden. 
Bron: actiekrant Natuurmonumenten

Zorg dat er 
een dichte kant 
aan blijft zitten, 
daar houden 
insecten van.

Als het regent in mei
is april voorbij
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John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl  - www.erveza.nlinfo@marvitech.nl - 06-53159229 - www.marvitech.nl

c.v. installatie • loodgieterswerk • luchtbehandeling
• las- & fitwerkzaamheden

www.humstijl.nl

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 30 jaar ervaring
• Flexibel en klantgericht - advies op maat

• Renovatie van bestaande keuken
• Bezoek op afspraak 

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

Vijvers

MOOI BUITEN TUIN KLUSSEN BOUW

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL

Wil je libellen, juffers, 
kikkers en salamanders 
in je tuin, maak dan een 
diepere vijver. Je kunt 
hem zelf graven maar 
ook kant-en-klaar kopen. 
Er moeten diepe stukken 
in zitten voor de winter, 
als het gaat vriezen. 
Plant alleen inheemse 
planten en zorg voor 
genoeg zuurstofplanten. 
Bladeren van waterlelies 
of gele plomp zijn 
geweldig.
Bron: actiekrant Natuurmonumenten

Bij droog weer blijft er 
minder grond aan de 
onkruidwortels hangen. 
Wanneer je het onkruid 
met de hand weghaalt, 
beschadig je minder 
wortels van de blijvende 
planten. Schoffelen kan 
natuurlijk ook, maar pas 
dan wel op dat je alles 
weghaalt en er geen 
wortels achterblijven.

Hierna is het genieten 
van een mooie tuin.

Vogelbad 
Graaf een oude waterbaan 
of iets anders kromvormigs 
in een beschut schaduwrijk 
hoekje, bijvoorbeeld naast 
een heg. 

Vogels kunnen hierin badderen
en drinken als het warm is.

Dat laatste geldt ook voor egels.
Bron: actiekrant Natuurmonumenten

Onkruid 
wieden
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Auto & Motor NIEUWS

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Fiat 500 1.2 Pop Airco 2008

Nissan Qashqai 2.0, automaat, vol opties
97.000 km 2011

Opel Astra station, 1.0 turbo edition,
  zonnedak, 66.000 km 2016

Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Opel Meriva 1.6 16v airco automaat 2005

Opel  Meriva 1.4 turbo airco trekhaak 2012

Opel Mokka 1.4 turbo innovation
  29.000 km 2018

Opel Zafira 1.9 CDti,  airco, nette auto 2008

Renault Captur 0.9 TCe, dynamique,
   33.000 km! 2015

Renault Kangoo 1.2 TCe, automaat, 
   vol opties, 2.500 km!, nieuwe auto 2019

Renault Grand Scenic 1.2 Tce, bose
  uitvoering vol opties! 44.000 km 2017

Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016

Toyota Yaris 1.5, aspiration, 18.000 km 2017

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl 

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

Citroën Berlingo Multi 1.6 VTI 2010 € 6.950,-
Citroen C3 Picasso 1.4 VTI 2010 € 4.999,-
Citroën C4 Coupe VTS 2005 € 2.499,-
Citroën C4 Coupe 117 Dkm 2006 € 1.750,-
Citroën C4 1.4-16V 2006 € 1.499,-
Citroen C4 Picasso 1.6 VTi 2009 € 5.250,-
Dacia Sandero Stepway 2011 € 5.950,-
Fiat Panda 1.2 Cool airco 2005 € 1.499,-
Fiat Panda Cool 2010 € 2.999,-
Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5.450,-
Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 5.499,-
Ford Focus C-max 2008 € 2.999,-
Ford Fiesta 1.3 Cool & Sound 2008 € 2.750,-
Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7.450,-
Ford Focus station 149 Dkm 2010 € 5.999,-
Hyundai Tucson 2.0 4WD 2004 € 3.900,-
Hyundai i30 146Dkm 2007  € 3.999,-

Kia Rio 5-drs 2011 € 5.999,- 
MG F Cabrio 1.8i VVC 1996 € 2.499,-
Mitsubishi Colt  2008 € 2.950,-
Mitsubishi ASX 2011 € 8.900,-
Nissan Qashqai 1.6 2011 €  9.950,-
Opel Astra Sport tourer automaat 2011 € 7.499,-
Opel Corsa 1.2  57.000 km 2009 € 4.499,-
Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3.750,-
Peugeot 107 5 drs, automaat 2010 € 4.499,-
Renault Capture 1.5 DCi126 Dkm 2015 € 9.900,-
Renault Twingo 1.2-16V Airco 2010 € 4.499,-

Wordt verwacht:

Fiat Panda, 2x Ford Focus, Renault Scenic, 

Toyota Aygo, Opel Corsa, Toyota Yaris, 

2x Hyundai Tucson, Renault Twingo.

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Citroen Berlingo Multiespace 2010 €  6.950,-
Citroen C3 Atraction 2005 € 1.999,-
Citroen C4 Picasso LPG 2008 € 3.900,-
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6.499,-
Citroen C4 new model 2011 € 6.950,-
Dacia Sandero Stepway 2011 € 5.950,-
Fiat 500 1.2 2011 € 5.750,-
Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5.450,-
Fiat Panda Cool edition 2010 € 2.999,-
Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 5.750,-
Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7.450,-
Ford Ka 1.2 Trend 2009 € 3.999,-
Mitsubishi Colt  2008 € 2.950,-
Mitsubishi ASX 2011 € 9.600,-
Nissan Qashqai 1.6 2011 €  9.950.-
Peugeot 107 54Dkm 2012 €  4.450,-
Peugeot 206 1.4 4 drs 2002 €  1.250,-
Peugeot 207 3drs 2006 €  2.750,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3.750,-
Suzuki Alto 1.0 5 drs 2011 € 2.950,-
Volkswagen Up Bleumotion Sportive
 2012 € 5.950,-

Cabriolet 
Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3.999,-

Bedrijfswagens exclusief BTW
Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4.499,-
Peugeot Partner 1.6 HDI 2013 €  3.900,-

Wordt verwacht :
Dacia Sandero, Kia Rio, Peugeot 307 cc, Citroen C3 
Picasso, Citroen C4 Coupe, Opel Astra Tourder

Vijf tips
voor een lang stilstaande auto

HEESWIJK-DINTHER - Door de coronacrisis staan veel auto’s een langere tijd stil. Deze stilstand 
heeft effect op verschillende onderdelen van de auto, zoals de accu, lak, remmen en banden. Om 
problemen te voorkomen en straks weer veilig de weg op te gaan, geeft Han Minnaar van Autobedrijf 
Minnaar je graag vijf tips. 

1. Check de vloeistoffen
 Controleer regelmatig het motoroliepeil, de koelvloeistof, remvloeistof en ruitensproeiervloeistof. 

Vul voordat je gaat rijden de vloeistoffen bij en ververs indien nodig.

2. Blijf met je auto rijden
 Maak na hooguit twee weken stilstand een langere autorit van zo’n 30 minuten. Door langdurige 

stilstand kan de accu namelijk leegraken. Tijdens het rijden kan deze weer bijladen en kan de motor 
op temperatuur komen. Hierdoor verdampt het water in de motorolie grotendeels en wordt vorming 
van sludge (drab) voorkomen.

3. Verwijder vuil
 Houd je auto niet alleen van binnen, maar ook van buiten goed schoon. Voorkom blijvende lakscha-

de door vervuiling (zoals hars van bomen en vogelpoep) te verwijderen.

4. Controleer de bandenspanning
 Check regelmatig de bandenspanning voordat je de weg opgaat. Bij lange stilstand kan een band 

namelijk gedeeltelijk plat worden. Houdt daarom de bandenspanning op peil en verplaats de auto 
om de week een stukje op de oprit.

5. Denk aan de houdbaarheid van de benzine
 Tank je E10 benzine? Dan is het goed te weten dat deze brandstof minder lang houdbaar is dan E5 

benzine. Het kan geen kwaad de auto een aantal weken met E10 benzine te laten staan maar als je 
auto een langere tijd stilstaat, is het beter E5 benzine (bij) te tanken.



Woensdag 20 mei 2020 25
  

www.autobedrijflangens.nl

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

• Audi A3 Carbrio, 1.8, TVSi, 160 pk, navi, xenon, 
leder, PDC, 17 inch, 2008

• BMW 118i 5-drs, navi, cruise, stoelverwarming, 
PDC, 18 inch 46.000 km!, 2015

•	 Mini	Countryman	Cooper S, knight bridge 
uitvoering! Full options, 2019

•	 Mercedes	E240, aut, avantgarde station,
 navi, clima, half leder, enz., 2004
•	 Mercedes	C180 Avantgarde, aut., led, pano, 

leder,  29.000 km,  2017
•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, I-way, navi, 

camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2012

•	 Renault	Captur 0.9 TCE, navi, PDC, keyless 
entry, 72.000 km 2015

•	 Renault	Scenic	1.6 16V, Expression, airco, 
trekhaak, 151.000 km, 2004

•	 Seat	Ibiza	1.0 TSi 95 PK, navi, clima, PDC, enz.! 
2017

•	 Skoda	Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi, 
 cruise-Control, 2015
•	 Volvo	V50 1.6 D, i-drive, navi, PDC, 2007
•	 VW	Golf GTI, DSG, 230 pk, navi,  camera, PDC, 

V+A, privacy glas, stoelverw., 18 inch  enz., 2014
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak, 

stoelverwarming, 2011
•	 VW	Transporter	2.0 TDi, 180 PK,  dubb. cabine,  

aut., navi, camera, 18 Inch, side-bars, 2013

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Denk aan de houdbaarheid van de benzine

1. Check of iedereen ongedeerd is
 Het is natuurlijk het belangrijkste om eerst te kijken of de situatie onder controle is, of er geen gewon-

den zijn en het overige verkeer veilig kan passeren. Anders moet je de hulpdiensten inschakelen zoals 
brandweer, politie of de Wegenwacht. Als de situatie veilig is, ga je verder met het verzamelen van 
bewijs over de oorzaak van het ongeval en de schuldvraag.

 Verplaats de auto’s niet zonder je gegevens met de andere partij te hebben uitgewisseld. Dit is na-
melijk strafbaar, ook bij een lichte aanrijding. Noteer gegevens van eventuele getuigen, loop rond 
alle auto’s en fotografeer zo veel mogelijk, zoals de positie van de auto’s, slipsporen en natuurlijk de 
schade. Vul vervolgens samen het schadeformulier in.

2. Schade aan je auto door een ander
 Heeft een ander schade aan jouw auto veroorzaakt? Dan kun je de kosten verhalen op de tegenpartij. 

Heb je een all-risk autoverzekering volledig casco dan regelt je verzekeraar alles. Je vult het schade-
formulier in en maakt melding van de schade bij de verzekeraar. Zij handelen dit verder af.

 Ben je alleen WA verzekerd of heb je een beperkt casco autoverzekering, dan verhaal je zelf de 
geleden schade bij de andere partij. Bij een grote schade kan het handig zijn een schade-expert in 
te schakelen. Om de tegenpartij aansprakelijk te stellen, neem je contact op met zijn verzekeraar. 
Leg duidelijk uit in een brief of e-mail waarom de tegenpartij schuldig is, en stuur deze op naar de 
verzekeraar van de tegenpartij. De verzekeraar checkt alle feiten over het ongeval en beslist of je de 
schade vergoed krijgt of dat je de schade zelf moet betalen. Het kan ook zijn dat je een gedeeltelijke 
vergoeding krijgt. Bij het verhalen van de schade kun je eventueel ook gebruik maken van je rechts-
bijstandverzekering.

3. Oneens over schuldvraag
 Het kan voorkomen dat jij en de andere partij er samen niet uitkomen over wie de schuldige is. Pro-

beer toch altijd om samen één verhaal op papier te zetten waarmee beide partijen het eens zijn. Dit 
bevordert de schade-afhandeling.

 Ben je het niet eens met het verhaal? Dan kun je bij vraag 14 ‘mijn opmerkingen’ uitleggen waarom je 
het niet eens bent met de omschrijving op het schadeformulier en vervolgens alsnog je handtekening 
zetten. Zo is het formulier wel door beide partijen ondertekend.

 Je kunt ook een eigen tweede formulier invullen. Geef hierop duidelijk aan dat je het oneens bent met 
de tegenpartij. Vervolgens is het aan de verzekeraars onderling om te bepalen wie aansprakelijk is 
voor de schade. Dit kan lastig zijn, omdat de verhalen van beide partijen mijlenver uit elkaar kunnen 
liggen en er niet altijd bewijs en getuigen zijn om vast te stellen wie er aansprakelijk is. Hierdoor kan 
het langer duren voordat de schade is afgehandeld.

4. Beiden schuldig aan de schade
 Als je zelf medeschuldig bent aan het ongeval, zal de tegenpartij je aansprakelijk willen stellen. Hier-

voor ben je verzekerd via je verplichte WA-verzekering. Jouw verzekeraar keert een bedrag uit aan de 
tegenpartij. En zelf ontvang je van de tegenpartij ook een gedeeltelijke vergoeding voor de geleden 
schade. De hoogte van dit bedrag hangt af van de mate van aansprakelijkheid.

5. Schade aan fietsers en voetgangers
 Fietsers en voetgangers zijn kwetsbaar en worden gezien als zwakkere verkeersdeelnemers. Hierdoor 

ben je als automobilist altijd (deels) aansprakelijk. Zelfs als het slachtoffer de verkeersregels niet goed 
naleefde.

 Is de fietser of voetganger jonger dan 14 jaar, dan ben je vaak 100% aansprakelijk. Boven de 14 jaar 
minstens voor 50%. Enige uitzondering hierop is als er sprake is van overmacht. Als bestuurder kun 
je dan niet aansprakelijk gesteld worden, maar dit komt zelden voor.

 Wanneer je kunt aantonen dat je géén schuld hebt aan de aanrijding, dan geldt de no-blame- 
no-claim-regeling. Dit houdt in dat het ongeval geen gevolgen heeft voor je no-claim korting en je 
premie dus niet omhoog gaat. Ook houd je hetzelfde aantal schadevrije jaren. Deze regeling is in 
2016 in het leven geroepen en geldt voor alle verzekeringsmaatschappijen die zijn aangesloten bij het 
Verbond van Verzekeraars.

bron: anwb

Vijf tips
bij autoschade
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BERNHEZE - Vorige week maan-
dag was een bijzondere dag op 
de basisscholen van Novum. De 
helft van de kinderen mocht, 
na 8 weken, weer naar school. 
Dinsdag volgde de tweede helft 
van de kinderen. 

De leerkrachten waren zich al 
een aantal dagen op de komst 
van de kinderen aan het voorbe-
reiden, het moest allemaal goed 
geregeld zijn. En dat was het! 
Speciale looproutes om en in de 
school, extra zeep en handdoe-
ken en desinfecterende gel in de 
groepen, tape en soms tafeltjes 

om anderhalve meter aan te ge-
ven en een lijst met afspraken; 
overal werd aan gedacht. 
Vanaf maandag waren er weer 
kinderen te horen in de scholen 
die al acht weken angstvallig stil 
waren. Er werd soms wat gehuild 
bij het afscheid nemen bij groep 
1-2 maar al snel hadden de kin-
deren hun vertrouwde plek ge-
vonden en werd er fijn gespeeld 
en geleerd. Leerkrachten waren 
erg blij dat de kinderen er weer 
waren en lieten dat buiten al 
zien door grote spandoeken op 
te hangen: Wat fijn dat jullie er 
weer zijn!

Basisscholen Bernheze 
weer open Berichten vanuit

Laverhof

Dhr. C. Huismans van afdeling Bellefleur:
Lieve Herman en Annette,

Ik zit hier op Laverhof en ik wil jullie graag 
bedanken voor alle goede zorgen die jullie met 

mij hebben. Maar ik heb niks te klagen want het is 
hier bijzonder goed! Voor alle achterkleinkinderen 

nog een dikke knuffel van opa. Ik mis jullie.

Team receptie Laverhof Heeswijk:
Werken achter de receptie van Laverhof in coronatijd. We zijn nu in de tiende 

week van de corona, die Laverhof Heeswijk ook getroffen heeft. Zoals iedereen 
weet zitten we midden in ‘de brandhaard’ van deze vreselijke ziekte. Voor 

ons, als receptie, hebben wij direct met het leven binnen Laverhof te maken. 
Ontzettend veel vragen en opmerkingen komen bij ons binnen. In het begin 

was het soms zoeken naar antwoorden omdat we door alle protocollen, die vaak 
bijgesteld moesten worden, het antwoord niet altijd snel wisten. 

Ook was het voor iedereen nog onduidelijk wat er ging gebeuren met het virus. 
Gaandeweg de weken kende iedereen de werkwijze en kwam er meer rust en 

regelmaat in onze werkzaamheden.
Hartverwarmend waren alle attenties van iedereen in de vorm van kaarten, 
tekeningen, plakwerkjes, bloemen, gebak, chocola, et cetera die gebracht 

werden voor onze bewoners. De postbode bracht elke dag weer stapels post en 
de brievenbus bij de hoofdingang moest meerdere keren per dag leeg gemaakt 

worden. Dit heeft het huis echt enorm opgefleurd in deze zware tijd.
Heel zwaar vonden wij het om bezoek niet meer toe te kunnen laten.

Bezoek wat zo van essentieel belang is voor onze bewoners!
Ook vreselijk was het om afscheid te moeten nemen van bewoners en de daarbij 

behorende familie. Ook met deze familie bouwen we toch een ‘band’ op. 
Zij komen vaak en zwaaien bij binnenkomst of zeggen gedag als ze weer 

vertrekken. Soms maken we een praatje met deze familieleden. 
Het voelt vaak heel vertrouwd! Straks zal het wennen zijn met nieuwe bewoners 

en familieleden.
Ook al gaat dat zeker lukken, we moeten elkaar weer even leren kennen.
Vanuit de receptie wensen wij iedereen het allerbeste en BLIJF GEZOND!
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Berichten vanuit Laarstede

Tonnie Broks:
Ik doe alles op m’n gemak, als ik moe word ga ik erbij zitten, haasten dat 
is niet goed voor mij 

Ik doe alles op m’n gemak, als ik moe word ga ik erbij zitten, haasten dat 
 … 20 april ben ik 93 jaar geworden. Ik mis het 

samen eten, al dat alleen zijn, het is ongezellig, het leven is nu een stuk 
saaier. Gelukkig heb ik hier in huis een vriendin met wie ik regelmatig 

joker, ik hou van kaarten. Laatst werd ik blij verrast met een bezoek van 
mijn kleinkind Janneke in dat ‘huukske’. Er was mij al verteld dat er een 
verjaardagscadeautje onderweg was. Nou wat denk je? Ze gaf mij, ook 
namens de anderen, een hele speciale stok kaarten, zo mooi! Harten, 

ruiten, schoppen, klaveren, niet effen maar in de vormen foto’s van mijn 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hoe komen ze op het idee? Ik ben 
er hartstikke blij mee! Samen op mijn appartement weer een kopje koffi e 

drinken, dat is wat ik het liefste wil, hoe eerder, hoe beter. Nou, allemaal de 
hartelijke groeten en bedankt voor alle goede zorgen.

Stientje van den Bogaart:
Ik hou het al lang vol, 95 jaar en 

ik weet waar ik kom te liggen 
haha… Ik zit vaak voor mijn 

raam in mijn luie stoel, ik heb 
een mooi uitzicht. Om mij heen 

staan allemaal foto’s van de 
mensen waar ik veel van hou. 

Ons Nellie, ik ben zo blij dat ik 
d’r heb, ze doet van alles voor 
mij, zo fi jn! Ook nu komt ze 
vaak op bezoek, ze pakt een 

stoel van mijn terras en ik zet 
het raam op een kier, buurten 
we met elkaar. Groeten aan 

Nellie, Riny, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Ik hoop dat 
het weer snel op z’n ouwe is, het 

zal nog wel efkes worren.

Piet van de Wetering:
Ben allenig, in mijn huiskamer is maar een 

klein raamke, in de Gasterij kun je veel 
verder weg kijken, daarom zit ik daar graag. 
Als Fien de was en de boodschappen komt 
brengen zie ik haar aankomen en zwaai ik 
naar haar, Fien en Cor zorgen goed voor 

mij. Ik kuier ook veel op de gang, loop de 
binnentuin in, even buurten. Ik mis het dat 

mijn familie niet op bezoek kan komen, 
maar het allermeeste mis ik mijn vrouw 

Riek. Je staat alleen, dat is een vervelend 
iets, ik heb er verdriet van. Na het overlijden 

van Riek heel veel kaarten gekregen. Ze 
blijven staan, als er weer bezoek komt ga 
ik er samen met hen naar kijken. Iedereen 

bedankt voor al die mooie kaarten, allemaal 
de groeten. 

Rineke Geurts:
Als vrijwilliger van Laarstede mag ik natuurlijk ook al wekenlang niet naar 

binnen voor een bezoekje of activiteit. Ik kom alleen regelmatig in het 
halletje om links en rechts wat kaarten in de brievenbussen te stoppen. 

Zo leuk als je daarna gebeld wordt door bewoners die enthousiast vertellen 
hoe goed er voor hen gezorgd wordt. En dat er iedere keer iets anders 

bedacht wordt om het hen zo aangenaam mogelijk te maken. Het doet je 
goed om dat te horen.

Er heerst een gezellige, warme sfeer in Laarstede en de bewoners zeggen 
dat dit in deze bizarre tijd nog zo is, ook al missen ze uiteraard hun 

dierbaren. Wij, vrijwilligers, missen de bewoners van Laarstede natuurlijk 
ook. Blijf a.u.b. gezond allemaal en ik hoop dat we jullie binnenkort weer 

mogen bezoeken. Lieve groetjes!

Tot slot
Mensen van DeMooiBernhezeKrant dank voor de mogelijkheid 
om berichten aan familie en vrienden van Laarstede in de krant 

te plaatsen. Jullie hebben veel mensen blij gemaakt!
Als je uit het raam van de kapel in Laarstede kijkt, zie je de kerk 
met in een nis het beeld van de Heilige Lambertus. In de kapel 
wordt, bij het beeld van Maria, vaak een kaarsje opgestoken en 
gebeden. Bidden is o.a. het ongrijpbare erkennen, steun vragen, 
dank zeggen. Dus… Ons Lief Vrouwke en Sint Lambertus blijf 
alstublieft over ons waken, bevrijdt ons van angst, dank u wel. 

Wij, Hans en Marie-José 
Egelmeer, zijn in 2000 begonnen 
met la Colline, een chambre 
hotel in het Zuid-Franse Pont de 
Barret. In 2017 zijn wij gestart 
met een nieuw gastenverblijf 
ongeveer 15 kilometer verderop. 

LUCHTPOST
HANS EN MARIE-JOSÉ

Frankrijk, corona en toerisme
De Franse lockdown (‘plan de 
déconfinement’) wordt net als 
bij ons binnenkort versoepeld. 
Vanaf 11 mei mogen de Fransen 
voor boodschappen, afspraken en 
individuele sportbeoefening weer 
zonder formulier naar buiten en mogen 
ze zich tot maximaal 100 kilometer van 
hun hoofdwoning verplaatsen. Buiten 
die 100 kilometer hebben ze nog wel 
een ‘attestation’.

Om meer grip op het virus te krijgen en de boel 
niet onnodig op slot te gooien, heeft Frankrijk haar 
departementen opgedeeld in rood en groen. Rood voor 
strenge regels, groen voor minder streng.
De lijst wordt elke twee weken geactualiseerd. De rode 
regio’s zijn Parijs, Hauts de France (het noorden) Grand-Est 
(Elzas, Loraine, Champagne en Ardennen) en Bourgogne-
France-Comté. In de rode regio’s gaan de scholen later 
open, blijven de parken dicht en gelden strengere regels 
voor het openbaar vervoer. Terwijl in de ‘groene’ na 2 juni 
zelfs de stranden weer open mogen, als de préfect dat goed 
vindt. Winkels en markten gaan vanaf 11 mei weer open, de 
grote winkelcentra blijven voorlopig nog dicht. Kwetsbare 
ouderen wordt geadviseerd ook de komende maanden 
binnen te blijven.
Over het openstellen van horeca, cafés, bioscopen en 
terrassen spreekt de Franse overheid zich pas eind mei uit. 
Evenementen met meer dan 5.000 personen blijven tot 
september verboden. Niet duidelijk wat dat voor de Tour de 
France betekent en vanaf wanneer vakantiegangers weer 
welkom zijn in Frankrijk. Ook voor ons niet onbelangrijk. De 
jongste ‘état d’urgence sanitaire’ (noodwet) vermeldt daar 
niets over. Eerder zei Macron hierover, dat er vóór 2 juni nog 
niets over de zomermaanden wordt beslist.

Gaan campings, hotels en B&B’s in Frankrijk open deze 
zomer? Chambres d’hôtes en hotels mochten en mogen 
in principe open blijven tijdens de Franse lockdown. Mits 
gasten het ontbijt op hun kamer gebruiken en zich niet 
mengen met andere gasten. In de praktijk zijn de meeste 
hotels in Frankrijk nog steeds gesloten. Al krijgen we sinds 
kort mailtjes van hotels dat ze weer gasten willen ontvangen. 
Over de heropening van de campings is deze week opnieuw 
niets gezegd, maar in elk geval niet vóór 2 juni.
Zijn de Franse grenzen gesloten? Alleen voor niet-Schengen 
landen - en dat blijft voorlopig zo. De grenzen met andere 
Europese landen zijn officieel nooit dichtgegaan, maar 
tenminste tot 15 juni gelden er strenge regels. Mag je als 
buitenlander door Frankrijk reizen? Nederlanders die in 
Frankrijk verblijven omdat ze daar een tweede woning 
hebben mogen het land wel verlaten. Ze moeten daartoe 
een ‘attestation déplacement internationale dérogatoire’ 
invullen. Dat geldt ook voor reizigers die vanuit Spanje of 
Portugal door Frankrijk terug naar Nederland willen reizen. 
Zij kunnen het formulier bij BuZa opvragen.
Nederlanders die in Frankrijk op vakantie, of hun 
vakantiehuis willen bezoeken, moeten nog even geduld 
hebben. Volgens het International Travel Form mogen 
buitenlanders alleen over Frans grondgebied reizen om hun 
hoofdwoning te bereiken, of vanwege een internationaal 
beroep.
Voor specifieke vragen bel je de Franse ambassade in 
Nederland (0031-247247247), de Nederlandse ambassade 
in Frankrijk (0033-140623300) of nieuwssite France24. 
Treintickets kunnen een jaar lang kosteloos omgeboekt 
of geannuleerd worden. En ook Air France-KLM hanteert 
flexibele regels voor reizen die vóór het uitbreken van het 
coronavirus geboekt zijn.

Ondanks alle versoepelingen betekent dit dat wij voorlopig 
nog in Nederland blijven. Met deze temperaturen overigens 
niet al te moeilijk. Dus mensen; ‘doucement’. Blijf gezond en 
tot een volgende keer. 

www.hansenmariejose.nl
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Brabantse historie:
Coronacollectie in de maak

Help het BHIC met persoonlijke kattebelletjes, foto’s, filmpjes, brieven, kaarten, posters en tekeningen

De sluiting van horeca, scholen, 
musea en theaters, de stille stra-
ten en het thuiswerken en thuis 
les krijgen. Maar ook het niet na-
leven van de maatregelen ener-
zijds en de sociale en creatieve 
initiatieven die ontstaan om el-
kaar te helpen anderzijds: deze 
pandemie is een ‘historische ge-
beurtenis’ van formaat, daarover 
bestaat weinig discussie. Daarbij 
wordt Oost-Brabant ook nog 
eens aangemerkt als het epicen-
trum van het coronavirus.

Wat wij precies zoeken
Het BHIC zoekt materiaal dat 
deze periode in onze provincie 
typeert. Bijvoorbeeld persoon-
lijke documenten, foto’s, teke-
ningen, brieven, briefkaarten, 
pamfletten, digitale platforms en 
filmpjes van het dagelijks leven.

Wat kun jij doen?
Inwoners, organisaties en bedrij-
ven uit heel Brabant kunnen ma-
teriaal per post sturen naar het 
Brabants Historisch Informatie 
Centrum (BHIC), onder vermel-
ding van ‘Coronacollectie’, Post-
bus 81, 5211 NW ’s-Hertogen-
bosch. 

Het liefst ontvangen we het di-
gitaal via 
www.coronacollectie.bhic.nl. 
Je vindt daar ook een formulier 
waarmee je heel gemakkelijk be-
standen kunt uploaden en ver-
zenden en informatie over het 
materiaal dat we zoeken en aan 
welke eisen het moet voldoen. 
Kom je er niet uit of heb je vra-
gen? 
Neem dan contact op via 
coronacollectie@bhic.nl.

BRABANT - Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch 
roept mensen op materiaal in te leveren dat een beeld geeft van de coronacrisis 
in onze provincie. Het coronavirus heeft op dit moment zoveel invloed op onze 
samenleving, dat we ons dit nog lang zullen herinneren. Wij willen graag informatie 
verzamelen, zodat historici over 50 of 100 jaar ook nog kunnen onderzoeken hoe 
wij deze crisis hebben meegemaakt en wat er gebeurde in onze samenleving. 
We vragen daarom aan iedereen, Brabanders, organisaties en bedrijven uit deze regio, 
om foto’s, filmpjes en documenten in te sturen die iets zeggen over deze tijd. 
Een selectie daarvan zal worden opgenomen in onze collectie.

Deze 
pandemie 
is een 
historische 
gebeurtenis 
van formaat

Vanuit het zorgpersoneel voor alle zorgmedewerkers: 

We hebben hard gewerkt, de bewoners hebben dit zeker gemerkt. 
Gedichten, teksten overal van onze lieve mensen. Met de mooiste 

verhalen en de beste wensen. Zorgmedewerkers jullie zijn een 
harde werker. Onze band door dit virus is alleen maar sterker.

Lieve collega’s ga zo door, we zitten met zijn allen op het juiste 
spoor. Voor onze bewoners een arm om jullie heen, 

een knuffel van het zorgpersoneel: jullie staan niet alleen.

Liefs, al het zorgpersoneel

Berichten vanuit Heelwijk
Vanuit het team huishoudelijke dienst: 

Door goede communicatie, verschuivingen en andere 
aanpassingen is het ons aardig gelukt om ervoor te zorgen dat 
de bewoners van ons huis in deze tijd toch een schone kamer 

hebben zoals ze steeds gewend zijn.
De huiswas heeft goede doorgang kunnen vinden en met behulp 
van de familie is dat allemaal goed gegaan. Ook een extra woord 
of gebaar naar bewoners toe is in deze tijd op zijn plaats omdat 

hun contacten toch al beperkter zijn. 
De vele blijken van waardering in de vorm van chocolade, 

aardbeien, bloemen en andere attenties van BrabantZorg en 
diverse bedrijven hebben ons goed gedaan. Maar de fijnste 

waardering is de dankbare blik van onze lieve bewoners, waar we 
het graag voor doen om het hen zo fijn mogelijk te maken. 
We hopen er samen voor zorg te dragen dat we allemaal

gezond blijven.

Dag van de zorg

Afgelopen dinsdag 12 mei was het de 
Dag van de zorg. Deze dag is altijd 
speciaal, er was dan ook een mooie 

attentie voor het personeel, Zangeres 
Heidi kwam buiten optreden en een 
onbekende heeft een mooi bord ter 
waardering van de zorg geplaatst

bij de hoofdingang.

Wijziging
oud papier
ophaaldag
Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Vanwege 
het feit dat het maandag 1 juni 
Tweede Pinksterdag is, wordt 
het papier die dag niet opge-
haald. In de kern van Heeswijk 
wordt het papier vrijdag 29 mei 
opgehaald.

Graag het aan te bieden papier 
goed bundelen of liever in niet 
te zware dozen aanleveren. Het 
bevordert de werkzaamheden 
als je het papier zo kort moge-
lijk aan de openbare weg plaatst 
want alleen daar is het gilde ge-
rechtigd het papier op te halen. 
Papier graag om 18.00 uur bui-
tenzetten.
Voor alle ophaaldagen kijk op 
www.willebrordus.nl of op de 
Afvalwijzer app van de gemeen-
te Bernheze.

B L IJ F T H U I S
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Omdat jij het beste wilt voor je bedrijf,
willen wij het beste voor jou

PERSONEEL
Heb je personeel of overweeg je personeel in dienst te nemen? Dan zijn er nogal wat zaken waar je reke-
ning mee moet houden. Wij bieden ondersteuning bij loonadministraties en loonbelastingen, maar advi-
seren je ook over zaken als CAO, bedrijfsvereniging, het soort arbeidsovereenkomst dat je gaat afsluiten, 
arbeidsreglementen, ontslagprocedures, sociale voorzieningen, het aanmelden bij een pensioenfonds, 
arbodienst en ziekengeldverzekering. En we helpen je bij het opzetten of bijhouden van je personeelsad-
ministratie. De medewerkers van onze speciale loonafdeling blijven continu op de hoogte van alle recente 
personeelsontwikkelingen; met hun kennis, ervaring en expertise staan zij graag voor je klaar.

ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de complete financiële administratie, het sa-
menstellen van de jaarstukken of het opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken 
naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en je bedrijf verdienen. Want zoals jij 
achter jouw bedrijf staat, staan wij achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners 
hebben we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken. Als 
specialist, als sparringpartner en coach, maar vooral als accountantskantoor met een breed en compleet 
aanbod in professionele dienstverlening.

VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak. Met een kop koffie erbij bekijken we 
graag wat we voor je kunnen betekenen. Voel je welkom!

Als ondernemer heb je je zaakjes graag goed voor elkaar. Want bij het runnen van een bedrijf, groot of klein, komt nogal wat kijken. Ondernemers kiezen voor hun vak, hun 
expertise; dat is wat hen drijft. Maar natuurlijk wil je ook de zakelijke kant op orde hebben. Dan is het fijn als je je financiën, belastingen, salarisadministratie en alles wat er 
nog meer bij komt, met een gerust hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde 
partner die voor jou en je bedrijf de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf
 Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

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

‘Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die 
voor jou en je bedrijf de zakelijke puntjes op de i zet’
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Ondernemenis kansen zienen ze pakken 
In veel branches hebben ondernemers het zwaar. Voor starters die nog

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

Met 250 woorden met foto en logo in DeMooiBernhezeKrant.

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

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

Stuur vóór 4 mei een mail met jouw gegevens naar
info@demooibernhezekrant.nl en wie weet word jij de winnaar

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

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

  

Starters
in Bernheze
opgelet!

Stuur vóór 25 mei een mail met jouw gegevens naar

Winnaar week 21:
Martijn van Dijk

Klokhuis IT: Home Automation

VORSTENBOSCH - Normaal zou er deze 
week geen doorgaand verkeer mogelijk 
zijn in de kern van Vorstenbosch. Een 
feesttent met terras en daarbij de diver-
se kermisattracties zouden het decor zijn, 
maar corona gooit roet in het eten. 

Erg jammer, vooral voor de kinderen. Het 
blijft een traditie waar jaarlijks naar uitge-
keken wordt. Op de donderdagochtend 
starten er normaal gesproken zo’n 500 
wandelaars tijdens de jaarlijkse kermis-
wandeltocht. Nu blijft het stil. “Toch heb-
ben we gemeend wat van ons te laten ho-
ren, het kriebelt en niets doen is niet ons 
ding”, zegt voorzitter Chris van de Ven 
van de werkgroep Vorstenbosch pakt uit.

Kinderen kunnen bij Johnny en Mieke’s 

Dagwinkel een kleurplaat ophalen. En 
deze week valt er huis-aan-huis in Vor-
stenbosch een woordzoeker in de brie-
venbus. Met de kleurwedstrijd en de 
woordzoeker kunnen inwoners kans ma-
ken op een aantal mooie prijzen die de 
organisatie beschikbaar stelt. Het is even 
creatief zijn en wat improviseren, en ge-
hoopt wordt volgend jaar weer gezellig te 
kunnen zwieren en zwaaien op de kermis.

Geen kermis, wel prijzen: 
Vorstenbosch pakt uit improviseert

Hoewel er al veel geregeld is, ontbreken 
in de gezamenlijke ruimte helaas nog 
gordijnen. De bewoners moeten veelal 

rondkomen van een minimum (Wajong) 
uitkering. Zowel voor aankleding en ge-
zelligheid als voor de akoestiek, zou het 

geweldig zijn als je, door het doneren 
van je statiegeldbon bij Jumbo, een bij-
drage wilt leveren aan de aanschaf van 
deze gordijnen. Je kunt je bijdrage leve-
ren door je statiegeldbon in de daarvoor 
bestemde bus te deponeren.

Bij Jumbo in Heeswijk-Dinther kan dit 
de hele maand mei, bij Jumbo Nistelrode 
van 25 mei tot 22 juni. 
De bewoners van Abdijstaete/
Driestroomhuis Met Elkaar zijn je zeer 
dankbaar!

Statiegeldactie voor Abdijstate/
Driestroomhuis Met Elkaar

HEESWIJK-DINTHER/NISTELRODE - Sinds januari 2018 bestaat in Heeswijk-Dinther 
het wooninitiatief Abdijstaete/Driestroomhuis Met Elkaar. De zeventien vooral jon-
ge, licht-verstandelijk beperkte bewoners, zijn afkomstig uit Heeswijk-Dinther, Nis-
telrode en directe omgeving. De bewoners krijgen dankzij Abdijstaete/Driestroom-
huis Met Elkaar, de kans om op eigen benen te staan en zich te ontplooien, doordat 
er 24/7 begeleiding is.

‘Aankleding, gezelligheid 
en akoestiek dankzij 

statiegeldbon’

Laatste week om  kanste maken!
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BERNHEZE SPORTIEF

DE OPLOSSING

Terwijl een van de trainers met 
kunststof rondjes de anderhalve 
meter afstand aangeeft tussen 
de kinderen, oefenen de jonge-
ren onder de 18 jaar de back-
hand en looplijnen. “Het waait 
erg hard vandaag, dus met een 
shuttle spelen zit er niet in”, 
vertelt voorzitter Hans Barten. 
“Maar er is genoeg wat we wel 
kunnen doen. Zo worden ver-
schillende technieken geoefend 
en wordt aan de conditie ge-
werkt.”

Samenwerking Altior
De badmintonvereniging mag 
gebruikmaken van het veld van 
korfbalvereniging Altior. “Na 
nauw overleg met dat bestuur 
is dit mogelijk geworden, daar 
zijn we ontzettend blij mee!”, 
vertelt Barten vanaf de zijlijn. 
Tot de zomervakantie blijven de 
trainingen buiten in ieder geval 
doorgaan.

Speedminton
BC Argus gaat vanaf 18 mei bij 
de senioren een proef doen met 
Speedminton; een snelle variant 

op badminton met afwijkende 
rackets en shuttles. “Zo verbre-
den we ons aanbod en hopen 
we toch met shuttles aan de slag 
te kunnen, óók als het waait”, 
vertelt Barten.

De senioren waren opgelucht 
weer te kunnen sporten. “Ik voel 
aan mijn spieren dat we intensief 
hebben getraind, fijn is dat na al 
die weken zonder”, vertelt een 
van de leden.

Desinfecteren
Op en rondom het sportpark 
zijn door de korfbal- en bad-
mintonvereniging maatregelen 
getroffen om de sportmomen-
ten veilig te laten verlopen. Zo 
moeten leden alleen komen en 
zijn toeschouwers niet welkom. 
Sporters moeten bij aankomst 
én vertrek hun handen desinfec-
teren. Natuurlijk wordt ook con-
tinu rekening gehouden met de 
anderhalve meter afstand.

Meer informatie vind je op 
www.bc-argus.nl of mail naar 
secretariaat@bc-argus.nl.

Weer aan de slag
zonder shuttle
Badmintonvereniging BC Argus
hield eerste trainingen buiten

HEESWIJK-DINTHER - Badmintonvereniging BC Argus gaf vorige 
week maandagavond weer de eerste training sinds de uitbraak van 
COVID-19. Jongeren en senioren trainden in de buitenlucht.  
“Fijn om iedereen weer te zien en samen te kunnen trainen”, vertelt 
een van de kinderen.

Bericht vanuit Laverhof

Mevrouw Van Doorn-Hanegraaf:
Als ik aan mevrouw Van Doorn vraag of zij iets 
wil vertellen voor in DeMooiBernhezeKrant, 
begint ze te lachen. “Hoeveel bladzijden wil je 
vol hebben?” Mevrouw woont haar hele leven 
al in Heeswijk en Dinther. Sinds enkele maanden 
woont mevrouw inbLaverhof. Dit was een enorme 
omschakeling in haar leven. Ze heeft altijd als 
wens gehad om, als ze ooit in een verpleeghuis 
terecht zou komen, dat ze dan in Laverhof wilde 
wonen. Die wens is in vervulling gegaan maar 
de snelheid waarmee die wens werd ingewilligd 
was enorm. In erg korte tijd is er veel gebeurd, 
mevrouw is er emotioneel onder maar blijft de 
positieve kant bekijken. 

Mevrouw vertelt enthousiast over het lied wat door haar kinderen en 
kleinkinderen voor haar gemaakt is toen ze 80 jaar werd. Allemaal mooie 
teksten op bekende liedjes, waaronder ‘Het Dorp’ van Wim Sonnevelt. 
Mevrouw was blij verrast om te horen dat dit lied ook bij haar ook in haar 
telefoon zat. Ze heeft inmiddels ook als de beste leren whatsappen en 
videobellen, een echte hippe oma dus!
Mevrouw kan enorm genieten van deze kleine dingen en ziet vol verwachting 
uit naar de gezellige momenten die er weer aankomen als de maatregelen wat 
versoepelen. Tot die tijd zal zij, zoals haar kleindochter zegt, een echte ‘power-
oma’ moeten blijven… Nog even volhouden!
Tot slot spreekt ze ook haar dankbaarheid uit naar de verzorging die ze nu 
krijgt en dat ze kan genieten van het mooie uitzicht in haar kamer. 

Speelsters gezocht voor Dames 1 en
Dames 2 van Vorstenbossche Boys

Het eerste elftal speelt derde 
klasse, het tweede elftal speelt 
vijfde klasse. Helaas hebben 
we momenteel een nog wat te 
krappe bezetting om elke zon-
dag met twee complete teams 

te kunnen verschijnen. Dus zie 
jij het zitten om aan te sluiten 
bij een van onze twee teams of 
eens kennis te komen maken 
met de vereniging? 
Neem dan contact met ons op 

via vbbdames@gmail.com of 
bel/app met 06-82577248. We 
trainen dinsdag en donderdag 
van 20.00 tot 21.30 uur. We 
zouden het erg leuk vinden om 
versterking te ontvangen!

VORSTENBOSCH - Wij, de Dames van Vorstenbosch, zijn op zoek naar nieuwe speelsters voor onze 
teams! We zijn twee gezellige voetbalteams met momenteel 29 speelsters in de leeftijd tussen 18 en 33 
jaar. Binnen onze twee teams vinden we zowel prestatie als gezelligheid belangrijk.

70 Jaar dameskorfbalvereniging Altior

HEESWIJK-DINTHER - Op weg 
naar het 50-jarig bestaan was 
er in 1998 de promotie naar de 
hoofdklasse. 

Een met spandoeken en slingers 
versierde platte kar, getrokken 
door een tractor en volgeladen 
met de kampioenen van Altior 
met luid toeterende, juichen-
de en zingende speelsters, ging 
een ereronde maken door het 
dorp. ”Eindelijk gaan we weer 

in de hoofdklasse spelen, dat 
was voor het laatst in 1959“, 
zei voorzitster Ruth van der Pol. 
Trainer Bert Weeren zei vol trots: 
“Dit hebben we vast binnen, de 
rest zien we volgend jaar weer.” 
Door dit resultaat werd Altior 1 
door de gemeente Bernheze tot 
sportploeg van het jaar uitge-
roepen. Maar helaas duurde dit 
succes maar kort, het seizoen 
daarop degradeerde Altior naar 
de promotieklasse. In die tijd 

was er ook een clubblad met 
elke twee maanden het belang-
rijkste nieuws genaamd De Korf-
balbabbel! Ook was er een paar 
jaar een gemengd team met da-
mes en heren.

Richting het 60-jarig bestaan 
was er in 2007 nog een groot 
succes voor Altior en wel voor 
de junioren A1 die Nederlands 
kampioen werden en de me-
dailles toen kregen uit handen 
van Erica Terpstra, voorzitter van 
NOC*NSF. Al met al bleven toch 
steeds kleine en grote successen 
en dieptepunten komen en ging 
Altior zich opmaken voor een 
groots feest in 2009.

De komende weken komen er 
in DeMooiBernhezeKant nog 
verschillende verhalen voorbij 
over 70 jaar Altior. Als er lezers 
zijn die iets hebben meegemaakt 
omtrent Altior dan zijn die ver-
halen natuurlijk van harte wel-
kom!

Je kunt ze mailen naar 
secretariaat@altior-korfbal.nl. 
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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

Evenementen
HEESCH • HEESWIJK-DINTHER
LOOSBROEK • NISTELRODE
VORSTENBOSCH

Tuincentrum Meijs open
Heesch
PAGINA 22

Van Tilburg Mode & Sport 
open
Nistelrode

Van Zutphen bedden open
Erp
PAGINA 12

VRIJDAG 22 MEI
Gemeentehuis gesloten

Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

ZATERDAG 23 MEI
Kennismaking Tennis
T.V. de Hoef Heesch

Uurtje Klassiek  
Omroep Meierij

Online Dorpsbingo
Heeswijk-Dinther & Loosbroek
PAGINA 2

ZONDAG 24 MEI
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Uurtje Klassiek  
Omroep Meierij

MAANDAG 25 MEI
Start: Statiegeldactie voor 
Abdijstaete/Driestroomhuis
Jumbo Nistelrode
PAGINA 30

DONDERDAG 28 MEI
Ton Bons, Helderziende 
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

VRIJDAG 29 MEI
Oud papier ophaaldag
Heeswijk
PAGINA 28

ZATERDAG 30 MEI
Kennismaking Tennis
T.V. de Hoef Heesch

Uurtje Klassiek  
Omroep Meierij

ZONDAG 31 MEI
1e Pinksterdag 

Uurtje Klassiek  
Omroep Meierij

Fotograaf: Monique van Rossum - Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 21 MEI
Hemelvaartsdag

Prikposten gesloten
Bernheze
PAGINA 4

DressUp InStyle open
Heesch

kleurplaat


