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HERDENKINGEN BERNHEZE 4 MEI
BERNHEZE - Op 4 mei herdenken we in Bernheze in het bijzonder
alle militairen en burgers die het slachtoffer zijn geworden
van de Tweede Wereldoorlog. In de ochtend van 4 mei legde
burgemeester Marieke Moorman, samen met de voorzitter van
het Oranjecomité uit de verschillende kernen, bloemstukken bij
de oorlogsmonumenten.

11.00 uur:
NISTELRODE
bij de kerk

11.30 uur:
HEESWIJKDINTHER/
LOOSBROEK
bij het Airbornemonument
aan de Mgr. van
Oorschotstraat

10.00 uur: HEESCH, op het kerkhof bij de St. Petrus’ Bandenkerk en om
10.30 uur: bij het monument aan de Hoogstraat

12.00 uur: VORSTENBOSCH: monument aan de Meuwelweg

Krant deze week niet ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
0412-795170
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Heeswijk-Dinther
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Zeg het met muziek tijdens de ‘HaDee
Vinyl Top40’ in de Kersouwe!
HEESWIJK-DINTHER - Ook zo klaar met thuisblijven? Wil je niks
liever dan die ene persoon weer zien of gewoon even zeggen dat je
iemand mist? Laat dan op zondag 17 mei de muziek voor je spreken
tijdens de allereerste HaDee Vinyl Top40, live vanaf het podium
van natuurtheater de Kersouwe! De heren en dames van ‘Verdraaid
Vinyl’ en ‘Vinyl 45’ zullen die dag gezamenlijk live de lijst der lijsten, voor en door inwoners van HaDee samengesteld, presenteren.

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Carlijn van de Ven
Monique van Strien
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

platen waarop gestemd kan
worden. Maar ook als die ene
plaat er nou nèt niet tussenstaat,
mag je altijd een suggestie doen.
Zolang de plaat maar op vinyl
bestaat.

Elke plaat een verhaal
Op
www.hadeevinyltop40.nl
vind je een overzicht van alle

Kies nu jouw top vijf, een verzoekplaat of plaat met een verhaal, en wie weet hoor je jouw
gekozen singles wel terug op
zondag 17 mei. Uiteindelijk zal

een bevriende notaris best wel
eerlijk de complete lijst bepalen.
Wees welkom! Thuis
Vanaf 12.00 uur zal de lijst live te
volgen zijn via de website. Helaas blijven die dag de poorten
van het theater gesloten, maar
ondanks de afstand zijn we misschien wel dichter bij elkaar dan
ooit. Er wordt gestart met twee
uurtjes ‘Sunt’. Hierin komen de

pareltjes voorbij die het nèt niet
hebben gehaald. En direct aansluitend dansen om 14.00 uur de
naalden op de platen voor de lijst
der lijsten.
Welke plaat moet er volgens jou
zeker in? Of wie wil jij die dag
een hart onder de riem steken?
Stuur jouw verzoek vóór 13 mei
naar vraag@hadeevinyltop40.nl.
Tot de 17de!

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

Film Schapenheld
op NPO2

WIJ WENSE
N
IEDEREEN
EEN FIJNE
MOEDERD
AG!

Hoe u moederdag dit jaar ook viert,
wij hebben wel iets lekkers in huis
om er een fijne dag van te maken.
HEESCH - De film ‘SCHAPENHELD’ van Ton van Zantvoort
over de Brabantse schaapsherder Stijn Hilgers wordt 12 mei
om 22.30 weer uitgezonden op

Zien zij er niet netjes uit...
Ons gouden paar
Corry en Wil.

Van den Broek Kleinfruit
Het seizoen is weer
begonnen.

Hartelijk gefeliciteerd
van ons allemaal.

Hans en Ans
Dirk en Anke
Eric en Hanneke
en de kids

NPO2. De film was een wereldwijd succes en draaide op ruim
70 internationale festivals, won
16 prijzen en meer dan 30 nominaties.

Diverse soorten fruit 7 dagen per
week verkrijgbaar via de automaat.
Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther
06-11372396
info@vandenbroekkleinfruit.nl

Fruit voor het maken van jam en saus
graag telefonisch bestellen.

Salades, gourmet, barbecue enz.
U kunt telefonisch
bestellen via:
0412-451212
of per mail:
bestellingen@
slagerijvanorsouw.nl
of whatsApp:
06-27962817

(dit nummer uitsluitend
voor app-bestellingen)

‘t Dorp 34 Heesch - 0412-451212
info@slagerijvanorsouw.nl - www.slagerijvanorsouw.nl
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Carla van der Wijngaart
volgde haar hart

Column D’n Blieker

‘Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn overstap’

Knutselen

Tekst: Wendy van Lijssel

Ik had gedacht dat ik van het knutselen af was na mijn
lagereschooltijd. Ik had me tijdens de laatste les handvaardigheid
in groep acht voorgenomen mijn hele leven nooit meer aan de slag
te gaan met Pritt, plakband, verf, stiften, karton of die vermaledijde
figuurzaag waarvan de zaag altijd kapot ging. Knippen-plakken
was iets dat vanaf toen alleen digitaal zou moeten gebeuren, niet
meer lijfelijk aan een werktafel. Met twee linkerhanden en een
beperkte fijne motoriek waren mijn creaties toch over het algemeen
misbaksels, dus de wereld zou er echt niets aan gaan missen.

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

HEESWIJK-DINTHER – Verleden jaar sloeg een aantal zorgverleners de handen inéén
en lanceerden ‘Lefgozers’; een traject waarbij zij-instromers de kans krijgen om verkort
een MBO-zorgopleiding te volgen met diploma en baangarantie. Naast Thomas
Rabou en Sharona Hermes uit Heeswijk-Dinther besloot ook Carla van der Wijngaart
uit genoemde woonplaats haar hart te volgen.
en krijgen praktijkbegeleiding.
Net als plaatsgenoten Thomas
en Sharona en nog elf andere
Lefgozers uit de omgeving, besloot Carla voor een werkplek als
verzorgende IG binnen Laverhof
te gaan. Na aanmelding en een
selectieprocedure is ze aan de
opleiding begonnen.
Carla heeft voor een werkplek
bij Laverhof Ondersteuning
Thuis Heeswijk gekozen. Naast
twee schooldagen is ze met heel
veel zin, onder begeleiding, aan
haar nieuwe uitdaging begonnen. Vanwege het coronavirus

Deelnemers
werken en
leren, krijgen
een salaris,
baangarantie
en praktijkbegeleiding
Carla is aan de opleiding begonnen

Na het doorlopen van de middelbare school besloot Carla
om verpleegkundige te worden.
Het lot besliste echter anders.
Een ongeluk zette destijds namelijk een dikke streep door de
rekening. “Ik brak mijn been en
complicaties zorgden ervoor dat
ik als 17-jarige op kantoor terechtkwam”, blikt ze terug.
Ondanks dat het niet haar eerste keuze was, had ze plezier in
wat ze deed. Na veertien jaar bij
Hesdo BV gewerkt te hebben,
verkaste ze naar een groothandel waar ze uiteindelijk maar
liefst 23 jaar in dienst was. Vooral de laatste jaren was er echter
een inwendig stemmetje dat zich
steeds luider afvroeg waarom ze
toch niet op enig moment gepoogd had een baan in de zorg

te vinden. Ware het niet aan
bed, dan zijn er binnen zorginstellingen tenslotte ook administratieve functies. Door ook de
verhalen uit haar gezin werd het
geluid nog eens versterkt.
“Mijn man Giuseppe heeft zich
jaren geleden van een baan in
de elektronica om laten scholen
en is in de zorg begonnen. Onze
dochters Celine en Nikki zijn
beiden actief als verpleegkundigen”, somt Carla op.
Het project Lefgozers had voor
Carla geschreven kunnen zijn.
Het biedt iedereen die door omstandigheden ooit de zorgboot
miste de gelegenheid om op
een prettige manier verkort een
MBO-zorgopleiding te volgen.
Deelnemers werken en leren,
krijgen een salaris, baangarantie

is haar werkplek bij Laverhof
Ondersteuning Thuis Heeswijk
tijdelijk vervangen door een andere werkplek. Momenteel is ze
werkzaam op een Zorgafdeling
intern binnen Laverhof. Ook hier
heeft ze het prima naar haar zin.
Het traject loopt momenteel niet
zoals eerder voorzien en ook
haar studie kost veel tijd, maar:
“Ik vind het heel fijn om contact
met mensen te hebben en iets
voor hen te kunnen betekenen.
Daar zijn ze vaak heel dankbaar
voor en dat geeft veel voldoening”, om te concluderen: “Wij
hebben een zorghuishouden.
Ondanks de emoties en onrust
die er om te beginnen waren en
nog wel eens zijn vanwege bijvoorbeeld besmettingsgevaar,
proberen we er nuchter en vooral ook voorzichtig eronder te blijven.”

Lieve oma Trees en opa Tonnie,
helaas kunnen we niet met z’n
allen bij elkaar zijn, maar bij
deze een dikke kus van ons 5 voor
jullie. Liefs

Samantha, Ramona, Megan, Lynn en Nikki

‘Het probleem is dat de ontvanger van dat
fabuleuze presentje het nooit gaat geloven’
Nu is het anderhalve week vóór Moederdag en ik begin ‘m
al aardig te knijpen. Ik had er eigenlijk op gehoopt dat het
kinderdagverblijf wel een kant-en-klaar knutselwerkje was
komen brengen, maar ik heb helaas alleen een handleiding en
wat materialen voor een Moederdagkadootje mogen ontvangen.
Super aardig van ze natuurlijk, maar ze beseffen denk ik niet dat
deze geste bij sommige ontvangers alleen maar voor stress zorgt.
Zeker bij de ontvangers die net als ik zichzelf hebben beloofd nooit
meer de Pritt, plakband, verf en stiften ter hand te nemen. Ik had
er ook aan zitten denken om alleen wat hand- en voetafdrukken
van mijn dochter te maken en ze aan te leveren bij een creabea
die het daadwerkelijk leuk vindt zelfstandig een cadeau te maken.
Dan maak ik zonder al te veel moeite, en vooral zonder plak- en
snijwonden tegen een kleine vergoeding de blits.
Het probleem is dat de ontvanger van dat
fabuleuze presentje het nooit gaat geloven dat
ik dat kado samen met een kind van één jaar
gemaakt heb. Waarschijnlijk schiet ze meteen
in de lach als ze ziet dat het inpakpapier op
professionele wijze om het cadeau is gedrapeerd.
Onmogelijk dat de vader dat voor elkaar heeft
gekregen. Hij is na groep acht gestopt met
handvaardigheid.

blieker@bernhezemedia.com

Afgelopen 21 en 22 maart 2020 zou de voorstelling

‘THE WILD BOYS’

van toneelvereniging Arcadia hebben plaatsgevonden
in de Pas. Helaas heeft Arcadia dit, vanwege de
coronamaatregelen, af moeten gelasten.
Velen van u hebben voor deze voorstelling entreekaarten gekocht.
We willen u in de gelegenheid stellen de entreekaarten terug te
geven. Arcadia zal de gemaakte kosten aan u retourneren.
Doe dit vóór 30 mei 2020. Na deze datum worden
geen entreekaarten meer teruggenomen.
Via de site van toneelvereniging
Arcadia www.arcadia-heesch.nl
kunt u het teruggaveformulier
downloaden of uitprinten.
Verdere instructie leest u in het
formulier.
Het kan natuurlijk ook zomaar
zijn dat u de entreekaarten
‘sponsort’ aan de vereniging.
U hoeft dan verder niets te
doen. Arcadia dankt u dan heel
hartelijk!
Gelukkig kunnen we mededelen dat op 20 en 21 maart 2021
opnieuw ‘THE WILD BOYS’ aan zullen treden
waarbij u allen natuurlijk weer van harte welkom bent.
Met vriendelijke groeten, Bestuur Arcadia.
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
ONS WELZIJN
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
www.thuiszorgpantein.nl
BRABANTZORG
www.brabantzorg.eu
LAVERHOF
www.laverhof.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355
toets 1
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a, 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
APOTHEKEN BERNHEZE
BUITEN OPENINGSTIJDEN
Voor spoedeisende recepten
bij de Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
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Medewerkers basis- en speciaal onderwijs en kinderdagverblijven met klachten welkom voor coronatest
BERNHEZE - Alle medewerkers met klachten in het basis- en speciaal onderwijs en de kinderdagverblijven zijn voor een coronatest welkom bij de GGD Hart voor Brabant. De GGD heeft hiervoor teststraten
ingericht in Uden, Tilburg en Rosmalen. Met deze teststraten heeft de GGD voldoende capaciteit om
medewerkers met klachten op corona te testen. Ook zzp’ers werkzaam in het basis- en speciaal onderwijs kunnen op afspraak in een van de teststraten terecht. Een afspraak kan gemaakt worden via
www.ggdbzo.nl, kijk naar coronatest zorg.
Wanneer ben je welkom voor
een test bij de GGD?
Je kunt als medewerker getest
worden op het coronavirus bij
de GGD als:
- Je meer dan 24 uur klachten
(symptomen) hebt die passen

bij de ziekte veroorzaakt door
COVID-19
- Én je als zorgmedewerker
werkzaam bent buiten het
ziekenhuis OF wanneer je
werkzaam bent in het basisof speciaal onderwijs of een
kinderdagverblijf

Coronanieuws

zzp’er werkzaam in de zorg of
basis- en speciaal onderwijs
of een kinderdagverblijf? Dan
kom je in aanmerking voor
een test op corona nadat je
bent aangemeld.

- Én je door een bedrijfsarts of
instellingsarts bent doorverwezen en aangemeld bij de
GGD (als werknemer heb je
recht op contact met de bedrijfsarts)
- Heb je geen bedrijfsarts, is er
geen instellingsarts, ben je als

Twijfel je of je getest moet worden? Wil je hierover overleggen? Neem dan contact op met
de GGD.

Codewoord ‘Masker 19’ WIJ,Heesch actief met
landelijk geintroduceerd goede resultaten
HEESCH - WIJ,HEESCH kijkt voldaan terug op de flyeractie van
vorige week. WIJ,HEESCH: “Wij hebben niet stil gezeten. Zo zijn er
inmiddels drie computers aangeboden bij gezinnen, waar dit materiaal ontbrak. De kinderen en ook hun ouders waren verrast en blij.
Daar doen we het voor!”
BERNHEZE - Vanwege het coronavirus en de daarbij behorende regel om zoveel mogelijk thuis te blijven, kan een toename van huiselijk geweld ontstaan. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, de bond van Nederlandse apothekers (KNMP) en Veilig
Thuis introduceren met ingang van 1 mei codewoord ‘Masker 19’.
In landen als Spanje, Italië en
Frankrijk geldt het codewoord al
langer. In deze landen kwamen
de laatste tijd aanzienlijk meer
meldingen binnen van huiselijk
geweld. Alle apotheken hebben
een landelijk protocol gekregen
wat zij volgen wanneer iemand
om ‘Masker 19’ vraagt. Ook de
Schijndelse apotheken zijn hiervan op de hoogte. Slachtoffers
van huiselijk geweld worden
door de medewerkers van de
apotheek in contact gebracht

met Veilig Thuis, een hulporganisatie voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Dit kan door binnen te lopen bij
de apotheek maar ook door een
briefje in de bus te stoppen, te
mailen of de telefoon te pakken.
Vergeet hierbij niet om naam en
adresgegevens te vermelden.
Het doel van het codewoord
is dat mensen melding durven
te maken en werkelijk aangifte
doen.

Mensen met een sticker op de
brievenbus ontvingen vorige
week geen flyer. Ondertussen
kwam steeds vaker de vraag bij
ons binnen of ze toch een flyer
konden krijgen, omdat ze via via
hadden gehoord over het initiatief. Daarop inhakend zijn wij
bij huisartsen en andere locaties
flyers gaan uitdelen, zodat ze
klaarliggen voor de mensen die
graag een flyer willen hebben.

Onze nieuwsbrief
als verrassing
Ondertussen werd er hard gewerkt aan onze eerste echte
nieuwsbrief. Het resultaat mag
er wezen. Alle netwerkpartners
ontvingen een mail namens
WIJ,HEESCH met allereerst dank
voor hun bijdrage in welke vorm
dan ook. In de bijlage ontvingen
zij onze nieuwsbrief als verrassing. De nieuwsbrief zal vier keer
per jaar verschijnen.”
WIJ,HEESCH is een prima plek
gebleken voor maatschappelijke
stage. Inmiddels heeft de eer-

ste echte stagiair zijn periode
afgesloten binnen WIJ,HEESCH
met een mooie beoordeling en
heel veel dank aan de stagiair.
“Een leerzame periode, maar zeker ook voor ons gericht op de
toekomst. Mensen blijf gezond,
houd afstand, blijf betrokken en
let een beetje op elkaar.”
Voor aanmeldingen, vragen
of meer informatie kun je contact opnemen met Stichting
WIJ,HEESCH via
wijheesch@gmail.com of
06-12997409.
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan even mailen naar
ons mailadres. Ook de digitale
beeldbel-flyer kunt u per email
aanvragen.

Lieve mam,
we wensen jou een

hele fijne moederdag
Nu wel met z’n drie bij elkaar!

Een dikke knuffel van Jolanda & Twan, Sebastiaan & Jessica,
Jan Willem & Kirsten en de kids en aanhang
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20 jaar en nú al een levenservaring:
Marlijn Kerkhof werkte in coronavestiging Boxtel
NISTELRODE –
Nog geen jaar geleden
ontving ze haar diploma
Verzorgende IG. Veel
ervaring in de zorg voor
dementerende ouderen
heeft ze inmiddels al. En
niet zomaar ervaring.
Marlijn Kerkhof werkte zes
weken lang in een tijdelijke
coronavestiging in Boxtel.
“Als ik opnieuw de keuze
kreeg, zou ik morgen weer
beginnen.”
Tekst: Carlijn van de Ven

Sinds Marlijn haar diploma op zak
heeft, werkt ze bij verzorgingstehuis Laarstede in Nistelrode.
Toen ze halverwege maart van
haar werkgever BrabantZorg de
vraag kreeg om tijdelijk op een
corona-unit te werken, moest ze
daar wel even over nadenken.
“In het begin was er zeker een
twijfel aanwezig. Het is toch een
risico om mezelf daaraan bloot te
geven, terwijl niemand nog wist
hoe heftig het virus zou zijn.
Wel dacht ik meteen, ‘dít is mijn
kans om iets voor anderen te
kunnen betekenen’. Ik kreeg veel
support van familie en vrienden
en uiteindelijk was de beslissing
dus ook redelijk snel gemaakt.”
Met één collega
Samen met één collega van Laarstede vertrok ze voor onbepaalde tijd naar Boxtel. Daar was
inmiddels een afdeling van het
leegstaande ziekenhuis omgebouwd tot corona-unit. Met in

totaal drie artsen, één geestelijke
verzorger en zo’n tien verpleegkundigen en verzorgenden nam
Marlijn de verzorging op zich van
dementerende ouderen met het
coronavirus. In totaal waren er
vijftien beschikbare bedden op
de tijdelijke afdeling.
Slapeloze nachten
en mooie momenten
“Vooral de eerste dagen waren
heel spannend, niet wetend wat
er op je af komt. We hebben veel
gezien en daarbij ook de slapeloze nachten doorstaan. Er zijn
tranen gevloeid, maar er zijn ook
mooie momenten geweest waarin we samen met cliënten konden
lachen. Een keer zei een patiënt
zelfs ‘ach meiske, denk ook eens
aan jezelf’, toen ik hem aan het
verzorgen was.”
Marlijn omschrijft het als een bijzondere ervaring waarbij ze trots
was als er een patiënt klachtenvrij naar huis mocht. Wel vindt ze
het heel pijnlijk als zo’n gezonde
patiënt alsnog komt te overlijden.

Op dit moment is
de afdeling voor
coronapatiënten met
dementie, die als één
van de eersten in
Nederland is opgericht,
alweer gesloten.
Er kwamen te weinig
patiënten binnen om
open te blijven. Marlijn
gaat terug naar haar
vertrouwde werkplek
in Nistelrode om
daar verder aan haar
toekomst te werken.

Een spannende tijd

Heel
spannend,
niet wetend
wat er op je
af komt
Daarom is het extra goed om de
mooie momenten daar te koesteren.” Wanneer het rustiger was
op de afdeling, was er tijd voor
een spelletje met cliënten. Ook
was er elke week met de collega’s een bespreking, om samen
het hoofd leeg te maken.
Marlijn kreeg veel support

“Je doet er echt alles voor, maar
dat is nu echt wat corona doet.”
Realistische blik
Nu Marlijn een weekje thuis is
om bij te komen, kijkt ze er met
een realistische blik op terug. “Je

gaat erin met weinig ervaring,
dus dat is een extra uitdaging
als 20-jarige. Ik ben er echt veel
sterker uitgekomen, zeker mentaal. Er zijn veel mensen overleden in een korte tijd, dat is soms
lastig om uit je hoofd te zetten.

Gezicht achter ons masker
Om het werk toch persoonlijk te
houden, besloten alle medewerkers in de afdeling - die opgezet
is door elf zorgorganisaties - allemaal een foto van zichzelf op
hun schort te spelden. “Zo konden cliënten het gezicht achter
ons masker zien.”
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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 11 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.

1. Wat heeft Dance Team Nistelrode afgelopen weekend online gespeeld?
Winnaar vorige week:
Ine Kempen
Het antwoord was:
THUIS

2. In welk zorgcentrum werkt Carla van der Wijngaart nu?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Wat is de voornaam van degene die in de coronavestiging Boxtel gewerkt heeft?

4. Wat is de achternaam van Annie die de column Laaggeletterdheid schrijft?

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)

5. Wat is het codewoord voor het melden van huiselijk geweld?

Na ruim 38 jaar in Laverhof gewerkt te
hebben ga ik vrijdag 8 mei met pensioen.

Wij wensen alle moeders
een fijne moederdag

Dank aan alle (ex)cliënten en hun
familieleden, vrijwilligers en bekenden
voor de ﬁjne contacten de afgelopen jaren.
John Mattheij,
fysiotherapeut Laverhof
locatie Heeswijk

Lieve mam,

Moederdag, het feest voor allen,
maar voor moeder nog het meest
Moeder die een jaar lang lief
en zorgzaam is geweest. Zet de
bloemen maar op tafel, versier het
huis maar met de vlag. Want met
moeder in ons midden vieren wij
de Moederdag.
Jouw kiendjes

Moederdag aanbiedingen
vanaf

€ 14,50

nu

€ 9,95
van
Genieten
uw tuin
nu

€ 139,vanaf

€ 2,75
nu

TUINCENTRUM

✿

MEIJS

€ 39,95
Aanbiedingen zijn geldig t/m 3 juni en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

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

Vrijdag koopavond
Zondag

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

tot 21.00 uur
12.00-17.00 uur
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Regio Filmproducties brengt ter
gelegenheid van 75 jaar Bevrijding
van Nederland een e-book uit
Aanbiedingen geldig van
7 tot en met 13 mei

BERNHEZE - In deze tijd van de coronacrisis merken mensen wat het betekent als je
beperkt wordt in je vrijheid. Dat doet in de verte denken aan 75 jaar geleden, toen de
mensen in Nederland hun vrijheid terugkregen. Ook de mensen uit de dorpen van het
huidige Bernheze bevrijd werden van de onderdrukkers die hen vijf jaar lang hadden
beroofd van hun vrijheid.
pakket voor de groepen 7/8 gemaakt door docent Jos Korsten
in opdracht van de Stichting Regiofilmproducties. 25 Basisscholen maken hiervan dankbaar gebruik en leren zo hoe het leven
was in oorlogstijd. De leerlingen
maakten hiervan tekeningen,
gedichten en werkstukken.

bernheze

75 jaar vrijheid,
en geen oorlog meer in de stad.
75 jaar blijheid,
en vrede op ons pad.
75 jaar bevrijd,
iedereen is gelijk.
75 jaar gerechtigheid,
wie je ook bent arm of rijk.

Voel je
vrij

Stichting
Regiofilmproducties
maakte in 2016-2017 een tweetal films die over deze periode
gaan; de speelfilm ‘De Ondergrondse Vergeet Niet’ en de
documentaire ‘De Schakel’. De
films zijn opgenomen in onze
regio en vertoond in tiental culturele centra en theaters. Ruim
tweeduizend mensen hebben de
speelfilm en documentaire gezien.
Aan de hand van deze documentaire ‘De Schakel’ is er voor de
basisscholen in de regio een les-

Dit was ook de aanleiding om
een e-book te maken met onder
andere verhalen, tekeningen en
foto’s over de periode van de
oorlog, hoofdzakelijk gericht op
gebeurtenissen in deze contreien
en die om verschillende redenen
bij de mensen zijn blijven hangen

In samenwerking met
Bernheze Media,
d’n HaDeejer,
basisscholen en
heemkundekringen
van de gemeente
Bernheze

en doorverteld werden. Soms
vergezeld met wat achtergronden van het hoe en waarom.
Merkwaardig genoeg spitst zich
dat toe op de periode rondom de
militaire bevrijding.
Dat het onderwerp niet zonder
slag of stoot verkregen vrijheid
nog steeds leeft en actueel is,
wordt ook duidelijk in de vele
verhalen van de mensen die
deze periode zelf hebben meegemaakt.
In samenwerking met Bernheze
Media, d’n HaDeejer, basisscholen en heemkundekringen van
de gemeente Bernheze, heeft de
stichting verhalen verzameld met
toestemming van de auteurs uit
de kernen en deze gebundeld.

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Onze eigengemaakte
huzarensalade

€ 0,79

100 gr.

Rundergehakt Hamkluiven

€ 0,79

100 gr.

Deze verhalen zijn met de tekeningen en gedichten van
de kinderen van de basisscholen gebundeld in een e-book
‘75 jaar vrijheid’ dat gratis beschikbaar gesteld is en vanaf heden te downloaden:
www.mooibernheze.nl

€ 1,50

100 gr.

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

Verrassing voor moeder:
aardbeien in een dipje

Namens de Stichting
Regiofilmproducties,
voorzitter Ton Lunenburg

WITLOF 500 gram € 0.89
SALADE VAN DE WEEK
150 gram € 1.50
VERSE SINAASAPPELSAP
500 ml € 1.95
www.benloyaalkooplokaal.nl

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

Kokosmakronen

Bezoek
www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Nu

4+2 GRATIS

Voorgebakken
stokbrood 50%
2 stuks, 2e zakje nu
korting
Moederdag Weekendknallers!

Aardbeiensnitte nu 8,95
Hart (brioche)
broodjes
Van Mook
4 stuks

1,95

Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

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

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

creatief, goedlachs, lief, wijs, warm
In memoriam
Paul Gevers
Op 10 maart deed Paul Gevers in DeMooiBernhezeKrant onderstaande oproep om de
Goede Doelen Week Heesch 2020, en daarmee ook ‘zijn’ stichting Sahelp, te steunen.
In diezelfde week werd hij ziek door corona en zeven weken later, op Koningsdag, is
Paul overleden.
De samenwerking met Paul was nog maar kort maar zijn warme enthousiasme, kennis
en inzet gaf de GDW Heesch een geweldige impuls. En alleen al daarom zullen wij Paul
niet vergeten. Wij wensen zijn vrouw Tiny, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
om dit gemis een plaats te kunnen geven.

Bedroefd, maar dankbaar voor al het moois dat ze ons
gaf, laten we u weten dat is overleden onze lieve vrouw,
(schoon)moeder en oma

Ans Verhoeven-Coppens
* Chaam, 29 mei 1949
† Nijmegen, 2 mei 2020

Wij willen Paul gedenken door nogmaals zijn eigen woorden te publiceren.
De Goede Doelen Week Heesch is voorlopig uitgesteld. Daarom vragen wij je om nu
een donatie te geven aan zijn stichting Sahelp via www.sahelp.nl.
“Sinds 2007 ben ik actief als projectbeoordelaar
bij Stichting Sahelp. Vorig jaar bestond Stichting
Sahelp 40 jaar. In die 40 jaar hebben wij vele inwoners van Burkina Faso aan een zelfstandig bestaan
kunnen helpen. Hele dorpen die de armoede zijn
ontstegen dankzij de hulp van Stichting Sahelp. De
investeringen in projecten voor beroepsonderwijs,
land- en tuinbouwtechnieken, gezondheid en niet
te vergeten de alfabetiseringsprogramma’s, hebben
duidelijk gewerkt. En dat is goed om te zien. Om al
deze projecten te realiseren is veel geld nodig. De
vele donateurs die ons steunen hebben dit mogelijk gemaakt, evenals onze collectanten die jaarlijks
hun ronde doen. Natuurlijk vertrouwen wij erop
dat jij ook in de Goede Doelen Week je hart laat
spreken en een bijdrage in de envelop zult doen.”
Paul Gevers, 10 maart, DeMooiBernhezeKrant

Heesch: Cees Verhoeven
Lent: Marieke en Kai, Gijs
’s-Hertogenbosch: Bart en Michelle, Tijmen

Ans is bij Uitvaartcentrum Van Lith (Stadsmortuarium),
Docfalaan 2 te Oss, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten kring
vanwege de geldende maatregelen.

Dankbetuiging

Never stop dreaming...
We willen via deze weg een ieder bedanken
voor de mooie woorden, de vele kaarten, bloemen en
andere blijk van medeleven die we mochten ervaren,
na het plotseling overlijden van

Rik van de Rakt
Deze herinneringen aan Rik verzacht ons verdriet en geeft ons het
gevoel niet alleen te zijn, ondanks de situatie rondom corona.
Familie van de Rakt
Nistelrode

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Na de klokken van hoop en troost nu de vlag
als steunbetuiging
HEESCH/VORSTENBOSCH Het coronavirus heeft een grote
impact op het maatschappelijk
leven. We leven mee met allen
die besmet zijn met het virus
en met hen die iemand verloren
hebben als gevolg van dit virus.
In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken
gezamenlijk op te zoeken, zoals
ons werk, de school, de sportclub,
de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn
nog steeds gesloten.
Ook de kerken van de parochie

De Goede Herder houden hun
deuren nog gesloten voor groepen. Kerken - de plaatsen waar
eendracht en hoop een thuis
hebben - kunnen niet gebruikt
worden om deze hoop in vieringen of gespreksgroepen te verkondigen. Als teken van hoop en
troost en om mensen met elkaar
te verbinden, luidden tot en met
29 april iedere woensdagavond
de ‘klokken van hoop en troost’.
In mei hangt parochie De Goede Herder in Heesch en Vorstenbosch de vlag ‘Met elkaar, voor

elkaar’ uit voor alle mensen die
onze samenleving draaiende
houden in deze tijd van corona.
Van zorgpersoneel, leraren en supermarktmedewerkers tot hulpdiensten, transporteurs en zo
meer. Zij werken in deze tijd nog
harder dan ze normaal al doen.
Met deze vlag wil parochie De
Goede Herder ook alle mensen
een hart onder de riem steken
die zich als vrijwilliger nu extra
inspannen voor dorpsgenoten
die in deze crisistijd om hulp of
om een praatje verlegen zijn.

Geslaagde inzamelingsactie oud gereedschap
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Het in onbruik geraakt gereedschap dat door de kerken in
Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch werd ingezameld, is door de Solidariteitswerkplaats in dank ontvangen. Deze werkplaats in Uden repareert en reviseert oud gereedschap voor hergebruik in de Derde
Wereld. Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun getoonde verbondenheid met hen die het elders
minder goed hebben en nu met dit gereedschap zich beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Wil je meer weten over of meewerken aan inzamelingsacties
vanuit de parochie De Goede
Herder?
Neem dan contact op met de
pastoraal werkster Annemie
Bergsma via 0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.
Door te recyclen wordt er ook

beter voor onze aarde gezorgd.
Als wereldwijde menselijke familie zijn wij verantwoordelijk voor
Gods schepping; de aarde waar
we op mogen leven.
Met de inzameling van oud gereedschap weten we dus de zorg
voor de armen te verbinden met
het milieu.
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tede

Laars
Berichten vanuit
Ons mam, heel zorgzaam, iemand die altijd aan anderen dacht
Heel eerlijk, recht door zee, maar ook gevoelig en zacht
Bedankt voor al je liefde, altijd heb je voor ons klaargestaan
Ons loslaten deed je pijn, maar je mag weer naar ons pap toe gaan
Nog maar zo kort na het overlijden van ons pap en opa hebben
wij thuis nu ook afscheid moeten nemen van ons mam,
onze schoonmoeder en hele trotse oma

Sjan Bevers-van der Zanden
ruim 47 jaar gelukkig getrouwd met

Tiny Bevers † 2020
Zij overleed in de leeftijd van 71 jaar.
Pieter en Elise
Joëlle en Tycho
Robin
Mary en Dennis
Kaat, Mies
Ron en Kelly
Ties, Guus
2 mei 2020
Hazelbergstraat 8
5473 XL Heeswijk-Dinther
Ons mam is thuis, waar u woensdag 6 mei van 14.00 tot
16.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur welkom bent om afscheid
van haar te nemen.
In plaats van bloemen stellen wij een donatie aan het
K.W.F. Kankerbestrijding heel erg op prijs. Donatiebussen
hiervoor staan bij ons mam thuis.
Graag hadden wij u uitgenodigd voor de uitvaartdienst van
ons mam. Helaas is dit door de huidige omstandigheden niet
mogelijk. U bent welkom om samen met ons online afscheid te
nemen. De plechtigheid vindt plaats op vrijdag 8 mei om 14.45
uur. Ga naar: www.vialivestream.nl/sjan-bevers. Deze stream gaat
5 minuten voor aanvang van de plechtigheid live.

Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven na het
overlijden van mijn zus, onze schoonzus en tante

Riek van de Rakt
Onze speciale dank gaat uit naar de verzorging van de
Korenbloem op Huize Heelwijk
Familie van de Rakt
Neven en nichten

Door Timmers:
“Ik ga zometeen kuieren in de
binnentuin, anders wordt een mens
maar stijf. Vorige week naar ‘de tent’
geweest, dat was fijn. Je hebt dan
toch weer de kinderen gezien, niet
allemaal, volgende keer anderen, ik
kijk er naar uit. Ik blijf hopen dat het
weer eens de goede kant opgaat,
maar wanneer dat is weet ik niet…
Weer lekker de deur uit kunnen, daar
hou ik zo van. We zitten allemaal in
hetzelfde schuitje, je moet gewoon
tevreden zijn met wat je hebt. Ik
pak regelmatig de telefoon voor een
praatje. Soms heb je een baaldag,
soms voel je je goed, het is zoals het
is. De groeten aan iedereen!”

Nellie van Grinsven:
“Wat moet ik zeggen, het is een
moeilijke tijd, maar er zijn gelukkig
pluspunten. Ik had nooit verwacht
dat ik hier zoveel lieve zorg en
aandacht zou krijgen. Ik zie en spreek
mijn kinderen eigenlijk vaak genoeg.
Zij staan beneden in het park en we
praten via de telefoon met elkaar.
Buiten is goed, maar toch… binnen is
beter! 2 November 2019 ben ik hier
komen wonen, het contact met de
medebewoners wordt steeds meer,
vind ik gezellig. Zomaar een praatje
op de gang, soms een làng praatje,
dan ga ik op mijn rollator zitten, op
mijn gemakje
We hopen op een betere tijd en dat
we corona buiten de deur houden,
dat vind ik het belangrijkste!
De groeten aan alle familie, vrienden
en bekenden.”

Oma Betaoeboen:
“Mijn kleinkinderen missen oma,
ik hen ook, pink af en toe een
traantje weg. Ik zie ze alleen als ze
boodschappen voor mij afgeven of
als ze beneden achter het hek staan
te zwaaien. Naar buiten gaan, een
terrasje pakken, winkelen, het zit er
niet meer in. Lieve kleinkinderen en
achterkleinkinderen een dikke kus van
oma Betaoeboen.
Aan al mijn kinderen doe ik de
hartelijke groeten.”
Piet van Hintum en
Mien van den Akker:
Wij zitten het in Laarstede al anderhalf
jaar te weten. We worden hier lief
verzorgd en het is goed van eten.
Ook over de koffie en thee hoor je
niemand klagen. Na het tweede kopje
kun je er gerust, nog een vragen.
Ook in de Gasterij worden we goed
beziggehouden. Geheugentraining
en praten over oude gebouwen.
Ook spreekwoorden en spullen uit
grootmoeders tijd. Zo komen al onze
herinneringen weer aan ons voorbij.
In coronatijd waren alle verpleeg- en
zorghuizen dicht. Het personeel had
daardoor een hele zware zorgplicht.
Zij moeten wel iedere dag Laarstede
uit en weer in. Daar zit voor hen ook
telkens weer een groot risico in. Want
ze moeten dubbel opletten, niet te
worden besmet; Anders ligt straks
heel Laarstede, met coronavirus in
bed. Zolang we opgesloten zitten,
kunnen we ’n paar uur per dag, naar
de binnentuin, op anderhalve meter
afstand, dat mag. We hebben hier sinds
kort een echte babbelbox, dat is heel
fijn, dan kunnen we de familie zien en
er mee praten, als ze er zijn. Nu wil ik
de hele familie, bewoners, vrijwilligers
en personeel, allemaal de hartelijke
groeten doen, en iedereen evenveel.

Angela Kronenberg, activiteitenbegeleidster:
“30 April, mijn laatste dienst zit erop. In mei nog wat afrondende
werkzaamheden en dan is het gedaan, ik ga met prepensioen. De laatste
weken in Laarstede zijn heel bijzonder. De Gasterij ligt er stil en verlaten bij,
de mensen, ze zitten er niet. Ik zoek ze op in hun appartement, vraag hoe het
met ze gaat, steek een hart onder de riem. Ik heb heel veel respect voor de
bewoners, ze weren zich kranig. Soms help ik met het eten rondbrengen,
koffie en thee te schenken. Ontvang of breng ik bewoners naar de binnentuin.
Houd toezicht, want ja die anderhalve meter, het blijft lastig. Je wilt zo graag
dicht bij die ander zijn en ja, soms ben je gewoon slechthorend haha...
Plezier maken, genieten van de zon, het hoort erbij, we moeten elke dag van
het leven wat maken. Maar toch, het stille verdriet schuurt, we willen graag
het normale leven weer oppakken, onze dierbaren aanraken. Ook ik voel mij
verdrietig, van al die lieve mensen afscheid nemen, geen hand mogen geven,
het is raar. Het nieuwe normaal, nou voor mij echt niet normaal, past zo niet
bij wie ik ben. Ik ben graag nabij mensen, ik hou van mensen. Laarstede is
een fijne plek, staat in een mooi stukske Brabant, wat mij altijd zal trekken.
Bewoners, vrijwilligers, collega’s en iedereen die mij kent in Nistelrode bedankt
voor alles! HOUDOE, houd oe goed!”
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Podotherapie Van den Heuvel
weer geopend voor reguliere
voetzorg

Flyeractie

NISTELRODE - Door het coronavirus is mijn praktijk tijdelijk alleen
open geweest voor noodzakelijke voetzorg. Vorige week is onze
beroepsvereniging tot een akkoord gekomen met het RIVM en VWS
om de podotherapeutische zorg weer voor iedereen mogelijk te maken.

Jouw
boodschap
v
onze lezersoor

Het is hierbij belangrijk dat deze zorg wel
op een veilige en verantwoorde manier
uitgevoerd wordt. Mijn praktijk is aangepast om deze zorg op een juiste manier uit
te kunnen voeren.
Hierbij worden alle vereiste voorzorgsmaatregelen in acht genomen zodat u zo
min mogelijk risico op besmetting loopt.

• 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

‘Geen verwijzing meer
nodig van uw huisarts’
tering

autobelet

Mocht u niet ziek, koortsachtig of verkouden zijn dan wil ik u graag weer van dienst
zijn in mijn praktijk. Om een afspraak te
kunnen maken heeft u geen verwijzing
Let op: minimale reservering zeven werkdagen vooraf aan verspreiding.
n l meer nodig van uw huisarts. Er kan teleh.
sc
fi
ra
fg
a
a
www.g
We verspreiden maximaal vijf ﬂyers per week.
fonisch een afspraak gemaakt worden via
NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33
06-30074272.
Hopelijk zie ik u binnenkort weer in mijn
praktijk.

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

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

Met vriendelijke groet,
Niels van den Heuvel

Podotherapie Van den Heuvel
Blauwesteenweg 39
5388 SC Nistelrode
06-30074272
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Hollen en Stilstaan: een drie- Atelier Toon Hornman
daagse voor zorgmedewerkers HEESCH - Na 40 jaar arbeid als goud- en edelsmid ga ik de werkHEESCH – In het afgelopen jaar heeft RTB de trainingen ‘Hollen en Stilstaan’ ontwikkeld. Dit is een programma waarbij we letterlijk doen wat we zeggen. We trainen
(hollen of wandelen) in een rustgevende en inspirerende omgeving en staan stil voor
yoga, spel, beschouwing en overweging.
In de komende maanden gaan we deze
trainingen aanbieden vanuit een voormalig klooster in Brabant. We werken met
kleine groepen waarvoor je je individueel
of samen met collega’s kunt aanmelden.

zaamheden afbouwen richting mijn pensioen. De winkel is alleen nog
op vrijdag geopend van 9.30 tot 18.00 uur. Dinsdag, woensdag en
donderdag ben je welkom op afspraak. In verband met de coronacrisis
is de definitieve winkelsluiting nog niet bekend.

Nu 25% korting
OP ALLE SIERADEN
VOOR DAMES

- ruimte voor vragen en gesprek naar
aanleiding van de inhoud van de trainingen;
- tijd voor rust, tijd voor jezelf.

‘We werken met
kleine groepen’
De volgende elementen komen aan bod:
- we lopen vanuit het donker (schemer)
naar het licht, een energiek begin van
de dag;
- elke training start met een warming up
met aandacht en oefeningen voor de
ademhaling;
- hardlopen of stevig wandelen (ongeveer zes/vier kilometer per training);
- yogaoefeningen, we werken naar een
volledige zonnegroet;
- ervaringen delen en we gaan kijken
wat je nodig hebt om verder te kunnen;

Actie is geldig
t/m 31 mei 2020

Nathalie Boot (yogadocent/GGZ verpleegkundige/ACT-trainer) en Marleen
Frunt (RTB) gaan deze trainingen verzorgen:
- data worden zo snel mogelijk bepaald
(afhankelijk van regelgeving);
- verblijf inclusief overnachting en maaltijden;
- voor meer info, vragen en/of aanmelden mail naar: info@rtbernheze.nl of
via het contactformulier op
www.rtbernheze.nl.

Christinastraat 4 - 5384 KL Heesch - 0412-452087

winnaar week 18 startersactie

Lekker bakkie en gewoon
uit Bernheze!
HEESCH - Na enige jaren ervaring op te hebben gedaan in de facilitaire branche,
heb ik dan eindelijk ‘de grote stap’ gewaagd. Ik ga voor mezelf beginnen!
eten heeft gegooid, probeer ik de groei
er lekker in te houden. Gelukkig zijn er
al diverse regionale ondernemers die ik
heb mogen helpen om de facilitaire zaken opnieuw in te regelen. Ervaring leert
dat door nét een stap meer te zetten dan
een ander, dit jarenlange relaties kunnen
gaan worden.
Ondanks deze wat vreemde tijd is
dan ook mijn vraag aan alle lezers van
DeMooiBernhezeKrant: Ben je of ken je
een regionale ondernemer die een starter graag de kans gunt om verder door
te groeien? Neem dan contact met me
op. Ik kom graag bij je langs (op gepaste
afstand natuurlijk) om te kijken wat we
kunnen betekenen voor je!”
Hopelijk tot snel

Winnaar week 19:
Winnaar
week
19:
Yara’s
Salon

Nogvan
invullen
Yara
Beekveld

Onderneme
is kansen zien
en ze pakke n
n

In veel branches hebben ondernemers het zwaar. Voor starters die nog
geen buffer opgebouwd hebben, is het een heel spannende tijd.
Daarom verloten we de komende edities een kwart pagina redactioneel.
Met 250 woorden met foto en logo in DeMooiBernhezeKrant.
• Ben jij een jaar of korter voor jezelf aan de slag?
• Is jouw bedrijf gevestigd in Bernheze?
• Wil jij kans maken op een GRATIS KWART PAGINA in DeMooiBernhezeKrant?

Eddy Hermes

“Ik ben eind januari gestart met Hermes
Koffie; een regionale facilitaire groothandel, die zich met name richt op de
koffiezaken binnen bedrijven. Naast het
leveren van koffie-artikelen en het onderhoud op de koffiemachines, bieden we
natuurlijk een uitgebreid pakket aan overige facilitaire zaken. Zo kun je ook voor
schoonmaakartikelen en toilethygiëne bij
ons terecht.
Ondanks het feit dat het coronavirus ook
bij mij in stijgende lijn wat roet in het

Starters
in Bernheze
opgelet!

Helemaal gratis!
LET OP: het enige wat je moet doen om kans te maken:
Stuurvóór
vóór11
4 mei
Stuur
meieen
eenmail
mailmet
metjouw
jouwgegevens
gegevensnaar
naar
info@demooibernhezekrant.nl en wie weet word jij de winnaar
van deze mooie prijs ter waarde van € 150,-!

06-11704811 - info@hermeskoffie.nl
www.hermeskoffie.nl

Je hoeft niet elke week te mailen; na één mail blijf je automatisch meedingen naar de prijs.
Meedoen verplicht je tot niets.
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De mensen bij Kringloopbedrijven Maasland
Meer dan collega’s
BERNHEZE - In een serie artikelen stellen we verschillende mensen aan je voor die op de een of andere manier zijn verbonden aan
Kringloopbedrijven Maasland. De ene keer als medewerker, de andere keer als stagiaire of als vaste bezoeker. Dit keer Mieke Senders,
vaste kracht in de winkel van Kringloopbedrijf Bernheze.
Na het verlies van haar man,
kwam ze in 2012 in Heesch wonen voor een nieuwe start met
haar nieuwe partner. Je draai vinden in een onbekende gemeente
is inspannend, zeker als je wordt
gehinderd door reuma en COPD.
“Je begint op nul, want je kent er
niemand.” Mieke las in de weekbladen dat Kringloopbedrijven
Maasland een tweede vestiging

ten gevolge van haar COPD tot
de risicogroep behoort voor besmetting met Covid-19, is het
kringloopbedrijf voorlopig verboden terrein. “Ik mis mijn collega’s
enorm. We zijn dan ook meer
dan collega’s. We zien elkaar
ook buiten het werk om en gaan
zelfs regelmatig samen uit eten.”
Niet alleen voor de leuke dingen
weten ze elkaar te vinden. Net

‘Dat het snel weer veilig is om
elkaar live te ontmoeten’
in Heesch ging openen en zag
een kans. Via IBN volgde ze in
Uden een opleiding en vanaf de
opening op 1 december 2013 is
Mieke daar in de winkel werkzaam als verkoopster. “Maar we
doen veel meer dan alleen verkopen. We helpen ook mee met de
inrichting van de winkel en we
zorgen voor een mooi gevulde
thematafel.”
Mieke is om de dag op haar post.
Dat is fysiek goed vol te houden:
“Na een dag rust, kan ik er weer
vol tegenaan!” Omdat Mieke

voor de lockdown overleed heel
plotseling een van de teamleden.
“Gelukkig konden we toen nog
allemaal samenkomen en elkaar
steunen, want dat hakte er bij iedereen heel erg in.”
Net als al die anderen die thuis in
quarantaine zitten, hoopt Mieke
dat het snel weer veilig is om elkaar ‘live’ te ontmoeten en wie
weet, misschien zelfs weer een
etentje te plannen.
Kringloopbedrijven Maasland
In de gemeenten Oss, Bernheze

50%
KORTING
ZATERDAG 6 JAN.

GRATIS
OPHAALSERVICE
IN OSS EN BERNHEZE.
BEL 0412 626 111
VOOR EEN AFSPRAAK
OF KIJK OP DE
SITE.

Mieke Senders is om de dag op haar post

en Landerd zamelt het kringloopbedrijf gebruikte goederen en
kleding in. Bruikbare spullen worden gesorteerd en na eventuele
reparatie te koop aangeboden
in de winkels in Oss en Heesch.
Het kringloopbedrijf heeft geen
winstoogmerk; de opbrengsten
worden gebruikt om mensen die
om wat voor reden dan ook meer
afstand tot de arbeidsmarkt heb-

ben, een baan, scholing of leerwerktraject aan te bieden in een
veilige omgeving.
Op deze manier draagt Kringloopbedrijven Maasland bij aan
het sociale klimaat in de deelnemende gemeenten. Bovendien
wordt door het stimuleren van
hergebruik een substantiële bijdrage geleverd aan het milieu.

ZONNIGE
ZATERDAG

ZATERDAG 6 JANUARI BEGINT HET JAAR GO
MET 50% KORTING OP ALLE KLEDING, BOE
KASTEN, BANKEN, STOELEN, LAMPEN, CD’S
ELECTRA, CURIOSA, FIETSEN, SPEELGOED
NOG VEEL MEER!

Goederen zelf afleveren: Maaskade 32 Oss, Voorste Groes 1a Heesch
Goederen GRATIS laten ophalen: bel 0412 626111 of kijk op www.kringloopbedrij

Wil je meer weten over
Kringloopbedrijven Maasland
of wil je als vrijwilliger
aan de slag? Kijk dan op
kringloopbedrijfoss.nl of
bel 0412-626 111.

Woensdag 6 mei 2020
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
Voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

COLUMN
Wethouder
Rien Wijdeven

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

AGENDA
6 mei 2020
Raadscommissie Ruimtelijke
zaken
Online via www.bernheze.org
7 mei 2020
Raadscommissie
Maatschappelijke zaken
Online via www.bernheze.org

AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN
FEESTDAGEN
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.

Naar de gemeente?
Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88
De gemeente op social media

Gemeente Bernheze

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

Sara Verkuijlen bestrijdt
het eenzaamheidsvirus

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

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

Woensdag 6 mei 2020

NISTELRODE – Het oordeel van de acht jaar oude Sara Verkuijlen uit Nistelrode klinkt
luid en duidelijk: Corona is stom! Maar dat ze prima weet hoe zij aan deze penibele
periode toch positief kan bijdragen, bewijst ze wel met haar inzamelingsinitiatief: Ze
knutselde zelf een collectebus in elkaar en haalde daarmee een mooi geldbedrag op. Het
doel? Een lach op het gezicht toveren bij alle bewoners van Laarstede.

Wat is wijsheid?
Ik vraag mezelf af hoe we over
5 jaar terug kijken naar deze bizarre
‘Corona’ tijd waarin we nu leven.
De trieste en emotionele verhalen
van de nabestaanden van overledenen uit Bernheze in de
TV-uitzending Kruispunt van
maandag 20 april, houden mij nog
steeds bezig.
Maar maken we nu de wel de juiste
keuzes? Over 5 jaren weten we
het. Dan is het zeker dat er nu ook
verkeerde besluiten zijn genomen.
De gezondheid staat nu voorop en
daarvoor wordt een groot sociaal
offer gevraagd van ons allemaal.
Maar hoe lang houden wij dit vol,
ook financieel en economisch gezien?

Gegarandeerd basisinkomen
De schuldenlast van de overheden
nemen fors toe en zal toch een keer
terugbetaald moeten worden.
De rekening wordt verlegd naar de
toekomst.
Daarom zullen binnenkort de
teugels toch verder losgelaten
moeten worden. Anders is dit niet
meer op te brengen, zowel sociaal
als economisch niet. De gevolgen
daarvan moeten we dan ook maar
gaan aanvaarden.
Er worden nu allerlei ad hocregelingen de lucht ingeschoten
om mensen van een inkomen te
blijven voorzien. Dat is allemaal
niet meer nodig als we over 5 jaar
een gegarandeerd basisinkomen
hebben voor iedereen. Dat biedt rust
en zekerheid, zeker in een periode
van crisis zoals nu. Wereldwijd zijn
er al experimenten gehouden en
is bewezen dat het werkt: minder
ongelijkheid, minder armoede,
een sterke vereenvoudiging van
sociale zekerheid en belastingen,
lagere gezondheidskosten en zelfs
economische groei. Kortom, iets om
nu al over na te denken.

Inspiratie in de klas
Heftige bosbranden raasden maandenlang
door heel Australië. Hoewel het zich afspeelde aan de andere kant van de wereld,
greep het iedereen aan. Een klasgenootje
van Sara zette daarom een inzamelactie
op. Dat maakte indruk, want toen het coronavirus ons kikkerlandje in een intelligente lockdown dwong, kwam Sara met haar
eigen actie.

Helemaal volgens ‘het nieuwe
normaal’ werden mensen
ingeseind via Facebook en
WhatsApp-groepen
Aan alles werd gedacht. Collecteren aan
de deur was nu geen passende manier, dus
werd er een goede plek gezocht waar de
mensen zelf al zouden komen. Die plek
werd gevonden bij groenteboer Ceelen.
Bovendien heb je toestemming nodig van
de gemeente. Die kwam er al gauw. Niet
zo gek, met zo’n lief initiatief. Het goede
doel moest natuurlijk ook nog naamsbekendheid krijgen. Op school waren ze al
op de hoogte. Helemaal volgens ‘het nieuwe normaal’ werden mensen ingeseind via
Facebook en WhatsApp-groepen.
Een mooie opbrengst
De mensen wisten de weg naar Sara’s collectebus goed te vinden. Dat bleek wel toen
ze met haar moeder de bus ging ophalen.
Ceelen had nog een verrassing in petto,
want die doneerde spontaan de complete
fooienpot. Tijdens het paasweekend werd
het geld geteld. De eindstand was een
prachtig bedrag: maar liefst € 152,50 werd
er door Sara opgehaald.
Over de vraag wat ze nu met dit geld wilde
doen, hoefde ze niet lang na te denken.
Hoewel ze er zelf geen familie of kennissen
heeft, dacht ze toch meteen aan de 75 bewoners van Laarstede, die nu geen bezoek
mogen ontvangen.
Laarstede lacht
Voor het bij elkaar gesprokkelde bedrag
wist ze wel een vrolijk verzetje: een ijskar
huren bij Chill uit Nistelrode, zodat iedereen van een heerlijk ijsje zou kunnen smul-

Karin Ceelen en Sara Verkuijlen

len. Helaas mogen de bewoners nog niet
naar buiten, en hebben de zorgverleners
het al zo druk, dat dát niet zo goed uitkwam.
De vindingrijke Sara kwam daarom met
een slim alternatief: samen met mama
Marleen bakte ze 75 heerlijke cupcakes. Mars sponsorde Sara met een partij
Twixen. Deze gingen samen met de cupcakes én een briefje in een tasje - één voor
iedere bewoner. En dat ijsje? Dat houden
de bewoners tegoed, zodra de regels wat
soepeler zijn en het zonnetje aangenaam
boven Nistelrode schijnt!

GEMEENTEBERICHTEN
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INFORMATIE CORONAVIRUS
Maatregelen aangepast

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig
Door de coronamaatregelen
heeft u minder mogelijkheden
om uw rijbewijs te verlengen.
Daarom is er een tijdelijke oplossing.
Alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16

maart, blijven geldig tot 1 juni
2020. De maatregel geldt voor
iedereen die een rijbewijs heeft
met een geldigheid van 10 jaar.
Ook de rijbewijzen die eens in
de 5 jaar verlengd moeten worden, vallen onder deze regeling,
bijvoorbeeld voor beroeps-

chauffeurs of mensen met een
lichte medische beperking die
elke 5 jaar een keuring krijgen.
De maatregel geldt niet voor rijbewijzen die 1 of 3 jaar geldig
zijn en waarvoor een jaarlijkse
medische keuring noodzakelijk
is.

Kringloopbedrijf Bernheze weer open
Vanaf 29 april zijn de maatregelen om het coronavirus in te dammen aangepast. In een nieuwe noodverordening staat wat wel en
niet is toegestaan. Een noodverordening is een speciale regel die
geldt in noodsituaties.
Wat blijft is: blijf zoveel mogelijk
thuis, houd 1,5 meter afstand
en was vaker je handen. Werk
thuis wanneer dit mogelijk is.
Wil je een frisse neus halen, doe
dat dan in de buurt. Ga alleen
boodschappen doen.

volgende keer wordt er een proces verbaal opgemaakt. Voor 13
t/m 17-jarigen is die 95 euro en
voor 18 jaar en ouder is die 390
euro. Blijf je dan nog steeds te
dicht bij elkaar hangen, dan kun
je worden aangehouden.

Groepsvorming verboden
Groepsvorming is ook nog
steeds verboden. Ben je met
twee of meer mensen bij elkaar
op straat én houd je geen 1,5
meter afstand, dan ben je strafbaar. Zowel de gemeente als de
politie controleren of iedereen
zich daaraan houdt. Eerst wordt
er gewaarschuwd maar bij een

Huisgenoten
Deze regels gelden niet als je
met je huisgenoten op straat
bent. Kinderen t/m 12 jaar mogen nog gewoon samen buiten
spelen.
Ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten wel 1,5
meter afstand tot elkaar houden.

Geen eigen bijdrage Wmo
in april en mei 2020
Inwoners die gebruikmaken van de Wmo hoeven in de maanden april
en mei 2020 geen eigen bijdrage te betalen in verband met de coronamaatregelen. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur.
De maatregel geldt niet voor
Wmo-klanten die wonen in een
instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze
voorzieningen loopt de hulp en/
of ondersteuning namelijk door.
Het CAK verzendt facturen later
Het CAK verzendt facturen over
het eerste kwartaal 2020 later.
Heeft u in de maanden januari,
februari of maart 2020 hulp of

ondersteuning vanuit de Wmo
gehad? Moet u daar een eigen
bijdrage voor betalen en heeft u
nog geen factuur van het CAK
gehad? Houd er dan rekening
mee dat u over die maanden
nog maximaal € 19,- per maand
moet betalen. U krijgt deze facturen later, waarschijnlijk in de
2e helft van 2020.
Meer informatie vindt u op
www.hetcak.nl.

Het kringloopbedrijf Bernheze in Heesch moest door de coronacrisis de deuren tijdelijk sluiten.
Maar vanaf 6 mei is het kringloopbedrijf weer open.
Openingstijden winkel
Maandag van 13.00 tot 17.30 uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot en met 17.30 uur.
Zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur
Goederenafgifte
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Zaterdag van 8.30 tot 15.00 uur

Non-food weer toegestaan op markten
De verkoop van non-food op dag- en weekmarkten in Brabant is weer toegestaan. Voorwaarde is wel
dat op de markten de algemene maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand, geen samenkomsten en de bekende hygiënemaatregelen in acht genomen worden. Het is niet de bedoeling dat de
markt een uitje wordt voor het hele gezin, dus ook hier geldt: ga alleen naar de markt.

Verbod op recreatief nachtverblijf opgeheven
Dat betekent dat u op een camping of vakantiepark mag verblijven met uw eigen gezin. Met een
vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en
vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.
Voor het recreatief nachtverblijf
gelden de volgende voorwaarden:
- Heeft u een vaste jaar- of seizoenplaats op een camping,
of een vaste ligplaats in een
jachthaven dan mag u in hun
huisje, caravan of boot overnachten als u een eigen douche en toilet heeft.
- Als u een huisje, een ingerichte tent of caravan huren op
een camping of vakantiepark
huurt, mag u daar verblijven
als de accommodatie eigen
sanitair (ten minste een toilet)
heeft.
- Ook is het mogelijk om met
een toercaravan, tent of camper op een camping te staan

als die eigen sanitair (ten minste een toilet) heeft. Let bij het
legen van het chemisch toilet
op 1,5 meter afstand van andere vakantiegangers.
- Supermarkten op campings en

vakantieparken mogen open
zijn als het mogelijk is om daar
1,5 meter afstand te houden
tussen de klanten. Doe noodzakelijke boodschappen alleen
en niet met het hele gezin.

Wegwerkzaamheden
Op maandag 11 mei 2020 starten we met onderhoud aan onze
wegen.
Het gaat om de volgende locaties:
- Heeswijk-Dinther: Koffiestraat
- Hoog Beugt (fietspad) en de
Brouwersstraat
- Nistelrode: Heuvelstraat

(Voetpad) en De Hoef
- Loosbroek: Koningsstraat
- Vorstenbosch: Rietdijk Broekkant en Derpt
- Heesch: Groldersedijk en Loosbroeksestraat (tussen Aardebaan en Watergat)
We zijn op vrijdagavond 15 mei
klaar met de werkzaamheden,

behalve op de Loosbroeksestraat
en Koffiestraat. Die zijn klaar op
29 mei 2020.
Omleidingen/afsluitingen
Het doorgaande verkeer op
deze wegen wordt (plaatselijk)
gestremd, maar de aanliggende
woningen blijven bereikbaar. We
kunnen de bereikbaarheid met

een voertuig helaas niet altijd
waarborgen. Het doorgaande
verkeer op de Loosbroeksestraat
wordt omgeleid.
De verwachte extra reistijd is
ongeveer 5 minuten. De omleiding is te zien op de gemeentelijke website www.bernheze.org
(zoekterm:
wegwerkzaamheden).

De planning van de werkzaamheden kan door verschillende omstandigheden (zoals het
weer) veranderen.
Vragen?
Neem contact op met Bert
Ceelen van de gemeente Bernheze, telefoon 0412-45 88 88.
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RAADSVERGADERINGEN
Op woensdag 6 mei en donderdag 7 mei
vergaderen de raadscommissies Ruimtelijke Zaken en Maatschappelijke Zaken.
In verband met de coronamaatregelen
worden de vergaderingen digitaal gehouden. Een vergadering bijwonen in
de raadszaal is dus niet mogelijk. U kunt
de vergaderingen wel live volgen via de

website van de gemeente (www.bernheze.org) of achteraf terugkijken. Wilt u
meespreken met een onderwerp dat op
de agenda staat, neem dan contact op
met de griffie via griffie@bernheze.org
Raadscommissie Ruimtelijke Zaken
op 6 mei 2020
- Regionale samenwerking

- Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan
2020-2023
- Vaststellen bestemmingsplan
Wijststraat naast 18, Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan Rukven 9,
9a en 10, Heeswijk-Dinther
- Kadernota (perspectiefnota)
2021-2024

Raadscommissie Maatschappelijke
Zaken op 7 mei 2020
- Stand van zaken Jeugdzorg,
Wmo en Participatiewet
- Regionale samenwerking
- Vaststellen erfgoedvisie
‘Ode aan het boeren leven’
- Kadernota (perspectiefnota)
2021-2024

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor het
maken van:
- een uitweg aan de Leharstraat
20, Heesch
- een 2de uitweg aan de Bosweg
10, Vorstenbosch
- een extra uitweg aan de Nieuwe
Erven in Heesch kadastraal bekent als HEE02 F 481

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

Deze meldingen zijn op 28
april 2020 geaccepteerd. Verzenddatum: 28 april 2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Vaststelling wijzigingsplan Mgr.
vd Hurklaan (naast 12a) Heesch
Burgemeester en wethouders
hebben het wijzigingsplan ‘Mgr.
van den Hurklaan (naast 12a)
in Heesch’ gewijzigd vastgesteld
(artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening). Het plan is te raadple-

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

gen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met de code NL.IMRO.1721.
WPMgrHurkNabij12A-vg01.
Inhoud: Het plan betreft het
bouwen van een woning aan
Monseigneur van den Hurklaan
(naast 12a) in Heesch.
Hogere grenswaarde: Op basis
van de Wet geluidhinder ligt de
beschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met
het wijzigingsplan ‘Mgr. van den
Hurklaan (naast 12a) te Heesch’
voor een ieder ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van
dit besluit beroep indienen bij de
Afdeling
bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na verzenddatum van
dit besluit bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende
werking.

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

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

Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Dijkstraat 13a
Slopen en afvoeren betonnen
sleufsilo op grond van ruimtelijke regels
Datum ontvangst: 25-04-2020
- Plan Zwarte Molen kavel K04
Oprichten woning
Datum ontvangst: 29-04-2020
- Blauwesteenweg ong.sectie F
1865
Oprichten schuurwoning
Datum ontvangst: 29-04-2020
Heesch
- Wijststraat ong.sectie B 7655
Oprichten woning met bijgebouw
Datum ontvangst: 24-04-2020
- Vinkelsestraat 113b
Beperkte milieutoets
Datum ontvangst: 29-04-2020
- Wijststraat 27
Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 28-04-2020
- John F. Kennedystraat 37
Plaatsen carport
Datum ontvangst: 28-04-2020

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

- Vinkelsestraat 36
Uitbreiden omheining
Datum ontvangst: 29-04-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Grote Heide 7
Milieuneutraal veranderen en
gewijzigd uitvoeren bouw stal
en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 28-04-2020
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 42a
Oprichten multifunctioneel
gebouw
Verzenddatum: 10-04-2020
- Heuvelstraat 7a
Plaatsen poort
Verzenddatum: 30-04-2020
- Vorstenbosseweg 10
Verbouw woonhuis
Verzenddatum: 30-04-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam
en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het
onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking
indient en uw handtekening.
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Column Rebecca Latupeirissa

gemeentedichter

Ik heb een dansend hart
Een dansend hart en het heeft een ritme
vanaf de geboorte, zoals een wals
Men leert wat over de mens
Zijn kennis, het positieve, negatieve
ofwel thema’s zoals dood en/of weer vrij
Er schuilde een haastige sprint in mij
op zoek naar terug
naar het basis gedrum
de kalmte, rust en ademen

Er waren ideeën verbonden met oorlog, gekte en dood zonder
vruchtbaar doel
dat een mens met ernstig overgoot. Vandaar een herdenking
Het stille respect voor degenen die geen ruimte kregen
voor ontwikkeling, op zoek naar hun eigen stukje vrij en blij en zij
aan zij
Ook al deed de oorlog eindigen,
op aarde waren we toch weer vrij. Een symfonie met wervelend
spektakel.

Vrijheid
Terwijl ik dit stukje schrijf schijnt
de zon. De vogels kwetteren
erop los, planten staan in bloei,
het is niet heel warm, maar toch
heerlijk om buiten te zijn. Waar
we vorig jaar rond dezelfde tijd
graag een terrasje zouden pikken, zijn we nu vooral thuis.
We zouden, net als veel anderen, deze week op 4 mei op een
van de verschillende bijeenkomsten samen de gevallenen van de

‘Maar we deden dat nu
noodgedwongen thuis’

blijven vieren, en dat ‘vrij zijn’
niet vanzelfsprekend is. Dat we
die vrijheid moeten blijven koesteren en beschermen. Maar dit
echt samen doen, in de straten,
of op pleinen of festivals, zat er
niet in.

volgen. En zeker als je ziek bent,
of als je geliefde overlijdt.
Deze tijd zijn we minder vrij dan
gewend. Maar we zijn dat met
een duidelijk doel, het beschermen van mensenlevens, van
onszelf en onze naasten.

Tweede Wereldoorlog herdenken, en op 5 mei uitbundig 75
jaar vrijheid vieren. Herdenken
kunnen we nog steeds, maar we
deden dat nu noodgedwongen
thuis.
Op 5 mei lieten de vlaggen als
altijd zien dat we vrijheid moeten

We leven in bijzondere tijden
met grote gevolgen. Of je nu
in de zorg werkt en onder zware omstandigheden extra uren
draait, of je in een ander vitaal
beroep werkt, of juist thuis. Of
helemaal niet omdat je bedrijf
dicht moet, waardoor je geen of
weinig inkomen hebt. Grote ge-

Ik wens iedereen kracht toe om
vol te houden, zodat we straks in
goede gezondheid weer met elkaar dat terrasje kunnen pikken!
Annemieke Boellaard,
fractievoorzitter D66 Bernheze
bernheze.d66.nl

Het kloppend hart mag weer helen in een
omgeving, helder wordend en blij
In de innerlijkheid verworven klopt het
geborgen, zoals een ritmisch kinderlijk lied?
Er straalt elke dag bevrijdingsdag en
een lach, ...en een lach, ...hopelijk
elke dag.

Kijk vooruit
Sander Schaareman, namens Lokaal
Alweer de zevende week in deze zware en
onwerkelijke tijd. Wie had dat verwacht
toen we de eerste berichten uit China
kregen waar het virus hard om zich heen
greep. Zelfs toen Italië werd geraakt waande iedereen zich nog veilig en genoten we
in groten getale van onze vakantie. Alles
werd anders toen we hiervan terugkeerden
en ook Brabant in de greep kwam van het
virus, met desastreuze gevolgen.
In de eerste weken vonden we
onze weg in thuiswerken, ondersteunen van de kinderen met
hun schoolwerk en niet op bezoek gaan bij familie of vrienden.
Maar naarmate de tijd verstreek,
kwam het besef dat deze situatie
ons leven ingrijpend heeft veranderd en maken we ons zorgen
over onze naasten en de toekomst. Niets is meer hetzelfde en
we hebben zo veel vragen waarop we geen concrete antwoorden hebben.
Toch moeten we vooruitkijken en
hoop halen uit de eerste signalen
van herstel. De inspanningen in

de zorg en onze eigen bijdrage in
de vorm van thuisblijven hebben
ervoor gezorgd dat we de verdere verspreiding hebben kunnen
terugbrengen. Sport en scholen
gaan weer voorzichtig opstarten
voor de jongste generatie.
Ook andere bedrijfstakken mogen weer voorzichtig aan de
gang en in landen om ons heen
zien we dezelfde trend. Natuurlijk blijft het zuur voor specifieke
doelgroepen die nog geen zicht
hebben op herstel en hiermee
zwaar geraakt zijn. Houd vol,
wees voorzichtig en kijk vooral
vooruit.

Zorg voor elkaar
Edwin Daandels, raadslid CDA Bernheze
We kunnen er niet omheen: het coronavirus. Ieder moment van de
dag, op radio, tv en in kranten, berichten over dit virus. Bernheze is
onevenredig zwaar getroffen. Iedereen kent wel iemand die te maken heeft met deze ziekte, velen van ons hebben helaas te maken
gekregen met bekenden die eraan zijn overleden. Het beheerst op
dit moment ons leven, dag en nacht. Alles is nu anders, even lekker
winkelen, sporten of uit eten kan nu niet. Afstand houden terwijl we
nu graag willen steunen en troosten.
En wat komt er na corona? Ziet
de samenleving er anders uit?
Komen we in een diepe econo-

‘Maar ik weet zeker
dat we hier ook iets
van leren’
mische recessie? Allemaal vragen
zonder antwoord, maar waar we
wel mee te maken krijgen. Velen van ons houden er littekens
aan over. Maar ik weet zeker dat

we hier ook iets van leren. Het
is mooi om te zien dat mensen
rekening houden met elkaar en
elkaar op gepaste wijze steunen.
Als ik bij verzorgingshuizen zie
dat mensen via het raam contacten leggen met familieleden die
nu afgezonderd zijn. Als ik zie
dat we voor elkaar boodschappen doen en deze bij zieke mensen aan de deur zetten.
Als ik zie dat jongeren zich aanbieden als oppas voor de kinde-

De beste moeders herken je
aan de liefste kinderen.

Love you mam
Theo & Heidi

ren van ouders die moeten werken. Dan denk ik dat we ook iets
positiefs overhouden aan deze
crisis, die hopelijk snel voorbij is.
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

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

5x 1/5 staatsloten

AANGEBODEN

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Diana Rovers
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Rosan Hanegraaf
kan293851
de staatsloten
uit Heesch
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

Naam ______________________

Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
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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 grillproducten. Woensdag van 14.00 tot
18.00 uur. 06-12033685.
Jan van de Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.

C

T L X K E T V

K U T G O L G X R G G R
X V D A T A D W L

I

TE HUUR
SPRINGKUSSENS
Informatie: 06-22148394.
Sjannevanschaijk@gmail.com.
BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2,
voorzien van overhead en loopdeur. Meer informatie: neem
gerust contact op met Sijme

STILTE

VIJFENZEVENTIGJAAR

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

LEGE TONERS

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

HONDENPENSION
VAN SCHIJNDEL
Meerstraat 43 in HeeswijkDinther. Hét logeeradres voor
uw viervoeter. Wij zijn gericht op
honden die samen in groepen
op de weides kunnen spelen.
Alleen bellen: 06-52539551.
HUIZENRUIL?!
Woont u in Dinther en
wilt u graag kleiner wonen?
Wij hebben een mooie woning
beschikbaar en willen graag wat
groters. Bij interesse, mail naar
MariengaardDinther@gmail.com.

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

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

Zoek: BEVRIJDING, FEEST, MEI, NEDERLAND, OORLOG, SLACHTOFFERS,
BEVRIJDING
FEEST VRIJHEID, VUUR
MEI
STILTE,
VIJFENZEVENTIGJAAR,

OORLOG

PEDICURE NISTELRODE
DORIEN VISSER
In verband met de
RIVM maatregelen zijn
wij GESLOTEN.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.

GEVRAAGD

O

H S J Y W S X G Q M Q Y K S Y J V Q

NEDERLAND

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.

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

mei

Smits 06-46111667 of kijk op
opslagunit.eu.

SLACHTOFFERS
VRIJHEID

VUUR
Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Aardbeien
voor moeders
2 bakjes € 5,Dorpsstraat 47 - Loosbroek

MOEDERDAG
Tekst?

Zie oplossing pagina 24
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MOOI

BUITEN

TUIN

KLUSSEN

BOUW

Moes & Tuin heeft alles wat je zoekt voor je tuin
VINKEL - We zijn nu meer dan ooit buiten
in de tuin. Begin nu een minimoestuintje of
kruidentuintje. Maak elk gerecht lekkerder
met verse kruiden uit je eigen tuintje. Ga
aan de slag en creëer een plekje bij je terras,
zodat je iedere dag zelf je heerlijk geurende
kruiden plukt.

ZAAI EEN KLEURRIJK
BLOEMENMENGSEL EN LOK BIJEN,
HOMMELS EN VLINDERS IN JE
TUIN.
Ontmoet Moes & Tuin voortaan ook elke
maandagochtend op de weekmarkt in Uden.
Voor persoonlijk advies, graag tot ziens in
Vinkel op: woensdag, donderdag, vrijdag
vanaf 9.30 uur. Dinsdag en zaterdag na
14.00 uur.
Moes & Tuin staat ook op de weekmarkt in
Oss.

MEER INFO

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

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

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

Tijd voor

INNOVATIE

creativiteit

lokale steun

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

T. 0412 612594

Bedrijfsunits
te huur

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

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

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

GASHANDEL WILLEMSEN
Kerkstraat 117 - Zeeland
06-54650715 - www.gashandelwillemsen.nl
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Actie: Ben Loyaal Koop Lokaal Fairtrade-moederdagcadeau
www.benloyaalkooplokaal.nl online
BERNHEZE -Vorige week werd de actie Ben Loyaal Koop Lokaal opgestart in alle kernen
van onze gemeente. In deze actie nodigt de organisatie de inwoners uit tot het kopen
van cadeaubonnen (waardebonnen) die in te wisselen zijn bij ondernemers uit diverse
branches die mede getroffen zijn door de coronacrisis.
De organisatie, die voor het overgrote deel
uit vrijwilligers bestaat, heeft vorige week
haar best gedaan om huis-aan-huis de actieflyers in geheel Bernheze te verspreiden,
de bonnen per branche te leveren aan verkoop- en afhaaladressen en verpakkingen
met een kleine surprise klaar te maken.

‘Steun de lokale
middenstand en je krijgt
er zelf wat extra’s
voor terug’

Tevens werd de website
www.benloyaalkooplokaal.nl gelanceerd,
waar alle informatie over de actie duidelijk
weergegeven wordt.
Met de actie stimuleert Ben Loyaal Koop
Lokaal het lokaal kopen binnen de gemeente. De consument draagt hiermee
ook bij aan financiële steun voor de zorgmedewerkers, door het uitbrengen van
een stem aan de zorginstelling naar keus
binnen de gemeente Bernheze.
Ook wordt er de komende twee maanden

NISTELRODE - “We gaan op vrijdag en zaterdag weer open!” Dit mooie bericht
stuurde Wereldwinkel Nistelrode de wijde wereld in. Nadat de mooie en compleet
vernieuwde winkel enkele weken geleden helaas door het coronavirus haar deuren
moest sluiten, stonden de vrijwilligers natuurlijk alweer te trappelen van ongeduld
om weer in de winkel te kunnen werken en de klanten weer te mogen ontvangen.
elke week iemand uitgeloot voor prijzen
die diverse ondernemers ter beschikking
stellen voor de actie BLKL.
Koop- en afhaaladressen:
Heesch: Jumbo Wiegmans
Nistelrode: Jumbo Nistelrode
Heeswijk-Dinther: Jumbo en Coop
Vorstenbosch: Dagwinkel
Johnnie v.d. Heijden
Loosbroek: Dagwinkel John Schouten
De organisatie van Ben Loyaal Koop
Lokaal beveelt deze actie bij iedereen aan!
Steun de lokale middenstand en je krijgt er
zelf wat extra’s voor terug.

En de Fairtrade Week, die loopt van 2 tot
en met 10 mei, is natuurlijk dé week bij
uitstek om je moederdagcadeau te kopen
bij dè fairtradeshop van Bernheze: Wereldwinkel Nistelrode. Zondag 10 mei is
het weer Moederdag; een prachtige dag
om je moeder eens extra te verwennen.
Fairtrade Week
De vrijwilligers van de Wereldwinkel kijken altijd uit naar de Fairtrade Week omdat er dan veel vaste, maar ook nieuwe
klanten komen om een mooi cadeau uit
te zoeken en tegelijkertijd te genieten van
een (h)eerlijk kopje koffie of thee met iets
lekkers! Helaas kan dat in deze periode
niet aangeboden worden in verband met

het coronavirus en de richtlijnen van het
RIVM die natuurlijk ook opgevolgd worden door Wereldwinkel Nistelrode. Toch
hopen de medewerkers dat de vele moederdagcadeaus die de winkel rijk is, hun
weg vinden naar jouw lieve moeder!
Wist je dat je ook telefonisch je bestelling kunt doorgeven? Dit kan via
06-34254915. Wereldwinkel Nistelrode
levert de producten daarna thuis bij je af!
Wereldwinkel Nistelrode is tot nader order alleen geopend op vrijdag en zaterdag, van 10.00 tot 17.00 uur. Houd de
Facebookpagina in de gaten voor alle
updates!
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Gouden Bruidspaar
Lunenburg - Berens
Hele fijne moederdag!
Liefs Jurgen en Dennis xxx
Lieve oma Marijke,

speciaal met moederdag
denken wij extra aan jou!
Liefs dikke knuffel!
Wouter, Myrtille, Joni, Hidde, Thijs,
Suzanne, Stef, Tim, Lobke, Rico, Jens,
Hanna, Thomas, Linda, Sem, Bente

LOOSBROEK - Willy Lunenburg is in 1946 in Loosbroek geboren, Diny Berens drie
jaar later in 1949 in Dinther. Ze hebben elkaar leren kennen op 4 mei 1969, in Uden in
de bekende danszaal bij Verhoeven. Diny ging daar met een stel vriendinnen dansen,
die avond op de muziek van het orkest de Amoriado’s uit Dinther. Willy kwam daar
ook met zijn vrienden en die avond hebben ze veel samen gedanst.
In december 1969 zijn ze voor de wet getrouwd. In die tijd was dat gunstig voor
de belasting want dan kreeg je van het
hele jaar loonbelasting terug en dat was
een mooi bedrag. Na hun trouwdag op
1 mei 1970 zijn ze in een schuur van de
ouders van Willy gaan wonen. Die hebben ze verbouwd tot bungalow. Ze wonen daar nog steeds met veel plezier. Hun
zoon Patrick (47) is daar geboren.
Willy heeft eerst als opperman en later als
stratenmaker gewerkt. Dat laatste heeft
hij wel 45 jaar met veel plezier gedaan.
Diny werkte voor haar trouwen op een
atelier. Toen Patrick nog klein was, heeft
ze thuiswerk gedaan, want je moet toch
thuis zijn als je kind uit school komt. Later
ging ze weer op een atelier werken. Daar
heeft ze veel lol gehad.

Diny en Willy Lunenburg

de KBO. Nog steeds wat bezig zijn vinden
ze wel fijn. Samen gaan ze ook nog met

Diny werkte voor haar trouwen op een atelier.
Willy is 45 jaar stratenmaker geweest.
Met z’n drietjes gingen ze graag op vakantie naar Spanje. Eerst met de tent en
daarna met de vouwwagen. Toen Patrick
niet meer mee ging hebben ze een caravan gekocht en daar gaan ze nu nog
graag mee op vakantie. Willy heeft veel
gewandeld en werkt graag in de tuin. Hij
is al jaren als vrijwilliger in de Parochietuin
en op het Kerkhof te vinden.

veel plezier oppassen op hun kleinkinderen Meike van 10 en Max van 8 jaar, daar
zijn ze heel erg trots op!

En met de jaarlijkse rommelmarkt zijn
Diny en Willy ook altijd paraat. Ook zie
je Willy met regelmaat in de omgeving
fietsen. Diny heeft verschillende hobby’s.
Zwemmen met vriendinnen, wandelen,
kaarten maken en ze zit in het bestuur van

Samen met Patrick, Lenneke, Meike en
Max hebben ze er thuis een leuke dag
van gemaakt. Later op de dag werden ze
door de familie, op afstand, nog toegezongen. Zo hebben ze toch erg genoten
van hun gouden huwelijksdag.

1 Mei was hun dag en feest, maar door de
corona crisis is dat geannuleerd. Jammer,
maar later dit jaar willen ze dat, hopelijk
in goede gezondheid, toch nog wel vieren
met familie, vrienden en buren.

‘Ons’ tante Hannie,
wordt zaterdag 9 mei 60 jaar.
Het feestje houden we nog tegoed.
Hartelijk gefeliciteerd

Hans-Christien, Timo-Kim, Menno-Nine
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COLUMN Anita

Blijf-thuis-kwissen

Het begon allemaal met de online kwis van De Slimste Mens,
nu twee weken geleden. We speelden met ons gezin mee, ieder
vanuit zijn eigen huis aan de eigen laptop en we hadden via
Skype contact met elkaar. Op die bewuste avond gebeurde het:
we werden besmet met het virus. Nee, gelukkig niet het coronavirus,
maar toch ook best wel met een hardnekkig iets: het kwisvirus. Eén
voordeel: wat zullen wij slim zijn na deze corona-periode.
De Slimste Mens werd een beetje een fiasco, omdat de systemen het landelijk niet aankonden
en je de antwoorden dus later per mail moest insturen. Nou, dan is de lol er eigenlijk wel vanaf,
want dan kun je natuurlijk gewoon alles opzoeken. Maar het zaadje was wél geplant voor een
vervolg binnen ons gezin. Al de volgende dag had Schoonzoon een speciale online versie van De
Slimste Mens in elkaar geknutseld. We werden ingedeeld en het kwissen kon beginnen, iedere
keer met drie mensen tegelijkertijd, net zoals op tv. De andere gezinsleden keken op het scherm
mee en zo hadden we heel gezellige en vooral ook leerzame kwisavonden. Waarbij alle credits
naar Schoonzoon gaan, want het was een zeer professionele kwis die er ook nog eens precies zo
uitzag als op tv. De quizmaster deed niet onder voor Philip Freriks en bovendien hadden we ook
nog eens onze eigen Maarten van Jossum.
We speelden verschillende rondes op verschillende avonden en uiteindelijk kwam oudste Zoon
als winnaar uit de bus. Het kwisvirus waarde intussen geestdriftig rond. Man knutselde ook
een kwis in elkaar, die we binnenkort gaan spelen. En toen ineens was daar het bericht van de
Nisseroise Kwis: ook zij hadden een online kwis gemaakt voor het hele gezin, waar je ook nog
eens twee hele dagen over mocht doen. TWEE HELE DAGEN! Daar gaat het hart van besmette
kwismensen echt wel sneller van kloppen. Jippiejee, wij deden dus mee!
Ook kwam er een kwis met de collega’s van Man. Een gezellige kwisavond voor alle collega’s
met achterban, dus wij zaten er via Skype met ons gezin weer klaar voor. Alweer een topavond
met uitdagende vragen en een fantastisch georganiseerde kwis. En we werden tweede met
slechts één punt verschil, dus onze kwisverslaving begint zijn vruchten al af te werpen.

‘Ja ja, vertel mij wat.
Ons gezin is hartstikke slim
geworden, nu al’
Afgelopen zondag was het zover. Om 10 uur ’s ochtends kon het vragenformulier gedownload
worden. En de volgende dag, om 22.00 uur ’s avonds moest het antwoordformulier ingeleverd
zijn. En zo zaten wij op zondagochtend half 10 weer met zijn allen op Skype, klaar om te
overleggen hoe we het zouden gaan doen.

Lieve oma,

Fijne Moederdag!

We hopen dat we snel weer kunnen
knuffelen!
Liefs, Liz en Xam en Loek

Hoi mam,

Een verrassing
voor moederdag.
Je bent een kanjer en
doet het supergoed!

Lieve groetjes van jou 5 ‘Vennekes’ en den aanhang

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

BEZORGERS

Extra
zakcen
tje
bijverd
ienen!

NISTELRODE - Ongeveer 250 kranten
Boestestraat, De Hoef, De Leibeek, Hoogstraat,
Julianastraat, Kromstraat, Over den Dries, Raadhuisplein,
Toniesplein, Veerstraat en Wilheminastraat.
HEESCH - Ongeveer 285 kranten
Bruijstenhof, Bladkook, De Boekweit,
De Gerst, De Haver, De Klaver, De Knolraap,
De Mergkool, De Rogge, De Tarwe,
De Wikkel, Het Koolzaad en Het Vlas.

Bijlages
extra
worden
!
vergoed

INTERESSE?

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

Om 10 uur kon ieder van ons de vragen downloaden en uitprinten. We gingen meteen
aan de slag met de verdeling van wie welke vragen en opdrachten ging doen. We maakten
een antwoordformulier aan in Google Docs, waarop we allemaal afzonderlijk van elkaar de
antwoorden konden invullen en konden zien wat ook door de anderen al ingevuld was. En we
hielden contact via whatsapp over foto’s of filmpjes die gemaakt moesten worden. Jaja, vertel mij
wat. Ons gezin is hartstikke slim geworden, nu al.
Man en ik namen uiteraard ook een aantal vragen voor onze rekening, en als bonus zouden
wij ook een filmpje maken. Over Koningsdag en hoe je die thuis invulde. Het filmpje moest
uiteraard wel aan de opdracht voldoen. En dus hulde ik me in oranje kleding (de taakverdeling
was om onduidelijke redenen Man áchter de camera en ik ervóór), hing ik de vlag buiten, zong
het Wilhelmus, at tompoucen, legde mijn eigen vrijmarktkleedje in de tuin – mét verplicht
gebruik van winkelkarretje - luidde de klok (de bel van het speelhuisje), bracht een toost uit op
de koning en gaf hem een kleine én iets voor de grote boodschap mee. Ja mensen, wij kwamen
Koningsdag wel door.
’s Avonds zaten we om 20.00 uur weer met zijn allen op Skype om het antwoordformulier
gezamenlijk in te vullen. We vulden de laatste ontbrekende dingen aan, zochten nog snel wat
op en konden álle (ja, álle!) vragen invullen. Een unicum in onze geschiedenis van de Nisseroise
Kwis, dus wij zijn al bij voorbaat gruwelijk trots op onszelf.
Vandaag zag ik in het Brabants Dagblad dat er vanavond een online Pubquiz gespeeld kan
worden. Maar ook al is het virus bij ons genadeloos toegeslagen: er zijn grenzen. We moeten
eerst weer even gewoon op de bank, Netflixen en televisie kijken. De gewone corona-dingen
dus, daar zijn we ernstig aan toe. Intussen wachten we de einduitslag van de Nisseroise Kwis af.
Eens kijken of ons IQ door al dat gekwis misschien toch wat opgevijzeld is.
De makers van de kwis hebben het er maar druk mee. Eerst een volledige kwis in elkaar draaien,
dan zorgen dat het online allemaal functioneert, en dan ook nog eens alles nakijken. Toppers zijn
het, dus dankjewel organiserend team van de Nisseroise Kwis, diepe buiging!
En wat ook mooi is: er valt nog wat te winnen. Een ‘toepasselijke prijs’ beloven de makers. Ik
denk dat ik wel weet wat het is. WC-papier. Neeee, laat dat slim zijn maar gerust aan mij over.
Anita van den Bogaart
www.babbelkrabbels.nl

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

Trendzz wenst iedereen een
ﬁjne
ag
Moederd
Moederdag!
g
n
i
t
r
o
k
van 25%

Hierbij wordt de nadruk gelegd op alle lieve moeders die ons verzorgen
in deze lastige tijd. Om de waardering naar alle moeders kenbaar te
maken heeft Trendzz een speciale Moederdagactie.
Bij alle aankopen (uitgezonderd sales artikelen) kunnen de klanten van
Trendzz uitgaan van een Moederdag korting van 25%.
Ook krijgt de klant een leuke attentie bij een aanschafbedrag van
50 euro. Uiteraard mag de klant ook nog steeds uitgaan van gratis
desinfecterende gel bij het aanschafbedrag van 50 euro.
Ga naar

Trendzz Heesch en doe mee.

Groetjes Team Trendzz
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Winnaars kleurplatenactie SJB Nistelrode

it
Berichten vanu

Laverhof
Mevrouw Heerkens Elstar 1:

Mevrouw v.d. Hurk Elstar 2:
‘Lieve kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind,
Ik mis jullie en hoop jullie
snel weer te zien.
Vele lieve groetjes van oma.’

‘Lieve kinderen en kleinkinderen,
dank jullie wel voor alle goede
zorgen. Blijf zo doorgaan,
dan doe ik dat ook!
Lieve groetjes’

Mevrouw de Laat Elstar 2:
‘Ik wens mijn zoon Wim en schoondochter
Angelique veel beterschap.
Zelf ben ik in goede gezondheid
en wil dit graag zo houden.
Ik doe iedereen de groeten van mijn familie en
WEES LIEF VOOR ELKAAR!’
NISTELRODE - Stichting Jeugdbelangen heeft vorige week de
winnaars gekozen van de kleurplatenactie.
SJB Nistelrode vond het heel
moeilijk om een keuze te maken, want iedereen had het super gedaan! De volgende winnaars hebben vorige week een
cadeautje gekregen omdat hun
kleurplaat het leukste was:
Xaviera, Faye, Guus, Ties, Lisa,
Lotte, Jasmijn, Teun, Isa en Anna.
Xaviera is net in Nistelrode (vanuit Vlijmen) en doet meteen
mee. Teun was heel blij met zijn
diabolo, want dat had hij vorig
jaar nog geleerd bij de kindervakantieweek. Anna was helemaal alleen op de fiets vanaf het

buitengebied gekomen om haar
kleurplaat in te leveren.
Het is misschien leuk om de Facebookpagina van de wandel3daagse te volgen want er komt

‘Bezig met nieuwe
opdrachten’
nog meer aan! SJB Nisterode is
bezig met nieuwe opdrachten in
plaats van de traditionele wandelingen die nu niet doorgaan in
verband met de coronacrisis.
Van Guus en Xaviera hebben we
helaas geen foto omdat ze niet
thuis waren.

Tuinmannen Noud en Wil van Laverhof:
‘De laatste twee maanden zijn wij op halve kracht in de tuin aan het werk.
Door de coronacrisis die helaas ook bij Laverhof heeft toegeslagen ondersteunen
wij de zorg waar wij kunnen. Concreet betekend dit dat wij als verhuizers
aan de slag zijn om huisraad van onze overleden bewoners op een centrale
plaats verzamelen.
Dit omdat familie niet in de zorginstelling mag komen. Hoe verdrietig dit ook
is. Ook zijn wij nu ingeschakeld om persoonlijke bescherming op te halen bij
andere locaties van Laverhof of bedrijven die dit aan Laverhof schenken.
Maar ook zorgen wij nu voor de soms noodzakelijke interne verhuizingen.
De laatste week hebben wij tenten opgebouwd om contactmomenten met de
familie en bewoners te realiseren.
Dankbaar werk in deze moeilijke tijd.’

De kleurplaten hangen bij de
babbelbox bij Laarstede, om het
een beetje vrolijk aan te kleden.

Hele fijne moederdag!
Liefs Leon en Wendy xxx

ntje
Extra zakce ?
bijverdienen
Word
bezorger van
deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

DE OPLOSSING

Oma we missen je, hopelijk
kunnen we snel weer
voetballen en knuffelen.

Ties en Stijn
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Auto & Motor
Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Multiespace
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NIEUWS

Koplampen steeds feller
Koplampen worden steeds feller. Tot die conclusie komt de
ANWB na een onderzoek onder
de huidige generatie LED-lampen.
Bij één van de LED-systemen
was het licht op 20 centimeter
afstand zelfs drie keer zo fel als
een blik recht in de zon.
Anti-verblindingstips
- Kijk bij een gevoel van verblinding vooruit naar de eigen
rijbaan en naar de wegmarkering rechts van de rijbaan;
- Maak de autoruiten schoon.
Vuil en condens kunnen ook
tot verblinding leiden;
- Bij slecht zicht overdag, voer
dimlicht;

- Gebruik de anti-verblindingsstand van de binnenspiegel.
Veel auto’s hebben ook wel

een automatisch dimmende
binnenspiegel.
Bron: www.anwb.nl

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1
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Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

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

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

• Skoda Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi,
cruise-Control, 2015

• Mercedes E240, aut, avantgarde station,
navi, clima, half leder, enz., 2004

• Volvo V50 1.6 D, i-drive, navi, PDC, 2007

nieuw binnen

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

• VW Golf GTI, DSG, 230 pk, navi, camera, PDC,
V+A, privacy glas, stoelverw., 18 inch enz., 2014
verkoc
• VW Golf 2.0, TDI, aut, xenon, PDC, enz.
2008ht
• 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

www.autobedrijflangens.nl

Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden

ZOTTE

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

• Nissan Qashqai + 2.0i, 140 PK, I-way, navi,
camera 360, climatronic, panoramadak,
cruisecontrol, 2012

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
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Panda
2009 Renault
Captur 0.9 TCe, dynamique,

Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
33.000 km!
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Peugeot
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16V
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Peugeot
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............................
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SuzukiYaris
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km. ..................
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Toyota
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km 2017
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

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

• Mercedes C180 Avantgarde,
aut., led, pano, leder,
29.000 km, 2017

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Opel Astra station, 1.0 turbo edition,
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
zonnedak,
Ford
Fusion 66.000
1.4 16Vkm5-drs. .......................2016
2006
Honda
Civic 1.4
5-drs.
automaat
Opel Insignia
2.0,16V
CDTi
sports,
tourer .........2005
2015
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Opel Karl
Innovation
vol opties!
Mazda
6 1.8
Clima 77.000
km. ................ 2003
Mini
Cooper
2007
82.000
km .............................................2017
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
OpelAgila
Meriva
16v airco
Opel
1.01.6
10.000
km automaat
........................2005
2005
Opel
Agila
1.2
16V
airco
70.00
km. ..........2012
2005
Opel Meriva 1.4 turbo airco trekhaak
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Opel Corsa
Mokka1.2
1.45-drs
turbo 20.000
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Opel
km. airco .... 2010
29.000
km 2.0i aut. 141.000 km. airco ..2018
Opel
Omega
1999
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

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

* 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.chrisvanvelzenaanhangwagens.com
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Column Laaggeletterdheid Dynamico blij met vastleggen trainer
Blijf bezig in deze moeilijke tijd
Hou vol! Deze oproep doe ik aan alle mensen. Zorg goed voor jezelf
en anderen. Hou je aan de regels. We leven in een onzekere tijd.
Niemand weet wanneer dit voorbij is.
Door het corona is de cursus ‘Leren! Gewoon doen!’ tijdelijk
stopgezet. Voor de cursisten is dit een behoorlijke tegenslag. Daar
komt nu nog bij dat de lerares, waar ze alle vertrouwen in hadden,
is ontslagen. Er vallen nu erg veel ontslagen, vooral de mensen die
geen vast contract hebben zijn de dupe. Daar hoort zij helaas ook
bij. Niet fijn voor de cursisten. Iedere week had zij contact met hen.
Dan gaf zij opdrachten zodat ze verder konden studeren. Hoe het
verder moet, weet ik niet. Wel zou ik tegen hen willen zeggen: doe
aan zelfstudie, blijf bezig. Heel veel mensen krijgen het moeilijk
door de crisis. We zullen er samen doorheen moeten.

‘Als ambassadeur van
laaggeletterdheid kun je geen kant
op. Alle cursussen liggen stil’
Zelf kom ik de tijd goed door. Ik heb veel hobby’s; lezen, schrijven,
puzzelen en ik maak graag kaarten. Deze stuur ik dan op, daar
worden mensen vrolijk van. Moeten meer mensen doen! Blijf bezig!
Doe spelletjes samen aan tafel, gezellig toch! Niet met
de computer of telefoon, nee samen!
Wat ik het meest mis, is het contact met de mensen om je heen.
Het is alsof de wereld stilstaat. Als ambassadeur van
laaggeletterdheid kun je geen kant op. Alle cursussen liggen stil.
Ik hoop dat in september alles weer opgestart kan worden. Het
advies aan de mensen die laaggeletterd zijn en er iets aan willen
doen, kijk vast rond.
Een telefoontje kun je altijd
plegen. En via de computer is
er ook genoeg informatie te
vinden. Als je er echt iets aan
wilt doen, ga er dan voor. Zorg
dat je er klaar voor bent. Ook
kun je te allen tijde contact
opnemen met ONS welzijn.
Annie Jacobs

Onze lieve en vrolijke zus
Christien v.d. Leest-v.d. Ven
uit Heesch wordt op
12 mei 69 jaar
Zij is een groot oranje leeuwinnenfan

Alle Vennekes wensen haar proficiat

Vladan Mijalkovic

HEESCH/OSS - De mannen van Dynamico worden volgend seizoen getraind door Vladan Mijalkovic. De
handbalfusieclub, die het eerste bestaansjaar met de heren in de eredivisie begint, is enorm verheugd
over het aantrekken van de 46-jarige oefenmeester, die de vorige jaargang nog provinciegenoot Tachos
trainde.
Andersom is de Servische Waalwijker ook blij met de overeenkomst. Eigenlijk was hij van plan
om een handbalsabbatical te nemen, maar het coronavirus veranderde de plannen. “Ik heb een

‘Van derde klasse naar
de eredivisie’
fulltime baan en een vrouw en
twee kinderen, dus het was goed
om een jaar niks te doen. Maar
door corona heb ik nu al maanden
mijn handen vrij, dus de pauze die
ik wilde, heb ik nu al. Het valt zo
eigenlijk prima uit voor mij.”
Mijalkovic zei ja na een aantal
gesprekken met een technische afvaardiging van de club.
“Want ik wilde wel weten of

Vladan Mijalkovic

het de moeite waard zou zijn.
Gelukkig dachten we er hetzelfde over. Dat betekent drie keer
in de week trainen en een professionelere aanpak. Het is een
vriendenteam dat ontzettend

Foto: Kees Klerx

veel heeft bereikt, van de derde
klasse naar de eredivisie, dus het
zal best wel even wennen worden als je een trainer krijgt die
het anders wil. Maar we doen
het stap voor stap.”

Gezond en veilig sporten
in de buitenlucht
HEESCH - Vorige week heeft premier Rutte bekendgemaakt dat jeugd tot en met 18 jaar vanaf 29 april
weer samen mag trainen in de buitenlucht. De afgelopen dagen heeft de Heesche Badminton Vereniging nauw overleg gevoerd met verschillende partners om te kijken of ook zij op een verantwoorde
wijze sport in de buitenlucht kan aanbieden de komende weken.
Met dank aan de Mixed Hockey
Club Heesch is het vanaf vrijdag
1 mei voor jeugdspelers van de
Heesche Badminton Vereniging
weer mogelijk om samen te trainen in de buitenlucht. Op het
sportpark van de Heesche hoc-

18 jaar. Omdat badmintonnen in
de buitenlucht lastig gaat, zullen
de trainingen op een alternatieve wijze worden ingevuld. De
vereniging stelt zich met name
ten doel de jeugdspelers op een
leuke manier samen te laten bewegen in deze crisistijd.

‘De jeugdspelers op
een leuke manier
samen laten bewegen’

Op en rondom het sportpark
worden door de hockey- en badmintonclub maatregelen getroffen om de sportmomenten veilig
te laten verlopen.

keyclub kan op een ruim veld in
groepen van beperkte grootte
getraind geworden door de badmintonners. Er worden aparte
programma’s aangeboden aan
jeugd tot en met 12 jaar en jeugd
in de leeftijd van 13 tot en met

Zo is de parkeerplaats omgetoverd tot ‘Kiss and ride’ strook,
zijn toeschouwers niet welkom
en moeten sporters bij aankomst
en vertrek hun handen desinfecteren. Spelers met kleine of grote gezondheidsklachten wordt
gevraagd thuis te blijven.

De komende weken zal bekeken worden of er ook programma’s aangeboden kunnen
worden aan niet-leden van de
vereniging. Jeugdleden van de
Heesche Badminton Vereniging
kunnen zich tot en met dinsdag
28 april per mail aanmelden voor
de trainingen in de buitenlucht.
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Aanbieding voor de jeugd: Zomer Challenge Dance Team Nistelrode
NISTELRODE - Wil je in deze bizarre tijd extra sporten en wil je kennismaken met tennis? Dan hebben ging online
we een leuk aanbod voor je. Doe mee aan de aangepaste Zomer Challenge bij TC Telro. Na een succesvolle Challenge in 2018 en 2019 biedt TC Telro de mogelijkheid om kennis te maken met de tennissport
tijdens de Zomer Challenge.

De aangepaste Zomer Challenge
is, in verband met corona, een
compact lidmaatschap. Hiermee kun je nu in plaats van drie
maanden, vier maanden vrij tennissen wanneer het jou uitkomt.

tot aan de zomervakantie.
- Je kunt deelnemen aan alle
KNLTB-activiteiten en toernooien.
- Je kunt deelnemen aan
clubactiviteiten.
- Kosten: € 42,- voor junioren.

Je krijgt tennisles en je kunt meedoen aan alle club- en KNLTB-activiteiten, mits het RIVM dit verantwoord vindt en vrijgeeft. Je
kunt je individueel inschrijven, of
met je vrienden of teamgenoten.

NISTELRODE - Afgelopen weekend, 1, 2 en 3 mei, zou het Europees
Kampioenschap Garde en Showdans in Nederland hebben plaatsgevonden. Om dit weekend toch ‘samen’ met alle leden door te
brengen hebben de trainsters van Dance Team Nistelrode iets bedacht.

Interesse voor de Zomer Challenge en kennismaken met tennis, TC Telro en onze trainster?
Meld je aan.
Let op: de Zomer Challenge kan
alleen doorgaan bij voldoende
aanmeldingen.

Je ontvangt een lidmaatschap
voor de maanden mei, juni, juli
en augustus om vrij te tennissen
wanneer het jou uitkomt en toegestaan is volgens de richtlijnen
van het RIVM.
- Je krijgt wekelijks tennisles
onder begeleiding van een
gecertificeerde trainster. Het

aantal lessen zal ongeveer op
zeven uitkomen, afhankelijk
van de trainingsdag en mogelijkheden. Het gaat in vanaf
het moment van aanmelden

Wil je meer informatie of aanmelden? Kijk op www.telro.nl,
klik op de button op onze homepagine ‘schrijf nu in’ of ‘lid worden’, zet bij opmerking Zomer
Challenge. Of stuur een e-mail
naar leden.telro@gmail.com

70 Jaar dameskorfbalvereniging Altior

foon van Moniek van Heumen
(haar zus) kwamen de foto’s en
filmpjes binnen om te beoordelen.

Vanwege het gemis van het EK
en om toch wat gezelligheid te
creëren, hebben ze een online
teamspel gedaan in het thema
dansen/EK met vooral veel leuke
en gekke foto- en filmopdrachten en ook een aantal dansweetjes over de vereniging.

‘Leuke en gekke fotoen ﬁlmopdrachten
en ook een aantal
dansweetjes over
de vereniging’

Het 30-jarig bestaan met bloemen voor Dora
Verhoeven (voorzitster) overhandigd door Soraya v.d.
Berg en rechts de trainer Bert Weeren.

Het 25-jarig bestaan

HEESWIJK-DINTHER - Na het
Nederlands Kampioenschap in
1956 verdwenen veel speelsters
naar elders, wat tot gevolg had
dat Altior gelijk het jaar daarop degradeerde naar de eerste
klasse. In 1969 moest Altior nog
een stapje verder terug naar de
tweede klasse.
Zo ging het op en neer tot aan
1977 toen Altior promoveerde
naar de overgangsklasse; op dat
moment het een na hoogste in
het korfbal. Dat was maar van
korte duur, want het jaar daarop

degradeerden de dames weer.
De dertigste verjaardag van Altior werd groots gevierd in Zaal
De Pub aan de Torenstraat. Altior telde toen ruim 130 leden.
Een derde kwam uit Heeswijk en
twee derde uit Dinther.
Ook was er in die 30 jaar eenmaal een vrouw als trainer en
was Bert Weeren op dat moment de trainer van het eerste
team. Burgemeester Wagemakers had die dag nog een geweldige verrassing voor Altior met
de mededeling voor een nieuw

Lieve mama,
VERRASSING!

Een moederdaggroet
speciaal voor jou!

Tot snel, zodat we weer kunnen
knuffelen en gezellige dingen doen.
Liefs, Daniëlle en Sabine,
natuurlijk kusjes van
Fieke, Tije, Mart en Sten.

Lieve oma,
Ook al is het een beetje anders toch

een hele fijne moederdag

gewenst vanuit het verre Australië!
Ik hoop dat je ook nu lekker verwend
wordt. Kusjes, Inge

sportcomplex zodat er eindelijk
een begin gemaakt kon worden
voor de realisering van de plannen die Altior had!
De komende weken komen er
in DeMooiBernhezeKrant nog
verschillende verhalen voorbij
over 70 jaar Altior. Als er lezers
zijn die iets hebben meegemaakt
omtrent Altior dan zijn die verhalen natuurlijk van harte welkom!

Op zaterdagmiddag deden de
trainsters dit met de leden tot en
met 11 jaar en op zondagavond
met de leden van 12 jaar en ouder. Wendy van Heumen zorgde
dat ze alle leden tegelijk online
kon ontvangen en op de tele-

Weer trainen
Rose-Marie van Heumen, voorzitter van Dance Team Nistelrode, is enthousiast over dit initiatief om toch even samen het
weekend bezig te zijn. Rose-Marie: “Zaterdagmiddag hadden
we ook overleg met het bestuur
van Prinses Irene hoe we het
gaan aanpakken om trainingen
in de buitenlucht voor onze leden te gaan organiseren.
Maar belangrijker nog, hoe wij
gaan passen in het schema van
de voetballers en korfballers
nu wij nog niet binnen in onze
dansruimte mogen trainen. We
zullen hierbij de richtlijnen van
NOC*NSF handhaven en duidelijke afspraken maken met onze
leden en ouders. Wij zijn al heel
blij dat we weer iets mogen gaan
doen!”
Dus geen Europees Kampioenschap voor Dance Team Nistelrode, maar wel een weekend vol
sportiviteit en gezelligheid!

TV de Broekhoek
presenteert Maak Kennis
met Tennis!

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

Wij wensen alle moeders
een fijne moederdag
HEESCH - Heb jij ook weer zin om lekker te gaan sporten? Lekker
buiten tennissen met je vriendjes of vriendinnetjes! TV de Broekhoek heeft nu een speciale actie voor kinderen tot en met 12 jaar:
Maak Kennis met Tennis. Kom jij tot aan de zomervakantie gezellig
tennissen? Nu tien kennismakingslessen voor maar € 25,- ! Tennisrackets zijn eventueel te leen.
De lessen staan gepland op de
woensdagmiddag en starten
aanstaande woensdag 6 mei.
Later instromen kan. De lessen
zullen worden gegeven volgens
de richtlijnen van het RIVM en
de KNLTB. Voor meer informatie
kijk op www.tvdebroekhoek.nl
onder het kopje ‘jeugd’. Schrijf
je snel in via www.tstk.nl. Voor
overige vragen mail naar jeugdbroekhoek@gmail.com. Graag
tot ziens bij TV de Broekhoek!
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Lees- en
luistertips!
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Jeanne van Heeswijk:

van Caroline Huibers, Bibliotheek Bernheze

De Mentor - Tessa Kollen
“Duik in de wereld van expatvrouwen
vol roddels, ambities en een moord…”

Tip 1

Thuisbiebapp

“De mentor is een boek om mee te
ontspannen. Je leest per expatvrouw wat er
gebeurt binnen een scholengemeenschap
voor expats. Een moord geeft het boek
een spannend tintje. Wie zou er achter de
moord zitten en waarom? Dat levert nog
meer intriges en roddels op.”
Oktober - Søren Sveistrup
“Je wilt gewoon weten wie die brute
moord of zijn geweten heeft.”

Tip 2

e-book en
luisterboek

Tip 3

“Dit is een superspannend en
goedgeschreven boek dat zich afspeelt in
Kopenhagen. Niet voor niets staat het op
de 4e plaatst in de Scandinavische thriller
Top 10. Zodra je begint met lezen word
je meegezogen in het verhaal. Echt een
aanrader voor thrillerlezers.”

“Ik wil allereerst mijn zoon en dochter hartelijk en lief bedanken, ook Frans
en Diana, voor alle moeite die jullie voor mij doen. En word ik steeds met
een prettige sfeer opgevangen en het gaat allemaal ook in Heelwijk goed en
prettig. Ik zit wel steeds zonder mijn kinderen, maar als mijn dochter komt,
Marianne, heeft steeds weer van alles te vertellen wat ik wel kan doen.
Maar zonder hulp van de zusters kan ik natuurlijk niks klaarkrijgen.
Ook brengt ze van alles mee, ik hoef maar dit of dat te zeggen en ze heeft het
voor elkaar, zo ook de muziek van André Rieu, bedankt.
Ook John wil ik bedanken voor al die jaren boodschappen halen en andere
dingen, hoop dat in de toekomst jullie eens lekker kan knuffelen.
Ook verder familie en vooral onze Frans v.d. Akker niet vergeten.
Samen lekker eten beneden in de zaal. Alle hulp beneden en boven, wat we
krijgen zusters en verzorgers.
Bedankt Groetjes uit Heelwijk”

Lieke Hendriks:
‘Mijn opa, Theo Verhallen, krijgt al ruim 6
weken geen bezoek en we mogen hem niet
meenemen om bij ons op de koffie te komen. Ik
vind dit zo erg allemaal, en voor alle bewoners
in verzorgingstehuizen.
Hij mist ons zo... Opa kan erg genieten van
muziek, hij heeft zelf 60 jaar in het gemengd
koor in Vinkel gezongen. Maar hij vindt het
ook prachtig dat wij allemaal muziek maken
bij harmonie Odio in Vinkel. Hij is daar een
hele trouwe fan. Omdat ik ook niet heb kunnen
werken in deze crisis tijd heb ik veel tijd gehad
om op mijn hoorn te blazen en me voor te
bereiden op mijn B-diploma voor de muziek.
Ik dacht, mijn opa moet dit ook horen, ik ga
proberen om te regelen dat ik voor het raam
mag staan.

Expeditie Edith - Edith Bosch
“Ik ontmoette Edith in Bibliotheek Oss:
mooi mens, mooi boek.”
“In deze mooie sportbiografie beschrijft
Judoka Edith Bosch haar weg naar
de Olympische Spelen en de vele
kampioenschappen. Maar ook haar
worsteling met zichzelf. Uit elke uitdaging
valt winst te behalen, dat is haar
overtuiging. Als je de regie maar in eigen
hand neemt.”

e-book

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

Fotograaf; Guus van der Valk

Evenementen

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER
LOOSBROEK • NISTELRODE
VORSTENBOSCH

Wij wensen
alle moeders
dag
een fijne moeder

Met de muziek box mee is dit gelukt. Hij vond het prachtig en ‘dirigeerde’ en
klapte mee in de maat. Het was geweldig mooi om de blik op opa’s gezicht
te zien. Hij vond het eigenlijk niet genoeg dat we niet verder dan het raam
mochten komen. Maar hopelijk is dit allemaal snel voorbij.
We zullen zo blij zijn als we hem weer kunnen bezoeken en vooral wanneer hij
weer mee naar ons mag.
Dikke knuffel voor onze lieve opa Theo Verhallen.”

ZONDAG 10 MEI
Moederdag
DINSDAG 12 MEI
Film: Schapenheld NPO2
PAGINA 2

DONDERDAG 14 MEI
Ophalen oud papier buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en
Plan de Zwarte Molen Nistelrode

ZONDAG 17 MEI
De Koninklijke Zomerbloei actie
Miranda’s Bloemensalon Heeswijk-Dinther

HaDee Vinyl Top 40
ZATERDAG 16 MEI
www.hadeevinyltop40.nl
De Koninklijke Zomerbloei actie
Miranda’s Bloemensalon Heeswijk-Dinther

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

