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MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 
u te maken. U zult versteld staan!

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Word bezorger
van deze krant!

bezorging@bernhezemedia.com
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst-, cultuur- en educatieagenda
Yoga in de Kloosterkapel
Vanaf dinsdag 12 maart worden 
om 19.00 uur en 20.15 uur yoga-
lessen gegeven door Sandra 
Botman. Sandra neemt de lessen 

over van Lidy Donkers en begint 
dan met een reeks van 10 les-
sen. Naast haar reguliere lessen 
in Nijmegen aan verschillende 

doelgroepen heeft Sandra met 
Uniform Yoga tevens menig po-
litieman tot meer rust, kracht, en 
flexibiliteit gebracht. Nu komen 
haar kwaliteiten ook beschikbaar 
in de Vorstenbossche Klooster-
kapel. 
Kom ervaren tijdens de proefles 
op 12 maart of meld je aan via 
sandra@uniformyoga.nl of 
06-41209856. 

Verhuur van de kapel
Het is mogelijk de Kloosterka-
pel voor een of meer dagdelen 

te huren om zelf activiteiten en 
evenementen te realiseren. Door 
het kleinschalige en intieme ka-
rakter is de kapel uitermate ge-
schikt voor bijzondere gebeur-
tenissen als het sluiten van een 
burgerlijk huwelijk, herdenkings-
diensten, maar ook voor perio-
dieke repetities. De kapel kan 
ruimte bieden aan 60 personen.
Wil je exposeren, ook daarvoor  
biedt de kloosterkapel mogelijk-
heden. Kijk voor nadere infor-
matie op 
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl.

COLOfON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl

redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Valerie van Vliet
Carlijn van de Ven 

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Joyce van Griensven

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

Vormgeving/DtP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart
Edwin Hendriks
Netty van Lieshout

 Advertorial

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759

& bij de Bakkers Lamers 
Schaepmanlaan 103 in Oss

... Kaasje, wijntje, biertje... 

aangenaam HeescH... 
Leuk om te geven
als cadeautje

DE NACHT VAN
DE BAKKER 

Even voorstellen; ik ben Dennie 
Verhagen en ik werk dit jaar 21 
jaar bij de bakkers Lamers. Ik 
ben getrouwd met Albertine. 
Zij werkt 20 jaar bij de bakkers 
Lamers. U snapt, we hebben 
elkaar bij de bakkers Lamers 

leren kennen. Samen hebben we drie kinderen: Jarno, Milan en 
Noud.

Sinds ruim een jaar ben ik samen met Melvin Snellen als co-
partner ingestapt in dit mooie bedrijf de bakkers Lamers. Een 
avontuur waar ik nu met veel plezier deel van uit maak. 

Als ‘s nachts de wekker gaat om 2.15 uur moet ik over de 
kinderen heen mijn bed uit zien te komen, omdat die inmiddels 
lekker warm bij ons zijn komen liggen. Ik kleed me aan, drink 
een kop koffie en dan spring ik op mijn fiets de nacht in. 
Onderweg kom ik vaak andere ‘nachtwerkers’ tegen, zoals: 
dronken feestgangers, politie (die me vaak aanhouden) en 
mensen met een breekijzer … - rare wereld in de nacht. 

Als ik in de bakkerij ben aangekomen en de e-mail en 
webshopbestellingen heb gecontroleerd, dan kan het echte 
werk beginnen. Het maken van deeg en het bakken van 
al het lekkers dat wij onze klanten te bieden hebben. Van 
croissants en broodjes tot onze geweldige tapas broden. Een 
van mijn favoriete is het foccacia tomaat. Heerlijk met kaas er 
tussen of helemaal geweldig met sla en shoarma (en natuurlijk 
knoflooksaus). 
Ik ben dan ook al vaak in de nacht bezig met wat ik overdag ga 
eten. (Krijg er al zin in terwijl ik dit schrijf.)

Als ik in de ochtend klaar ben met bakken en alles is ingepakt, 
door ons inpakteam, sta ik als trotse bakker in onze winkels om 
onze mooie producten te bewonderen. Want elk product dat 
uit mijn handen komt moet goed zijn. Met minder zijn wij niet 
tevreden. Als na een nacht hard werken onze winkels open zijn, 
hoop ik dat onze klanten met een net zo tevreden gevoel naar 
huis gaan met de ovenverse broodjes, als dat ik in de nacht heb 
als ik ze aan het bakken ben. 

Dennie Verhagen,
de bakkers Lamers.

BakkerIJ
CoLUMn

SMALLfOOT 
Kinderfilm
Donderdag 7 en vrijdag 8 maart 
13.30 uur, € 4,-. 

Hier word je vrolijk van. De Yeti’s 
en mensen begrijpen elkaar niet 
zo goed en dat levert grappige 
misverstanden op. Veel mooie 
liedjes en een ijzersterke rap. 

THe GUILTY
Maandag 11 en dinsdag 12 
maart 20.00 uur, € 5,-.

In een meldkamer van de alarm-
centrale beantwoordt Asger 
Holm een noodoproep van een 
ontvoerde vrouw. Wanneer de 
verbinding plotseling wordt ver-

broken begint de zoektocht naar 
de vrouw en haar ontvoerder.

Spannend van begin tot eind. 
85 minuten. Thriller. 

Verwacht
21 maart Maria by Callas.
4 april Bohemian Rhapsody.

Méér?... Zie www.de-pas.nl/agenda/film

FILMHUIS DE PAS: 
SMaLLFOOT En
THE gUiLTY

Haringhapjes
roggebrood met haring; eventueel garneren met augurk, radijs, 
zilveruitjes, dille en mango. 

Wat ook erg lekker is; meng twee eetlepels zachte mosterd, drie 
eetlepels vloeibare honing en een mespuntje knoflookpoeder. 
Besmeer hiermee stukjes roggebrood en leg er een stukje haring 
op. Of wat te denken van een blokje kaas, een stukje haring en 
een plakje aardbei. 

Een lekkere combinatie!

‘Ik ben dan ook al vaak
in de nacht bezig met wat

ik overdag ga eten’

‘Meer rust, kracht 
en fl exibiliteit’
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Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100 A, 5473 AT Heeswijk - Dinther
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
T 073 - 782 01 67 Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980 
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167 
Heilig Hartplein 6A, 5275 BM Den Dungen, 073-7820106
www.vangrunsvenhaerkens.nl

De grens
die ik mijzelf had gesteld
heb ik in een ondenkbaar moment

overschreden.
 
Ik voel me verdwaald.
 
Maar we kunnen de bakens
niet meer verzetten.
Het laten gebeuren, 
kan niet meer.

Vanbinnen stromen de tranen
die mijn hart niet schoon kunnen wassen. 

Column hieke Stek gemeentedichter

overschreden.

Ik voel me verdwaald.

Maar we kunnen de bakens
niet meer verzetten.
Het laten gebeuren, 

www.mooibernheze.nl
INfOrMeert, BOeIt eN INtereSSeert

Kinderboerderij de Nissebisjes
neemt afscheid van ere-vrij-
williger Martien Verkuijlen

Het paadje naar de kinderboer-
derij werd vernoemd naar de 
trouwe vrijwilliger. Negen jaar 
lang zorgde Verkuijlen voor een 
waardig verblijf van de dieren op 
de kinderboerderij. Soms was hij 
wel drie keer per dag te vinden 
tussen de schapen en de kippen 
op het Maxend. Op 79-jarige 
leeftijd vindt hij het tijd om een 
stapje terug te doen: “Nu is het 
aan anderen om deze mooie 
taak over te nemen.” 

Iedereen was opgetrommeld. 
Natuurlijk Martien en zijn vrouw, 
vrijwilligers van de kinderboer-
derij, de Banjers, de Bikkels en de 
BSO van kinderopvang de Ben-
jamin en zelfs de directeur van 
basisschool ’t Maxend. Allemaal 
om Martien te bedanken. 

Vanaf dag één van het opzetten 
van de kinderboerderij was hij 

al dag in, dag uit bezig: “Ik heb 
er alle liefde en plezier in gesto-
ken.” 

De voorzitter van de Nissebisjes 
laat weten dat vijf nieuwe vrij-
willigers Martien moeten ver-
vangen. “Dan heb ik het toch 
wel écht goed gedaan als ze met 
vijf man sterk komen”, zegt Ver-
kuijlen trots. 

Er waren knutselwerkjes ge-
maakt en ook werden er liedjes 
gezongen als ‘jij gaat bij ons weg 
vandaag’ gevolgd door ‘Martien 
bedankt’. Hoewel hij dus met 
volle handen naar huis ging, was 
er ook één cadeau dat hij niet 
mee naar huis kon nemen: het 
straatnaambordje. Martien: “Nu 
moet ik zeker nog wel eens langs 
komen.”

NISTELRODE – De speelplaats van kinderboerderij de Nissebisjes was donderdagmiddag 28 februari 
goed gevuld. er werd afscheid genomen van ere-vrijwilliger Martien Verkuijlen. Naast bossen bloemen 
en knutselwerkjes kreeg Martien een wel heel bijzonder cadeau: ‘De Martien Verkuijlen laan’. 

Martien trots op zijn eretitel Tekst: Carlijn van de Ven Foto’s: @DMBK

Martien wordt in het zonnetje gezet door Inez van Kessel en Bas Poort

Vijf nieuwe 
vrijwilligers 
vervangen 
Martien
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Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel 
hun werk met plezier kan blijven doen?

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl 

GezONDHeID IN BALANS

ZOrG eN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BerNHeZe
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
tHUISZOrG PANteIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HeeSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HeeSWIJK-DINtHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor 
spoedeisende recepten kunt u naar 
de Regioapotheek in Bernhoven, 
naast de hoofdingang van het 
Ziekenhuis Bernhoven Uden. 
0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISteLrODe / VOrSteNBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBrOeK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

www.zorgboerderijhuismans.nl
Nulandsestraat 6 Nuland - 06-12800443 - info@zorgboerderijhuismans.nl

Op zoek naar een 
zinvolle dagbesteding?

Vrijwilligers van de Stomaver-
eniging regio Zeeland-Brabant 
heten iedereen die belangstel-
ling heeft welkom. Tijdens deze 
inloopochtend kunnen mensen 
met een stoma vrijblijvend bin-
nenlopen om met lotgenoten 
hun ervaringen te delen. Zij 
kunnen problemen met elkaar 
bespreken en eventuele oplos-
singen uitwisselen. 

De bijeenkomst begint om 10.00 
uur en eindigt om 12.00 uur. 
Aanmelden is niet nodig. Wie 

geïnteresseerd is, kan gewoon 
binnenlopen.

Inloopochtend voor 
mensen met een stoma 
UDEN - In Ziekenhuis Bernhoven vindt op dinsdag 12 maart weer 
een inloopochtend plaats voor mensen met een stoma. Oorspron-
kelijk stond deze inloop op de agenda voor 5 maart. Vanwege de 
carnaval is deze activiteit een week verplaatst. 

collecteweek Amnesty International
‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat jullie brieven tot mijn vrijlating hebben geleid’

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Am-
nesty International houdt in 
2019 voor de zeventiende keer 
een landelijke collecte. In Heesch 

en Nistelrode zullen van 11 tot 
en met 16 maart twintig collec-
tanten de straat op gaan. 
Vorig jaar werd tijdens de collec-
te in de gemeente € 1.066,- op-
gehaald. 

Missie Amnesty
Amnesty International streeft 
naar een wereld waarin iedereen 
profiteert van de mensenrech-
ten. 
Om dat te bereiken doet Amnes-
ty onderzoek naar schendingen 
van deze rechten en voert daar 
actie tegen. 

Waarom een collecte?
Amnesty is een onafhankelijke 
organisatie en neemt voor haar 
onderzoek, lobby en actie geen 
geld aan van overheden of poli-
tieke groeperingen. Juist daarom 
is de opbrengst van de jaarlijkse 
collecte van onschatbare waarde 
voor de organisatie.

Met het geld dat tijdens de col-
lecte wordt opgehaald, kan Am-
nesty haar werk blijven doen. 
Voor Teodora del Carmen Vás-

quez en voor vele anderen. Kijk 
voor meer informatie over het 
werk van Amnesty International 
op www.amnesty.nl.

HEESCH/NISTELRODE - teodora del Carmen Vásquez uit el Sal-
vador werd ten onrechte beschuldigd van abortus, wat in haar land 
ten strengste verboden is. Amnesty voerde intensief actie voor haar 
vrijlating en in 2018 werd ze na tien jaar weer met haar gezin her-
enigd. 

HEESCH - In het kader van de lan-
delijke Week van Zorg en Wel-
zijn opent Heelwijk in Heesch
op dinsdag 12 maart de deuren 
van 14.00 tot 16.00 uur.

De inloopmiddag is bedoeld voor 
bewoners uit Heesch en de re-
gio, zowel toekomstige klanten 
en naasten, als medewerkers, 
werkzoekenden en vrijwilligers. 
Tijdens de inloopmiddag kunnen 
zij sfeer proeven. In de locatie is 
een speurtocht uitgezet. Deel-
nemers kunnen zich op verschil-
lende plekken laten informeren 

over de producten en diensten 
van Heelwijk.

Ben je geïnteresseerd in werken 
of leren bij BrabantZorg? Neem 
dan deel aan de speeddate. Wij 
gaan met je in gesprek over de 
mogelijkheden en je hoort direct 
of je in aanmerking komt voor 
een opleiding of baan binnen 
BrabantZorg. 

Iedereen is van harte welkom op 
dinsdag 12 maart van 14.00 tot 
16.00 uur bij Heelwijk, Mozart-
laan 2 in Heesch.

Week van zorg en
Welzijn - Heelwijk

Haring en carnaval zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden.

Met het ‘haringhappen’ gaf 
men vroeger uiting aan het feit 
dat men bij het vasten wel vis, 
maar geen vlees mag eten. Te-
genwoordig vormt het haring-

happen een vast onderdeel van 
de hele carnavalsfeest. Haring 
bevat een groot aantal B-vita-
minen en is een goed middel 
tegen hart- en vaatziekten. De 
combinatie met het uitje in de 
winter maakt hem nuttig tegen 
de griep. 

van 11 t/M 16 
MaaRt Gaan 

20 CoLLeCtanten 
De stRaat op

Haring en carnaval
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Uitlevering kosteloze nestkasten
voor erfvogels

ervenPlus
Het project ErvenPlus is georga-
niseerd om de leefwereld voor 
vogels op het erf te verbeteren. 
Voor dit project is bij diverse in-
woners in het landelijk gebied 
een erfscan gedaan. 

Op basis van de scan krijgen be-
woners onder andere nestkas-
ten, maar ook muizenruiters, een 
steenuilvriendelijke drinkbak en/
of boomkorven kunnen tot de 
materialen behoren. 
De kosteloze nestkasten en plant-

materiaal om hun tuin/erf en de 
biodiversiteit te vergroenen wer-
den uitgeleverd tussen 16.00 en 
19.00 uur op de gemeentewerf. 

Meer informatie en instructies 
over de erfvogels en de nestkas-
ten zijn te vinden op 
www.brabantslandschap.nl/
zelf-aan-de-slag/vrijwilligers-
werk/erfvogels. 

Jack van den Berg van Bureau 
Orbis regelde de uitlevering voor 
de gemeente.

BERNHEZE - Op de gemeentewerf aan de Heescheweg was het een aan- en afrijden 
van auto’s op dinsdag 26 februari. Daar waren zeventig nestkasten uitgestald voor 
uitreiking aan de inwoners van het buitengebied in Bernheze. Eerder werd er een 

scan gedaan en nu kregen de deelnemers aan dit project een document met waar de 
kastjes kunnen hangen en hoe er mee om te gaan. 

Jack van den Berg, Orbis, regelt de juiste nestkasten bij de juiste tuin Foto’s: @DMBK

ErvenPlus is 
georganiseerd
om de 
leefwereld 
voor vogels
te verbeteren
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BERNHEZE - VVN-Maasland 
organiseert 27 maart weer een 

Verkeersdag Senioren bij rij-
school van Iersel in Heesch. 

Deze dag is bedoeld om zo-
wel je theoretische- als prakti-
sche rijvaardigheid op te frissen. 
KBO-Heesch kan deze dag van 
harte aanbevelen. De vorige keer 
was het een groot succes! 

Aanmelden kan rechtstreeks via 
info@vvn-maasland.nl. Let op de 
advertentie van VVN binnenkort 
in DeMooiBernhezeKrant!

KBO Bernheze

Bond van Alleengaanden Kring Uden 
zoekt nieuwe leden
BERNHEZE - Ben jij zestiger of 
zeventiger en alleenstaand? 
Dan ben jij de man of vrouw die 
zij zoeken. 

Woon je in Uden of Veghel of in 
de dorpen die grenzen aan deze 
twee plaatsen? Dan willen zij jou 
graag als lid van hun vereniging 
verwelkomen. Zij zijn een ver-

eniging voor alleenstaanden zo-
als de naam al zegt en bestaan 
al 37 jaar. Ze organiseren iedere 
maand een leuke en gezellige 
activiteit voor zo’n 200 leden. 
De contributie bedraagt slechts 
€ 5,- per jaar.
Voor meer informatie of lid wor-
den kun je contact opnemen 
met:

Toon van Berlo (Boekel): 
0492-321733
Henk van de Ven (Zijtaart): 
0413-365242 
Thea Donkers (Boerdonk): 
0492-465653
Irene van de Ven (Veghel): 
0413-367192
Josephien de Mol (Loosbroek): 
06-23776091.

Gezellige muziekmiddag van 
de Horizon in ’t Tunneke!

HEESCH - “Ik wil ziekenvereniging Horizon Heesch 
hartelijk bedanken voor de gezellige middagen in ’t 
tunneke. 

Ik kijk er altijd naar uit! Zo ook zaterdag 23 februari 
met een geweldig optreden van het trio Pi-Wi-F. En na 
afloop nog een heerlijke kop erwtensoep met rogge-
brood en spek. Ook de vakantie in Hoogeloon waar ik 
vorig jaar mee mee mocht was geweldig. En de busrei-
zen zijn ook altijd heel goed verzorgd en gezellig. Een 
dikke pluim voor ziekenvereniging Horizon Heesch!”
 Groet, Adrie.

Verkeersdag senioren

Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

‘t Dorp 58, 5384 MC Heesch
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak. 
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30-17.30 uur. 
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

Uw droom is onze ambitie

Perfectie 
tot in detail

Haal het mooiste uit uw huid
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
7 tot en met 13 maart

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Groot assortiment rauwkostsalades

PEULTJES 250 gram € 1.99
BOSPEEN per bos € 0.99
VERSE KRIELAARDAPPELTJES
      1 kilo € 1.00

Rookworst

100 gr. € 1,25

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Bij 4 kip cordon bleu
1 kilo verse friet gratis

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

Eierkoeken
4+2 GRATIS
Weekendknaller!
Gesorteerde krokante
bollen 4+2 GRATIS
Alleen geldig op vrijdag en zaterdag 

Suikerbrood 

1,75

Rookvlees

100 gr. € 2,49

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

Loop gewoon binnen, 
zonder afspraak,
de koffie staat klaar

JongWijs: kinderen zélf

leren sparen en betalen

JongWijs Regiobank
Open nu een JongWijs pakket
en ontvang een bioscoopbon!

JongWijs 
begint met een 
spaarrekening. 
Vanaf 8 jaar 
komt daar een 
betaalrekening 
bij. En met 
toestemming van 
de ouder ook een 
Jeugdpas mét 
weeklimiet en 
Internet Bankieren 
en Mobiel 
Bankieren

Dinosaurus-
weekenden
bij Intratuin 
Veghel
VEGHEL - Intratuin Veghel 
staat in maart in het teken 
van dinosaurussen. 

Kinderen kunnen in maart da-
gelijks deelnemen aan de leuke  
dino-speurtocht en leuke  
weetjes leren over dino’s. Op 
zaterdag en zondag 9 en 10 en 
16 en 17 maart zijn er leuke ac-
tiviteiten en workshops voor de 
kids en komen er echte reptielen 
op bezoek. Kennismaken met 
de wereld van reptielen; zoals 
slangen en hagedissen en van 
dichtbij zien. Intratuin Veghel 
heet alle avonturiers van harte 
welkom!

Nieuwe fase voor de huiskamer 
van Heesch met nieuwe
voorzitter bestuurlijk overleg 

Ploegmakers: “Ik heb erg veel 
zin om aan de slag te gaan. Ik 
heb veel vertrouwen in alle sa-
menwerkende partijen om de 
ambities die er liggen te realise-
ren. 

Zo gaan we samen met frisse 
energie aan het werk om van De 
Pas een centrale plek in Heesch 
te maken waar iedereen zich 
thuis voelt en die bijdraagt aan 
een aantrekkelijk vestigingskli-
maat in Bernheze. Juist de di-
versiteit van de verschillende 
partijen is daarin de succesfactor 
en maakt ons als projectteam 
krachtig.

Meer wijzigingen 
De samenstelling van het be-
stuurlijk overleg is naast de be-
noeming van de nieuwe voorzit-
ter nog verder gewijzigd. Nieuw 
is dat ook de KBO aanschuift 
als partner in het overleg, naast 
CC De Pas, de bibliotheek, De 
Eijnderic en de gemeente. “Als 
grootste gebruiker van CC De 
Pas vinden we het belangrijk 
dat zij mede betrokken zijn bij 
de totstandkoming van de toe-
komstplannen.”

Duurzame toekomst dorpshuis 
Heesch 
De samenwerkende partijen 
koersen op een duurzame toe-
komst voor het dorpshuis in 

Heesch. Dit vanuit de gedachte 
dat in de toekomst CC De Pas 
een plek is waar inwoners terecht 
kunnen om elkaar te ontmoeten, 
een boek te lezen, een workshop 

te volgen of een voorstelling te 
bezoeken. In deze huiskamer 
moet ook ruimte komen voor 
een ‘sociaal loket’, waar mensen 
terecht kunnen voor vragen over 
zorg en welzijn. 

Een plek waar we juist door on-
derlinge samenwerking nieuwe 
activiteiten kunnen realiseren en 
tegelijk kosten kunnen bespa-
ren. Daarvoor is samenwerking 
en snelheid van handelen nodig. 

De partijen werken er daarom 
met elkaar hard aan om vóór de 
zomer hun gezamenlijke plan te 
kunnen voordragen aan de ge-
meente. Daarna moet duidelijk 
worden of de huiskamer van 
Heesch er ook daadwerkelijk 
gaat komen.

HEESCH - Chris Ploegmakers treedt per 1 maart aan als voorzitter van het bestuurlijk overleg voor ‘de 
huiskamer van Heesch’. Ploegmakers is geboren en getogen Heeschenaar en was tot 1 juli vorig jaar 
voorzitter van voetbalvereniging HVCH.

Chris Ploegmakers

Veel
vertrouwen
in de
samen-
werkende
partijen

‘Door samenwerking 
nieuwe activiteiten 

realiseren en tegelijk 
kosten besparen’
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Bij onbewolkte hemel wordt 
aandacht besteed aan de maan, 
Mars, sterren en sterrenbeelden 
en andere interessante hemelob-
jecten. De maan staat hoog en 
met een verrekijker kunnen er 
op de maan enkele kraters waar-

genomen worden; met een tele-
scoop wel honderden. In het au-
ditorium en het planetarium zijn 
er leuke presentaties. Entree op 
de publieksavonden bedraagt € 
5,- voor volwassenen. Kinderen 
tot en met 12 jaar betalen € 3,-.

Zaterdag 16 maart: 
Jeugdmiddag
Het programma begint om 14.00 
uur en duurt twee uur. Zorg dat 
je op tijd bent! Deze middag is 
speciaal bedoeld voor kinderen 
van (ongeveer) 8 tot 12 jaar.

In het auditorium wordt ver-
teld over de maan, planeten en 
sterren. De maan krijgt extra 
aandacht omdat 2019 het  ‘Jaar 
van de Maan’ is. 50 jaar geleden 
landden de eerste mensen op 
de maan en dit jaar sturen ver-
scheidene landen robots naar de 
maan. 
Als het een zonnige dag is kan er 
met een speciale telescoop naar 
de dichtstbijzijnde ster, de zon, 
worden gekeken. Ook mag je 
waterraketten lanceren! Toegang 
voor niet-leden is € 1,–. Van te-
voren opgeven is niet nodig.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412-454999 
www.sterrenwachthalley.nl

Voor u, naast u, met u

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

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

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

Parochie De Goede Herder houdt 
Week van Ontmoeting
BERNHEZE - Op elke kerklocatie 
van de parochie De Goede Her-
der wordt er van 10 tot en met 
17 maart een activiteit georga-
niseerd om geloofsgenoten en/
of buurtgenoten te ontmoeten. 

Niet voor iedereen is het van-
zelfsprekend meer de kerk te 
bezoeken. De groep mensen 
die zichzelf wel religieus noemt 
maar niet kerkelijk is, groeit ook 
in onze zes dorpen en daarom 

willen wij als parochie deze ge-
loofs- en dorpsgenoten graag 
ontmoeten. De kerk is niet al-
leen een moment in het week-
end of een gebouw van steen. 
Een kerk kenmerkt zich ook door 
themabijeenkomsten, gespreks-
groepen en acties die mensen in 
beweging brengen voor elkaar. 

Ook al dragen we dat al door 
het jaar heen uit, in de Week 
van Ontmoeting is dat op iedere 
kerklocatie en geven we er extra 
ruchtbaarheid aan. 

Op 10 maart wordt er om 10.00 
uur gestart met een viering in 
Nuland waarna een feestelijke 
opening volgt van een nieu-
we tentoonstelling. In Geffen 
spreekt op 11 maart om 20.00 
uur de bekende TV-journalist 

Leo Fijnen over zijn laatste boek 
‘Toekomst zien in de kerk’. Op 
12 maart start in Nistelrode om 
19.00 uur de taxatieavond ‘Tus-
sen kunst en devotie’. In Vinkel 
kunnen op 13 maart om 14.15 
uur kinderen van 6 tot 10 jaar 
genieten van een poppenthe-
ater. Op 15 maart wordt er in 

Heesch gekookt met Armeense 
christenen en is er in de kerk op 
16 maart en 17 maart van 10.00 
tot 15.00 uur een boekenmarkt 
ten bate van een goed doel in 
Roemenië. 

De Week van Ontmoeting ein-
digt op 17 maart in Vorsten-
bosch met een slotviering om 
10.30 uur en aansluitend een 
orgelconcert. 

Voor meer informatie bel 
0412-451215 of mail naar 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Vastenactiecampagne 2019:
Water verandert alles!

De campagne vraagt dit jaar 
onze bijzondere aandacht voor 
projecten rondom water. Even je 
handen wassen, een glas water 
pakken, de wc doortrekken of 
thee zetten: we staan er in Ne-
derland nauwelijks bij stil wat 
een luxe het is dat we kranen in 
huis hebben waar altijd schoon 
water uit komt. In grote delen 
van de wereld is water ver weg 
en vaak ook onveilig. 

We ondersteunen met onze geld- 
inzameling dit jaar waterprojec-
ten. Hiermee worden dichtbij 
afgelegen dorpen waterputten, 
pompen en opslagtanks aan-
gelegd. Wil je meer weten hier-
over? Kom dan op maandag 25 
maart om 19.30 uur naar Nu-
land. 
Guus Prevoo van Vastenactie in-

formeert de aanwezigen daar in 
de parochiezaal over hoe schoon 
water alles kan veranderen! 
Spaar je met ons mee? Je kunt 
jouw bijdrage overmaken op 
NL 21 ING B000 0005 850 ten 
name van Vastenactie, Den 
Haag. Voor meer informatie bel 
of mail, 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

BERNHEZE - Ook in de parochie De Goede Herder (Geffen, Heesch, 
Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch) proberen we nu na car-
naval in de weken voor Pasen wat soberder te leven. Met de jaarlijk-
se Vastenactiecampagne hebben we gedurende deze Veertigdagen-
tijd ook extra aandacht voor mensen die het minder hebben dan wij 
en proberen we hen te helpen. Doe jij met ons mee? 

Landelijke Sterrenkijkdagen
Kijkavonden en jeugdmiddag

HEESCH - Sterrenwacht Halley doet op 15 en 16 maart mee aan de 43ste Landelijke Sterrenkijkdagen die ge-
organiseerd worden door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Het program-
ma begint op beide dagen om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is geschikt voor alle leeftijden.

Change-4 Chinese maanlander

De kerk is niet alleen een
moment in het weekend of een 

gebouw van steen
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Activiteiten en oprechte aandacht bieden de oudere mens kwaliteit van leven. 
Wij, als team activiteiten en begeleiding/zorg & welzijn, zijn trots op de vrijwilligers 
die één op één activiteiten met bewoners ondernemen: een wandelingetje, een ritje 
op de duofiets, boodschappen doen, mee naar de kapper, fitness, bloemschikken of 
ondersteuning bieden tijdens andere creatieve activiteiten.

Wij zijn trots op de vrijwilligers die grotere activiteiten voor de bewoners mee 
verzorgen, zoals koersbal, sjoelen, bingo, film, de wandeldriedaagse en uitstapjes.

Wij zijn trots op de vrijwilligers die gastheer of -vrouw zijn 
bij de koffie/theemomenten in de Gasterij.

Wij zijn trots op de vrijwilligers die helpen met het uitserveren van de warme maaltijd in De Gasterij.
Wij zijn trots op de vrijwilligers bij de dagdeelbesteding op maandag-, dinsdag-, 
donderdag- of vrijdagmiddag voor de groep die dat nodig heeft. 
Wij zijn ook trots op de samenwerking met kinderdagverblijf en basisschool, waardoor wederzijdse 
bezoekjes mogelijk zijn, het bijwonen van de musical en genieten van de kindercarnavalsoptocht.

En wij zijn trots op de instellingen, horeca en andere ondernemers in Nistelrode, waar we 
terecht kunnen voor onze uitstapjes met bewoners.”

Gerry Smits:

‘Geweldig hoe 
enthousiast en 
betrokken ruim 
120 vrijwilligers 
bij Laarstede en 
Kloosterhof zijn!’

Maria viering Uitreiking duofiets Uitstapje bij ‘t Pumpke Wandeldriedaagse Zomeruitstapje

carnaval in heeswijk-dinther

Jeugdoptocht

Jeugdoptocht

Optocht

Foto’s: Edwin Hendriks en Michel Roefs

Optocht

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Optocht

Jeugdoptocht

Optocht
Optocht

Jeugdoptocht Optocht

OptochtOptocht
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De natuur om ons heen is voor 
mensen een wonderlijke en on-
begrijpelijke wereld. Deze lezing 
is de eerste van een tweeluik 
over het kleine en het grote van 
de natuur. Op 3 juni spreekt pro-
fessor Heino Falcke over het gro-
te heelal. Beide uitersten zijn een 
deel van onze ‘mensen-wereld’.

Pieter van Breugel maakt ons be-
wust van het leven dat zich bij 
insecten afspeelt. Het kan res-
pect oproepen als we ons reali-

seren hoe knap en doordacht de 
samenhang tussen die insecten 
in elkaar steekt. Soms lijkt niets 
menselijks hen vreemd. De titel 
‘Venijn in het Klein’ geeft al aan 
dat het er niet alleen zachtzinnig 
aan toegaat.

De avond begint om 20.00 uur 
in de Abdij van Berne in Hees-
wijk. De entree bedraagt € 10,- 
inclusief koffie/thee in de pauze. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Berne-Anders activiteit:
Lezing over ‘Venijn in het Klein’

HEESWIJK-DINTHER - Oud-leraar van het Zwijsen College Pieter 
van Breugel geeft op 11 maart een lezing over de wonderlijke we-
reld van de insecten. Hij kijkt naar deze kleine wereld waarin de 
wonderlijkste details aanwezig zijn op micro-formaat. 

Uurtje Klassiek  

Op het programma staan liede-
ren van Schumann en Schubert, 
de ‘Fantasiestücke’ van Schu-
mann voor klarinet en piano en 
het heerlijke ‘Hirt auf dem Fel-
sen’ van Schubert voor sopraan, 
klarinet en piano. 

Dit is de eerste keer dat het 
Uurtje Klassiek een klarinettist 
te gast heeft: André Kézér. Zijn 
naam doet Hongaars aan, maar 
hij is een geboren en getogen 
Loosbroekenaar. Zijn eerste kla-
rinetlessen kreeg hij dan ook bij 
de Harmonie Sint Servaas van 

Dinther. Later verhuisde hij naar 
Venlo waar hij in 1992 eerste 
klarinettist werd van het Venloos 
Symfonie Orkest. 

Mieke van Huijgevoort heeft 
een prachtige flexibele sopraan. 
Ze treedt regelmatig als solist op 
zoals in Kasteel Heeswijk en in 
de Grote Kerk van ‘s-Hertogen-
bosch. In het Uurtje Klassiek gaf 
ze eerder een schitterend con-

cert met haar tweelingzus. Mie-
ke heeft zangles van Ien Bouw-
mans.

Monique van de Ven is profes-
sioneel pianist. Door andere 
keuzes heeft haar aanvankelijk 
veelbelovende pianocarrière ja-
renlang stil gestaan. Toen haar 
moeder in Laverhof ging wonen 
zette zij daar het ‘Uurtje Klassiek’ 
op. Hiermee dwong ze zichzelf 
onbedoeld om weer veel te spe-
len. Dat wierp zijn vruchten af; 
Monique is weer steeds meer te 
horen.

HEESWIJK-DINTHER - Mieke van Huijgevoort (sopraan), André Kézér (klarinet) en Monique van de Ven 
(piano) geven zondag 10 maart een concert in zorginstelling Laverhof. Het concert is onderdeel van de 
tweewekelijkse serie ‘Uurtje Klassiek’. De aanvang is 15.00 uur en de toegangsprijs is een vrijwillige 
bijdrage. 

André Kézér Mieke van Huijgevoort Monique van de Ven

Liederen van 
Schumann en Schubert
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15e editie van Mega Trekkertrek Spektakel 
wordt gevierd met met een nieuwe klasse

Voor wie nog niet bekend is met 
het agrarisch spektakel een klei-
ne uitleg. Deelnemers kunnen in 
verschillende klassen meedoen: 
de boerenklasse, de sportklas-
se en de truckersklasse. Bij de 
boerenklasse doen tractoren die 
dagelijks in gebruik zijn bij de 
agrariërs, mee. Ze staan bij wij-
ze van spreken ‘zaterdag in het 
veld en zondag aan de start bij 
de race’. In de sportklasse is het 
serieuzer en kunnen de deelne-

mers hun tractor vooral testen 
voor de komende wedstrijden in 
het klassement. Ook trucks mo-
gen meedoen. Alle deelnemers 
hebben dezelfde opdracht: zo ver 
mogelijk zien te rijden terwijl ze 
een sleepwagen achter zich heb-
ben hangen.

LOONWerKerS
Inmiddels is de strijd tussen de 
loonwerkers losgebarsten. Loon-
werkbedrijven mogen met meer-

dere deelnemers in verschillende 
gewichtsklassen meedoen. Het 
bedrijf dat bij elkaar opgeteld de 
meeste meters heeft volbracht, 
wint.

Willie hoopt een kort maar krach-
tig evenement neer te zetten. 
“Van woensdag tot maandag is 
het vol gas en daarna is het ook 
echt klaar. Er gaan veel uren in 
zitten, maar vele handen maken 
licht werk”, vertelt Willie. Het 

weer zal het spektakel niet kun-
nen beïnvloeden, omdat de ba-
nen zijn gedraineerd en dus kan 
regen makkelijk wegstromen. 
“Bij goei weer is het een echt fa-
miliefeest, bij slecht weer is het 
een mannenfeest.”

VIJftIeNJArIG JUBILeUM
De vijfde baan is voor de jonge 
tractorliefhebbers om mee te 
doen aan de fullpull. De tractors 
zijn zo groot als gazonmaaiers 
en zijn aanwezig op het terrein. 
Tijdens de jaarlijkse feestavond 
op vrijdag wordt een extra bor-
rel genomen op het jubileum 
onder het genot van Diskjochies  
Smèrrig. Kaartjes zijn via Face-

book en de website te verkrijgen. 
In de voorverkoop is de entreeprijs  
€ 12,50 en aan de deur € 15,-.  
U kunt uw auto gratis parkeren. 

Op zondag 17 maart is iedereen 
welkom. Op het evenementen-
terrein aan de Nistelrodesedijk 
in Loosbroek. Vanaf 10.00 uur 
verschijnen de tractoren aan de 
start. Entreeprijs vanaf 12 jaar  
€ 7,50. De kinderen kunnen de 
ingekleurde kleurplaat inleveren 
bij de kinderhoekje en krijgen 
dan een attentie. Deze kleurplaat 
kun je ook uitprinten op de web-
site. 

www.megatrekkertrekspektakel.nl

LOOSBROEK – Alweer vijftien jaar trekken Willie Gijsbers, Jan Dobbelsteen en Maurice Voets de kar 
voor het Mega trekkertrek Spektakel in Loosbroek. Om dit te vieren krijgt het evenement op 17 maart 
een vijfde baan dit jaar en wel voor de kleine fans van de fullpull. Met ongeveer vierduizend bezoekers 
is het evenement niet alleen in de omgeving bekend, er komen ook deelnemers uit Drente, Noord-Hol-
land en zelfs België.

Zondag 17 maart de kleurplaat 

inleveren bij het kinderhoekje en 

dan krijgt je een attentie.

V.l.n.r.: Maurice Voets, Willie Gijsbers, Mark van de Wielen, Jan Dobbelsteen en Wim de Bakker Foto: Kimberly Gijsbers
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carnaval in vorstenbosch

Carnaval

Carnaval

Optocht

Foto’s: aangeleverd

Carnaval

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Straatnaamonthulling

Optocht

Optocht

Optocht

Optocht
Optocht

Optocht
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Donderdag 7 maart
FILMMIDDAG
INCREDIBLES 2
De superhelden zijn terug en ste-
len opnieuw de show in Incre-
dibles 2. In dit nieuwe avontuur 
staat Helen in de spotlight als 
superheld, terwijl Bob dagelijk-
se heldendaden verricht in het 
huishouden. Kom snel kijken wat 
deze familie zo incredible maakt!

Aanvang 15.00 uur. Kaartjes à 
€ 2,50 zijn verkrijgbaar aan de 
kassa vanaf 14.30 uur. 

Zondag 17 maart 
ZONDAGSE MUZIEK
Koor Jaïr uit Odiliapeel en De He-
melse Zeven (met Twan Pittens) 
brengen afwisselende muziek 
tijdens deze Zondagse Muziek-
middag. 

Loop gezellig binnen tussen 
15.00 en 17.00 uur. Gratis toe-
gang! 

Zaterdag 23 maart
JORIS LINSSEN & 
CARAMBA
met RAAK!
Nederlandse muziek met Mexi-
caanse peper! Raken en geraakt 
worden, daar draait alles om. 
Joris Linssen & Caramba zetten 

de zaal op zijn kop. Recht in het 
hart: RAAK! 

Aanvang 20.15 uur.
Tickets à € 16,- verkrijgbaar via 
www.nesterle.nl. 

Zaterdag 30 maart
CAMERETTEN 
FINALISTENTOURNEE 
Aanstormend cabarettalent stelt 
zich voor aan het publiek van CC 
Nesterlé. De drie finalisten van 
Camerettenfestival 2018 die het 
podium betreden zijn Chris Ver-
laan, het duo Waterkonijnen en 
Hassan El Rahaui. 

Aanvang 20.15 uur. 
Tickets à € 12,50 verkrijgbaar via 
www.nesterle.nl. 

BINNENKORT 
IN ONS THEATER...

Big Band Oss samen met
Nikenia Martis

Onder het genot van een drank-
je en een hapje kun je deze zon-
dagmiddag genieten van de er-
varen muzikanten van Big Band 

Oss. De zeer talentvolle Nikenia 
Martis zal onder begeleiding van 
de twintigkoppige Big Band een 
aantal bekende en minder be-

kende nummers zingen. 
De Big Band & Nikenia treden op 
van 15.00 tot ongeveer 17.00 
uur.

HEESCH - Big Band Oss onder leiding van Nico Gerhards geeft zondag 10 maart in het café van CC De 
Pas een spetterend optreden. Samen met zangeres Nikenia Martis uit Heesch zorgt ze voor een sfeer-
volle en muzikale middag. Dus loop gezellig even binnen. Toegang is gratis. 

Inspiratiemiddag met Alain 
Verheij met korte workshop

Zijn boek ‘God en ik’ is bekroond 
tot het beste theologieboek van 
2018.

Alain Verheij (1989) is schrijver, 
spreker, blogger, en zelfbenoemd 
Theoloog des Twitterlands. Hij 
studeerde Theologie en Bijbel-

wetenschappen, is gespeciali-
seerd in de Hebreeuwse Bijbel en 
doet promotieonderzoek naar de 
Ugaritische taal aan de Universi-
teit van Leiden. Verheij is lid van 
het Theologisch Elftal van Trouw 
en is regelmatig te horen als ra-
diocommentator bij KRO/NCRV. 

Zijn artikelen voor Reporters On-
line behoren tot de bestgelezen 
stukken op Blendle.

Op zaterdag 9 maart vertelt 
Alain Verheij over zijn boek en 
de Bijbelverhalen daarin, beant-
woordt hij vragen en verzorgt 
een korte workshop. 

Aanvang: 14.30 uur.
Plaats: Abdij van Berne, Abdij-
straat 49, 5473 AD Heeswijk.
Entree: € 15,- (inclusief 
consumptie).
Aanmelden: 
activiteiten@bernemedia.com

HEESWIJK-DINTHER - Alain Verheij verzorgt zaterdag 9 maart een inspiratiemiddag/lezing in de Abdij 
van Berne. Wat bezielt een 21ste eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God? 
Met een scherp oog analyseert de ‘Theoloog des Twitterlands’ onze tijd en ziet hoe de christelijke ver-
halen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd 
zien als een ‘detox’ die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit. 

Alain Verheij

THEOLOOG DES 
TWITTERLANDS
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carnaval in heesch

Boerenbruiloft

Optocht

Optocht

Foto’s: Marcel van der Steen

Optocht

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Carnavalsmis Foto: Jan v.d. Broek

Jeugdoptocht

Jeugdoptocht

Jeugdoptocht
Optocht

Jeugdoptocht

Jeugdoptocht
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PrAKTIScHe INfOrMATIe

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

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

13 maart 2019
16.00-19.00 uur 
Inloopspreekuur belastingen
Gemeentehuis, 
De Misse 6 Heesch

14 maart 2019
19.30 uur
Vergadering gemeenteraad
Gemeentehuis, Heesch

19 maart 2019
19.15-20.30 uur
Inloopavond CPO 
Hoefstraat Heesch
Gemeentehuis, 
De Misse 6 Heesch

19 maart 2019 
19.30-21.00 uur 
Inloopavond herinrichting 
Graafsebaan
Cultureel Centrum de Pas, 
De Misse 4, Heesch

20 maart 2019
Verkiezingen Provinciale 
Staten en waterschap

19 mei 2019
Feest 25 jaar Bernheze
De Kersouwe, 
Heeswijk-Dinther

AGeNDA

GeMeeNTeBerIcHTeN

Op 18 maart starten de werk-
zaamheden. De aanwonenden 
en aanliggende bedrijven blijven 
zo veel mogelijk bereikbaar, maar 
de werkzaamheden hebben ge-
volgen voor het doorgaande 
verkeer op de Graafsebaan. 

Natuurlijk proberen we overlast 
tot een minimum te beperken. 
Heeft u vragen of opmerkingen 
over de werkzaamheden, dan 
horen we die graag. 

Alternatieve busroute
Vanaf 18 maart wordt buslijn 
90 omgeleid via het viaduct on-
der de A59 bij Vorstengrafdonk, 
Zwaardveld en Brierstraat. In 
deze route wordt een bussluis 
aangebracht om te voorkomen 
dat het doorgaande verkeer ook 
deze route gaat rijden. 

Door deze alternatieve route ver-
vallen de bushaltes Oude Rijks-
weg, Heesche Barriere en Tunnel 
Vorstengraf. Bij het bedrijventer-
rein Vorstengrafdonk wordt een 
tijdelijke halte gemaakt.

Omleidingen
Vanaf 25 maart wordt de Graaf-
sebaan afgesloten. We leiden het 
doorgaande verkeer om via de 

Nistelrodeseweg, Noorderbaan, 
af-/oprit A50 Nistelrode, de A50 
en knooppunt Paalgraven.

Uitvoering in fases
We voeren het werk in 5 fases 
uit. 
fase 1, 25 maart t/m 3 mei:  
rotonde ’t Kruispunt t/m kruising 
Goorstraat-Lindenlaan
fase 2, 29 april t/m 7 juni: vanaf 
kruising Goorstraat-Lindenlaan 
t/m kruising Kampstraat
fase 3, 27 mei t/m 19 juli: vanaf 
kruising Kampstraat tot kruising 
Elzenseloop

fase 4, 12 augustus t/m 20 sep-
tember: rotonde Elzenseloop
fase 5, 9 september t/m 15 no-
vember: vanaf rotonde Elzense-
loop tot bebouwde komgrens

Contact
De firma Van de Wetering uit 
Heesch voert de werkzaamhe-
den uit. Contactpersoon van Van 
de Wetering is Albert Netten, 
telefoon 0412-45 13 68, 
e-mail ct@wetering.nl. 
De contactpersonen bij de ge-
meente zijn projectleider Mark 
van der Leest en toezichthouder 

Theo Verheul, telefoon 14 0412, 
e-mail gemeente@bernheze.org 
en 
verheuladvies@outlook.com.
Meer informatie is te vinden op 
onze website www.bernheze.org 
(zoekterm: graafsebaan). 

Inloopavond
Op dinsdag 19 maart is er van 
19.30 uur tot 21.00 uur een in-
loopavond over de herinrichting 
van de Graafsebaan. U bent dan 
van harte welkom in Cultureel 
Centrum De Pas, De Misse 4 in 
Heesch.

Werkzaamheden Graafsebaan Heesch
We gaan de Graafsebaan opnieuw inrichten om de veiligheid voor fietsers, voetgangers en automobilisten te verbeteren. Het gaat om het 
gedeelte van rotonde ’t Kruispunt tot aan de bebouwde komgrens. 

Op 19 maart organiseren we 
tussen 19.15 en 20.30 uur een 
inloopavond in het gemeente-
huis, Misse 6 in Heesch over het 
ontwerpbestemmingsplan CPO 
Hoefstraat in Heesch.

Het plangebied van dit bestem-
mingsplan ligt in de wijk De 
Hoef I tussen de straten Aca-
cialaan en Hoefstraat. Aan de 
zuidkant grenst het plangebied 
aan de tennisvelden van TV De 
Hoef. Het plan maakt de bouw 
van vier (patio)woningen moge-
lijk. De vier woningen worden in 
CPO-verband (Collectief Parti-
culier Opdrachtgeverschap) ge-

bouwd. Alle vier de kavels zijn al 
toegewezen.

Het ontwerpbestemmingsplan 
ligt vanaf 7 maart 2019 zes we-
ken ter inzage. Iedereen kan in 
deze periode reageren op het 
ontwerpbestemmingsplan. Tij-
dens de inloopavond beant-
woorden medewerkers van de 
gemeente graag uw vragen over 
het plan. 
Er is geen centrale presentatie 
maar u bent welkom om tus-
sen 19.15 en 20.30 uur langs te 
komen om het ontwerpbestem-
mingsplan te bekijken en vragen 
te stellen.

cPO Hoefstraat Heesch
Inloopavond over ontwerpbestemmingsplan
op 19 maart 2019

Veranderingen aanslagbiljet
Het uiterlijk van het aanslagbiljet 
is veranderd. De grootste veran-
dering is het verdwijnen van de 
acceptgiro. Wilt u het bedrag van 
het aanslagbiljet zelf overmaken? 

Dan kunt u dat doen via online-
bankieren of met een overschrij-
vingsformulier van uw bank. U 
kunt ook kiezen voor automati-
sche incasso. Een machtigings-
formulier voor automatische in-
casso zit bij het aanslagbiljet. 

Bellen of binnenlopen
Als u vragen heeft over uw aan-
slagbiljet of WOZ-waarde, dan 
kunt u bellen met BSOB via  

088-551 00 00, op werkdagen 
van 9.00 tot 16.00 uur. 
U kunt ook binnenlopen met 
uw vraag. BSOB organiseert een 
inloopspreekuur op 13 maart 
2019, van 16.00 tot 19.00 uur 
in het gemeentehuis in Heesch. 
Tijdens dit spreekuur zijn des-
kundigen van BSOB aanwezig 
om vragen te beantwoorden. 
Vergeet niet uw legitimatie- 
bewijs mee te nemen. 

Wilt u meer informatie?
Kijk voor meer informatie op 
de website www.bs-ob.nl. Hier 
kunt u ook zelf snel en eenvou-
dig uw belastingzaken regelen 
via het digitaal loket. 

Heeft u vragen over uw 
aanslagbiljet van BSOB?
Bel BSOB of kom naar de inloopavond
in het gemeentehuis
Vorige week ontving u van Belastingsamenwerking Oost-Brabant 
(BSOB) uw aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelas-
ting. Heeft u een vraag over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde of iets 
anders waar BSOB u mee kan helpen? Bel dan of kom langs op het 
inloopspreekuur. 

Als u gaat stemmen voor de 
Provinciale Staten, dan heeft 

u ook invloed op de samen-
stelling van de Eerste Kamer.  

De leden van de Provinciale Sta-
ten kiezen in mei de leden van 
de Eerste Kamer. Zo telt uw stem 
dus dubbel.
Wilt u weten welke partij het 
beste bij u past? 
Raadpleeg de Stemwijzer. Op 
www.brabant.nl/verkiezingen 
vindt u alle informatie.

www.bs-ob.nl

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale 
Staten. Door te stemmen heeft u invloed op de keuzes die de pro-
vincie Noord-Brabant maakt in uw omgeving.
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De onderwerpen waar we graag 
uw mening over horen, zijn: 
- woon- en leefklimaat
- de relatie tussen onze inwoners 

en de gemeente
- onze dienstverlening
- zorg en welzijn

Wie krijgt een uitnodiging? 
Bureau Enneüs voert het on-
derzoek voor ons uit. 2.500 in-
woners hebben een uitnodiging 
voor het onderzoek gekregen. 
Zij kunnen de vragenlijst onli-
ne of schriftelijk invullen. Het 

onderzoeksbureau rapporteert 
anoniem aan de gemeente en 
volgt de regels van de gedrags-
code voor onderzoek en statis-
tiek. Uiteraard zijn de antwoor-
den strikt vertrouwelijk. 

Wat gaan we doen met de 
uitkomsten?
De burgerpeiling is een veelge-
bruikte vragenlijst in gemeenten 
en levert betrouwbare inzichten 
die we kunnen vergelijken met 
andere gemeenten. Uw mening 
helpt ons om u beter te betrek-

ken bij plannen en onze dienst-
verlening beter af te stemmen 
op uw behoeften.

Wanneer zijn de resultaten
bekend?
In mei 2019 zijn de resultaten 
van het onderzoek bekend. U 
vindt ze dan op onze pagina’s 
in DeMooiBernhezeKrant en op 
onze website www.bernheze.
org. Ook kunt u enkele weken 
daarna de resultaten terugvin-
den op 
www.waarstaatjegemeente.nl.

Wat leeft er onder inwoners van Bernheze?
Voelt u zich veilig in uw eigen buurt? Betrekken we u voldoende bij het maken van plannen? Zijn er 
voldoende parkeerplaatsen of scholen? Dit zijn een paar van de vragen die we stellen in ons onderzoek 
‘Waar Staat Je Gemeente’ onder 2.500 inwoners. 

Er zijn veel ontwikkelingen op 
watergebied die om keuzes vra-
gen. Keuzes die bepalen waar-

aan uw belastinggeld wordt 
besteed, bijvoorbeeld klimaat, 
landbouw, natuur of innovaties. 
Bestuurders van het waterschap 

beslissen hierover. Door te stem-
men op de politieke partij van 
uw voorkeur, oefent u invloed 
uit op deze keuzes. 
Wilt u weten welke partij uw be-
langen het best behartigt? Op 
www.aaenmaas.nl/verkiezingen 
vindt u alle informatie. 

Waterschapsverkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. In 
Bernheze zorgt waterschap Aa en Maas voor schoon, voldoende en 
gezond water in sloten en beken. Het waterschap maakt ook het 
afvalwater van inwoners en bedrijven schoon en zorgt voor veilige 
dijken.

Op 14 maart 2019 vindt er een 
raadsvergadering plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis, 
De Misse 6 in Heesch. De ver-
gadering is openbaar en begint 
om 19.30 uur.

Op de agenda:
- Regionale inkoop specialistische 

jeugdhulp 2020-2024
- Vaststellen bestemmingsplan 

Huis Deelen 6, Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan 

Gouverneursweg 6c, Hees-
wijk-Dinther

- Vaststellen bestemmingsplan 
Loog ong. nabij 36, Nistelrode

- Vaststellen bestemmingsplan Ab-
dijstraat ong., Heeswijk-Dinther

Informatie
De agenda en vergaderstukken 
vindt u op www.bernheze.org. Via 
deze website kunt u de raadsver-
gadering live volgen en op een la-
ter tijdstip terugkijken. 

Met vragen over de gemeenteraad 
en de raadscommissies kunt u te-
recht bij de griffie, 
telefoon 14 0412, e-mail 
griffie@bernheze.org.

rAADSVerGADerING

OffIcIëLe BeKeNDMAKINGeN

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende personen niet meer 
wonen op het adres in de ge-
meente Bernheze waar zij vol-
gens de Wet basisregistratie per-
sonen (BRP) staan ingeschreven. 
Het onderzoek van de afdeling 
Burgerzaken leverde geen resul-
taat op. Het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Bernheze is van plan 
het bijhouden van hun persoons-
gegevens ambtshalve te beëin-
digen. Dit kan voor hen grote 
persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben. Het formele be-
sluit tot uitschrijving wordt gepu-
bliceerd op de gemeentepagina’s 
in deze krant.
- A. Pintea, 
 geboren 21-04-1994
- G. Michalek, 
 geboren 07-11-1962
- D. Bucur, geboren 29-05-1983 
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met het de afdeling Bur-

gerzaken van de gemeente Bern-
heze via 14 0412 of 
gemeente@bernheze.org. 

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende persoon woont niet 
meer op het adres waar hij vol-
gens de Wet basisregistratie per-
sonen (brp) staat ingeschreven. 
Dit blijkt uit het adresonderzoek 
van de afdeling Burgerzaken. Het 
college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Bern-
heze heeft daarom besloten om 
zijn persoonsgegevens niet meer 
bij te houden en hem uit te schrij-
ven uit Nederland. Hierop volgt 
een inschrijving in het RNI (Re-
gistratie Niet Ingezetenen) met 
onbekende verblijfplaats.
- E. Videiko, 
 geboren 12-05-1991
Besluitdatum: 25-01-2019
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Met vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Burgerza-
ken van de gemeente Bernheze, 

telefoon 14 0412 of 
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Melding schenktijden
Cultureel Centrum Nesterlé, 
Parkstraat 2, Nistelrode heeft in 
overeenstemming met artikel 
2:34B, lid 4 APV melding gedaan 
van een activiteit op 13 en 14 
april 2019. Van deze mogelijk-
heid mag de inrichting maximaal 
6 keer per jaar gebruikmaken. 
Tijdens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwij-
zen wij u naar artikel 2:34B, lid 1 
en 2 van de APV, die te vinden is 
op www.bernheze.org.

Melding schenktijden para-
commerciële rechtspersoon
De Stuik, Schoolstraat 14, Vors-
tenbosch heeft in overeenstem-
ming met artikel 2:34B, lid 4 APV 
melding gedaan van een activi-
teit op 30 maart 2019. Tijdens 
de activiteit gelden er ruimere 
schenktijden dan normaal. Voor 
de exacte normen verwijzen wij u 
naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 van 
de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org. 

evenementenvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Jeugdbelangen Nistel-

rode voor het organiseren van 
activiteiten tijdens Koningsdag 
op 27 april 2019 van 07.00 tot 

14.00 uur op het Raadhuisplein 
en in een gedeelte van de Tram-
straat, Nistelrode. De voor-
gaande straten zijn vanaf 07.00 
tot 15.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 1 maart 2019.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Hoefstraat ong. Heesch
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan Hoefstraat ong. Heesch, 
te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl met IDN-code 
NL.IMRO.1721.BPHoefstraat-
ong-ow01).
Inhoud: Deze inbreidingslocatie 
ligt aan de Hoefstraat in Heesch, 
ten noorden van de tennisbanen. 
Het plan maakt de bouw van 
maximaal vier (senioren)wonin-
gen mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Vastgesteld wijzigingsplan
Uitbreiding bedrijventerrein 
retsel Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders 
hebben het wijzigingsplan Uit-
breiding bedrijventerrein Retsel 
ongewijzigd vastgesteld (artikel 
3.9a Wet ruimtelijke ordening). 
Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 

de code NL.IMRO.1721.WPUit-
brBTRetsel-vg01.
Inhoud: Op bedrijventerrein Ret-
sel is de laatste beschikbare ka-
vel uitgegeven en bestaat geen 
mogelijkheid meer om verder te 
groeien. De gemeente Bernheze 
is voornemens, zeker gezien de 
nog steeds toenemende vraag 
naar bedrijfspercelen, om het be-
drijventerrein verder uit te brei-
den. De uitbreiding is gepland 
in de oksel van de Retselseweg 
en de Dodenhoeksestraat ten 
noordoosten van het bestaande 
bedrijventerrein Retsel. Het plan 
betreft het omzetten van agra-
rische gronden naar een bedrij-
venterrein als uitbreiding op het 
huidige bedrijventerrein Retsel.
Inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing. 

Ontwerpwijzigingsplan Hoofd-
straat 89-91 Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders 
maken de ter-inzage-legging be-
kend van het ontwerpwijzigings-
plan Hoofdstraat 89-91 Hees-
wijk-Dinther, artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening. Het plan is 
te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl met de code NL.IM-
RO.1721.WPHoofdstr8991-ow01.

www.aaenmaas.nl/
verkiezingen



  
Woensdag 6 maart 201918 GeMeeNTeBerIcHTeN

Inhoud: Het plan betreft het 
herstellen van het monumenta-
le pand aan Hoofdstraat 89 in 
oorspronkelijke staat door het af-
breken en afsplitsen van de (niet 
monumentale) aangebouwde 
woning aan Hoofdstraat 91. De 
gesloopte aanbouw wordt als 
nieuwe vrijstaande woning op 
hetzelfde perceel teruggebouwd.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van 
bestuur
De volgende meldingen als be-

doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer zijn ingekomen:
- M.H.J. van Erp heeft een mel-

ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het starten van een 
tegelzagerij op het adres Mid-
delste Groes 3, Heesch.

- A.W. Ketelaars heeft een mel-
ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het oprichten van 
een reparatiebedrijf voor au-
to’s op het adres Laag-Beugt 7, 
Heeswijk-Dinther

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg 7
 Uitbreiden opslagruimte en 

wijzigen overkapping in werk-
plaats

 Datum ontvangst: 21-02-2019
- Kleine Bosweg 5
 Uitbreiden loods, oprichten ser-

re en uitbreiden huisvesting
 Datum ontvangst: 22-02-2019
- Langemeijerstraat 13

 Verbouw woning
 Datum ontvangst: 28-02-2019
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Loosbroeksestraat 1
 Verbouw boerderij en splitsen in 

2 woningen
 Verzenddatum: 25-02-2019
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 45
 Realisatie overkapping en han-

delen in strijd met regels ruim-

telijke ordening
 Verzenddatum: 28-02-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
- Hoogstraat 3
 Verbouwen en uitbreiden wo-

ning
 Verzenddatum: 27-02-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

PrOceDUreS
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken 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 schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Neem voor het indienen van 
een mondelinge zienswijze contact op 
met de betreffende afdeling. 
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

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

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

met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

WWW.BerNHeze.OrG

www.radionostos.nl

het gevoel 

radio

van toen!
het gevoel gevoel 

radioradioradioradioradio

toen!
gevoel 

toen!
gevoel 

NosTos
A5 FLYER: • Opmaak
 • Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
 • Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
  (11.750 stuks)

Normaal € 685,-.
Nu voor € 499,- 
(exclusief btw)

Geldig voor verspreiding met 
DeMooiBernhezeKrant op 
Woensdag 13, 20, 27 maart
Woensdag 3, 10, 17, 24 april

Let wel, minimale reservering zeven dagen 
vooraf aan maandag week van verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf � yers per week.

FLYERACTIE

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

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

autobelettering

www.gaafgraf isch.nl

  

  (11.750 stuks)

Woensdag 3, 10, 17, 24 april
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Tekst?

eeN ANDere KATer Zie oplossing pagina 28

wieis deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Ellen Pouwels uit 
Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Fien van Es

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

Easy

1 4 7 2 5

6 8 3 7 9

9 7 4

3 7 2 4

4 8

3 4 6 2

6 4 3

5 1 9 8 2

4 1 6 5 7

Puzzle #22488

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

WIL je eeN zOeKerTje PLAATSeN?
tot 20 woorden € 5,-. elke 10 woorden extra € 2,50 meer.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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 
en zondag gesloten. 

DAGeLIjKS VerS
GePLUKTe TULPeN
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

BOUWKAVeL IN De 
BeBOUWDe KOM VAN 
NISTeLrODe
Locatie: Blauwesteenweg. 
Grootte circa 500 m2.
Informatie: 06-50242139.

Te HUUr

250 M2 OPSLAGLOODS 
+ 20 M2 zOLDer.
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

OPSLAGUNITS IN 
NISTeLrODe
Afmeting 24/40 of 48 m2

Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

AANGeBODeN

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

PeDIcUre 
HeeSWIjK-DINTHer
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische

en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis 0413-293260.

PeDIcUre NISTeLrODe
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

GezOcHT

erVAreN TUINMAN
voor het wekelijks bijhouden 
van een tuin in Heesch.
Reacties naar 
geertreuvers@bioindustrials.nl.

HeLPeNDe HANDeN
Hand- spandiensten?
Contacten leggen?
Waar ligt jouw talent?
Laat het ons weten via
info@pinksterfeestennistelrode.nl

We zIjN BeNIeUWD 
NAAr jOUW TALeNT
Ken jij of ben jij die ondernemer 
die ons een vrijwillig handje kan 
komen helpen? Een keer per jaar 
of periodiek? Dat zou enorm fijn 
zijn!
Denk hierbij aan jezelf als de 
verbinding tussen de inwoners 
van jouw gemeente en onze 
Maashorst Ondernemers-leden; 
voor vragen over onze club 
of als verwijzer naar de juiste 
mensen die ze nodig hebben. 
Wij helpen jou. 

Daarnaast; misschien ben jij een 
enthousiaste ondernemer die 
ons kan helpen met bijvoorbeeld 
hand- en spandiensten; 
een keer per jaar bij een 
evenement of periodiek voor de 
ledenavonden. Horen wij van 
je? Stuur je bericht naar 
info@maashorst-ondernemers.
nl en we bespreken het bij een 
kop koffie.

GeVrAAGD

LeGe cArTrIDGeS 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

BIDPreNTjeS
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch. 
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal 
ze graag bij u thuis op.

ANSIcHTKAArTeN VAN 
HeeSWIjK-DINTHer eN 
LOOSBrOeK
Dick van de Leest 06-55325484.

OUDe/KAPOTTe 
cOMPUTerS eN LAPTOPS

Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848. Hij pro-
beert deze nog te maken en er 
een goede plek voor te vinden.

OUDe/KAPOTTe MOBIeLTjeS 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode, of 
Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

MooiBernhezertjes

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout
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Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Bouwplannen?  Bestemmingsplan nodig?  Planschade?

Wet arbeidsmarkt in balans 2020
Wat wijzigt er met ingang van 2020?
De WW premie wordt lager voor werknemers in vaste dienst dan voor werkne-
mers met bepaalde tijd contracten.

Ketenregeling: Er mogen in drie jaar maximaal drie tijdelijke contracten aan een 
werknemer worden aangeboden. Na drie ‘bepaalde tijd contracten’ moet de 
werkgever een half jaar wachten voor hij deze werknemer opnieuw in dienst 
kan nemen. Werknemers op payroll-basis krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoor-
waarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.

transitievergoeding
Een werknemer heeft meteen bij indiensttreding recht op een transitievergoeding als hij door de werkgever 
ontslagen wordt. Nu is dat pas na twee jaar. De berekening van de vergoeding wordt ook aangepast. Per 
kalenderjaar is er recht op 1/3 maandloon. Bij ontslag gedurende het jaar wordt dit naar rato berekend.

De wet die compensatie van de aan langdurig arbeidsongeschikte 
werknemers betaalde transitievergoeding mogelijk maakt, is op 20 juli 
2018 gepubliceerd. Er komt nog een regeling voor de aanvraagpro-
cedure en verstrekking van de vergoeding. Bedoeling is om aanvra-
gen van compensatie vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken. U (als 
werkgever) kunt dan met terugwerkende kracht deze compensatie 
aanvragen.

voor een persoonlijk advies op maaT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086

info@faara.nl - www.faara.nl

campagnetijd!
Misschien las u in de titel wel 
‘champagnetijd’ en dacht u: 
“nee, niet weer!” na dagen van 
feesten en hossen met ongetwij-
feld voldoende consumpties. 

Carnaval ligt echter achter ons, 
maar het volgende belangrij-
ke evenement dient zich al snel 
aan: de Provinciale Statenver-
kiezingen 2019. De kiespassen 
zijn op de mat geploft en op 
woensdag 20 maart kunt u uw 
stem te laten gelden. Of beter 
gezegd: kunt u gebruik maken 
van uw democratische recht om 
uw stem te laten horen!

De provincie klinkt voor sommi-
gen als politiek die ver van ons 

afstaat. Niets is echter minder 
waar. Denk aan bijvoorbeeld de 
infrastructuur: we noemen het 
niet voor niets provinciale we-
gen. 

Of de aandacht voor het illegaal 
dumpen van drugsafval. Het op-
wekken van duurzame energie. 
De inrichting van landelijke ge-
bieden, en ga zo maar door.

Het gaat D66 ook op provinciaal 
niveau om gezond, duurzaam en 
vernieuwend beleid. U kunt daar 
meer over lezen op onze website 
https://noordbrabant.d66.nl. 
Daar vindt u alle informatie over 
onze kandidaten en ons verkie-
zingsprogramma. D66 krijgt het 

met uw steun voor elkaar. Wij 
rekenen op uw stem!

Victor van Wulfen, D66
bernheze.d66.nl

Bak Koffie
De SP is een partij die blijft luiste-
ren naar alle inwoners van Bern-
heze. Daarom was er al het su-
permarktproject. 
De contactmogelijkheid gaat de 
SP nu uitbreiden. We nodigen in-
woners uit op de koffie bij de SP, 
thee mag natuurlijk ook! SP-ers 

zitten er klaar met koffie en thee 
om u te ontvangen. In een ont-
spannen sfeer kun u in gesprek 
gaan. Er zijn geen verplichtingen. 

De SP luistert graag naar de in-
woners van Bernheze. Vandaar 
dit nieuwe initiatief. Wees wel-
kom bij de SP. 

Kom koffiedrinken 
bij de SP in HaDee

Naast het SP supermarktproject rolt de 
SP Bernheze een nieuw initiatief uit. In 
gesprek gaan met inwoners onder genot 
van een bakje koffie. De SP komt nu naar 
Heeswijk-Dinther. Op woensdag 27 maart 
zijn inwoners welkom in het Willibrordcen-
trum vanaf 20.00 uur. Als u iets kwijt wilt 
of gewoon een praatje wilt maken, wees 
welkom bij de SP. In het Willibrordcentrum 
zitten de SP-ers klaar met de koffie. Ga met 
de SP in gesprek. De SP wil graag van u 
weten wat er leeft.

Jan Prinsen en Peter Sleegers, SP Bernheze

De VVD heeft een sterke kandi-
datenlijst voor Provinciale Staten 
met ook verschillende kandida-
ten uit onze regio. 

In het verkiezingsprogramma is 
onder andere opgenomen dat de 
georganiseerde (drugs-)criminali-
teit steviger aangepakt wordt en 
dat er fors geïnvesteerd wordt in 
de bereikbaarheid van Brabant. 
In ons mooie Brabant is het goed 
wonen, werken en leven. En dat 
wil de VVD graag zo houden.

Kies dus voor meer VVD in Pro-
vinciale Staten!
Tevens kunt u op de VVD stem-
men voor het Waterschap Aa en 
Maas. Ik heb daar de afgelopen 
vier jaar met veel plezier zitting 
gehad in het Algemeen Bestuur.
Wij hebben er onder meer voor 
gezorgd dat het water gezuiverd 
wordt dat door ruim 744.000 
inwoners en bedrijven wegge-
spoeld wordt. Zelf heb ik daar-
bij veel aandacht besteed aan 
medicijnresten in het afvalwater. 

Ongebruikte medicijnen kunt u 
inleveren bij de drie apotheken 
in onze gemeente. Voorts heeft 
de VVD fractie er mede voor ge-
zorgd dat de stijging van de wa-
terschapslasten beperkt is geble-
ven tot het inflatieniveau.
Op de kandidatenlijst van de 
VVD voor het waterschap sta ik 
op plaats 6. U kunt voor mij kie-
zen zodat ik mij voor u kan blij-
ven inzetten.

Mag ik op uw steun rekenen?

Verkiezingen 20 maart

Na de carnaval is het nu tijd om u eraan te herinneren dat er op woensdag 
20 maart verkiezingen zijn voor zowel Provinciale Staten als het Waterschap 
Aa en Maas. Inmiddels heeft iedereen de stempassen ontvangen en zullen de 
kandidatenlijsten binnenkort worden bezorgd.

Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD-Bernheze
kandidaat nummer 6 Waterschap Aa en Maas.

Palmenweg 6 - 5388 SG Nistelrode - 0412-613960

Hebben jij en je teamgenoot zin 
in een gezellige keezavond met 
leuke prijzen? Schrijf je dan snel 
in als koppel door te mailen naar 
info@sem-events.nl. Je ontvangt 
dan per mail een bevestiging 
met een betalingslink voor het 
inschrijfgeld, dat € 10,- per kop-
pel bedraagt. 

De zaal is vrijdag 8 maart open 
om 19.00 uur en er wordt om 
19.30 uur gestart in vijf ronden. 
Mocht je op het laatste moment 
nog besluiten om mee te spelen 

dan kun je je om 19.00 uur nog 
aanmelden bij de spelleider van 
die avond.
Tot ziens en alvast veel spelple-
zier!

Keezavond in cc Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande vrijdag staat er voor de keezlief-
hebbers opnieuw een keezavond gepland in CC Servaes. De organi-
satie is wederom in handen van SeM events.
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INfOrMATIe VOOr De KerNeN

info@stilios.nl www.stilios.nl

Online interactief leren
overal en altijd

Naast de onafhankelijk voorzitter 
bestaat de ASD uit drie adviseurs 
die elk een specialisatie hebben 
voor een van de drie wetten. 
Elke adviseur heeft affiniteit met 
het onderwerp, maar laat zich 
graag voeden met kennis van 
professionals en ervaringsdes-
kundigen. Zij die bereid zijn om 
hun kennis met het adviesor-
gaan te delen kunnen dat laten 
weten via info@asd-bernheze.nl.

Een telefoontje naar voorzitter 
Gerard van Dijk kan ook, 0412-
611981. Vanaf 1 januari is de 
ASD in deze nieuwe vorm aan de 
slag gegaan. Deze nieuw vorm 
heeft geleid tot een aanpassing 
van het convenant en dit conve-
nant is vorige week donderdag 
ondertekend door de voorzitter 
van de ASD, Gerard van Dijk, en 

de betrokken wethouders Rein 
van Moorselaar en Rien Wijde-
ven.

Het doel van de samenwerking 
tussen de ASD en de gemeente 
is om vertegenwoordigers van 
doelgroepen van de drie wetten 
in het sociale domein (Jeugdwet, 
Participatieweg en Wet maat-
schappelijke ondersteuning) op 
een gestructureerde wijze te be-
trekken bij beleidsontwikkeling, 
beleidsuitvoering en beleidseva-
luatie in de gemeente Bernheze. 

Zo hopen zij bij te dragen aan 
een verbetering van dit beleid. 
De ASD is een belangrijk advies-
orgaan voor de gemeente. Ook 
de raadsleden nemen de advie-
zen van de ASD mee in hun af-
wegingen.

Ondertekening convenant 
Adviesraad Sociaal
Domein (ASD)

BERNHEZE - De ASD behartigt sinds twee jaar de belangen van de 
inwoners op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo), Jeugdwet en de Participatiewet. Dit doet zij door ge-
vraagd en ongevraagd advies te geven. Het afgelopen jaar heeft er 
een evaluatie plaatsgevonden en dit heeft geleid tot een nieuwe 
werkwijze. 

Gerard van Dijk en Rein van Moorselaar Foto: Marcel van der Steen

Voorjaarsschoonmaak
Het mooie weer en het aanbreken van de vastentijd doen me denken aan 
de voorjaarsschoonmaak; een verouderd gebruik dat net als het vasten zorgt 
dat we zowel mentaal als fysiek opruimen. Want of je nu je huis kuist - zo-
als ze dat wat verder naar het zuiden zo mooi zeggen - of dat je je lichaam 
zuivert; beide leveren niet alleen fysiek maar ook mentaal een goed gevoel.

Vasten nodigt ook uit om bepaalde (luxe) gewoonten voor een bepaalde 
tijd te laten. Wat mij betreft een mooie prikkel om dit ook met het oog op 
duurzaamheid te doen. Wat eten we wel en wat niet, wanneer mogen we 
iets extra’s? Wat verbruiken we en gaan we goed om met ons afval? Mij ver-
baast het nog steeds hoeveel verpakkingsmateriaal we weggooien en ik vind 
het fijn dat dit in elk geval apart wordt ingezameld zodat het kan worden 
gerecycled. Ook papier en groente-, fruit- en tuinafval gaan bij ons apart op 
de composthoop.

Van afval naar grondstof, zodat er minder restafval 
overblijft, hier streven we ook Lokaal naar zoals ook in 
ons partijprogramma beschreven. Het goed scheiden 
van afval wordt ook beloond omdat de kliko minder 
vol raakt.

Ideeën om dit te stimuleren of om nog meer afval (lo-
kaal) te recyclen horen we graag!

Groet, Mieke Dobbelsteen, voorzitter LOKAAL 

Geef Bernheze een stem
in de Staten! 

Dit is mijn motivatie om me ver-
kiesbaar te stellen voor de ver-
kiezingen voor Provinciale Sta-
ten. 

Ik vind dat als je een mening 
hebt over hoe dingen in de sa-
menleving gaan, je ook bereid 
moet zijn om je handen uit je 
mouwen te steken. Om verant-
woordelijkheid te nemen, om te 
gaan staan voor de omgeving 
waarin je leeft, woont en werkt.

Daarom heb ik me verkiesbaar 
gesteld. Omdat ik mee wil wer-

ken aan een Brabant waarin we 
naar elkaar omkijken, waar brug-
gen worden geslagen tussen 
mensen. Een Brabant waarin we 
goed omgaan met de natuur en 
het klimaat, een Brabant waarin 
we ons realiseren dat onderne-
mers hun brood moeten kunnen 
verdienen, een Brabant dat klaar 
is voor de toekomst.

Stemmen is dè manier om in-
vloed te hebben op hoe het gaat 
met Brabant. Met het rode pot-
lood geef je letterlijk een stem 
aan jouw mening!

Stem 20 maart CDA, lijst 2, num-
mer 14: Ezra Leeger

CDA Altijd in de Buurt!

Dit mooie stukje Brabant met zijn diversiteit, zijn ondernemend-
heid, zijn gezelligheid, zijn mooie boerderijen en prachtige natuur; 
heeft tegelijkertijd alle uitdagingen op zijn pad, die we in heel Bra-
bant zien. Dit stukje Brabant, ons mooie Bernheze, verdient het om 
een stem te hebben in het provinciehuis, om gehoord te worden, om 
vertegenwoordigd te zijn, om mee te praten over alle belangrijke 
beslissingen die er in de provincie worden genomen. 

Ezra Leeger - kandidaat Statenlid en raadslid gemeente Bernheze

cda.nl/bernheze

Het afsteken van vuurwerk is een 
traditie die al ver teruggaat in 
de tijd. Het siervuurwerk is van-
af begin jaren ‘60 in zwang ge-
raakt. Het werd gebruikt om het 
feest van oud op nieuwjaar te 
vieren. Maar door de jaren heen 
is de overlast van vuurwerk toe-
genomen. Vooral ouderen, kleine 
kinderen en dieren zijn er bang 
van. Er wordt soms ook niet goed 
met vuurwerk omgegaan en dan 
is het erg gevaarlijk. En we we-
ten inmiddels dat vuurwerk erg 
slecht is voor ons milieu. Het 

zorgt voor extreem veel fijnstof 
in de lucht. Landelijk is afgespro-
ken dat vuurwerk mag worden 
afgestoken tussen 18.00 uur op 
31 december tot 2.00 uur op 1 
januari. Maar heel veel mensen 
houden zich hier niet aan en 
handhaving ontbreekt.

Progressief Bernheze vindt dat 
hier iets aan gedaan moet wor-
den. Hoe mooi zou het zijn als er, 
naar voorbeeld van de gemeente 
Reek, een gezamenlijk vuurwerk-
feest zou zijn waarbij mensen sa-

men komen om elkaar een goed 
jaar toe te wensen. Alleen dat en 
verder niets. Geen herrie, geen 
overlast en geen onveiligheid. 
Zou dit ooit haalbaar zijn?

Maar gelukkig is in onze verga-
dering wel afgesproken dat we in 
Bernheze het komend jaar meer 
gaan doen aan de handhaving 
van het verbod op vuurwerk bui-
ten de toegestane tijd. Hopelijk 
lukt het!

reactie@progressiefbernheze.nl

Vuurwerk!

een beetje een rare tijd in het jaar om over vuurwerk te schrijven. Alhoewel.... 
In Oss is er onlangs volop over gepraat. en ook in onze laatste commissie-
vergadering van Bestuur en Strategie stond dit onderwerp op de agenda. 
Waarom? Omdat de overlast die gepaard gaat met het afsteken van vuurwerk 
steeds groter wordt. Zo is het toch eigenlijk niet bedoeld.

Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze 

Ellen: ‘Gezamenlijk vuurwerkfeest’

BERNHEZE - Internationale 
Vrouwendag staat elk jaar op 
8 maart in het teken van strijd-
baarheid en het gevoel van soli-
dariteit van vrouwen overal ter 
wereld, meestal aan de hand 
van een specifiek thema. 

Internationale Vrouwendag is 
in de twintigste eeuw ontstaan 
doordat vrouwen opkwamen 
voor hun rechten, onder ande-
re op het gebied van arbeid en 
kiesrecht. 
In 1911 werd de Vrouwendag 
internationaal voor het eerst ge-
vierd, in 1912 voor het eerst in 
Nederland. In ons land viert een 

grote verscheidenheid aan vrou-
wengroepen en vrouwenorgani-
saties 8 maart op veel verschil-
lende manieren. 

Het doel is aandacht te vragen 
voor thema’s zoals economische 
zelfstandigheid, empowerment, 
seksueel geweld, zorg en arbeid, 
discriminatie en racisme.

Internationale Vrouwendag
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INScHrIjVeN LeerLINGeN BASISONDerWIjS BerNHeze
VOOr HeT ScHOOLjAAr 2019-2020

Om op korte termijn inzicht te krijgen in het aantal leerlingen, dat wij 
de komende jaren op onze basisscholen kunnen verwachten, wordt 
de ouders verzocht hun kinderen nu reeds aan te melden.
• Aangemeld kunnen worden de kinderen die in 2020 vier jaar 

worden.
• Na aanmelding ontvangt u van de school binnen zes weken een 

schriftelijke bevestiging van de inschrijving.
Bij aanmelding is het verplicht het Burgerservicenummer (BSN) van 
uw kind(eren) door te geven. 
U kunt hiervoor één van de volgende zaken meenemen:
- de identiteitspas als uw kind dat heeft;
- de persoonslijst: dit is een brief van de gemeente die elke ouder/

verzorger heeft ontvangen na de geboorteaangifte met daarop het 
BSN;

Binnen Bernheze kunnen de kinderen op de volgende scholen worden 
aangemeld:

INScHrIjVeN LeerLINGeN BASISONDerWIjS BerNHeze
Bestemd voor

ouders van 
wie een kind 

 vóór 1 oktober
 2020 vier jaar 

oud wordtWeLKOM

OPeNBAre BASISScHOOL De BOLDerIK
Het Geleer 33
5473 PG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-293055
e-mail: directie.obsdebolderik@saamscholen.nl 
www.obsdebolderik.nl
Inloopochtend met rondleiding: op donderdag-
ochtend 21 maart 2019 van 8.30 tot 11.30 uur. 
Samen met uw kind(eren) bent u deze ochtend 
van harte welkom om een kijkje te nemen in onze 
school. Inschrijving: Tijdens de inloopochtenden 
of tijdens een persoonlijke afspraak kan uw kind 
ingeschreven worden. Inschrijving van uw kind is 
het gehele jaar mogelijk, doch bij mogelijkheid graag 
vóór 1 april 2019. Wees welkom! 

KerN VOrSTeNBOScH
BASISScHOOL OP WeG 
Eggerlaan 8 - 5476 KL Vorstenbosch - Tel. 0413-367439
e-mail: info@bs-opweg.nl - www.bs-opweg.nl 
Van harte welkom tijdens de inloop- en inschrijfmiddag voor ouders en kinderen: 
dinsdag 12 maart 2019 van 12.30 tot 14.00 uur. In de school staan alle deuren 
voor u open en de koffie/thee staat klaar! Inschrijving: tijdens deze middag of op 
afspraak. Inschrijfformulieren zijn ook via de website te vinden.

KerN LOOSBrOeK
BASISScHOOL ST. ALBerTUS
Dorpsstraat 44 - 5471 NB Loosbroek- Tel. 0413-229645 / 06-34820597
e-mail: info@albertusschool.nl - www.albertusschool.nl
Samen groeien op Sint Albertus! Wat dat inhoudt? Kom kijken, sfeer proeven en 
ervaar het zelf op dinsdag 19 maart 2019 tijdens de inloopmiddag van 13.00 tot 
14.30 uur. Wanneer 19 maart niet schikt, bel of mail dan gerust om een afspraak te 
maken op een ander moment.

KerN HeeSWIjK-DINTHer
BASISScHOOL HeT MOzAÏeK
Pastoor Maasstraat 15
5473 CG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291818
e-mail: info@mozaiekheeswijk.nl
www.mozaiekheeswijk.nl
Inloopochtend met rondleiding: op donderdagochtend 
21 maart 2019 van 8.30 tot 11.30 uur. Samen met uw 
kind(eren) bent u deze ochtend van harte welkom om 
een kijkje te nemen in onze school. Inschrijving: Tijdens 
de inloopochtenden of tijdens een persoonlijke afspraak 
kan uw kind ingeschreven worden. Inschrijving van uw 
kind is het gehele jaar mogelijk, doch bij mogelijkheid 
graag vóór 1 april 2019. Wees welkom! 

BASISScHOOL ’T PALeT
Steen en Stokstraat 2
5473 RN Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-296377
e-mail info@paletdinther.nl
www.paletdinther.nl
Inloopochtend met rondleiding: op donderdagochtend 
21 maart 2019 van 8.30 tot 11.30 uur. Samen met uw 
kind(eren) bent u deze ochtend van harte welkom om 
een kijkje te nemen in onze school.
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden of tijdens 
een persoonlijke afspraak kan uw kind ingeschreven 
worden. Inschrijving van uw kind is het gehele jaar 
mogelijk, doch bij mogelijkheid graag vóór 1 april 2019. 
Wees welkom! 

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

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. In welke kern kun je gaan koffiedrinken met de SP?

2. De hoeveelste editie gaat er plaatsvinden van de Maashorst Trailrun op 7 april? 

3. Wat is de voornaam van de gemeentedichter van Bernheze?

4. Hoeveel musici spelen deze keer in het Uurtje Klassiek?

5. Hoe heet het project waardoor er gratis nestkasten werden uitgegeven?

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

Winnaar vorige week: 
Mari van Breda

Het antwoord was:
ALAAf
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KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Bibliotheek Bernheze:
Op zoek naar het leukste jeugdboek!

BERNHEZE - De bibliotheken 
van Bernheze zijn op zoek naar 
het leukste jeugdboek van 2019!

Kinderjury
De bibliotheken van Bernheze 
gaan met jou op zoek naar het 
leukste jeugdboek van 2019! Je 
kunt vanaf 6 maart tot en met 
19 mei een boekje ophalen in 
de bibliotheek. Hierin mag je de 
boeken opschrijven die je leest in 
deze periode. Vanaf 1 mei mag 
je stemmen op jouw drie favo-
riete boeken. Elk jaar mogen 
kinderen in de leeftijdscategorie-

en 6 tot en met 9 jaar en 10 tot 
en met 12 jaar hun stem laten 
horen bij de Kinderjury. Ze mo-
gen dan stemmen op hun drie 
favoriete boeken. Zo worden de 
leukste kinderboeken van Ne-
derland gekozen.

Wedstrijd
Om het extra spannend te ma-
ken, is er ook een loterij. Elke 
keer als je een boek uit hebt, 
mag je met je Kinderjuryboekje 
langskomen in de bibliotheek. Je 
krijgt dan een stempel in je boek-
je. Bij drie stempels krijg je een 

kleinigheidje en bij vijf stempels 
mag je meedoen met de loterij. 
Je maakt dan kans op een boek. 
Eind mei wordt bekendgemaakt 
welke drie boeken in elke leef-
tijdscategorie de meeste stem-
men hebben gekregen én welke 
twee boeken de leukste boeken 
van Bernheze zijn.

Wil je meer weten? Kom dan 
langs in de bibliotheek!

De jury van de voorleeswed-
strijd in Bernheze was onder 
de indruk van Juul de Visser uit 
groep zeven van Basisschool Op 
Weg in Vorstenbosch. Juul las 
voor uit het boek ‘Lena Lijstje’ 
van schrijfster Francine Oomen. 
Het oordeel luidde: “Je hebt een 

mooie en duidelijke stem, die fijn 
is om naar te luisteren. Daar-
door kun je je als lezer een goe-
de voorstelling maken van het 
verhaal.” In dat verhaal maakt 
hoofdrolspeelster Lena Lijstje 
veel lijstjes om haar leven een 
beetje structuur te geven.

Aanvulling voorlees-
kampioen Bernheze 

BERNHEZE – Vorige week hadden we op de voorpagina een artikel 
over de voorleeskampioen van Bernheze. Helaas werd Juul de Vis-
ser vergeten in het verhaal, dus hierbij alsnog haar jurycommentaar.

Juul de Visser Foto: Marcel van der Steen

Bibliotheek Bernheze: 
Workshop gedichten schrijven
BERNHEZE - Dichter Ad van 
Schijndel geeft in bibliotheek 
Heesch en bibliotheek Hees-
wijk-Dinther een workshop ge-
dichten schrijven.

Inspiratie door de natuur
De Maashorst is een bijzonder 
natuurgebied: ruige landschap-
pen, veelzijdige natuur en een 
rijk archeologisch verleden. 
Sinds 2018 verbinden twee na-
tuurpoorten, Loo en Menzel, de 
gemeente Bernheze met dit na-
tuurgebied. Zo is er een echte 

verbinding ontstaan tussen dorp 
en natuur. Om dit te vieren is er 
een gedichten- en verhalenwed-
strijd uitgeschreven voor alle in-
woners van Bernheze. Maar hoe 
doe je dat? Want je laten inspire-
ren door de natuur of de historie 
van de Maashorst is één ding, 
maar dat omzetten in een mooi 
gedicht is iets heel anders.

Bibliotheek Bernheze en dichter 
Ad van Schijndel bieden je daar-
bij een helpende hand.

Aanmelden voor de workshop
De gratis workshops gedichten 
schrijven door Ad van Schijn-
del zijn op woensdag 13 maart 
om 19.30 uur in de bibliotheek 
in Heesch en op donderdag 21 
maart om 14.00 uur in de bi-

bliotheek in Heeswijk-Dinther. In 
groepjes werk je samen waarbij 
iedereen uiteindelijk zelf een ge-
dicht schrijft.

Er is bij elke workshop plek voor 
maximaal twaalf personen en 
vooraf aanmelden is verplicht. 
Aanmelden kan via het aan-
meldformulier op www.biblio-
theekbernheze.nl of aan de balie 
van één van de bibliotheken.

Prentenboekentip van de bibliotheek: 

Van 1 tot 10 / Mies van Hout
In dit kartonnen prentenboekje leren de allerkleinsten van 1 tot 10 te tel-
len. Het is een feestelijk telboek vol maffe dieren.
‘Hoeveel oren heeft een konijn? En hoeveel vleugels heeft een vlinder? 
Hoeveel stippen heeft een lieveheersbeestje?’

Op elke pagina is het cijfer gekoppeld aan een bekende eigenschap van 
het dier. Alle dieren zijn groot en kleurrijk weergegeven. Mies van Hout 
heeft aan elk dier bijzondere en fantasievolle details toegevoegd. De naam 
van het dier wordt niet genoemd maar ze zijn wel voor de peuters gemak-
kelijk te herkennen.

Een prachtig uitgegeven boekje om spelenderwijs de cijfers en dieren te leren.

inspiRatie 
oMZetten in een 
Mooi GeDiCHt

HEESCH - CItO toets in het ver-
schiet? Ga relaxen bij de bio-
scoop na al het harde werken 
voor je CItO toets! Open nu een 
JongWijs pakket en ontvang een 
bioscoopbon!

JongWijs Kinderen zélf leren 
sparen en betalen 
Het is fijn als kinderen later ver-
standig met geld omgaan. Goed 
sparen, maar ook verstandig 
uitgeven. Dat kan met JongWijs 
van RegioBank: een pakket met 
een spaar- en betaalrekening 
voor het kind zélf. Bij Financi-
eel Centrum Heesch, Zelfstan-
dig Adviseur van RegioBank in 
Heesch, laten ze graag zien wat 
JongWijs is. JongWijs is een fi-
nancieel pakket voor kinderen 
van 0 tot 18 jaar. Een spaar- en 
betaalrekening mét jaarlijks leuke 
en praktische geldtips. Oók voor 
de ouders. Gewoon via de post, 

op het huisadres. “En uiteraard 
staan wij als Zelfstandig Adviseur 
ook voor u klaar!”, vertelt Esther.

Stap voor stap leren
JongWijs begint met een spaar-
rekening. Vanaf 8 jaar komt daar 
een betaalrekening bij. En met 
toestemming van de ouder ook 
een Jeugdpas mét weeklimiet 
en Internet Bankieren en Mobiel 
Bankieren. “Dit kan, maar hoeft 
dus niet. Ouders vragen dit bij 
ons aan wanneer het kind hier 
aan toe is. Uiteraard adviseren 
we daar ook graag in”, vertelt 
Esther. 

Loop gewoon binnen, 
zonder afspraak
U bent altijd welkom. Esther 
Kouwenberg geeft aan: “Kom 
langs op ons kantoor om te ho-
ren én zien wat JongWijs u en uw 
kind kan opleveren.”

jongWijs regioBank
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aan het werk

De Oude Ros 26 | 5388 PM Nistelrode | 0412-611278
 info@geurtsmengvoeders.nl | www.geurtsmengvoeders.nl

Werkt u graag met dieren?
Voor een van onze klanten in de regio Nistelrode

zijn wij op zoek naar een

Full-time medewerker
voor op een varkensbedrijf

We zoeken iemand die:
- inzetbaar is in de zeugenhouderij;

- zowel zelfstandig als in een team kan functioneren.

Ervaring in de varkenshouderij is gewenst
maar zeker geen vereiste. 

Voor meer informatie kunt u bellen
naar Peter Bardoel: 06-55175057.

Vacature trainer/coach
Dames 1 Vorstenbossche Boys

Het elftal bestaat momenteel uit 
zestien speelsters en de trainin-
gen vinden plaats op de dins-
dag- en donderdagavond. 
Vanaf komend seizoen wordt 
tevens een tweede dameselftal 
opgericht, zodat het in de toe-
komst mogelijk is om te gaan 
selecteren. 
De vereniging beschikt over vier 
meidenjeugdelftallen (MO19-1, 
MO17-1, MO15-1 en MO11-
1) en een aantal jeugdelftallen 
waarin meiden en jongens zijn 
gemixt. Er is dus voldoende po-
tentie om ook in de toekomst 
met twee dameselftallen te blij-
ven spelen.

Voor de dames is men op zoek 
naar een trainer/coach met 
goede communicatieve vaar-
digheden en sterke voetbaltech-
nische/-taktische kwaliteiten. 
Hierbij dient men de sociale as-
pecten die behoren bij een kleine 
dorpsvereniging ook te blijven 
bewaken. 
Belangstelling en kennis voor het 
tweede dameselftal en de hoge-
re juniorenteams vormen ook 
een pré in de profielschets voor 
de nieuw aan te stellen trainer/
coach. Daarnaast dient de trai-
ner/coach bereid te zijn om in de 
toekomst keuzes te maken met 
betrekking tot het selecteren 

van de dameselftallen. Het bezit 
van een UEFA-C licentie is een 
pré, de ambitie voor het halen 
van deze licentie bij de dames 
is tevens bespreekbaar. Vorsten-
bossche Boys zou hierbij de be-
nodigde ondersteuning kunnen 
bieden.
Bij belangstelling of voor ver-
dere informatie kun je contact 
opnemen met Lee van Kessel, 
bestuurslid technische zaken via 
06-53408552.

Belangstellenden kunnen hun 
motivatie en CV uiterlijk 15 
maart mailen naar secretariaat@
vorstenbosscheboys.nl

VORSTENBOSCH - Voor het seizoen 2019-2020 is Vorstenbossche Boys op zoek naar een nieuwe trai-
ner/coach voor haar eerste dameselftal. Het eerste dameselftal speelt dit seizoen in de vierde klasse 
KNVB en staat momenteel op een tweede plaats. Volgend jaar zullen de dames naar alle waarschijn-
lijkheid promoveren naar de derde klasse KNVB. De dames hebben de ambitie om binnen een aantal 
seizoenen te promoveren naar de tweede klasse.

De OPLOSSING

Met name voor de zaterdag wor-
den er vrijwilligers gezocht die 
bezoekers kunnen informeren 
over aanwezig foldermateriaal 
(onder andere fiets- en wan-
delkaarten), (streek) producten 
kunnen verkopen en enthousiast 
zijn over de bezienswaardighe-
den in ons eigen dorp en directe 
omgeving. 

De opzet is om een poule sa-
men te stellen van enthousiaste 
vrijwilligers die bijvoorbeeld één 
keer per maand een zaterdag be-
zoekers gastvrij ontvangen tus-
sen 10.00 en 14.00 uur. 

Voor meer informatie en/of 
aanmelden kun je bellen of 
mailen naar Elly v.d. Broek,  
06-42407562 of 
fam.vdbroek@outlook.com of 
Tonny v.d. Ven, 06-20216398 of 
secretariaat@ccservaes.nl.

Vrijwilligers gezocht 
voor VVV-informatie-
punt in cc Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Begin april zal er in CC Servaes een VVV- 
informatiepunt geopend worden. Hiervoor worden vrijwilligers  
gezocht. Het informatiepunt zal vanaf april tot en met oktober  
geopend zijn tijdens de openingstijden van CC Servaes alsmede op 
zaterdag. 

Gevraagd voor Pinksterfeesten Nistelrode: 
diverse helpende handjes
 
Hand- en spandiensten? Contacten leggen? Uitwerken van ideeën? Waar ligt jouw talent? Laat het 
ons weten via info@pinksterfeestennistelrode.nl

In 1974 zijn de Pinksterfeesten ontstaan door de inzet van Nisseroise ondernemers. Inmiddels worden 
de Pinksterfeesten georganiseerd door inwoners van Nistelrode die graag een steentje bijdragen aan 
het op de kaart zetten van Nistelrode. In 2019 wordt de 44ste editie van Pinksterfeesten Nistelrode ge-
organiseerd en wellicht ben jij de persoon die onze organisatie kan komen versterken. We zijn op zoek 
naar enthousiaste mensen, voor tijdens de Pinksterfeesten zelf en achter de schermen bij de organisatie. 
Meer informatie: www.pinksterfeestennistelrode.nl.
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carnaval in loosbroek

Lichtjesoptocht

Lichtjesoptocht

Lichtjesoptocht

Foto’s: Jan Gabriëls en Michel Roefs

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Lichtjesoptocht

Lichtjesoptocht

Lichtjesoptocht

Lichtjesoptocht

Lichtjesoptocht

Lichtjesoptocht
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BernheZe BOUWT

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928

info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

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

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl  
www.vanderheijdendakkapellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten 

dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

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

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Laar even open voor carnavalsoptocht
NISTELRODE - De weg van de hoek Heuvelstraat/Weijen/Laar tot aan De Hoef/Den Hof/Laar was één 
dagje geopend, speciaal voor de optocht en er werd volop gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Na 
de carnavalsoptocht werd de straat echter weer snel dichtgezet. Vandaag, woensdag 6 maart, begint 
fase 2 en zal vanaf De Hoef/Den Hof Laar afgesloten zijn voor verkeer en opengebroken worden.
Meer informatie vind je op www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/parkeren-verkeer-en-vervoer/
herinrichting-laar-nistelrode.

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Prinselijk bezoek op de bouw

VORSTENBOSCH - De Prins van Vorstenbosch kwam tijdens de carnavalsdagen op de bouw bij familie 
de Mol langs om daar de vlag van De Piereslikkers de hoogte in te hijsen. Van Zoggel Bouwbedrijf is daar 
momenteel bezig met de bouw van maar liefst acht mantelzorgwoningen.

V.l.n.r.: Gijs Dortmans, Prins Arno d’n Urste en Maikel Versantvoort
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Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Uw adres voor houten kozijnen en deuren

www.van-heertum.nl

Jagersveld 37 - 5405 BW Uden - www.installatiebedrijfvanderpas.nl

Vakkundig, betrouwbaar
en innovatief

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nlColumn Bouwvrouw 
Sanne Vandewall

Lekker duurzaam bezig!
Op een fijne lenteachtige woensdagmiddag is het tijd voor 
een rondje op de bouw met Frank van der Pas. Terwijl er 
binnen hard wordt gewerkt aan het metselen van de muren 
en het betegelen van de douches, nemen wij een kijkje bij 

de toekomstige technische ruimte. Deze ruimte is straks de thuisbasis voor de warmtepomp 
die door Van der Pas Installatie & Airconditioning geplaatst gaat worden. De warmtepomp 
gaat ervoor zorgen dat de ruimtes in de nieuwe MFA zowel verwarmd als gekoeld kunnen 
worden. Vooral dit laatste is van groot belang; al die sportieve bezigheden leveren straks 
nogal wat hitte op! 

Warmtepomp; wat een moeilijk technisch 
verhaal. Het is eigenlijk een kachel, maar 
ook een koelkast. Gelukkig zegt een mooie 
tekening meer dan heel veel woorden. Erg 
belangrijk, het is een duurzame manier 
van het verkrijgen van energie. En dat 
is nogal een hot item in deze tijd van 
klimaatverandering en het streven om het 
milieu zo min mogelijk te belasten. Steeds 
meer particulieren en bedrijven kiezen 
voor het plaatsen van een warmtepomp. 
In Vorstenbosch is het het eerste grote 
gebouw die op deze manier verwarmd en 
gekoeld gaat worden. 

In de nieuwbouw komt een combinatie van vloerverwarming en luchtbehandeling en daar is 
straks weinig van te zien. Er komen bijvoorbeeld geen radiatoren te hangen en je zult er ook 
geen airco’s aantreffen. Wel zie je straks een aantal ventilatieroosters en luchtzakken en de 
thermostaat die gaat zorgen voor de juiste temperatuur. Deze is computergestuurd en meet 
ook de CO2 in de lucht. Als het dus te benauwd wordt in de gymzaal komt de verse lucht 
vanzelf. Fijn! 

Frank vertelt me ook over het systeem dat 
wordt geïnstalleerd tegen legionella in 
de douches. Het is een veilig idee dat dit 
volledig geautomatiseerde systeem ervoor 
gaat zorgen dat als de douches weinig 

gebruikt worden deze ’s nachts worden 
doorgespoeld, ook in de vakantieperiodes 
als de ruimtes minder gebruikt worden. 
Dit mogen we ook gerust weer duurzaam 

noemen, want er hoeft niemand langs de douches te lopen om deze ‘voor niets’ aan te 
zetten. En dat scheelt weer water! 

Het is wel opletten geblazen, want 
in sommige gebouwen fungeert de 
invalidendouche als opslag-ruimte. En dat 

is met dit mooie 
technische 

snufje een wat 
minder goed 

idee… 

technische 
snufje een wat 

‘Al die sportieve 
bezigheden leveren 

straks nogal wat hitte op!’

Deze duurzame MFA 
wordt gebouwd door:

Vorstenbosch - 0412-475257 - info@hektracon.nl - hektracon

Stalen trappen. Balkonbalustrades.
Constructiewerk. BIM modellering

Nog op zoek naar een leuke uitdagende baan als 

ervaren timmerman?
Neem dan contact op met Pieter van Driel (06-22600914)

of mail naar pieter@pvandriel.nl

Oude Veghelsedijk 5 - Vorstenbosch - www.pvandriel.nl

De werking van de warmtepomp 

De technische ruimte (en berging) in aanbouw

De doucheruimtes worden voorzien van mooie tegels

De Morgenstond 2 - 5473 HG, Heeswijk-Dinther - 0413-296023
www.eurocover.nl

•	Nieuwbouw
•	Renovatie
•	Onderhoud
•	Zinkwerk
•	Valbeveiliging

Gespecialiseerd in bitumineuze dakbedekking, 
kunststof- EPDM dakbedekking en zinkwerk

Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
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BernheZe BOUWT

BERNHEZE - Bij agrarisch bedrijf de Waaistap in Heeswijk-Dinther was men van plan om het dak vol te 
leggen met zonnepanelen. er was echter meer dakoppervlakte beschikbaar dan nodig was voor de ener-
giebehoefte van het bedrijf. BeCO is destijds benaderd om een samenwerkingsverband aan te gaan door 
de vrije ruimte op te vullen met deelnemers uit Bernheze. 

Daarvoor bestaat de ‘postco-
deroos’-regeling, waarbij ieder-
een die binnen de aangewezen 
postcodes woont kan aansluiten. 
BECO heeft de postcodes zo in-
gedeeld dat bijna alle Bernheze-
naren mee konden doen.

Je koopt ‘BECOdelen’, wat staat 
voor een gedeelte van een zonne-
paneel met een opwekcapaciteit 
van 100 Wattpiek. Bijvoorbeeld, 
je schaft twintig delen aan, dan 
heb je 2.000 (20X100) kWh aan 
stroom per jaar gekocht. In de 

aankoop is al rekening gehouden 
met verzekering, onderhoud, de-
montage en afvoerkosten na vijf-
tien jaar. 
Nu men steeds minder aardgas 
gaat gebruiken, zal de behoefte 
aan stroom groter worden. Zo 
ook voor Hans Schellings en zijn 
vrouw. Zij wilden meer stroom 
opwekken dan hun eigen dak 
kon bieden en hebben besloten 
om deel te nemen aan dit eerste 
Bernheze postcoderoosproject. 
Om die reden hebben naast de 
agrarisch ondernemer meerdere 

enthousiaste inwoners gezamen-
lijk in 560 zonnedelen geïnves-
teerd! 

Hans: “Vanaf begin juli 2018 zijn 
we onze eigen energieleverancier. 
Als de stroomkosten gelijk blijven 
hebben we zowat vijf van de vijf-
tien jaar gratis stroom en al die 
vijftien jaar zonder vervuiling van 
CO2 uitstoot. Da’s ook fi jn.” 

BECO is actief bezig met het vol-
gende Postcoderoosproject voor 
2019, word lid en doe mee!

Postcoderoosprojecten

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Vast 
investeren 

voor de 
zomer

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!
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Het gesleep met slangen, het tussentijds verzetten van de sproeier en het 
uitrekenen en in de gaten houden van de juiste hoeveelheden water voor de 

diverse sectoren in uw tuin, behoort nu voorgoed tot het verleden. 
Uw grasveld eist nou eenmaal meer water op dan uw rozenperk.

Om uw gazon mooi groen te houden en uw kostbare planten 
goed te onderhouden, kunnen wij een beregeningssysteem op maat 

voor u ontwerpen en installeren. 
Afhankelijk van uw wensen en budget worden de juiste componenten 

bepaald en berekend. Een beregeningsinstallatie kan zowel in een bestaande 
als nieuw aan te leggen tuin probleemloos worden ingepast.

De Morgenstond 33 - 5473 HE Heeswijk-Dinther
0413-331218 - 06-53708630

info@waterpomp.eu - www.waterpomp.eu

BEREGENING

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit / 

Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl
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Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode. 
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties. 

Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv  ketels, sanitair, leidingen en 
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:
8.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag: 8.30 tot 12.30 uur.

Creavit wandCloset
met Geberit
inbouwreservoir

Actie
prijs

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237 
vervennebv@outlook.com

Complete set
€ 296,00

Glenn coldenhoff houdt schade beperkt

Ondanks dat Glenn een lastig 
weekend kende, gaf hij niet op 
en wist toch 7 punten te scoren. 
‘’Ik ben niet echt blij met het 
resultaat maar toch heb ik wat 
punten behaald. Eigenlijk mag 
ik niet klagen maar ik had wel 
iets meer verwacht. Ik heb sinds 
lange tijd weer een wedstrijd ge-
reden en ga heelhuids naar huis. 
Ik heb nu drie weken tot aan de 
volgende Grand Prix en zal hier-
in heel hard gaan werken om in 
Engeland toch iets sterker voor 
de dag te komen’’, vertelt Glenn.

De crosser uit Heesch finishte op 
een zeventiende en achttiende 
plaats in de manches waarmee 
hij negentiende werd in het 
dagklassement. Over drie we-

ken staat de Britse Grand Prix in 
Matterley Basin op het program-
ma maar op 17 maart zal Glenn 

eerst deelnemen aan de start 
van de Dutch Masters of Moto-
cross in Axel.

ARGENTINIË/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Standing Construct KtM team heeft de schade zo-
veel mogelijk beperkt proberen te houden in de eerste wedstrijd om het wereldkampioenschap MXGP 
in Argentinië. Door de opgelopen blessures midden december, kwam Coldenhoff met een flinke trai-
ningsachterstand aan de start maar probeerde er het beste van te maken.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Foto: Bavo

Krullendonker 2019:
Piet van Grunsven

Halverwege dit bezoek zijn daar 
ook nog eens een twintigtal 
oud-Krullendonkers bijgeko-
men om aan te geven waarom 
De OPA’s bij Piet waren; name-

lijk voor het zangtalent dat hij 
brengt bij het Gregoriaanse koor 
van de Petrus’ Bandenkerk en 
het bejaardenkoor, voor het di-
rigeren én zingen in het avond-
wakekoor en ten slotte ook nog 
voor het zingen in het buiten-
dorps koor in Herpen.
Daarnaast is Piet enorm gewaar-
deerd voor het ter beschikking 

stellen van vervoersmiddelen ten 
behoeve van Stichting PEP Pro-
jecten Bernheze (voor humani-
taire hulp aan Roemenië) en ook 
Fanfare Aurora Heesch heeft 
vele jaren dankbaar gebruik ge-
maakt van de ‘autodiensten’ van 
‘Pietje Taxi’!
Piet is in Heesch letterlijk en fi-
guurlijk een graag en veel gezie-
ne persoon. 
Is het niet door zijn aanwezig-
heid in een van zijn taxi’s, al 
meer dan 59 jaar rijdend door 
de regio, dan is het wel door het 
repareren en vernieuwen van 
autobanden voor bedrijven en 
particulieren.
Kortom; Krullendonk heeft er 
weer een Krullendonker bij die 

de versierselen zijn overhandigd 
en hopelijk mag hij deze nog 
lang dragen!

KRULLENDONK - De OPA’s, oud-Prinsen en Adjudanten, hebben afgelopen maandag weer een inwo-
ner van Heesch in het zonnetje gezet als Krullendonker 2019: Piet van Grunsven. Piet is bij velen beter 
bekend als ‘Pietje taxi’ en was deze dag de uitverkoren persoon waaraan tussen 12.00 en 14.00 uur, 
met een mooi aantal oud-prinsen en -adjudanten en partners onder het genot van de klanken van de 
hofkapel de Dors(t)vlegels, een bezoek werd gebracht.

 Foto’s: Marcel van der Steen

autoDiensten van 
‘pietje taxi’
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carnaval in nistelrode

Optocht

Optocht

Optocht

Foto’s: @DMBK

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Jeugdoptocht

Optocht

Optocht

Optocht

Jeugdoptocht

Optocht

fietszegening 

HEESWIJK-DINTHER - Pastoor 
Jansen zegent zondag 10 maart 
om 9.00 uur voor de 14de keer alle 
fietsers bij de St. Servatiuskerk in. 

Er zijn gepijlde routes van 25 
kilometer en 40 kilometer. De 
opbrengst gaat dit jaar naar de 
reparatie van de duofiets op La-
verhof.

De vooraf aangeboden koffie en 
peperkoek worden gesponsord 
door KDV het Snuitje uit Veghel 
en Hein Korsten bouwbedrijf uit 
Heeswijk. Iedereen is welkom! 
Voor meer informatie zie 
www.twcdekachelders.nl.

EINDHOVEN/HEESCH - Vorige 
week verloren de dames van 
DOS’80 in eindhoven van PSV. 
Achteraf bleek dat PSV een 
speelster onrechtmatig had laten 
meespelen. 

Dat betekende dat de neder-
laag omgezet werd naar een 
10-0 overwinning voor de Hee-
sche formatie. Daarmee krijgt 
DOS’80 twee punten in de 
schoot geworpen, waardoor het 
in de eerstvolgende wedstrijd 
het kampioenschap binnen kan 
halen. Groot voordeel is dat de 
ploeg dat in een thuiswedstrijd 
kan gaan doen. Op zaterdag 16 
maart wordt in sporthal ’t Vijfei-
ken de strijd aangegaan tegen 
Internos. De wedstrijd begint 

om 19.00 uur en is gratis te be-
zoeken.

Miskleun PSV bezorgt dames 
DOS’80/Olympia’89 alsnog 
de punten

handbal

Lieke van Iperen 
 Foto: Ruud Schobbers

jongens Olympia’89/
DOS’80 kampioen
WIJCHEN/HEESCH - Het C2 jongensteam van 
DOS’80 is afgelopen weekend kampioen geworden 
in hun klasse. Door een 24-20 overwinning tegen de 
Flyers uit Wijchen wisten de jeugdige handballers hun 
kampioenschap veilig te stellen.
Jongens C2 Foto: Agnes Jansen

In heats moest eerst worden ge-
streden om de plek in de halve 
finale later die dag. In de vier  
heats waarin ze moest rijden, 
had ze genoeg punten behaald 
voor de halve finale. Super voor 
haar en ook mooi voor de thuis-
blijvers, want de finales werden 
live uitgezonden. In de halve fi-
nale is Nienke derde geworden. 

Vervolgens ging voor haar de 
strijd om de plaatsen 5 tot en 
met 8. Ze lag aanvankelijk op de 
vierde plek en knokte zich naar 
de derde plek. Even leek plek 
twee in zicht, ze begon er bij-
na langs te komen maar helaas 
crashte ze op de laatste schans 
toen ze ingeklemd kwam te zit-
ten tussen de twee crossers voor 
haar. Ze heeft een hele mooie 
achtste plek behaald, waar ze 
heel blij mee is. De komende 
dagen is het nog genieten van 
de andere sporters van Student 
Teamnl. 

De Universiade is een twee-
jaarlijks olympische spelen voor 

studenten, waaraan dit jaar 
2.500 studenten deelnemen. De 
organiserende stad is dit maal 
Krasnoyarsk, in het hart van 
Siberië. Zaterdag was de ope-
ningsceremonie met een toe-
spraak van onder andere presi-
dent Poetin. Het deelnemersveld 
is sterk, met deelnemers die ook 
meestrijden in reguliere wereld-
kampioenschappen of meespe-
len in nationale teams. Neder-
land doet naast snowboardcross 
mee aan skiën, shorttrack en 
freestyle snowboard. Deze on-
derdelen komen nog aan de 
beurt. Wil je meekijken of terug-
kijken? livestream.com/fisu.

Nisseroise Snowboardcrosser 
achtste op Universiade
RUSLAND/NISTELRODE - Afgelopen zondag streden de dames 
snowboardcross op de Universiade in rusland voor een plek in de 
finale. Namens fontys in eindhoven reed Nienke Poll een hele goe-
de kwalificatietijd op zaterdag en stond ze vol vertrouwen zondag 
aan de start. 

snowboarden

BerNHeze SPOrTIef
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BerNHeze SPOrTIef

Sportief met collega’s en/of 
relaties tijdens Business Trailrun
Eerste editie Maashorst Trailrun op zondag 7 april

Naast een onvergetelijke dag kan iedere 
deelnemer aan de Business Trailrun genie-
ten van een speciaal Trailrun-buffet dat 
na afloop wordt geserveerd. Daarnaast 
wordt er een teamfoto gemaakt en wordt 
er gezorgd voor de nodige aandacht voor 
de bedrijven door middel van naamsver-
melding www.maashorst-events.nl/
trailrun en social media. 

De kosten bedragen € 120,- per Business 
Trailrun-team.
De Business Runners gaan tegelijk van 
start met de individuele lopers:
- 5 kilometer: start om 11.30 uur
- 12 kilometer: start om 11.15 uur
- 24 kilometer: start om 10.30 uur.

Schrijf je nu in voor de Business Trailrun 
via www.maashorst-events.nl/
businesstrailrun of door een e-mail te stu-
ren naar trailrun@maashorst-events.nl.

Maashorst trailrun
Zondag 7 april staat de eerste editie van 
de Maashorst Trailrun op het programma, 
het sportieve evenement voor zowel de 
beginnende als de gevorderde hardloper. 
Stichting Maashorst Events en De Keien 
Atletiek zorgen voor een uitdagend én 
mooi parcours. Trailrunning is een sport 
die bestaat uit hardlopen en wandelen 
over paden. Doordat lopers een volledig 
parcours over onverharde, soms heuvel-
achtige paden krijgen voorgeschoteld, is 
er een verschil met ‘normaal’ hardlopen.
Voor kinderen tot en met 12 jaar staat 
op zondag 7 april de Kidstrail op het pro-
gramma. Zij leggen vanaf 13.00 uur een 
parcours van een kilometer af door De 
Maashorst.
Meer informatie over onze activiteiten: 
www.maashorst-events.nl

Business Trailrun voorinschrijving via:
www.maashorst-events.nl/
inschrijving-maashorst-business-trailrun

MAASHORST - Samen met collega’s en/of klanten van je bedrijf sportief voor de dag 
komen? Doe dan mee aan de Business trailrun tijdens de Maashorst trailrun op zon-
dag 7 april. Iedere deelnemer kiest zijn eigen afstand: 5, 12 of 24 kilometer. Start- en 
finishplek is camping De Heische tip in Zeeland.

Maashorst Trailrun
Zondag 7 april 2019 start & finish De Heische Tip Zeeland

Tijdens de Van Tilburg Voetbaldagen is er 
een speciaal trainingsprogramma dat door 
het Hoofd Jeugdopleidingen van Prinses 
Irene is samengesteld. Het is bijzonder 
gevarieerd en er komen veel techniekvor-
men in voor, maar ook wedstrijdelemen-
ten en funspelletjes met en zonder bal. Je 
zult merken dat je meer techniek en bal-
gevoel krijgt. 

De hoofdtrainers zijn allemaal ervaren 
en worden geassisteerd door een assis-
tent-trainer. Er wordt ook gezorgd voor 
gezellige animatie met leuke prijzen en er 
wordt bijvoorbeeld gestreden om de pe-
naltybokaal. Natuurlijk hebben we bij veel 
onderdelen leuke prijzen. Van Van Tilburg 
Mode & Sport krijg je een mooi voetbal-
tenue. Je krijgt na afloop van de voetbal-
dagen ook een beoordeling van je trainers 

over je inzet, sociaal gedrag en voetbal-
vorderingen tijdens de voetbaldagen, met 
ook een bijbehorend certificaat.
Voor slechts € 99,-. drie dagen voetbal-
training, drie dagen lunch en drinken.
Opvang tussen 9.00 en 17.00 uur. Lek-
ker voetballen met voetbalvrienden. Een 
certificaat. Een compleet voetbaltenue. 
Sporten in een veilige omgeving. Leuke 
prijzen. Iedere dag weer andere animatie.

Doe ook mee met de Van Tilburg Voet-
baldagen. Ga naar de website van Prinses 
Irene en schrijf je in!

Van Tilburg Voetbaldagen
NISTELRODE - De Van tilburg Voetbaldagen vinden plaats van donderdag 15 tot en 
met zaterdag 17 augustus. Jongens en meisjes van 6 tot en met 14 jaar (geboortejaren 
2005 tot en met 2013) kunnen zich inschrijven via het speciale inschrijfformulier dat 
je op de website van Prinses Irene vindt. Inschrijving staat ook open voor kinderen van 
buiten Nistelrode.

Techniek vormen, 
wedstrijdelementen, 

funspelletjes en animatie

Business Runners gaan 
tegelijk van start met 

individuele lopers

De judoka’s kwamen uit in de verschil-
lende niveaus binnen het aangepast 
judo. Triveth mocht als eerste tegen twee 
broers kampen, maar wist ze beiden te 
verslaan en mocht zich kampioen van 
de dag noemen! Corina Pieters had een 
poule met ook twee tegenstanders en 
versloeg ze beiden alsof het niets was! 
Met mooi judo en hard werken wist ze 
ook kampioen van de dag te worden.
Karin van Dijk en Marcel Berendse zaten 
helaas in dezelfde poule. Karin werd kam-
pioen van de dag en Marcel behaalde een 
verdiende tweede plek.

Lennart de Groot deed voor de eerste 
keer mee en kwam uit in niveau 5, waar 
het nog allemaal een beetje vreemd was 
voor, maar door enkele goede houdgre-
pen mocht hij ook een mooie derde plek 
mee naar huis nemen. 
Meester Walter is super trots op alle deel-
nemende judoka’s voor hun inzet en goe-
de prestaties. Erik, bedankt voor de goe-
de begeleiding! 

Voor judo op maat kijk eens op: 
www.budoschooltanoshii.nl of 
www.consciussports.nl

Team Tanoshii/
conscius Sports scoort weer goed

budo

PURMEREND/NISTELRODE - team tanoshii/Conscius Sports trok onder begeleiding 
van erik van Pinxteren naar een judo toernooi. Zondag 3 maart was team tanoshii/
Conscius Sports te gast bij judovereniging Kodokan in Purmerend. Het wedstrijd-
team bestond die dag uit vijf judoka’s waarvan twee voor het eerst meededen aan 
een judo toernooi voor jongens en meisjes met een beperking.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DONDerDAG 7 MAArT
film: Smallfoot
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

film: Incredibles 2
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 13

Hullie Pizzawerkwinkels
Hullie Uden

eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Workshop werken 
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kleuren en symbolen
in de liturgie
Petrus’ Bandenkerk Heesch

VrIjDAG 8 MAArT
Internationale vrouwendag
Pagina 21

reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Tom-Du shop-for-a-day
Hullie Uden

film: Smallfoot
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 20

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Schijndel

zATerDAG 9 MAArT
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Dinoweekend
Intratuin Veghel
Pagina 3

Lezing: Alain Verheij
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 13

Hullie Pizzawerkwinkels
Hullie Uden

zONDAG 10 MAArT
fietszegening
St. Servatiuskerk Heeswijk
Pagina 30

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Spirituele beurs 
centrum MAIA
Partycentrum ‘t Maxend Nistelrode
Pagina 13

concert Michel jon Smith
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 10

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Dinoweekend
Intratuin Veghel
Pagina 3

Big Band Oss met Nikenia
CC De Pas
Pagina 13

MAANDAG 11 MAArT
Start cursus: Studievaardig-
heden V-O
Klasse-RT Nistelrode

Amnesty International collecte
Heesch
Pagina 4

Open avond: werken bij 
Buro Lima
Raadhuisplein 22 Heeswijk-Dinther

Alzheimer café
Oude Litherweg 20 Oss

Lezing: Venijn in het Klein
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 10

film: The Guilty
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

Poedja-Bardo Onderricht-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 12 MAArT
Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Inloopochtend: voor mensen 
met een stoma
Ziekenhuis Bernhoven Uden
Pagina 4

Inloop- en inschrijfmiddag
BS Op Weg
Eggerlaan 8 Vorstenbosch
Pagina 22

creatief café
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Open dag Heelwijk
Mozartlaan 2 Heesch
Pagina 4

Taxatie-avond: 
Tussen kunst en devotie
Parochie De Goede Herder Heesch 
Nistelrode & Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

film: The Guilty
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

Yogalessen Sandra Botman
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

WOeNSDAG 13 MAArT
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Inloopspreekuur BSOB
Gemeentehuis Heesch
Pagina 16

Workshop gedichten schrijven
Bibliotheek Heesch
Pagina 23

Hardloop informatie-avond
Van Tilburg Sport Nistelrode

checkpoint
De la Sallestraat 3 Heesch

Gerrit jansen, Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode

BecO energie café
De Wis Loosbroek

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDerDAG 14 MAArT
Start cursus: Omgaan met 
dementie
Ontmoetingscentrum Meteoor 
Oss

eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Workshop: Veilig online
bankieren
Financieel Centrum Heesch

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VrIjDAG 15 MAArT
KeezBord avond
‘t Gildebergske Vorstenbosch

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 8

zATerDAG 16 MAArT
Schoonmaakdag buiten-
gebied
Bernheze

Start: Tomcars Open 
tennistoernooi
TV De Broekhoek Heesch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open - 
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Boekenmarkt Stichting 
Pep-projecten Bernheze
Parochiekerk Heesch

Publieksavond & jeugdmiddag
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 8

Vorstenbosch ‘Kwist
Vorstenbosch

Open dag Laverhof
Schijndel
Pagina 6

zONDAG 17 MAArT
Alpacafarm open - 
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Mega Trekker Trek Spektakel
Loosbroek
Pagina 11

zondagse muziek
CC Nesterlé
Pagina 13

Boekenmarkt Stichting 
Pep-projecten Bernheze
Parochiekerk Heesch

Slotviering van de 
Week van Ontmoeting
Kerk Vorstenbosch

fortnite Hockey Battle
Schoonstraat 99 Heesch

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
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fotograaf: 
Ad Ploegmakers
Voorjaar


