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GRILLROOM - PIZZERIA
FLORYA Flyer 
Heesch, Nistelrode en Loosbroek
BIJLAGE DEZE WEEK

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

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

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NLHeideweg 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!

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-13386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl

Sluit je
ook aan

www.onsbeco.nl

Bernhezer Energie COöperatie

100% duurzaam
opgewekte energie

Zie pagina 23

Krant deze week
niet ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
0412-795170

Koninklijke Erepenning voor
Scouting Mira Ceti
Scouting Mira Ceti: ‘Helemaal zo gek nog niet’

Burgemeester Moorman reikte 
zaterdag de Koninklijke Erepen-
ning met bijhorende oorkonde 
uit aan Toine van den Heuvel, 
voorzitter van Scouting Mira 
Ceti. Mira, een ster te midden 
het sterrenbeeld Cetus. Maar de 
naam Mira was te soft, daarom 
werd Ceti, afgeleid van het ster-
renbeeld Cetus dat walvis bete-
kent toegevoegd. 

Burgemeester Moorman vertel-
de dat Scouting Mira Ceti een 
vereniging is die is vergroeid met 
de Nisseroise gemeenschap. Ze 
verwijst hiermee naar de jaar-
lijkse zomerkampen. Mira Ceti 
heeft zo’n 175 leden en toont 

een grote betrokkenheid bin-
nen de gemeente. Zo is zij onder 
andere actief betrokken bij het 
opbouwen van de kerststal, de 

jaarlijkse Dodenherdenking en 
bouwt ze een klimtoren en tok-
kelbaan tijdens de drukbezochte 
Pinksterfeesten in Nistelrode.

Fedde Boersma, directeur Scou-
ting Nederland, was ook aanwe-
zig en feliciteerde de vereniging 
met de Erepenning. Fedde is 
trots op deze vereniging, op naar 
de volgende 50 jaar!

Toine van den Heuvel bedankte 
iedereen die aanwezig was en 
stond kort stil bij het plotselinge 
verlies van Mauri Smits in de-
cember 2017. Hij is twaalf jaar 
voorzitter geweest en heeft veel 
voor de vereniging betekend. 
Ook vertelde Toine dat hij voor-
al vooruit wilde kijken. “We zijn 
een bloeiende vereniging met 
een prachtterrein, twee gebou-
wen en een kampeerterrein. In 
de toekomst zouden we de ge-
bouwen graag willen verduur-
zamen”, zei Toine.

Na deze officiële woorden kwam 
als verrassing Fanfare St. Lam-
bertus een serenade brengen. Ze 
speelde drie nummers waarvan 
er natuurlijk één het Wilhelmus 
was.

NISTELRODE – Scouting Mira Ceti vierde afgelopen zaterdag de afsluiting van haar jubileumjaar. Ze gaat alweer het 52ste jaar in want op 
1 februari 1969 werd Scouting Mira Ceti opgericht, na goedkeuring van kapelaan Van Kemenade, door Wim van Lith en Wim en Betsie 
Smits, die zaterdag 1 februari ook aanwezig waren. Hoe mooi is het dan om dit jubileumjaar af te sluiten met het ontvangen van een 
Koninklijke Erepenning ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van deze vereniging.

Fedde Boersma, burgemeester Moorman en Toine van den Heuvel
Foto’s: Guus van der Valk   Meer foto’s: www.mooibernheze.nl/albums

‘Een vereniging
met respect voor

mens en dier’

Toine van den Heuvel Fanfare St. Lambertus

Burgemeester Moorman reikte 
zaterdag de Koninklijke Erepen-
ning met bijhorende oorkonde 
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapelactiviteiten
Zondag 16 februari:
Wijnproeverij*
Op de wijnboerderij van Winery
& Herbs in Schijndel worden 
druiven verbouwd waarvan heer-
lijke streekwijnen worden gepro-
duceerd. In 1998 zijn Geert en 
Myriam Hermans gestart met 
het maken van wijnen. Door de 
kneepjes van het vak te leren le-
veren ze nu diverse kwaliteitswij-
nen. 
Sinds 2008 laten ze mensen op 
hun boerderij in Schijndel bele-
ven hoe druiven groeien, bloeien 

en smaken. En natuurlijk wat je er 
allemaal van kunt maken.
Deze kennis delen ze graag met 
jou op zondag 16 februari van 
14.00 tot 16.30 uur waarbij hun 
wijnen zijn te proeven. Meerde-
re wijnen zullen passeren waarbij 
ruiken, kijken en proeven leidt tot 
het beleven ervan. Een unieke 
gelegenheid om samen met fa-
milie of vrienden van te genieten. 
Deelname kost € 22,-. Let op, 
alleen na opgave per mail aan 
opgave@kloosterkapelvorsten-
bosch.nl is je plaats verzekerd.

Binnenkort:
1 maart: Schilderijenexpositie
door Marina van Grinsven-
Vermeulen.
7 en 8 maart: Beeldende kunst en 
schilderijenexpositie ‘Kunst in de 
Kapel’ door zes kunstenaars.
18 maart: lezing Reflexintegra-
tie en Remedial Teaching door 
Sacha Slegers.
13 en 19 april: Open Atelierrou-
te. Deelnemen, maar geen ge-
schikte ruimte? Wij stellen graag 
de Kloosterkapel tot jouw be-
schikking!

TEKENEN EN SCHILDEREN
VOOR DE JEUGD

Vind jĳ  het leuk om te 
tekenen en schilderen in je 
vrĳ e tĳ d? Dan is deze 
cursus iets voor jou. Je 
maakt tekeningen met 

verschillende materialen, zoals houtskool, aquarel, inkt en 
Oost-Indische inkt. Ook leer je om dingen na te tekenen door 
goed te kĳ ken naar compositie, perspectief en andere zaken. 
We gaan prachtige werkstukken maken die je gegarandeerd 
thuis op wilt hangen! De materialen zĳ n in de prĳ s 
inbegrepen. Leeftĳ dsindicatie: 9 t/m 15 jaar 

Heeswĳ k | woensdag 12 februari 2020 | 18.00-19.15 uur 
6 lessen | € 48,-. 

FOTOGRAFEREN MET JE 
SPIEGELREFLEXCAMERA
VOOR GEVORDERDEN

In deze cursus wordt dieper 
ingegaan op de 
basisbegrippen van de 
fotografi e en de mogelĳ k-
heden van je camera. 
Je bent dus al enigszins 
bekend met diafragma, 
sluitertĳ d, ISO en 

witbalans. De cursus bestaat uit 10 lessen, waarvan 
1 praktĳ kles op vrĳ dagavond. Je werkt aan een zelf gekozen 
thema. De praktĳ kles wordt ingevuld met avondfotografi e. 
Aan de hand van de wekelĳ kse opdrachten leer je je camera 
weer een stukje beter kennen. Een creatieve eindopdracht is 
onderdeel van deze cursus.

Wat heb je nodig?
Aanbevolen wordt een spiegelrefl ex camera of een camera 
waarop je diafragma en sluitertĳ d handmatig kunt instellen. 
Een statief wordt aanbevolen in verband met avondfotografi e. 

Heesch | dinsdag 3 maart 2020 | 19.00-21.00 uur
10 lessen | € 125,-.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

GELUK WENSEN? 
DAAR IS HET NOOIT 
TE LAAT VOOR

Het is al wel februari maar 
eerder dit jaar was het onze 
beurt voor de column nog 
niet. Dus neem ik nu toch 
nog de gelegenheid namens 

ons allen om u allemaal een gelukkig 2020 te wensen. Goede 
gezondheid voorop en dan komt de rest bijna vanzelf. Heeft u 
ook weer goede voornemens gemaakt? De bekende: Stoppen 
met roken, Dry January, op het eten letten. Ik las ergens dat de 
meeste van de goede voornemens eind februari alweer door 
velen vergeten zijn.

Wij, bij de Bakkers Lamers, willen u zeker wat ideeën aanreiken 
voor een van uw goede voornemens; gezond eten! Als we 
naar het Voedingscentrum luisteren en zijn ‘Schijf van Vijf’ 
is volkorenbrood een heel gezond product wat niet mag 
ontbreken. 
Wij hebben enkele mooie volkorensoorten in huis en daarnaast 
soorten waar toch zeker 40 tot 60 procent volkoren in verwerkt 
is. Ook ons (volkoren)roggebrood en ‘Fjord’ zorgen voor een 
lekkere en gezonde variatie.

Onze winkeldames adviseren je graag in een van onze winkels 
die geheel in het teken staan van een gezond 2020. Een leuke 
bijkomstigheid is dat wij deze maand een aantrekkelijke 2.20! 
actie hebben waarin we een aantal speciale gezonde producten 
voor deze mooie prijs aanbieden. Ook kunt u natuurlijk veel 
lezen over onze broodsoorten in onze webshop. Wist u dat als 
u in onze webshop bestelt, u niet hoeft te wachten? U bent 
snel weer weg. Behalve in onze winkels hebben we meerdere 
Pick-Up points.

Wij, van de Bakkers Lamers, zijn alweer volop bezig om er voor 
u een leuk en verrassend jaar van te maken. Wij hopen u in 
2020 weer vaak te zien in een van onze winkels. 

Melvin Snellen,
De Bakkers Lamers

BAKKERIJ
COLUMN

Vind jĳ  het leuk om te 
tekenen en schilderen in je 
vrĳ e tĳ d? Dan is deze 
cursus iets voor jou. Je 
maakt tekeningen met 

In deze cursus wordt dieper 
ingegaan op de 
basisbegrippen van de 
fotografi e en de mogelĳ k-
heden van je camera. 
Je bent dus al enigszins 
bekend met diafragma, 
sluitertĳ d, ISO en 

WERKWIJZE
De knoflook en uien snipperen. 
In een soeppan 2 eetlepels olie 
verhitten en de knoflook en 
uien aanfruiten. 
De gesneden prei erbij doen, 
even mee aanfruiten en dan 
1 liter kippenbouillon toe-
voegen en breng het geheel aan 
de kook. Vuur laag draaien en 
soep 8 à 10 minuten zachtjes 
laten koken, tot de prei gaar 
is. Hierna met de staafmixer 
pureren. Afgarneren met hard 
gebakken spekjes die je tijdens 
het koken van de soep even 
bakt in een koekenpan.

EET SMAKELIJK 

BOODSCHAPPEN-
LIJSTJE:

3 EETLEPELS OLIJFOLIE
2 TENEN KNOFLOOK

1 UI
300 GRAM GESNEDEN PREI
1 LITER KIPPENBOUILLON

100 GRAM SPEKJES

Preisoep

3 EETLEPELS OLIJFOLIE

300 GRAM GESNEDEN PREI
1 LITER KIPPENBOUILLON

PreisoepPreisoepPreisoep
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www.bonfromage.nl

Neem gerust uw eigen 
plank mee en wij maken 
er iets bijzonders van...

Wist u dat Bon Fromage ook 
de grootste keuze heeft in vers 

gebrande nootjes, heerlijke kazen, 
wijnen en andere delicatessen? 

Kom snel langs
in Oss en Heesch Gastenhuis 20 Heeswijk-Dinther

0413-432064 - info@rdmadvies.nl  - www.rdmadvies.nl

Verzekerd van een goed advies!

hypotheken • verzekeringen • financieel advies
RaaijmakersRaaijmakers & de Molde Mol Advies

Er wordt werk getoond in veel 
verschillende disciplines: gefo-
tografeerde kunst, schilderijen 
in diverse genres met gebruik 
van allerlei materialen, objec-
ten en beelden van keramiek, 
glas, hout, steen en brons. Zo-
wel kunst gemaakt van papier-
maché, kunststof als scrap-me-
tal-art. Daarnaast heeft iedere 
kunstenaar een collega met een 
andere discipline uitgenodigd 
om de expositie te versterken. 
Hierdoor is er een heel groot en 
gevarieerd kunstaanbod van bij-
na 40 kunstenaars te zien!

Tijdens de atelierroute draagt 
dichter Ad van Schijndel op di-
verse locaties poëzie voor die 
hij, geïnspireerd door een aantal 

kunstwerken, geschreven heeft.
Wat ze maken, blijft meestal 
zichtbaar voor een klein publiek, 
maar op maandag 13 april en 
zondag 19 april zullen de deu-
ren van de Bernhezer kunste-
naars weer voor publiek geo-
pend zijn. Zij nodigen je uit om 
tussen 11.00 en 17.00 uur een 
kijkje te komen nemen. De ate-
liers zijn gesitueerd in alle dorps-
kernen van Bernheze, waardoor 
de kunstliefhebber zelf een tocht 
door het mooie, maar vooral 
groene Bernheze, kan uitzetten. 

In de komende negen weken 
zullen alle deelnemers zich in 
DeMooiBernhezeKrant aan jou 
voorstellen om je een beeld te 
geven wie zij zijn en wat ze doen. 

Voor meer info kijk alvast op 
www.atelierroutebernheze.nl.

VIJFDE EDITIE
open atelierroute Bernheze

BERNHEZE - Tijdens deze editie van de Open Atelierroute presenteren circa twintig 
kunstenaars zich door hun mooiste kunstwerken te exposeren en te vertellen over 
hun manier van werken. Hoe een kunstwerk tot stand komt en met welke materialen 
er gewerkt wordt, kun je tijdens deze twee dagen ontdekken in de ateliers van de 
kunstenaars.

PR commissie; v.l.n.r.: Jan, Netty, Leonie en Bert

N I S T E L R O D E / H E E S W I J K - 
DINTHER - Sinds januari 2018 
is er een wooninitiatief; Abdij-
staete. De zeventien vooral jon-
ge, licht verstandelijke beperk-
te bewoners zijn afkomstig uit 
Heeswijk-Dinther, Nistelrode en 
omstreken. 

De bewoners krijgen dankzij  
Abdijstaete de kans om op eigen 
benen te staan en zich te ont-
plooien, doordat er 24/7 bege-
leiding is. 
Hoewel er al veel geregeld is, 
ontbreken in de gezamenlijke 
ruimte helaas nog gordijnen. Zo-
wel voor de aankleding, gezel-
ligheid en akoestiek zou dit fijn 

zijn. De bewoners moeten veelal 
rondkomen van een minimum 
(Wajong) uitkering.

Je kunt je bijdrage leveren door 
je statiegeldbon vóór 10 februari 
in de daarvoor bestemde bus te 
deponeren bij Jumbo Nistelrode. 
De bewoners van Abdijstaete 
zullen je hier zeer dankbaar voor 
zijn!

Statiegeldactie
voor gordijnen

Wat wil jij schrijven?
De vraag die op deze inloop-
avond centraal staat is: Wat wil 
jíj schrijven? Wil je een verhaal 
schrijven, een column of je le-
vensverhaal? Annelies Cuijpers 
geeft je graag advies hoe je jouw 
verhaal opbouwt. Ook voor 
schrijvers met wat meer ervaring 
heeft Annelies goede tips.

“Bij de open schrijfavond willen 
we ook wensen en vragen verza-
melen om een nieuwe schrijfcur-
sus aan te bieden. Laat ons dus 
vooral weten waar jij behoefte 

aan hebt”, zegt Caroline Huibers 
van Bibliotheek Heesch. “Op die 
manier kunnen we een cursus 
maken die echt past bij de wen-
sen van de mensen in Bernheze. 
Dit is een start van de samen-
werking tussen de Bibliotheek 
en De Eijnderic waar Annelies de 
gewenste cursussen gaat ont-
wikkelen en aanbieden.”

Open schrijfavond
De open schrijfavond is gratis te 
bezoeken. De koffie staat vanaf 
19.30 uur klaar in de Bibliotheek 
Heesch.

‘Liefde voor letters’
in de bibliotheek
Open informatieve schrijfavond
in Bibliotheek Heesch 

HEESCH - Bibliotheek Heesch viert op woensdag 12 februari haar 
‘Liefde voor letters’ met een open schrijfavond. Annelies Cuijpers, 
schrijfdocente van creatief centrum De Eijnderic, staat vanaf 19.30 
tot 21.30 uur klaar om iedereen te ontvangen die graag zou willen 
schrijven. Ze geeft een korte uitleg over het schrijfproces en ieder-
een krijgt de kans om deze avond iets op papier te zetten.

‘Ook voor schrijvers met wat meer 
ervaring heeft Annelies goede tips’
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor 
spoedeisende recepten kunt u naar 
de Regioapotheek in Bernhoven, 
naast de hoofdingang van het 
Ziekenhuis Bernhoven Uden. 
0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

LOOSBROEK - Afgelopen jaar 
was een turbulent jaar voor 
Stichting True Survivorz wat ge-
paard ging met veel veranderin-
gen. 

Ondanks dit alles is True Survi-
vorz weer een daverend succes 
geweest! Woensdag 29 januari 
werd de opbrengst bekendge-
maakt. Stichting True Survivorz, 
is trots op het behaalde resul-
taat en alle positieve reacties 
die ze heeft mogen ontvangen. 
Dat motiveert om de strijd te-
gen kanker aan te blijven gaan. 

Samen komen ze steeds dichter-
bij. De organisatie heeft de vol-
gende editie al aangekondigd. 
Op 16 januari 2021 gaat weer 
gestreden worden tegen kanker.
“We zijn ontzettend trots om 
met dit geweldige team samen 
gewerkt te hebben”, vertelt Rob 
Lunenburg van Lunenburg 
Events & More. “Fijn om voor 
Stichting True Survivorz de 
evenementenlocatie voor haar 
event te zijn. 
Speciale dank aan alle vrijwilli-
gers en dj’s/artiesten die hun bij-
drage geleverd hebben.”

Bezoekers True Survivorz 
dansten ruim € 5.000,- 
bij elkaar tegen kanker
Bij Lunenburg Events & More

HEESCH - We stellen graag weer 
twee kanjers aan je voor die met 
160 andere vrijwilligers collecte-
ren van 30 maart tot 4 april 2020. 

“Hoi, ik ben Jeroen Vos, zoon 
van Wim van Has de Stelt. Ik ben 
60 jaar oud en geboren en geto-
gen in Heesch. Ik ben inmiddels 
opa van vier kleinkinderen. 
Mijn schoondochter Annieck 
stond voor Kerst in deze rubriek 
als collectant voor het Diabetes-
fonds. Ik collecteer alweer zeven 
jaar voor Alzheimer Nederland. 
Die keus was snel gemaakt toen 
mijn moeder deze ziekte kreeg. 
De mensen kennen mij als be-
heerder in het jongerencentrum 
Checkpoint. Daar werk ik alweer 
twintig jaar nadat ik als slager 
moest stoppen en in de WAO 
terechtkwam. Het werken met 
jongeren boeit mij nog elke dag. 
Dat we samen met andere Goe-
de Doelen gaan collecteren is 
een goeie zaak.”  

“Ik ben Margret van Zoggel, 
alweer achttien jaar coördinator 
van Alzheimer Nederland. Toen 
mijn twee zoons nog klein wa-
ren liepen ze met me mee om te 
collecteren. De jongste is vorige 
week 21 jaar geworden. Jeroen 

Vos en Klaas Broekema zijn bijna 
tegelijk met mij collectant ge-
worden. 

Ik heb samen met Jos van de 
Veerdonk (KWF) en Klaas (Her-
senstichting) de zet gegeven tot 
het startoverleg. Nu, één jaar 
later, organiseren we de eer-
ste editie van de Goede Doelen 
Week. Ik ben trots dit resultaat 
met vijftien Heesche organisato-
ren te hebben bereikt. 

Mijn gezondheid laat mij af 
en toe wat in de steek maar ik 
draag mijn steentje bij om van 
30 maart tot 4 april een mooi re-
sultaat te halen in de eerste Goe-
de Doelen Week in Heesch.”

Goede Doelen Week 
Heesch  

Jeroen Vos

30 MAART - 4 APRIL 2020

In de nieuwe polikliniek wordt 
alle zorg rondom kanker zoveel 
mogelijk gebundeld. Het wordt 
de centrale plek waar alle onco-
logische zorg samenkomt. Voor-
deel van zo’n centrale polikliniek 
is extra korte lijntjes tussen de 
verschillende specialisten, ver-
pleegkundig specialisten, case-
managers en andere zorgverle-
ners. Dat zorgt voor een vlotte 
samenwerking. De nieuwe poli-
kliniek zorgt ook voor meer pri-
vacy voor een kwetsbare groep 
patiënten. In de aankleding van 
de polikliniek wordt rekening ge-
houden met aspecten als privacy 
en welbevinden. 

Een aantal artsen en andere me-
dewerkers vertelt tijdens deze 
Dokter op Dinsdag hoe het er 

straks in de nieuwe polikliniek 
aan toe gaat. Uitgelegd wordt 
hoe de drie grootste zorgpaden 
rondom borstkanker, darmkan-
ker en longkanker worden geor-
ganiseerd. 
Ook wordt uitgelegd wat de rol 
is van casemanagers oncologie, 
maar ook hoe belangrijk samen 
beslissen is, hoe een keuzehulp 
werkt en wat het palliatief team 
betekent in de oncologische 
zorg. 

Aanmelden is verplicht
Dokter op Dinsdag @ Bernhoven 
begint om 19.30 uur in het res-
taurant van Bernhoven. U moet 
zich vooraf aanmelden. Dat kan 
via het aanmeldformulier op de 
website van Bernhoven of bel 
naar 0413 – 40 29 00.

Dokter op Dinsdag @ Bernhoven

Nieuwe invulling
zorg rondom kanker
UDEN - Wellicht heeft u het al ergens gelezen: Bernhoven verbouwt 
op dit moment een deel van het ziekenhuis om daar de nieuwe mul-
tidisciplinaire polikliniek oncologie te huisvesten. Waarom doet 
Bernhoven dat en wat heeft de patiënt daar aan? Daarover gaat het 
tijdens de Dokter op Dinsdag @ Bernhoven op dinsdag 18 februari. 

Deelname ééndaagse training ‘De helende kracht van 
je emotie’: Miranda Laurenssen.

Boek: ‘De helende kracht van je emotie’: 
Colinda van den Elzen. 

Novelle: Hélène van Lierop, Yvonne van Boxtel en 
Heidi Putters.

WINNAARS LEZERSACTIE
AVILA COACHING
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In actie voor een zebrapad
bij basisschool De Kiem

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Voorkomen
Mandy is moeder van drie kin-
deren van 10, 4 en 2 jaar. Man-
dy verloor op jonge leeftijd haar 
broertje aan de gevolgen van een 
verkeersongeluk toen hij de weg 
overstak, wat haar doet beseffen 
hoe snel het mis kan gaan. ‘Be-
ter voorkomen dan genezen’ is 
dan ook haar lijfspreuk. Carlijn 
is moeder van drie kinderen van 
9, 7 en bijna 3. Allebei wonen ze 
vlakbij school, allebei zijn ze als 
verkeersouders betrokken bij de 

veiligheid in het verkeer, en al-
lebei zien en ervaren ze dagelijks 
de nijpende praktijk rondom De 
Kiem. 

Onduidelijk
Mandy: “Het is gewoon erg on-
duidelijk en onoverzichtelijk, zo-
wel voor de kinderen als voor de 
automobilisten. Er ligt een drem-
pel, maar sommige auto’s stop-
pen wel en andere niet.” Carlijn: 
“Als verkeerscommissie spelen 
we in op veiligheid in het verkeer, 

we geven veel voorlichting en 
wijkagenten verzorgen verkeers-
educatie en fietscontroles. Daar-
naast moeten we ervoor zorgen 
dat het oversteken rondom de 
school zo veilig mogelijk gebeurt. 
Het meest optimaal is een zebra-
pad in combinatie met verkeers-
brigadiers. Veel vrijwilligers, ook 
omwonenden zonder kinderen, 
hebben hun medewerking al toe-
gezegd.” 

Actie!
Mandy en Carlijn zochten de 
publiciteit al op, via het Bra-
bants Dagblad en Dtv. Daarnaast 
maakten zij een zebrapad van 
doek, met daarop handtekenin-
gen van leerlingen, leerkrachten 
en ouders. 
Met dit doek en uit iedere groep 
één leerling gingen ze naar het 
gemeentehuis, waar wethouder 
Rien Wijdeven beloofde dat een 
verkeersdeskundige binnenkort 
de situatie komt beoordelen. En 
dan maar hopen dat het zebra-
pad er snel komt! 

HEESCH - Het moet er nu eindelijk maar eens van 
komen, vinden initiatiefnemers en verkeersouders 
Mandy van Vugt en Carlijn Spanjers. Want basisschool 
De Kiem heeft na al die jaren nog steeds geen veilige 
oversteekplek voor de leerlingen. Al jaren geleden 
kaartten ouders het probleem aan bij de gemeente, 
zonder resultaat. Wel werd een schoolzone gerealiseerd, 
maar geen veilige oversteekplek. Zonde, vinden ouders, 
buurtbewoners, leerkrachten en leerlingen. Maar meer 
nog: onveilig. Dat moet toch anders kunnen, dachten 
Mandy en Carlijn. En zij besloten de koe nu eens écht bij 
de horens te vatten. Tijd voor actie. 

Een indrukwekkend bezoek in het gemeentehuis

De kinderen leggen uit dat veel ‘handtekeningen’ opgehaald zijn

Het meest 
optimaal 
is een 
zebrapad in 
combinatie 
met 
verkeers-
bridadiers
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Vijftigplussers die vervelende er-
varingen hebben met leeftijdsdis-
criminatie kunnen hier hun ver-
haal kwijt. Deze verhalen worden 

gebundeld en zullen onder de 
aandacht worden gebracht van 
de Tweede Kamer en Minister 
Knops van Binnenlandse Zaken.

Een aantal vormen van leeftijds-
discriminatie zijn duidelijk:
- Zo kunnen senioren bij sommi-

ge autoverhuurbedrijven niet 
zonder problemen een auto 
huren. Er geldt soms een maxi-
mumleeftijd; bij andere gaat 
het huren vanaf een bepaal-
de leeftijd gepaard met extra 
voorwaarden.

- De meeste zorgverzekeraars 
hanteren een leeftijdstoeslag 
op de premie van de aanvul-
lende zorgverzekeringen.

- Ook kunnen AOW’ers geen 
aanvullende inkomensonder-
steuning bij hun gemeente 
aanvragen.

- Andere vormen van leeftijds-
discriminatie zijn minder zicht-
baar en kunnen bijvoorbeeld in 
de bejegening zitten.

Senioren worden verzocht hun 
eigen ervaringen kort samenge-
vat te delen. 

Dat kan op www.kbo-brabant.nl, 
desgewenst anoniem.

KBO Bernheze

KBO BRABANT
Leeftijdsdiscriminatie 
melden

De bijeenkomst zal worden 
verzorgd door Jonker Speciaal 
Schoeisel uit Wadenoijen. Deze 
firma levert al ruim vijftien jaar 
schoenen en pantoffels, zowel 
voor dames als heren, in veel 
verschillende lengte- en wijd-

tematen. De ideale oplossing 
voor mensen met gevoelige of 
opgezwollen voeten of enkels, 
steunkousen, zwachtels, beu-
gels, steunzolen, hallux valgus 
(knobbels), likdoorns, ekster-
ogen, hamertenen, diabetes 
en reumatische aandoeningen. 
Nieuw is een speciale collectie 
stretchschoenen die in zijn ge-

heel bestaat uit zacht elastisch 
materiaal, speciaal bedoeld voor 
mensen met (erg) gevoelige voe-
ten. Jonker Speciaal Schoeisel 
heeft zich toegelegd op brede 
en zelfs extra brede schoenen en 
pantoffels voor mensen met bre-
de of opgezwollen voeten, maar 
daarnaast levert deze firma ook 
de meer courante wijdtematen. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. De toegang is gratis en 
pinnen is mogelijk.

Moeilijke voeten?
HEESWIJK-DINTHER - In woonzorgcentrum Laverhof zal vrijdag 7 
februari een bijeenkomst worden gehouden speciaal bedoeld voor 
mensen met moeilijke voeten. In de centrale hal van Laverhof, aan 
de Zijlstraat 1, zal dan van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen 
worden gehouden.

Speciale collectie 
stretchschoenen

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

1. Welk zorgcentrum in Nistelrode heeft vrijwilligers nodig? 

2. Wat wil Basisschool De Kiem? 

3. Waar is het volgens Melvin van De Bakkers Lamers nooit te laat voor? 

4. Hoe heet de Sterrenwacht in Heesch? 

5. Hoe heet de Heemkundekring in Nistelrode? 

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 10 februari 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: 
Trea van Zutphen 

Het antwoord was:
ALAAF

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

KBO-Brabant opent een meldpunt leeftijdsdiscriminatie

BRABANT - In de Tweede Kamer vindt 13 februari een debat plaats 
over leeftijdsdiscriminatie, op verzoek van 50PLUS. Omdat vermoe-
delijk slechts het topje van de ijsberg in beeld is, opent KBO-Bra-
bant een meldpunt leeftijdsdiscriminatie.

Succesvolle rommelmarkt
VORSTENBOSCH - Afgelopen 
zondag organiseerde het gilde 
Sint Antonius Abt haar jaarlijk-
se rommelmarkt. Vele mensen 
kwamen gezellig snuffelen tus-
sen de spullen van het gilde en 
die van de kraamhuurders.

Er zijn in totaal 793 bezoekers 
geweest op de gezelligste win-
terrommelmarkt van de regio. 
Daarmee kan het gilde nu al te-
rugkijken op een succesvolle edi-
tie. Volgend jaar wordt de rom-
melmarkt wederom gehouden en 
hopelijk komen er dan weer veel 
mensen gezellig rondneuzen!
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Diamanten bruidspaar
Tiny en Thea van Bakel-Bevers

Tiny komt oorspronkelijk uit 
Heesch (Broekhoek) en Thea is 
een geboren en getogen Nistel-
rodese. Ze hebben drie zonen, 
twee kleindochters, vijf kleinzo-
nen en twee achterkleinkinderen 
gekregen. Tiny werkte jaren in 
de grafische sector als drukker en 
geniet sinds 1995 van zijn pensi-
oen. Thea is ook na haar huwe-
lijk altijd parttime blijven werken, 
wat in die tijd ongewoon was 
voor een vrouw. Lange tijd heeft 

ze als gezinshulp gewerkt en ook 
als coupeuse.
Toen beiden stopten met werken 
zijn ze vaak met de caravan door 
Europa en Nederland gereisd 
en altijd gingen de fietsen mee. 
Fietsen is een hobby die ze nog 
steeds graag samen uitoefenen. 
Zodra het weer het toelaat stap-
pen ze op hun, inmiddels elek-
trische, fiets. Tiny is lid van de 
handboogvereniging in Nistel-
rode en Thea wandelt elke week 

een flink aantal kilometers over 
de Maashorst met haar schoon-
zus. Daarnaast leggen ze graag 
een kaartje met familie of vrien-
den en proberen ook op compu-
tergebied bij te blijven.

Op 21 juli 2019 werden ze ver-
rast met een schriftelijke felici-
tatie van de koning en koningin 
met hun diamanten huwelijk 
en ook de burgemeester wilde 
toen al langskomen. Omdat ze 
de afgelopen 60 jaren altijd hun 
huwelijksfeest in januari hebben 
gevierd was het hun wens om 
dat nu ook zo te doen.

Vrijdag 24 januari kwam bur-
gemeester Marieke Moorman 
langs om Tiny en Thea persoon-
lijk te feliciteren, kregen ze de 
originele trouwakte uit 1959 en 
een prachtige boeket. Zondag 
26 januari hebben Tiny en Thea 
samen met familie en vrienden 
dit heugelijke feit gevierd bij  
’t Tunneke in Heesch. Het is een 
onvergetelijk moment gewor-
den waar ze met veel plezier en 
dankbaarheid op terugkijken.

HEESCH/NISTELRODE - Tiny van Bakel (84) en Thea Bevers (83) zijn na enkele jaren verkering ge-
trouwd op 21 juli 1959 voor de wet en bouwden een huis in Nistelrode. Toen het huis klaar was trouw-
den ze op 26 januari 1960 voor de kerk en werd het huwelijk met een feest bezegeld. Daarna hebben 
ze bijna 50 jaar aan de Kievitweg 11 in Nistelrode gewoond. Ruim 10 jaar geleden zijn ze verhuisd naar 
een seniorenwoning in Heesch waar ze met veel plezier aan de Bosbeemd wonen.

V.l.n.r.: Tiny, burgemeester Moorman en Thea Foto: Franka van Tilburg

‘Blijven werken, wat in 
die tijd ongewoon was 

voor een vrouw’

Van Herpen en Consorten 
wint wederom De Hisse Kwis

Team Van Herpen en Consorten 
is al bekend op het podium want 
zij behaalde al drie keer vaker 
de eerste plaats, werd twee keer 
tweede en een keer derde. Ook 
team Hofkapel de Dor(s)tvlegels 
stond al meerdere malen op het 
podium. Een nieuwkomer in de 
top drie is Team Ge wit ut of ge 
wit ut nie. Als extra prijs werden 

onder alle aanwezigen theater-
kaartjes verloot. Team familie 
Ruijs-Roefs won deze leuke prijs. 
Ook de teams Snaptegeit, Pak je 
biezen, Carpe Diem, Asutmarge-
zelligis en Buurtvereniging D’n 
Eik en de rest ontvingen nog een 
aardigheidje door de hoge sco-
re tijdens de dancebattle. Nog-
maals van harte gefeliciteerd 
met het mooie resultaat!
Elk jaar proberen we de kwis 
weer te vernieuwen en te ver-

beteren. Helaas werd de kwis 
dit jaar door alle deelnemers als 
(te) pittig ervaren. Dit was zeker 
niet onze bedoeling; het moet 
immers een leuke kwis zijn! We 
zullen het komende jaar daarom 
op zoek gaan naar een goede 
balans qua moeilijkheidsgraad 
en hoeveelheid van vragen. 
Commissielid Joop van Uden 

nam na vijf jaar afscheid van de 
commissie. Wij willen hem nog-
maals bedanken voor zijn inzet in 
de afgelopen jaren en we kijken 
terug op een geslaagde, feeste-
lijke editie van De Hisse Kwis!

Iedereen bedankt voor jullie en-
thousiasme. We hopen volgend 
jaar weer op jullie deelname!

HEESCH - In CC De Pas vond vrijdag 31 januari de prijsuitreiking van de tiende editie van De Hisse 
Kwis plaats. Wederom sleepte team Van Herpen en Consorten de eerste plaats in de wacht. Zij behaalde 
1029,31 punten. De tweede plaats was voor team Hofkapel de Dors(t)vlegels met 1000,5 punten. Team 
Ge wit ut of ge wit ut nie behaalde met 996,19 punten de derde plaats. De live band Silly Putty wist na 
afloop van de presentatie een gezellig feest te bouwen. 

Team Van Herpen en Consorten

Het komende jaar op 
zoek naar een goede 
balans in vragen
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Begraven in Heesch

Het bestuur krijgt vaak vragen 
over de mogelijkheden die er zijn 
op de begraafplaats en die zijn er 
legio. Jammer genoeg blijkt tel-
kens dat de meeste mensen daar 
niet van op de hoogte zijn. Wel-
nu, er wordt uiteraard begraven. 

De graven worden altijd dubbel-
diep gegraven. Je kunt zelf - sa-
men met iemand van het bestuur 
- een plekje uitzoeken. Misschien 
kies je voor een plaatsje vlakbij 
familieleden of wil je graag een 
plek in de zon. 

Echter, er zijn meer mogelijk-
heden op de begraafplaats. Je 
kunt er namelijk ook een urn 
laten plaatsen in een urnennis 
in een van de twee urnengale-
rijen. Waar precies, dat is weer 
helemaal aan jou. Misschien 
spreekt een urnentuintje je meer 
aan, dat is een urnengrafje met 
een urnenkeldertje. Ook kun je 

een urn laten uitstrooien op het 
mooie strooiveld dat de begraaf-
plaats rijk is.

Wil je hier meer van weten? 
Kijk dan eens op 
www.begraafplaatsheesch.nl.

Daar vind je allerlei informatie en 
mooie foto’s.
Of... ga zelf eens een kijkje ne-
men op de begraafplaats. Dan 
zul je zien hoe mooi onze be-
graafplaats er bij ligt, dankzij al 
die vrijwilligers!

HEESCH - Graag willen wij je iets vertellen over de begraafplaats in Heesch. Wij, het bestuur van de 
begraafplaats Heesch, krijgen met enige regelmaat complimenten over de uitstraling van de begraaf-
plaats. Dat vinden wij natuurlijk leuk om te horen. Dat alles is te danken aan een groep vrijwilligers die 
bijna dagelijks op de begraafplaats aanwezig is voor het onderhoud. Onder aansturing van bestuurslid 
Martin Verhagen wordt er gesnoeid, geharkt en geschoffeld.

Wereldziekendag: Iedereen heeft 
recht op gezondheidszorg

In zijn boodschap voor deze dag 
herinnert paus Franciscus eraan 
dat er wereldwijd nog altijd vele 
mensen geen toegang hebben 
tot medische zorg omdat zij in 
armoede leven. In dat verband 
pleit de paus ervoor om op basis 
van de beginselen van solida-
riteit en subsidiariteit samen te 
werken opdat iedereen toegang 
krijgt tot geschikte behandelin-
gen om zijn gezondheid te be-
houden en te herstellen. 

Verder spoort Franciscus men-
sen die in de zorg werken aan 
om voor ogen te houden “dat 
diagnostische, preventieve en 
therapeutische behandelingen, 

onderzoek, zorg en revalidatie 
altijd ten dienste staan van de 
zieke persoon; ja, het zelfstan-
dig naamwoord ‘persoon’ heeft 
voorrang boven het bijvoeglijk 
naamwoord ‘ziek’”. De paus 

pleit voor een gepersonaliseer-
de benadering van zieken, niet 
alleen van genezing, maar ook 
van zorg, met het oog op een 
integrale menselijke genezing. 
Zieke mensen hebben niet alleen 
nood aan professionele medi-

sche en verpleegkundige hulp. 
Er moet ook oog zijn voor de 
intellectuele, affectieve en spiri-
tuele dimensie van het leven van 
de patiënt en zijn relaties met 
vrienden en familie. 

In de parochie De Goede Her-
der zijn meerdere werkgroepen 
werkzaam waarbij de aandacht 
uitgaat naar zieken. Wil je deel 
uitmaken van zo’n groep in jouw 
woonplaats of wens je een zie-
kenbezoek van een pastor of 
van iemand van deze bezoek-
groep? Neem dan contact op 
met de pastoraal werkster via 
0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

BERNHEZE - De Werelddag voor de Zieken wordt ieder jaar gehouden op 11 februari. De 28ste editie 
heeft als thema een vers uit het Mattheüsevangelie: ‘Kom naar mij, jullie, die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan.’ (Mt 11,28). 

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

BERLICUM - Vanuit de parochie 
Heilige Augustinus, waartoe 
ook Heeswijk-Dinther en Loos-
broek behoren, vindt woensdag 
12 februari van 19.30 tot 21.30 
uur in De Kiem aan het Raad-
huisplein 4 een oecumenische 
avond plaats. 

Deze avond staat in het teken 
van nieuwe tradities, wegen 
naar elkaar toe. De afgelopen ja-
ren zijn er heel wat nieuwe tradi-
ties ontstaan zoals Taizé en Iona. 
En heel veel mensen bezoeken 
diverse kloosters. Wat hebben 
deze tradities ons te bieden en 
welke ervaringen hebben we 
daar zelf mee? Zijn we in staat 
om zelf met elkaar een nieuwe 
manier van vieren te bedenken 
en vorm te geven? We denken 

dit keer niet alleen na met elkaar, 
maar voeren ook uit. We slaan 
zelf nieuwe wegen in en bege-
ven ons wellicht op onbekend 
terrein.

Deze avond wordt geleid door 
dominee Dirk-Jan Bieren-
broodspot en pastor Isabel van 
Baal.

Oecumenische avond

Totaal onverwacht hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn lieve man, ons pap en opa

PIET VAN ROOSMALENPIET VAN ROOSMALEN
 Nistelrode, 25 mei 1940      † Nistelrode, 3 februari 2020 

echtgenoot van
Marietje van Roosmalen - van Kessel

    
Marietje 

Edwin en Karin, Isa, Fleur, Sjoerd

Mieke en Frank

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst die voor Piet  
wordt gehouden op vrijdag 7 februari om 11.45 uur in de 
aula van het crematorium te Uden aan de Belgenlaan 11. 

Piet is thuis, waar gelegenheid is om persoonlijk afscheid 
van hem te nemen op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur en 

op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Correspondentieadres: Linie 9, 5405 AR  Uden

Bron foto: www.begraafplaatsheesch.nl

In het teken van
nieuwe tradities

Meerdere werkgroepen 
werkzaam

Het heeft ons goed gedaan zoveel hartverwarmende reacties van 
u te mogen ontvangen. De grote belangstelling bij de begrafenis, 
de bloemen, de brieven, de kaarten en de troostende woorden 
hebben het afscheid van

Riek van Lith-Pepers
tot een indrukwekkende gebeurtenis gemaakt. Het doet ons 
goed dat zij voor zovelen veel heeft betekend.

Wij danken u oprecht voor uw betrokkenheid.

Willy van Lith
Kinderen en kleinkinderen

Nistelrode, februari 2020

‘Ook al zie je het niet, het wil niet 
zeggen dat het er niet is
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V.l.n.r.: Willem van den Brand (bedrijfscontactfunctionaris gemeente Bernheze), Peter van Tilburg (voorzitter 
SOB) en Rien Wijdeven (wethouder)

Lancering nieuwsbrief
voor ondernemers in Bernheze

BERNHEZE - De gemeente vindt het belangrijk om lokale ondernemers beter op de hoogte te houden 
van alle ondernemerszaken, waarbij de gemeente een rol speelt. Door verbindingen creëren we samen.

Daarom introduceert zij het ‘Ondernemersnieuws’. Een digitale nieuwsbrief met nuttige informatie, 
nieuws en handige tips voor en door ondernemers over onderwerpen zoals bijvoorbeeld het inkoopbeleid,  
subsidies, de arbeidsmarkt en duurzaamheid. Aanmelden voor deze periodieke nieuwsbrief kan via  
www.bernheze.org. 

Gastenhuis 20 Heeswijk-Dinther
0413-432064 - info@rdmadvies.nl  - www.rdmadvies.nl

Verzekerd van persoonlijk contact!

hypotheken • verzekeringen • financieel advies
RaaijmakersRaaijmakers & de Molde Mol Advies

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

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

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

Wie, wat, waar
en wanneer

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Op de foto van 29 januari zijn diverse reacties binnen gekomen, vooral van de familie Van den Broek- Smits. 
Simon Smits wist te vertellen dat het de familie van Toon van den Broek is die in de boerderij tegenover de 
zuivelfabriek woonde. Ook wist hij de meeste namen te noemen, zelfs van de huishoudster, dat is Marie 
van de Wetering. Conny Smits wist dat de frater die links zit een broer van Toon is. De overige fraters waren 
collega’s uit Oss die wel eens op bezoek kwamen. 

Extra zakcentje
bijverdienen?

Word bezorger
van deze krant!

Meer informatie: 0412-795170 
of bezorging@bernhezemedia.com

Zo zijn er fietstochten naar de 
Wijstgronden, het Vluchtoord 
uit de Eerste Wereldoorlog, een 
Planetenfietspad, een fietspad 
dwars over de Maashorst en, in 
samenwerking met de Natuur-
begraafplaats, een fietstocht ‘Be-
graven door de eeuwen heen’. 
Hierbij komen natuur, cultuur-
historie en het Wijstverschijnsel 
ruim aan bod. Ook op wandel-
gebied komt de bezoeker volop 
aan zijn trekken: Behalve de zes 
vaste wandelingen van het na-
tuurcentrum is er een lange his-
torische Akkerdorpenwandeling, 
een lange wandeling naar de 
Pannekoekenbakker in Zeeland 
en een nieuwe, korte wandeling 
naar het begrazingsgebied. 

Er is veel belangstelling voor de 
grote grazers van de Maashorst 
en veel bezoekers komen spe-
ciaal om ze te bezoeken. Er zijn 
evenveel bezoekers die liever 
geen grote grazers tegenkomen; 
voor hen is het heel goed mo-

gelijk te fietsen en te wandelen 
zonder dieren tegen te komen. 

We streven ernaar evenveel ac-
tiviteiten met als zonder dieren 
aan te bieden, zodat ieder naar 
eigen voorkeur volop kan ge-
nieten van al het moois dat de 
Maashorst te bieden heeft!

Alle wandel- en fietskaarten zijn 
in het natuurcentrum te koop. 
Kijk voor openingstijden en meer 
informatie op 
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

Wandelen en fietsen
bij Natuurcentrum
De Maashorst
Voor elk wat wils!

NISTELRODE - Al jarenlang zijn er diverse wandel- en fietstochten 
die beginnen en eindigen bij Natuurcentrum De Maashorst. Het na-
tuurcentrum probeert steeds nieuwe tochten te maken, zodat het 
gebied steeds beter op de kaart komt en alle bijzonderheden van de 
Maashorst voor alle belangstellenden goed te bezoeken zijn.
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Marjo Lucker: “Nadat we als 
Ex-Adjudanten een aantal ja-
ren de onthulling van de Prins 
verzorgd hebben, waren we op 
zoek naar een nieuwe manier om 
een bijdrage te leveren aan het 
carnaval in Snevelbokkenland. 
Omdat de Ex-Adju’s enorm van 
een feestje houden werd al snel 
duidelijk welke richting het op 
zou gaan. Gelukkig waren Mar-
co en Monique van de BAR net 
zo enthousiast als wij en kunnen 
we terecht op deze toplocatie.”

Het wordt een carnavalsfeest 
met de carnavalskrakers van vrû-
ger en van nu. Iedereen is wel-
kom en we hebben geen leef-
tijdsgrens. Of ja, tot 77 jaar ben 
je welkom! Tijdens het feestje 
houden we een ludieke compe-

titie bierpulschuiven! Je kunt je 
ter plekke inschrijven om te strij-
den voor de nu al felbegeerde 
wisseltrofee. Er komt een tent 
tegen de BAR aan te staan zo-
dat we ruimte hebben voor een 
groots feest! Plein 1969 biedt 
ruimte genoeg om je fiets, step 
of scootmobiel te parkeren en 

met een cafetaria langs de deur 
hebben we een locatie waar we 
tot in de late uurtjes een gewel-
dig feestje gaan maken! 

Wanneer: zondag 23 februari 
(na de optocht).
Aanvang: vanaf 18.30 uur.
Locatie: de BAR, Plein 1969.

Loat ze mar schuive!
SNEVELBOKKENLAND - Club Ex-Adjudanten organiseert een nieuw carnavalsfeestje in samenwerking 
met de BAR. Dit feestje gaat plaatsvinden op zondagavond 23 februari vanaf 18.30 uur in de BAR.

44ste jaargang voor pronkzittingen Weversrijk

WEVERSRIJK - De Weverszittingen hadden dit jaar een jubileum te vieren: 44 jaar een succesformule voor dit dorpsfeest met een carnavaleske inslag. Carnavals Stichting 
De Wevers lukte het ook dit jaar om een gezellige avond te organiseren met vooral Nisseroise talenten. Opvallend waren onder andere: Geert Herckenrath en Niek Leenders met 
hun act ‘Uit de to(o)n geproat’. Zij haalden veel grappige momenten aan, die afgelopen jaar opgevallen waren. Afwisselend en onderhoudend vloog de tijd om, al vond Niek 
het vele vrijwilligerswerk dat Geert beloofd had te doen aan ‘onzen Henk’, veel te lang duren. Het publiek had zich echter niet verveeld, net als de act van Pieter Meulendijks die 
wederom succesvol de avond afsloot als enige Tonproater in de ton. De afterparty had een primeur met de aparte feestzaal, waar de twee avonden afgesloten werden met groot 
muzikaal geweld, tot in de late uurtjes.   Meer foto’s: www.mooibernheze.nl/albums

Meatlof Pieter MeulendijkSlagwerkgroep Uit de To(o)n geproat

Uitreiking
Na een welkomstwoord door de 
voorzitter van Stichting Carna-
valsviering Heesch, was eerst het 
woord aan Prins Porcellus XLIII 
en zijn Adjudant. Zij namen op 
humoristische wijze het bedrijf 
onder de loep. Vervolgens was 
het woord aan Prins Porcus XLIX 
en zijn Adjudant, om hun ludie-
ke visie te geven op het fami-
liebedrijf en directieleden in het 
bijzonder.

Zeer trots namen Jan, Harold 
en Ron de Gouwe Kreuge in 
ontvangst. In hun dankwoord 
lieten zij weten trots te zijn op 
deze hoogste onderscheiding 
van Krullendonk. Wethouder 
Van Boekel benadrukte bij zijn 
felicitaties namens de gemeente 
Bernheze, hoe belangrijk het is 
om oog te hebben voor de lokale 
ondernemers. Hij roemde vooral 
de maatschappelijke inzet. 

Liedjesfestival
Tijdens het supergeslaagd Krul-
lendonks Liedjesfestival 2020 
werd gestreden om de felbe-
geerde bokaal, maar vooral ook 
om de eer. Met eigengemaakte 

teksten presenteerden de deel-
nemers zich op enthousiaste wij-
ze. De deskundige jury, bestaan-
de uit Prins Porcus en Porcellus 
met hun Adjudanten, koos CV 
De Rommelpot uit tot winnaar. 
In de uitslag werden ook de 
stemmen van het publiek mee-
genomen.

De gastvrijheid van CC De Pas 
en de geweldige muzikale invul-
ling door The Picadilly’s en Re-
mote Rental zorgden voor een 
meer dan geslaagd feest! 

Uitslag Krullendonks Liedjesfes-
tival 2020:
- CV Rommelpot: 
 Springe 2020!
- De Prinselijke Raad van Elfvis: 

Mun kratje
- Van klens af on un echt His 

Vérke: Herinnering on vruger
- Zooitje goed geregeld: 
 Wij gaon wa vertelle
- Prinselijke Hofkapel 
 De Dors(t)vlegels:
 Gouwe Kreugebal
- ‘t Blauw Kliekske: 
 Op vakantie (deel 2)
- Jeugdbestuur: Met de jeugd 

op pad.

50e Gouwe Kreuge
uitgereikt aan
Van Munster Recyclers

KRULLENDONK - Onder enorme belangstelling is afgelopen zater-
dag de 50ste Gouwe Kreuge uitgereikt aan Van Munster Recyclers. 
Aansluitend was het een groot feest met het Krullendonks Liedjes-
festival en de muzikale klanken van The Picadilly’s en Remote Rental.

Een carnavalsfeest met 
de carnavalskrakers 
van vrûger en van nu

Dans
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Krullendonkse onderscheiding
voor Rob van Gaal

Rob bouwt, aangestoken door 
het enthousiasme van zijn zoon 
(een groot carnavalliefhebber), al 
jarenlang mooie dingen voor de 
kinderoptocht. Eerst alleen samen 
met zijn zoon, maar vanaf 2014 
kwamen er vrienden en vriendin-
nen bij. In totaal een mooi nieuw 
clubje van tien personen en dat 
werd... ‘Nei Grei’. In de bouw-
schuur van ‘Opa Piet’, vroeger 
ook heel actief met het bouwen 
van carnavalswagens, worden al 
een flink aantal jaren de mooiste 
carnavalswagens gebouwd voor 
de jeugdoptocht. 

De jongens en 
meiden doen na-
tuurlijk zoveel 
mogelijk zelf, 
maar sommige 
dingen zijn nog 
net iets te las-
tig waardoor ze 
wel wat hulp van 
ouders konden ge-
bruiken. Die hulp kregen 
en krijgen ze volop. Alle ouders 
helpen een handje mee. Maar 
Rob is en was niet weg te slaan 
uit de bouwschuur. Jaar in, jaar 
uit zorgt hij samen met de jon-
gens en meiden dat er weer een 
prachtige wagen wordt gemaakt. 
Geen moeite is hem teveel. Door 
zijn inzet zorgt hij ervoor dat de 
jongens en meiden steeds weer 
enthousiast worden om ideeën 

te verzinnen en deze verder uit 
te werken. 

Hij verdeelt de taken, neemt 
het zwaardere werk samen met 
twee andere ‘Robben’ voor zijn 
rekening en hij zorgt dat er altijd 
voldoende bouwmateriaal wordt 
verzameld. 
Deze inzet vindt de Stichting 

Carnavalsviering Heesch gewel-
dig en heeft dat dan ook beloond 
met een officiële onderscheiding: 
de Verkesmem!
Bij de bouwschuur in aanwezig-
heid van Nei Grei en alle betrok-
ken ouders, werd de onderschei-
ding feestelijk uitgereikt, waarbij 
de Krulkapel zorgde voor de mu-
zikale omlijsting.

KRULLENDONK - Afgelopen zondagmiddag is Rob van Gaal onderscheiden door Jeugdprins Porcel-
lus XLIII met de ‘Verkesmem’ voor zijn verdiensten en zijn inzet voor de Hisse jeugdcarnavalsclub 
‘Nei Grei’.

Jeugdadjudant, Rob en Jeugdprins Porcellus XLIII

De Huppelpierkes hebben twee 
mooie dansen laten zien. De 
nieuwe dans was de ‘Candy-
man’, ze swingden hiermee 
echt de pan uit. Prins Teun d’n 
Urste en zijn adjudant dansten 
enthousiast mee. Tonproater 

Freddy van den Elzen voerde 
zijn nieuwe buut uit, de ‘mode-
politie’. Vervolgens werden de 
aanwezigen in een betoverend 
sprookje meegenomen naar 
Neverland met 8’s. 

Bijeen zorgde voor een muzikale 
act over Vorstenbosch en in het 
bijzonder met hun Alpaca’s.

De oud-prinsen gaven een kijkje 
in de toekomst en wie we daar 
mogelijk als prins of prinses aan 
gaan treffen. Jong Nederland liet 
op schitterende wijze zien dat 
verschillende personen in dezelf-

de rol geen probleem is op een 
podium. 
De vriendengroep van prins 
Teun d’n Urste heeft met haar 
voorstelling ‘Fabulous Festival’ 
een enthousiaste show weten 
neer te zetten; een show waar 

de prins trots op mag zijn. De 
Panty’s wisten de avond specta-
culair af te sluiten met ‘de hamer 
d’r op’ show.

Hilde Verstegen heeft de zitting-
avonden in MFA De Stuik zoals 
gewoonlijk ‘Fabulous’ gepresen-
teerd. Na deze mooie avonden, 
zijn wij klaar voor carnaval. Laat 
carnaval maar komen in het al-
tijd gezellige Vorstenbosch met 
onze eigen prins Teun d’n Urste 
en zijn slogan ‘Bal met Carnaval, 
doar hamer ik op!’

Alaaf!

Pronkzitting 2020
Vorstenbosch

PIERENRIJK - MFA De Stuik was dit jaar omgetoverd tot het Kings-
wood casino in the Fabulous Vorstenbosch. Vier avonden waar het 
plezier vanaf straalde. Vier uitverkochte zalen en 105 artiesten van 
eigen bodem brachten Vorstenbosch op de been. De 40ste pronkzit-
ting was weer een groot succes!

‘Een show waar prins Teun d’n Urste 
trots op mag zijn

‘Jongens en de meisjes 
doen natuurlijk zoveel 
mogelijk zelf’
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Maashorst Ondernemers klaar voor 2020

Netwerken en ideeën pitchen
Voor komend jaar staan er vier 
interessante bijeenkomsten op 
het programma, waarbij er volop 
mogelijkheid is voor de leden om 
te netwerken, ideeën te pitchen 
en inspiratie op te doen. 

De bijeenkomsten zullen plaats-
vinden in de maanden maart, mei, 
oktober en december. De bijeen-
komsten vinden ’s avonds plaats 
en gaan natuurlijk vergezeld van 
een hapje en een drankje.

Nieuwsbrief ook voor niet-leden
Ook verschijnt dit jaar weer de 
maandelijkse nieuwsbrief voor 
de leden van Maashorst On-
dernemers. In deze nieuwsbrief 
staat het laatste nieuws van het 
bestuur, worden nieuwe leden 
voorgesteld en blikken we voor-
uit én terug op leuke events. Voor 
ondernemers die overwegen om 
zich aan te sluiten bij Maashorst 
Ondernemers, is een bezoek aan 
een van de bijeenkomsten en de 
nieuwsbrief een goede manier 

om alvast geïnformeerd te wor-
den over alles waar de stichting 
zich mee bezighoudt. Aanmel-
den voor de nieuwsbrief kan op 
www.maashorstondernemers.nl, 
onderaan de homepage.

Enquête 
Verder wil het bestuur van Maas-
horst Ondernemers een enquête 
houden om nóg beter in te kun-
nen spelen op de wensen en be-
hoeften van de ondernemers in 
het Maashorstgebied. Er komt 

een enquête voor leden waarin 
zij kunnen aangeven wat goed 
gaat of waar ze nog behoefte 
aan hebben. 

Daarnaast wil het bestuur ook 
een vragenlijst sturen naar 
niet-leden om te onderzoeken 
waarom zij (nog) geen lid zijn en 
wat een reden zou zijn om wel 
lid te worden. Zo hoopt het be-
stuur haar aanbod nog beter af 
te stemmen op de ondernemers.

Sportieve evenementen
Stichting Maashorst Onderne-
mers is initiatiefnemer van Maas-
horst Events, een stichting die als 
doel heeft het Maashorstgebied 
op de kaart te zetten. Met ruim 
3.500 deelnemers beleven zij 
jaarlijks leuke en sportieve events. 

In maart organiseren de onder-
nemers het Walking Event De 
Maashorst, samen met Wandel-
sportvereniging Ons Genoegen 
Schaijk. In april is het weer tijd 
voor de Maashorst Trailrun met 
als organisatiepartner De Keien 
Atletiek. 

Wil je met een team meedoen? 
Of als ondernemer lid worden en 
je bedrijf promoten? 
Kijk voor meer informatie op  
www.maashorst-events.nl. 
Daar vind je ook de laatste zon-
dag in augustus Maashorst  
Op díe Fiets.

Ben jij ondernemer en 
bij de Maashorst betrokken, 
bezoek dan 
www.maashorst-ondernemers.nl.

MAASHORST - Met bijna 100 leden en een volle agenda met interessante bijeenkomstenen en nieu-
we plannen is het bestuur van stichting Maashorst Ondernemers helemaal klaar voor 2020. De eerste 
bijeenkomst is 3 maart, waarbij ze de leden trakteren op een leuke en informatieve avond bij Billybird 
Volkel.

Leden komen op plaatsen waar je niet zomaar komt en je wordt goed geïnformeerd over het gebied
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Wereldwinkel Nistelrode, de Fairshop van Bernheze

NISTELRODE - Vrijdag 31 januari
was de laatste dag van de 
maand, maar de eerste dag van 
een nieuw tijdperk voor Wereld-
winkel Nistelrode, de Fairshop 
van Bernheze. 

De heropening van deze win-
kel werd dan ook met een klein 
feestje gevierd. “Het was onze 

grote wens, maar niet voor ons-
zelf. We doen dit om de produ-
centen in ontwikkelingslanden de 
kans te geven om op een eerlijke 
manier hun inkomen te verdie-
nen”, opende voorzitter Anja 
Fleischeuer het woord. 

Het Afrika Engakoor zorgde voor 
een toepasselijke muzikale klank 

en wethouder van Moorselaar 
beloofde Wereldwinkel Nistelro-
de te steunen. 
De voorzitter gaf hem daarop 
meteen een opdracht en zei: 
“Dan wil ik meteen de koe bij 
de horens pakken en u vragen 
maandag bij de koffieautomaat 
in het gemeentehuis aan ons te 
denken.”

Verwijzend naar de heerlijke kof-
fie die Wereldwinkel Nistelrode 
verkoopt, maar die nog niet door 
de gemeente geschonken wordt. 
Voor een fairtrade gemeente zou 
dit bijna vanzelfsprekend moeten   
zijn...

Hierna werd door Mientje
Koenen, een van de eerste 

initiatiefneemsters van Wereld-
winkel Nistelrode en Fenne van 
Boxmeer, de jongste vrijwilligster, 
de opening samen met Wet-
houder van Moorselaar verricht, 
waarna iedereen de winkel kon 
bewonderen. 

Meer foto’s vind je 
www.mooibernheze.nl/albums

Reünie
BS ‘t Maxend 
1992-1993
NISTELRODE - Bij Café 
‘t Tramstation is zaterdag 25 
januari een reünie gehouden 
van groep 8 van basisschool 
‘t Maxend. 

Er werden tot in de late uurtjes 
gezellige oude schoolverhalen 
opgehaald. Groep 8 Groepsfoto anno 2020
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AAN HET WERK

The Duke Club is een exclusieve business- en memberclub met één van de top golfbanen van Nederland. 
De exclusieve Whiskybar, unieke vergaderruimtes, het restaurant en de brasserie van hoog niveau en 
de schitterende terrassen met daarbij het hoge Hospitality-niveau maken de club uniek. Het verrezen 
gloednieuwe 5 sterren-plus The Duke Suites met 20 suites en daarbij een schitterende conferentiezaal 
maakt het World of Luxury gevoel compleet. 

Wegens groei van onze activiteiten zijn wij per direct op zoek naar: 

Marshall, 30-40 uur per week (m/v) 
Op zoek naar een uitdaging waar geen dag hetzelfde is? 

Ben jij een echte gastheer/vrouw en vind je het fantastisch om onze golfers een onvergetelijke 
dag te bezorgen? Dan is deze functie jou op het lijf geschreven. 
Wij zoeken een frisse, vlotte aanvulling binnen ons Marshall team. Als Marshall ben je gastheer in 
de baan en verantwoordelijk voor het starten en begeleiden van onze golfers. Je houdt toezicht op 
de veiligheid, spelregels en doorstroming in de baan. Wanneer je nog niet in het bezit bent van het 
diploma Regelcommissaris 1, dan biedt The Duke Club de mogelijkheid om deze te behalen. 

Lijkt het jou leuk om deel uit te maken van ons enthousiaste team, beschik jij over goede 
communicatieve vaardigheden en heb je een flexibele instelling, kom dan bij ons werken! 
Naast een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende werkomgeving, bieden wij een 
uitstekend salaris en goede arbeidsvoorwaarden. Tevens stimuleren wij het volgen van 
vakgerichte trainingen en opleidingen. 

Oproepkrachten caddie
Ben jij op zoek naar een leuke bijbaan? 

Vind jij het leuk om op een unieke locatie te werken? Ben je niet bang om de handen uit de 
mouwen te steken en vind je het heerlijk om de hele dag buiten te werken? Ben je minimaal een 
weekenddag beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou! 

Horeca 
Affiniteit met de Horeca? 

Wil jij in een unieke en uitdagende omgeving werken, kom dan eens kennis maken met The Duke 
Club. Gezien de huidige groei zijn wij op zoek naar Bedieningsmedewerkers (ook enkel voor de 
ochtenden), zelfstandig werkende koks en ontbijt koks. 

Ben jij naar aanleiding van de bovenstaande vacatures geïnteresseerd en gemotiveerd? 
Stuur dan jouw sollicitatiebrief met uitgebreid CV voorzien van een foto naar: 

The Duke Club 
T.a.v. de heer Marcel Arts 
Slotenseweg 11 
5388 RC NISTELRODE 
0412 611992 
receptie@thedukegolf.nl

Nieuwe Erven 21 • Heesch • info@jmeulendijk.nl • www.jmeulendijk.nl

Gevraagd

 Interieurverzorgster
voor 4 uur per week

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: 
06-53208815

NISTELRODE - Op Laarstede 
zijn we op zoek naar vrijwilli-
gers voor diverse activiteiten. 
Heb jij tijd, affiniteit met oude-
ren en zou je graag op een vaste 
dag of af en toe vrijwilligers-
werk willen doen? Dan zijn we 
op zoek naar jou! 

Voor meer informatie en/of een 
vrijblijvend gesprek kun je con-
tact opnemen met Sabine Rooij-
ackers, Coördinator Vrijwilligers: 

sabine.rooijackers@brabantzorg.eu,
06-13181615 of 0412-407020. 
Wij horen graag van je!

Laarstede zoekt
vrijwilligers

BERNHEZE - Voor de 22ste keer 
wordt de Roefeldag in Bernhe-
ze georganiseerd. Wil jij hierbij 
helpen? Voor de werkgroepen in 
Heesch en Vorstenbosch wordt 
er nog naar enkele vrijwilligers 
gezocht. 

Als middelpunt van de Roefel-
dag in jouw kern kom je in con-
tact met veel bedrijven en alle 
basisscholen. Je geeft advies bij 
de invulling van de Roefeldag 
bij nieuwe bedrijven en je proeft 
van het enthousiasme bij be-
drijven die soms al 22 jaar mee-
doen. En natuurlijk hoor je de 
verhalen van de kinderen. Wil je 
meer weten? Neem dan contact 
met ons op! 

Op www.stichting-ranja.nl vind 
je contactgegevens van de vrij-
willigers van Vorstenbosch en 
Heesch. Je kunt je ook meteen 

aanmelden via deze website. 
Roefelen is inmiddels een begrip, 
maar weet iedereen wel wat roe-
felen is? Roefelen is het Belgische 
woord voor snuffelen. Zo bieden 
wij de oudste kinderen van de 
basisschool de gelegenheid om 
een kijkje te nemen bij een aan-
tal bedrijven en instellingen in 
hun directe woonomgeving. 

Na afloop ontvangen we de kin-
deren per kern op de roefello-
catie waar we alle enthousiaste 
verhalen direct kunnen horen.

Vrijwilligers gezocht 
voor de Roefeldag

CC Servaes zoekt een notulist

Servaes is een gemeen-
schapshuis waarin ruim 50 vrij-
willigers samen vele inwoners 
uit Heeswijk-Dinther en ook 
daarbuiten gastvrij ontvangen. 
Een groot aantal clubs heeft 
hier haar thuisbasis. CC Servaes 
is een plek waar je elkaar kunt 
ontmoeten en samen activiteiten 
kunt ondernemen.

Om ook naar de toekomst toe 
als gemeenschapshuis een ge-
zellige, goed functionerende 
organisatie te kunnen blijven is 
er behoefte aan enthousiaste 
mensen die een deel van hun tijd 
en energie hiervoor beschikbaar 
willen stellen. 

Voor meer informatie en/of aan-

melding kun je je richten tot Jan 
Bouwman via 
voorzitter@ccservaes.nl of 
06-22235255 of tot 
Tonny van der Ven, 
secretariaat@ccservaes.nl

of 06-20216398. Ook kun je 
een bezoek brengen aan 
www.ccservaes.nl of vrijblijvend 
binnenlopen. 

We verwelkomen je graag!

HEESWIJK-DINTHER - CC Servaes is op korte termijn op zoek naar een notulist (man/vrouw) ter onder-
steuning van het huidige bestuur. De werkzaamheden van deze notulist zullen enkele uren per maand 
in beslag nemen. Kennis van de Nederlandse taal en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is 
gewenst. 
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Uurtje Klassiek:
De Jong Talent Klas

De Jong Talent Klas van het Bra-
bants Conservatorium laat alleen 
kinderen tot de studie toe die 
een uitzonderlijk muzikaal ta-
lent hebben en over voldoende 
mogelijkheden beschikken om 
straks tot de (inter)nationale top 

te behoren. De studie bestaat uit 
hoofdvaklessen, gehoortraining, 
theoretische vorming en de con-
certpraktijk. Het concert van aan-
staande zondag is onderdeel van 
de opleiding. 

De optredenden zijn Lasse 
Reijnen op cello, Jessica Lukken, 
Evan van Dijk en Abigail van 
Dijk op viool, Alex Hwang, Jay-
dian Daniel, Jiwani Ledder en 
Diana Pivak op piano. Jiwani, 

Alex en Jaydian spelen solower-
ken op piano van respectievelijk  
Mozart, Vladigerov en Rachma-
ninov. Evan en Abigail spelen 
vioolduos van Tchaikovski en 
Bartok. Evan, Lasse en Jiwani 

voeren een pianotrio van Mozart 
uit. Jessica Lukken en Diana Pivak 
openen het concert met Bach en 
sluiten het met Skoryk. 
Een zeer mooi en afwisselend 
programma.

HEESWIJK-DINTHER - Het Uurtje Klassiek is een geliefde kamermuziekserie in de kapel van zorginstel-
ling Laverhof. Het dierbaarst zijn de concerten die kinderen geven en zondag 9 februari is het zover 
want dan is het de beurt aan studenten van de Jong Talent Klas van het Tilburg’s Conservatorium. Je 
bent van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen. De aanvang is 15.00 uur en de toegang is een 
vrijwillige bijdrage. 

Evan van Dijk Jessica Lukken

Gastoptredens bij jeugdconcert
Muziekvereniging Servaes

Bijzonder aan deze ochtend is 
dat meerdere jeugdorkesten en 
jeugdslagwerkgroepen uit de re-
gio hun klanken laten horen. Het 
opleidingsorkest ‘The Musicma-
kers’ van Muziekvereniging Ser-
vaes uit Dinther trapt het pro-
gramma af. 

Vervolgens is het de beurt aan 
de slagwerkroep van Sint-Mi-
chielsgestel. Het opleidingsor-
kest ‘Da Capo’ uit Hedel heeft 
vervolgens een mooi repertoire 
voor u in petto. Daarna zullen 
de slagwerkers van ‘The (young) 

drumkids’ uit Dinther hun swin-
gende klanken laten horen. Blok-
fluitgroep ‘BLINK’ uit Dinther en 

de Blazersklas uit Sint-Michiels-
gestel showen daarna hun mu-
zikaliteit. Last but not least, is 
het de beurt aan het leerorkest 
uit Sint-Michielsgestel. Als klap 

op de vuurpijl wordt deze mu-
zikale ochtend door alle jonge 
muzikanten afgesloten met een 
gezamenlijk optreden inclusief 
een verrassend bijbehorend to-
neelstuk. 

Het jeugdconcert vindt plaats 
in het verenigingsgebouw ‘De 
Muziekfabriek’, Abdijstraat 53 in 
Heeswijk-Dinther. 

Jong en oud is van harte welkom 
om naar al deze jonge talenten 
uit de regio te komen luisteren. 
De toegang is gratis.

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 9 februari 2020 organiseert Muziekvereniging Servaes om 10.30 uur 
een jeugdconcert. Tijdens deze muzikale ochtend zal veel jong muzikaal talent op het podium staan. 

‘Alle jonge muzikanten 
sluiten af met een 
gezamenlijk optreden’

‘Met uitzonderlijk 
muzikaal talent’
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11 februari 2020
19.00 – 20.30 uur
Inloopavond nieuwbouw 
Centrumplan 2 Achterstraat 
Zalencentrum De Hoefslag, 
Nistelrode

12 februari 2020
19.30 uur
Bewonersavond Traverse 
Heeswijk-Dinther
Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther

21 maart 2020 
Landelijke Opschoondag 

Meer informatie:
www.bernheze.org

AGENDA

PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

We zijn op zoek naar:
- Accommodatiebeheerder
- Medewerker kabels
 en leidingen

Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

VACATURE

Kom op zaterdag 21 maart weer 
in actie en ruim op verschillende 
plaatsen in de gemeente Bern-
heze zwerfafval op.

Dit jaar slaan de Wildbeheer-
eenheden de handen ineen met 
Team Schoon van adviesbureau 
De Bries en de gemeente Bern-
heze, om samen nog meer men-
sen in actie te laten komen tegen 
zwerfafval. 
 
Extra geld voor je vereniging 
De gemeente Bernheze geeft 
verenigingen een vergoeding, 
die zich inzetten om zwerfvuil 

op te ruimen in de gemeente. 
Een deelnemer die minimaal  
2 uur opruimt, ontvangt een ver-
goeding van € 10,- tot maximaal 
€ 150,- per groep. Alleen ver-
enigingen komen in aanmerking 
voor deze vergoeding (buurt-, 
sportvereniging, school, bedrijf, 
politieke partij, etc.). 
 
Enthousiast geworden? 
Meld je aan
Willen jij en je buren, vrienden of 
familie de buurt een stuk scho-
ner maken? Fijn, want hoe meer 
mensen meedoen, hoe groter 
het effect. Meld je aan op 

www.bit.ly/LOD2020-Bernheze.
Via je aanmelding zijn promotie- 
materialen beschikbaar om bu-
ren, collega’s of (mede-)leerlin-
gen enthousiast te maken om 
mee te doen. 

Heb je geen groep, maar wil je 
toch graag meedoen? Meld je 
aan als zelfstandige opruimer en 
sluit later eventueel aan bij een 
groep. Voor opruimacties in het 
buitengebied geldt een minimale 
leeftijd van 16 jaar.

Hopelijk tot ziens op de Landelij-
ke Opschoondag!

Beloning voor de jaarlijkse opschoonacties in Bernheze

Inloopavond
Op 11 februari bent u tussen 
19.00 - 20.30 uur van harte wel-
kom in zalencentrum De Hoef-
slag aan De Wan 1A in Nistelrode 
om de voorlopige bouwplannen 
te bekijken. Daarnaast is er alle 
ruimte tot het stellen van vragen 
aan vertegenwoordigers van de 

ontwikkelaar en de gemeente 
Bernheze. Tot vrijdag 21 februari 
ligt het ontwerpbestemmings-
plan ter inzage in het gemeente-
huis in Heesch. 

Nieuwbouwproject
In Nistelrode (vlakbij de Laar en 
de Achterstraat) wordt nieuw-

bouwproject ‘Centrumplan 2 
Achterstraat’ gebouwd. Aan het 
Hazenveld worden in totaal 20 
woningen gebouwd. Aan een 
tweede woonhof aan het Ha-
zenveld in Nistelrode - vlakbij het 
centrum en nagenoeg grenzend 
aan de landerijen van de Ach-
terstraat - worden 6 rijwoningen 

en 8 twee-onder-een-kapwonin-
gen gerealiseerd. Bovendien is er 
ruimte voor 6 ruime bouwkavels. 
Ook starters komen aan hun trek-
ken; 4 rijwoningen en 1 hoekwo-
ning zijn voor hen bestemd. Via 
www.centrumplanachterstraat.nl 
houdt de ontwikkelaar u op de 
hoogte van de ontwikkeling. 

Inloopavond nieuwbouw Centrumplan 2 Achterstraat 
De verkoop van het nieuwbouwproject ‘Centrumplan 2 Achterstraat’ start waarschijnlijk in het voorjaar van 2020. Tijdens een inloopavond 
op dinsdag 11 februari informeert Jansen Bouwontwikkeling bewoners en belangstellenden over de woonhof.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen 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 
personen 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.
- Üsküp, Ömer , 
 geboren 23-07-1952
- Üsküp, Halûk,  
 geboren 26-08-1978 
- Süs, Güleren, 
 geboren 06-11-1955
- Polderman, Rien, 
 geboren 24-05-1962
- Ðurđević, Sonja, 
 geboren 03-08-1989
      
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen 
of heeft u vragen, neem dan 
contact op met het de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente 
Bernheze via 0412-45 88 88 of 
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Collectevergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning verleend aan:
- Handbalvereniging DOS’80 

voor het houden van een 
openbare geldinzameling in 
de vorm van het verkopen van 
bloemen op 11 april 2020 in de 
kern Heesch. De beschikking is 
verzonden op 30 januari 2020.

- Stichting Goede Doelen Week 
Heesch voor het houden van 
een openbare geldinzameling 
van 29 maart t/m 4 april 2020 
in Heesch voor de volgende 
instellingen: Alzheimer Neder-
land, Nederlandse Brandwon-
den Stichting, Diabetes Fonds, 
Hartstichting, KWF Kanker-
bestrijding, Hersenstichting, 
Longfonds, Maag Lever Darm 
Stichting, Nierstichting, Reu-
ma Nederland, Prinses Beatrix 
Spierfonds (en sector hulp wel-
zijn), Amnesty International, 
Stichting Gehandicapte Kind 
(NSGK), Fonds Gehandicap-
tensport en Jantje Beton. De 
beschikking is verzonden op 30 
januari 2020.

- Stichting Goede Doelen Week 
Heeswijk-Dinther voor het 
houden van een openbare geld- 
inzameling van 6 t/m 9 april 
2020 in Heeswijk-Dinther voor 

de volgende instellingen: Na-
tionaal Fonds Kinderhulp, Ne-
derlandse Hartstichting, Nier-
stichting Nederland, Nationaal 
MS Fonds, Maag Lever Darm 
Stichting, Diabetes Fonds, 
HandicapNL, Rode Kruis, KWF 
Kanker Bestrijding, Hersen-
stichting, ReumaNederland, 
Nederlandse Brandwonden-
stichting, Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte 
Kind en Amnesty International. 
De beschikking is verzonden 
op 30 januari 2020.

- Stichting Goede Doelen Week 
Loosbroek voor het houden 
van een openbare geldinzame-
ling van 2 t/m 6 juni 2020 in 
Loosbroek voor de volgende 
instellingen: Diabetes Fonds,

 Fonds Gehandicaptensport, 
HandicapNL, Hartstichting,

 KWF Kankerbestrijding, Long-
fonds, Nationaal MS- Fonds, 
Epilepsiefonds, Nationaal

  Fonds Kinderhulp, Nederlandse 
Brandwondenstichting, Nier-
stichting en het Reumafonds. 
De beschikking is verzonden 
op 30 januari 2020.

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

Inzameling oud ijzer 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft toestemming 
verleend voor het houden van 
een openbare inzameling van 

Maak altijd een afspraak
www.bernheze.org/afspraak

Naar de gemeente?

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

GEMEENTEBERICHTEN

oud ijzer op 11 april 2020 in Nis-
telrode aan Fanfare Sint Lamber-
tus. De beschikking is verzonden 
op 30 januari 2020. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verleende terrasvergunning
- Aan Café In d’n Ollie is een 

vergunning verleend om ter-
rasmeubilair te plaatsen op 
het voor publiek toegankelij-
ke (verharde) gedeelte van de 
weg, gelegen bij Hoofdstraat 
28, Heeswijk-Dinther.

- Aan horecabedrijf Le Petit 
Monde is een vergunning ver-
leend om terrasmeubilair te 
plaatsen op het voor publiek 
toegankelijke (verharde) ge-
deelte van de weg, gelegen 
bij Mgr. van Oorschotstraat 9, 
Heeswijk-Dinther.

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

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
T.V. De Ballendonk, Droeven-
daal 4 in Heeswijk-Dinther heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:34B, lid 4 APV melding gedaan 
van een activiteit op 8 februa-
ri 2020. Van deze mogelijkheid 
mag door de inrichting maximaal 
6 keer per jaar gebruik worden 
gemaakt. Tijdens de activiteit 

gelden er ruimere schenktijden 
dan normaal. Voor de exacte 
normen verwijzen wij u naar arti-
kel 2:34B, lid 1 en 2 van de APV, 
die te vinden is op www.bernhe-
ze.org.

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Stichting De Kreuge voor het 

organiseren van de verlichte 
carnavalsoptocht op 22 fe-
bruari 2020 van 19.19 uur 
tot 21.30 uur in het centrum 
van Loosbroek. De volgende 
wegen worden (gedeeltelijk) 
afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers: Dorps-
straat, Krommedelseweg, Pas-
toor de Grootstraat, Jan Dob-
belsteenstraat, Donatusstraat, 
Schaapsdijk en Molenhoeve in 
Loosbroek. De beschikkingen 
zijn verzonden op 3 februari 
2020.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- W.O. Jeugd- en Gezinsvier-

daagse voor het organiseren 

van een Openingswandel-
tocht op 8 maart 2020 van 
08.00 tot 17.00 uur vanuit 
Natuurtheater De Kersouwe in 
Heeswijk-Dinther. De toestem-
mingsbrief is verzonden op 3 
februari 2020.

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

Drank- en horecawet
 
De burgemeester heeft een 
vergunning verleend voor het 
uitoefenen van het horeca-
bedrijf Le Petit Monde, Mgr. 
van Oorschotstraat 9 in Hees-
wijk-Dinther. De vergunning is 
verzonden op 17 januari 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Leliestraat 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 ‘Leliestraat ong. Heesch’, 
te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl met IDN-code 
NL.IMRO.1721.BP leliestraat-
ong-ow01).

Inhoud: Het ontwerpbestem-
mingsplan maakt het mogelijk 
om op het perceel kadastraal 
bekend als Heesch, sectie B, 
nummer 6572, gelegen aan 
de Leliestraat in Heesch, één 
vrijstaande woning te realise-
ren door middel van een ruim-
te-voor-ruimterecht.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Ontwerpbestemmingsplan
Wijststraat naast 18 Heesch
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke orde-
ning de ter-inzage-legging be-
kend van het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Wijststraat naast 
18 Heesch’, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BP 
WijststrNst18-ow01).
Inhoud: Het plan betreft het 
toevoegen van een ruim-
te-voor-ruimtewoning.
Op basis van de Wet Geluidhin-
der ligt het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden geluid, inclusief het 
akoestisch rapport en de daarbij 
behorende stukken, tegelijk met 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘Wijststraat naast 18 Heesch’ 
voor een ieder ter inzage.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 
 
Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg 11a
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening ivm vesti-
gen bedrijf

 Datum ontvangst: 29-01-2020
Nistelrode
- Dintherseweg 27
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening ivm huis-
vesten arbeidsmigranten

 Datum ontvangst: 30-01-2020
Procedure 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.

Heesch
- Boogstraat 14
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 27-01-2020
- Plan De Erven kavel 22K02
 Oprichten bungalow
 Verzenddatum: 28-01-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

WWW.BERNHEZE.ORG
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OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
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Nu ook op
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hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen  Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €€10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

  Video Design Lunenburg
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De speerpunten van 50PLUS 
Bernheze i.o. zijn bestrijding van 
eenzaamheid, menselijke zorg, 
tegengaan van leeftijdsdiscrimi-
natie, veiligheid en burgers die 
zich niet gehoord voelen een 
stem terug geven en in het bij-
zonder de oudere generatie. 

Als gevolg van leeftijddiscrimina-
tie krijgen ouderen geen baan en 
worden jongeren zwaar onder-
betaald terwijl ze hetzelfde werk 
doen. De grens voor het mini-

mumjeugdloon ligt op 21 jaar. 
Leeftijdsdiscriminatie dus! 50Plus 
wil volwassen loon voor volwas-
sen werk! Schaf dus het mini-
mumloon voor iedereen vanaf 
18 jaar af. Een beter loon om bij-
voorbeeld minder te lenen voor 
de opleiding. Ondernemers, ook 
in Bernheze, mogen natuurlijk 
gewoon volwassen loon betalen 
aan elke 18-, 19- en 20- jarige. 

Door lid te worden steun je de 
politici van 50PLUS en beslis je 

mee over gemeentelijke en lan-
delijke verkiezingsprogramma’s. 
Als nieuw lid krijg je een rond-
leiding in de Tweede Kamer met 
een fascinerend kijkje achter de 
schermen! Lid worden kost je 
het eerste jaar slechts € 1,- per 
maand. Vervolgens betaal je  
€ 25,- per jaar. Wil je lid wor-
den of actief meedoen met team 
50Plus Bernheze i.o.? Meld je 
dan bij Hans Bongers via 
hans.bongers62@gmail.com 
of 06-18604538.

Leeftijdsdiscriminatie
bij jongeren en ouderen

De politieke partij 50PLUS heeft bij de laatste verkiezingen in Bernheze een 
zodanig aantal stemmen behaald dat twee zetels in de gemeenteraad moge-
lijk zijn. Als liberale middenpartij die staat voor behoud van sociale waarden 
is dat logisch, gezien de afbraak van deze waarden die de afgelopen jaren 
heeft plaatsgevonden. 

Hans Bongers, 50Plus Bernheze i.o.

Aftrap sportakkoord Bernheze
Met de aftrap van het sportak-
koord op 27 en 29 januari is de 
eerste stap gezet. Een eerste 
stap naar gezond, betaalbaar en 
veilig bewegen voor iedereen. 
Sportclubs, verenigingen, kinder-
opvang, sportscholen, ouderen-
bonden en (basis)scholen willen 
graag een steentje bijdragen. 

In de begroting van de gemeente 
Bernheze zijn middelen gereser-
veerd om projecten succesvol te 
maken. Goede ideeën kunnen 
op financiële hulp rekenen. Dat 

is voor de SP belangrijk. Vooral 
aandacht voor mensen die door 
eenzaamheid in een isolement 
dreigen te komen. 

Door hen te betrekken bij sport 
en bewegen komen ze onder de 

mensen. Sociale contacten kun-
nen gelegd worden. Alle instellin-

gen en clubs die iets met sport en 
bewegen hebben, kunnen hun 
maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid nemen. Mooi om te zien 
hoe er vanuit de vijf kernen initi-
atieven genomen worden. Daar-
om is het percentage mensen dat 
beweegt in Bernheze hoger dan 
het landelijk gemiddelde. Een 
pluim voor het Bernhezer vereni-
gingsleven. 

Daar is de SP trots op. Samen 
doen is de kern van de bood-
schap bij bewegen. 
Laat Bernheze zo door gaan! 

Gezond bewegen voor iedereen

Op 27 en 29 januari jongstleden was de aftrap van het Bernhezer sport- 
akkoord. De SP is groot voorstander van gezond en veilig bewegen voor 
iedereen. Ruimte voor de topsporters (prestaties) en ruimte voor de breed-
tesport (recreatief). Belangrijk blijft dat iedereen op zijn/haar niveau kan 
bewegen. Vandaar dat alle instellingen die iets met sport en bewegen te 
maken hebben, uitgenodigd zijn deel te nemen aan het sportakkoord. De 
opkomst op 27 en 29 januari was prima. 

Cor van Erp, raadslid SP Bernheze

Sinds enige tijd worden de loka-
le politieke partijen in Nederland 
ondersteund door dit kennis-
punt. Het lijkt een mooi gebaar 
van de regering om de lokale 
partijen vanuit het ministerie te 
ondersteunen, maar het staat 
in geen enkele verhouding tot 
de 25 miljoen euro die zij jaar-
lijks toebedeelt aan de landelijke 
partijen om hun werk te kunnen 
doen.

We leerden onder andere dat we 
onze nieuwe leden eigenlijk al 
kennen, maar nog niet hebben 

kunnen overtuigen om de stap te 
maken. Dus hierbij doen we een 
oproep aan iedereen die ons wil 
steunen in welke vorm dan ook. 
Kom erbij! Er is nog volop plek 
binnen onze partij voor meer me-
ningen en meer betrokkenheid.

Kijk op onze website voor het 
aanmeldformulier of spreek een 
van onze mensen in je omgeving 
aan. Wij kijken uit naar jouw 
komst.

Denk mee, doe mee, word lid! 
a.vanden.akker@bernheze .org

Kom d’r bij!

Onlangs zijn wij als Lokaal bijgepraat door 
het Kennispunt Lokale Politieke partijen 
over het belang van de werving van nieu-
we leden. Ondanks dat in heel Nederland 
nog geen twee procent van de bevolking 
lid is van een politieke partij vinden wij het 
belangrijk dat we gesteund worden door zo 
veel mogelijk leden.

John van den Akker, bestuurslid Lokaal

Vorige week donderdag hebben 
we in de gemeenteraad de ver-
ordening Maatschappelijke on-
dersteuning vastgesteld. In deze 
verordening is geregeld wanneer 
iemand die een hulpvraag heeft, 
in aanmerking komt voor onder-
steuning. Een hulpvraag is dan 
bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, 
aanpassing van een woning of 
aangepast vervoer. In de ver-
ordening staan ook de criteria, 
waaraan de hulpvraag getoetst 
wordt. En bij het lezen van deze 
verordening had ik zo’n zelfde 
ervaring als ik hierboven heb be-
schreven: waarom is dit zo moei-
lijk leesbaar? Dit is voor een nor-
maal mens toch niet te begrijpen. 
En dat voor een verordening die 

gericht is op de meest kwetsbare 
mensen in onze samenleving...

Namens Progressief Bernheze 
heb ik bij het college aangedron-
gen op eenvoudiger taalgebruik 
zodat iedereen gewoon begrijpt 
wat er in een verordening staat 
en weet waar hij of zij recht op 
heeft. Dat zou toch normaal 
moeten zijn.

Voor nu heeft het geen nut ge-
had. De verordening is vastge-
steld, mét alle moeilijke woorden 
en zinnen. Het college heeft be-
terschap beloofd. Een volgen-
de verordening zal eenvoudiger 
geschreven worden. Ik ben be-
nieuwd...

Waarom moet alles 
zo moeilijk zijn?

Heeft u dat ook? Als ik een formulier in 
moet vullen, bijvoorbeeld van de Belas-
tingdienst of voor de ziektekostenverze-
kering, of ik moet iets opzoeken op een 
website, dan voel ik bij elke vraag mijn er-
gernis groeien. Ik voel me steeds dommer 
worden omdat ik de vragen niet begrijp of 
op verschillende manieren kan uitleggen. 
En binnen tien minuten zit ik te mopperen: 
waarom moet alles zo moeilijk zijn….

Ellen Neelen, raadslid Progressief Bernheze

Ellen: ‘waarom is dit zo moeilijk 
leesbaar? Dit is voor een normaal 

mens toch niet te begrijpen’

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl

Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn

www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten

Extra zakcentje

bijverdienen?

Word 
bezorger van 
deze krant!

Meer informatie: 0412-795170 
of bezorging@bernhezemedia.com

‘Een eerste stap naar 
gezond, betaalbaar en 
veilig bewegen’
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Als je geen geld hebt om af te 
lossen wordt de schuld dus alleen 
maar groter, en de problemen 
ook. De extra kosten zijn vaak 
hoger dan de oorspronkelijke 
schuld. Dat kan niet de bedoeling 
zijn. Het hebben van schulden 
leidt tot veel stress, kinderen die 
opgroeien in armoede lijden niet 
alleen aan het gebrek aan geld in 
een gezin, maar juist ook aan de 
spanningen die er daardoor ont-

staan. Dat moet anders.

En daarom heeft D66 Bernheze 
tijdens de laatste raadsvergade-
ring het college opgeroepen zo 
snel mogelijk met een goed voor-
stel te komen waarin geregeld 
wordt dat deze groep mensen 
echt geholpen wordt.

Inwoners die hun uiterste best 
doen uit de schulden te komen, 

die schuldhulpverlening accepte-
ren en geen (spaar) geld hebben 
om aan hun verplichtingen te 
voldoen moet je wat ons betreft 
geen boetes opleggen. En de 
restschuld kun je in die gevallen 
beter en sneller dan nu het geval 
is, kwijtschelden. Zodat mensen 
met een schone lei kunnen be-
ginnen en weer echt volwaardig 
kunnen gaan deelnemen aan de 
maatschappij. 

Schulden kwijtschelden

Een grote groep kinderen groeit op in armoede, de schuldenproblematiek 
neemt toe, ook in Bernheze. En mensen met schulden raken regelmatig van 
de regen in de drup. Dit komt onder meer doordat er over bestaande schulden 
boetes, invorderingskosten en rente moeten worden betaald.

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

INFORMATIE VOOR DE KERNEN

VVD-Leefbaar Uden betreurt de 
incidenten die dit jaar en vorig 
jaar plaatsvonden in De Maas-
horst, waarbij bezoekers werden 
aangevallen door grote grazers. 
In een reactie stelt het Maas-
horstbestuur dat mensen zich 
als gast moeten gedragen in het 
natuurgebied en afstand moeten 
houden van de dieren. 

Dat is de omgekeerde wereld, 
vindt VVD-Leefbaar Uden. De 
Vroomen: “Het kan en mag niet 
de bedoeling zijn dat wisenten 

en taurossen de dienst uitmaken 
in De Maashorst. Iedereen moet 
vrij en veilig in de bossen kunnen 
vertoeven, van fietsers en wan-
delaars tot ruiters, joggers en 
mensen met honden.” 

Vrije en veilige recreatie
Ondanks inspanningen van het 
Maashorstbestuur blijft het ge-
drag van de wisenten en tau-
rossen onvoorspelbaar, stelt 
VVD-Leefbaar Uden. “Voor ons 
blijft er daarom één optie over: 
geen grote grazers meer in De 

Maashorst”, zegt De Vroomen. 
“De veiligheid van mensen staat 
voor ons op één. Vrije en veilige 
recreatie is fijn voor de inwoners 
van de gemeenten waarvan De 
Maashorst deel uitmaakt én trekt 
nieuwe mensen naar onze regio. 

Negatieve incidenten zijn slecht 
voor het imago van ons mooie 
natuurgebied en schrikken be-
zoekers af. Er zijn genoeg alter-
natieven om de vegetatie op orde 
te houden in De Maashorst. Daar 
geven wij de voorkeur aan.”

Leefbaar Uden: geen grote grazers 
in De Maashorst

Voor VVD-Leefbaar Uden is er geen twijfel over mogelijk: de kuddes 
taurossen en wisenten moeten zo snel mogelijk weg uit De Maashorst. 
De veiligheid van bezoekers aan het natuurgebied staat voorop. “Nega-
tieve incidenten zijn slecht voor het imago en stoten bezoekers aan De 
Maashorst af”, stelt fractievoorzitter Ton de Vroomen van VVD-Leefbaar 
Uden. “We kunnen nu nog ingrijpen.” De partij krijgt brede steun van de 
VVD-afdelingen in Bernheze, Landerd en Oss. 

Column Laaggeletterdheid
Sta op voor onderwijs
Het gaat niet goed in het onderwijs. Hoe moet dit verder als het 
lerarentekort niet wordt opgelost? Waar zijn ze in Den Haag mee 
bezig? Minister van onderwijs Arie Slob belooft van alles, maar 
wat komt er van deze beloftes terecht? Niets! Ze worden maar 
mondjesmaat uitgevoerd. Alleen al in Amsterdam zijn er structureel 
361 leraren tekort. 

Maar bij basisscholen daar in achterstandswijken is dat bijna het 
dubbele. Als je dan kijkt in heel Nederland, hoeveel moeten dat 
er dan wel niet zijn. We willen toch goed onderwijs voor onze 
kinderen? De basis moet goed zijn om verder te kunnen gaan. De 
regering had al wel geld vrijgemaakt voor het onderwijs maar dat is 
niet genoeg zeggen de leraren! Er is meer nodig! De leraren willen 
een oplossing en zijn vorige week opnieuw wezen staken. Ruim 
40.000 mensen deden mee. Ouders moeten er ook meer begrip voor 
hebben. We willen toch niet naar een vierdaagse schoolweek. 

Toen mijn kinderen op school zaten was hier nog geen sprake 
van. Zelf deed ik veel vrijwilligerswerk op school, dit met heel 
veel plezier, de kinderen vonden het ook altijd leuk als ik er was. 
Ik heb zelfs in groep 5 en 6 handenarbeidles gegeven,wat heel 
leuk was om te doen. Leerkrachten waren er toen nog genoeg. 
Iedere klas had toen zijn eigen leraar of lerares. Ook waren er toen 
invalkrachten voor als er een leekracht ziek was. Hier moeten we 
naar terug. 

Dit is de derde keer dat ik 
hier over schrijf en ik hoop 
de laatste. Waarom? Alle 
kinderen hebben recht op 
goed onderwijs. Mensen word 
wakker! Deze kinderen zijn de 
toekomst van Nederland.

Annie Jacobs

Voorkomen is beter dan genezen

Het CDA Bernheze wil voorko-
men dat mensen met schulden 
dieper in de problemen komen. 
Degene die een bijdrage hieraan 
kan leveren is de in veel gevallen 
grootste schuldeiser: de over-
heid. De snelle verhogingen die 
de overheid oplegt, zorgen er 
niet per se voor dat de schulden 
sneller betaald worden. Er is na-
melijk een verschil tussen beta-
lingsonmacht en betalingsonwil. 
Van een kale kip kun je simpel-
weg niet plukken.

De overheid kan dan beter ‘zij 
aan zij’ op zoek gaan naar op-

lossingen. Het tijdelijk kunnen 
afzien van de oplegging van 
boetes en allerlei verhogende 
kosten, kan hier een goed begin 
van zijn.

CDA Bernheze vindt dat mensen 
met schulden in een vroeg sta-
dium geholpen moeten worden. 
Preventie en vroege signalering 
moeten een nadrukkelijk onder-
deel zijn van schuldhulpverle-
ning. Samenwerking van organi-
saties is hierin van groot belang. 
Maar ook het goede werk van 
een organisatie als Schuldhulp-
maatje draagt hier aan bij. Wij 

zijn dan ook blij dat de voltallige 
raad een motie heeft aangeno-
men om te komen tot een derge-
lijk beleid in Bernheze. Voorko-
men is natuurlijk nog altijd beter 
dan genezen.

In Nederland kampt 1 op de 5 huishoudens met problematische 
schulden. Ook in Bernheze zijn er inwoners en gezinnen die zich 
in een problematische schuldensituatie bevinden en daardoor in ar-
moede leven. Door boetes en verhogingen lopen schulden in een 
hoog tempo op, waardoor schuldenaars verdrinken in de geldzor-
gen.

Silvana Schoonenberg, commissielid Bestuur en Strategie

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Hans: ‘Een beter loon om bijvoorbeeld
minder te lenen’

‘Deze kinderen zijn 
de toekomst van Nederland’

In Bernheze bepalen de loka-
le politieke partijen het beleid. 
Daarin worden keuzes gemaakt 
die ook voor jou van belang zijn. 
Daarom is het ook belangrijk om 
regelmatig stil te staan bij de 
consequenties van die keuzes. 
Bij Politieke Partij Blanco waar-
deren wij de inbreng van onze 
leden. Zij voeden ons met ideeën 
en wensen. Gelukkig hebben we 
ook een aantal jeugdige leden, 
zij kijken tenslotte vaak met hele 
andere ogen naar de wereld dan 
de al wat oudere leden.

Politieke keuzes hebben voor 
jongeren vaak een grotere im-
pact als het bijvoorbeeld gaat 
over de bouw van starterswo-

ningen, subsidies voor vereni-
gingen, duurzame energie of 
klimaatmaatregelen. Via onze 
leden bereiken we ook de andere 
inwoners, iedereen pikt signalen 
op van vrienden, familie of ken-
nissen. Dat allemaal samen zorgt 
ervoor dat Politieke Partij Blanco 
weet wat er leeft en daar ook de 
keuzes op baseert.

Wil je dat jouw mening ook 
meegenomen wordt? Heb jij 
ook ideeën over wat er wel of 
niet goed geregeld is in onze 
gemeente? Kom dan vrijblijvend 
eens langs op een vergadering.

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

Bepaal zelf je 
toekomst

Over veel dingen in het leven heb je wei-
nig te zeggen. Maar er zijn ook een boel 
keuzes die je zelf kunt maken. We hebben 
in Nederland het geluk dat we heel veel 
mogen, we zijn een vrij land. Iedereen mag 
in Nederland voor zijn mening uitkomen, 
zolang je maar respect hebt voor anderen. 
Elke politieke partij mag opkomen voor zijn 
eigen idealen. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
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Mooie leefbaarheidsinitiatieven door regeling Stimuleringsgeld 

Wethouder Rein van Moorselaar 
geeft aan dat het niet altijd een-
voudig is welke voorstellen pas-
sen binnen de regeling. Daarom 

willen we een aantal voorbeelden 
laten zien. “Dat wil niet zeggen 
dat alle nieuwe voorstellen ko-
pieën moeten zijn van de al in-

gediende voorstellen”, zegt Van 
Moorselaar. “We hopen dat er 
nog veel creatieve en innovatie-
ve projecten ingediend worden 
om de kwaliteit van het leven in 
Bernheze te verhogen.”

Veel van de huidige initiatieven 
zijn gericht op ouderen. Inwoners 
die projecten willen indienen die 

gericht zijn op andere doelgroe-
pen willen we dan ook van harte 
uitnodigen om dit te doen. 

Het indienen van een voorstel 
kan tot eind 2021 (wanneer het 
maximale bedrag eerder is be-
reikt stopt de regeling eerder). 
Een voorstel kun je indienen door 
een mail te sturen naar 

gemeente@bernheze.org 
met daarbij:
- Een beschrijving van het pro-

ject voorzien van de benodig-
de gegevens en documenten.

- Een begroting en rekening-
nummer. 

Meer informatie:
www.bernheze.org

Sinds september 2019 stelt de Gemeente Bernheze € 100.000  
beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in Bernheze vergro-
ten. Tot nu toe hebben elf projecten totaal ruim € 27.000,- subsidie 
ontvangen. Stuk voor stuk projecten die zijn opgezet voor en door 
inwoners.

Buurtverbinding

Buurtverbinding is een speciale ontmoetingsmarkt voor 
mensen in Nistelrode. Initiatiefnemer Wil van Mil: “Wij 
hebben dit initiatief opgezet om meer begrip te kwe-
ken voor de verschillende culturen die er bij ons in Nis-
telrode leven. Op de ontmoetingsmarkt op 5 mei pre-
senteren onze inwoners initiatieven, eten of kleding uit 
hun eigen cultuur. We hopen dat er meer gezamenlijke  
activiteiten ontstaan als we elkaar op deze manier beter 
leren kennen.”

Huiskamerproject Vorstenbosch

Stichting zorgvoorzieningen gaat één ochtend in de 
week activiteiten opzetten voor inwoners uit Vorsten-
bosch. Onder begeleiding van een vrijwilliger kunnen 
mensen lezen of er leest iemand voor uit de krant of 
tijdschrift onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Daarnaast is er voldoende gelegenheid om met elkaar 
te buurten en/of een spelletje te doen. Initiatiefnemer 
Ben Cornelissen: “Wij hebben voor dit initiatief Stimu-
leringsgeld aangevraagd omdat we het laagdrempelige 
ontmoeten voor jong en oud in ons dorp willen stimu-
leren, waarbij we oog hebben voor eenzaamheid onder 
de mensen.”

Trim je fit

KBO-Heeswijk heeft samen met KBO-Dinther 
en Stichting Laverhof een initiatief ingediend 
voor een laagdrempelig beweegparcours, met 
de naam ‘Trim je Fit’. “We zetten ons in om 
eenzaamheid van ouderen te bestrijden en te-
gelijkertijd fitheid van ouderen te stimuleren”, 
zegt Cor van Gemert, voorzitter KBO-Heeswijk. 
“Daarom hebben we gezamenlijk een activiteit 
bedacht waarmee we alle geïnteresseerden sa-
men kunnen brengen om als groep te gaan be-
wegen onder professionele begeleiding.”

Zomeravondactiviteit
Heeswijk-Dinther

Willy van der Steijn, voorzitter KBO-Dinther: 
“Velen genieten tijdens de zomervakantie van 
ontspanning, rust of stilte. Maar voor veel ou-
deren duurt deze periode soms erg lang. Extra 
gezellige activiteiten breken dan de stilte en de 
eenzaamheid.” 

Daarom organiseert KBO-Dinther sinds enke-
le jaren in de stille vakantieperiode een zomer-
avondactiviteit in de Ontmoetingstuin naast de 
St. Servatiuskerk in Dinther. De toegang is gratis. 

Daardoor trekt deze activiteit steeds meer be-
langstellenden, in 2019 waren er 150 bezoekers. 
KBO-Dinther droeg deze kosten altijd zelf, maar 
dat houden ze geen jaren vol. Met behulp van 
de Stimuleringsregeling kan deze activiteit in elk 
geval in 2020 weer doorgaan.

Buurt-Halloween

De buurtbewoners van de Heelwijkstraat in Heesch heb-
ben op 26 oktober 2019 een Buurt-Halloweentocht ge-
organiseerd. De initiatiefnemers: “We vonden het een 
leuk idee om met de hele wijk iets leuks te gaan doen en 
daardoor elkaar (zowel kinderen als ouders) ook beter te 
leren kennen. Ook hebben buurtvereniging Heilige Eik/
Antenburgt en de scouting meegewerkt. Op alle drie de 
locaties (Heelwijkstraat, Heilige Eik en Scouting) hebben 
we spookachtige routes opgebouwd. Iedereen vond het 
geweldig en we gaan binnenkort alweer plannen maken 
voor dit volgend jaar.”

Bridgecursus

Bridgeclub de Klotbeek organiseert samen met 
de KBO’s van Heeswijk-Dinther een bridgecursus 
bedoeld om de beginselen van dit spel te leren. 
De initiatiefnemers zijn blij met de subsidie: “Het 
bridgespel is door iedereen te leren en helpt ons 
brein in optimale conditie te houden. Daarnaast 
is het een ontspannen en gezellige manier om 
mensen te ontmoeten. Deelnemers kunnen door 
de subsidie de cursus gratis volgen.” Binnenkort 
start er ook in Nistelrode een bridgecursus.

Social App

Voormalig Heelwijk bezoeker Rob Geurts heeft een  
senior-vriendelijke app ontwikkeld met als doel de ver-
eenzaming bij ouderen en minder validen terug te drin-
gen. Deze app stimuleert de verbinding tussen bewoners 
en bezoekers. Een introductietraining helpt senioren om 
de app op een tablet of smartphone te gaan gebruiken.  
Sinds de introductie van de app op 20 januari 2020 
kunnen bewoners verzoekjes indienen om bijvoorbeeld 
samen koffie te drinken en te wandelen.

‘Velen genieten tijdens 
de zomervakantie van 

ontspanning, rust of stilte’
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Tekst?

WORSTELEN BIJ DE CHINEES Zie oplossing pagina 30

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

BUREAU KERSENHOUT

Ongeveer 3 meter breed
Prijs: € 400,-.
Nistelrode: 06-53415146.

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

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.

VITRINEKAST
LICHT HOUTKLEUR

1 x 1.20 meter 
Tegen elk aannemelijk bod
Nistelrode: 06-53415146.

ZONNEHEMEL
SUNVISION C 12
Inclusief 12 Philips lampen.
Tegen elk aannemelijk bod.
Nistelrode: 06-53415146.

DAGELIJKS VERS GEPLUKTE 
TULPEN
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren. Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

HOOGSLAPER
ZONDER MATRAS
Prijs: € 20,- 
Nistelrode: 06-53415146.

DE ALLERLEKKERSTE KIP 
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproduc-
ten. Woensdag van 14.00-18.00 
uur. 06-12033685. 
Jan van de Boomstraat 5
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.

TE HUUR

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

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

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2

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

RUIMTE HUREN 
Atelier/werkruimte/workshop. 
‘De Oude klompenfabriek’ 

in Schijndel.
Informatie: Jos Oerlemans,
06-16647192.

AANGEBODEN

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

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

GEVRAAGD

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

JEU DE BOULES BALLEN 
LIGGEN DIE NIET GEBRUIKT 
WORDEN?
Heb je er één, twee of vier,
we komen ze graag ophalen.
We gaan deze gebruiken voor 
het jaarlijks strandjeudeboules-
toernooi in Nistelrode. 
Laat het ons weten via:
strandjeudeboules@gmail.com

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

EVENEMENTEN

BOEKEN- EN PLATENBEURS
15 en 16 februari,
10.00-17.0 00 uur. 
Odaschool, Laan ten Bogaerde 7
Sint-Oedenrode, 0413-478617. 

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Teun Geenen uit 
Vorstenbosch

Winnaar:
Jolanda ketelaars
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Kantoorboekhandel 

Paperpoint

Easy

5 6 8 7 1

3 2 8 4 7

9 6 5

1 4 6 5

5 6

1 5 9 2

7 8 4

9 6 2 1 3

4 6 9 8 5

Puzzle #253019

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

OOGcontact

Vrijwilligerspunt Bernheze

Vrijwilliger voor diverse activiteiten 
Zorgboerderij Dobbelshoeve te Heeswijk-Dinther

biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke 
beperking en/of autisme.

Wij zoeken een vrijwilliger voor diverse klussen, denk aan het 
vervoeren van deelnemers, ondersteunen van deelnemers in 

werkzaamheden zoals; werken in het groen, verzorgen van dieren, 
creatief, koken, spelletjes, werken met hout etc.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op
te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch, 

Ank Meertens: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow
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DUURZAAM BOUWEN

BERNHEZE - Een coöperatie onderscheidt zich van een ‘normaal’ bedrijf, doordat het in de eerste plaats 
een groep van leden is mét een bedrijf. Het bedrijf vervult de behoefte van de verschillende leden. Het 
draait bij een coöperatie nooit om het genereren van zo veel mogelijk winst, maar om het vervullen van 
de belangen van de leden. 

Bij om | nieuwe energie werkt 
dit niet anders. Het is een coö-
peratie die bestaat uit tientallen 
lokale energiecoöperaties. BECO 
is één van hen. Zij vormen als 
leden samen een collectief. Hun 
behoefte is om hun omgeving 
te verduurzamen met 100 pro-
cent groene energie van eigen 
bodem. Doordat zij zich met 
z’n allen hebben verenigd in om  
| nieuwe energie, kan deze laat-
ste hen in deze behoefte voor-
zien. De lokale coöperaties be-
staan ook weer uit leden, die 
meestal ook energie afnemen. 
Deze mensen willen meehelpen 

om samen met de coöperatie 
hun gemeente te verduurzamen. 
Omdat zij de koers bepalen van 
hun lokale coöperatie en de lo-
kale coöperatie de koers bepaalt 
van het hele om|nieuwe energie 
collectief, heeft iedereen een 
stem in onze toekomst. Zo bou-
wen we samen aan een energie-
neutraal Nederland. Omdat om  
| nieuwe energie geen winstoog-
merk heeft, wordt alle winst ge-
investeerd in het ontwikkelen 
van nieuwe duurzame projecten 
en het verlagen van onze ta-
rieven. Zo willen we duurzame 
energie steeds goedkoper ma-

ken en daarmee voor iedereen 
betaalbaar houden. Wij worden 
de allergoedkoopste energieleve-
rancier in de markt, als wij even 
groot zijn als een aantal grijze en 
traditionele leveranciers. Onze 
afnemers betalen dan ieder jaar 
opnieuw honderden euro’s min-
der voor hun energie. Stap ook 
over op BECO, onze eigen lokale 
energieleverancier. 
Kijk voor meer informatie op 
www.onsbeco.nl.

Om | nieuwe energie een collectief 
van lokale energiecoöperaties

Meer info of aanmelden op 
www.onsbeco.nl

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 BEDRIJVENn Kozijnen
 Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

WIJZONOL PROFESSIONELE

INTERIEUR LAKKEN

Wijzonol
interieur
lakken
1 liter op water en
terpentine basis
van € 46,85 nu (35% korting)
voor € 30,45
- verpakking 0,5 of 1 liter in mat, zijde of hoogglans
- kras, stootvast en huidvet resistent
- niet vergelend (ook terpentine basis)
- goede dekking en mooie vloeiing Ac
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John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277
info@erveza.nl - www.erveza.nl

NU 
€ 30,45

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

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

PIETBOON by 
DOUGLES
& JONES

Kies voor LED-lampen, 
deze gaan ontzettend 

lang mee.
Vroeger waren ze 

vaak heel fel, 
maar tegenwoordig 
zie je eigenlijk geen 
verschil meer met 
gewone lampen.

DUURZAAMHEID
TIP
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www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928

info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

BERNHEZE BOUWT

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

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

Runstraat 5 - 5384 VH Heesch
0412-456502
info@verhoeven-montage.nl

www.verhoeven-montage.nl

PLAFONDSYSTEMEN

PLAFONDS VAN
TOPKWALITEIT

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Bouwplannen?  Bestemmingsplan nodig?  Planschade?

Kan ik bezwaar maken tegen de bouw-
plannen of omgevingsvergunning
van mijn buren?

BERNHEZE - Je kunt van tevoren 
bij je buren aangeven dat je het 
niet eens bent met hun bouw-
plannen. Is de omgevingsver-
gunning al verleend? Dan kun je 
hiertegen bezwaar aantekenen 
of beroep instellen.

Bezwaar of beroep
Is de omgevingsvergunning voor 
bouwen al verleend? Dan kun 
je tot zes weken na het verle-
nen van de vergunning bezwaar 
aantekenen bij de gemeente. De 
gemeente moet de vergunning 
dan heroverwegen.

Wordt de vergunning volgens 
de uitgebreide procedure afge-
handeld? Dan legt de gemeente 
het conceptbesluit op de ver-
gunningaanvraag ter inzage. Je 
kunt dan jouw zienswijzen ken-
baar maken tijdens de zes weken 
dat het conceptbesluit ter inzage 
ligt. De gemeente weegt jouw 

zienswijzen mee in het defini-
tieve besluit. Als je het niet eens 
bent met het definitieve besluit, 
dan kun je beroep instellen bij de 
rechtbank.

Intrekken omgevingsvergunning
Stemt de gemeente in met je 
bezwaar tegen de bouwvergun-
ning? Dan trekt zij de vergun-
ning in en mogen jouw buren 
hun bouwplannen niet meer uit-
voeren. Je buren kunnen tegen 
het intrekken van de vergunning 
in beroep gaan bij de rechter.

Publicatie aanvraag
Elke aanvraag van een omge-
vingsvergunning moet worden 
gepubliceerd in een gemeente-

lijk blad, een dag-, nieuws- of 
huis-aan-huisblad of op internet. 
Zo ben je op de hoogte van de 
bouw- of verbouwplannen van 
jouw buren of bedrijven.

Vergunningvrij bouwen
Bij vergunningvrij bouwen is 
geen omgevingsvergunning no-
dig. Het is dan niet mogelijk om 
bezwaar te maken. Wel kun je 
de gemeente vragen om te on-
derzoeken of het bouwwerk vol-
doet aan de regels. 

Ook kun je de bouw aanvechten 
op grond van het Burenrecht uit 
het Burgerlijk Wetboek. Je moet 
dan wel hinder ondervinden van 
het bouwwerk. 

Met vragen daarover kun je te-
recht bij het Juridisch Loket.

bron: www.rijksoverheid.nl

‘Met vragen daarover 
kun je terecht bij het 

Juridisch Loket’
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

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

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

‘De kracht van het idee ligt in
de uiteindelijke uitwerking’
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Walking Event De Maashorst
inschrijving gestart
Wandelevenement nét even anders op de laatste zondag van maart

Een bezoek aan de Maashorst 
vraagt om een wandeling die je 
maakt met vrienden, familie of 
wandelmaatjes. Wandelen in het 
boerenlandschap, langs histori-
sche plaatsen en dwars door de 
bossen en de Brabantse natuur. 

Walking Event De Maashorst 
heeft wandelroutes van 6, 10, 
15, 20 en 30 kilometer en daar-
mee is dit evenement geschikt 
voor zowel jong als oud. Geniet 
van de zesde editie die start op 
de locatie Teugel Resort Uden in 
Uden. Deze locatie is die zondag 
29 maart vanaf 8.00 uur open. 

Maashorst medaille
Wat is een Maashorst herinne-
ringsmedaille en waarom heet 
dit zo? Deze unieke medaille is 
helemaal gemaakt van Maas-
horstmaterialen; het hout komt 
uit de bossen van de Maashorst 

en het lint wordt gemaakt van 
Maashorstwol. Wil jij graag een 
mooie herinnering na afloop 
van een heerlijke wandeling? Ga 
hiervoor naar 
www.maashorst-events.nl. 
Tickets voor alle afstanden zijn  
€ 5,- per persoon en deelnemers 
tot en met 12 jaar betalen € 2,50 
per persoon. Vergeet niet om 
meteen je Maashorst herinne-
ringsmedaille voor slechts € 2,- 
te bestellen!

Uiteraard kun je ook gewoon op 
zondag 29 maart inschrijven op 
de startlocatie. De organisatie 
van Walking Event De Maas-
horst bestaat uit Stichting Maas-
horst Events en Wandelsportver-
eniging Ons Genoegen Schaijk. 
Dit evenement wordt georga-
niseerd onder auspiciën van de 
KWBN.

Meer informatie vind je op 
www.maashorst-events.nl.

MAASHORST - Wandelevenementen zijn er in veel soorten en maten. Walking Event De Maashorst is 
echter een wandeltocht die nét even anders is en zich onderscheidt van de gebruikelijke één- of meer-
daagse tochten. Bossen, weilanden, vennetjes, het agrarisch landschap en de omgeving van Bedaf in 
Uden worden het decor van de zesde editie van Walking Event De Maashorst.

Boerenlandschap, 
historische plaatsen en 
dwars door de bossen 
in de Brabantse natuur

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zater-
dag ging de VENEL-groep IVN afdeling 
Bernheze aan het werk op het zandpad 
van de Oude Beemdseweg. 

Daar staat aan weerszijden een lange rij 
wilgen. Het was gelukkig droog, ook al 
werd de vorige dag op Buienradar re-
gen aangekondigd. Zeventien personen 
gingen op deze ongekend zachte febru-
aridag aan het knotten. Er waren enkele 
oude zware wilgen bij, maar ook wat jon-
ge, die de VENEL-groep ooit zelf gepoot 
had.

In totaal namen ze er dertien onder han-
den, op de plek net voorbij de varkens-
boerderij van Kuijpers. In de pauze trak-
teerde Herman Kalfsterman de werkers 
bij de koffie, omdat hij net voor Kerstmis 
was verhuisd van bungalowpark de Wild-
horst naar Deventer. 

Hij vertelde dat hij ruim vier jaar met 
veel plezier bij de VENEL-groep heeft ge-
werkt. In Deventer gaat hij er ook aan de 
gang, maar daar werkt men om de week. 
Komende zaterdag is de VENEL-groep te 
vinden bij de Griend, bij het kasteel. 

Knotwilgen knotten aan de 
Oude Beemdseweg

Tekst en foto: Peter Kriele

Op deze avond staat de maan 
hoog aan de hemel, in het ster-
renbeeld Tweelingen. Het is bijna 
volle maan. Door de telescoop 
observeren we zijn kraters, ber-
gen en ‘zeeën’. 
Een opvallende verschijning aan 
de westelijke avondhemel is in 
deze periode de heel heldere 
planeet Venus. Met de kijker 
zien we Venus als een bolletje 
dat, net als de maan, een schijn-
gestalte vertoont. 

De telescopen worden ook ge-
richt op onder meer (dubbel)
sterren, sterrenhopen en kos-
mische nevels. Ook kun je ster-
renbeelden en heldere sterren 

leren kennen, zoals Orion, Stier, 
Grote- en Kleine Beer, Betelgeu-
ze, Sirius en Poolster. Het moet 
wel onbewolkt zijn om de maan, 
Venus en sterren te kunnen 
waarnemen. In het auditorium 
en het planetarium verzorgen 
Halleyleden presentaties over de 
sterrenhemel en ons zonnestel-
sel. De entree op de publieks-
avond is € 6,- voor volwassenen, 
kinderen tot en met 12 jaar be-
talen € 4,-.

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

Publieksavond bij Halley

HEESCH - Sterrenwacht Halley is aanstaande vrijdagavond voor pu-
bliek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 
ongeveer 22.00 uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. 
Kom op tijd, want het kan druk worden.
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NISTELRODE - Met de voorstel-
ling ‘Mensenkind’ bracht Renee 
van Bavel afgelopen zaterdag in 
CC Nesterlé een zeer persoon-
lijke ode aan Herman van Veen. 

Maar de voorstelling is meer dan 
dat. Het lukt Renee een hele 
eigen timing en timbre aan de 
liedjes te geven en ze in haar ei-
gen levenssfeer te brengen. Ze 
gebruikt de liedjes om haar le-
ven en dat wat er echt toe doet 
te belichten. Daarmee worden 
zowel de liedjes als de zangeres 
heel kwetsbaar en dat ontroert. 
Het is alsof Renee in de liedjes 
van Herman van Veen verdwijnt. 
Soms letterlijk als ze in een soort 
pantomime de liedjes in zich op-
neemt.

De voorstelling wordt pas echt 
persoonlijk als het thema Duits-

land en de oorlog aan de orde 
komt. Renee woont in Berlijn 
en is getrouwd met een Duitser 
en ervaart de tegensteling en de 
geschiedenis persoonlijk. Van 
Herman van Veen is bekend dat 
hij zich erg verbonden voelt met 
Berlijn. Zo komen de twee werel-
den bij elkaar.
Maar ook als zij vol liefde over 
haar kind zingt. Iets wat Herman 
van Veen natuurlijk ook als geen 
ander kan. De tekstbeleving is 
van grote klasse maar de zang is 
misschien nog beter. Loepzuiver 
ook als het zacht en bijna fluis-
terend is. Pianist Dirk Flatau on-
dersteunt Renee op piano. Het 
is te horen dat hij een geschoold 
pianist is die weet hoe hij een 
dragende rol moet spelen.

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl/albums

Ode aan Herman van Veen 
maar ook aan zichzelf

HEESCH - Rike, een 40-jari-
ge arts, belichaamt een typisch 
Westers model van geluk en suc-
ces. Ze is geschoold, zelfverze-
kerd, vastbesloten en toegewijd. 

De spoedarts vervult haar lang-
gekoesterde droom door alleen in 
haar zeilboot de zee op te gaan. 
Haar doel: Ascension Island in de 
Atlantische Oceaan. 
Maar haar droomvakantie wordt 
snel afgebroken op volle zee, 
wanneer ze na een storm in de 
buurt van een getroffen vissers-
boot strandt. Ongeveer honderd 

mensen staan op het punt te 
verdrinken. Rike volgt de wetten 
van de zee en roept om hulp via 
de radio. 
Als haar roep om hulp niet ge-
hoord wordt, is ze gedwongen 
een belangrijke beslissing te ne-
men.

Filmhuis de PAS: Styx

Extra? Zie www.de-pas.nl/extras/filmpaspoort

Maandag 10 en 
dinsdag 11 februari.
20.00 uur - € 6,-.

2018 - 95 minuten drama 

Tekst: Hans van Uden Foto: Marcel van der Steen

Keezavond in Servaes

Voor de komende maanden kun je alvast de volgende 
keezavonden in je agenda noteren: vrijdag 13 maart en 
vrijdag 10 april. 
Op vrijdagavond 14 februari zal de zaal open zijn om 
19.00 uur en wordt er om 19.30 uur gestart in vijf ron-
den. Mocht je op het laatste moment nog besluiten om 
mee te spelen dan kun je je om 19.00 uur aanmelden bij 
de spelleider van die avond. 
Tot ziens op vrijdag 14 februari in CC Servaes en alvast 
veel spelplezier!

HEESWIJK-DINTHER - In CC Servaes kan op vrijdag 14 februari weer naar hartenlust gekeesd worden. 
De organisatie is in vertrouwde handen van SEM events. 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 
koppel bedraagt. 

Rike volgt de wetten 
van de zee
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LUCHTPOST
JANNE UIT FRANKRIJK

Een nieuw leven

Ik weet nog precies waar ik was toen ik het 
hoorde. Op mijn oude werk in Engeland, heel 
hard aan het doen alsof dit telefoontje me 
niets deed. Maar innerlijk sprong ik vijf gaten 
in de lucht. Arjan was aangenomen voor zijn 
droombaan op onze droomplek. Haast te mooi 
om waar te zijn, maar het was gelukt. En dan? 
Hoe pak je dat vervolgens aan, die emigratie? 
De vorige keer dat we naar Engeland 
verhuisden vond ik dat in het begin erg zwaar. 
Het was middenin de financiële crisis en super lastig om een baan te vinden. 
Ik had daarbij weinig werkervaring, sprak de taal ‘zo zo’ en kende niemand. 
Nu was het anders: ik verhuisde naar de plek waar ik al jarenlang wilde 
wonen. Ik nam onmiddellijk Franse les en na lang wikken en wegen zei ik 
toch mijn baan op. We wilden het liefst samen dit avontuur beginnen. Maar 
daarvoor moest nog het één en ander geregeld worden. Zoals een nieuw 
huis.

We besteedden onze zomervakantie op een camping in de buurt van 
Grenoble. Als je een stad niet kent weet je niet waar het goed wonen is en 
waar niet. Dus gingen we eerst eens door Grenoble rijden. Al snel wisten 
we dat we liever in een dorpje erbuiten wilden wonen. Het ultieme doel 
was een koophuis, maar daarvoor was het te vroeg. Gelukkig vonden we 
die week een appartement en kregen we direct de sleutel (al zit daar nog 
een verhaal achter van Arjan’s contract dat daarvoor nodig was, maar nog 
getekend moest worden, augustus waarin íedereen op vakantie is, inclusief 
de persoon die je kunt bereiken als iedereen op vakantie is, en we heel 
toevallig in contact kwamen met de ouders van Arjan’s PhD student, die in 
Frankrijk wonen en aanboden om garant te staan. Fantastische life savers!). 
Ik moest nog een maand werken en vooral dozen inpakken, de verhuizing 
regelen en afscheid nemen van vrienden. Arjan ging al een week eerder om 
de verhuizing vanaf die kant te regelen en om onder andere een nieuwe auto 
(met het stuur aan de andere kant) te kopen. De dag dat ik naar Grenoble 
vloog was echt onwerkelijk.

Mijn eerste dag in mijn nieuwe land. Onze spullen waren nog niet 
aangekomen, dus op onze campingstoelen en met onze campingspullen 
die we daar achter hadden gelaten zaten we samen op ons nieuwe terras te 
genieten van het uitzicht. Proost op dit nieuwe leven!

JONGEREN EN KINDEREN

Het uitzicht vanaf het balkon vanaf ons eerste huis

Koninklijke talenten op het podium

In het eerste uur traden tijdens de voor-
speelochtend elf startende leerlingen op. 
Jari Otjens behaalde de 1ste prijs bij de 
blazers en Ties van Driel bij de slagwer-
kers. De aanmoedigingsprijzen gingen 
naar Tjeu Rutten en Twan van Kessel. 

Daarna kwamen tijdens het intern solis-
tenconcours de meer ervaren leerlingen 
aan bod. Hier ging de 1ste prijs bij de 
blazers naar Kyra van Lieshout en bij het 

slagwerk naar Hein Verhallen. De aan-
moedigingsprijzen gingen naar Lotte van 
de Wijst en Gijs Boeijen.

Ook benieuwd naar deze talenten? 
Kom op 19 april naar het Bernhezer 
Solistenconcours dat wordt gehouden in 
CC Bernrode. 

Daar treden de beste leerlingen op van de 
muziekverenigingen uit Bernheze.

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens een drukbezochte voorspeelochtend en intern solisten-
concours in CC Bernrode lieten aankomende muzikale talenten in opleiding bij Ko-
ninklijke Fanfare Sint Willibrord Heeswijk, van zich horen. In een volle repetitieruimte 
van de fanfare werd het publiek verrast met goede optredens van 26 leerlingen.

Het is nu een halve eeuw geleden dat de ruim-
tevaart een hoogtepunt bereikte. Tussen 1968 
en 1972 vlogen mensen naar de maan en land-
den ze zelfs op het maanoppervlak. In de cursus 
blikken we terug op die tijd, maar wordt ook 
veel verteld over raketten, de spaceshuttles, het 
Internationale Ruimtestation ISS, André Kuipers 
en toekomstige reizen naar andere planeten. 
Maar er staat meer op het programma. De kin-
deren bouwen zelf raketten die zij in de laatste 
les met waterkracht lanceren. Spectaculair! Ook 
is er natuurlijk gelegenheid om door de grote 
telescoop van de sterrenwacht te kijken.

Jeugdcursus ruimtevaart
bij Sterrenwacht Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley organiseert dit voorjaar weer een jeugdcursus over 
ruimtevaart. De cursus bestaat uit vier lessen op de zaterdagmiddagen 7, 14, 21 en 
28 maart, telkens van 16.00 tot 17.30 uur. De cursus is bedoeld voor kinderen van 8 
tot en met 12 jaar. Het cursusgeld bedraagt voor de vier lessen samen € 15,-, voor 
jeugdleden van Halley bedraagt het cursusgeld € 7,50. Voor meer informatie en aan-
melding kun je terecht bij Werner Neelen via info@sterrenwachthalley.nl. Vermeld als 
onderwerp: jeugdcursus. 

1 maart - 10.30 tot 11.10 uur 

Gonnie is een klein geel gansje met knalro-
de lievelingslaarsjes. Op een dag zijn haar 
lievelingslaarsjes weg… Gonnie gaat op 
zoek, voorbij de hooiberg en ontdekt de 
wereld. Daar ontmoet ze Gijsje en samen 
gaan ze op stap. Ze gaan op ontdekkings-
tocht. Welke dieren komen ze allemaal te-
gen? Welke geluiden horen ze? En zien ze 
de laarsjes nog terug? 

‘Gonnie en Gijsje samen op stap’ is geba-
seerd op de prentenboeken van Olivier 
Dunrea. Met liedjes van Ageeth de Haan 
beleven zij een muzikaal avontuur voor 
jong en oud. In hun ontdekkingstocht ko-

men ze er al snel achter dat niets is wat het 
lijkt. Zo transformeert de wereld om hen 
heen in een muzikale speeltuin. Een speel-
tuin waar iedereen welkom is om mee te 
spelen en te zingen. 

Gonnie en Gijsje gaan samen
op stap. Ga je mee?

In deze voorstelling (2-5 jaar) zullen geen 
poppen worden gebruikt, maar worden de 
gansjes Gonnie en Gijsje symbolisch ver-
beeld door Kira Kool.

Over Kira Kool
Kira Kool is een performer en maakt thea-
ter voor kinderen en volwassenen. In 2015 
studeerde zij af aan de opleiding Muziek-
theater. Sinds 2017 is Kira te zien in de 
jeugdvoorstelling ‘Dikkie Dik en de taart’ 
gebaseerd op de boeken van Jet Boeke. 

Zondag 1 maart - aanvang 10.30 uur -
kaartjes à € 7,50 verkrijgbaar via 
www.nesterle.nl.

Kira Kool - Gonnie en
Gijsje samen op stap
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Altior 2 - DSV 2: 15-5
Melderslo 2 - Altior 3: 11-12
Altior 4 - BMC 3: 12-7
Flash MW1 - Altior MW1: 5-10
Altior R1 - Corridor R2: 10-0
Prinses Irene A1 - Altior A1: 7-17
Altior A2 - Flamingo’s A1: 6-5
Rosolo B1 - Altior B1: 4-9
Altior B2 - Celeritas B1: 5-0
Altior B3 - Prinses Irene B2: 10-3
Swift C1 - Altior C1: 4-8
Altior C2 - Tovido C1: 3-2
Altior D2 - KVS’17 D2: 2-13
Altior E1 - Be Quick E2: 15-6
Altior E2 - BMC E2: 6-1
Altior F1 - Rooi F1: 10-1.

Altior 1 
verliest voor derde keer op rij
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag zag de pupil van de week 
Britt Romme dat het Altior niet lukte om de overwinning te pakken 
op Oxalis. Er werd slordig omgegaan met de kansen die ze kreeg, 
Oxalis wist er wél raad mee! Er werd voor de derde keer op rij ver-
lies geleden waardoor Altior nu de aansluiting met de koppositie uit 
het oog verliest.

korfbal
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           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  
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Britt Romme 

HEESWIJK-DINTHER - Elk jaar 
doet Altior mee met Rabo Club-
Support. 

Hiermee kan door middel van 
stemmen een geldbedrag wor-
den verworven voor een spe-
cifiek clubdoel. Het afgelopen 
jaar is er maar liefst € 1.252,80 
bij elkaar gestemd door Rabo-
bank-leden die Altior een warm 
hart toedragen. Hiervoor zijn 

jasjes voor de leiding gekocht, 
zodat deze allemaal een unifor-
me, herkenbare en professionele 
uitstraling hebben. Op de foto 
zie je een gedeelte van de leiding 
die duidelijk in haar nopjes is met 
de nieuwe look.
Rabobank en Rabobank-leden; 
bedankt voor jullie bijdrage en 
stem. Hopelijk mogen we in 
2020 weer op jullie steun reke-
nen. 

Altiorleiding in het nieuw
gestoken

Prinses Irene kansloos
VENHORST/NISTELRODE - 
Prinses Irene verloor in Venhorst 
tegen de gelijknamige club 
kansloos. 

Na twintig minuten stond het al 
2-0 door doelpunten van Teun 
v.d. Putten en Tom v.d. Bogaard. 
De ploeg uit Venhorst wist veel 
beter raad met de abominabele 
veld- en weersomstandigheden 
dan de ploeg uit Nistelrode die 
in de gehele wedstrijd amper iets 
wist te creëren. Stijn van Zeeland 
maakte zijn debuut als basisspe-
ler, hij verving de voor een sta-
ge naar Curaçao vertrokken Stef 
Heerkens.

voetbal

Avesteyn verslaat Boxtel
HEESWIJK-DINTHER - Vanaf 
minuut één waren de intenties 
van de thuisploeg duidelijk en 
dit werd direct beloond. 

Na twee minuten lag de bal in 
het net vanuit een corner, daar 
Dries Heerkens de rebound 
na een inzet van Tjeu Adank 
promoveerde tot doelpunt. 
Avesteyn ging vervolgens door 
en creëerde een aantal kansen, 
waar het na een mooie aanval 
ook de 2-0 op leek te leveren 

van Joost van Vugt. Echter stond 
Dries, die de voorzet gaf, buiten-
spel. Vlak voor rust was het wel 
tijd voor de 2-0. Stan de Laat 
zette goed door na een lange 
trap van Glenn Buermans, tikte 
de bal voor de keeper breed naar 
Joost van Vugt en die gleed de 
bal binnen. 
Direct daaropvolgend was het 
zelfs 3-0, een goede voorzet van 
Dries Heerkens resulteerde in het 
tweede doelpunt van Joost van 
Vugt.

Na de onderbreking bleef het 
spelbeeld gelijk, Avesteyn con-
troleerde de wedstrijd en cre-
eerde een aantal mogelijkheden 
zonder de score verder uit te 
breiden. Uiteindelijk werd het 
toch nog 4-0 nadat Tjeu Adank 
een corner terugkopte richting 
Stan de Laat, die de bal bin-
nenwerkte. Dit was tevens de 
eindstand. Een verdiende over-
winning voor Avesteyn, dat zelf 
genoeg creëerde en wederom 
weinig weggaf.

voetbal

Basketbal Slamdunk ‘97 
U14 tegen Ardito U14

Na het tweede kwart stonden ze 
voor met 25-40, mede dankzij 
de center Dennis Dijk, die erg 

sterk was onder het bord. Het-
derde en vierde kwart gingen ze 
gewoon verder. Luuk Bos scoor-
de zelfs een aantal 3-punters. 

Er waren mooie rebounds van 
Tim Goossens en Elsa Zogning. 
Het spel liep gesmeerd en door 
het goed vrijlopen en de screens, 
ontstond er ruimte om krachtige 
aanvallen te maken. Ook de ver-
dediging ging super, mede dank-
zij Pijus Zeblekis en Björre van 

Pinxteren. Uiteindelijk wonnen 
ze met 39-66. Wat een prachti-
ge top prestatie!

Lijkt basketbal jou ook leuk? 
Kom dan op woensdag eens een 
keertje mee trainen van 17.45 
tot 19.15 uur in sporthal ‘t Vijf-
eiken in Heesch. 

Op genoemde tijden trainen de 
kids vanaf 6 jaar. Vanaf 14 jaar 
ben je welkom vanaf 19.15 uur.

ZALTBOMMEL/HEESCH - De derde wedstrijd van Slam Dunk U14 tegen Ardito in Zaltbommel vond 
afgelopen zaterdag plaats. De kleine club van maar zes spelers ging met enige tegenzin die kant op. 
Zeker toen bleek dat Ardito met zeker twaalf spelers zou gaan spelen was er niet veel hoop meer. Toch 
begon Slam Dunk U14 goed en scoorde als eerste, Luuk Bos was hier verantwoordelijk voor. En dat nog 
wel in die nieuwe, mooie tenues van Verhoeven Montage uit Heesch. Het scoren is niet meer gestopt, 
de sporters leken wel vleugels te hebben gekregen.

basketbal

De junioren solo’s begonnen 
goed. Lise werd 2de en Pip werd 
3de op haar eerste IT. Daarna 
deden deze dames weer mee in 
garde Miracle. Daar wonnen ze 
overduidelijk de categorie. De 
marsgroep Emeralds werd 2de 
met maar twee puntjes minder 
dan de nummer één. 
De solo’s in de jeugd dansten 
in een zeer sterke en grote ca-
tegorie. Sacha eindigde op de 
12de plaats, Lindsey op de 5de 
en Maud op de 4de plaats. Ook 
de hoofdsolo’s dansten in een 
mooie sterke categorie. Guus-

je eindigde als 5de, Jade kwam 
op een gedeelde 3de plaats en 
Maxime won deze categorie. 

Daarna waren de gardes aan de 
beurt. Diamond, de nieuwe gar-
degroep bij de jeugd, eindigde 
op een knappe 5de plaats. De 
meiden van Garde Touch wer-
den 1ste en waren natuurlijk 
superblij met hun overwinning, 

zo ook met de winst voor Un-
touched, in de categorie Mars. 
De jeugd Modern Twister werd 
4de en de hoofd Modern eindig-
de als 2de met maar drie puntjes 
minder dan de nummer één.
De meegereisde fans genoten 
van het enthousiasme van de 
leden dat ze op het podium heb-
ben laten zien. Op zaterdag 15 
februari is het tweede IT in CC 
De Pas in Heesch. Daar kun je 
dan de mooiste dansen van de 
deelnemende Europese Vereni-
gingen komen bekijken. Kom 
gerust eens kijken!

Eerste Internationale Toernooi met mooie resultaten voor DTN
OVERPELT/NISTELRODE - Dance Team Nistelrode vertrok afgelopen zaterdag al vroeg naar Overpelt 
om zich daar te meten met de Internationale top van onze danssport. Vanuit Duitsland waren weinig 
deelnemers, dat was jammer want zij zorgen altijd voor sportieve concurrentie. 

dansen

Touch

‘Meegereisde fans 
genoten van het 
enthousiasme’
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DE OPLOSSING

Nieuwe tenues voor ST Heeswijk/Avesteyn MO17

VV Heeswijk-voorzitter Peer 
Verkuijlen is net als de dames in 
zijn nopjes met de nieuwe te-
nues. “Het is mooi om te zien 

dat een sponsor als TOZ Living 
ervoor zorgt dat onze meiden er 
met deze prachtige tenues weer 
jaren tegenaan kunnen!” 

TOZ Living, ontzettend bedankt 
en meiden van MO17 ontzet-
tend veel succes in de nieuwe 
tenues!

HEESWIJK-DINTHER - De meiden van ST Heeswijk/Avesteyn MO17 lopen er sinds een aantal weken 
weer helemaal top bij. Ze zijn namelijk in het nieuw gestoken door TOZ Living en er kan niet anders 
geconcludeerd worden dan dat het er piekfijn uitziet. 

Over de wedstrijd
Tot 11-11 ging de wedstrijd ge-
lijk op, mede doordat Kevin de 
Leeuw en Chiel van Iperen in de 
beginfase zo op schot waren. 
Vanaf dat moment liepen de 
Noord-Hollanders weg. 
De time-out van Frans van Erp 
bij 12-15 baatte niet, voor rust 

was de marge verdubbeld door 
Aalsmeer: 14-20.
Olympia kwam goed uit de 
kleedkamer (19-22), zag Jordi 
van Erp steeds beter in de wed-
strijd komen (zijn vijf goals vie-
len allemaal in de tweede helft) 
maar kon desondanks Aalsmeer 
nooit echt doen wankelen.

Verlies met lichtpuntjes

HEESCH/OSS - De handballers van Olympia’89/DOS’80 zijn niet 
goed uit hun ‘winterslaap’ gekomen. Na iets meer dan een rust ver-
loren ze thuis van het tweede team van landskampioen Aalsmeer: 
30-35 na een ruststand van 14-20.

handbal

Dames DOS’80/Olympia’89 
boeken belangrijke winst

Sterk begin
De dames van DOS’80 kwamen 
meer dan uitstekend uit de start-
blokken. Dit resulteerde in een 
3-0 voorsprong. Het was Sanne 
Turlings die met twee doelpun-
ten vanaf de cirkel de toon zet-
te. Nadat Dongen van de schrik 
bekomen was, pakte zij de draad 
weer op en zo hielden beide 
ploegen elkaar lange tijd in even-
wicht. Na een 6-6 tussenstand 
was het DOS’80 dat andermaal 
het voortouw nam. Onder lei-
ding van Sanne Turlings kwam er 
een ruststand van 12-10 op het 
scorebord. Zij wist in de eindfa-
se van de eerste helft nog eens 
driemaal doel te treffen. 

Op stoom
De tweede helft was weer direct 
in het voordeel van DOS’80. 
Ditmaal was het Eline van der 

Heijden die belangrijk was in 
de aanval en diverse keren wist 
te scoren na mooi uitgespeelde 
aanvalspatronen. Maar het gro-
te verschil werd uiteindelijk in de 

verdediging gemaakt. Keepster 
Renske Waalen hoefde maar vier 
keer de bal uit het net te vissen. 
Zo werd de overwinning toch 
gemakkelijk binnengehaald.

HEESCH - Afgelopen zaterdagavond troffen de twee onderste ploegen elkaar in sporthal ’t Vijfeiken. De 
rode lantaarndrager Dongen wist zich lange tijd kranig te weren tegen de dames van DOS’80. Na een 
reeks van nederlagen was het van groot belang voor DOS’80 om deze wedstrijd winnend af te sluiten, 
dat lukte uiteindelijk ruim met 20-14. Door deze winst stijgt het team van coach Paul Schobbers direct 
twee plekken op de ranglijst, al zijn de verschillen in de staartgroep klein. 

Eline van der Heijden Foto: Ruud Schobbers
NISTELRODE - Prinses Irene 
mocht afgelopen zondag weer 
‘thuis’ spelen in Heesch tegen 
een sterke tegenstander. 

DDW/SDO’99 liet direct zien 
goed op schot te zijn die dag en 
maakte het Nistelrode verdedi-
gend erg lastig. De dames van 
Prinses Irene keken in de loop 

van de eerste helft al tegen een 
grote achterstand aan van 7-17. 
In de tweede helft werden de 
aanvallen iets beter uitgespeeld 
waardoor er nog eens tien keer 
gescoord werd. 
Uiteindelijk was de wedstrijd 
al verloren en floot de scheids-
rechter af met een eindstand van 
17-31.

Korfbalsters 
vinden weer meer de korf
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Sign by Celine partner van SlamDunk’97

De heren maakten er vervolgens 
een spannende wedstrijd van te-
gen Heeze. SlamDunk had veel 
moeite met de strakke zonever-

dediging van Heeze, maar drie 
minuten voor het einde stond 
SlamDunk nog op een paar pun-
ten voorsprong. Toen gebeurde 
er van alles en nog wat en zo 
stond er bij het eindsignaal toch 
ineens 39-45 op het scorebord.

HEESCH - Sign by Celine uit Nistelrode is sinds dit jaar de nieuwe partner in drukwerk van SlamDunk97. 
Celine verzorgt de bedrukkingen van de nieuwe tenues van de Heesche basketbalclub en sponsorde de 
prachtige nieuwe warm-up shirts van de U22. 

basketbal

Een spannende 
wedstijd

handbal
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Na rust was het de thuisploeg 
die met de wind in de rug WHV 
vastzette op eigen helft. In de 
50ste minuut was het weer Yo-
rick van de Rakt die als een du-
veltje uit een doosje kwam. Een 
uittrap van Glenn Bosch werd 
door Thijs Lunenburg doorge-
kopt en Van de Rakt ging goed 
door en met een bekeken schot 
werd het 0-2. 

De koploper probeerde het nu 
vanuit alle standen, maar de 
complete ploeg van WHV werk-
te als paarden en gaf weinig 
weg. In de 72ste minuut viel dan 
toch de aansluitingstreffer. Een 
voorzet werd gedragen door de 
harde wind, ineens in de rech-
terbovenhoek geblazen en liet 
keeper Bosch kansloos. Nieuw 
Woensel rook haar kans en ging 

achter 1 op 1 spelen om de ge-
lijkmaker te forceren. WHV liet 
het echter niet zover komen.

In de 79ste minuut was het club-
topscorer Thijs Lunenburg die de 
1-3 maakte. De tegenstander 
leekt geknakt maar in de 88ste 
minuut werd het toch nog span-

nend toen het 2–3 werd door 
Jens van Mil die zijn twaalfde 
van de competitie maakte. Ge-
lukkig voor de bezoekers werd 
de overwinning over de streep 
getrokken en ging het met drie 
punten terug naar Loosbroek.

WHV doet 
goede zaken in Eindhoven

EINDHOVEN/LOOSBROEK - De Loosbroekenaren startten van-
uit een gegroepeerde verdediging en vingen de tegenstander heel 
goed op. WHV loerde zelf op de counter en kwam er een paar keer 
gevaarlijk uit, maar de supporters van WHV moesten tot de 44ste 
minuut wachten totdat WHV op 0-1 kwam. Vanuit een ingooi van 
Roel Lunenburg was het Yorick van de Rakt die zich geen moment 
bedacht en de bal snoeihard achter Nieuw Woensel goalie Bart  
Sieben schoot.

voetbalSuccesvol toernooi met 
twee keer een derde plek 
TILBURG/BERNHEZE - Team 
Tanoshii/Conscius Sports was 
dit weekend weer present op 
het leuke en zeer goed geor-
ganiseerde jeugdjudotoernooi 
georganiseerd door Judo Klub 
Tilburg.

Judo Klub Tilburg heeft zich 
weer aan haar woord gehou-
den en voor iedere deelnemer 
was er een geschikte poule ge-
maakt, zodat iedereen onder 
leiding van de goed uitleggende 
bondscheidsrechters van de Judo 
Bond Nederland lekker hun par-
tijtjes konden judoën.

Er deden dit keer twee judoka’s 
van team Tanoshii/Conscius 
Sports mee. Zakaria El Fathi 

deed het niet slecht. Hij was wel 
en beetje overdonderd door de 
grote judozaal maar wist genoeg 
wedstrijden goed te doorstaan 
en mocht een 3de plek mee naar 
huis nemen.

Karin van Dijk zat in een zware 
wedstrijdpoule, maar wist zich 
goed staande te houden door 
hard te knokken en wist aan het 
eind van de wedstrijdochtend 
ook een goede 3de plaats mee 
naar huis te nemen.

Trainer Walter van Well was su-
pertrots op deze twee kanjers 
die de naam van Team Tanoshii/
Conscius Sports weer hoog heb-
ben gehouden door goed judo 
en sportiviteit.

Proficiat Zakaria en Karin met 
jullie behaalde en verdiende 3de 
plekken!

budo

Heeswijk verliest knullig

Heeswijk kreeg vervolgens een 
goede kans over rechts. Stef 
Adank werd diep gestuurd en 
stak de bal op de doorgelopen 
Max Sluiter. De rappe aanvaller 
kwam echter een schoenmaat 
tekort om deze binnen te wer-
ken. In het vervolg kwamen bei-
de ploegen weinig meer in de 
problemen. Coen van Beljouw 
krulde nog een vrije trap over 
het doel van keeper Tom Stu-
pers, terwijl Bas Mol zijn kopbal 
aan de andere kant naast zag 
gaan. Ook de kopbal van Timo 
van Dalsum, na een goede voor-
zet van Coen van Beljouw, ging 
tegen het vangnet. 

In de tweede helft een sterker 
Emplina. In de 65ste minuut 
kwam Emplina verdiend op 
voorsprong. Danny Aarts speel-
de te kort terug in zijn eigen 
16-meter, waarna Lathouwers 
de bal op kon pikken en voor 

kon geven op de vrijstaande Le 
Couvreur. De sterke spits kopte 
bij de eerste paal binnen. 

In het vervolg probeerde Hees-
wijk het nog wel en bracht het 
aanvallers Wouter van Dijke 
en Terry van Steenbergen. De 

blauw-witten konden echter 
geen vuist maken tegen het 
compact spelende Empel. 
Ver in blessuretijd pakte Ard 
Groenendijk nog een 1 op 1 uit 
een counter, direct erna floot de 
goed leidende Stroot voor het 
laatst. 

EMPEL/HEESWIJK-DINTHER - Empel en Heeswijk doen al seizoenen lang weinig voor elkaar onder. 
Emplina werd het eerst gevaarlijk. De technisch begaafde Van der Horst draaide zich knap vrij in de 
16-meter, maar schoot daarna wat wild over.

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

Aansluitingstreffer
door harde wind

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 6 FEBRUARI 
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Workshop lange sluitertijd 
en avondfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Taijiwuxigong-Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

VRIJDAG 7 FEBRUARI 
Start huiskamerproject
MFA De Stuik Vorstenbosch

Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

Moeilijke voeten
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 26

ZATERDAG 8 FEBRUARI
Workshop Macrofotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Alpacafarm open
en wandeling
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Workshop Milarepa met Tjok
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Maak je eigen moodboard
Praktijk Brigitte Heesch

ZONDAG 9 FEBRUARI 
Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Open zondag Ad Bouw
Woonboulevard Uden
PAGINA 9

Jeugdconcert Muziek-
vereniging Servaes 
De Muziekfabriek Heeswijk-Dinther
PAGINA 15

KBO Carnavalsmiddag
CC Nesterlé Nistelrode

Uurtje Klassiek  
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 15

MAANDAG 10 FEBRUARI 
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Alzheimer Café
Meteoor Oss

Informatieavond
BS ‘t Maxend
Maxend 6 Nistelrode

Lezing: Blind vertrouwen
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Film: Styx
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 27

Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 11 FEBRUARI 
Wereldziekendag
Parochie De Goede Herder
PAGINA 6

Inloopochtend 
BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode

Film: Styx
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 27

Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Inloopavond Centrumplan 2 
Achterstraat
Zalencentrum De Hoefslag Nistelrode
PAGINA 16

WOENSDAG 12 FEBRUARI 
Open ochtend BS ‘t Maxend
Maxend 6 Nistelrode

Inloopochtend 
BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode

Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode

Oecumenische avond
Berlicum
PAGINA 8

Open schrijfavond
Bibliotheek Heesch
PAGINA 3

Numerologie: Gerrit Jansen
Centrum MAIA Nistelrode

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Bewonersavond Traverse 
Heeswijk-Dinther
Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 13 FEBRUARI 
Inloopochtend & 
rondleiding BS ‘t Palet
Steen- en Stokstraat 2
Heeswijk-Dinther

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Taijiwuxigong-Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Ariëtte Loeffen, Kristal
lichtcodes activatie
Centrum MAIA Nistelrode

VRIJDAG 14 FEBRUARI
VALENTIJNSDAG 

Open ochtend BS ‘t Maxend
Maxend 6 Nistelrode

Inloopochtend 
BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode

Inloopochtend & rondleiding 
OBS De Bolderik
Het Geleer 33 Heeswijk-Dinther

Inspiratiemiddag: 
Het Hooglied
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Sponsordiner Stg. Pep 
projecten Bernheze
Restaurant De Waard Heesch

Carnavalsavond Bobz
Dorpshuis Nistelrode

Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

Pronkzitting
De Zaert Heeswijk-Dinther

Kluscafé
MFA De Stuik Vorstenbosch

ZATERDAG 15 FEBRUARI 
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Handentekening
Praktijk Brigitte Heesch

Pronkzitting & Ouderen-
pronkzitting
De Zaert Heeswijk-Dinther

ZONDAG 16 FEBRUARI 
Lange afstandswandeling
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Thema zondag
De Nistel Nistelrode

Carnavalsconcert & 
Prinsenreceptie
De Zaert Heeswijk-Dinther

Open dag Heemschuur
Heemschuur Heesch

Concert Vocaal kwartet: 
Quatre Vin Rouge
CC Nesterlé Nistelrode

Wijnproeverij
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

MAANDAG 17 FEBRUARI 
Kaartmiddag
CC De Pas Heesch

Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 18 FEBRUARI 
Creatief Café
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Dokter op Dinsdag @ Bernhoven
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 4

Taijiwuxigong-Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Knopenboom
Praktijk Brigitte Heesch

WOENSDAG 19 FEBRUARI 
Rikmiddag
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode

Mariska Spelthan, Helder-
ziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Liederentafel
CC De Pas Heesch

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum VorstenboschEv
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Fotograaf: Edwin Hendrks
Open dag 
CV Jong en Oud tesamen

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl/albums


