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‘Schapenheld’
Internationaal succes voor Heesche filmmaker

oVEr ‘ScHApEnHELD’
In ‘Schapenheld’ probeert 
schaapsherder Stijn duurzaam 
te leven in een wereld die steeds 
meer draait om geld en ‘regel-
tjes’. Ton: “Schapen op de hei 
zorgen voor biodiversiteit, maar 
wie wil daarvoor betalen? De 
stress die het neoliberale aan-
bestedingssysteem zelfs bij een 
schaapsherder veroorzaakt ver-
raste mij. Stijns haren vielen zelfs 
uit door de stress.” 

Ton filmde tweeënhalf jaar het 
dagelijks leven van Stijn; zware 
gesprekken met opdrachtgevers, 
mooie momenten en vervelen-
de akkefietjes. Van boeren mag 
Stijn niet met zijn schaapskudde 
door een weiland, van de bos-
wachter niet door het bos. En in 
het dorp ontstaan opstoppingen 
en wordt gemopperd over een 
paar schapenkeutels.  

In ‘Schapenheld’ zien we de druk 
op Stijn langzaam opgevoerd 
worden. Ondanks dat hij regel-
matig tekeer gaat, blijft hij ook 
sympathiek. 

“Het is het universele verhaal 
van David versus Goliath, maar 

het is ook een typisch Nederland-
se film met een mooi Brabants 
sfeertje. Je ziet er bijvoorbeeld 
de directheid in communiceren 
van onder de rivieren in terug. 
De film werd uit 4.000 inzendin-
gen geselecteerd voor het IDFA 
en eindigde in de top tien beste 
films van de publieksjury.” 

oVEr ton ZELf
Ton: “Ik ben geboren en geto-
gen in Heesch, een fijne, veilige 
plek om op te groeien. Mijn ou-
ders wonen er nog steeds. Na 
bassischool De Toermalijn en de 

havo op het Maaslandcollege 
volgde ik de opleiding vormge-
ving aan het Grafisch Lyceum 
in Eindhoven. Leuk, maar ik 
wilde méér. Op de Kunstacade-
mie bleek films maken echt mijn 
ding. Het is een ontzettend mooi 
vak! Er zijn zoveel mogelijkhe-
den om een verhaal te vertellen, 
dat het altijd interessant blijft. 

Na de Kunstacademie heb ik veel 
gereisd. Ik zag ‘verhalen’, maat-
schappelijke kwesties waar ik me 
over verbaasde. Via mijn films 
toon ik die aan anderen. Ik wil 
de kijker laten nadenken en zelf 
conclusies laten trekken. Ik doe 
dit werk nu bijna twintig jaar en 
blijf me nog steeds ontwikkelen. 

Het is geen gemakkelijke weg, 
het is een apart wereldje.” In-
middels heeft Ton diverse korte 
en lange documentaire films ge-
maakt en tientallen internationa-
le prijzen gewonnen.  

“Erg leuk dat mijn film in CC De 
Pas draait, ik kom dan zelf ook. 
Grappig eigenlijk: vroeger kwam 
ik er als Jeugdprins en nu als 
filmmaker. Hopelijk komen veel 
mensen kijken, er zijn vast veel 
bekenden.”

HEESCH - Films van de uit Heesch afkomstige filmmaker Ton van Zantvoort (39) zijn maatschappij-
kritisch en worden internationaal geprezen. Zijn film ‘Schapenheld’ belicht op indringende wijze de 
effecten van onze op geld gerichte maatschappij. Vanaf 21 februari draait de film in de Nederlandse 
bioscopen en wordt hij vertoond op grote A-festivals over heel de wereld. Op 25 februari draait hij in 
CC De Pas en Ton is erbij!

* Ton van Zantvoort (Heesch, 1979) studeerde cum laude af 
aan de Academie St. Joost in Breda.

* Met ‘Grito de Piedra’ - ‘Schreeuw van de Steen’ - (2006) 
maakte hij zijn debuut tijdens het Internationaal 
Documentaire Festival Amsterdam (IDFA). Hij laat zien dat 
de harde realiteit van de mijnwerkers in Bolivia tegelijkertijd 
een toeristische trekpleister is.

* Zijn ‘A Blooming Business’ (2009) toont de harde kant achter 
de bloemenindustrie in Kenia. De film kwam uiteindelijk bij 
beleidsmakers terecht.

* Met ‘De Benno Tapes’ (2015) schetst hij een genuanceerd 
beeld over de reïntegratie van de voor ontucht veroordeelde 
zwemleraar Benno L.

* Ton won inmiddels meer dan een dozijn internationale 
prijzen voor beste regie, camera en montage.

een typisch 
nederlandse
fi lm met
een mooi
Brabants 
sfeertje

Ton van Zantvoort

‘vroeger kwam ik 
er als jeugdprins en 

nu als fi lmmaker’

Beeld uit de fi lm  Tekst: Henriëtte Maas
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst-, cultuur- en educatieagenda
Yoga in de Kloosterkapel: elke 
maandag om 18.45 en 20.15 uur 
door Lea van den Bergh, en elke 

dinsdag om 19.30 uur door Lidy 
Donkers.  

Lezing Luisterkind door Anke 
van Leeuwen: Op donderdag 21 
februari vertelt Anke over haar 
werk als Luisterkind-werker. Ze 
maakt op zielsniveau contact met 
kinderen en volwassenen en in 
die energie stemt ze zich af op 
die persoon. 

Op die manier voelt, hoort en/of 
ziet ze wat er in iemand omgaat, 
waar blokkades zitten en waar 

openingen zijn om te groeien en 
te ontwikkelen. Onlangs was de 
reactie van een moeder: “On-
gelooflijk dat Anke mijn kind zo 
goed kent, terwijl ze hem nooit 
ontmoet heeft.”

Deze avond neemt ze je mee en 
vertelt over haar leven en werk, 
waarbij het ‘contact op zielsni-
veau’ centraal staat. Aanvang 
20.00 uur, entree € 7,50 (con-
tant). 
Aanmelden via: 
margarethbloemen@home.nl
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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.

LEKKER BEZIG MET DEZE 3 TIPS:
Taarten workshop 
voor (groot)ouder met 
kind (8 t/m 12 jaar).
Even iets anders in de 
carnavalsvakantie: 
samen met je (klein)-
kind een gezellige 
dierentaart maken. Daar 
kun je mee thuis komen 
en dan natuurlĳ k 
heerlĳ k smullen! 

Vrijdagmiddag 8 maart | 15.00 - 18.00 uur in Heesch. 
Kosten € 30,- voor ouder en kind samen. 

Schilderij: Diamant
Tĳ dens deze uitdagende 
workshop maak je in 
één dag een acryl-
schilderĳ , maar niet 
zomaar een schilderĳ ; 
We gaan werken met 
contrast effecten, 
geometrie, licht en 
transparantie. Het is een 
precieze techniek, maar 
niet te moeilĳ k. Wĳ  
zorgen voor alle 

materialen en de koffi e en thee.
Heesch | zaterdag 16 maart | 10.00 - 14.30 uur | 
Deelname prijs € 35,- .

Natuurfotografi e; 
workshopdag voor 
gevorderden
Een praktĳ kgerichte 
dagworkshop in de 
natuur voor fotografen 
met ervaring. Er is 
aandacht voor 

verschillende invalshoeken en technieken. Het doel van 
deze dag is om tot verdieping te komen, zodat je nieuwe 
inspiratie opdoet en andere dingen gaat doen dan je tot nu 
toe deed.
Externe locatie | zaterdag 23 maart | 9.30-16.00 uur | 
Deelname prijs € 67,50.

facebook.com/
� oryaheesch

Openingstijden: 
Maandag gesloten

Dinsdag t/m donderdag van 15.00 tot 23.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur

Zondag van 12.00 tot 22.00 uur.

streekproduCten

In november 2012 werd ons eerste 
streekproduct gelanceerd! Het 
3-Leliën-biertje, gevolgd door onze 
Old Heesch Kaas! Een kaas met de 
afbeelding van ‘t Oude Raadhuis 
en de passende titel Old Heesch! 
 

Met enige regelmaat proberen we 
dit assortiment weer aan te vullen. Hoe ‘Aangenaam’ wilt u 
het hebben met onze Aangenaam Heesch-lijn van kaas, bier en 
wijn. Tot slot presenteren wij met gepaste trots ook de honing 
uit onze Bernheze streek. Verder zijn er producten van Landerij 
van Tosse en verkopen we jammetjes uit de Maashorst. Bent 
u op zoek naar iets origineels, dan bent u bij ons aan het juiste 
adres.

Maar wist u dat onze 
producten ook elders in de 
streek op de kaart staan? 
Bij tal van restaurants in 
de regio kunt u tijdens een 
borrel of feestje genieten 
van onze notenmixen 
en maken we daarnaast 
ook veel borrelhapjes en 
belegde broodjes. Onze 
winkels staan vol met tal 
van lekkernijen. In Oss 

combineren we dat ook met de heerlijke producten van De 
Bakkers Lamers, want ook hier komen tal van ingrediënten 

terug in hun producten, zoals het Brabander Breekbrood met 
kaas of een heerlijke uienstok! Dat noemen ze vooral een 
mooie vorm van SAMENWERKEN. Ondernemers in deze regio 
die ‘pronken’ met elkanders producten en kwaliteit. En als we 
dan de gelegenheid krijgen om dit weer onder de aandacht te 
brengen door het verzorgen van een mooie column, dan weten 
we dat we goed bezig zijn! 

Wij nodigen u van harte uit voor een bezoek aan onze winkels 
in Heesch en in Oss voor een St(r)eekproef!

Met vriendelijke groet,
Bon Fromage VOF Oss - Heesch

Ton en Elly Bens

ColuMn
Ton Bens

Taarten workshop 

Tĳ dens deze uitdagende 

Hoe ‘Aangenaam’ wilt u het hebben met onze 
Aangenaam Heesch-lijn van kaas, bier en wijn



Woensdag 20 februari 2019 3
  

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

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

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

op bezoek
Als burgemeester ben ik een bevoorrecht mens. Ik heb een 
veelzijdige baan, ontmoet ontzettend veel mensen en kom op 
allerlei interessante plekken. Geen dag is hetzelfde. Natuurlijk 
breng ik veel tijd door in het gemeentehuis en aan vergadertafels. 
Ook ben ik regelmatig te vinden in de regio of de provincie, om 
de belangen van Bernheze te behartigen. 

Soms is mijn werk onzichtbaar, bijvoorbeeld als het over 
veiligheid gaat. Maar vaak kunt u, via deze krant, meekijken 
met wat ik doe. Bijvoorbeeld als ik op pad ga om een 100-jarige 
dorpsgenoot te feliciteren, of bruidsparen die 60, 65 en in een 
enkel geval zelfs 70 jaar getrouwd zijn. 

Die bezoekjes aan huis - uiteraard met ambtsketen om – vind ik 
altijd bijzonder om te doen. Gemiddeld bezoek ik wekelijks een 
jubilaris; in de traditionele trouwmaanden (mei, juni, september 
en december) uiteraard meer. 

De aanleiding is feestelijk en vaak tref ik een huis vol familie 
en vrienden. Mensen geven me een inkijkje in hun dagelijkse 
bestaan en samen halen we herinneringen op aan een rijk en 
gevuld leven. Over hoe het vroeger was of hoe een echtpaar 
elkaar heeft leren kennen. En ook krijg ik tips om wat te doen (of 
laten!) om zelf honderd te worden. 

Het zijn vaak bezoekjes met een lach, maar soms ook met een 
traan. Omdat we praten over een overleden kind of kleinkind. 
Over een ruzie in de familie. Of over de dingen die niet meer 
lukken vanwege ziekte. “Ze is er nog wel, maar eigenlijk ook 
niet meer”, zei een lieve man over z’n ernstig dementerende 
vrouw.  
 Ze wonen gescheiden van elkaar, hij bezoekt 

haar elke dag. Op zo’n moment voel ik de 
zwaarte van het leven.

Maar bovenal is het een dankbare 
taak om de gemeente te mogen 

vertegenwoordigen bij de 
persoonlijke momenten die er in een 
leven toe doen. 

Column
marieke moorman

Burgemeester Bernheze

vrouw.  
Ze wonen gescheiden van elkaar, hij bezoekt 

haar elke dag. Op zo’n moment voel ik de 
zwaarte van het leven.

Maar bovenal is het een dankbare 
taak om de gemeente te mogen 

vertegenwoordigen bij de 

burgemeester.moorman@bernheze.org

Nieuw bij Bernheze Media

Hoi,

Ik ben Carlijn van de Ven, 18 jaar en woon in het mooie 
Nistelrode. Doordeweeks ben ik veel op school; ik doe de 
opleiding journalistiek in Tilburg. In de afgelopen twee jaar 
heb ik al veel mooie, bijzondere dingen mogen doen. Van een 
productie in Polen tot een documentaire over abortus in Ierland.
In het weekend vind je mij in Schijndel waar ik voor 
Heerkens groente en fruit werk, op het korfbalveld of in het 
uitgaansleven. Met een vriendinnengroep van tien Nisseroise 
meiden is er altijd wel iets te doen. 
Mijn drie maanden stage bij Dtv (lokale omroep) zijn nu achter 
de rug, dus is het tijd voor iets nieuws! 

Wat mij het meest aanspreekt zijn de persoonlijke verhalen 
achter elke gebeurtenis. Verhalen met een gouden randje van 
gevoel en emotie. Het lijkt me leuk om in en rondom m’n eigen 
dorp mijn toekomst te mogen opbouwen. Ik heb enorm veel zin 
om aan de slag te gaan!

Groetjes Carlijn

Carlijn van de Ven

‘Verhalen met een 
gouden randje van 
gevoel en emotie’

Schoonmaakdag buitengebied bernheze
Op 16 maart is de landelijke schoonmaakdag. Ook in Bernheze. Wie helpt mee?

De organisatie van de schoon-
maakdag is in handen van de 
Wildbeheereenheden in Bern-
heze. De gemeente stelt hand-
schoenen, vuilniszakken en con-

tainers ter beschikking. 
Iedereen die ouder is dan 16 jaar 
mag meedoen. Verenigingen die 
meedoen aan de schoonmaak-
dag ontvangen voor de kas van 

de vereniging € 10.- per lid dat 
meehelpt!

Aanmelden
Wil jij meedoen? Meld je dan 
voor 1 maart aan via de contact-
personen van de verenigingen.
Heesch: Henk van Nuland,
06-50900264 of 
henkvannuland47@hetnet.nl

Nistelrode: Jan Broeksteeg, 
06-53932805 of 
jan.broeksteeg@gmail.com
Heeswijk-Dinther-Vorsten-
bosch-Loosbroek: Jesse Kusters, 
06-25291189 of 
jessekusters@hotmail.com. 

De contactpersonen geven meer 
informatie en een programma bij 
aanmelding.

BERNHEZE - Elk jaar staat de derde zaterdag in maart in het teken van de (nationale) opschoondag. 
Dit jaar is dat op 16 maart. Het doel van de schoonmaakdag is alle zwerfvuil in het buitengebied op te 
ruimen om zo vervuiling en een ongezonde situatie voor planten en dieren te voorkomen.

meld je voor
1 maart aan
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Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel 
hun werk met plezier kan blijven doen?

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

GEZonDHEID In bALAnS

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

coLuMn

buik, terwijl je misschien wel 
een goed ontlastingspatroon 
hebt. Op onze website 
staat de volledige uitleg met 
foto’s van deze techniek. 
Deze oude ontlasting die in 
je buik achterblijft kan voor 
veel problemen zorgen. Niet 
alleen buikpijn, spastische 
darm, divertikels, poliepen, 
ziekte van Crohn, maar 
ook huidproblemen, allerlei 
gewrichtsontstekingen en 
hoofdpijn. Door een slechte 
darmfunctie wordt de lever 
overbelast, waardoor de 
suikerhuishouding gaat 
rammelen, cholesterol gaat 
omhoog en hormonen worden 
niet meer goed aangemaakt.

Zo kun je nog wel even 
doorgaan. Uiteindelijk 
beland je dan in een 
vermoeidheidssyndroom of 
een burn-out. Overbelasting 
en uitputting is niet zo raar als 
je kijkt naar onze manier van 
leven. Heel veel rommel gaat 
erin, maar opruimen is er niet 
bij. Net als het schuurtje of 
de zolder; af en toe moet je 
opruimen en weggooien. Wat 
je ook doet om je lichaam te 
helpen, alles is meegenomen.  
De verzuring die deze 
afvalstoffen met zich 
meebrengen kun je zien door 
een druppel bloed onder 
de microscoop te leggen, 
waardoor je dan gericht je 
voeding kunt aanpassen. Wij 
bieden deze mogelijkheid 
met een gratis spreekuur 
op maandag van 13.00 tot 
14.00 uur, we kijken dan even 
naar het bloed en je krijgt 
een advies. Wel graag even 
aanmelden. 

16 maart staat de volgende 
gratis lezing gepland. Het 
onderwerp gaat over de 
verschillende mogelijkheden 
van reinigen en de voeding die 
daarbij hoort. Ook hiervoor 
graag even aanmelden via 
info@highcare.nl of 
0486-416530. 

Fijne carnaval en daarna de 
vastentijd!

Schoonmaak
Na carnaval begint de 
vastentijd, een prachtige 
manier om het lichaam 
van binnenuit schoon te 
maken. Vroeger werd de 
hele week geen vlees en 
suiker gegeten. Kinderen 
hadden een snoeptrommeltje 
en op zondag mocht het 
trommeltje open en werd 
er ook vlees gegeten. Ook 
de huisvrouwen begonnen 
aan de grote schoonmaak, 
dat moest en zou klaar 
zijn voor de Pasen. Alle 
ramen en deuren gingen 
open en gordijnen, matten, 
beddengoed: alles werd 
schoongemaakt. Een 
prachtige schoonmaakactie 
en dat is wel iets om over na 
te denken. De overdaad die 
we nu hebben is niet altijd 
gezond. 

Het voorjaar is prima geschikt 
om te reinigen, je lever 
werkt extra goed. Als je dan 
zelf een beetje helpt door 
minder dierlijke eiwitten te 
eten en geen suikers, doet 
dit wonderen in je lijf. Er 
zijn diverse reinigingskuren, 
hele simpele, maar ook zeer 
extreme. Het is maar net waar 
je voor kiest.

Een dag alleen maar groente 
geeft al een prachtige reactie 
in je lichaam. Combineer je 
dit met een laxeermoment, 
dan geeft dat wat extra’s. 
Darmspoelen; de therapie 
die wij in ons pakket 
aanbieden, gaat hierin een 
paar stapjes verder. Je krijgt 
een voedingsschema zonder 
vlees en suikers uiteraard, 
gecombineerd met drie keer 
je darm spoelen. Heel relaxed, 
heel langzaam loopt er een 
beetje water in je darm, we 
masseren de buik en het 
water met de oude ontlasting 
loopt via een slang naar de 
afvoer.
Je ziet dan zelf ook wat er 
allemaal achter blijft in je 

High  Ca re
3000 BV

High Care 3000 BV
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/Neerloon
0486-416530
info@highcare.nl 
www.highcare.nl

tHE DAY AftEr cArnAVAL!  

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

Patiënten of ex-patiënten, maar 
ook hun naasten zijn deze dag 
tussen 10.00 en 12.00 uur wel-
kom in vergaderruimte 3 op de 
eerste verdieping van Bernho-
ven, tegenover het restaurant. 
Aanmelden is niet nodig, wie wil 
kan gewoon naar binnenkomen. 

Niks moet
Onder het motto ‘niks moet, 
maar veel kan’ ontmoeten men-
sen elkaar in een ongedwongen 
sfeer onder het genot van een 
kop koffie. Mensen kunnen er-
varingen met elkaar bespreken. 
Wie dat wil kan meedoen aan 
een creatieve activiteit door een 
levenscoach en verliesbegelei-
der. Daarnaast wordt een ont-

spannende handmassage aan-
geboden. 
Het Vicki Brownhuis stelt zich ten 
doel om mensen die met kanker 
zijn geconfronteerd een steun in 
de rug te bieden. Getrainde vrij-
willigers van het Vicki Brownhuis 
begeleiden de bezoekers op de 
manier die bij ieder persoonlijk 
het beste past.

Inloopochtend Vicki 
brownhuis in bernhoven
UDEN - Vrijwilligers van het Vicki Brownhuis ontvangen op donder-
dag 21 februari iedereen die in zijn/haar leven met kanker is of werd 
geconfronteerd van harte in ziekenhuis Bernhoven. 

De overdaad die we 
nu hebben is niet 
altijd gezond

Stichting gehandicaptenbal Nis-
telrode is hier heel erg blij mee 
en is voornemens om met dit 
bedrag voor de volgende editie 
van het bal op zondag 3 novem-
ber 2019 aan elke gast een mooi 
aandenken te geven.

Het volgende keeztoernooi staat 
al op de agenda. Vrijdag 22 
maart is de eerstvolgende keer 
dat er gespeeld kan worden in 
Café-Zaal ‘t Tramstation. De 
organisatie hoopt op een druk-
bezette zaal. Deze keer wordt 
er wederom een goed doel ge-
steund en dit keer is dat Samen 

Loop voor Hoop, team Samen 
Sterk waar Dorien en Sandra 
beiden lid van zijn. Natuurlijk 
wordt er gehoopt op een mooie 
opkomst. Je kunt je inschrijven 
door een mail, met vermelding 
van de namen van de deelne-
mers, te sturen naar 
keezetoernooi@gmail.com. 

De aanvang is 19.00 uur en het 
inschrijfgeld is € 5,-. Na aanmel-
ding krijg je een bevestigings-
mail. 
Er is plek voor maximaal 25 ta-
fels binnen in de zaal, dus geef je 
op tijd op want vol = vol.

Geld keeztoernooi over-
handigd aan goed doel

NISTELRODE - Het inschrijfgeld van het keeztoernooi is overhan-
digd aan het goede doel. Afgelopen maandag overhandigden Do-
rien Romme en Sandra Elschot van de organisatie de cheque van 
maar liefst € 500,- aan het bestuur van Stichting Bernhezer Gehan-
dicaptenbal.

V.l.n.r.: Susan Verwer, Bea Neelen, Raymon Aaij, Peter van den Akker, 
Sandra Elschot, Janny Ruijs, Dorien Romme en Ronnie van Leuken. 
Niet op de foto Mirjam van den Akker
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Inspirerende ontmoeting
tussen culturen, jong en oud 
in de Gasterij Heelwijk

De Gasterij puilde uit met Neder-
landse bezoekers en Heesche-
naren van buitenlandse afkomst 
met hun kinderen. De nieuwe 
Heeschenaren brachten de meest 
lekkere hapjes mee uit eigen keu-
ken. Deze vonden gretig aftrek. 
Maar er was ook muziek en zang 
van de Zeezwabbers, dans door 
een Thaise danseres en prachtige 
kleding bij de gasten, afkomstig 
uit andere culturen. Gelukkig 
was ook vrouw Antje met haar 
klompen aanwezig! 

Er waren onder andere verte-
genwoordigers uit Polen, Syrië, 
Jemen, Iran, Thailand, China en 
Indonesië. Over al deze mensen 
werd een stukje levensverhaal 
verteld. Hoe is het om opeens 
in Heesch te wonen, hoe is het 
als je voor het eerst sneeuw ziet? 
Of hoe verloopt een huwelijks-
aanzoek in Iran eigenlijk; hoe is 
het daar als je christelijk bent? En 
hoe word je nu eigenlijk Neder-
lander? 
In Heelwijk werken nu al veel 

vrijwilligers van buitenlandse af-
komst. Goed voor de taal, een 
goede voorbereiding op werk.

Deze middag geeft aan dat juist 
op de wederzijdse kennismaking 
en echt met elkaar in gesprek 
gaan in de toekomst nog een 
vervolg kan worden gegeven. 

Ook voor de kinderen een mooie 
gelegenheid om eens een echte 
Nederlandse opa of oma te krij-
gen. En wie vindt het nu niet 
leuk om er een vrolijk kleinkind 
bij te krijgen? 

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

HEESCH - Ter gelegenheid van Valentijnsdag heeft de activiteitenbegeleiding van Heelwijk samen met 
het vrouwennetwerk van Heesch een gezellige middag gehouden op donderdagmiddag 14 februari.

Foto’s: Marcel van der Steen

De deelnemers worden tussen 
12.15 en 12.30 uur verwacht bij 
De Heemschuur aan de Schoon-
straat 35. Vandaar vertrekken zij 
per auto naar Arnhem. Bij het 
Kadastermuseum in Arnhem is 
er voldoende parkeergelegen-
heid. Het bezoek start om 13.30 
uur. In het museum maken de 
deelnemers kennis met de ge-
schiedenis van het Kadaster.

Deelname
Wie graag wil deelnemen aan de 
excursie wordt verzocht zich per 

mail of telefonisch op te geven 
bij Riky de Jong via rikydjong@
home.nl of 0412-646380 of 
Hans Pennings, secretariaat@de-
elf-rotten.nl of via 06-10463762. 

Opgave graag vooraf in verband 
met het regelen van het vervoer. 
Zowel de entree van het muse-
um als het parkeren is gratis. 

Het adres van het Kadastermuse-
um is Mr. E.N. van Kleffenstraat 
8, 6842 CV Arnhem. 
www.kadaster.nl/over-ons/
het-kadaster/geschiedenis. 

Meer informatie over de heem-
kundekring vind je op 
www.de-elf-rotten.nl of via 
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

Excursie kennismaking
Kadastermuseum Arnhem
HEESCH - Heemkundekring De Elf Rotten organiseert vrijdag 22 fe-
bruari een excursie naar Arnhem waar een bezoek wordt gebracht 
aan het Kadastermuseum. De werkgroep Aezel Projek van de heem-
kundekring is al geruime tijd bezig om de oudste gegevens van 
het Kadaster te digitaliseren. Dat doet zij samen met leden van de 
heemkundekringen Nistelvorst en De Wojstap. Om meer te weten 
te komen over de achtergronden van het Kadaster gaan de deelne-
mers zich verdiepen in de geschiedenis van deze organisatie.

Verzamelplan Heesch

HEESCH – Heemkundekring De 
Elf Rotten heeft besloten om 
vanwege overweldigend succes 
een derde druk uit te brengen 
van het boek ‘’t Strôtje Heesch’. 

De eerste en de tweede druk van 
het boek zijn uitverkocht, maar 
de belangstelling blijft onvermin-
derd groot. Het boek behandelt 
in woord en beeld de geschie-
denis van een van de oudste 
en kleinste straten van Heesch: 

de Schoonstraat. De auteur van 
het boek, Tiny Goossens, is op-
gegroeid in de Schoonstraat en 
woont er al zijn leven lang. Sa-
men met de fotowerkgroep van 
de heemkundekring heeft hij het 
boek samengesteld. Harrie van 
Helvoort verzorgde de lay-out 
en Henrie Verstegen tekende 
voor de foto’s. De boekverkoop 
vindt plaats op zondag 24 febru-
ari in de Heemschuur. De ver-
koopprijs bedraagt € 17,50.

Derde druk ‘t Strôtje

de geschiedenis 
van het kadaster
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Goed verlopen 
Jaarvergadering

VORSTENBOSCH - KBO Vorsten-
bosch heeft vorige week woens-
dag een goed bezochte jaar-
vergadering gehouden. Na het 
behandelen van de notulen en het 
jaarverslag kwamen ook de finan-
ciële cijfers aan de orde. Deze lie-
ten een gunstig saldo zien. 

De aanwezigen toonden zich te-
vreden met alle overzichten. De 
voorzitter memoreerde dat alle 
activiteiten en resultaten mede 
tot stand gekomen zijn door de 
inzet van de vrijwilligers en de 
sponsoren.

Tijdens de bestuursverkiezingen 
werden Nellie van der Spank en 
Adrie van der Heijden herkozen.

Aansluitend op de vergadering 

presenteerde Zorgboerderij de 
Lisse aan de Hoogstraat 2, een 
interessant overzicht van de mo-
gelijkheden en activiteiten die zij 
organiseert tijdens de dagbeste-
ding voor kwetsbare ouderen. 
Na afloop was er nog veel be-
langstelling voor meer informatie 
en de producten die door deze 
ouderen gemaakt zijn.

Verkiezing leukst 
verklede deelne-
mer Seniorenbal
HEESCH - Er wordt wederom een 
extraatje toegevoegd aan het Se-
niorenbal dit jaar. Er komen al 
jaren zulke leuk verklede men-
sen naar deze middag dat be-
sloten is er een heuse verkiezing 
op los te laten. Wie de leukste, 
mooiste en/of gekste uitdossing 
heeft volgens Prins Porcus en 
zijn Adjudant kan een leuke prijs 
tegemoet zien. Reden temeer om 
deze gezellige middag bij te wo-
nen op 5 maart in CC De Pas! 

Uitnodiging voor onze 
nieuwe leden 
In de laatste algemene ledenver-
gadering gingen stemmen op om 
een kennismakingsbijeenkomst 

te organiseren met nieuwe le-
den. Op deze bijeenkomst kan 
wat verteld worden over alle ac-
tiviteiten die de KBO organiseert, 
nieuwe leden maken kennis met 
elkaar en met het bestuur.

Dat vond het bestuur een goed 
idee, vandaar dat zij een bijeen-
komst gepland heeft en wel op 
woensdag 27 februari om 19.30 
uur. 

Op de agenda:
- Welkom
- Kennismaking
- Info over de KBO organisatie
- Presentatie activiteiten, 

evenementen en reizen
- Ideeën/wensen voor nieuwe 

activiteiten
- Rondvraag
- Sluiting. 

Wij hopen dat je in de gelegenheid 
bent om deze avond te bezoeken. 
De avond zal worden gehouden 
in CC De Pas, in D’n Herd, de zaal 
waar veel activiteiten van KBO 
Heesch plaatsvinden. 

Wilt je per mail willen doorgeven 
of je komt? 
secretaris@kboheesch.nl.
Tot de 27ste februari, de koffie 
staat klaar!

leder mens heeft 
een leuke 
(laatste) wens…
HEESWIJK-DINTHER - Nog één 
keer het ouderlijk huis zien. 
Naar een dierbaar familielid dat 
jarig is. Of nog één keer die club 
bezoeken waar je altijd zo graag 
kwam. 

Het lijken wensen die heel een-
voudig te vervullen zijn, maar 
voor mensen die niet zo lang 
meer te leven hebben is dat echt 
niet altijd vanzelfsprekend. Om-
dat ze bijoorbeeld aan het bed 
gekluisterd zijn en zittend vervoer 
niet meer mogelijk is. Gelukkig is 
er dan WensAmbulance Brabant 
die met een viertal ambulances 
en ruim 150 professionele vrij-
willigers honderden wensen per 
jaar in vervulling kan laten gaan. 
Met de ambulances die uitgerust 

zijn met comfortabele brancards 
brengen zij terminaal zieken 
nog één keer naar hun favoriete 
plaats. 

Op woensdagmiddag 27 februari 
verzorgt Cees Huijben hierover 
een presentatie. Aan de hand 
van beelden zal hij uitvoerig toe-
lichten wat WensAmbulance Bra-
bant zoal doet. In de pauze kun je 
de wensambulance bezichtigen.

Voor oudere mensen die nog 
heel gezond, maar niet meer zo 
goed ter been zijn en niet over 
eigen vervoer beschikken, is er 
in Heeswijk-Dinther het Senioren 
Uitbureau. Via die mensen kun-
nen zij een mooie wens in ver-
vulling laten gaan. Jacq van der 
Meijden vertelt je over alle mo-
gelijkheden.

Je bent van harte welkom. De 
koffie wordt aangeboden door 
de gemeente Bernheze.
Themamiddag 27 februari van 
14.00 tot 16.00 uur in CC Ser-
vaes.

KBO Bernheze

Kbo HEESwIJK-DIntHEr
Presentatie WensAmbulance Brabant

mooie wensen 
via senioren 
uitbureau

Gezinsdag ZLto met huldiging jubilarissen
Als spreker was uitgenodigd 
Ruud Fransen van Fransen Ger-
rits mengvoeders. Naast direc-
teur van het mengvoerbedrijf is 
Ruud ook bestuurlijk actief bin-
nen diverse maatschappelijke 
organisaties. Zo was er al gauw 
interactie met de zaal en kwa-
men ook onderwerpen als het 
klimaatakkoord aan de orde.

Hierna werden door Stef van de 
Hurk, voorzitter ZLTO Bernheze, 
de jubilarissen gehuldigd. Aan 
het 70-jarig lidmaatschap van 
Antoon van der Stappen werd 
extra aandacht besteed. Om-
wille van zijn verdiensten in het 
verleden, zoals 39 jaar bij het 
NCB secretariaat van Heesch en 
de inzet voor het verenigingsle-
ven, werd Antoon benoemd tot 
erelid van ZLTO Bernheze. Een 
van de jubilarissen kon niet aan-
wezig zijn maar werd later die 
dag thuis bezocht. 

In de avond werd de gezinsdag 
voortgezet met een gezellig sa-
menzijn, waar vooral de jongere 
leden goed vertegenwoordigd 
waren. 

V.l.n.r.: voorzitter Stef van de Hurk, Frans van den Broek uit Heeswijk en Wim van Zutphen uit Dinther beiden 40 jaar lid, inzet Gerrit en Ine van de Ven 
uit Nistelrode 50 jaar lid, Marie van den Heuvel-van Grinsven uit Vorstenbosch 60 jaar lid, Antoon van der Stappen uit Heesch 70 jaar lid en Harry van 
den Berg met echtgenote Tiny uit Heeswijk 50 jaar lid Foto: Tinie van Nistelrooij

BERNHEZE - Vorige week hield ZLTO Bernheze haar jaarlijkse gezinsdag. Na een eucharistieviering in de Sint Antoniuskerk in Loosbroek 
werd de dag voortgezet met een uitgebreide koffietafel in zaal Kerkzicht. 

70-jarig lidmaat-
schap van antoon
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
21 t/m 27 februari

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Entrcôte

Zaterdag 2 maart om 
14.00 uur gesloten tot en
met woensdag 6 maart 
in verband met carnaval

Grillworst

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

CHAMPIGNONS 1 doosje € 0.99
KASTANJECHAMPIGNONS
  1 doosje € 1.25
BASTOGNEMOUSSE
  250 gram € 2.50

VERSE ZUIVEL VAN DE AMBACHTSHOEVE

€ 1,15100 gr. € 2,15100 gr.

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

Weekendknaller!
Tompouce     
4 stuks voor
Alleen geldig op vrijdag en zaterdag 

½ krenten
brood
voor

Bij aankoop van 1 brood 
naar keuze

4,95
1,75

5,00

Nieuw bij Bernheze Media

Hoi Bernhezenaren,

Ik ben Valerie van Vliet, 21 jaar, tweedejaars student 
journalistiek en… Ossenaar in hart en nieren. Wat ik in 
Bernheze te zoeken heb? Een hele hoop. Om te beginnen heb 
ik verschillende vrienden in deze mooie gemeente wonen. Zij 
zijn mijn ogen en oren voor nieuwtjes over 60-jarige jubilea, 
intrigerende levensverhalen en belangrijke evenementen. 
Daarnaast ben ik zelf meerdere keren per week in Heesch 
te vinden voor de liefde. Ik vind het heerlijk om samen met 
mijn vriend uit eten te gaan in ’t Oude Raadhuis of te gaan 
wandelen in het Bomenpark. Ten slotte coach ik nog een 
jongensteam bij de Heesche basketbalclub Slamdunk’97, samen 
met een vriendin. Kortom, ik durf wel met voorzichtigheid te 
stellen dat ik ook een halve Heeschenaar ben.

In dat beetje tijd dat ik nog over heb, studeer ik met veel 
plezier journalistiek in Tilburg. Ik heb altijd al erg van de 
Nederlandse taal gehouden. Het omvormen van woorden 
tot beeldende artikelen zou ik haast een kunstvorm noemen, 
een kunstvorm die ik graag bedrijf. Toen ik de vacature in 
DeMooiBernhezeKrant zag staan, leek dit me dan ook een 
mooie kans om mijn pas opgedane vaardigheden in de praktijk 
te brengen, met als bijkomstigheid dat ik steeds beter kennis 
kan maken met die gemeente waar ik steeds vaker te vinden 
ben de laatste tijd: het mooie Bernheze.
Ik kijk erg uit naar de samenwerking met jullie allen, met als 
uitkomst boeiende en soms hartverwarmende artikelen.

Groetjes Valerie

Valerie van Vliet

‘Het omvormen 
van woorden tot 
beeldende artikelen 
zou ik haast een 
kunstvorm noemen’

En we hoeven niet eens ver te-
rug in de tijd te gaan en evenmin 
ver uit de buurt. In 2016 was Kiki 
Schippers als finaliste in CC Nes-
terlé! En kijk nou hoe vaak zij te 

zien en te horen is op de Neder-
landse tv. 
In ons theater begon zo ongeveer 

haar carrière en...Nistelrode was 
erbij! 

De drie finalisten zijn tot en met 
mei in meer dan 60 theaters door 

heel Nederland te bewonderen 
tijdens de finalistentournee. Zo-
wel de jury als de publieksprijs 

werden eind november uitgereikt 
aan Chris Verlaan. 

De jury over Jury- en Publieks-
prijswinnaar Chris Verlaan: “De 
jury vindt het knap hoe hij zijn 
autisme heeft verwerkt in Man 
in de Maak. Zijn voorstelling 
heeft een grote grapdichtheid en 
hij wisselt mooi af tussen verhaal 
en liedjes. Er zitten in het pro-
gramma veel slimme vondsten 
en woordgrapjes.”

In de finale stond tevens het 
aanstekelijke duo Waterkonijnen 
met haar moderne, originele en 
eigentijdse verhaal en Hassan El 
Rahaui; zijn verhaal is kwetsbaar, 
ontroerend en evenwichtig. 
De drie aanstormende cabaretiers 
staan op de planken bij CC Nes-
terlé op zaterdag 30 maart. 
Tickets à € 12,50 zijn verkrijgbaar 
via www.nesterle.nl.

NISTELRODE – Het Cameretten Festival. Als je daar als cabaretier uiteindelijk tot de eerste drie behoort, 
ligt er in de regel een grote toekomst op je te wachten. Kijk naar Brigitte Kaandorp, Ronald Goedemondt 
en Daniél Arends. Zij begonnen eens als finalist van dit prestigieuze festival. 

Finalisten Cameretten on tour 

via www.nesterle.nl.

‘KNAP HOE CHRIS AUTISME IN ZIJN 
VOORSTELLING VERWERKT’

begonnen als 
finalist
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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
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Kinderkerk met thema ‘vergeving’
HEESWIJK-DINTHER - In de 
Willibrorduskerk in Heeswijk is 
er zondag 24 februari om 11.00 
uur weer Kinderkerk met als 
thema: Vergeving. 

Wat is dat, vergeving? Blijf je na 
een ruzie voor altijd boos op je 
vriendje of kun je het ook weer 
helemaal goedmaken met el-
kaar? Maar hoe kun je dat dan 
doen? En wat als je zelf iets ver-
keerd hebt gedaan? Is er dan 

ook iemand die jou wil verge-
ven? In deze viering gaan we 
daar samen mee aan de slag.

We luisteren naar het verhaal 
over Jozef en zijn broers. Zij ma-
ken ruzie met Jozef en doen hem 
veel verdriet. Zal dat ooit weer 
goedkomen? Kinderkerk is voor 
kinderen tot ongeveer 7 jaar. In 
elke viering gaan we samen zin-
gen, bidden, luisteren naar een 
verhaal uit de kinderbijbel en iets 

knutselen. Aan het eind brengen 
we onze kaarsjes naar Maria.

Na de viering is er koffie/thee/
ranja met een kleurplaat voor de 
kinderen.

Lezing: Geloof en natuurwetenschap, spanning of verwondering?

De spreker is Frank van Roer-
mund, norbertijn van de Abdij 
van Berne, pastor in de paro-
chie en sterrenkundige uit Hees-
wijk-Dinther. 

Hoe ligt de verhouding tussen 
de moderne natuurwetenschap, 
in het bijzonder de sterrenkunde, 
en het christelijk geloof? 

Staan moderne wetenschappelij-
ke inzichten op gespannen voet 
met het geloof of zijn ze juist 
aanvullend en inspirerend en 
wekken ze verwondering?

HEESWIJK-DINTHER/BERLICUM - In parochiecentrum De Rots in Berlicum zal op dinsdagavond 26 febru-
ari om 20.00 uur een lezing plaatsvinden over geloof en natuurwetenschap, spanning of verwondering? 

Inspiratiemiddag met Marga Haas

Marga Haas is theologe en werkt 
als geestelijk verzorger in een 
hospice. Ze schrijft columns voor 
diverse tijdschriften en spreekt 
door het hele land. Haar geheel 
eigen geluid is gevormd door 
meditatie, de mystieken en de 
deuken en barsten die zij in haar 
eigen leven opliep.
Marga is auteur van diverse boe-
ken, haar laatstverschenen boek 
is ‘Parelduiken. 52 bijbelse ver-
rassingen voor het hele jaar.’
In dit boek stoft ze de oude Bij-
belteksten af en presenteert deze 
zó fris en sprankelend, zó eerlijk, 

zó open en ontwapenend, dat ze 
mensen van nu op een nieuwe 
manier aanspreken.

Datum: zaterdag 23 februari.
Aanvang: 14.30 uur.
Plaats: Abdij van Berne, Abdij-
straat 49, 5473 AD Heeswijk.
Entree: € 15,- (inclusief con-
sumptie).

Reserveren via 
activiteiten@bernemedia.com. 
Aanmelding is definitief na ont-
vangst van betaling van € 15,- 
per persoon op NL 19 INGB 0000 

825536 ten name van Boekhan-
del Berne onder vermelding van 
Inspiratiemiddag Marga Haas, 
23 februari en jouw naam.

HEESWIJK-DINTHER - Marga Haas verzorgt zaterdag 23 februari een inspiratiemiddag/lezing in de Ab-
dij van Berne. Ze gaat nader in op haar grote inspiratiebronnen: Meester Eckhart en de woestijnvaders.

Groot succes kruisboog 
competitie St. Barbaragilde

HEESWIJK-DINTHER - Het St. Barbaragilde uit Dinther heeft een 
groot succes behaald bij de kruisboog competitie. 

Ad van Nistelrooy werd eerste in de B-klasse, Gerben Verkuijlen ein-
digde als tweede in de klasse C, Maarten Heijmeriks werd tweede 
in de klasse 65+ en Patrick van Zutphen behaalde een tweede plek 
in de A-klasse. Allemaal van harte gefeliciteerd met het behaalde 
resultaat!
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weverszittingen presenteerden veel nieuw jong talent

NISTELRODE – De Weverszit-
tingen hebben voor de meeste 
inwoners van Nistelrode een be-
gin gemaakt met het carnavals-
gevoel. 

De avonden werden bijzonder 
goed ontvangen door de veelzij-
digheid van de optredens. Mu-
ziek, dans en lachen; de avonden 
werden door oude rotten in het 
vak én veel nieuw jong talent ge-
vuld. 
Naast de onderhoudende avon-
den werd ook Ad van den Hoge 
in het zonnetje gezet voor zijn 
11-jarig jubileum. De hierbij ho-
rende uitreiking van een uitbrei-
ding op Ad zijn weversketting 

was niet de enige taak van voor-
zitter Henk van Grunsven. Ook 
werd Wever van het jaar 2019 
bekendgemaakt. De eer ging dit 
jaar naar Annie van Lokven-van 
Es, zoals vorige week al te lezen 

was in DeMooiBernhezeKrant. 
De optredens werden vastgelegd 
door Yvonne Rosenhart. 

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl

boerenbruiloft met jeugdig koppel

Het beste antwoord op de vraag 
‘Waar kennen jullie elkaar van?’ 
is voor Janne en Vince waar-
schijnlijk ‘Waar niet van?!’ Ze 
komen elkaar namelijk tegen bij 
HVCH, in ’t Tunneke en hebben 
beiden op het Hooghuis gezeten, 
hoewel Janne in Oss en Vince in 
Heesch. 

Ze zijn allebei bovendien behoor-
lijk enthousiaste carnavalsvier-
ders. 

De muziek in de zaal van ’t Tun-
neke op carnavalsmaandag wordt 
verzorgd door Pal en Hanz, een 
beproefd recept voor een stukje 
onvervalste gezelligheid. 

Janne en Vince nodigen iedereen 
dan ook uit om hun feestje mee 
te komen vieren! Het huwelijk 
wordt voltrokken door pastoor 
Marco Nelissen en zal om 14.30 
uur beginnen. De toegang is gra-
tis. 

Al enkele jaren ondersteunt de 
Boerenbruiloft samen met het 
Boerenbruidspaar een lokaal 

goed doel. Velen weten inmid-
dels dat de veiling, die ten be-
hoeve hiervan wordt georgani-
seerd, een beleving op zichzelf is.

KRULLENDONK - Het Krullendonkse Boerenbruidspaar zal in het in jubileumjaar van het Hisse carnaval 
gevormd worden door een jeugdig koppel. Op maandag 4 maart worden namelijk Janne van Erik van 
Mies van Laurens de Krèij en Vince van Hans van Jannie van Jan d’n nèjen Bèkker in d’n onecht verbon-
den. In het dagelijks leven beter bekend als Janne Gloudemans en Vince Minten. 

Vince en Janne nodigen iedereen van harte uit

behoorlijk 
enthousiaste 

carnavalsvierders

De voorzitter feliciteert Ad met zijn 11-jarig jubileum
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Fanfare Sint Willibrord heeft een mooi 
programma gemaakt in een unieke kin-
derspecial van het carnavalsconcert. 
Neem je eigen muziekinstrument mee, 
of beter nog knutsel zelf een muziek-
instrument. Alles is goed. Van pollepel 
met deksel of de blokfluit van oma, tot 
de tamboerijn van je vader.

En er is nog veel meer moois te horen 
en te zien. Wat denk je van een ouder-
wetse klompendans door de Raad van 
Elf, De Snollebollekes live on stage, Dré 
Habraken en de band SpeakEasy onder 
begeleiding van de slagwerkgroep? 

Tot ziens op zondag 24 februari om 
11.11 uur in De Snevelbokkenstal.

carnavalsconcert
SNEVELBOKKENLAND - Heb je altijd al muziek willen maken in een echt orkest? 
Wil je voor even onderdeel zijn van het grootste en gezelligste orkest van HDL? 
Dans je nog een keer je mooiste passen op Fitlala, het lied van de Koningsspelen 
2018? Kom dan 24 februari naar het carnavalsconcert van Fanfare Sint Willibrord 
in de Snevelbokkenstal. Het thema van carnaval dit jaar is ‘Loat oew eige ziejn (en 
heure)’.

tien jaar Vc ZbbbeebG

Destijds begon de club met zes stellen, af-
komstig van de wevers. In tien jaar tijd is 
de vriendengroep aangevuld tot tien stel-
len, bestaande uit ex-prinsen, oud-adju-
danten en oud-raadsleden. Hoe de - niet 
al te korte - naam tot stand is gekomen, 
weet eigenlijk niemand. “Ja, de gemeen-
tekleuren blauw en geel moesten er so-
wieso in terug komen”, zegt Geert Bek-
kers, één van de twintig carnavalsvierders.
De mannen maken duidelijk dat het hen 
echt niet alleen om de vijf dagen carnaval 
gaat. “Je moet het spel snappen; soms is 
het lastig en soms is het reuzegezellig. Wij 
snappen dat spel, omdat we allemaal bij 
de stichting hebben gezeten”, vertelt John 
Herckenrath trots. Vijf dagen lang zijn de 
vrienden bij elkaar.
Hoewel de groep al vijf weken ná carnaval 
gaat vergaderen voor de volgende, wor-
den de echte ideeën pas besloten wanneer 
de prins bekend is. Met een pot bier gaat 
het de groep het beste af: “Slappe klets 
levert de meeste ideeën op”, zegt Jasper 
Exters.
Al twee jaar op rij heeft de vriendenclub 

de eerste prijs te pakken. “En dit jaar heb-
ben we ‘m weer; dan mogen we de wis-
selbeker houden”, vult John aan. Als de 
mannen opnoemen welke prijzen ze ge-
wonnen hebben, schieten ze in de lach. 
“We hebben zelfs ooit de eerste prijs van 
de wagens gewonnen”, zegt Geert. “Ja, 
bij gebrek aan wagens, ja”, lacht Jasper.
Tien jaar lang samen pilsen en hossen 
brengt een hoop ouwehoer met zich mee. 
De groep is ooit begonnen met het verhu-
ren van ‘een gat’. Gaten in hun eigen bar-
tafel dienden als bierhouders en die kon 
iedereen huren in ruil voor consumptie. 
“Je snapt natuurlijk wel dat er na een paar 
dagen meer huurders dan gaten waren, 
maar aan consumpties geen tekort. Ach, 
we deden er wel iets voor terug. In de zo-
mer hebben we een speciale ‘gathouders-
dag’ georganiseerd en nodigden we alle 
huurders uit”, lachen de mannen.
Aan het einde maken de vrienden nog 
een bijzondere traditie bekend. Ze zeggen 
dat de groep jaarlijks letterlijk en figuurlijk 
groeit. Dat letterlijke wordt al gauw dui-
delijk. “Elke zondagmorgen met carnaval 
wordt een competitie gehouden”, zegt 
Bettie Herckenrath. “Ja, dan kijken we wie 
de grootste heeft”, zegt John, “de buik 
dan hè?” 
Met eigenlijk elk jaar dezelfde winnaar, 
die overigens niet bekend wordt gemaakt, 
hopen ze de trend nog lang door te zet-
ten. “Net als dat ‘bartafelverhaal’, ieder-
een volgde”, zegt Jasper. 

V.l.n.r.: Bettie, Marion, Marleen, Dinie, Mariëlle, Jeannne, Sandra en Miranda
 Tekst: Carlijn van de Ven   Foto’s: Marcel van der Steen

NISTELRODE - Dubbel feest voor carnavalsvereniging ‘VriendenClub Zo Blauw 
Blauw Blauw en een Bietje Geel’ (VC ZBBBeeBG). Over iets meer dan één week is 
het weer carnaval en of dat nog niet feest genoeg is, viert de Nisseroise carnavals-
club ook haar tienjarig bestaan. 

V.l.n.r.: John, Frank, Arjan en Jasper

van pollepel met deksel 
of de blokfluit van oma
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Op deze dag zullen Liesbeth 
Wellens en Fons Arts in de onecht 
verbonden worden. De bruid is 
vrijwilligster bij Laverhof en de 
bruidegom zet zich in voor de 
Stichting Vrienden van Cunera/
De Bongerd.
De middag begint met het op-
halen van het Boerenbruidspaar 
onder muzikale begeleiding. 
Daarna is er voor het Boeren-
bruidspaar, genodigden en de 
oud-Prinsen van Snevelbokken-
land een koffietafel in de Aula 
van De Bongerd.
De huwelijksvoltrekking van de 
bruiloft in de onecht zal van-
af 14.11 uur plaatsvinden in de 
Tuinzaal. De Prins van Snevel-
bokkenland zal het huwelijk be-
zegelen. Daarna vindt er een re-
ceptie plaats en is er gelegenheid 
om het Boerenbruidspaar te feli-
citeren. Iedereen die het bruids-
paar kent of interesse heeft, is 
van harte welkom!
De geldelijke giften vanuit ‘de 
kromme errum’ worden ge-
schonken aan de Stichting Vrien-
den van Cunera/De Bongerd.

Boerenbruiloft van Liesbeth en Fons 
bij Cunera/De Bongerd Heeswijk
SNEVELBOKKENLAND - Op carnavalsdinsdag 5 maart wordt er weer een Boerenbruiloft gevierd in 
Cunera/De Bongerd aan de Zijlstraat nummer 1 in Heeswijk-Dinther.

Liesbeth Wellens en Fons Arts

‘Het bouwen is eigenlijk leuker dan carnaval zelf’

CV Oan de kant is eigenlijk ge-
woon een vriendengroep die in 
2015 besloot een carnavalswa-
gen te gaan bouwen. “We bou-
wen nog steeds en het bevalt 

nog steeds heel goed”, vertelt 
Sven van den Akker, één van de 
vrienden die even pauze mocht 
houden van de drukke werk-
zaamheden. “We zijn met twaalf 

jongens en zes meiden, dus acht-
tien in totaal. Het bouwen is ei-
genlijk leuker dan carnaval zelf. 
We zijn hier in deze weken elke 
dag te vinden. Iedereen heeft zo 

zijn eigen taak en op plakavon-
den komen alle ouders helpen. 
Het zijn gewoon hele gezellige 
avonden.”

Die gezelligheid werpt zijn vruch-
ten af. In de vier jaar dat CV 
Oan de Kant meedoet, heeft ze 
al verschillende prijzen gewon-
nen, waaronder de wisselbeker 
van vorig jaar. Een prijs waar de 
feestbeesten dit vijfde jaar ook 
weer voor gaan. De kans op 
winst is echter vrij groot. “Dit 
jaar rijden er maar twee wagens 
mee in Heesch. We hopen eigen-
lijk meer concurrentie te krijgen, 
dat maakt de optocht ook mooi-
er. Er zijn waarschijnlijk niet meer 
wagens omdat het bouwen heel 
veel tijd en geld kost. Gelukkig 

hebben wij veel sponsoren. Daar 
zijn wij hen ook heel dankbaar 
voor.” Waarom CV Oan de kant 
niet ook met grotere optochten 
meedoet? “Als je aan andere op-
tochten wilt meedoen, moet je 
’s ochtends naar Lith of Oijen 
gaan. Dan moet je al om 7.00 
uur hier zijn. We houden zelf ook 
van carnaval vieren, dus dat zien 
we niet echt zitten.” En dan gaat 
hun eigen Krullendonk toch echt 
voor.

Langzaamaan beginnen de on-
derdelen van de wagen vorm 
en kleur te krijgen. Hier en daar 
valt er al een beroemd hoofd te 
herkennen. Wat het thema is van 
hun wagen, daar willen de car-
navalsvierders echter vrij weinig 
over loslaten. “Dat ziet iedereen 
met de optocht wel”, roept één 
van de plakkers. “We kunnen wel 
alvast verklappen dat het iets met 
het 55-jarig jubileum van Stich-
ting Carnavalsviering Heesch
te maken heeft.

KRULLENDONK - In een grote schuur in Heesch vind je deze dagen elke avond minstens tien gemo-
tiveerde carnavalsgekken hard in de weer met lasapparaten, kippengaas, behangplaksel en verf. De 
meeste mensen zijn nog lang niet met carnaval bezig. Deze jongeren van CV Oan de kant zijn dat al 
sinds november.

Sven van den Akker                                                                                  Bram Verhoeven  Tekst: Valerie van Vliet  Foto’s: Marcel van der Steen

Kunst en vliegwerk tijdens het bouwen

‘Hier en daar valt er 
een beroemd hoofd

te herkennen’

Verkoop  - AAnkoop – TAxATies

BAlledonk 9 Heeswijk-dinther: verkocht onder  voorbehoud.

scHuurAkker 33 Heeswijk-dinther: verkocht onder voorbehoud.

HeegTersTrAAT 42 geffen: verkocht.

Bel 06-20446473 of mail naar:  
langenhuijsen_makelaardij@hetnet.nl

F.W.J. (Frans) Langenhuijsen
Oranjestraat 50 - 5473 EW Heeswijk-Dinther

ook uw woning verkopen? Aantrekkelijke courtage!
plaatsing Funda, Huislijn.  no-cure, no pay.

Carnavalle even geen zorgen. Soris opzij.
Polonaise allemaal in de rij.
Feesten met z’n allen, knallen.
Met natuurlijk heel veel lallen.
Denk eraan. Autorijden is voor de BOB.
Veel plezier ten top!
 Sientje
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Wij, Hans en Marie- José 
Egelmeer zijn in 2000 begonnen 
met la Colline, een chambre 
hotel in het Zuid-Franse Pont de 
Barret. In 2017 zijn wij gestart 
met een nieuw gastenverblijf 
ongeveer 15 kilometer verderop. 

LucHtpoSt
HAnS En MArIEJoSÉ

Aan u de keuze
Twaalf vierkante meter, niet meer. Hammen aan het plafond, 
wijnflessen naast de vriezer. Plankje met probeerhapjes 
op de vitrine. Het is er eigenlijk altijd druk. Een rommelig 
soort huiselijkheid. Alsof je je bestelling bij binnenkomst 
in de gang alvast doorgeeft aan je oom of tante achter de 
toonbank. ‘Boucherie, charcuterie & traiteur Père et Fils 
Francis Gauthier’. Een ambachtelijke slager zoals iedereen er 
een zou moeten hebben. En niet alleen voor het assortiment, 
ook voor de service. ‘Vader en zoon’ zitten ruim 38 jaar 
in het vak en verkopen hun producten ‘sans colorant’ en 
zonder conserveringsmiddelen.

Het winkelbelletje gaat. Mijn achterbuurman loopt naar 
de deur en houdt deze open voor een mevrouw die met 
twee tassen aan de hand de zaak binnenstapt. Het is 
vrijdagmorgen, marktdag in Dieulefit. “Merci Pascal.” “Ne 
rien.” ”Jij hier? “Oui, Magalie is bij haar moeder.” “Niet 
verkeerd!”, klinkt het bij de hapjes. Gelach. De laatste 
nieuwtjes, fijn dat de zon schijnt, gezondheid, dokter, 
of helemaal nergens over. Het voelt als thuiskomen. Als 
kind mocht ik wel eens met oma mee naar ‘slager Jan’ in 
Vorstenbosch. Anderhalf ons gekookte schouderham, verse 
lever, of een bakje zult voor opa. Altijd gezellig, altijd een 
praatje en altijd werd er door vrouw Jenne wel een plakje 
salami of leverworst in je knuistje gedrukt. “En wat zeg je 
dan?” Zoiets.

Al die lekkere 
worsten, 
‘fromage de 
tête’ (zult), 
‘rilettes’ en 
‘varkenspootjes’ 
in de étalage. 
Het is zoals ze 
zeggen: “Alles 
is goed van het 
varken”. Van 
kop tot staart. 

Niks weggooien, net als vroeger. Rechtstreeks van de boer. 
“Ontdek onze ‘paté en croûte’ en ‘tête de veau’!” Maar 
niet iedereen is gecharmeerd van kalfskop en varkenspoot. 
Wij zijn van de Appie gewend om ons onsje ham, of plakje 
paté onherkenbaar en in cellofaan verpakt mee naar huis te 
nemen. “Maar wacht”, zegt Francis ter geruststelling aan 
ons buitenlanders, “Si le goût est trop fort - als de smaak 
te sterk is -, heb ik ander lekkers”. Zoals de ‘pot au feu’ 
(stoofpot) of ‘poule au pot’ (kip) bij het raam. “A vous de 
choisir!” Aan u de keuze.

De ‘odeur’ in de winkel is ‘Frans’, dat wil zeggen de 
vitrines zijn schoon, maar niet overdreven. Hier geen 
kersentomaatjes, of takjes peterselie in de étalage. Het 
blijft dierlijk. Je ruikt het ietwat weeïge van het vlees en de 
prikkelende geur van Lysol en ‘savon de Marseille’ (groene 
zeep) er nog doorheen. De vloer wordt dan ook dagelijks 
gesopt en geboend. Het schrobwater veegt vrouw Martine 
als altijd door de winkeldeur naar buiten. Emmertje water 
eroverheen en alles is weer fris. Bij ons in Nederland wordt 
de presentatie steeds belangrijker, alle vlees gekleurd, 
diep gekoeld en liefst verpakt, worden alle ‘foute geurtjes’ 
afgezogen en ruikt de slagerij naar bosviooltjes en seringen. 
Naar alles dus, behalve vlees.

Hippe worsten in de délicatessenbar. Noten en ‘olives noir’. 
Een smaakvol charcuteriesetje met truffels en verse pepers 
op het terras. ‘Tapas’ voor bij de borrel, Libanees brood, 
humusdips, of snel iets makkelijks voor bij de lunch? Niet 
bij Francis. Hij neemt de tijd. Vijf uur maar liefst voor de 
‘tête de veau’. Acht uur voor de boeuf. Passie voor het 
métier. Geen gerommel. “De toonbank is mijn podium. 
Eigen spullen, huisgemaakt en alles vers!” Dus mensen loop 
gewoon eens binnen, Dieulefit, Rue du Bourg nummer 36, 
de ‘poulet au citron’ wacht op u linksvoor bij het raam…
www.hansenmariejose.nl

www.hansenmariejose.nl

uurtje Klassiek met jong talent

Sinds een half jaar hebben het 
conservatorium van Tilburg en 
zorginstelling Laverhof Hees-
wijk-Dinther een samenwer-
kingsverband. Studenten van de 
‘Jong Talent Klas’ van het con-
servatorium geven ieder jaar vijf 
à zes concerten binnen de twee-
wekelijkse serie ‘Uurtje Klassiek’ 
van Laverhof. Aanstaande zon-
dag treden drie jonge violisten, 
een pianist en een cellist voor 
je op. Op viool Evan van Dijk 
(11), zijn zus Abigail (7) en Jes-
sica Lukken (11), op piano Jiwa-
ni Ledder (12) en op cello Lasse 
Reijnen (12). 

De meeste kinderen hebben al 
eerder prachtig gespeeld in het 
Uurtje Klassiek en de toehoor-
ders een waar feest aangebo-
den, maar deze keer zijn we zo 
mogelijk nog verwachtingsvol-
ler: De Jong Talent Klas brengt 

haar correpetitor mee, Hüliya 
Keser. Een correpetitor is een 
professionele pianist die strijkers 
en/of blazers op piano begeleidt 
en de kinderen tegelijkertijd ver-
der helpt de geheimen van sa-
menspel te leren doorgronden. 

Dat zij en haar collega’s van de 
Jong Talent Klas daarin slagen 
bewijzen Evan, Lasse en Jiwani. 
Naast hun solostukken zullen zij 
zondag de ‘Drie Miniaturen’ van 
F. Bridge voor viool, cello en pia-
no uitvoeren.

HEESWIJK-DINTHER - Jonge en heel talentvolle kinderen geven zondag 24 februari een concert in de 
inpandige kapel van zorginstelling Laverhof. Iedereen is van harte uitgenodigd. Het concert begint om 
15.00 uur en de toegangsprijs is een vrijwillige bijdrage. 

Evan en Abigail van Dijk

Voorspeelochtend Jeugd-
leden fanfare Aurora

HEESCH – De jeugdleden van 
Fanfare Aurora zullen op zon-
dag 24 februari hun muzikale 
kwaliteiten ten gehore brengen 
tijdens de voorspeelochtend in 
het verenigingsgebouw. 

Het gehele jaar door volgen de 
jeugdleden van Aurora muziek-
lessen. Een keer per jaar krijgen 

zij daarom de gelegenheid om 
jou te laten horen wat zij alle-
maal geleerd hebben op muzi-
kaal gebied. 
Denk hierbij aan slagwerk- en 
blaasinstrumenten. 
Het spelen voor publiek is na-
tuurlijk altijd spannend, maar op 
deze manier doen de muzikanten 
ook podiumervaring op. En wat 

is er nu leuker dan podiumerva-
ring opdoen voor een groot pu-
bliek? Jij bent daarom van harte 
welkom om te komen luisteren 
op zondagochtend 24 februa-
ri van 10.30 uur tot ongeveer 
12.30 uur in het verenigingsge-
bouw van Fanfare Aurora aan ’t 
Dorp 138. Meer informatie vind 
je www.fanfare-aurora.nl. 

Extra
zakcentje

bijverdienen?

word 
bezorger van 
deze krant!

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

bijverdienen?
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    Tijdens Tribute To Woodstock 
treden tributes op 
van onder andere: 
Jimi Hendrix, Joe 
Cocker, Janis Jop-
lin, Crosby, Stills, 
Nash & Young, 

The Who, Cree-
dence Clearwater 
Revival en Santa-
na.

De laatste acts 
worden spoedig 
aangekondigd. 

Naast de 
line-up
biedt dit
outdoor 
evene-

ment

(met camping) ook 
een uitgebreid rand-
programma met on-
der meer yoga-meditatie, body-
paint, cinema, een kunst-expo, 
kampvuur op de camping en 
DJ’s die sixties muziek draai-
en. De bezoekers zullen in een 
uniek love & peace-gevoel wor-
den ondergedompeld door: flo-
wer power-decors, hippie mer-
chandise, een shisha lounge, 
een sixties kapper die bloemen 
in haren vlecht en speciale food 
& drinks. Ook de luxueuze cam-
ping Bedheaven zal een unieke 
en relaxte ‘summer of love’-
vibe krijgen. 

Voordelige peace pigeon 
(Vredesduif)
Tickets à ƒ 50,- (= € 22,69) zijn 
nog te koop tot 22 februari. 
Vanaf die datum zijn de Regular 
Tickets (€ 29,50 per stuk) be-
schikbaar. 

woodstock 1969
Deze zomer is het vijftig jaar 
geleden dat in Bethel nabij New 
York de oerknal van de meer-

daagse outdoor fes-
tivals plaatsvond. 

Op 15, 16 en 17 
augustus 1969 tra-
den op het legen-

darische Woodstock 
gedurende ‘3 days 
of peace & music’ 32 
acts op voor (naar 
schatting) 400.000 

bezoekers. Dit historische 
evenement markeerde volgens 
het gezaghebbende Ameri-
kaanse muziektijdschrift Rolling 
Stone ‘een moment dat de ge-
schiedenis van de rock & roll 
voorgoed veranderde’. 

tribute to woodstock
Tribute to Woodstock is een 
samenwerking tussen Paaspop 
Events, TIRR Music Agency en 
festivalorganisator Rien Somers 
(o.a. Alle Remmen Los Festi-
val, FestyLand). “We zijn druk 
bezig om enkele bandleden die 

vijftig jaar geleden op Wood-
stock stonden, naar Loosbroek 
te halen”, laat Rien Somers we-
ten. “Dat ziet er op dit moment 
goed uit. We kondigen binnen-
kort aan welke muzikale legen-
des we in juni mogen verwelko-
men in Loosbroek.” 

tickets
De Peace Pigeon (Vredesduif 
= Early Bird) Tickets zijn nog te 
koop tot en met 22 februari via 
www.tributetowoodstock.nl/
tickets. Alle onderstaande prij-
zen zijn exclusief servicekosten.

peace pigeon tickets 
(tot en met 22 februari)
• Entree Ticket: ƒ 50,- = € 22,69
• Camping Ticket: € 7,50
• Caravan/Camper 
 Ticket: € 10,- .

regular tickets 
(vanaf 23 februari)
• Entree Ticket: € 29,50
• Groepskaart 10 stuks € 250,-
• Camping Ticket: € 10,-
• Caravan/Camper
 Ticket: € 12,50. 

Alle info over de camping zie:
www.tributetowoodstock.nl/
camping 

Een gloednieuw festival, maar wél een dat gebaseerd 
is op een halve eeuw geschiedenis. op zaterdag 1 juni 
is het festivalterrein in Loosbroek-bernheze het decor 
van tribute to woodstock, een eerbetoon aan 
het legendarische woodstock-festival dat in 
de zomer van 1969 in bethel nabij new York 
plaatsvond. 

www.facebook.com/tributetowoodstock

www.tributetowoodstock.nl

https://en.wikipedia.org/wiki/Woodstock

tickets. Alle onderstaande prij-
zen zijn exclusief servicekosten.zen zijn exclusief servicekosten.

www.facebook.com/tributetowoodstockwww.facebook.com/tributetowoodstock
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jongeren
en KinDeren

Droom je er zelf ook van ei-
gen baas te worden? Kom dan 
op woensdag 27 februari van 
20.00 tot 22.00 uur naar de bi-
bliotheek in Heeswijk-Dinther 

voor de workshop ‘Jong je ei-
gen bedrijf’. Tijdens de work-
shop maak je kennis met de we-
reld van het ondernemerschap 
en ontdek je wat je nodig hebt 

om eigen baas te worden. De 
workshop wordt begeleid door 
Nuala Burns, zelfstandig onderne-
mer en voorheen docent Business 
Innovation aan Avans Hogeschool 

en coach van ZomerOndernemer 
Oss-Bernheze. Dus heb je vra-
gen, twijfels of ben je gewoon 
nieuwsgierig of het ondernemer-
schap iets voor je is? Ontdek het 

op 27 februari! De kaartjes kos-
ten € 2,50 per persoon (wel of 
niet-leden van NOBB) en zijn te 
verkrijgen aan de balie van de bi-
bliotheek of via www.nobb.nl

workshop ‘Jong je eigen bedrijf’
HEESWIJK-DINTHER - Stel, je vlogt als een baas, draait als dj de sterren van de hemel of maakt prachtige sieraden voor iedereen die het vraagt. Hoe gaaf zou het zijn als je 
van jouw hobby je werk kunt maken? Steeds meer jongeren verdienen hun geld als eigen baas. In 2013 had Nederland 50.423 jongeren die zelf een bedrijf runden. In 2018 
is dat met zo’n 25% gestegen naar 66.312!

Leerlingen verlaten hun vertrouwde 
schoolomgeving en komen in een com-
pleet nieuwe dynamiek terecht. Beide 
scholen bieden brugklassers en hun ou-
der(s)/verzorger(s) daarbij de nodige be-
geleiding en ondersteuning. Dat begint al 
bij de aanmelding van het kind als nieu-
we leerling. 
Op maandag 11 maart en dinsdag 12 
maart kunnen nieuwe leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) terecht tussen 
18.30 en 20.30 uur. Op woensdag 13 

maart kan dat tussen 16.00 en 17.00 uur. 
Voor het Zwijsen College (havo-mavo, 
havo-vwo en vwo+) aan het Prins Wil-
lem Alexander Sportpark 15 in Veghel en 
voor het Fioretti College (mavo, vmbo en 
praktijkonderwijs) aan de Muntelaar 4 in 
Veghel. 

Op www.fioretticollege.nl en 
www.zwijsencollege.nl vind je informa-
tie over de formulieren en gegevens die 
meegebracht dienen te worden.

persoonlijke aanmelding
op Zwijsen en fioretti
VEGHEL - Voor leerlingen van groep 8 én hun ouder(s)/verzorger(s) is de overgang 
van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een flinke stap. Het Zwijsen 
College en het Fioretti College vinden het belangrijk om al bij de aanmelding per-
soonlijk kennis te maken met de nieuwe leerling en zijn of haar ouder(s)/verzor-
ger(s). Ben jij ouder/verzorger van een groep 8 leerling? Dan ben je samen met jouw 
kind van harte uitgenodigd om hem of haar persoonlijk in te schrijven op 11, 12 of 
13 maart. 

Tijdens het Peuteruurtje genieten peuters 
van het voorlezen van een prentenboek 
en worden er liedjes gezongen of een 
spelletje gedaan. Daarna volgt een kleine 
creatieve activiteit waarin het thema van 
het prentenboek centraal staat.

Het Peuteruurtje wordt elke laatste don-
derdagochtend van de maand van 10.00 
tot 11.00 uur gehouden in de drie biblio-
theken van Bernheze. De toegang is gra-
tis en aanmelden is niet nodig.

Om in de carnavalsstemming te komen 
wordt tijdens het eerste Peuteruurtje het 
prentenboek ‘De wiebelbillenboogie’ van 
Guido van Genechten voorgelezen. Dit 
vrolijke prentenboek laat zien dat papa’s 
net zo goed op hun kinderen kunnen 
passen als mama’s, maar wel op hun ma-
nier natuurlijk!

peuteruurtje in de bibliotheek
BERNHEZE - De bibliotheken van Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode starten 
donderdagochtend 28 februari met een Peuteruurtje. Deze leuke en leerzame activi-
teit wordt speciaal voor peuters van 2 tot 4 jaar samen met hun mama, papa, oma of 
opa georganiseerd. 
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prAKtIScHE InforMAtIE

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

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

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

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

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

AGEnDA

GEMEEntEbErIcHtEn

Aangepaste 
openingstijden 
carnaval

Het gemeentehuis is op de 
volgende dagen gesloten.
- 4 maart 2019
- 5 maart 2019

Op 5 maart is Burgerzaken 
open tussen 10.00 en 11.00 
uur voor het aangeven van 
geboorte en overlijden. 

Naar de gemeente? 
Maak een afspraak.

Gemeente 
haalt snoei-
hout buiten-
gebied op 

In de weken na 11 maart 2019 
halen we snoeihout in het bui-
tengebied op. U kunt zich tot 
4 maart aanmelden bij de ge-
meente, telefoon 14 0412, of op 
de website het ‘aanvraagformu-
lier ophalen snoeihout’ invullen. 

Heeft u vragen over uw aanslagbiljet van bSob?
Bel BSOB of kom naar de inloopavond in het gemeentehuis

Veranderingen aanslagbiljet
Het uiterlijk van het aanslagbiljet 
is veranderd. De grootste veran-
dering is het verdwijnen van de 
acceptgiro. Wilt u het bedrag 
van het aanslagbiljet zelf over-
maken? 
Dan kunt u dat doen via online-
bankieren of met een overschrij-
vingsformulier van uw bank. U 
kunt ook kiezen voor automati-
sche incasso. Een machtigings-
formulier voor automatische in-
casso zit bij het aanslagbiljet. 

Bellen of binnenlopen
Als u vragen heeft over uw aan-
slagbiljet of WOZ-waarde, dan 
kunt u bellen met BSOB via  
088-551 00 00. BSOB is extra 
bereikbaar op maandag 25 fe-
bruari t/m donderdag 28 februa-
ri, van 9.00 tot 18.00 uur. Daar-
na is BSOB weer bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 tot 16.00 
uur. 

U kunt ook binnenlopen met 
uw vraag. BSOB organiseert een 
inloopspreekuur op 13 maart 

2019, van 16.00 tot 19.00 uur in 
het gemeentehuis in Heesch. 
Tijdens dit spreekuur zijn des-
kundigen van BSOB aanwezig 
om vragen te beantwoorden. 
Vergeet niet uw legitimatiebe-
wijs mee te nemen. 

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

via het digitaal loket. 

Over BSOB
Belastingsamenwerking Oost- 
Brabant is een samenwerkings-
verband tussen waterschap 
Aa en Maas en elf Brabantse 
gemeenten (Asten, Bernheze, 
Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, 
Laarbeek, Landerd, Oss, Sint 
Anthonis, Someren en Uden) op 
het gebied van gemeentelijke en 
waterschapsbelastingen.

Volgende week ontvangt u van Belastingsamenwerking Oost-Bra-
bant (BSOB) uw aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschaps-
belasting. Het aanslagbiljet ziet er anders uit dan voorgaande jaren. 
Heeft u een vraag over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde of iets an-
ders waar BSOB u mee kan helpen? Bel dan tijdens de verruimde 
openingstijden of kom langs op het inloopspreekuur. 

Adviesraad sociaal domein bernheze zoekt enthousiaste leden 
De Adviesraad Sociaal Domein 
Bernheze behartigt de belan-
gen van de inwoners van de ge-
meente Bernheze op het gebied 
van Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo), Jeugdwet 
en Participatiewet. Dat doet hij 
door gevraagd en ongevraagd 
advies te geven aan burgemees-
ter en wethouders van Bern-
heze. De adviesraad zoekt een 
adviseur Wmo en leden voor de 
kennisgroepen.

Adviseur Wmo
De adviseur Wmo heeft vanuit 
zijn/haar professie kennis van en 
affiniteit met de Wmo en kan de 
juiste mensen mobiliseren om de 
gemeente te adviseren over het 
Wmo-beleid. We zoeken iemand 

die een breed netwerk heeft in 
het sociaal domein of in staat is 
dit op te bouwen. De adviesraad 
vergadert 8 keer per jaar. 

Leden kennisgroepen
De kennisgroepen voorzien de 
adviesraad van informatie. We 
zoeken ervaringsdeskundigen 
en professionals op het gebied 
van Wmo, Jeugdwet en Partici-

patiewet. De kennisgroepen ver-
gaderen als er over een bepaald 
onderwerp advisering gewenst is 
(3 tot 4 keer per jaar). 

Kostenvergoeding
De leden van de ASD en de le-
den van de kennisgroepen ont-
vangen een kostenvergoeding 
voor het bijwonen van vergade-
ringen. Meer informatie over het 

werk van de Adviesraad sociaal 
domein en de vacatures vindt 
u op www.bernheze.org (zoek-
term: adviesraad). U kunt ook 
bellen met de voorzitter, Gerard 
van Dijk, telefoon 0412-62 11 
981.

Interesse? Stuur dan voor 27 
februari 2019 een e-mail naar 
info@asd-bernheze.nl.

De volgende raadscommissie-
vergaderingen vinden binnen-
kort plaats. De raadscommis-
sievergaderingen zijn openbaar 
en worden gehouden in het 
gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch, aanvang 19.30 uur. 
Bezoekers hebben de moge-
lijkheid om mee te praten over 
onderwerpen die op de agenda 
staan. 

Raadscommissie Bestuur en 
Strategie op 25 februari 2019

- Presentatie over 
belastingsamenwerking

Raadscommissie 
Maatschappelijke Zaken op 
26 februari 2019

- Stand van zaken Jeugdzorg, 
Wmo en Participatiewet

- Presentatie over subsidiebeleid
- Regionale inkoop specia-

listische jeugdhulp 2020-2024 

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op 27 februari 2019

- Vaststellen bestemmingsplan 
Huis Deelen 6, Heesch

- Vaststellen bestemmingsplan 
Gouverneursweg 6c, 
Heeswijk-Dinther

- Vaststellen bestemmingsplan 
Loo ong. nabij 36, Nistelrode

- Vaststellen bestemmingsplan 
Abdijstraat ong., Heeswijk-
Dinther

Gecombineerde commissie-
vergadering op 28 februari 
2019

- Kadernota 2020 
Werkvoorzieningschap 
Noordoost-Brabant

- Kadernota 2020 GGD Hart 
voor Brabant

- Kadernota 2020 Brabants 
Historisch Informatie Centrum 
(BHIC)

- Kadernota 2020 Kleinschalig 
Collectief Vervoer (KCV) 
Noordoost-Brabant

- Kadernota 2020 Regionaal 

Bureau Leerplicht en Voor-
tijdig Schoolverlaten Brabant 
Noordoost (RBL BNO)

- Kadernota 2020 Belasting-
samenwerking Oost-Brabant 
(BSOB) 

- Kadernota 2020 Omgevings-
dienst Brabant Noord (ODBN)

De agenda en stukken vindt u 
op www.bernheze.org. Met vra-
gen over de gemeenteraad en 
de raadscommissies kunt u te-
recht bij de griffie, 
telefoon 14 0412, 
e-mail griffie@bernheze.org.

rAADScoMMISSIEVErGADErInGEn 
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GEMEEntEbErIcHtEn

offIcIëLE bEKEnDMAKInGEn

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende persoon woont niet 
meer op het adres waar hij vol-
gens de Wet basisregistratie per-
sonen (Wbrp) staat ingeschreven. 
Dit blijkt uit het adresonderzoek 
van de afdeling Burgerzaken. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft daarom besloten 
om zijn persoonsgegevens niet 
meer bij te houden en hem uit te 
schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats.
- D.A. Drabik, 
 geboren 22-09-1972 
 Besluitdatum: 27-12-2018
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.
Met vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Burgerza-
ken van de gemeente Bernheze, 
telefoon 14 0412 of 
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Cultureel Centrum Servaes voor 

het organiseren van het 60-jarig 
bestaan KBO op 11 mei 2019 van 
13.00 tot 01.30 uur en 12 mei 
2019 van 12.00 tot 19.00 uur bij 
Cultureel Centrum Servaes, Raad-
huisplein 24, Heeswijk-Dinther. 
De beschikkingen zijn verzonden 
op 18 februari 2019.

- ’t Tunneke voor het organiseren 
van Café de Krul van 1 tot en 

met 5 maart 2019, dagelijks van 
12.00 tot 23.00 uur op het par-
keerterrein achter ’t Tunneke, ’t 
Dorp 148, Heesch. De beschik-
kingen zijn verzonden op 18 fe-
bruari 2019.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan
Schrikkelvenstraat nabij 9 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 ‘Schrikkelvenstraat nabij 
9 Heesch’, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BP-
SchrikkelvenTO9-ow01).
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van twee wo-
ningen aan de Schrikkelvenstraat 
nabij 9 in Heesch mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Ontwerpwijzigingsplan 
Keltenweg 3 Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
maken de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerpwijzi-
gingsplan ‘Keltenweg 3 Nistelro-
de’, artikel 3.9a Wet ruimtelijke 
ordening. Het plan is te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met de code NL.IMRO.1721.
WPKeltenweg3-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het wijzi-
gen van de functieaanduiding ‘in-
tensieve veehouderij’ naar ‘wonen’ 
aan de Keltenweg 3 in Nistelrode.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Vaststelling wijzigingsplan Kamp-
straat ong. (tussen Hoefstraat 3 
en Kampstraat 1a) Heesch
Burgemeester en wethouders 
hebben het wijzigingsplan ‘Kamp-
straat ong. (tussen Hoefstraat 
3 en Kampstraat 1a) Heesch’ 
ongewijzigd vastgesteld (artikel 
3.9a Wet ruimtelijke ordening). 
Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
de code NL.IMRO.1721.WP-
Kampstraatong-vg01.
Inhoud: Het plan betreft het 
bouwen van twee woningen 
aan de Kampstraat ong. (tussen 
Hoefstraat 3 en Kampstraat 1a) 
in Heesch
Inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van 
bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteitenbe-
sluit) is ingekomen:
- G.L. Bronsvoort heeft een mel-

ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen van 
een zweefvliegclub op het adres 
Vorstenbosscheweg 10, Vors-
tenbosch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Mgr. Van den Hurklaan naast 

14a
 Vernieuwen veldschuur
 Datum ontvangst: 08-02-2019

- Kampstraat ong.(naast nr.1a)
 Oprichten woning met bijge-

bouw
 Datum ontvangst: 14-02-2019
- Pastoor Scheepensstraat ong.

sectie B nr. 4138
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 11-02-2019
- Kampstraat 9
 Bouw vrijstaand bijgebouw met 

salon en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening

 Datum ontvangst: 09-02-2019
- Schoonstraat 2a
 Plaatsen lichtreclame
 Datum ontvangst: 11-02-2019
Heeswijk-Dinther
- Lange Kruisdelstraat 5c
 Plaatsen tijdelijke woonunit
 Datum ontvangst: 11-02-2019
- Rodenburgseweg ong. sectie C 

nr.6419
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 14-02-2019
- Meerstraat 69
 Realisatie hygiënesluis, kantine/

kantoor en opslagruimte
 Datum ontvangst: 12-02-2019
Nistelrode
- Kleinwijk 21
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening i.v.m. be-
drijf aan huis t.b.v. reparatie 
bakfietsen

 Datum ontvangst: 12-02-2019
- Kerkveld 10
 Bouw garage
 Datum ontvangst: 12-02-2019
Vorstenbosch
- Sectie G nr.282 berm tussen 

Watersteeg en fietspad
 Plaatsen vislift
Datum ontvangst: 14-02-2019
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Lariestraat 42
 Verbouw woning (en 
 bijgebouw)
 Verzenddatum: 07-02-2019
- Vorstenbosseweg sectie F
 nr.292 nabij 1
 Plaatsen teeltondersteunende 

wandelkappen
 Verzenddatum: 11-02-2019

Heesch
- Vinkelsestraat 89
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening i.v.m. huis-
vesten arbeidsmigranten

 Verzenddatum: 11-02-2019
- Berliozstraat 27
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening ivm huis-
vesten migranten

 Verzenddatum: 11-02-2019
Nistelrode
- Loosbroekseweg 56
 Bouw loods
 Verzenddatum: 14-02-2019
- Vinkenstraat 24
 Uitbreiden woning
 Verzenddatum: 14-02-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluit 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na 
afloop van de beroepstermijn.
Heesch
- Achterste Groes ong.
 Realisatie zonnepark en hande-

len in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening

 De gemeenteraad heeft een 
verklaring van geen bedenkin-
gen afgegeven op 31-01-2019 
inzake afwijken bestemmings-
plannen ‘Buitengebied Bern-
heze’ en ‘Buitengebied’ (1998) 
ten behoeve van de aanvraag 
omgevingsvergunning

 De procedures zijn alleen van 
toepassing op de omgevings-
vergunning 

 Verzenddatum: 14-02-2019
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

procEDurES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch en raadplegen 
op www.bernheze.org of www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. Er zijn griffierechten verschul-
digd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
Er zijn griffierechten verschuldigd. 

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

Bij een echtscheiding is het letterlijk zo 
dat jullie wegen zich gaan scheiden. Soms 
staan ex-partners lijnrecht tegenover elkaar 
en volgt er een langdurig gevecht. Gelukkig 
kan het ook anders. Bij ‘mediation’ zoek 
je met de hulp van een onafhankelijke 
professional samen naar goede 
oplossingen. Zo maak je afspraken over de 
financiën, de verdeling van de spullen en 

de zorg voor de kinderen. 
Er is wel van beide ex-partners inzet nodig om mediation 
te laten slagen. Belangrijk is dat er een gezamenlijk belang 
is. Dat klinkt misschien raar bij een scheiding. Maar na 
de conclusie dat jullie relatie echt voorbij is, kun je wel 
gezamenlijk besluiten om elkaar het leven niet zuur te maken. 
Elkaar een goede nieuwe start te gunnen. Samen het belang 
van de kinderen voorop te stellen. Al die punten bieden 
‘houvast’ in mediation. 
Ook is nodig dat beide partners bereid zijn om over 
oplossingen te onderhandelen. Dan heeft mediation een 
goede kans van slagen. Samen met de bemiddelaar/mediator 
gaan jullie in gesprek. 
Tijdens die gesprekken zorg ik er als bemiddelaar voor dat 
ieder zijn zegje kan doen. Ik begeleid het gesprek. Door 
open en eerlijke communicatie komen de knelpunten en de 
belangen van beide ex-partners op tafel. Daar worden dan – 
soms met een steuntje in de rug - oplossingen voor gevonden. 
Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

De gesprekken in een mediation zijn soms enerverend. De 
emoties kunnen flink oplopen. Ook daar is ruimte voor. 
Scheiden is nu eenmaal niet alleen zakelijk. Sterker: door eerst 
aandacht te hebben voor de emoties maak je de weg vrij voor 
het regelen van de meer zakelijke kant van de scheiding. De 
mediation helpt ook daarbij. 
Er zijn ook situaties waarin mediation niet werkt. Bijvoorbeeld 
bij grote machtsverschillen of geweld tussen ex-partners. De 
vertrouwensbreuk is dan te groot. Soms blijven partijen, of 
één van beiden, zodanig hangen in boosheid of wrok dat er 
geen bereidheid is om tot oplossingen te komen.
Als alternatief voor mediation kan ieder dan een eigen 
advocaat inschakelen. Met steun van een eigen advocaat lukt 
het soms alsnog om zaken in overleg te regelen. En anders kan 
het probleem via de advocaten altijd aan de rechter worden 
voorgelegd, die dan een beslissing neemt. 

Meer weten over bemiddeling bij scheiding? Neem dan gerust 
contact op. 

Bernadette Dijk
06-39563131 - bdijk@mrbd.nl

CoLUMn
Bernadette

staan ex-partners lijnrecht tegenover elkaar 

je met de hulp van een onafhankelijke 
professional samen naar goede 

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

Het jaar 1996
Voor de juiste feiten gaan we 
even terug naar 1996. Toen werd 
de hele sociale woningvoor-
raad geprivatiseerd. Gemeenten 
moesten toen, door de regering 
in Den Haag gedwongen, voor 
één gulden de sociale huurwo-
ningen overdoen aan de bouw-
verenigingen. De bouwvereni-
gingen werden verantwoordelijk 
voor de bouw van voldoende 
sociale huurwoningen. We we-
ten wat er gebeurde! Bouwver-

enigingen werden speculanten 
(derivaten) en groot-graaiers 
(exorbitante beloningen voor 
bestuurders). Daarna kwam de 
kredietcrisis van 2008. Het hele 
kaartenhuis van derivaten en 
speculaties stortte in. 
Wegens enorme schulden bij de 
bouwverenigingen werd er niet 
meer gebouwd in de sociale sec-
tor. De nood werd alsmaar hoger. 
Per 1 januari 2017 kwam toen de 
nieuwe woningwet die de bouw-
verenigingen dwong om pres-

tatieafspraken te maken met de 
gemeenten. Even was iedereen 
hoopvol gestemd, maar helaas 
van korte duur. Nu blijkt eens 
te meer dat prestatieafspraken 
slechts papieren tijgers zijn. 

Als de prestaties niet geleverd 
worden, zitten we met de ge-
bakken peren. De SP Bernheze 
is benieuwd naar de toelichting 
vanuit de bouwverenigingen op 
het achterblijven van de woning-
bouw in de sociale sector. 

te weinig sociale huurwoningen klaar

Rekenen op 130 nieuwe sociale huurwoningen. Het werden er 38... Dat 
is niet best voor iedereen die al jaren op een betaalbare huurwoning zit 
te wachten. Het aanbod op de woningmarkt voor de kleine portemonnee 
blijft ver achter bij de vraag. De woningbouwcorporaties maken wel pres-
tatieafspraken, die zij niet na (kunnen?) komen. Dat is erg teleurstellend 
als je aangewezen bent op een sociale huurwoning. Hoe zit dat eigenlijk 
allemaal? 

Cor van Erp, SP Bernheze Ruimtelijke Zaken

provinciale Staten- en water-
schapsverkiezingen

De Provinciale Staten houden 
zich namelijk bezig met datgene 
wat te groot is voor gemeenten 
en te klein is voor de landelij-
ke overheid. Provinciaal beleid 
wordt uitgezet en binnen ge-
meenten wordt gecontroleerd 
op de uitvoering daarvan. Dit zie 
je op terreinen zoals ruimtelijke 
ordening, natuur, milieu, verkeer 
en vervoer. 
De leden van de Provinciale Sta-
ten zijn dus onze volksvertegen-
woordiger op provinciaal niveau.

Waterschappen zorgen in Neder-
land voor de waterhuishouding. 
Zo zorgen ze voor het beheer 
van dijken en sluizen, de juiste 
waterstand en voor de zuivering 

van het afvalwater. Een water-
schap bestaat uit een dagelijks 
en een algemeen bestuur. 
Het algemeen bestuur van een 
waterschap bestaat grotendeels 
uit leden van politieke partijen, 
ze stellen het beleid van water-
schap vast en controleren of het 
dagelijks bestuur dat beleid goed 
uitvoert. Op 20 maart worden 
ook de leden van het algemeen 
bestuur gekozen, uw stem is dus 
zeker belangrijk. Met uw stem 
heeft u invloed op de besluiten 
over water in uw omgeving!

Het CDA Bernheze heeft met 
Ezra Leeger (Provinciale Staten) 
en Adri School (Waterschap) 
twee kandidaten voor deze ver-

kiezingen. Dit om uw stem, de 
stem van Bernheze, ook buiten 
de gemeentegrenzen te laten 
gelden. U stemt toch ook?

CDA: altijd in de buurt!

Op 20 maart kiest Nederland een nieuwe vertegenwoordiging in de 
Provinciale Staten. Een verkiezing die helaas bij weinig mensen tot 
de verbeelding spreekt, dit ondanks het belang ervan. 

Erik van der Wijst, raadslid CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout

Bernadette: ‘Samen het belang van de kinderen
voorop stellen’

www.bernhezemedia.nl

Ondernemers 
laat je zien!
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informatie voor de kernen

Hoe burgers energie verkrijgen 
en verbruiken is hun eigen keuze. 
Mensen zijn van nature geneigd 
energie te besparen en groener 
op te wekken als dit hun kosten 
terugdringt. 
Regels die investeringen in duur-
zame oplossingen kunnen be-
lemmeren moeten worden te-
gengegaan en tegelijkertijd moet 
er een duidelijke visie zijn over 
welke kant we met z’n allen op 
willen. Dat maakt het voor inwo-

ners en bedrijven makkelijker om 
deze energietransitie ook daad-
werkelijk te realiseren.

In Bernheze hebben we maar een 
energieagenda tot 2020, terwijl 
wij hier juist het zeer ambitieuze 
doel hebben om in 2030 ener-
gieneutraal te zijn! Om perspec-
tief te bieden aan hen die deze 
transitie mogelijk moeten maken, 
inwoners en bedrijven, is het van 
groot belang om duidelijkheid te 

bieden over hoe een en ander er 
op de lange termijn uit zal zien. 
Daarom heeft de raad vorig jaar 
al unaniem een motie aangeno-
men om tot dit lange termijn per-
spectief te komen.

Onze inwoners en bedrijven zul-
len het moeten doen. Van de 
overheid mag op z’n allerminst 
duidelijkheid verwacht worden!

Reageren? info@vvdbernheze.nl

energietransitie

Afgelopen week bezocht de VVD-Bernheze een bijeenkomst over de regio-
nale energiestrategie (RES) in Oss. Het zal u niet zijn ontgaan dat er zich de 
komende jaren een overgang naar meer duurzame energie, in combinatie met 
terugdringing van energieverbruik, zal voltrekken. De regio Noordoost-Bra-
bant heeft daarom, net als de 29 andere regio’s die ons land rijk is, de op-
dracht om in 2030 de uitstoot van CO2 te halveren ten opzichte van 1990.

Rico van Duijnhoven, raadslid VVD Bernheze

Wie maakt er toch zo’n troep van?
Het leek afgelopen weekend 
wel lente, dus wandelschoenen 
aan, hond aan de lijn en op naar 
’t buitengebied en wat is het 
hier toch mooi! Ik sta met twee 
minuten tussen de grasvelden 
en de Aa en geniet van het voor-
jaarszonnetje. 

Naast frisse buitenlucht, rust, 
zon en schaapjes kwam ik nog 
veel meer tegen: zwerfafval! 
Wat maken we er met z’n allen 
toch een troep van. Ik stoor me 
eraan en begrijp goed dat zwerf- 
afval de grootste ergernis is van 
burgers en dat hierover de mees-
te klachten binnenkomen bij ge-
meenten. 

Niemand wil wonen, werken of 
recreëren in een vervuilde leef-
omgeving. Zwerfafval ontstaat 
niet vanzelf! Is zwerfaval een 

kwestie van gebrek aan discipli-
ne, motivatie of opvoeding? Wij 
denken allen na over het milieu, 
scheiden ons afval, nemen een 
boodschappentas mee naar de 
winkel en draaien de kraan dicht 
tijdens het tandenpoetsen maar 
dan…

U zult net als D66 en ik beamen 

dat zonder zwerfafval de omge-
ving nou eenmaal leefbaarder is. 
Laten we er samen voor zorgen 
dat Bernheze groen en schoon 
blijft. Doet u mee? 

Alina van Marsbergen, 
D66 Bernheze

bernheze.d66.nl

In die afspraken is bijvoorbeeld 
aandacht voor het aantal te bou-
wen woningen, de doelgroepen 
waarvoor extra aandacht moet 
komen en de duurzaamheids-
maatregelen die gewenst zijn. 
Voor het jaar 2018 sprak de ge-
meente Bernheze met de wo-
ningbouwcorporaties af dat er 
130 nieuwe sociale huurwonin-
gen in onze gemeente gebouwd 
zouden moeten gaan worden. 
Verspreid over verschillende 
projecten en kernen zou dat het 
begin moeten zijn van het te-
rugbrengen van de ellenlange 
wachtlijsten die er nu zijn voor 
een betaalbare woning. 
Maar de waarde van de hand-
tekeningen en beloftes blijkt 
gering. In 2018 werden name-
lijk niet 130, maar slechts 30(!) 
nieuwe sociale huurwoningen 

gebouwd. De gemeente en wo-
ningbouwcorporaties blijken hun 
beloftes niet waar te kunnen ma-
ken, terwijl heel veel mensen in 
onze gemeente wachten op het 
beschikbaar komen van betaal-
bare woningen. Woningen die 
van groot belang zijn voor het 
leven van deze mensen, maar 
ook voor de toekomst van onze 
dorpen. 

Dat vraagt om uitleg van de wet-
houder. In tijden waarin mensen 
wegtrekken uit onze dorpen om-
dat ze de huizen simpelweg niet 
meer kunnen betalen, moet een 
gemeente daadkrachtig hande-
len en alles op alles zetten om 
daar verandering in te brengen. 
Dat vraagt niet om enkel hand-
tekeningen, maar om een schop 
in de grond.

Wat is een hand-
tekening waard?

De overheid heeft samen met woning-
bouwcorporaties de verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat ook mensen met 
een kleinere portemonnee een goed dak 
boven hun hoofd kunnen krijgen. Om dat 
goed vorm te geven maken gemeenten en 
woningbouwcorporaties jaarlijks afspraken 
over de prioriteiten voor het komende jaar, 
prestatieafspraken genaamd.

Jesse Jansen, raadslid Progressief Bernheze 

zwerfafval 
ontstaat niet 
vanzelf

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

toegankelijkheid
Je hoort het tegenwoordig overal, alles moet ‘toegankelijk’ zijn. Winkels, 
wegen, openbare gebouwen en huizen. Ook de gemeente moet toeganke-
lijk zijn. 

Burgers met een vraag moeten makkelijk de weg vinden naar de gemeente 
om deze te kunnen stellen. Vaak wordt er verwezen naar de website, maar 
ja, ga daar maar eens zoeken wat je nodig hebt. Ik heb reeds van meerdere 
inwoners gehoord dat ze naar zaken zoeken met betrekking tot onder an-
dere WMO, schuldhulpverlening, maar ook over bijvoorbeeld een vergun-
ningsaanvraag of omtrent zaken als eisen met betrekking tot bouwen in een 
bepaald gebied, dat men dit niet kan vinden op de website van de gemeente 
Bernheze.

Ook ik moet toegeven dat dit lastig is om terug te vinden, dan wel dat het 
onvindbaar is. In de huidige tijd waarin digitalisering 
steeds meer toeneemt zou je mogen verwachten dat 
dit ook bij onze gemeente wel geregeld is. De meeste 
gemeenten hebben voor bijvoorbeeld de WMO een 
apart tabblad gemaakt zodat mensen die dit nodig 
hebben het makkelijk kunnen vinden. We hebben deze 
suggestie reeds gedaan bij de wethouder en hij gaat dit 
meenemen. Dus mensen, nog even geduld...

Bas van der Heijden, raadslid Lokaal
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Tekst?
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wIL JE EEn ZoEKErtJE pLAAtSEn?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

tE Koop

nIEuwE DESSo-
tApIJttEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Ma-wo-do-vrij-za open. 
Di en za-middag op afspraak 
en zondag gesloten. 

DAGELIJKS VErS
GEpLuKtE tuLpEn
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

bouwKAVEL In DE 
bEbouwDE KoM VAn 
nIStELroDE
Locatie: Blauwesteenweg. 
Grootte circa 500 m2.
Informatie: 06-50242319.

tE Huur

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

opSLAGunItS In 
nIStELroDE
Afmeting 24/40 of 48 m2

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

AAnGEboDEn

IS uw StoEL of bAnK 
DoorGEZAKt? 
Deze kunnen wij opnieuw 
vullen. En dan kan het weer 
jaren mee. Leer dat versleten 
is kunnen wij weer laten 
herleven. Het reinigen van 
uw meubels. Of alle andere 
meubelwerkzaamheden. 
Bel 06-26987595 voor een 
vrijblijvende afspraak bij je thuis. 
Of kijk op www.meubelpieter.nl

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

pEDIcurE 
HEESwIJK-DIntHEr
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis 0413-293260.

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

GEVrAAGD

ouDE/KApottE 
coMputErS En LAptopS

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

ouDE/KApottE MobIELtJES 

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

wIJ KopEn VAn 
pArtIcuLIErEn ALLES VAn 
GouD (horloges, kettingen, 
sieraden, tanden) en 
oud zilveren bestek. 
Voor info: 06-82210083.

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

DIVErSE

SnuffELEn 
Omdat ik kleiner ga wonen heb 
ik veel overbodige spullen. 
Vitrinekasten, kunst, houten 
poppenhuis, tafels, stoelen, 
bestek, soepkommen (horeca), 
kunstboeken, gereedschappen, 
dvd’s, lp’s, tafelkleden, teveel 
om op te noemen. 
Op 16, 17, 23 en 24 februari 
van 13.00 tot 16.00 uur. 
Of eventueel op afspraak 0413-
224102, Stoppelveldseweg 1, 
Heeswijk-Dinther.

EVEnEMEnt

roMMELMArKt 
Zondag 24 februari 2019 
mfc de Dreef, Duivenakker 76, 
Aarle-Rixtel.
Van 9.00 tot 15.00 uur. Voor 
inlichtingen 06-20888818.

boEKEn- En pLAtEnbEurS 
zaterdag 23 en zondag 24 
februari, 10.00-17.00 uur, 
Odaschool, Laan ten Bogaerde 7, 
Sint-Oedenrode,

MooiBernhezertjes

wieis deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Ninge Duyvensz
 uit Loosbroek

Winnaar:
Riet van Dinther

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

Easy

7 2 9 6

9 1 3 7

2 6 8 5

6 4 7

9 5 2 8 3 6

5 9 2

4 1 3 2

8 5 3 1

1 7 6 5

Puzzle #237921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

www.radionostos.nl

het gevoel 

radio

van toen!
het gevoel gevoel 

radioradioradioradioradio

toen!
gevoel 

toen!
gevoel 

NosTos

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

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
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Bij het beantwoorden van deze 
vragen komt veel kijken. Daarom 
organiseert BECO op 13 maart 
een energiecafé voor inzage in 
alle beslissende factoren. Dit kan 
helpen om stapsgewijs naar het 
antwoord toe te werken. Door 
er nu al over na te denken is er 
meer tijd voor de overgang naar 

een warmtepomp en dus ook 
om noodzakelijke aanpassingen 
in huis geleidelijk door te voeren. 
Zo kan de investering worden 
gespreid en ben je klaar voor de 
toekomst.

Deze avond zal er informatie ge-
geven worden over de toepassing 

van warmtepompen in een be-
staande woning. Verder is er de 
tijd en ruimte om samen van ge-
dachten te wisselen voor een per-
soonlijk passend plan. Zo kan er 
met behulp van een rekenmodel 
zichtbaar worden wat de verschil-
lende types warmtepompen zou-
den kunnen betekenen om het 
energieverbruik en de ‘CO2-voet-
afdruk’ signifi cant te verminde-
ren. Neem hiervoor het gasver-
bruik van jouw woning mee van 
de afgelopen drie jaar.

Ben jij afgeschrikt door aankoop-
prijzen en verhalen over geluids-
overlast? Kom juist dan de echte 
feiten ophalen bij het Energiecafé 
van onze Bernhezer Energie Coö-
peratie!

Iedereen is welkom in CC De Wis 
in Loosbroek vanaf 19.30 uur. 
Toegang is gratis. Meld je aan via 
onze website.

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

bernheze BOuwt

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

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

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

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

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Nieuwe Eerdsebaan 6 - Schijndel
073-5492662 - info@omega-it.nl

www.omegainstallatietechniek.nl      www.omega-it.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Vast 
investeren 

voor de 
zomer

BERNHEZE - Meer duurzaam en bewust wonen? Eén van de elementen hiervoor is het vervangen van de 
ketel. Maar is de warmtepomp de oplossing? En zo ja, hoe dan? Deze vraag duikt bij steeds meer mensen 
op. Zeker ook nu we in Nederland de uitdaging hebben om minder gas te gebruiken!

bEco Energiecafé – warmtepompen

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH NISTELRODE
0412-611033

info@hubonistelrode.nl

LEEGVERKOOP
De laatste drie dagen

Donderdag 21, vrijdag 22 en 
zaterdag 23 februari 2019

70% korting op alles
Alleen contante betalingen 

Openingstijden:
Donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.30 uur. 

Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Let op welke 
huishoudelijke 

apparatuur je koopt.
Fabrikanten van onder 
meer huishoudelijke 

apparaten ontwikkelen 
steeds meer energiezuinige 

apparaten die je op 
jaarbasis geld helpen 

besparen. Kijk in de winkel 
altijd naar het energielabel 

dat een apparaat heeft. 
Zuinige A++ apparaten 

verbruiken uiteraard 
minder energie dan een 

vergelijkbaar product met 
een D keurmerk.

DuurZAAMHEID
tIp
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bernheze bouwt

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Column
onno

Wijzigingsplan en 
goede ruimtelijke 
ordening
Een bestemmingsplan is 
een juridisch plan van de 
gemeente waarin staat 
wat er met de ruimte in de 
gemeente mag gebeuren. In 
een bestemmingsplan wordt 
dus geregeld hoe grond en 
gebouwen gebruikt mogen 
worden, of er gebouwd mag 

worden en wat er dan gebouwd mag worden. 

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan kan 
de gemeenteraad het college van burgemeester en 
wethouders toestaan de bestemming van een gebied te 
wijzigen in een andere bestemming. We hebben het dan 
over een wijzigingsplan. 
De raad moet dan in het moederplan een aantal 
voorwaarden opnemen waaraan moet zijn voldaan. 
Burgemeester en wethouders zullen dus moeten aantonen 
dat aan die voorwaarden is voldaan voordat ze het 
wijzigingsplan vaststellen. 
Met het bestaan van de wijzigingsbevoegdheid in het 
bestemmingsplan mag de aanvaardbaarheid van de 
nieuwe bestemming (waarop de wijzigingsbevoegdheid 
betrekking heeft) in beginsel als een gegeven worden 
beschouwd. Ik zeg ‘in beginsel’, want er moet worden 
aangetoond dat tenminste wordt voldaan aan de in het 
moederplan gestelde wijzigingsvoorwaarden. 

Maar dan zijn we er nog niet. Het feit dat aan de in 
het moederplan opgenomen wijzigingsvoorwaarden is 
voldaan is niet voldoende. Burgemeester en wethouders 
zullen ook moeten onderzoeken en aantonen of uit het 
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wijziging 
van de bestemming gerechtvaardigd is. Dit betekent 
dat alle ruimtelijk relevante belangen getoetst zullen 
moeten worden. Dat betekent onderzoek. Onderzoek 
naar onder andere de kwaliteit van de bodem, eventuele 
geluidhinder, natuur, verkeer, water, archeologie et cetera. 
Een ander belangrijk kenmerk van een wijzigingsplan is 
dat de nieuwe bestemming qua uitwerking gelijk is aan 
eenzelfde bestemming uit dat moederplan. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat bij een nieuw gecreëerde 
woonbestemming dezelfde bouwmogelijk-heden worden 
gegeven als de woonbestemming uit het moederplan. 
De procedure van een wijzigingsplan lijkt overigens erg 
op die van een bestemmingsplan: ook het wijzigingsplan 
moet ter inzage worden gelegd, zodat iedereen een 
zienswijze op en later beroep tegen het plan kan indienen. 
Het verschil zit hem dus in het feit dat een wijzigingsplan 
door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld en 
een bestemmingsplan door de gemeenteraad. 

Overigens: Gebruikmaking van de door de raad gegeven 
mogelijkheid om een wijzigingsplan op te stellen is een 
bevoegdheid van burgemeester en wethouders, geen 
plicht. Het gaat bij ruimtelijke ordening immers om 
afweging van vele belangen. 

Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

onno truschel is 
zelfstandig adviseur op 
het gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

bIJ een WIJzIGInGSPLAn MoeT ooK SPrAKe 
zIJn VAn een GoeDe rUIMTeLIJKe orDenInG 

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Herinrichting Laar in Nistelrode

Foto’s: Ibe van Oort
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

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

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

dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

Veel mensen hebben er last 
van: ‘s nachts wakker liggen. 
Je bent aan het piekeren of 
kunt gewoonweg niet in slaap 
komen. Soms heeft het een 
lichamelijke reden en soms een 
mentale. In beide gevallen is 
het vervelend. Vooral als het 
langer dan een paar nachten 
duurt heeft dit invloed op je 
dagelijks functioneren; je bent 
geprikkeld, je energie is sneller 
op en je bent minder produc-
tief.
Er zijn allerlei tips om beter 
te kunnen slapen. Zo is het 
gebruik van calorierijke voe-
ding en alcohol geen goed idee 
voor een goede nachtrust. Je 
lichaam wordt er onrustig van. 
Ook prikkels van buitenaf zoals 
een avondje Netflixen of je 
telefoon of ipad gebruiken.

Dus je kunt 
zelf al met veel 

dingen reke-
ning houden 

waardoor 
je beter 
slaapt. 
Maar 
kan 

je slaapsysteem hier ook bij 
helpen? Ik kan hier 100 procent 
‘ja’ op antwoorden!
Op het moment dat je een 
bed hebt dat bij jou past zul je 
zien dat je beter slaapt. Als je 
goed ligt zonder drukpunten 
op schouders en heupen zul je 
langer in een diepe slaap blij-
ven. Een goed kussen hierbij 
is zeker zo belangrijk. Je moet 
als het ware gedragen worden 
door je matras.
Om voor jou een goed slaap-
systeem te vinden nodig ik je 
graag uit in onze showroom. 
We hebben een uitgebreide 
collectie staan met zelfs een 
door onszelf ontwikkelde ma-
trassenlijn! Het is alleen niet 
mogelijk om zo uit het niets te 
zeggen ‘dit of dat past bij jou’. 
Door een aantal matrassen uit 
te proberen én je een goed lig-
gevoel te laten ervaren, vinden 
we samen het juiste slaapsys-
teem voor jou!

Slapen is niet alleen ons vak 
maar ook onze passie! Tot snel. 

Column Albertine

Dus je kunt 
zelf al met veel 

dingen reke-
ning houden 

waardoor 
je beter 

Maar 
kan 

Slapeloze nachten

Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

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

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

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

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

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

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

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

Uw droom is onze ambitie

Perfectie 
tot in detail
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Stijn is een bijzondere, toegewij-
de schaapsherder die het hoofd 
boven water probeert te houden; 
gesteund door zijn sterke vrouw 
en kinderen. 
Zijn ideologische kijk op de sa-
menleving die hem rust, vrijheid 
en balans (in en met de natuur) 
moet verschaffen wordt ver-
stoord omdat het goedkoper kan 
en moet.

Subsidies (die minder worden of 
verdwijnen), regelgeving en an-
dere hindernissen vindt hij op zijn 
pad. Kortom, allerlei frustraties 
komen bovendrijven en hij wordt 
verbeten, getergd door de situa-
tie. 

Prachtige beelden in de vroe-
ge ochtend maar ook de rauwe 
werkelijkheid en de romantiek 
als schaapsherder is ver te zoe-
ken. Indrukwekkend is de grote 

betrokkenheid van de hoofdper-
soon én de filmer; 84 minuten die 
je meenemen en blijven boeien. 

De maker, Ton van Zantvoort, is 
razend enthousiast en heeft heel 

veel zelf gedaan. Camera, regie 
en bewerking. Hij kijkt er naar uit 
om bij ons in CC De Pas een kort 
voorwoord te geven en na afloop 
heeft hij volop tijd voor Q en A’s. 
Voor wat? Questions and Ans-
wers! Ja, je leert wat... 

Verwacht
SMALLFOOT, donderdag 7 
en vrijdag 8 maart
THE GUILTY, maandag 11 
en dinsdag 12 maart.

www.de-pas.nl/agenda/film

Maandag 25 februari 
20.00 uur. € 5,-.

FILMHUIS DE PAS: 
SCHaPeNHeLD

Aanleveren/ophalen van spullen
Goed bruikbare spullen lever je 
na aanmelding aan. Aanmelden 
kan via 06-20031590. 

Ook kun je de spullen aanleveren 
op de zaterdag vóór de snuffel-

markt, 23 maart, van 10.00 tot 
14.00 uur bij het Willibrordcen-
trum, naast de Heeswijkse kerk. 
Op die dag halen vrijwilligers 
ook spullen aan huis op. Meld je 
daarvoor ook aan via het eerder 
genoemd nummer. 

Iedereen is welkom!
De snuffelmarkt is op 24 maart 
van 10.00 tot 15.00 uur. De en-
tree is € 2,-. 
Voor meer informatie kijk op 
www.willibrordcentrum.nl. 
Tot ziens op de snuffelmarkt!

Snuffelmarkt willibrordcentrum
HEESWIJK-DINTHER - Na al vele succesvolle edities is er op zondag 24 maart weer een snuffelmarkt in 
het Willibrordcentrum met een ruim aanbod aan onder andere elektronische apparaten, huishoudelijke 
spullen en meubilair. Op zoek naar iets leuks voor in of rondom huis of zomaar nieuwsgierig naar het 
aanbod? Kom lekker rondsnuffelen! 

HEESWIJK-DINTHER - Klaasje 
Douma zal een lezing verzorgen 
op woensdag 27 februari over 
de adel in Noord-Brabant gedu-
rende de periode 1814-1918. 

In het eerste deel van haar lezing 
zal zij met name ingaan op het 
hoe en waarom van de totstand-
koming van de 19de eeuwse 

adel in Noord-Brabant (groeps-
identiteit, familienetwerken en 
adellijke levensstijl). In het twee-
de deel zal zij haar verhaal toe-
spitsen op de lokale situatie (met 
name kasteel Heeswijk).

Klaasje Douma is historica en 
bestuurslid van de Historische 
Vereniging Brabant. In 2015 is 

zij gepromoveerd op het onder-
werp van deze avond.

De lezing zal plaatsvinden in de 
heemkamer van de Wojstap aan 
het Raadhuisplein 21a in Dinther. 
De avond begint om 20.00 uur.

De toegang voor leden is gratis; 
niet-leden betalen € 2,-.

Lezing HKK De wojstap over adel

Even een opfrisser wat Hisse Hel-
den inhoudt! Het is een muzikale 
avond met bekende en minder 
bekende Hissenaren die muzi-
kaal actief zijn. Hierin brengen 
zij liedjes ten gehore van bands 
en muzikanten waar zij zelf fan 
van zijn. Ook dit jaar zullen de 
Hisse Helden begeleid worden 

door een samengestelde Hisse 
band. Houd de (social) media, 
in de gaten voor diverse updates 
met informatie. 
Volg ons op: 
www.facebook.com/HisseHelden, 
www.twitter.com/hissehelden 
en www.instagram.com/
hisseheldenlive.

Hisse Helden 2019!
HEESCH - Na een succesvolle editie in 2017 is er begonnen met de voorbereidingen voor de tweede 
editie Hisse Helden Live! Op zaterdag 28 september zal opnieuw het muzikale spektakel plaatsvinden 
in CC De Pas.

De filmmaker geeft een voorwoord 
en beantwoordt vragen

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

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

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

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

FLYERACTIE

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

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

autobelettering

www.gaafgraf isch.nl

  

(exclusief btw)

Let wel, minimale reservering zeven dagen 

(exclusief btw)
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Zoals stoelmassage (die ook bijzonder 
geschikt is op locatie) en hoofdpijn- en 
ontspanningsmassages. Kinderen en vol-
wassenen met spanning-, stress-, burn-
out- en onbegrepen klachten die op zoek 
zijn naar een ándere manier van kijken 
naar zichzelf komen bij Egelien in de 
praktijk.

Egelien (1970) is NEI-coach, masseur en 
gezinsbegeleider. Door haar ruime ervaring 

in de kindergehandicaptenzorg heeft zij 
zich kunnen specialiseren in het ondersteu-
nen van gezinnen met kinderen met een 
verstandelijke beperking. Daarnaast volgt 
zij momenteel de opleiding tot Shiatsu- 
therapeut.

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem dan 
eens een kijkje op de website van Egelien 
voor meer informatie over de massages, 
NEI-coaching en gezinsbegeleiding die zij 
u kan bieden, zowel in haar praktijk, als 
op (werk)locatie.

uit je hoofd in je lijf 
Aan de rand van Vorstenbosch in een rustige en vertrouwde omgeving bestaat sinds 
een jaar de praktijk Bij Egelien van Egelien Buijs. Een praktijk voor rust, oplading en 
zelfbewustwording. Door middel van NEI-coaching helpt Egelien je in contact te ko-
men met je (onderbewuste) zelf en met de oorsprong van je klachten. Om daarna met 
nieuwe inzichten zelf verder op weg te kunnen gaan. Daarnaast houdt ze zich bezig 
met verschillende soorten massages.

Derpt 9 - Vorstenbosch
06-37469842
info@bijegelien.nl - www.bijegelien.nl

EEn praktijk voor 
rust, oplading En

zElfbEwustwording

Tekst: Josine van Boxmeer 
 Foto: William Ophey

Servaes, daar zit muziek in!

Ruim 45 muzikanten lieten daar in solo, 
duet of ensemble horen wat ze in huis 
hebben. En dat blijkt heel wat! Of het 
nu op trompet, klarinet, fluit, saxofoon, 
trombone, besbas, snare, xylofoon, 
drums of bongo was, iedereen heeft zo 
z’n eigen, unieke talent. Het publiek kon 
genieten van een zeer gevarieerd pro-
gramma, een grote diversiteit aan instru-
menten en op veel verschillende niveau’s. 

De jury, gevormd door Hans van de 
Moosdijk voor slagwerk en Arian Deckers 
voor de blaasinstrumenten, beoordeelde 
de optredens en onderbouwde het pun-

tenrapport met bouwstenen voor de mu-
zikale ontwikkeling van iedere deelnemer. 
Daarnaast onthulde zij diegenen die de 
muziekvereniging gaan vertegenwoordi-
gen op het Bernhezer solistenconcours. 
Dit jaar kwamen Saar Ruigrok en Joa Vos 
als beste blaasmuzikanten uit de bus. 
Samen met hun docent Leonie Clahsen 
speelden zij een prachtig fluittrio.

Voor de slagwerkers werd het optreden 
van Thijs Pouwels als beste beoordeeld. 
Thijs bracht een ritmisch hoogstandje ten 
gehore. De ‘wildcard’ was voor Mirthe 
Vos en Laura van Lankvelt met een heel 
eigentijds duo-optreden op drums. Wij 
zien deze muzikale talenten terug tijdens 
het Bernhezer solistenconcours op zon-
dag 7 april in Nistelrode. 

Muziekvereniging Servaes kan terugkij-
ken op een geslaagde middag. Getalen-
teerde deelnemers, een heel gevarieerd 
programma, enthousiast publiek en een 
prachtige locatie in combinatie met een 
vakkundige jury zorgde voor een fantas-
tisch geheel. Servaes, daar zit muziek in!

HEESWIJK-DINTHER - Dat Muziekvereniging Servaes veel talent in huis heeft, bleek 
maar weer eens tijdens de Voorspeelmiddag die afgelopen zondag werd georgani-
seerd in De Muziekfabriek. 
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AAn heT WerK

DE opLoSSInG

Rabobank is al ruim 110 jaar een coö-
peratie. De bank heeft geen aandeel-
houders, maar leden. En deze leden 
hebben een speciale positie binnen de 
Rabobank. De ledenraad van Rabobank 
Oss Bernheze bestaat uit 30 leden, een 
dwarsdoorsnede van de ruim 32.000 
leden van de coöperatieve bank. Via de 
ledenraad kunnen leden invloed uitoe-
fenen. Op het beleid van de bank, de 
dienstverlening, op de wijze waarop de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
wordt ingevuld en op de bestemming 
van de winst.

Op www.rabobank.nl/ossbernheze staat 
meer informatie. Belangstellenden kun-

nen reageren tot 20 april. Heeft u vra-
gen? Neem contact op met de directie 
van de bank via 
088-7267037 of via mail: 
directie.ossbernheze@rabobank.nl

nieuwe ledenraadsleden

OSS - Rabobank Oss Bernheze zoekt nieuwe ledenraadsleden. In de ledenraad zit-
ten leden uit de hele regio: van Oijen tot Heeswijk-Dinther, van Keent tot ’t Wild en 
alles wat daar tussenin ligt. Omdat dit jaar een aantal leden hun uiterste zittingster-
mijn bereikt, is de bank op zoek naar nieuwe leden.

Mogelijke vragen in een sollicitatiegesprek

1. Waarom wil je specifiek bij ons komen werken?
2. Vertel eens wat je al weet over ons bedrijf. Wie zie jij als onze concurrenten?
3. Wat voor producten of diensten leveren wij?
4. Noem een paar ontwikkelingen in de markt die relevant zijn voor deze functie.
5. Noem een paar marktontwikkelingen waar wij als organisatie mee te maken 

hebben.

Bron: www.nationalevacaturebank.nl
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Verlies vrouwen 1 Prinses Irene in Bavel
BAVEL/NISTELRODE - Vanaf de 
eerste minuut probeerde Prinses 
Irene druk op Bavel te zetten. 
Op zich slaagde ze hier wel in 
zonder echte kansen te creëren. 

In de vijfde minuut was de eer-
ste waarschuwing van Bavel 
een licht schotje dat op de paal 
belandde. In de 19de minuut 
besluit de verder goed leidende 
scheidsrechter de paal op de stip 
te leggen na een halve overtre-
ding van Donkers. 

Dit zijn van die penalty’s die de 
scheidsrechter kan geven of niet. 
Maar goed, hij gaf hem... De pe-
nalty werd feilloos benut door 
Bavel hoewel keepster Streef-
land hier dichtbij zat, 1-0. Ge-
lukkig had Prinses Irene een mi-
nuut later het antwoord paraat. 
Na een goede soloactie van Van 
der Ven kon Van Os de bal langs 
de keepster prikken, 1-1. Helaas 
kwam Prinses Irene in de 23ste 
minuut weer op achterstand. 
Vanuit een corner werd de bal 

snoeihard bovenin de hoek ge-
kopt, 2-1. 
De tweede helft kenmerkte zich 
door wat beter voetbal van bei-
de zijdes, waarbij Prinses Ire-
ne liet zien dat het graag wilde 
maar wederom wat moeite had 
om de bal rustig in te spelen. In 
de 70ste minuut kwam Bavel via 
een keurige aanval op 3-1. Dit 
leek de beslissing, maar het was 

voor Prinses Irene het teken om 
wat meer gas te geven. Dit re-
sulteerde in de 79ste minuut in 
een prima doelpunt van Ploeg-
makers na een pass op maat van 
Van Lin. 
Hierna zette Prinses Irene nog 
wat druk, maar was niet in staat 
om het nog erg moeilijk te ma-
ken voor Bavel. Einduitslag was 
een terechte 3-2 voor Bavel.

voetbal

Wandeltocht Team Inke

Team Inkie gaat weer meedoen 
met de Samenloop voor Hoop in 
Oss op 22 en 23 juni en probeert 

op deze manier een steentje bij 
te dragen. Je kunt starten tussen 
9.00 en 11.00 uur vanaf de blok-

hut van Scouting Mira Ceti, Ach-
ter de Berg 14 in Nistelrode. Er zijn 
3 verschillende routes 6, 12 en 18 
km. Meelopen voor € 2,50. Geef 
je op bij het volgende e-mailadres: 
Ingridtbroeke@hotmail.com 
of kom gewoon naar Nistelrode.

Bernheze sPorTIef

NISTELRODE - Een wandeltocht voor het goede doel zaterdag 24  
februari om een bijdrage te leveren voor KWF en dat op een gezon-
de en sportieve manier door te gaan wandelen. 

(InTer)naTIonaal 
dansToernooI

zaterdag 23 en zondag 24 februari

in CC De Pas in Heesch
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HVcH rolt na rust brabantia op
EINDHOVEN/HEESCH - In de eerste 
helft was Brabantia de meest aanvallen-
de ploeg. 

Echter de beste kansen waren voor 
HVCH maar Jordy Veld en Ken Bissels 
hadden hun vizier niet op scherp staan. 

Na rust walste HVCH over Brabantia 
heen. 
Met twee goals van Tom Hekerman en 
twee goals van Lars van Lee werd het 
0-4. Een dik verdiende overwinning!

voetbal

Foto: Ruud Schobbers

Korloo was in die beginfase sterker. Femke 
wist met een mooi afstandsschot de mar-
ge op twee doelpunten te zetten. Korloo 
verstevigde de grip verdedigend. In deze 
fase was het belangrijk om afstand te ne-
men en de vele kansen om te zetten in 
punten. Naarmate de eerste helft vorder-
de, kwam NeCa terug met een uitwijkbal, 
2-1. Hierna was het Eline die in stelling 
werd gebracht. Zij wilde een doorbraak 
afronden maar hierbij werd Eline foutief 
afgestopt en benutte Kim de strafworp 
zeer koeltjes, waardoor Korloo met een 
voorsprong de rust in ging, 3-1.

De focus was terug, verdedigend werd er 
veel minder weggegeven en aanvallend 
kregen alle dames ruimte om hun schot 
te nemen. Korloo moest de ingeslagen 
weg doorzetten en eigenlijk direct na 
rust NeCa achter zich laten. Korloo be-
gon meer en meer het initiatief te nemen. 

Het was dan ook wachten op de grotere 
voorsprong voor Korloo. Die kwam heel 
snel. Het waren Sille, met een mooie om-
draaibal, Maaike met een wegtrekbal en 

Fleur met een vrije bal die de stand naar 
6-1 tilden. NeCa kon nog even tegengas 
geven en terugkomen naar 6-3, maar vrij 
snel na de 6-3 gooide Korloo het tempo 
andermaal omhoog wat resulteerde in 
een vrije worp voor Fleur die koeltjes haar 
tweede vrije worp binnen wierp, 7-3. 
Door deze mooie overwinning blijft het 
jonge team uit Loosbroek lekker mee-
draaien in deze klasse.

overwinnning voor Korloo
LOOSBROEK - Korloo moest afgelopen week aantreden tegen NeCa. Korloo startte 
prima. In hoog tempo werd de aanval op de vijandige korf ingezet, echter, het duurde 
tot de zesde minuut voor er gescoord werd. Uiteindelijk was het Femke, die middels 
een strafworp de 1-0 aantekende. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

De tweede helft mochten de oranje-wit-
ten richting de goal bij de kantine met de 
fanatieke aanhang. Dit resulteerde in de 
vijftigste minuut in de voorsprong. Een 
schot werd door goalie Vince Somers 
gelost en van dichtbij binnengetikt, 1-0. 
Vlak hiervoor leek WHV echter op voor-
sprong te komen, maar de kopbal van 
Roel Lunenburg tegen de onderkant van 
de lat werd door de scheidsrechter niet 
beoordeeld als doelpunt. 

De Loosbroekenaren, die vol overgave 
speelden, lieten zich door de achterstand 
niet ontmoedigen en binnen de minuut 
was het gelijk. Een lange bal van Roel 
Vermeltfoort werd door de sterk spelen-
de Thijs Lunenburg verlengd naar Gino 
Bosch die op zijn beurt Roel Lunenburg 
in stelling bracht. Laatstgenoemde bleef 

ijzig kalm in de vijandelijke zestien meter 
en passeerde de goalie van VOW. Hierna 
volgde een mooie strijd en was het pu-
bliek de grote winnaar. Veel corners en 
vrije trappen leidden echter niet meer tot 
doelpunten en daarmee snoepte WHV 
een punt af van de formatie van Jordy 
van Boxtel.

wHV pakt punt tegen koploper
ZIJTAART/LOOSBROEK - Met een heerlijk zonnetje en veel publiek waren alle in-
grediënten aanwezig voor een mooie voetbalmiddag. Dit begrepen beide teams en 
er werd vol overgave en passie gestreden voor iedere meter. Al na zo’n tien minuten 
was er toch een domper voor de bezoekers, want aanvoerder Roy van der Wielen 
moest door een schouderblessure vervangen worden. Zijn vervanger Jurien van de 
Rakt speelde overigens een dijk van een wedstrijd en zorgde ervoor dat de captain 
van de thuisploeg, Bart van de Laar, niet gevaarlijk kon worden. Na een op en neer 
gaande eerste helft werd uiteindelijk met de brilstand de kleedkamers opgezocht.
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het publiek was
de winnaar

het was wachten op de 
grotere voorsprong 

voor korloo

bErnHEZE SportIEf
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NISTELRODE - Prinses Irene speelde te-
gen de nog ongeslagen koploper en toe-
komstig kampioen Juliana ’31 uit Mal-
den een voortreffelijke wedstrijd. 

Onder leiding van de nieuwe coach Ron-
ny Everaerts speelden de Van Tilburg 
Mode & Sport boys met veel inzet, maar 
zeker ook goed voetbal. 
Na een 0-1 ruststand, door een doelpunt 

van Daley Hoogakker, kwam Prinses Ire-
ne in de 60ste minuut op 1-1 via Tim van 
den Brand. De Oranjes brachten de kop-
loper aan het wankelen, maar moesten 
uiteindelijk toch buigen. 
In de 85ste minuut was het ex-prof Thijs 
Hendriks die de 1-2 binnenkopte. In de 
slotfase nam een strijdend Prinses Irene 
nog alle risico’s, maar de verdiende gelijk-
maker viel niet meer.

prinses Irene laat 
koploper ontsnappen

voetbal

bErnHEZE SportIEf

Heeswijk verliest van DAw

HEESWIJK-DINTHER - Het veld was hob-
belig en lastig bespeelbaar voor beide 
teams. DAW ging hier duidelijk beter 
mee om en pakte vanaf de eerste minuut 
het initiatief. 

De 0-1 viel al na tien minuten spelen. Een 
ingooi vanaf links werd niet goed verde-
digd waardoor Bart Vos op de achterlijn 
een puntgave voorzet gaf op aanvoerder 
Robbert Knipping. De lange Knipping 
torende boven Arjen Haast uit en kopte 
binnen. Kort na de 0-1 viel ook de on-
gelukkige 0-2. DAW bleef scherper en 
zat duidelijk beter in de wedstrijd dan de 
blauw-witten. Kort voor rust werd het 
dan ook nog eens 0-3.

Na rust wilde Heeswijk orde op zaken stel-
len. Ondanks dat er niet bijzonder goed 
werd gevoetbald, werden er wel meer 
duels gewonnen én kwam er meer druk 

richting de Schaijkse verdediging. Met 
nog een klein half uur te spelen kwam 
Heeswijk dan ook op 1-3. Een voorzet 
bij de tweede paal werd uiterst bekwaam 
binnengeschoven door de goed ingeval-
len Max Sluiter. 

Heeswijk had duidelijk weer enig geloof 
in een resultaat. De druk hield aan en 
er kwamen ook kansjes voor Heerkens, 
Adank en Sluiter, maar helaas was er net 
niet de scherpte bij de afronding. 
Een kwartier voor tijd was het toch weer 
DAW dat de marge op drie bracht. Een 
vrije trap van de zijkant viel bij de tweede 
paal, waar Siem van Merwijk het meest 
attent reageerde en de bal achter Van 
Zutphen schoot.

De wedstrijd kabbelde vervolgens naar 
het einde, waar de goed leidende Maik 
Opsteen precies na 90 minuten affloot.

voetbal

Coen van Beljouw in actie Foto: Hans Heesakkers

Altior neemt punten mee uit Venray
YSSELSTEYN/HEESWIJK-DINTHER -
Zondag stond voor Altior een uitwedstrijd 
tegen De Peelkorf op het programma. 

In de eerste helft had Altior duidelijk het 
betere van het spel. Door middel van snel-
le combinaties werd de voorsprong dan 
ook snel gepakt. 

De ruststand was 6-10 in het voordeel van 
Altior. In de tweede helft werd het verschil 
snel vergroot naar zes doelpunten. 

De Peelkorf deed nog wat terug, maar 
kwam niet meer in de buurt van de over-
winning. A-speelster Ilsa Meulenbroek 
maakte met een nette invalbeurt haar de-
buut in het vaandelteam.

Be Quick 3 - Altior 2: 15-11
Rietvogels 2 - Altior 3: 5-12
De Korfrakkers 5 - Altior 4: 12-4
NDZW MW1 - Altior MW1: 9-4
Altior A1 - DAW Schaijk A1: 9-8
Avanti A3 - Altior A3: 4-13
Blauw Wit A1 - Altior A2: 6-6
Prinses Irene B1 - Altior B1: 8-6
DAW Schaijk B2 - Altior B2: 3-9
Rosolo C1 - Altior C1: 6-8
Altior C2 - Avanti C1: 2-9
Altior C3 - Nas C2: 3-3
Altior D1 - Korloo D1: 5-2
Altior E1 - De Korfrakkers E1:4-2
Korloo E2 - Altior E2: 1-20
DAW Schaijk E3 - Altior E3: 5-6
KV Rooi W1 - Altior W1: 1-6
Korloo W1 - Altior W2: 13-4.
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nieuwe tenues voor Avesteyn Jo12-2

HEESWIJK-DINTHER - Het 
JO12-2 team van voetbalvereni-
ging RKSV Avesteyn speelt in 
mooie nieuwe tenues. Van den 
Nieuwenhuijzen en Cabocon 
presenteerden zich afgelopen 
weekend met het team.

Bij Van den Nieuwenhuijzen kun 
je terecht voor al je bouwtech-
nische wensen; bouw, verbouw, 

renovatie en onderhoudswerk-
zaamheden zijn bij hen in goede 
handen.

Cabocon is een tekenbureau 
voor staalbouw. De specialiteit 
van Cabocon zijn projecten die 
meer zorg vereisen dan alleen 
simpelweg op papier zetten.
Bij deze gelegenheid werden Pa-
trick van den Nieuwenhuijzen 

van Van den Nieuwenhuijzen 
en Bo Bok van Cabocon vanuit 
de vereniging toegesproken en 
werd er veel waardering ge-
toond voor hun bijdrage. Het is 
erg belangrijk voor de vereniging 
dat er betrokkenheid is vanuit de 
gemeenschap, waardoor de le-
den in staat worden gesteld om 
in prachtige tenues de strijd aan 
te gaan.

weer geen punten voor prinses Irene

Daarna was het DDW dat het 
initiatief nam. Met drie rake 
schoten moest Prinses Irene al 
meteen vol aan de bak om de 
aansluiting weer te vinden. Dit 
deden ze door scores middels 
een kleine kans van Laura van 
de Ven en twee rake schoten van 
Gaby van Santvoort (4-4). 
Toen kwam er een moment dat 
om de beurt werd gescoord. Tot 
weer DDW een gat kon slaan 
van drie doelpunten. Gaby van 
Santvoort kon vlak voor rust nog 

iets terugdoen door een korte 
kans af te ronden; 9-7.

Het gat wordt definitief geslagen
Na rust was het weer DDW dat 
er drie achter elkaar in gooide en 
het gat nog groter maakte. Ma-
rina van Venrooij deed nog iets 
terug en scoorde via een vrije 
worp. Daarna waren de mei-
den van Prinses Irene verslagen. 
DDW scoorde er zeven achter el-
kaar en liet zien dat ze zondag de 
betere ploeg was. Dan stopte de 

trein even voor DDW en scoor-
de Gaby van Santvoort voor de 
Prinses Irene meiden via een kor-
te kans. Dan was het toch weer 
DDW dat nog even wat verder 
uitbouwde. De wedstrijd leek 
gespeeld, maar de Prinses Irene 
meiden vochten nog terug en 
maakten vijf mooie doelpunten 
na elkaar. Zo zie je maar dat Prin-
ses Irene over veel goede schut-
ters bezit. De scheidsrechter M. 
van Zoggel-Foolen floot de wed-
strijd af, eindstand 22-14.

HOOGE MIERDE/NISTELRODE - De start was anders dan in de vorige wedstrijd. DDW begon scherp en 
opende de score via een mooi schot. Laura van de Ven kon daar een mooi uitgespeelde aanval afronden 
waardoor Prinses Irene meteen de aansluiting hield. 

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

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. Wat is eigenlijk leuker dan carnaval zelf?

2. Wat is het onderwerp van de lezing van HKK De Wojstap?

3. De hoeveelste editie van Hisse Helden gaat plaatsvinden in 2019?

4. Wat vindt er plaats in de Willibrorduskerk op zaterdag 24 februari?

5. In welke gasterij was er een inspirerende ontmoeting tussen culturen?

6. Hoe heet de nieuwste film van de Heesche Filmmaker? 

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de 
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 25 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: 
Jacqueline de Mol
Het antwoord was:

WERKEN

Bij teamkampioenschappen gaat
het om dressuur, springen en 
viertal rijden. Een team bestaat 
uit vijf tot zeven personen, 
waarvan er vijf een viertal vor-
men (vier plus een reserve rui-
ter), twee ruiters die individueel 
een dressuurproef rijden en twee 

die individueel springen. Het to-
taal aantal punten telt, waarbij 
de punten van het viertal het 
zwaarst meetellen. Voor De Vali-
anten reden Veere van Lamoen, 
Ilse Rietbergen, Renee van den 

Akker en Lieke van Gorkum de 
proef met het viertal onder lei-
ding van commandant Bianca 
van Lamoen. Daarbij behaalden 
zij een derde plaats. 
Na hoge scores van Veere en 
Ilse in de dressuur en foutloze 
rondes van Lieke en Stan van 
Gorkum bij het springen kon het 
team opklimmen naar een twee-
de plaats in het klassement en 
zich reservekampioen van Bra-
bant noemen. 

Door naar de Nederlandse kam-
pioenschappen kan helaas niet, 
want Brabant is de enige provin-
cie waar teamkampioenschap-
pen worden gehouden, er zijn 
dus geen Nederlandse kampi-
oenschappen voor teams.

rV De Valianten reserve-
kampioen van brabant

HEESWIJK-DINTHER - Rijvereniging De Valianten uit Hees-
wijk-Dinther is op 10 februari reservekampioen van Brabant gewor-
den tijdens de Brabantse kampioenschappen voor teams in Schijndel. 
De ponyruiters deden voor het eerst sinds jaren mee met een viertal. 
Dat ze daarmee ook meteen een tweede plaats behaalden in paarden-
provincie Brabant, maakte hen en het bestuur natuurlijk extra trots.

paardensport

Het team van de Valianten met v.l.n.r.: Ilse Rietbergen, Veere van Lamoen, 
Renee van den Akker, Bianca van Lamoen (commandant), Lieke van 
Gorkum en Stan van Gorkum

teamkampioen-
schappen: 

dressuur, springen
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Start to run: beginnerscursus hardlopen

Samen, maar op je eigen niveau, 
ga je met andere ‘Start to Run-
ners’ op zeven zaterdagochten-
den vanaf 9.30 uur hardlopen. 
Je traint op de mooie baan van 
De Keien Atletiek onder begelei-
ding van deskundige hardloop-
trainers. Na elke training krijg 
je huiswerk (trainingsschema’s) 
mee, zodat je jouw conditie ge-
leidelijk opbouwt.

Wolbert Fysio
Vanaf zaterdag 16 maart gaat de 
zeven weken durende voorjaars-
editie van de cursus weer van 
start. Na zeven weken ben je in 
staat ongeveer 25 minuten aan 
één stuk hard te lopen. Wekelijks 
zorgt De Keien Atletiek in sa-
menwerking met Intersport Su-
perstore, Wolbert Fysio en een 
diëtiste ook voor interessante 
presentaties over onderwerpen 
als blessurepreventie, voeding, 
schoenen en kleding. 

Na afloop is het voor deelnemers 
mogelijk om zich bij De Keien 

Atletiek aan te sluiten bij ‘Run 
to the Start’, waarbij ze in zeven 
weken leren zo’n 5 kilometer 
aan een stuk te hardlopen. 
Naast een fit lichaam ontvang 
je huiswerkondersteuning via 
de app hardlopen.nl met audio-
coaching, een aantal edities van 
het tijdschrift ‘Runner’s World’ 
én een speciale voedingsgids. Je 
bent voor vier maanden lid van 

de Atletiekunie zodat je verze-
kerd bent tijdens de trainingen. 
‘Start to Run’ is al jaren dé ma-
nier voor beginnende lopers om 
daadwerkelijk de eerste stap te 
zetten. 

De kosten voor de zeven zater-
dagen bedraagt: € 49,50.
Meer informatie en inschrijven: 
www.yakultstarttorun.nl

MAASHORST - Er zijn organisaties in Bernheze en de Maashorst die mooie evenementen aan het or-
ganiseren zijn voor de vele hardlopers die de gemeente rijk is. Kijk jij ook met ongeloof naar die hard-
lopers die ogenschijnlijk moeiteloos lopen en zou jij het hardlopen graag oppakken? Daag jezelf uit en 
doe mee vanaf zaterdag 16 maart bij De Keien Atletiek Uden aan de ‘Start to Run’.

ZEVEN ZATERDAG-
OCHTENDEN

SAMEN LOPEN

Uitstekend van start
DOS’80 kwam uitstekend uit de 
startblokken. Met snel aanval-
lend spel werden de gaten in de 
verdediging van Aristos eenvou-
dig gevonden. Evi Hoeks nam 
vanaf de opbouwpositie het doel 
onder vuur en wist in de begin-
fase drie van de vijf doelpunten 
achter haar naam te schrijven. 

Daarnaast was het Lieke van 
den Akker die vanaf de hoek re-
gelmatig het net wist te vinden. 
Aristos stelde daar aanvanke-
lijk weinig tegenover, maar de 
gasten uit Best gaven zich niet 
zomaar gewonnen. Met een 
tactische verdedigende ingreep 
slaagden zij erin om een 11-6 
achterstand om te buigen naar 
een 11-10 ruststand. 

Degelijk spel
Aristos wist meteen in de twee-
de helft de gelijkmaker te pro-
duceren, maar het was daarna 
DOS’80 dat het gaspedaal in-
trapte. Marli van Iperen wist 
tweemaal fraai te scoren. Keep-
ster Inge Turlings, gesteund door 
een sterke verdediging, wist in 

deze fase ook nog eens twee 
strafworpen te keren. Iets dat zij 
in de eerste helft ook al had la-
ten zien. Na tien minuten stond 
de teller op 17-11. DOS’80 liet 
af en toe de teugels wat vieren, 
maar de overwinning kwam 
geen enkel moment in gevaar. 
De wedstrijd werd degelijk uit-
gespeeld en daarmee was de 
vijftiende overwinning een feit.

Dames DoS’80/olympia’89 
boeken degelijke zege
HEESCH - Zaterdagavond speelden de dames van DOS’80 in 
sporthal ’t Vijfeiken een wedstrijd tegen middenmoter Aristos uit 
Best. Na de rust liepen de Heesche handbalsters eenvoudig weg van 
hun tegenstanders. Het werd een degelijke overwinning van 22-19. 

handbal

Marli van Iperen
 Foto: Ruud Schobbers

Adverteren in de Festivalkrant!

 Oplage75.000exemplaren

Verspreidingsgebied: 

Bernheze, Schijndel, Kern Veghel, 

Kern Oss, Kern Uden, Zeeland, 

Schaijk, Ravenstein, Langenboom, 

Vinkel, Geffen en Nuland

ADVertentie MogelijKheDen:
Hele pagina € 750,- en 8 gratis vrijkaartjes á € 30,- van één dag
Halve pagina € 375,- en  4 gratis vrijkaartjes á € 30,- van één dag
kwart pagina € 200,- en 2 gratis vrijkaartjes á € 30,- van één dag 
alleen logo € 75,- 
Advertentieprijzen zijn exclusief 21% btw.

VersPreiDing:
Week 18:  1, 2, 3 en 4 mei 2019.

Meer inForMAtie:
verkoop@bernhezemedia.com
of 0412-795170.
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Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website
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DonDerDag 21 februari 
ophalen oud papier 
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg 
en De Zwarte Molen Nistelrode

alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

boek & babbel
Bibliotheek Heesch

Voorlezen voor kleuters + 
activiteit
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

eetpunt 
Loosbroek & Heeswijk-Dinther 

Taiji37vorm en Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

informatie avond: Hospice
CC De Pas Heesch

Lezing: Luisterkind
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

VrijDag 22 februari 
inloopochtend 
bS De beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode

excursie Kadastermuseum
HKK De Elf Rotten Heesch
Pagina 5

inloopochtend en rond-
leiding obS De bolderik
Het Geleer 33 Heeswijk-Dinther

reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

bobZ Carnaval
Dorpshuis Nistelrode

Pronkzitting HDL
Snevelbokkenstal Heeswijk-Dinther

ZaTerDag 23 februari 
fanfare aurora: oud ijzer
Heesch

inspiratiemiddag Marga Haas
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 8

alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

ouderen pronkzitting HDL
Snevelbokkenstal Heeswijk-Dinther

Pronkzitting HDL
Snevelbokkenstal Heeswijk-Dinther

robin borneman
CC Nesterlé Nistelrode

opening HeMa en Primera
Heesch
Pagina 28

ZonDag 24 februari 
Wandeltocht Team inke
Start: De Blokhut Nistelrode
Pagina 27

alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

open dag
Hoppenbrouwers Techniek Heesch

Kinderkerk
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Koffieconcert
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

inspiratiemiddag
Van Schijndel tegels Uden

Prinsenreceptie HDL
Snevelbokkenstal Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

boekverkoop ‘t Strôtje
Heemschuur Heesch
Pagina 5

uurtje Klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 12

Voorspeelochtend 
fanfare aurora
‘t Dorp 138 Heesch
Pagina 12

Carnavalsconcert
Snevelbokkenstal Heeswijk-Dinther
Pagina 10

MaanDag 25 februari 
Mind-Walk Monday
Natuurgebied de Maashorst

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

autismecafé
Pieter BrueghelHuis Veghel

film: Schapenheld
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 1 en 24

Poedja-bardo onderricht-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DinSDag 26 februari 
inloopochtend en rond-
leiding bS ‘t Pallet
Steen- en Stokstraat 2 
Heeswijk-Dinther

Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

indonesische avond  
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing: geloof en 
natuurwetenschap, 
Spanning of verwondering?
Parochiecentrum De Rots Berlicum
Pagina 8

WoenSDag 27 februari 
inloopochtend en rond-
leiding bS Het Mozaïek
Pastoor Maasstraat 15 
Heeswijk-Dinther

Checkpoint
De la Sallestraat 3 Heesch

indonesische avond 
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Ton bons, Helderziende 
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Workshop: 
jong je eigen bedrijf
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Pagina 14

Lezing: adel
Heemkamer Heeswijk-Dinther
Pagina 24

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Thema-middag Wensambulance
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 6

DonDerDag 28 februari 
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Peuteruurtje
Bibliotheken Bernheze
Pagina 14

Studiegroep nagarjuna
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

indonesische avond
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

eetpunt
Loosbroek en Heeswijk-Dinther 

Taiji37vorm  en Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

film: a star is born 
CC Nesterlé Nistelrode

VrijDag 1 MaarT 
indonesische avond
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Kaartavond Kbo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

one Shot
De Stuik Vorstenbosch

Vier het leven… 
Vier de carnaval
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

ZaTerDag 2 MaarT  
Straatnaam onthulling 
en sleuteloverdracht 
Vorstenbosch

alpacafarm gesloten
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Ver(p)lichte optocht
Loosbroek

ZonDag 3 MaarT 
bonte mêrge, playbackshow 
& Dj adaro
De Stuik Vorstenbosch

alpacafarm gesloten
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MaanDag 4 MaarT
optocht 
De Stuik Vorstenbosch

Carnavals bridgedrive
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Carnafestival
Café Kreugezicht Loosbroek

Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Ev
en

em
en

te
n

 H
EE

SC
H

 •
 H

EE
SW

IJ
K

-D
IN

TH
ER

 •
 L

o
o

SB
R

o
EK

 •
 N

IS
TE

LR
o

D
E 

• 
V

o
R

ST
EN

Bo
SC

H

Fotograaf: 
Marcel van der Steen
Multiculturele Valentijnsdag 
Huize Heelwijk
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