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7 jaar ...geleden geboren
7 jaar ...kon het Bernhezenaren bekoren
...advertenties, informatie, verhalen en gedichten
...mooie foto’s, mooie vormgeving, mooie gezichten
...bedrijven, organisaties en mensen in de spots
7 jaar ...maken wij met ons team Bernheze trots

een feest voor iedereen
bij Popkoor Enjoy

Henny van Houtum

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Edwin Hendriks

VORSTENBOSCH – Samen met zijn man Max van den Berg richtte Henny van
Houtum 12,5 jaar geleden Popkoor Enjoy op. En dat is voor het koor een reden voor
een feestje op 27 oktober. Een feestje waarop iedereen welkom is, om samen een
biertje te drinken, te dansen en als je wilt om mee te zingen!

HoLa HerMoSa
Gedeelte Heesch

HeiScHe HoeVe
Bernheze

FOldeRs deZe WeeK

Zaterdag
27 oktober o
m
20.00 uur

worden, had men nooit durven
dromen. “Tijdens de informatieavond hadden we op zo’n 20
man gehoopt, maar er kwamen
er meer dan 100!”
Popkoor Enjoy heeft 90 leden
die uit 21 verschillende dorpen
komen. “We zijn een heel gemêleerd gezelschap en dat werkt.

eens in Paradiso opgetreden, we
hebben onder andere gezongen
met Van Dik Hout en Paul de
Leeuw.” En na een optreden krijgen zij vaak het compliment dat
het zo’n enthousiast koor is.
“ik dirigeer met mijn hele lijf, ik
sta met mijn voeten te stampen
en met mijn armen te zwaaien
om iedereen op te zwepen.”

ik Dirigeer met
mijn hele lijf

Tijdens de feestavond wordt het
koor vergezeld door coverband
Nicky’s Pride, die net als het
koor gezellige en bekende nummers ten gehore brengt. in vier
blokken van tien nummers zingt
Popkoor Enjoy twee nummers en
Nicky’s Pride laat er acht horen.
Allemaal bekende nummers, in
het Nederlands en Engels. Al die
nummers zijn op volgorde gebundeld in een boek dat iedereen
krijgt, zodat je met alle nummers
mee kunt zingen.

Er hangt een hechte sfeer in het
koor, iedereen mag meedoen.
Het is een gemoedelijke en gezellige club.” En als Henny zegt
dat iedereen mee mag doen,
dan bedoelt hij ook iedereen. “Je
hoeft geen ervaring te hebben of
noten te kunnen lezen, zolang je
maar plezier hebt. Want plezier
geeft kwaliteit”, zegt Henny.
Die kwaliteit van het koor wordt
regelmatig bevestigd bij verschillende optredens. “We hebben al

Om 20.00 uur opent de feesttent
aan de Kerkstraat 11 waar je gratis naar binnen mag. De entree
vind je tussen de Dagwinkel en
de slager.

Dirigent Henny heeft ruime ervaring in het dirigeren van koren.
Hij begon bij de kerk in Vorstenbosch en dirigeerde daarna een
aantal jaren in Erp. Maar hij was
op zoek naar iets nieuws, iets wat
beter bij hem paste. “En toen besloten Max en ik samen een popkoor te starten.
Een koor waar iedereen welkom
is”, vertelt een trotse Henny. inmiddels is het tijd voor het koor
om haar 12,5-jarig jubileum te
vieren. En dat het zo’n succes zou

Boomrooierij

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek
SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen
en openbaar groen
- Grondwerken woningen utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen
Nodig ons eens uit een offerte voor
u te maken. U zult versteld staan!

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

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Bernheze Media
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0412- 795170
info@demooibernhezekrant.nl

Als ondernemers kun je veel met
elkaar delen en samenwerking
loont ook vaak door combinaties
te maken en je zo te presenteren
aan je klanten. Een mooi
voorbeeld is de samenwerking
met Verbruggen Megastore in
Oss.
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IJS- EN LUNCHCORNER CHILL
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

Een aantal jaren geleden werden we aan elkaar gekoppeld
door Dorothe van de Moosdijk tijdens een Winterfair in
Lunenburg Events & More in Loosbroek. Er ontstond een
mooie match tussen twee bedrijven die elkaar ook vooral
richting de feestdagen weten te vinden in het combineren
van mooie producten.
Want waar komen onze
prachtige herfstbonbons nu
beter tot hun recht dan in
een mooie bonbonnière van
Riverdale; een mooi merk dat
verkocht wordt bij Verbruggen
Megastore in Oss.
Of een heerlijke fles bubbels
in combinatie met prachtige
goudkleurige wijnglazen!
Deze staan nu al te pronken
op de wintertafel bij Albertine
van Nistelrooij in haar winkel.
De afgelopen jaren werken
we ook veel samen door
het samenstellen van mooie
pakketten waarin onze producten prima combineren met
woon- of sfeerdecoraties waarvoor we een afspraak maken
met de klanten om op deze locatie een mooi pakket voor
medewerkers of relaties samen te stellen. Als speciaalzaak
wil je toch elke keer weer je klanten verrassen en deze
combinatie werkt heel goed. Mocht u op zoek zijn naar
enkel een lekker foodpakketje voor de feestdagen, dan bent
u bij ons ook aan het juiste adres. Na een bezoek aan de
beurs in Houten hebben we weer tal van leuke noviteiten
ingekocht waar u nu al heerlijk van kunt proeven in onze
winkels. Wilt u meer informatie over het samenstellen van
een mooi pakket? Laat het ons dan weten en stuur een
mailtje of informeer in onze winkels naar de mogelijkheden.
Dan bent u nog lekker op tijd en kunnen wij u voorzien van
de lekkerste en leukste combinaties.
Heel graag tot ziens in onze winkels in Oss en in
Heesch.
Bon Fromage VOF Oss - Heesch
Ton en Elly Bens.

Kooktip Paddestoelen
Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Donderdag 25 oktober: Lezing
over Je hoofd opruimen door
Carla van de Anker. De MatriXmethode is een gesprekstechniek,
die wordt toegepast bij kinderen
met leerproblemen en mensen
met volle hoofden, zowel volwassenen als kinderen en jongeren.
Ook is deze techniek toepasbaar
voor het oplossen van angsten,
(MRi, rij-angst, tandartsangst bijvoorbeeld). Aanvang 20.00 uur,
kosten € 5,-, contant te betalen
aan de zaal. Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Zaterdag 10 november: Dag met
Familieopstellingen door Juno
Welter. Bij familieopstellingen
gaan we ervan uit dat iedereen
deel uitmaakt van een groter geheel, een systeem. Zoals je gezin,
je familie van herkomst, je werkomgeving, vereniging, je dorp,
je land en nog veel meer. Tijdens
een opstelling geef je de personen en eventueel onderwerpen
uit jouw systeem, die je onderzoekt, gevoelsmatig een plek
in de ruimte. We maken daarbij
gebruik van representanten. Van

10.00 tot 17.30 uur. info en aanmelden bij Margareth Bloemen,
0413-351075 of
margarethbloemen@home.nl.

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

paddestoelen kunnen
gebakken, gestoofd,
gefrituurd en in
gerechten mee
bereid worden.
Sommige
soorten worden,
al dan niet
gemarineerd, ook
rauw gegeten.
Vrijwel alle paddestoelen worden als ze langer dan vijf tot
acht minuten verhit worden taai. Voeg ze daarom altijd pas
aan het eind van de bereiding aan een gerecht toe (ook
als in een recept anders vermeld wordt, wat in veel oude
recepten het geval is).
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overhandiging cheque aan
buro Lima

Column Hieke Stek

gemeentedichter

Droomflarden
In de wolken zou ik willen wonen
mijn lijf omarmd door het wattige wit
de liefde bedrijvend met muzezonen
schaars gehuld in transparant roomwit.
In het diepe blauw pluk ik zeeanemonen
het zand van de oceaan is mijn grondbezit
vislakeien bespelen voor mij de xylofonen
dromend in mijn schelp voel ik mij parelwit.
Op de zucht van de wind wil ik zweven
langs stralen van de zon wil ik glijden
en aan de maan wil ik me bloot geven.
Maar het aardse leven van de jaargetijden
roept, en op slapend groen kom ik tot leven
om me weer door de mens te laten misleiden.

Zaterdag 20 oktober
bestaat DEPOT 3 jaar
V.l.n.r.: Corné Roovers van Rabobank Oss Bernheze, Hetty van Herpen organisatie BBE, Lianne van Genuchten van
Buro Lima en Frank en Simone van Uden.
Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE - intussen is het Bernhezer Business Event alweer ruim vijf weken geleden. De winnaar
van de Bernhezer ondernemers prijs ontving tijdens de avond van corné Roovers van Rabobank oss
Bernheze een cheque van € 2.000,- die hij zelf mocht besteden aan een goed lokaal doel naar keuze.
Frank is in gesprek gegaan met
zijn vrouw Simone en kinderen
en kwamen tot de conclusie dat
het aan kinderen besteed moest
worden. En dan ook het liefst

ding wist Frank zeker dat hij het
juiste goede doel gekozen had.
Afgelopen woensdag mocht
Frank de cheque overhandigen
aan Lianne van Buro Lima. Hij

had nog een extra verrassing
voor haar, want hij gaat het bedrag verdubbelen. in totaal dus
€ 4.000,- voor Buro Lima!
Lianne: “Wat een verrassing en
wat kunnen we dit goed gebruiken voor de aankleding rondom

BIJ ONS heeft u

al uw BaNKZaKeN

ONDeR ÉÉN DaK.

Van advies en bemiddeling van verzekeringen,
bankzaken tot en met hypotheken. Wij staan
voor u klaar bij een vraag of als u persoonlijk
advies wilt. Gewoon op kantoor.
Hoofdstraat 100 a - Heeswijk-Dinther - 0413-291980
Julianastraat 12 - Middelrode - 0413-291980
Heilig Hartplein 6a - Den Dungen - 073-782106

• Gratis chocomel en koekjes van eigen deeg
• Leuke kortings-acties in de winkel
• We verloten een kadobon van € 100,-

Tot zaterdag

Voor iedere
klant een
leuke
verrassing

’t Dorp 61a • Heesch • 0412-769072 • www.depot-heesch.nl

Hij had nog een verrassing, want hij
gaat het bedrag verdubbelen
lokaal in Heeswijk-Dinther omdat hier het bedrijf gevestigd is.
Uiteindelijk kwamen ze bij Buro
Lima terecht. Frank heeft contact gezocht met Lianne van
Genuchten en een rondleiding
gekregen bij Buro Lima aan het
Raadhuisplein. Na deze rondlei-

Wij trakteren!

de nieuwbouw, dus speeltoestellen, planten et cetera. Geen bestrating, want dat is niet leuk om
van een extraatje te kopen.”
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GezondHeid in baLanS

ZoRG EN hULp

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
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.
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Moeilijke voeten?
HEESCH - in het woonzorgcentrum Laverhof in heeswijk-Dinther zal
op vrijdag 19 oktober een bijeenkomst worden gehouden speciaal
bedoeld voor mensen met moeilijke voeten. in de centrale hal van
Laverhof, gevestigd aan de Zijlstraat 1, zal dan van 10.00 tot 12.00
uur een verkoopmorgen worden gehouden. De bijeenkomst zal worden verzorgd door Jonker Speciaal Schoeisel v.o.f. uit het Gelderse
plaatsje Wadenoijen.

dokter op dinsdag
@ bernhoven
Gang van zaken op de spoedeisende hulp
UDEN - De afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis spreekt
altijd tot de verbeelding. het is de afdeling waar mensen terechtkomen die na een acuut voorval medische hulp nodig hebben. Deze
afdeling werd vroeger, en nu soms nog de ‘eerste hulp’ genoemd.
Hoe gaat het er nu aan toe op
zo’n spoedeisende hulpafdeling?
Wanneer kom je als patiënt terecht op die SEH? Wat betekent
triage en hoe werkt dat? Op 30
oktober gaat het tijdens Dokter
op Dinsdag @ Bernhoven over
de gang van zaken op de SEH en
de nieuwste ontwikkelingen.

Deze firma levert al bijna 15 jaar
schoenen en pantoffels, zowel
voor dames als heren, in veel
verschillende lengte- en wijdtematen. De ideale oplossing
voor mensen met gevoelige of
opgezwollen voeten of enkels,
steunkousen, zwachtels, beugels,
steunzolen, hallux valgus (knobbels), likdoorns, eksterogen, hamertenen, diabetes en reumatische aandoeningen.
Nieuw is een speciale collectie
stretchschoenen welke in zijn
geheel bestaan uit zacht elastisch materiaal, speciaal bedoeld
voor mensen met (erg) gevoelige voeten. Men heeft zich toegelegd op brede en zelfs extra
brede schoenen en pantoffels

Zo kennen we nu de spoedeisende hulparts, een relatief
jong specialisme. Wat kan deze
arts voor de patiënt betekenen?
En hoe werkt dat nou met de
acute opname afdeling (AOA)?
Wat kunnen we zelf doen als
zich een acuut probleem voordoet? Wat is een AED, hoe belangrijk is dat apparaat nou eigenlijk en hoe werkt dat dan?
Welke patiënten komen er op
een SEH? Kun je daar zomaar
naar toe? En wanneer bel je het
alarmnummer 112?

voor mensen met brede of opgezwollen voeten, maar daarnaast
levert men ook de meer courante
wijdtematen. Er is zelfs een speciaal assortiment zogenoemde
halve paren (tegen speciale prijzen) voor mensen met één been.
Belangstellenden zijn van harte
welkom. De toegang is gratis.
Pinnen is mogelijk.

VOOR HET BESTE
HOORADVIES

Wij maken het verschil ervaar het zelf

• tot 100% vergoeding mogelijk
• alle dagen audicien aanwezig
• afspraak zonder recept

‘t Dorp 29 - Heesch - 0412-475959
Meijerijstraat 6 - Veghel - 0413-288338
Botermarkt 3 - Uden - 0413-330905

www.vanschijndelhoortechniek.nl

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

Allemaal vragen die de spoedeisende hulpartsen van Bernhoven graag beantwoorden tijdens
deze avond. Een avond die be-

halve informatief, ook interactief
belooft te worden.
Aanmelden
Wie deze avond wil bijwonen,
moet zich vooraf even aanmelden. Dat kan door het aanmeldformulier in te vullen dat op de
website van Bernhoven staat:
www.bernhoven.nl/
formulieren/aanmeldformulierdokter-op-dinsdag.
Bellen naar PatiëntService van
het ziekenhuis mag ook, 0413402900. Toewijzen van plaatsen
geschiedt op volgorde van binnenkomst. Aanvang 19.30 uur.

Permanente
Permanente
Make-upMake-up
Bruids- & Gelegenheidsmake-up
Bruids- & Gelegenheidsmake-up
Medische
Pigmentatie
Altijd een
verzorgde
Medische
Pigmentatie
Workshops Workshops

uitstraling en sprekende
ogen met prachtige
natuurlijke permanente
make-up!

Heesterseweg 3a, 5386 KT Geffen
Heesterseweg
3a, 5386 KT Geffen
Telefoon 06-21644798
| info@bbyr.nl
Telefoon 06-21644798 | info@bbyr.nl

www.bbyr.nl
www.bbyr.nl

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl
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Jeugdvogelwacht heeft
Jannopedia winnaar Lôsbroekwist
plaats voor nieuwe leden
BERNHEZE/UDEN - Al vijftien jaar trekken de jeugdleden van
Vogelwacht Uden er regelmatig samen op uit om vogels te kijken
en andere bijzondere dingen in onze natuur te ontdekken. Zaterdag
20 oktober start weer een nieuw seizoen. Jongeren tussen de acht
en vijftien jaar die het leuk vinden in de natuur op pad te gaan en
dingen te ontdekken zijn welkom om met de Jeugdvogelwacht mee
te gaan.
De jeugdleden en ervaren begeleiders vertrekken om 9.00
uur vanaf de parkeerplaats van
Natuurcentrum de Maashorst in
Nistelrode.

Deze dag ligt
de focus op
vogeltrek
Deze dag zullen ze het gebied
intrekken en op zoek gaan naar
vogels die tijdens hun trek vanuit het hoge noorden naar de
overwinteringsgebieden in het
zuiden een bezoek brengen aan
de Maashorst. Deze dag ligt de

focus op vogeltrek, maar later in
het seizoen gaan de jeugdleden
bijvoorbeeld flink aan de slag
om het leefgebied voor vogels te
verbeteren of leren ze veel over
roofvogels en uilen.
Wil je een keer op proef meedraaien, dan is dat helemaal
gratis! De begeleiders kunnen
tijdens de tochten veel vertellen
over alle bijzondere dingen die
de kinderen zelf ontdekken in de
natuur.
Aangeraden wordt om stevige
schoenen of laarzen en warme
kleding mee te nemen. Voor
aanmelden of meer informatie
neem je contact op met Peter
van de Braak, 06-22491297.
Jannopedia 

LOOSBROEK - Afgelopen zaterdagavond werd bij Lunenburg
Events & More, in een bomvolle
Rob’s Saloon, de winnaar van
Lôsbroekwist bekend gemaakt.
Voor het vierde jaar een stevig
succesje voor de organisatie.
Naar schatting 150 deelnemers
keken samen hoe het Nederlands elftal Duitsland versloeg,
waarna het feest werd voortgezet met de bekendmaking van
de winnaars van Lôsbroekwist.
De winst ging dit keer eindelijk naar Jannopedia, een grote
talentvolle vriendengroep die
om onverklaarbare reden echter toch drie jaar op rij de Joop
Zoetemelk-trofee kreeg door
als tweede te eindigen. Volgens
ingewijden werd mede door de
vakantie van routinier Jaap de
Wit dit jaar wel de zegekar over
de meet gebracht.

Foto: Jan Gabriëls

De Kwismasters werden tweede
en Jiskefet werd derde. De organisatie riep de mensen achter de
Halloweentocht in het dorp uit
tot het goede doel van het jaar
en beloonde hun werk met een

Het is echt
veel werk,
maar dit
eindfeest
maakt ons
trots en
voldaan

cheque van € 250,-. Zij gaan het
geld gebruiken om voor de deelnemende kinderen wat extra’s te
doen. Overall werd zo ook op de
vierde editie van Lôsbroekwist
tevreden teruggeblikt.
“Het is weer gelukt”, vertelt Rick
Dekkers namens de organisatie.
“Het is echt veel werk, maar dit
eindfeest maakt ons trots en voldaan. Fijn om zoveel blije mensen te hebben gezien die echt
van onze kwis hebben genoten,
daar doen we het allemaal voor.”
Tegelijk geeft de organisatie aan
dat ook bij de kwis vele handen
licht werk maken. “We zoeken
voor volgend jaar nieuwe leden,
iedereen die graag mee vragen
en opdrachten bedenkt, om de
Loosbroekse kwis vitaal, spannend, verrassend en ludiek te
houden is van harte welkom!”
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Bernhezefamilieberichten
Ik ben klaar om op reis te gaan
Je hebt alles voor mij gedaan
Dus pak mijn hand en voel het stromen
de liefde die ik overdraag
Na vele fijne jaren met mijn lieve man, onze allerliefste vader,
schoonvader en trotse opa moeten wij nu met veel verdriet
afscheid nemen van

Harrie van de Ven
Lid in de orde van Oranje Nassau
echtgenoot van

Marietje van de Ven-van der Aa
 Veghel, 27 oktober 1937
† Heeswijk-Dinther, 13 oktober 2018
Marietje van de Ven-van der Aa
Astrid van de Ven en Jos Groenen
Milou, Samuel, Noa
Eric van de Ven
Janne, Rosa
Ingrid en Maarten Ketelaars-van de Ven
Olaf, Simone
René en Marleen van de Ven- de Keizer
Thijs, Jasmijn
U bent welkom om afscheid te nemen van Harrie op zijn kamer,
nummer 1227, Afdeling Elstar van Laverhof, Zijlstraat 1
te Heeswijk-Dinther, op dinsdag 16 oktober en woensdag
17 oktober van 18.30 tot 20.00 uur.
De afscheidsviering wordt gehouden op zaterdag 20 oktober
om 10.00 uur in de Abdij van Berne, Abdijstraat 49 te
Heeswijk -Dinther, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats H. Willibrordus, Hoofdstraat 80 te Heeswijk-Dinther.
Correspondentieadres:
Abdijstraat 14, 5473 CJ Heeswijk-Dinther
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor alle troostvolle woorden
en kaarten tijdens de ziekte en het overlijden van

parochienieuws
Nacht van de Nacht: door Licht
Geraakt
HEESCH - De Nacht van de
Nacht is op zaterdag 27 oktober weer een feit. Een jaarlijks
terugkerend moment van onder
andere natuur- en milieuorganisaties, bedoeld om te ontdekken
hoe mooi de nacht is.
Als aftrap hierop organiseert parochie De Goede Herder in de
avond van vrijdag 26 oktober
een stiltewandeling; een tocht
om in de natuur van de nacht de
grootsheid van Gods schepping
te (h)erkennen, te waarderen en
te eren. De tocht start om 19.00
uur stipt en voert de deelnemers
vanaf de Halleyweg 1 in Vinkel/Heesch door het donkere
buitengebied van de gemeente Bernheze naar de Mariakapel aan de Schrikkelvenstraat
in Heesch (ongeveer drie kilometer). Na een moment van bezinning en het opsteken van een
kaarsje volgt de wandeling terug
naar het startpunt, ook weer drie
kilometer.
Vanaf hier neemt Sterrenwacht

Halley het stokje over met eerst
een welverdiende koffiepauze
en daarna een inspirerende lezing over klimatologie en lichtverontreiniging; iets waar we
niet dagelijks bij stilstaan.
De avond eindigt om ongeveer
22.00 uur. Deelname aan de
avond kost € 2,- per persoon,
te voldoen aan de kassa van de
sterrenwacht. Verzamelen om
18.45 uur zodat de wandeling

stipt om 19.00 uur kan starten!
Het dragen van een reflecterend
hesje tijdens de wandeling in het
donkere buitengebied is verplicht. Het meenemen van een
zaklamp en (indien nodig) een
paraplu is aan te bevelen.
Deelname geschiedt via aanmelding tot 25 oktober,
0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.
WelLICHT tot dan!

Sint Maartenviering Heeswijk met
optocht naar Laverhof
HEESWIJK-DINTHER - Sint Maartenviering Heeswijk met optocht naar Laverhof op zaterdag 10 november om 17.00 uur in de Willibrorduskerk. Sint Maarten is een feest van samen delen en een lichtje zijn
voor elkaar. Daarom lopen we na de viering met onze lampionnen naar Laverhof. Daar verrassen we de
bewoners met onze liedjes.
Wil je graag meezingen met de
Sint-Maartenliedjes, samen met
Jeugdkoor de Vrolijke Noot?
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen

meedoen aan de repetities op
woensdag 24 en 31 oktober en
3 november van 18.30 tot 19.30
uur in het Willibrordcentrum in

Heeswijk. Wel even aanmelden!
Geef je snel op bij: Jeannette
Dekker, j.dekkerhome@home.nl
of 0413 293223

Roel
Familie Poort, Nistelrode

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

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25
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‘Tranen voor Tommy’:
Een nieuw boek van Hans Manders
HEESWIJK-DINTHER - Memoires van een mooiweerfietser die
op 57-jarige leeftijd, 26 jaar na
de eerste keer, de Mont Ventoux
op fietst, dit keer samen met
zijn zoon.
De Mont Ventoux. Waarom
oefent deze kale, 1.911 meter
hoge berg in de Provence zo’n
aantrekkingskracht uit? De Ventoux op fietsen is ‘onuitsprekelijk
vermoeiend’ schreef dichter Jan
Kal al in 1971. Het is ‘ijdelheid
en najagen van wind’, zegt hij
Prediker na.
Toch fietsen iedere zomer dagelijks honderden, soms wel
duizenden enthousiastelingen
omhoog. Wat bezielt hen? Die
vraag betreft ook mezelf. Dat ik
in 1990, als 31-jarige, per se de
Ventoux wilde beklimmen, och,
dat valt nog onder het hoofdstuk ‘jeugdige overmoed’. Maar

Hans Manders

waarom wilde ik het op mijn
57ste, met mijn zoon als leidsman, opnieuw? Wat wilde de
mooiweerfietser die ik ben aan
zichzelf (of aan anderen) bewijzen? Waarom doet een mens
(deze mens) überhaupt zinloze
dingen? Waarom schrijft hij bijvoorbeeld gedichten? Waarom
streeft hij naar het schier onbe-

Aanbiedingen geldig van
18 t/m 24 oktober
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

zeldzaam
gevoel van
gelukzaligheid
reikbare, zoals een bundel met
duizend sonnetten? Waarom
kan een zinloze bezigheid een
‘zeldzaam gevoel van gelukzaligheid’ teweegbrengen?
‘Tranen voor Tommy’ stelt deze
en dergelijke vragen. Maar of ze
ook beantwoord worden?
Over Hans Manders
Geboren in 1959 in Uden. Studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan KU in Nijmegen.
Sinds 1984 werkzaam als leraar
Nederlands. Sinds 2005 conrector op Gymnasium Bernrode in
Heeswijk-Dinther. Getrouwd en
vader van drie kinderen. Debuteerde als schrijver met jeugdroman ‘Bestemming onbekend’
(Ploegsma, 1997). Schreef sindsdien meerdere kinderboeken
en jeugdromans. Eerste gedich-

tenbundel, ‘De kou verdrijven’,
verscheen in 2003. Publiceerde
sindsdien in eigen beheer meerdere bundels. Schreef daarnaast
ook liedteksten, columns en
verhalen. Van 2013 tot 2017
gemeentedichter van Bernheze.
Begin 2016 verscheen zijn eerste
roman voor volwassenen, ‘Vroeger komt nooit meer terug’.
‘Tranen voor Tommy’
197 pagina’s,
ISBN: 9789402181029
is gepubliceerd via het
selfpublishingplatform
Brave New Books.
Het boek is te koop bij
www.bol.com/nl/b/
brave-newb ooks/8892641/.
Prijs: € 21,17.

KANZI APPELS 1 kilo € 1.95
STOOFSCHOTEL 500 gram € 1.50
AARDAPPELWEDGES 500 gram € 1.50
Groot assortiment
verse rauwkostsalades
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

4 Zwitserse Kaiser
broodjes
00

1,
Foccacia Tomaat
2,50
voor

Nieuw!

nu

Film-en fotoavond bij HKK de Wojstap
HEESWIJK-DINTHER - Een film
over de mobilisatie in Heeswijk
in 1939 en een rijke verzameling foto’s van neringdoenden in
HDL vanaf 1900 tot circa 1960.
Het was een feest der herkenning voor velen die op 25 januari de heemkamer bezochten.
De belangstelling was zelfs zo
overweldigend dat niet iedereen kon worden toegelaten en
noodgedwongen de deur moest
worden gesloten. Alle reden dus

om die deur nog een keer open
te zetten en iedereen alsnog in
de gelegenheid te stellen dit
boeiende foto- en filmmateriaal
te bekijken. Omdat Dinther er
volgens sommigen in de presen-

tatie een beetje bekaaid afkwam
is de fotomix iets verschoven
ten gunste van Dintherse ondernemers. Het gaat ongetwijfeld
weer een boeiende avond worden. Toelichting op het fotomateriaal zal worden gegeven door
Bart van Schijndel. De avond
begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.
Plaats: Heemkamer HKK de
Wojstap, Raadhuisplein 21a.
Wanneer: Woensdag 24 oktober, aanvang 20.00 uur.

Desem met tomaat en
Italiaanse kruiden

Weekendtopper!
Mini Bossche
Bol

1,25

Alleen geldig op vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Speklappen naturel
of gemarineerd
100 gr.

Balkenbrij
100 gr.

€ 1,00

€ 0,79

H.O.H.
saucijzen
100 gr.

€ 0,79

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo kring bernheze

KBO Bernheze
Bedankt
LOOSBROEK - KBO Loosbroek
bedankt alle mensen die hun
stem hebben uitgebracht op het
project DUOFIETS van de Rabobank Clubkas Campagne. KBO
Loosbroek is heel blij dat zij het
mooie bedrag van € 568,- in ontvangst mocht nemen.

Kartrekkersbijeenkomst
KBO-Heesch
HEESCH - Vorige week maandag hield het bestuur van KBOHeesch haar jaarlijkse kartrekkersbijeenkomst ter evaluatie
van het afgelopen jaar en om
te zien of er nog wensen waren
voor de toekomst.
Kartrekkers vervullen een belangrijke taak binnen de vereniging; zij zorgen dat de activiteiten
waar de leden voor inschrijven
wekelijks plaats kunnen vinden.
Van biljarten tot sjoelen, van samenzang tot ziekenbezoek, van
koffie schenken tot pijltjes gooien en van computervraagbaak
tot keezen! Zij zijn de olie in de
machine. Er werden die middag
dan ook enkel positieve geluiden
gehoord.
Koor Con Amore heeft haar eerste lustrum gevierd. Heb je interesse om een toontje mee te zingen? Meld je dan aan bij Mimi de
Leeuw. De biljarters hebben inmiddels voldoende geld bij elkaar

Drukbezochte lezing

Liederentafel
en 80-plussers
bijeenkomst
bij KBO
Vorstenbosch

gespaard om het derde biljart te
laten opknappen. De sjoelclub
draait komend jaar alweer vijftien
jaar! Dat wordt weer een feestje!
Ria Ploegmakers geeft namens
de ziekenbezoekgroep aan dat
ze graag uitbreiding ziet van personen die zich beschikbaar willen
stellen voor dit dankbare werk.

VORSTENBOSCH - KBO Vorstenbosch organiseert woensdag
24 oktober weer een liederentafel. De muzikanten van ‘Ut Bont
Gezelschap’ zullen de muziek en
liederen verzorgen. Om 19.30
uur begint de avond, de zaal
gaat om 19.00 uur open.

kartrekkers
zijn de olie in de
machine
De Linedancegroep spande deze
middag de kroon: zij kwamen al
twintig jaar bij elkaar!
Wil je je aansluiten bij deze club?
Neem dan contact op met Riekie
Voets.
Alle informatie van de verschillende activiteiten, zoals tijden en
telefoonnummers, kun je terugvinden in het blauwe boekje van
de KBO; het bewaarexemplaar
‘Zo werkt het bij de KBO’.

KBO Kluscafé
Loosbroek
LOOSBROEK - De vrijwilligers
van het kluscafé zijn zaterdag 20
oktober weer aanwezig bij Harrie
en Rien van Zoggel in de Achterdonksestraat 7. Van 9.30 tot 11.30
uur staan zij weer voor jou klaar
om de aangeboden spullen te repareren. Als er nieuwe onderdelen
nodig zijn, helpen zij hierbij.
We kunnen jouw tuingereedschap slijpen en denk eens aan

Hopelijk zullen er veel muziekliefhebbers aanwezig zijn. De entreekosten bedragen € 2,- inclusief een kopje koffie/thee.

dit jaar veel
nieuwe tachtigers
speelgoed wat nog gerepareerd
kan worden. Weggooien is zonde voor het milieu én voor je portemonnee! Het kluscafé is voor
alle inwoners van Bernheze.
Elke derde zaterdag van de
maand staan we voor je klaar.
Alle data van het kluscafé in
2018 staan vermeld op de evenementenkalender op de achterzijde van DeMooiBernhezeKrant
en op www.loosbroek.nu.
Voor meer informatie of vragen
kun je altijd terecht bij Henk de
Mol, 0413-229619 of Jan van
Eerd, 0412-480658 en bij Betsie
van Zutphen, 0413-229692.
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog!

Dit alles speelt zich af in de KBOontmoetingsruimte zaal de Rogge van CC De Stuik. Breng gerust
ook vrienden en kennissen mee.
Een week later, op woensdag 31
oktober, worden alle Vorstenbossche KBO-leden ouder dan 80
jaar verwend met een zogeheten
verjaardagsbijeenkomst. De seniorleden ouder dan 80 jaar en
de nieuwe 80-ers van 2018 zijn
daarbij uitgenodigd.
Dit jaar zijn er extra veel leden
die dit bijzondere kroonjaar bereiken. Zij zullen een cadeautje
overhandigd krijgen. De aanvang
is 14.00 uur. Het bestuur hoopt
natuurlijk op veel gezelligheid.

Zingen is leuk!
HEESCH - Van zingen word je
blij! Dat ervaren de leden van
het KBO-koor elke donderdag
als zij gaan zingen van 10.00 uur
tot 12.00 uur in CC De Pas. Op 4
oktober werd het eerste lustrum
gevierd.
Na opening met koffie en iets
lekkers, nam Mimi de Leeuw het
woord. Zij schetste het ontstaan
van dit koor. Zelf had ze in 2013
bij het KBO-bestuur ingebracht
dat het leuk zou zijn als er vanuit de senioren een zangkoor kon
worden opgericht.
Dat vond het bestuur een goed
idee en kaatste meteen de bal
naar Mimi terug om dat zelf maar
eens te onderzoeken. Nou, dat is
haar prima gelukt. Er werd gestart
met 32 leden, die onder de bezielende leiding van dirigent Tom
Overtoom allerlei meerstemmige
liederen zingen in diverse talen.
Na dit stukje geschiedenis werd
er een uur uit volle borst gezongen, waarna een toost werd uitgebracht. Toen volgde een heerlijke lunch, verzorgd door enkele
koorleden. Tijdens het samenzijn
werden leuke anekdotes verteld.
Kartrekker Mimi had een toepasselijk lied geschreven op een bekende wijs dat vierstemmig gezongen werd. Alles bij elkaar een
mooi jubileum!
Heb je interesse in zingen of wil
je eens komen luisteren? Dan
ben je welkom op donderdagochtend in CC De Pas, want...
een dag niet gezongen is een dag
niet geleefd!

Druk bezochte lezing KBO Kring
Bernheze over levenseinde

NISTELRODE – Internist dr. Harry van Hulsteijn hield afgelopen woensdag in CC Nesterlé een interessante lezing over het levenseinde. Meestal heeft dat plaats op een natuurlijke manier, waarbij pijn
wordt bestreden met medicijnen en liefdevolle stervensbegeleiding. Dat heet palliatieve zorg. Maar als
het lijden ondraaglijk en uitzichtloos wordt, kiezen steeds meer mensen voor euthanasie, uit te voeren
door de eigen arts en getoetst door een SCEN arts. De eigen arts hoeft niet mee te werken. Dan verwijst
hij door naar een andere arts of men wendt zich tot de ‘Levenseindekliniek’. Ook dan moeten de arts en
de SCEN arts overtuigd zijn van het lijden en de doodswens van de patiënt.
Extra gecompliceerd is euthanasie bij patiënten met dementie. Ook zij moeten hun wil nog
kenbaar kunnen maken. Een
levenstestament vervangt dat
niet. Behalve de eigen arts en
de SCEN arts is het wenselijk om
bij dementie ook een geriater te
raadplegen. Die heeft ervaring
met niet verbale communicatie

van dementerenden (reacties,
uitdrukkingen e.d.).
Actueel is euthanasie bij ‘Voltooid leven’. Hierbij gaat het om
mensen die niet ondraaglijk en
uitzichtloos lijden maar die klaar
zijn met het leven. Er zijn voorstanders van wetsverruiming,
maar ook tegenstanders. Die

laatsten vinden dat de bestaande wetgeving voldoet.
Wie pijnloos en zonder hulp een
einde wil maken aan zijn leven
kan dat doen door te stoppen
met eten en drinken. Maar het
beschikbaar stellen van een zelfdodingspoeder door de Coöperatie Laatste Wil is wegens strafbaarheid stop gezet.
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Veel ‘inbraken’ in Vorstenbosch

Genoeg bijzondere verhalen

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: @DMBK

VORSTENBOSCH – Waar het normaal gesproken ’s avonds op straat rustig is, liep dinsdag
9 oktober een groep rond die op zoek was naar woningen die er aantrekkelijk uitzagen voor
een woninginbraak. Niet om daadwerkelijk in te breken, maar om een wit voetje achter te laten.
Onder leiding van wijkagent
Mieke Bode gingen deelnemers
van Whatsapp buurtgroepen de
straat op, samen met handhaver
Diana Chan en Mariella van der
Steen namens woningcorporatie Mooiland. Zij gingen op zoek
naar woningen die een gemakkelijk doelwit zijn voor een inbraak;

donkere woningen, woningen
met open ramen en poorten die
niet op slot waren.
“De meeste woninginbraken zijn
gelegenheidsinbraken. Dus als
het huis van je buren goed verlicht is en bij jou is het donker,
zullen ze sneller bij jou inbreken”,
vertelt Mieke.

achter zich een fietsenschuurtje
bevindt dat eveneens niet op
slot is of aanhangers die voor
het grijpen staan en donkere
steegjes. Stuk voor
stuk voorbeelden
van
situaties
die diefstal en
een inbraak
gemakkelijker maken.

Terwijl de schemering
valt, trekt de groep erop
uit. Meteen vallen de slecht
verlichte huizen op, waardoor het lijkt alsof er niemand
thuis is en het een aantrekkelijk doelwit wordt voor een
inbraak. Maar ook poorten
die niet op slot zijn, waar-

Bij huizen waar
zo’n situatie was
werd een wit voetje of een blauw
lampje achtergelaten. Dat voetje
wijst de bewoners
van het huis erop
dat het een aantrekkelijk doelwit is,

het lampje maakt hen erop attent
dat er erg weinig licht is. En als er
iemand thuis was, werd er aangebeld en aan de bewoners uitgelegd dat zij risico lopen. “Zo hopen we bewustzijn te creëren bij
de mensen, om woninginbraken
zo veel mogelijk te voorkomen”,
legt Mieke uit. “Een inbraak is
namelijk zo gebeurd. De inbreker
heeft maar twee minuten nodig
om binnen te komen en is vaak
niet langer dan een paar minuten
binnen.”

bewoners
uitgelegD Dat zij
risico lopen
in Heeswijk-Dinther en Heesch
was er deze avond dezelfde actie. De wijkagenten hebben laten
weten dat hier een gelijksoortig
resultaat was als in Vorstenbosch.
Veel open schuren en fietsen en
ook veel waardevolle spullen in
auto’s. Buurtbewoners waren
positief en zouden er graag een
vervolg aan geven.
Zorg er dus voor dat als je niet
thuis bent je poort dicht en op
slot is, de buitenlamp werkt, je
achterdeur op slot is en dat er
binnen wat lampen branden.
Voorkomen is immers beter dan
genezen!

puzzel mee & win!

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

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 22 oktober 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemen Salon.

1. Hoe heet het nieuwe boek van Hans Manders?

2. Voor wie is het feest van Popkoor Enjoy?

3. Hoe heet de film die op donderdag 25 oktober gedraaid wordt in CC Nesterlé?

4. Aan welke organisatie overhandigde Frank van Uden een cheque?

5. Wie wint de E2 klasse bij het ONK Enduro?

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

6. Voor welke film zijn nog enkele kaartjes beschikbaar?

Winnaar vorige week:
Rikie post
het antwoord was:
RAppEN
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De Hisse Kwis komt weer in zicht

Bedankt!
HEESCH - De meeste markten
zitten er weer op. Langs deze
weg wil ik, Anja Spanjers, iedereen bedanken voor zijn of haar
bijdrage.
Ik heb veel markten en braderieën bezocht en ik heb daarmee
genoeg geld bij elkaar kunnen
sprokkelen om mijn belofte waar
te maken. We gaan namelijk
het Afrikaanse jongetje Kofi laten opereren aan zijn verdraaid
voetje zodat ook hij zelf naar
school kan lopen.
En verder blijven we natuurlijk
de Compassionkids school in
Ghana helpen waar nodig.
Sinds kort is er een heel speciaal
meisje met de naam Bethle dat
meer aandacht, liefde en tijd
nodig heeft; ook in Afrika kost
dat geld. Het gaat overigens erg
goed; van 60 kinderen in 2013
tot 320 leerlingen nu. Ik ben blij
dat steeds meer mensen achter
mijn doel staan.
Het is weer bijna zover dat ik
zelf naar Ghana ga en ik ben
zeer benieuwd hoe het met de
school gaat en natuurlijk met
mijn ‘sponsorkind’. Mocht er
volgend jaar ergens een evenement zijn waar ik tussen pas, dan
hoor ik dat graag van je! Mocht
je een kind willen sponseren met
bijvoorbeeld je familie of vriendenclub dan zou dat een superkado zijn!
Wil je meer weten over mij en

Kofi

Commissie De Hisse Kwis 2018

Foto: Sandra Coufreur-Trampe

HEESCH - Wanneer de pepernoten alweer enige tijd in de schappen liggen, de R in de maand zit en de
dagen weer korter worden, wordt het voor ons als commissie weer noodzaak om te focussen op De
Hisse Kwis. De categorieën zijn bekend en wij zijn druk doende om deze te vullen met leuke vragen. Op
zaterdag 29 december barst de strijd weer los.

wat ik precies doe? Kijk dan op
www.anjavoorghana.nl. Je kunt
me ook altijd mailen via
anjavoorghana@gmail.com.

Duettenconcert
‘Vleugels’ in Laverhof

Vanaf 1 november is het mogelijk om je, via onze website, op te
geven voor De Hisse Kwis. Deelname kost € 10,-. Ook op de
kwisdag zelf is het mogelijk om
je in te schrijven in CC De Pas.
Dit kan nadat de kwisboekjes
zijn uitgedeeld tegen een contante betaling van € 15,-.
Op 29 december kunnen de
kwisboekjes in CC De Pas tus-

sen 18.00 en 18.30 uur worden
opgehaald en tussen 23.00 en
23.30 uur moeten de boekjes
weer ingeleverd zijn.

jaren. Gelukkig heeft een nieuw
enthousiast commissielid zich bij
ons aangesloten; Judith Cornelis
heeft ons team versterkt.

Afgelopen kwisseizoen hebben
we helaas afscheid moeten nemen van de commissieleden Corien Vos-Verstegen en Kelly Verstegen. Wij willen hen nogmaals
bedanken voor hun betrokkenheid en inzet van de afgelopen

Wij zullen jullie de komende tijd
weer via onze sociale media en
website op de hoogte houden
van alle ontwikkelingen rondom
de kwis.
Stay tuned!

Boek & Babbel
BERNHEZE - Désirée de Rooij, bibliothecaris in de Heesche bibliotheek, nodigt je weer uit voor de BOEK
& BABBEL bijeenkomsten in oktober. In een ongedwongen sfeer neem je kennis van een deel van de
nieuw binnengekomen romans en informatieve boeken in Heeswijk-Dinther, Nistelrode en Heesch.
Aanmelden voor Boek & Babbel
is niet nodig, je kunt gewoon
aan de leestafel aanschuiven.
De reeks bijeenkomsten begint
op maandagmiddag 22 oktober
van 14.45 tot 15.30 uur, in de

bibliotheek in Nistelrode. Vervolgens donderdagmiddag 25
oktober om 14.45 tot 15.30 uur
in de bieb in Heesch en vrijdagmorgen 26 oktober in vestiging
Heeswijk-Dinther, van 10.30 tot
11.15 uur.

Filmhuis de PAS:
V.l.n.r.: Monique, Hannie en Mieke

HEESWIJK-DINTHER – Je kunt een bijzonder ‘Uurtje Klassiek’ in
Laverhof (locatie Cunera/De Bongerd) bijwonen: de tweelingzussen
Hannie en Mieke van Huijgevoort uit Waalwijk en Sint-Michielsgestel zingen prachtige duetten met Monique van de Ven aan de
vleugel. Het concert op zondag 21 oktober begint om 15.00 uur. Het
vindt plaats in de inpandige grote kapel. Iedereen is welkom en de
toegangsprijs is een vrijwillige bijdrage.
Hannie en Mieke zijn beiden
sopraan. Ze hebben prachtige
klassiek geschoolde stemmen
waarvan de timbres volledig met
elkaar versmelten. De dames
zijn energiek, uiterst muzikaal en
hebben een talent voor het samenstellen van mooie programma’s.
Het concert van zondag 21 oktober is daar een voorbeeld
van: afwisselend, veelzijdig en
met een rode draad. Het bevat
werken van onder andere Mozart, Monteverdi en Dvozak.

Het programma heet ‘Vleugels’,
misschien omdat de musici zich
op vleugels met elkaar voelen
of omdat de duetten vaak over
onze gevleugelde vrienden gaan.
Hannie en Mieke geven regelmatig concerten. Zo waren
ze onlangs te gast in Kasteel
Heeswijk. Professionele musici
werken graag met hen. Eerder
concerteerden zij met Evert van
Merode (piano), Marnix van den
Berg (klarinet), Jamie de Goei
(orgel) en Eelco Kooiker (clavecimbel).

Zin in een filmpje?
Planning tot januari
2019. Noteer maar...!
Zondag 4 november
15.30 uur € 5,The darkest hour, oorlog,
biografie.
Maandag 12 en dinsdag
13 november
20.00 uur € 5,Médecin du campagne, drama,
komedie.
Zondag 25 november
15.30 uur € 5,All the money of the world,
thriller.

Maandag 10 en dinsdag
11 december
20.00 uur € 5,I Tonya Biografie, drama.

vrijdag 28 december
13.30 uur € 4,Kinderfilm Rikkie de Ooievaar,
tekenfilm.

Zondag 16 december
15.30 uur € 5,The Party, komedie, drama.

Donderdag
27 december
20.00 uur € 5,Roept u maar!
Keuze van het publiek!

Donderdag 27 en

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl
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Financieel Centrum Heesch

Voor Haar en Huid
naar Dian en Nina

HEESWIJK-DINTHER – Al een paar decennia runt Dian Verhagen een kleine kapsalon
aan huis aan de Gouveneursweg 5. Je kunt haar dan ook terecht professioneel en ervaren noemen. Tot voor kort had haar zaak echter geen naam. Met een totaal vernieuwde
kapsalon én een apart en helemaal ingericht gedeelte voor haar dochter Nina, die afgestudeerd schoonheidsspecialist is, hebben beide dames de krachten nu gebundeld
en kan iedereen op afspraak bij hen terecht voor Haar en Huid, waarmee meteen de
nieuwe naam onthuld is.
staan twee kapstoelen en een wastafel
klaar en is iedereen welkom om het haar
op professionele wijze te laten wassen,
knippen, kleuren, föhnen, watergolven,
te voorzien van een coupe soleil en al het
andere denkbare. In de schoonheidssalon
staat een relaxstoel klaar voor een keur
aan behandelingen door afgestudeerd
schoonheidsspecialist Nina. “Mijn specialiteiten zijn acné- en bindweefsel-behandelingen, maar ook shiatsu-massages,
pigmentatie- en hydraterende behandelingen, anti-ageing, harsen, visagie en nagels en het verven van wimpers en wenkbrauwen”, somt Nina op. Het is slechts
een greep. Als extra zijn bij alle standaard
behandelingen inbegrepen: het epileren
van de wenkbrauwen en het masseren
van het gelaat.

open inloopavond

25 oktober - 15 november - 13 december - tot 20.00 uur
HEESCH - Bij Financieel Centrum Heesch kunt u gemakkelijk binnenlopen en zijn uw
geldzaken in vertrouwde handen. Een goed financieel advies is persoonlijk, deskundig
en onafhankelijk. Een financiële planning verandert mee met u. Daarom hechten wij
veel waarde aan persoonlijk contact met u. Bedrijven en particulieren zijn bij ons aan
het juiste adres voor een onafhankelijk en betrouwbaar advies. Bij ons regelt u al uw
geldzaken onder één dak.
Bankzaken Regiobank
U kunt hier binnenlopen voor informatie over leningen, transacties en andere
bankzaken. De vertrouwde gezichten
achter de balie ontvangen u op persoonlijke wijze.
Stap nu over en ontvang een dinerbon
van € 25,- per persoon van het Oude
Raadhuis in Heesch!

aantrekkelijkste voorwaarden. Hiervoor
hebben wij contact met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen en zorgen onze
adviseurs ervoor dat ze altijd op de hoogte zijn van de nieuwste mogelijkheden en
producten. Uw pakket wordt regelmatig
doorgelicht en in een persoonlijk gesprek
met u doorgenomen.
Dian en Nina Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Hypotheken
Een goed hypotheekadvies is onafhankelijk, objectief en persoonlijk. Hiervoor
werken wij samen met bijna alle Nederlandse banken. Wij kunnen u ook helpen
bij de aan- of verkoop van uw huis.
Verzekeringen
Als onafhankelijke partij zien wij het als
een uitdaging om voor u op zoek te gaan
naar de goedkoopste verzekering met de

‘t Dorp 9
5384 MA Heesch Nederland
0412-453727
info@financieelcentrumheesch.nl
www.financieelcentrumheesch.nl

Een nieuwe ruim opgezette kapsalon én
als uitbreiding een nieuwe, apart ingerichte schoonheidssalon. Moeder Dian en
dochter Nina zijn er helemaal klaar voor
om klanten bij Haar en Huid in de watten
te leggen. Hetzij met een kapsel of met
een behandeling in de schoonheidssalon
of wie zich eens helemaal wil laten verwennen met beide. Moeder en dochter
zijn trots op het resultaat. In de kapsalon

De dames werken op afspraak.
Nina: 06-31514494 en
Dian: 06-46751119.

Het zijn vaak
kleineis details
Uwde
droom
onze ambitie
die het grote verschil maken!
Anti-fingerprint

Trend:
NEW!zwart

OER: MAT
ZWART
Matte
en donkere kleuren

eem mat zwart front met een reflectie-

zijn niet meer weg te denken
in het keukeninterieur, maar
Is extreem robuust, sterk met hoge
die vingerafdrukken op de
stbaarheid en krasbestendig. Voorzien
kastdeurtjes… en is eenanti-fingerprint-technologie
Gelukkig hebben de fronten
dig te reinigen.
bij Hanegraaf keukens een
anti-fingerfree afwerking, waardoor
de vingerafdrukken niet aanhechten.
inclusief inbouwapparatuur

Trend: MARMER

oppervlak. Voelt warm en aangenaam

9583,-

inclusief inbouwapparatuur

7815,-

zwarte metalen steunen
voor panelen

werkblad met stijlvol
marmerdecor

heel subtiel...
smal 20 mm kader

Het Dorp 58,
Heesch
‘t5384
DorpMC
58, 5384
MC Heesch
T:
0412
202849
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Zwart, op zwart… op zwart.
Het is bijna geen trend meer te
noemen, maar onderdeel van
het hedendaagse interieur.
Bijzonder front uit het programma
Al neigt
hetfront
snel
naar
Karo. Een
kunststof
met
smaleen
levensstijl,
het kan in
20 mmmoderne
kader. Leverbaar
in zes mooie
kleuren.
Een stoer
element
in deze
ieder
interieur
toegepast
worden.
keukenWaar
is de wandplank
met bang
zwarte was voor
men eerst
metalen steunen. De praktische
een te donkere uitstraling, is nu
hoge kasten zijn in de mooie mat
het tegendeel bewezen.
gelakte kleur Terragrey. Een echte
In combinatie met een
eyecatcher is de marmerlook wand
kleur
op de
achter mintgroene
de kraan, die weer
helemaal
creëer
past bijachterwand
het werkblad. Het
marmerjeeneen hele
het mooie
front
geven
deze
keuken
frisse look waar je
jaren plezier
een luxe
uitstraling.
van zal hebben!

Openingstijden:
Maandag: op afspraak

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Maandag:
op afspraak.
Dinsdag t/m vrijdag:
Zaterdag:
10.00 - 17.00
9.30-17.30
uur.
Zaterdag:
10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten
Zondag: gesloten.
Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!
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Nog enkele kaarten voor Speciaal weekend voor nieuwe gidsen en scouts van Scouting Heesch
speelfilm ‘Teenbeat’
HEESCH - Gidsen en scouts maken vaak gebruik van diverse technieken. Door goede samenwerking
kunnen zij met de vaardigheden fantastische activiteiten ondernemen. Via een uitdagend programma
werden de nieuwe leden afgelopen weekend welkom geheten tijdens het Nieuwelingenweekend.
Tenten opbouwen en kampvuur
Op vrijdagavond stond kamperen centraal. De leden kregen
via filmpjes van de leiding te
zien hoe scoutingtenten opgezet
kunnen worden. Daarna ging
men zelf de uitdaging aan om
de tent op te zetten. Toen de
bedden gereed lagen volgde een
kampvuur. Dankzij het gitaarspel
en de zang van Rob Vermeulen
ontstond er rond het kampvuur
een gezellige sfeer.
BERNHEZE - Spreken de jaren ‘60 ook zo tot jouw verbeelding? Dan
krijg je een unieke kans om die tijd opnieuw te beleven. De speelfilm ‘Teenbeat’ gaat op veler verzoek ook draaien in Bernheze, te
weten in Loosbroek, Vorstenbosch en Nistelrode. Met ‘Teenbeat’
wordt er twee en een half uur lang terug naar de tweede helft van
de jaren ‘60 gegaan. De tijd van brommers, dancings, ‘moeilijke
ouders’ en opstandige jeugd.
De film vertelt het verhaal van
Hans. Hij is voorbestemd om de
plantenkwekerij van zijn vader
over te nemen. Maar als zanger
van beatband ‘The Supertones’

ER HEBBEN 400 MENSEN
AAN MEEGEWERKT
gaat hij zich steeds meer vrijheid
verschaffen, waarbij het bedrijf
van thuis verder uit beeld raakt.
Als dan ook nog een meisje zijn
pad kruist waar ze thuis niet zo
gek op zijn, neemt het verhaal
een heel andere wending dan
zijn ouders hadden gehoopt.
In totaal is er zeven jaar aan deze
film gewerkt. Zo’n 400 mensen
hebben er aan meegewerkt,

waaronder 39 acteurs.
Productie: Antoon Kerkhof en
Wiljan van Lankvelt uit Erp. Na
31 vertoningen binnen 5 maanden kwamen er al meer dan
5.000 bezoekers naar deze film
kijken!
Data vertoningen
Maandag 29 oktober, CC de Wis
in Loosbroek.
Donderdag 8 november, Gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch.
Vrijdag 7 december, CC Nesterlé
in Nistelrode - UITVERKOCHT!
Alle voorstellingen beginnen om
19.30 uur en de kaarten kosten
€ 5,-. Vanaf heden zijn kaarten
verkrijgbaar online via
a.kerkhof.ham@gmail.com.

Van instructie tot groepsschommel
Scouts bouwen tijdens weekenden en kampen hun eigen keukens met behulp van houten palen en touwen.
Op zaterdag toonde oud-scoutsstaflid Marcel Attevelt hoe er met
deze materialen gepionierd kan
worden. Via flitsende instructies
kreeg men knopen van schootsteek tot de driepootsjorring onder de knie. De knopen werden
daarna in praktijk gebracht in de

eigen keukenconstructies. Na de
bouw van een groepsschommel
gingen de scouts op pad met
verschillenden routetechnieken.
Op de posten gaven de oudere
scouts en de stafleden instructies
over de tochttechnieken. Vervolgens mochten de scouts hun eigen warme maaltijd samenstellen, daarvoor zelf inkopen doen
en de maaltijd bereiden. Buiten-,
binnen- en gezelschapsspelen
sloten de zaterdag af.

Zelf programma’s bedenken
Op zondag ontdekten de scoutingleden hoe zij een programma kunnen bedenken. Dit onderdeel was opgenomen in een
kwis waarbij men met beoefende technieken activiteiten kon
verdienen.
Het weekend werd afgesloten
met het gezamenlijk opruimen
van de materialen, een actief
buitenspel en een korte terugblik
op het weekend.

Presentatie over bewonings- en bewonersgeschiedenis voor de wethouder
BERNHEZE - Op 11 oktober hebben de Kadaster-werkgroepen van de drie heemkundekringen, De Wojstap uit Heeswijk-Dinther, De Elf Rotten uit Heesch en Nistelvorst uit Nistelrode, een presentatie voor
wethouder Rien Wijdeven en zijn ambtenaren gehouden. Het ging hierbij om de voortgang van het zogenaamde AEZEL project. AEZEL staat voor: Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen
en Leefgemeenschappen.

Bij dit AEZEL project worden de
landkaarten uit 1830 digitaal
overgetekend. Hierbij worden
alle percelen die op deze landkaarten aangegeven zijn voorzien
van gegevens over hun eigenaar
van destijds. Ook kan er bijvoorbeeld beroep, geboortedatum,

bidprentje, foto enzovoorts toegevoegd worden. Deze presentatie was in het kader van kennismaking en natuurlijk ook ter
informatie, omdat voorheen met
oud-wethouder Jan Glastra van
Loon gecommuniceerd werd. In
de presentatie werd aangegeven

hoe er getekend wordt. Dit gebeurt met hetzelfde programma
als de gemeente gebruikt voor
het bijhouden van het plaatselijke kadaster. Per heemkundekring werd aangegeven hoe ver
men is gevorderd en wat er nog
moet gebeuren.
Ten slotte werden er voorbeelden gegeven van het beoogde
eindresultaat, met de conclusie
dat er nog veel werk verzet moet
worden. Voor informatie over
het AEZEL project kijk op
www.aezel.eu/aezel/ en
www.aezel.eu/erfgoed.

Extra
zakcentje ?
bijverdienen
Laat kosteloos doorrekenen hoeveel u kunt
besparen op uw schadeverzekeringen.
Bel 0412- 610 307 voor een afspraak
of kijk op www.wijssens.nl

Parkstraat 6a | Nistelrode

tie
Zie adverten
op pagina 15

Word
bezorger van
deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

13

Woensdag 17 oktober 2018

Fiscale Eindejaarstips 2018
& Belastingplan 2019
BERNHEZE - Ieder jaar wordt er op Prinsjesdag een nieuw Belastingplan gepresenteerd
voor het komende jaar. Dit betekent dat weer veel wijzigt op allerlei gebieden. Daarnaast verschijnen er regelmatig nieuwe Besluiten van het Ministerie van Financiën
en komt er dagelijks nieuwe jurisprudentie bij.
Wij houden u graag op de hoogte van de
belangrijkste en meest recente ontwikkelingen en hebben een aantal onderwerpen geselecteerd die voor u van belang
kunnen zijn.
Wij nodigen u dan ook van harte uit voor
onze informatiebijeenkomst: Fiscale Eindejaarstips 2018 & Belastingplan 2019.

Locatie en aanmelding
De bijeenkomst zal plaatsvinden van
20.00 tot 22.00 uur in Café Zalen ‘t Tunneke, ‘t Dorp 148, 5384 ME in Heesch.
Ontvangst vanaf 19.30 uur. Wij zien u
graag op donderdag 22 november aanstaande.
Wilt u laten weten of u komt en zo ja

’Wij houden u graag op de hoogte
van de belangrijkste en meest
recente ontwikkelingen’
Gastspreker
De informatiebijeenkomst wordt wederom uitgebreid besproken en boeiend toegelicht door de heer drs. Jan Zweekhorst.
Jan is verbonden aan bureau Vaktechniek
bij het SRA, onderhoudt namens het SRA
de fiscale contacten met Den Haag en
heeft vaker voor ons als gastspreker opgetreden.
Een kenner dus!
Kosten
Uiteraard zijn er voor u géén kosten aan
deze informatiebijeenkomst verbonden.

met hoeveel personen? U kunt zich nu
al aanmelden via info@soestacc.com! U
krijgt dan van ons een bevestiging van uw
deelname per e-mail toegestuurd. Neemt
u gerust uw collega of kennis mee.

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

Podotherapie van den Heuvel
NISTELRODE - Podotherapie van den Heuvel is lid van de Nederlandse Vereniging
van Podotherapeuten en het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Dit wil zeggen dat
de kwaliteit gewaarborgd is. Er wordt op een professionele manier naar uw klachten
gekeken.
Podotherapie van den Heuvel is vrij toegankelijk voor iedereen. Dit wil zeggen
dat u geen verwijsbrief van uw huisarts
nodig heeft. De kosten voor de therapie
worden meestal geheel of gedeeltelijk
vergoed door uw zorgverzekeraar. Door
alles in eigen beheer te houden, probeert
Niels van den Heuvel zijn praktijk voor podotherapie persoonlijk en laagdrempelig
te houden. Niels: “Mijn klanten worden
alleen door mij behandeld, van afspraak
maken tot en met behandeling.”
Podotherapie van den Heuvel heeft korte
lijnen met huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en pedicures in de
omgeving, iets wat de behandeling ten
goede komt.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne technieken zoals:
- Digitaal meetsysteem waarmee de afwikkeling van uw voeten bekeken kan
worden.
- 3D-computerscan waarmee uw steunzolen of sportzolen computergestuurd
en precies op maat gemaakt worden.
- Reparaties of aanpassingen aan uw zolen worden direct gedaan zodat u uw
zolen niet hoeft te missen.
De behandeling en de op maat vervaardigde steunzolen worden vaak gedeeltelijk
of volledig vergoed vanuit de aanvullende
verzekering. Voor meer informatie of voor
het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Niels van den Heuvel.

Niels van den Heuvel

Podotherapie

van den Heuvel

Nistelrode, Schaijk en Ravenstein
www.podotherapievandenheuvel.nl.

MeMoblokjes
200 memoblokken A7 – 7 x 10 cm voor € 65,200 memoblokken A6 - 10 x 14 cm voor € 85,200 memoblokken A5 - 14 x 20 cm voor € 150,• Inclusief opmaak
• Je ontvangt een proefdruk
• Full colour
• Maximale levertijd vier
weken, na akkoord

ttering

autobele

• ActIe verlengd tot
31 oktober 2018
Exclusief btw

www.g a afg raf

is ch.n l

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

Meer informatie of memoblokjes bestellen?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170
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Meer Maashorst tijdens oerfestival

BERNHEZE – Met de natuur als gastheer vindt deze herfstvakantie het oerfestival De Maashorst plaats. op zondag 14 oktober werd afgetrapt tijdens de opening in herperduin en het minifestival bij de Kriekenput. Er waren meer dan 5000 bezoekers die op de fiets, wandelend
en met de auto het Maashorstgebied gevonden hadden. op deze bijzonder mooie herfstdag zorgde de zon voor het gouden randje.
Maandag was het bij de Mastworp en Teugel Resort Hotel
Uden te doen en ook daar wisten
weer honderden bezoekers het
Oerfestival te vinden. Er werd
volop gebruik gemaakt van het
Klimpark, maar ook de Peelrandbreuk werd door 150 bezoekers
en bezocht.
Dinsdag werd de Heische Tip
aangedaan en ook de komende
dagen zullen nog verschillende
minifestivals plaatsvinden. Beleef
activiteiten vol cultuurhistorie,
archeologie en food. Deze herfst-

hieronder volgt nog een overzichtje waarin je in één oogopslag
ziet waar je deze herfstvakantie nog naar toe kan. Ga optimaal
genieten van al het moois dat oerfestival De Maashorst jou te
bieden heeft.
WoenSdaG: Bezoekerscentrum Keent,
Zuijdenhoutstraat 2, 5371 RB Keent van 12.00 tot 18.00 uur
donderdaG: ontmoetingsplek De Nistel,
piet Geersdijk 2, 5388 VA Nistelrode, van 10.00 tot 19.00 uur

vakantie staat De Maashorst in
volle bloei!

VriJdaG: charme camping hartje Groen,
Udensedreef 14, 5374 RK Schaijk van 11.00 tot 21.00 uur.

Foto’s: Jan Smolenaers

Foto’s: Eric van de Wetering

Gilde bij oogstfeest
Kilsdonkse Molen

HEESWiJK-DiNTHER - ook het St. Barbaragilde was zondag 7 oktober aanwezig bij de Kilsdonkse Molen ter gelegenheid van het
oogstfeest. Een mooie, wat winderige dag waarbij de Kilsdonkse
Molen haar versierde wieken kon laten draaien.
Om 10.45 uur werd door Pastoor Joost Jansen voorgegaan in
de dienst die werd opgeluisterd
door het gildekoor van het St.
Barbaragilde onder leiding van
René Habraken en met gitaarbegeleiding van Rico van Hooren.
Foto’s: Elly Hagens

Na de dienst werd er door de
jonge vendeliers nog een ven-

delgroet gebracht en werd door
hoofdman Jan van Eerd gemeld
dat hij samen met de voorzitter
van de Kilsdonkse Molen de afspraak heeft gemaakt dat het
St. Barbaragilde voortaan elke
eerste zondag van oktober aanwezig zal zijn bij het Oogstfeest
bij de Kilsdonkse Molen. Een
nieuwe traditie is geboren!

beleef Kasteel Heeswijk
in de tijd van napoleon!

HEESWiJK-DiNTHER - Een groots kampement, het leven van toen
en speciale demonstraties; het eerste Napoleontisch evenement
rondom het kasteel! Kasteel heeswijk was in 1794 het hoofdkwartier van de Franse generaal pichegru. De Fransen belegerden Den
Bosch en uiteindelijk werd Nederland ingelijfd in het Keizerrijk van
Napoleon. Zondag 28 oktober beleef je zelf hoe het is om in de
tijd van Napoleon te leven.
Deze kleurrijke tijden herleven
met levende geschiedenis. in de
moestuin kunnen bezoekers van
het kasteel het historisch militair
kampement bezoeken en het
kasteel zelf wordt op zondagmiddag aangevallen en bevrijd.
Om 12.00 uur een kleurrijk defilé met paarden en militairen in

kostuums uit de tijd van Napoleon en aansluitend om 13.00 uur
een heuse battle om het kasteel
te bevrijden!
Un vrai spectacle!
Meer informatie of alvast een
kaartje online reserveren kan via
www.kasteelheeswijk.com.
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Dementievriendelijk

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Horizon Disco, wat een feest!

Maar liefst zeventig procent van de mensen met
dementie woont thuis en wil daar ook graag blijven wonen. Gezien de drastische toename van
mensen met deze ziekte en de veranderingen in
ons zorgstelsel, wordt verwacht dat het aantal
thuiswonende mensen met dementie gaat stijgen
naar tachtig procent.
Het is dus belangrijk dat mensen met dementie (en
andere geheugenproblemen) gewoon mee kunnen blijven doen met onze maatschappij. Daarom
streeft Bernheze ernaar om in 2020 een dementievriendelijke gemeente te zijn.
De Werkgroep Dementievriendelijk Bernheze doet
er alles aan om er mede voor te zorgen om dat doel
te bereiken. Niet alleen is het belangrijk dat mensen
weten wat dementie is en hoe ze met mensen met
dementie om moeten gaan, maar ook dat het taboe op dementie wordt doorbroken. De gemeente
werkt hier ook gestaag aan mee. Wethouder Rein
van Moorselaar is bereid gevonden om de rol op
zich te nemen van ambassadeur van Dementievriendelijk Bernheze.
Sinds de oprichting heeft de Werkgroep tal van
activiteiten ondernomen: deelname aan het symposium ‘Niet Te Vergeten’, een training natuurbeleving voor mantelzorgers, het realiseren van een
gratis nieuwsbrief voor geïnteresseerden en meer.
Momenteel wordt gewerkt aan de realisering van
een dementheek. Ook voorlichting aan beroepsgroepen die met mensen met dementie te maken
krijgen, zoals bijvoorbeeld bankmedewerkers en
winkelpersoneel, staat op het programma.

De Werkgroep Dementievriendelijk Bernheze bestaat uit enthousiaste vrijwilligers.
Uit bijna alle kernen van de gemeente zijn mensen vertegenwoordigd, maar nog niet
uit Nistelrode en Loosbroek. Interesse? Bel Hilma Kraan, 06-49962574.
Vooral doeners zijn welkom!
Interesse in de nieuwsbrief? Mail naar dementievriendelijkbernheze@gmail.com.
Kijk ook op de Facebookpagina.

HEEEY
J I J DA A R !

VANAF 13 JAAR

We zijn op zoek naar bezorgers
voor DeMooiBernhezeKrant
in Heesch en Nistelrode.

Extra
zakcentje
bijverdien
en!

HEESCH Ongeveer 280 kranten
Beemdstraat, Herman Broodstraat, Vincent van Goghstraat, Jan Steenstraat,
Frans Halsstraat, Rembrandtstraat, Johannes Vermeerstraat, Rubensstraat, gedeelte
Zoggelsestraat, Burg. van Hulstlaan, Grasland, Beemdgras, Veldbeemd, Bosbeemd,
Struisgras, Parelgras, Windhalm, Veldbies en Kruishoekstraat.
HEESCH Ongeveer 315 kranten
John F. Kennedystraat, Kerkstraat, Bernhardstraat, Beatrixstraat, Julianastraat,
Emmahof, Christinastraat, Irenestraat, Wilhelminalaan, Burg. Woltersstraat en
Molenstraat.
HEESCH Ongeveer 310 kranten
Broekhoek, Tillardhof, Brede Akker, Moerbosch, Stockhekken, Oliemeulen,
Krabbenhoek, Cruijsberg, Dijkankker, Paasakker, Broekhoek, Hekkesteeg en
Bosschebaan.
NISTELRODE Ongeveer 280 kranten
Blauwesteenweg, Boekweitstraat, Prinsenstraat, Korte Veerstraat, Harrie v.d.
Venstraat, De Beekgraaf, W. van Houtstraat, Frans Hochstenbachstraat en Weijen.
NISTELRODE Ongeveer 120 kranten
Gedeelte Delst, Oud Menzel, Udenseweg, Achterstraat, Brandsestraat, Achter de Berg,
Molenhoeve, gedeelte Maxend en Piet Geersdijk.
INTERESSE? Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.

HEESCH - Enkele weken geleden was het
dan eindelijk zover. Zo’n 85 genodigden
verzamelden zich op zaterdag 6 oktober
om 18.00 uur bij Zaal De Waard om er
een gezellig feestje te bouwen.
En dat werd het! Eerst werd de inwendige mens versterkt met frietjes en diverse
snacks. Toen iedereen genoeg gegeten
had, zorgde DJ Kees Live voor de muziek.

voornamelijk nederlandstalig,
want daar kunnen de gasten
het bese op meezingen
Voornamelijk Nederlandstalig, want daar
kunnen de gasten het beste op meezingen. Er werd dan ook volop meegezon-

gen, geplaybackt, gedanst en gehost.
Iedereen op zijn eigen manier, dat is zo
fijn op zo’n avond. Iedereen kan en mag
gewoon zichzelf zijn. Rond de klok van
21.00 uur werd iedereen verblijd met een
heerlijk ijsje. Daarna ging het feest nog
door tot 22.00 uur. Toen kwam er een einde aan deze geweldige avond. Moe maar
voldaan gingen alle gasten weer naar huis.
Fantastisch dat Ziekenvereniging Horizon
Heesch elk jaar zo’n geweldige avond organiseert voor alle mensen met een beperking in Heesch, van jong tot oud.
De Horizon bedankt alle stemmers van de
Rabobank Clubkas Campagne voor hun
stem. Met het gewonnen bedrag gaat de
Horizon verder met het organiseren van
tal van activiteiten, onder andere de discoavond.
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Durf te dromen en word
de beste versie van jezelf!
HEESWIJK-DINTHER - Op basisschool De Bolderik was maandagochtend tijdens de weekopening een
speciale gast aanwezig: Manon Ossevoort. Zij leefde haar droom, was de hoofdpersoon in een waargebeurd verhaal van wat een prachtig kinderboek zou kunnen zijn. Haar verhaal is indrukwekkend, het
raakt je en laat je zelf (opnieuw) dromen.
“Hoorde ik het goed? Zingen
jullie in het schoollied over de
beste versie van jezelf worden?
Dat is waar mijn verhaal over
gaat, dromen, durven, doen en
uiteindelijk de beste versie van
jezelf worden.” Manon heeft
direct de aandacht van alle kinderen, hun ouders en leerkrachten. Zij luisteren muisstil naar de
prachtige verhalen over haar reis
en kijken vol bewondering naar
de mooie beelden die onderweg
zijn gemaakt.
Het is het verhaal van een meisje op een tractor. Haar droom
was om op die tractor naar het
einde van de wereld te reizen,
helemaal naar de Zuidpool. Dat
lijkt onmogelijk. Maar als je op
pad durft te gaan met een an-

dere manier van kijken, ontstaat
een nieuwe visie en zie je dat de
wereld echt heel mooi is. In bijna vier jaar reisde Manon ruim
38.000 kilometer, in haar eentje
op ‘n oude tractor met slechts
een hond als gezelschap. Ze
reisde door 22 landen met een
maximale snelheid van 20 kilometer per uur.
Wat als niets onmogelijk is…?
Wat als je je dromen waar kan
maken ..? Wat als je beseft dat
je de hoofdrol in je eigen verhaal
speelt…? Wat betekent doorzetten eigenlijk…? Wat als je jezelf
echt heel goed leert kennen en
daardoor ook anderen…? Hoe
rijk ben je dan als mens?!
Het was en is een mooi verhaal,

met een duidelijke boodschap:
Durf, doe, ga er voor en word de
beste versie van jezelf!

Poppendokter Nistelrode

K3 daagt scholen in
heel Nederland uit!
Winnende klas krijgt exclusief optreden van
Klaasje, Marthe en Hanne op 15 november!
BERNHEZE - Hanne, Marthe en Klaasje dagen alle scholen in Nederland uit: ontwerp een eigen originele cover voor het nieuwe album
‘K3 Roller Disco’ en win een exclusief optreden van K3! De meiden
zullen op 15 november voor het eerst hun nieuwe CD laten horen
met liveband voor de school van de winnende klas.
Op 16 november komt het nieuwe album ‘K3 Roller Disco’ uit.
Voor de school van de winnende
klas geeft K3 al een dag eerder
een exclusief optreden. Het is de
eerste keer dat het nieuwe album in Nederland live gezongen
wordt door de dames. Naast het
optreden ontvangt de winnende
klas een special edition van het
album met de door hen ontworpen albumcover.
Het is na ‘10.000 luchtballonnen’, ‘Ushuaia’ en ‘Love Cruise’
het vierde album van K3. Het album bestaat uit twaalf swingende nummers.
Praktische informatie
Klassen die mee willen doen

kunnen alle informatie vinden
op www.studio100.com/win.
Hier kunnen de gemaakte
albumcovers ook ingeleverd
worden.

Peuters Piccino maken
een mooie herfstwandeling
BERNHEZE - Ook de herfst nodigt uit om lekker naar buiten te gaan.
Op een zonnige dag hebben de peuters een mooie herfstwandeling
gemaakt, eikels, kastanjes en gekleurde bladeren gevonden en verzameld om op het peutercentrum nog eens te bekijken en ermee
te spelen. Leuk om de wind te voelen die blaast in je gezicht en de
blaadjes laat dwarrelen. De peuters genieten van alles wat de herfst
te bieden heeft.
Stichting Piccino Peutercentra
Bernheze is een overkoepelende
stichting waaronder alle peutercentra van de gemeente Bernheze vallen. In elke kern van de
gemeente wordt peuterspeelzaalwerk aangeboden door ervaren en pedagogisch opgeleide
medewerkers.

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl

Sprookjestocht en kinderfotograaf
VEGHEL - Intratuin Veghel organiseert zondag 21 oktober een leuke sprookjestocht met volop activiteiten voor de kinderen. Deze zondag wordt een heuse sprookjestocht opgezet waar kinderen op zoek
kunnen gaan naar diverse sprookjesfiguren die door de Intratuin verspreid zijn.
De kinderen kunnen als hun
favoriete sprookjesfiguur geschminkt worden. Ook is er
een ballonvouwer aanwezig die
allerlei leuke trucjes en tovenarij uitvoert en kunnen kinderen
cupcakes versieren onder begeleiding en zijn er nog tal van activiteiten meer.
De sprookjestocht start om
12.00 uur. Voor alle deelnemertjes die deel hebben genomen
aan de sprookjestocht staat een
leuke verrassing klaar!
Van woensdag tot en met zaterdag kunnen kinderen ook
deelnemen aan een fotoshoot
door een professionele kinderfotograaf van Kidsfotografie. Een
fotoshoot kost € 2,50, waarbij je

tijdens de afhaaldag 1 gratis foto
krijgt. Kijk voor meer informatie
op de website van intratuin.

Intratuin Veghel is zondag 21
oktober van 12.00 tot 17.00 uur
geopend.

Piccino biedt op locatie Heesch,
Heeswijk-Dinther en Nistelrode ook Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) aan kinderen die
hiervoor in aanmerking komen.
Voor aanmelding van uw kind
bij één van onze peutercentra is
het goed om te weten dat reguliere kinderopvangtoeslag geldt
in geval van tweeverdienende
ouders en er subsidiemogelijkheden zijn voor éénverdieners en

uitkeringsgerechtigden.
Mocht je meer informatie wensen of je kind willen aanmelden,
kijk dan op de website
www.piccino.nl Tijdig aanmelden is gewenst in verband met
een mogelijke wachtlijst.
Je kunt ook een afspraak maken
om de locaties te bezoeken, zodat de locatiemanager je vragen
kan beantwoorden en je een
kijkje kunt nemen op het peutercentrum.

Woensdag 17 oktober 2018
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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

Woensdag 17 oktober 2018

bestuursprogramma ‘Samen
voor bernheze’ 2018-2022
Meespreken in de raadsvergadering op
1 november of schriftelijk reageren
op 1 november 2018 kunt u
uw mening geven over het concept-bestuursprogramma ‘Samen voor Bernheze’ 2018-2022.
Het programma geeft voor deze
periode aan wat we in Bernheze
willen bereiken, hoe we dat gaan
doen en wanneer. We willen dit
doen in nauwe samenwerking
met onze inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.
We nodigen u daarom graag uit
om mee te praten in de raadsvergadering van 1 november
2018 of schriftelijk te reageren.
Als u wilt meepraten dan kunt

aGenda
Regentonactie
17 oktober t/m 17 november
2018

Het concept-bestuursprogramma kunt u downloaden via de
website van de gemeente:
www.bernheze.org.

Snelfietsroute
op 10 oktober 2018 ondertekenden gedeputeerde Van der Maat
van de provincie Noord-Brabant, wethouder Van Lankvelt van de
gemeente Uden en wethouder Wijdeven van de gemeente Bernheze het bestuursakkoord voor de snelfietsroute Nistelrode-Uden.
hiermee legden zij de afspraken over het tracé, de kwaliteit, de
planning en de kosten voor de nieuwe snelfietsroute vast. het was
ook het startsein voor het verder uitwerken van het voorkeurstracé.
Voorkeurstracé Nistelrode-Uden
Het tracé van de snelfietsroutes loopt via de Noorderbaan,
Kerkveld, Hoogstraat, Delst,
Udenseweg, langs de A50
naar Bernhoven en sluit aan
op de centrumring in Uden.

www.operatiesteenbreek.nl

u zich tot uiterlijk woensdag 31
oktober 2018, 12.00 uur melden
bij de raadsgriffie, telefoon 14
0412 of e-mail griffie@bernheze.org. Ook als u schriftelijk wilt
reageren kunt u dat doen tot
uiterlijk woensdag 31 oktober,
12.00 uur bij de raadsgriffie via
e-mail griffie@bernheze.org of
via Postbus 19, 5384 ZG Heesch
(t.a.v. raadsgriffie). Deze reacties
worden beschikbaar gesteld aan
de gemeenteraad.

proces
De snelfietsroute

Nistelrode-

Uden is één van de kansrijke
snelfietsroutes uit het programma Fiets in de Versnelling. Afgelopen jaren zijn meerdere varianten voor de route bekeken.
Er zijn informatiebijeenkomsten
geweest en er is met behulp
van de kennis van deskundigen,
omwonenden en inwoners het
voorkeurstracé bepaald.

bladeren opruimen gestart
op 15 oktober zijn we gestart
met het opruimen van bladafval
in de gemeente.

Wilt u een persoonlijk adviseur bij u thuis? Een maatwerk stappenplan voor uw gasloze en energiezuinige woning? De gemeente
Bernheze heeft voor haar inwoners een subsidieregeling voor advies.
hoe werkt het?
De energiecoach maakt van tevoren een afspraak met u en
stelt alvast de nodige vragen ter
voorbereiding. Hij bepaalt daarbij ook welke adviseur het beste bij uw behoeften en situatie
past.

u kunt zich
aanmelDen voor een
bernhezer energiescan, ofwel slim
wonen aDvies
Wanneer de adviseur bij u langskomt, neemt hij uw woning op
en maakt aan de hand daarvan
een adviesrapport. De adviseurs
zijn ook gespecialiseerd in gasloos wonen.
Na het adviesgesprek aan huis
krijgt u een helder maatwerkrapport. in het adviesrapport
zit een stappenplan voor nu en
voor de toekomst. Vervolgens
komt de adviseur nogmaals bij u
langs om samen naar het stappenplan te kijken en dit helemaal
aan te passen aan uw wensen.
Wanneer u dat wenst, helpt de
energiecoach u verder met het
treffen van maatregelen.

Brabant Woont Slim wijst u de
weg naar comfortabeler, voordeliger én groener wonen. in de
hele regio werken energiecoöperaties, bedrijven, gemeenten
en particulieren onder Brabant
Woont Slim samen om de grootste opdracht van de 21e eeuw te
realiseren: de klimaatdoelstellingen te halen en de opwarming
van de aarde te verminderen.
Samen brengen we een gedragsverandering op gang om bewoners te helpen met het verduurzamen van hun woning. iedere
duurzame stap is er één en begint bij u. Zo draagt u bij aan het
milieu en krijgt u tegelijkertijd
meer comfort in huis.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor een
Bernhezer Energie Scan, ofwel
Slim Wonen Advies, via
www.brabantwoontslim.nl

Wat kost het?
Het advies kost door de bijdrage
van de gemeente Bernheze nu
maar € 75,-. Wanneer u na het
uitvoeren van het advies maatregelen treft, krijgt u deze € 75,weer vergoed van de gemeente
Bernheze.
Brabant woont Slim
De gemeente Bernheze werkt
samen met Brabant woont Slim.

We ruimen eerst het blad op de
straten, goten en voet- en fietspaden op. Als die schoon zijn,
doen we de grasvelden en plantsoenen. We nemen dan ook kleine bladhoopjes mee.
Wat u zelf kunt doen
U kunt bladafval gratis in uw
groene container doen of gratis
naar een van de twee groendepots brengen. Kunt u het blad
in de groencontainer niet meer
kwijt, dan kunt u een bladhoop
maken.
Kleine bladhopen binnen de bebouwde kom nemen we mee
als we blad aan het ruimen zijn.
Grote bladhopen en bladhopen
in het buitengebied mag u bij
ons aanmelden.

Gemeente bernheze
subsidieert eerste 50
energiescans voor inwoners

Mantelzorgwaardering 2018
Aanmelden kan nog tot en met 21 oktober 2018
De gemeente Bernheze wil graag zoveel mogelijk mantelzorgers bedanken voor hun langdurige, onbetaalde zorg voor anderen. U kunt
uw mantelzorgers nog tot en met 21 oktober 2018 aanmelden voor
de mantelzorgwaardering.
Aanmelden bladhopen
Mocht u een bladhoop gemaakt
hebben die te groot is voor de
zuigwagen? Dan kunt u de
plaats van deze bladhoop aan
ons doorgeven door:
- te bellen naar 14 0412

- het formulier op onze website
www.bernheze.org in te vullen
- een mail te sturen naar
gemeente@bernheze.org
Eens per maand halen we de
aangemelde bladhopen op. Dit
doen we tot en met januari.

Meer informatie over het programma en een aanmeldingsformulier staat op www.bernheze.
org (zoekterm: mantelzorg).
Vul het formulier in en mail het
naar
mvdberg@mantelzorgmakelaars.com.

De organisatie is in handen van
mantelzorgmakelaar Margo van
den Berg.
U kunt haar bellen of mailen met
vragen, e-mail:
mvdberg@mantelzorgmakelaars.com,
telefoon 06-48 80 11 27.

GeMeentebericHten
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allemaal aan de ton
ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we
te maken met hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte.
Wilt u helpen wateroverlast te voorkomen? Doe dan mee aan de
regentonactie van 17 oktober tot en met 17 november 2018.
Koop een ton met korting
informatie over de actie vindt
u op www.bernheze.org (zoekterm: steenbreek). Wilt u een
regenton met korting aanschaffen? Download de kortingsbon
van www.bernheze.org en lever
hem in bij een van de deelnemende winkels. U krijgt van de
gemeente direct € 20,- korting
op een regenton naar keuze (as-

sortiment kan wisselen per deelnemende winkel).
- Karwei, Cereslaan 9 in Heesch
- Tuincentrum Meijs,
Bosschebaan 23 in Heesch
- Boerenbond, Graafsebaan 46
in Heesch
De actie loopt van 17 oktober
t/m 17 november 2018 of tot het
moment dat er in onze gemeente 100 tonnen zijn verkocht.
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Gemeentegids
2019
Vorige week kreeg u de nieuwe
gemeentegids van Bernheze in
de bus.
We verspreiden de gemeentegids alleen onder adressen zonder ja-nee en nee-nee sticker.
Heeft u een sticker op de brievenbus en wilt u de gemeentegids toch graag hebben, dan
kunt u er een ophalen in het gemeentehuis.

oFFiciËLe beKendMaKinGen
Wet ruimtelijke ordening

Algemene plaatselijke
Verordening (ApV)
Melding maken uitweg
- B.M.E. Lamers, ‘t Dorp 109,
5384 MB Heesch heeft in overeenstemming met artikel 2:12,
lid 1 onder a, van de APV Bernheze 2014 een melding gedaan
van het maken van een uitweg
naar de Cereslaan 6a in Heesch.
- E.J.W.M. Havekes, Donzel 60,
5388 PD Nistelrode heeft in
overeenstemming met artikel
2:12, lid 1 onder a, van de APV
Bernheze 2014 een melding
gedaan van het verplaatsen van
een uitweg naar Donzel 60 in
Nistelrode.
De beide meldingen zijn op 9
oktober 2018 geaccepteerd. Verzenddatum: 9 oktober 2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Bar de Ketel voor het organiseren van een korenavond op 26
oktober 2018 en wandelen voor
het goede doel op 27 oktober
2018 van 20.00 tot 1.00 uur op
terrein aan Oude Veghelsedijk
10, 5476 KE Vorstenbosch. De
ontheffingen zijn verzonden op
11 oktober 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
RKSV Avesteyn, Steen en
Stokstraat 6, 5473 RN Heeswijk-Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid
4 APV melding gedaan van een
activiteit op 28 oktober, 25 november 2018 en 19 januari 2019.
Van deze mogelijkheid mag
de inrichting maximaal 6 keer
per jaar gebruikmaken. Tijdens
de activiteit gelden er ruimere
schenktijden dan normaal. Voor
de exacte normen verwijzen wij u
naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 van
de APV, die te vinden is op
www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
in overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- N. van der Steijn voor het organiseren van de (her)opening
van de speeltuin op 19 oktober
2018 van 19.00 tot 22.00 uur
aan Boestestraat, 5388 EV Nistelrode. De toestemming is verzonden op 11 oktober 2018.
- TWC De Voorsprong voor het
organiseren van een veldtoertocht over een deel van het
grondgebied van gemeente
Bernheze op 4 november 2018
van 8.00 tot 11.30 uur. De toestemming is verzonden op 12
oktober 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

ontwerpwijzigingsplan Balledonk 10/10a heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester
en wethouders maakt de ter-inzage-legging bekend van het
ontwerpwijzigingsplan
‘Balledonk 10/10a’ Heeswijk-Dinther,
artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening. Het plan is te raadplegen
op
www.ruimtelijkeplannen.nl
met de code NL.iMRO.1721WPBalledonk10a-ow01.
inhoud: Het plan betreft het splitsen van de woning aan Balledonk
10/10a in Heeswijk-Dinther.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.
ontwerpwijzigingsplan
Buitengebied Bernheze,
wijziging Brouwersstraat 2
heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester
en wethouders maakt de ter-inzage-legging bekend van het
ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Bernheze, wijziging Brouwersstraat 2’ Heeswijk-Dinther,
artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening. Het plan is te raadplegen
op
www.ruimtelijkeplannen.nl
met de code NL.iMRO.1721WPBrouwersstraat2-ow01.
inhoud: Het plan betreft het
splitsen van een cultuurhistorisch
waardevolle langgevelboerderij
aan Brouwersstraat 2 in Heeswijk-Dinther.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.
Vastgesteld bestemmingsplan
Wijststraat 12a heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 27 september 2018 het bestemmingsplan Wijststraat 12a is
vastgesteld.
inhoud: Het bestemmingsplan
regelt toevoegen van een woning
middels de ruimte-voor-ruimteregeling.
inzage: Het bestemmingsplan

ligt met ingang van 17 oktober 2018 gedurende 6 weken
(op afspraak) ter inzage in het
gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch. De plannen zijn digitaal
raadpleegbaar en te downloaden
via de websites www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.iMRO.1721.
BPWijsstraat12a-vg01)
Beroep: Belanghebbenden kunnen tegen het vaststellingsbesluit
binnen de inzagetermijn beroep
instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Degene die beroep heeft
ingesteld kan tevens een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. in dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
informatie: Met vragen kunt u
per mail contact opnemen met
de heer P. de Wit,
gemeente@bernheze.org.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.
Vastgesteld bestemmingsplan
Wijststraat 16 heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 27 september 2018 het bestemmingsplan Wijststraat 16 is
vastgesteld.
inhoud: Het bestemmingsplan
regelt het omzetten van de uitbreiding van de ter plaatse aanwezige paardenhouderij.
inzage: Het bestemmingsplan
ligt met ingang van 17 oktober
2018 gedurende zes weken (op
afspraak) ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te
Heesch. De plannen zijn digitaal
raadpleegbaar en te downloaden

via de websites www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.iMRO.1721.
BPWijststraat16-vg01)
Beroep: Belanghebbenden kunnen tegen het vaststellingsbesluit
binnen de inzagetermijn beroep
instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Degene die beroep heeft
ingesteld kan tevens een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. in dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
informatie: Met vragen kunt u
per mail contact opnemen met
de heer P. de Wit,
gemeente@bernheze.org.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.
Vastgesteld bestemmingsplan
Landschappen van Allure
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 27 september 2018 het bestemmingsplan
Landschappen
van Allure is vastgesteld.
inhoud: Het bestemmingsplan
regelt het omzetten van diverse
agrarische percelen naar natuur.
inzage: Het bestemmingsplan
ligt met ingang van 17 oktober 2018 gedurende zes weken
(op afspraak) ter inzage in het
gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch. De plannen zijn digitaal
raadpleegbaar en te downloaden
via de websites www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.iMRO.1721.
BPLandschapallure-vg01)
Beroepsmogelijkheid: Belanghebbenden kunnen tegen het
vaststellingsbesluit binnen inzagetermijn beroep instellen bij
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de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om
voorlopige voorziening indienen
bij de voorzitter van genoemde
afdeling.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. in dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
informatie: Met vragen kunt u
per mail contact opnemen met
de heer P. de Wit,
gemeente@bernheze.org.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
heeswijk-Dinther
- Laag Beugt 3c
Uitvoeren werkzaamheden
(vellen houtgewas)
Datum ontvangst: 10-10-2018
heesch
- Esperloop 2
Plaatsen erfafscheiding en berging
Datum ontvangst: 10-10-2018
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
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heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 47a
Weigering gevraagde omgevingsvergunning voor kamergewijze verhuur aan 9-12 personen
Verzenddatum: 08-10-2018
- Kleijne Hove 11
Oprichten woning met bijgebouw
Verzenddatum: 09-10-2018
heesch
- Verdilaan 24
Plaatsen veranda/schuurtje
Verzenddatum: 09-10-2018
- Vinkelsestraat 33
Plaatsen carport
Verzenddatum: 11-10-2018
Loosbroek
- Dorpsstraat 24
Herbouwen aanbouw
Verzenddatum: 11-10-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.
ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
heeswijk-Dinther
- Kanaaldijk-Noord ong.
Het aanleggen en in gebruik
nemen permanente parkeervoorziening
Verzenddatum: 15-10-2017
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

handhavingsbesluit
Het volgende handhavingsbesluit is genomen.
heesch
- Nistelrodeseweg 1
Oplegging last onder bestuursdwang en last onder dwangsom
wegens bouwen in strijd met de
vergunning/bouwen gedeeltelijk stilgelegd vanwege bouwen
in strijd met omgevingsvergunning. Last onder dwangsom opgelegd om verdere overtreding
te voorkomen.
Verzenddatum: 20-09-2018
Procedures 4a en 7a zijn van
toepassing.

Doe gft-afval niet
bij restafval.
Gft is gratis.

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.ruimtelijkeplannen.nl.
inspraak
Procedure 2
iedereen kan binnen zes weken
na publicatiedatum met een
schriftelijke inspraakreactie aan
het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem voor
het indienen van een monde-

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

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

90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen
schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500
EA ’s-Gravenhage. Het beroep
heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.

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

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend

WWW.bernHeze.orG

extra
zakcentje ?
bijverdienen

TELEFOONREPARATIE
NU OOK IN HEESCH
Brahmsstraat 20 - Heesch - 06-47159841

Telefoon kapot?
tie
zie adverten
1
op pagina 5

Word
bezorger van
deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

Wij repareren je telefoon
in Heesch of Oss.
Wij repareren ook op
locatie in Oss en Bernheze.

Telefoonreparatie Oss:
GSM Shop Oss - Burgwal 18 - 06-47159841
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oogcontact

wie
is 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

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Ans van Herpen
uit Heesch

Winnaar:
Mariette van der
woordzoekermaken.nl
Stappen
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

In en om de Tuin

_____________________

MooiBernhezertjes
te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Ribkoteletten € 4.98
per kilo.
Spare-ribs gegaard
€ 10.98 per kilo.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss.
www.slagerijvandinther.nl
Diverse soorten
haard- en kachelhout
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

aangeboden

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

Datum _____________________

Woordzoeker:

I

E R

M R U E D R E T H C A R
B T B L A D B L A Z E R
K A B T S O P M O C K S
Z B B C K R A H E S F H
W B L O E M B O L
E T U

I

L E N

N S L A N G J

M G B G F D A P N
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T

U T

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

I

A

Zoek: ACHTERDEUR, LADBLAZER, BLOEMBOLLEN, COMPOSTBAK

FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
Problemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.

GRASMAAIER, HARK, HEK, TUINPAD, TUINSLANG, ZWEMBAD

CHTERDEUR

BLADBLAZER

BLOEMBOLLEN

OMPOSTBAK

HEK

e

HEESWIJK-DINTHER - De inzamelactie van de Koninklijke fanfare is
Tekst?
afgelopen zaterdag weer succesvol verlopen. Tientallen aanhangers
met daarop oud ijzer werden door fanfareleden bij elkaar gereden
woordzoeker
is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl
om te worden gedemonteerd en gesorteerd.
De actie, die duurzaamheid
combineert met geld bij elkaar
krijgen voor de aanschaf van instrumenten, is binnen Heeswijk
inmiddels een geslaagde traditie
aan het worden. Op steeds meer
Heeswijkse adressen is merkbaar
dat gedurende het jaar oud ijzer
bewaard wordt om begin oktober te worden verzameld door
de fanfare.
Ook gedurende de rest van het
jaar staat de fanfare klaar om het
oud ijzer op te halen.

Bel 06-25543733 of mail naar
oudijzer@koninklijkefanfare.nl
en wij komen snel bij je langs.

KRALENATELIER
Sint-Oedenrode.
Weer in de ijssalon!
Opruiming balie-artikelen, alle
sieraden met (flinke) korting!
Open: dinsdag, donderdag en
zaterdag van 10.00-17.00 uur,
06-31230566.

gevraagd

Oude/kapotte
computers en laptops
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.

te huur
OPSLAGUNIT.EU
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 24/40 m2 of
48 m2 geïsoleerd en verwarmd,
eigen toegang door batch.
Voor meer informatie
06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

gevonden
Nabij kantoor Rabobank,
Parkstraat Nistelrode is een tijdje
geleden een trouwring
gevonden. In de ring staat
4-5-1998 met een naam.
Meer informatie: 06-39400980.

overig
Uw VIDEO BANDEN op
DVD, op USB-stick of op
een harde schijf? Op een
deskundige wijze verzorgd!
Mail naar g.eerden@hotmail.nl
of bel naar 06 11 355 477.
Wij kopen uw
tourcaravan!
Alle merken en bouwjaren.
Tegen contante betaling.
Met vrijwaring snel en correct.
Bel: 06-53206207 of
www.tourcaravaninkoop.nl.

Word bezorger
van deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

Oude/kapotte mobieltjes

NosTos
radio

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

het gevoel
van toen!

www.radionostos.nl

Wil je een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

GRASMAAIER
HARK
Succesvolle
oud ijzer
TUINPAD
TUINSLANG herfstrijkdom
inzamelactie

WEMBAD

Sint en Piet op locatie,
leuk!
Info: 06-51286021.
De opbrengst van deze actie
wordt gedoneerd aan het
internationaal toernooi
voetbalteam HVCH JO13-1.

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

j alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
Y H G R A S M A A

PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. 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.

Zie oplossing pagina 34
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(Echt)scheiding, hoe zit
dat financieel?

Gewoon een
dikke trui aan...
Ellen Neelen, gemeenteraadslid
Progressief Bernheze
Vorige week woensdag was de Energieweverij. De Energieweverij is een inspiratiebijeenkomst over duurzaamheid. Een mooi
initiatief van de gemeente Bernheze in samenwerking met BECO (Bernhezer Energie
Coöperatie). Het thema was ‘Kom van dat
gas af’. Ik was daar als gemeenteraadslid,
maar ook als inwoner van Heesch.
Ik was benieuwd wat ik als inwoner kan doen om te verduurzamen. Ik scheid mijn afval, ga
nooit met het vliegtuig op vakantie en ik doe bijna alles op de
fiets. Dus dat is al iets. Maar onze
woning... daar valt best wel iets
aan te verbeteren. En dat bleek
ook wel die avond.
Aan de hand van een voorbeeldwoning werden ideeën uitgewisseld over duurzame maatregelen. Van alles kwam voorbij:
isolatie van het dak, de muren
en de vloer, de voor- en nadelen
van een warmtepomp, zonnepanelen en zonneboiler. Zelfs het
vergroenen van de tuin.
Mijn conclusie op die avond was
dat wij toch echt wel het nodige
aan onze woning moeten doen.

Maar hoe? Wij zijn niet zo heel
handig in die dingen. En ook
daarvoor kwam een oplossing.
Er is een energieloket: Brabant
Woont Slim (www.brabantwoontslim.nl), waarbij onze gemeente is aangesloten. Daar kun
je informatie krijgen over subsidies, financieringen, leveranciers
en nog veel meer. Ze bieden ook
begeleiding en zorgen voor een
passend advies. Kijk, daar heb je
iets aan!
En wat mij die avond ook duidelijk werd is dat je veel maatregelen kunt nemen maar uiteindelijk
gaat het ook om gedrag…en
gewoon een dikke trui aan, dat
helpt ook!
reactie@progressiefbernheze.nl

Regenboog in
oktober
Rico van Duijnhoven,
raadslid VVD-Bernheze
Vorige week, op 11 oktober, was het weer
Coming Out Day ofwel ‘Kom-uit-de-kastdag’. Dit is sinds 2009 een jaarlijks terugkerende dag om diegenen die ‘in de kast
zitten’ een hart onder de riem te steken en
aan te moedigen hun geaardheid niet langer te verbergen. Op deze, dit jaar wel heel
zonnige, dag wordt er aandacht aan dit
moment gegeven om zo de acceptatie van
LHBTI’ers te bevorderen.
Is het inmiddels niet overbodig
geworden om zo’n dag te houden vraagt u zich misschien af.
Op 1 april 2001 werd immers in
Nederland het huwelijk opengesteld tussen twee partners van
hetzelfde geslacht, een wereldwijde primeur! Toch denken wij
dat er nog heel wat te winnen
valt als LHBTI’ers niet overal
hand in hand over straat durven.
Wij vinden het erg belangrijk dat
iedereen in onze gemeente zich
thuis en veilig voelt.
In Oss werd op deze dag de regenboogvlag gehesen voor het
gemeentehuis en een blijvend
aandenken aan het Roze Jaar

onthuld. Het Roze Jaar was een
jaar waarin de gemeenten Oss en
’s-Hertogenbosch veel activiteiten organiseerden om aandacht
te vragen voor seksuele diversiteit. Ook in Bernheze hing op
Coming Out Day de regenboogvlag hoog, al ging dat geruislozer
dan in veel andere gemeenten.
De VVD-Bernheze is toch blij
dat op deze eenvoudige manier
ook in onze gemeente aandacht
gevraagd wordt voor diversiteit.
Onze gemeente moet een plek
zijn waar iedereen zichzelf kan
en mag zijn.
Vragen of opmerkingen?
info@vvdbernheze.nl

Een echtscheiding is een gebeurtenis die ingrijpt op je leven en het leven van je
kinderen en waarbij emoties een belangrijke rol spelen. Een andere belangrijke
rol spelen de financiën. Want hoe wordt alles nu geregeld na een scheiding?
Wat heb je nog te besteden?

Anita Fransen

Vaak is de hele scheiding zo emotioneel beladen dat er op het financiële vlak afspraken worden gemaakt die later helemaal niet zo handig blijken te zijn.
Ter voorkoming van een heleboel ellende achteraf kun je beter vooraf weten waar
je aan toe bent.

- Wat zijn je financiële rechten en plichten?
- Wat kost een scheiding wat betreft advocaat, rechtbank en andere specialisten?
- Wat zijn de gevolgen voor de belastingen en toeslagen?
- Wat zijn de gevolgen voor de eigen woning, het pensioen, het testament?
- Hoe zit het met alimentatie?
Allemaal zaken die aandacht verdienen, maar waar vaak door de emoties niet zuiver naar gekeken wordt.

Fransen

Wil je met ons eens van gedachten wisselen wat er allemaal financieel
bij een scheiding komt kijken?
Neem dan contact op via info@faara.nl of via 06-28636086

ACCO UN TA N CY
& A D VIES

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086
info@faara.nl - www.faara.nl

voor een persoonlijk advies op maaT

Beste inwoner van Bernheze
Tijdens de afgelopen commissievergadering van Maatschappelijke Zaken,
stond de ‘evaluatie beleidsplan jeugdhulp’ op de agenda. Een van de punten
die aan de orde kwamen in dit beleidsplan, was het cliënttevredenheidsonderzoek. Het doel van zo’n onderzoek is om de tevredenheid over de
jeugdhulp in de gemeente Bernheze in kaart te brengen zodat van daar uit
conclusies getrokken kunnen worden, zoals eventuele verbeterpunten.

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Nu werd er in het beleidsplan aangegeven dat ‘gezien het aantal respondenten, er geen harde conclusies getrokken mogen worden uit het onderzoek’.
Echter bestaat er de algehele mening dat ‘we het goed doen’ met de jeugdhulp binnen onze gemeente. Mijns inziens is het nog te voorbarig om dit
soort conclusies te trekken, als je onvoldoende reacties hebt gekregen op de
digitale vragenlijsten.
In de commissie heb ik dan ook aangegeven dat gezien
de doelgroep waar we het hier over hebben, kwetsbare
jeugd en hun gezin/netwerk, we niet anders kunnen
dan op een creatief aansluitende manier in gesprek te
gaan met deze mensen, face to face. Zo doen we een
onderzoek waaruit we hopelijk wel harde conclusies
kunnen trekken! En hopelijk kunnen we dan onderbouwen dat ‘we het goed doen’.
Met lokale groet,
Gwendy Jacobs, burgerlid Lokaal

Gwendy: ‘Op een creatief aansluitende manier
in gesprek gaan met deze mensen, face to face’

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

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

Bezoek
www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert

informatie voor de kernen
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Koffietijd bij de SP

Iedereen recht op
gezonde lucht

Jan Prinsen, Jan van den Broek en Peter Sleegers

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter
D66 Bernheze

Op dinsdag 23 oktober start de SP Bernheze met ‘Koffietijd’. Iedereen kan
dan vrijblijvend binnenlopen in het cafédeel van CC De Pas in Heesch waar
dan enkele SP-ers aanwezig zijn om iedereen te woord te staan. Wilt u iets
aan de SP kwijt of gewoon kennismaken met de SP? Wees van harte welkom
en geniet intussen van een kopje koffie of thee. De aanvang is 19.30 uur.
De SP is aanwezig tot 21.00 uur.
SP Koffietijd
Op bovengenoemde datum start
de SP Bernheze met Koffietijd in
Heesch. Een eerste keer om te
kijken hoe het bevalt.
De andere kernen van Bernheze
volgen later ook. De SP wil laagdrempelig blijven. Gewoon in
het gemeenschapshuis. Dan kan
iedereen die het wil gewoon vrij-

blijvend binnenlopen. De koffie
of thee neemt de SP voor haar
rekening. Laat op die avond aan
de SP weten wat u op uw lever
hebt.
We horen graag persoonlijk waar
dingen beter kunnen. En wie kan
dat beter aan ons vertellen dan
de inwoners zelf! De SP Bernheze
hoopt dat de inwoners gebruik

maken van deze mogelijkheid.
Misschien wilt u gewoon iets
melden of heb u tips. Het kan allemaal wat de SP betreft.
Uit eerdere contacten met inwoners kwamen al veel zaken naar
voren. De SP maakte werk van
diverse projecten op basis van informatie uit de samenleving.

Rico: ‘Onze gemeente moet een plek zijn
waar iedereen zichzelf kan en mag zijn’

Ezra Leeger, raadslid CDA Bernheze
‘Kijk in de in de spiegel van jouw toekomst’, en de ‘Energieweverij’. Zomaar twee voorbeelden uit de afgelopen week waarbij de
gemeente samen met burgers aan de slag gaat met actuele onderwerpen.
De ene een bijeenkomst van de
gemeente Bernheze en de ZLTO
gezamenlijk om samen met
agrarische ondernemers te kijken
naar de invloed van de huidige
ontwikkelingen op de toekomst
van hun bedrijf, de andere een
initiatief van de gemeente samen
met BECO om te komen tot een
duurzame energievoorziening in
Bernheze.
Zomaar twee mooie voorbeelden van participatie. Twee voorbeelden die dit ‘containerbegrip’
gelijk ook wat meer handen en
voeten geven. Want participatie
betekent actieve deelname. Dus
niet passief achteroverleunen,
maar actief samen de handen uit

Foto: Wikipedia

Uit onderzoek van milieudefensie blijkt
dat we in Nederland veel te soepel omgaan met de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. Milieudefensie wordt hierbij
ondersteund door de Wereldgezondheidsorganisatie, toch niet de eerste de beste.
Fijnstof en stikstofdioxide veroorzaken en
verergeren niet alleen ziekten als astma en
COPD, maar ook longkanker en hart-en
vaatziekten.

Op een kaart van Nederland kun
je zien dat het in Nederland en
dan met name, hier, in noordoost
Brabant slecht gesteld is met de
luchtkwaliteit. Belangrijke oorzaken van het hoge gehalte van
deze stoffen in de lucht zijn het
verkeer, met name dieselmotoren, de industrie, uitstoot door
veebedrijven en allerlei andere
vormen van verbranding.
Als je hoort dat er jaarlijks mensen overlijden ten gevolge van
deze ongezonde lucht schrik
je daarvan, maar zolang je die
mensen niet persoonlijk kent
blijft het toch vaak een abstract
verhaal. Ik denk ook niet dat we
bang moeten worden, maar wel
dat we echt moeten aanpakken.
We weten al jaren dat we zuiniger moeten zijn op de aarde,
maar wij zijn echt zelf aan zet. En

Samen
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als ik om me heen kijk zijn steeds
meer inwoners zich hiervan bewust, samen krijgen we het voor
elkaar!

‘samen krijgen we
het voor elkaar’
Daarom ben ik blij met de vernieuwings- en innovatieslag die
door ons provinciebestuur op het
gebied van de veehouderij is ingezet, niet om boeren te pesten,
maar om samen tot een gezonder leefklimaat te komen. En ik
ben blij met Rob Jetten als nieuwe fractievoorzitter van D66.
Zorg voor gezonde lucht en een
goed klimaat zijn bij hem in goede handen!

de mouwen steken. Iets wat je
bijna zou vergeten nu participatie haast een soort politiek modewoord lijkt te zijn geworden
waardoor de eigenlijke betekenis
een beetje uit het zicht verdwijnt.
Deze twee bijeenkomsten geven
in elke geval een hele goede invulling aan het begrip participatie: de gemeente die samen met
burgers de handschoen oppakt,
en samen met burgers bekijkt
hoe maatschappelijke thema’s
opgepakt kunnen worden.
Wat het CDA Bernheze betreft,
is dit een aanpak die we nog
veel vaker willen gaan toepassen. Want samen kunnen we

immers veel meer bereiken voor
ons mooie Bernheze.
Samen leven, samen wonen, samen werken.
cda.nl/bernheze

Echte risico’s op nepgras?
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
De kunstgrasvelden van Avesteyn en VV Heeswijk zijn aan vervanging toe.
Daarom is er nu een voorstel om de toplaag te vervangen. Grootste discussiepunt is de zogenaamde infill, dat zijn de rubber korreltjes die in de de grasmat zitten. Over de mogelijke risico’s van korrels van vermalen autobanden
die nu in de velden verwerkt zijn is de afgelopen jaren al heel wat gezegd en
geschreven.

Politieke Partij Blanco is het niet
eens met de keuze die nu voorgesteld wordt door het college.
Verantwoordelijk
wethouder
Wijdeven wil dezelfde korrels
gaan gebruiken als voorheen,
omdat deze voldoen aan de
huidige norm. Deze korrels zijn
goedkoper dan de alternatieven,
maar leveren mogelijk wel gezondheidsrisico’s op. De korrels
hoeven namelijk (nog) niet te
voldoen niet aan de consumen-

tennorm die geldt voor ander
rubber sport- en spelmateriaal.
Een projectgroep met diverse betrokkenen is tot een unanieme
keuze gekomen voor een duurdere variant, maar het college
legt dit naast zich neer. Politieke
Partij Blanco wil dat er gekozen
wordt voor korrels zonder risico’s, de gezondheid van de sporters staat bij ons voorop. Ook het
risico op vervuiling van de on-

dergrond door het zogenaamde
uitlogen van vervuilende stoffen
uit de korrels, is voor ons een
belangrijke afweging. In ons verkiezingsprogramma hadden wij
daarom al opgenomen dat wij bij
vervanging van kunstgrasvelden
geen vermalen autobanden meer
willen als infill. Wij kiezen voor
een duurzame maar wel duurdere oplossing, maar dan kunnen
we er weer vele jaren veilig tegen.

www.mooibernheze.nl

Online interactief leren
overal en altijd

info@stilios.nl

www.stilios.nl
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Resultaten Bernhezer Burgerpanel:
Eens in de zoveel weken kun je via het burgerpanel van Bernheze je mening geven over thema’s die specifiek voor onze gemeente of in het algemeen belangrijk zijn. inwonerspanel
TipMooiBernheze is een samenwerking van DeMooiBernhezeKrant en onderzoeksbureau Toponderzoek. Alle resultaten zijn te vinden op www.tipmooibernheze.nl
Wonen
De leden van het burgerpanel zijn onlangs bevraagd over wonen in Bernheze. 342 Mensen vulden deze vragenlijst in. Sommige antwoorden vertonen opvallende verschillen per
kern. Waar dat het geval is, lichten we dat hieronder ook toe.

Locatie
en WoninG

Het
overgrote deel van de respondenten woont binnen de bebouwde kom. in Heesch,


Nistelrode
en Loosbroek is dat ruim 90% van de respondenten, in Heeswijk-Dinther toch

ϭ͘
nog
82%. in Vorstenbosch is dat aandeel iets kleiner, maar nog altijd 60%.
 <ƌƵŝƐƚĂďĞůůĞŶ

ϭ͘ <ƌƵŝƐƚĂďĞůůĞŶ

ϭϬϬй
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ϭϬϬй
ϴϬй
ϵϬй
ϳϬй
ϴϬй
ϲϬй
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ϲϬй
ϰϬй
ϱϬй
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;ŶƚŽƚĂĂůсϯϭϮͿ
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,ĞĞƐĐŚ

,ĞĞƐǁŝũŬͲŝŶƚŚĞƌ

>ŽŽƐďƌŽĞŬ

EŝƐƚĞůƌŽĚĞ

Vorstenbosch
sŽƌƐƚĞŶͲďŽƐĐŚ

EĞĞ
:Ă

ϵϬй
,ĞĞƐĐŚ
ϭϬй
ϵϬй

ϴϮй
,ĞĞƐǁŝũŬͲŝŶƚŚĞƌ
ϭϴй
ϴϮй

ϵϮй
>ŽŽƐďƌŽĞŬ
ϴй
ϵϮй

ϵϭй
EŝƐƚĞůƌŽĚĞ
ϵй
ϵϭй

ϲϬй
sŽƌƐƚĞŶͲďŽƐĐŚ
ϰϬй
ϲϬй

EĞĞ

ϭϬй

ϭϴй

ϴй

ϵй

ϰϬй

VerHuizen
Ruim drie kwart van de respondenten in Heesch, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch
heeft geen plannen om binnen vijf jaar te verhuizen. in Loosbroek en Nistelrode is dat
twee derde. in Loosbroek geeft ruim een kwart van de respondenten aan wel te willen
verhuizen binnen een paar jaar. in Nistelrode, Heesch, Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther
twijfelt men daarover. Uit de toelichtingen blijkt dat dit vooral te maken heeft met hun
leeftijd en/of gezondheid en hun wens om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
De meeste respondenten die niet willen verhuizen geven aan tevreden te zijn met wat
ze hebben, ze wonen in een prettige buurt, dichtbij voorzieningen en/of familie en soms
heeft
men al een aangepaste woning. Van de respondenten die wel zouden willen ver

huizen,
zou het merendeel van degenen die nu in Loosbroek wonen naar buiten de

gemeente
Bernheze willen verhuizen, in de andere kernen wil het merendeel in Bernheze

blijven.

ϯ͘ϭĞŶũĞǀĂŶƉůĂŶŽŵƚĞŐĂĂŶǀĞƌŚƵŝǌĞŶŝŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞϱ
ũĂĂƌ͍



,ĞĞƐĐŚ



De meeste respondenten (88%) wonen in een koophuis, in Heeswijk-Dinther (78%) zijn

dat
er iets minder dan gemiddeld in Bernheze, in Loosbroek juist meer (98%).
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Tekort aan betaalbare
huur- en koopwoningen,
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ϴϬй
met nameϳϬй
ϲϬйvoor starters en senioren
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ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
KeuzeS biJ WoninG ϮϬй
ϭϬй
Bij de keuze voor een woningϬй
blijkt de locatie/ligging voor de meeste mensen het belang,ĞĞƐǁŝũŬͲ
sŽƌƐƚĞŶͲ
rijkst, dit wordt door 83% van de ,ĞĞƐĐŚ
respondenten
genoemd.
Daarna
volgen de
huur- of
>ŽŽƐďƌŽĞŬ
EŝƐƚĞůƌŽĚĞ
ŝŶƚŚĞƌ
ďŽƐĐŚ

koopprijs (51%), het comfort (50%) en het woonoppervlak (36%).
/ŬǁŝůŐƌŽƚĞƌǁŽŶĞŶ
ϯй
ϯϳй
Ϭй
ϭϴй
Ϭй
De respondenten die ‘anders’ hebben aangevinkt (11%) noemen als belangrijke factoren
/ŬǁŝůŬůĞŝŶĞƌǁŽŶĞŶ
ϯϱй
Ϯϭй
ϭϬй
Ϯϳй
ϴϰй
vooral: gelijkvloers, rolstoelvriendelijk en seniorproof. Een aantal keren geeft men aan
/ŬŬĂŶŵŝũŶŚƵŝĚŝŐĞǁŽŶŝŶŐŶŝĞƚ
een grote
tuin of grond te willen. Duurzaam
en
worden
beide
Ϭй
ϮϬйenergieneutraal
ϵϬй
ϯй
Ϭйslechts
ŵĞĞƌďĞƚĂůĞŶ
een keer genoemd.
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Kwaliteit
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ϰtĂƚŝƐǀŽŽƌũŽƵĚŽŽƌƐůĂŐŐĞǀĞŶĚďŝũĚĞŬĞƵƐǀŽŽƌĞĞŶ
ǁŽŶŝŶŐ͍
;:ĞŬƵŶƚŵĂǆŝŵĂĂůϯĂŶƚǁŽŽƌĚŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶĂĂŶǀŝŶŬĞŶͿ

ϵϬй
ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй

;ŶсϯϰϭͿ

ϴϯй
ϱϭй

nieuWbouW en VraaG
Bijna de helft van de respondenten (48%) is het (zeer) oneens met de stelling: ‘De bouw
van huizen komt overeen met de vraag naar huizen’. Men vindt het aanbod vaak te duur
en te klein (“postzegels voor de hoofdprijs”). in de toelichting van een respondent zijn
de
 kritiekpunten uit alle andere toelichtingen samengevat: “Particuliere huurhuizen te
duur,
starterswoningen te duur, te veel appartementen, nog steeds te weinig geschikte

betaalbare
levensloopbestendige woningen.” Ook op CPO-projecten heeft men kritiek:

“CPO-projecten
duren veel te lang, onduidelijk wat en hoe” en “Voor de normale burKƉĚŝǀĞƌƐĞƉůĞŬŬĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŽŶǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞǁŽŶŝŶŐĞŶŐĞďŽƵǁĚ͘sĂŶŚƵƵƌŚƵŝǌĞŶƚŽƚWKͲ
gers
zijn deze projecten veel te duur.” Degenen die neutraal hebben geantwoord (21%)
ƉƌŽũĞĐƚĞŶĞŶŬŽŽƉǁŽŶŝŶŐĞŶ͘;DĞƚWKͲƉƌŽũĞĐƚĞŶďĞĚŽĞůĞŶǁĞŚĞƚŽůůĞĐƚŝĞĨWĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ
hebben
onvoldoende inzicht en/of wijzen op huidige bouwactiviteiten en -plannen. Een
KƉĚƌĂĐŚƚŐĞǀĞƌƐĐŚĂƉ;WKͿ͕ĚŝƚŝƐĞĞŶǀŽƌŵǀĂŶƐŽĐŝĂůĞƉƌŽũĞĐƚŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǁĂĂƌďŝũ
van
deze respondenten vindt dat er meer CPO-projecten zouden moeten zijn.
ƚŽĞŬŽŵƐƚŝŐĞďĞǁŽŶĞƌƐŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬŽƉĚƌĂĐŚƚŐĞǀĞƌǌŝũŶǀŽŽƌŚƵŶĞŝŐĞŶŶŝĞƵǁďŽƵǁͲƉƌŽũĞĐƚ͘Ϳ

ϱϬй
ϯϲй
ϭϵй

ϳй

ϭϭй

ϭй



ϲ

;/ŶŚŽĞǀĞƌƌĞďĞŶũĞŚĞƚ;ŽŶͿĞĞŶƐŵĞƚĚĞƐƚĞůůŝŶŐ͍Ϳ
ϯϱй



ŽƉǀƌĂĂŐΗϰtĂƚŝƐǀŽŽƌũŽƵĚŽŽƌƐůĂŐŐĞǀĞŶĚďŝũĚĞŬĞƵƐǀŽŽƌĞĞŶǁŽŶŝŶŐ͍ΗŝƐŚĞƚŵĞĞƐƚŐĞŬŽǌĞŶ
ĂŶƚǁŽŽƌĚ;ϴϯйͿ͗ΗĞůŽĐĂƚŝĞͬůŝŐŐŝŶŐΗ͘

ϯϬй
Ϯϱй

WoninGaanbod in bernHeze
Zeer weinig respondenten vinden het huidige woningaanbod uitstekend. Ongeveer een
ŶĚĞƌƐ͕ŶĂŵĞůŝũŬ͗
derde
van de respondenten in Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch vindt het aanbod wel
 ;ƌŽůƐƚŽĞůͿƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚ
voldoende.
Meer dan de helft van de respondenten in Heeswijk-Dinther en Loosbroek
 ĂŶŐĞƉĂƐƚǀŽŽƌŽƵĚĞƌĞŶ
vindt
het aanbod onvoldoende, in Nistelrode is dat bijna de helft: “Er is een groot te ůůĞƐŐĞůŝũŬǀůŽĞƌƐ;ϮǆͿ
kort aan betaalbare huur- en koopwoningen”, met name voor starters en senioren. Ook
 ƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
degenen die ‘anders’ hebben aangegeven, noemen het gebrek aan seniorenwoningen,
 ŽƵǁŐƌŽŶĚ

starterswoningen
en sociale huurwoningen. De prijs voor zowel huur- als koopwoningen
 ĂƚƐůĂĂƉŬĂŵĞƌĞŶďĂĚŬĂŵĞƌďĞŶĞĚĞŶǌŝũŶ͘

vindt
men te hoog.






















ĂƚǁĞǀŽůůĞĚŝŐŽƉĚĞďĞŐĂŶĞŐƌŽŶĚŬƵŶŶĞŶǁŽŶĞŶ
ĞƌƵŝŵƚĞ͕ƌƵŝŵƚĞŝŶĚĞůŝŶŐ
ŝĐŚƚďŝũŚƚǁŝŶŬĞůĐĞŶƌƵŵ
ϱtĂƚǀŝŶĚũĞǀĂŶŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚŝŶũĞĚŽƌƉ͍
;ŶƚŽƚĂĂůсϯϭϭͿ
ƵƵƌǌĂĂŵŝƐ
ϴϬй
'ĂƌĂŐĞ;ϮǆͿ
ϳϬй
'ĞůŝũŬǀůŽĞƌƐůĞĞĨƚŝũĚϳϱĞŶϳϭũĂĂƌ
ϲϬй
'ĞůŝũŬǀůŽĞƌƐ
ϱϬй
'ĞƐĐŚŝŬƚĞƐĞŶŝŽƌĞŶǁŽŶŝŶŐϰϬй
ϯϬй
'ƌŽŶĚ
ϮϬй
'ƌŽŶĚŐĞďŽŶĚĞŶ
ϭϬй
'ƌŽŶĚŐĞďŽŶĚĞŶǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌƐĞŶŝŽƌĞ
Ϭй
,ĞĞƐǁŝũŬͲ
sŽƌƐƚĞŶͲ
'ƌŽƚĞƚƵŝŶ
,ĞĞƐĐŚ
>ŽŽƐďƌŽĞŬ EŝƐƚĞůƌŽĚĞ
ŝŶƚŚĞƌ
ďŽƐĐŚ
,ĞƚŝƐƚĞĚƌƵŬƚĞǀŽůǀŽŽƌĞĞŶĚŽƌƉ
,ĞƚŚƵŝĚŝŐĞǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚŝƐ
/ŬǁŝůĚĞƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌŚĞƚĂĂŶůĞŐŐĞŶǀĂŶĞĞŶƚƵŝŶŝŶĐů͘ŐƌŽĞŶƚĞƚƵŝŶ͘
ϭй
ϭй
Ϭй
ϭй
ϰй
ƵŝƚƐƚĞŬĞŶĚ
/ŶĐĞŶƚƌƵŵĞŶďĂĚͬƐůĂĂƉŬĂŵĞƌďĞŶĞĚĞŶ
,ĞƚŚƵŝĚŝŐĞǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚŝƐ
>ĞǀĞŶƐůŽŽƉďĞƐƚĞŶĚŝŐ
ϯϴй
ϭϲй
Ϯϯй
ϯϬй
ϯϮй
ǀŽůĚŽĞŶĚĞ
DĂŬŬĞůŝũŬƚĞŽŶĚĞƌŚŽƵĚĞŶ
,ĞƚŚƵŝĚŝŐĞǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚŝƐ
DŽĞƚŐĞůŝũŬǀůŽĞƌƐǌŝũŶ
Ϯϯй
ϱϰй
ϲϳй
ϰϳй
ϭϲй
ŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞ
Eǀƚ
ŶĚĞƌƐ

ϭϬй

ϱй

Ϯй

ϰй

ϯй

/ŬŚĞďŐĞĞŶŝĚĞĞǁĂƚŚĞƚ
ǁŽŶŝŶŐĂĂŶďŽĚŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚŝƐ

Ϯϴй

Ϯϱй

ϴй

ϭϴй

ϰϱй


ϭϬ





Ϯϭй
ϭϲй

ϭϱй
ϭϬй

ϴй

ϱй
Ϭй

Ϯй
ĞĞƌŵĞĞĞĞŶƐ

DĞĞĞĞŶƐ

EĞƵƚƌĂĂů

DĞĞŽŶĞĞŶƐ

ĞĞƌŵĞĞ
ŽŶĞĞŶƐ

tĞĞƚŶŝĞƚ

KƉƐƚĞůůŝŶŐϲĂŶƚǁŽŽƌĚƚϭϬйǀĂŶĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶ͗Η;ǌĞĞƌͿŵĞĞĞĞŶƐΗ͘ϰϴйǀĂŶĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶ
ĂŶƚǁŽŽƌĚƚ͗Η;ǌĞĞƌͿŵĞĞŽŶĞĞŶƐΗ͘
,ĞƚŵĞĞƐƚŐĞŬŽǌĞŶĂŶƚǁŽŽƌĚ;ϯϮйͿŝƐ͗ΗDĞĞŽŶĞĞŶƐΗ͘ŝƚŝƐŽŽŬŚĞƚŵŝĚĚĞůƐƚĞĂŶƚǁŽŽƌĚ;ŵĞĚŝĂĂŶͿ͘

dŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ
EĞƵƚƌĂĂů
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op donderd
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25 oktober
ƌǌŽƵĚĞŶŵĞĞƌWKƉƌŽũĞĐƚĞŶŵŽĞƚĞŶǌŝũŶ
gaat
,ĞďŝŬŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞǌŝĐŚƚŽƉ
de volgende
,ŝĞƌŬĂŶŶŝŬŐĞĞŶŽŽƌĚĞĞůŐĞǀĞŶ͘/ŬĚĞŶŬĚĂƚĚĞŚƵŝĚŝŐĞŚǇƉŽƚŚĞĞŬŵĂƌŬƚĚĞ
vragenlijst e
ƐĐŚƵůĚŝŐĞŝƐ͘
ruit,
m
e
t de onderw
/ŬǀŝŶĚĚĂƚĞƌǀĂĂŬǁŽƌĚƚŐĞďŽƵǁĚǀŽŽƌƐĞŶŝŽƌĞŶ͕ƚĞƌǁŝũůĚĞǀĞƌŬŽŽƉͬŚƵƵƌĚĂĂƌŶĂ
erpe
ƚĞŐĞŶǀĂůƚ͘,ĞƚǁŽƌĚƚŐĞƐƚĞůĚĚĂƚĞƌǀƌĂĂŐŶĂĂƌŝƐ͕ŵĂĂƌǀŽůŐĞŶƐŵŝũǀĂůƚĚŝƚǁĞůŵĞĞ͘
Sinterklaas & n
EƵŶŽŐŶŝĞƚŵĂĂƌĂůƐŐĞƐƚĂƌƚǁŽƌĚƚŵĞƚǁĂƌƚĞDŽůĞŶϮĚĂŶǁŽƌĚƚŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐ
Kerst
ǀŽůĚĂĂŶĂĂŶĚĞǀƌĂĂŐ
je
mening geven en mee-

Wil jij ook

praten over
belangrijke onderwerpen die
DĞĞ
 ƉŽƉƌŽũĞĐƚĞŶĚƵƌĞŶǀĞĞůƚĞůĂŶŐ͕ŽŶĚƵŝĚĞůŝũŬǁĂƚĞŶŚŽĞ͘
in Bernheze
spelen? Meld je dan nu aan voor
ŽŶĞĞŶƐ
 ƌǌŝũŶŵĞĞƌŚƵŝǌĞŶŶŽĚŝŐŝŶĚĞƐŽĐŝĂůĞƐĞĐƚŽƌ͘ƌƐƚĂĂŶǀĞĞůŬŽŽƉǁŽŶŝŶŐĞŶƚĞŬŽŽƉ͘
ŶƉĂŶĚĞŶĚŝĞůĞĞŐƐƚĂĂŶŝƐǀŽŽƌŶŝĞŵĂŶĚŐŽĞĚ͘KŽŬǁŝŶŬĞůƉĂŶĚĞŶŶŝĞƚ͘ďŽƵǁĚĞǌĞ
ons burgerpanel
via www.tipmooibernheze.nl.
ĚĂŶŽŵ͍
Alles is anoniem
en het invullen van de vragenlijsten kost maar een
 ƌǌŝũŶƚĞǁĞŝŶŝŐ;ďĞƚĂĂůďĂƌĞͿŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶĞŶƚĞǁĞŝŶŝŐǁŽŶŝŶŐĞŶǀŽŽƌϲϬнϳϬͲ
paar minuten!
 ƌǌŽƵŵĞĞƌĂĂŶďŽĚŵŽŐĞŶǌŝũŶǀĂŶůĞǀĞŶƐůŽŽƉďĞƐƚĞŶĚŝŐĞǁŽŶŝŶŐĞŶŝŶĚĞŚƵƵƌͲĞŶ







Ϯϭй

ϮϬй




ϱ

;ŶсϮϲϴͿ

ϯϮй

ŬŽŽƉƐĞĐƚŽƌǀŽŽƌƐĞŶŝŽƌĞŶ͘
,ĞƚƐŽŽƌƚǁŽŶŝŶŐĚĂƚǁŝũǁĞŶƐĞŶ͕ǁŽƌĚƚŶĂƵǁĞůŝũŬƐŐĞďŽƵǁĚ
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oKToBER

WOONMAAND
Column Albertine
Woonmaand
Jaren geleden is oktober
de woonmaand geworden.
Toendertijd kwam dit omdat
vroeger oktober een ‘slechte’
maand was, er kwamen minder mensen naar de winkel en
er werd dus minder verkocht.
Er moest aandacht komen voor
wonen en die kwam er!
Tegenwoordig is oktober een
leuke en goede maand geworden, wat in mijn ogen ook
helemaal logisch is.

vroeg naar je warme bed. Dit
zijn dingen die we dan weer
sneller doen. En omdat we
weer meer binnen leven is het
fijn om daar het comfort ook op
aan te passen.
Natuurlijk de aankleding van
je huis, kussentjes, kaarsjes,
windlichten enzovoort. Maar
ook juist eindelijk die fijne
stoel of bank aanschaffen of
dat fijne bed met warm dekbed
is nu heerlijk.

Na de zomer is het ook weer
fijn dat het afkoelt en ‘s avonds
eerder donker is en we meer
binnen gaan
leven in plaats
van buiten.
Lekker lang
tafelen,
gezellig
op de
bank met
kaarsjes
aan of

Wij vinden het ook leuk om
deze maand extra aandacht
te besteden aan jullie, onze
trouwe klanten. Zo willen we
eind van deze maand een leuk
woonweekend organiseren
met mooie extra’s! Houd hiervoor onze website, Facebookpagina en advertenties goed in
de gaten.

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

Kwasten reinigen
Ben je klaar met de verfklus?
Schraap dan eerst zoveel mogelijk verf van de kwasten af.
Daarna kun
je de kwasten schoonmaken. Let
hierbij wel
op dat je de
juiste manier
hanteert
aangezien er verschillende
typen verf zijn.
heb je gewerkt met verf op waterbasis? Leg de kwasten dan
in een bak met warm water.
Laat de kwasten ongeveer twee
uur weken. Droog vervolgens
de kwasten af met een schone doek en bewaar ze op een
droge plek.
Ben je aan de slag gegaan met
verf op terpentinebasis? Schenk
dan een kleine hoeveelheid
terpentine in een klein schoon
potje of blikje en druk de kwast
tegen de zijkanten zodat de terpentine tot onderaan de haren
komt. Laat de kwasten twee uur
weken. Droog ze vervolgens af
met een schone doek en bewaar ze ook op een droge plek.
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een interieur met een
gouden randje
Mag jouw interieur best een tikkeltje luxe uitstralen? En ben jij fan
van zachte stoffen en kleuren als goud en roze? Met deze tips creëer
je een luxe interieur met een touch of gold.
Ga voor een vleugje goud
Bling bling! Met de producten
van Riverdale richt je je huis in
volgens het thema ‘Lady Boudoir’: betover, verwonder en
verleid. Als wij aan betoveren
denken, denken we aan goud.
Goud combineert prima met
roze, (room)wit, groen, roest en
warme grijstinten.
Ronde vormen
Het gebruik van ronde vormen
in je interieur doorbreekt de
rechte lijnen en zorgt voor een
organisch en speels effect. Kies
bijvoorbeeld voor een ronde
poef. Deze alleskunner is perfect
als zitplek, bijzettafel en hocker.
Zachte stoffen
Zachte stoffen als velvet geven
je interieur een rijke uitstraling.
Velvet is perfect voor de bank of
een overdaad aan kussens.

Kaarslicht
Wat ons betreft onmisbaar in
een interieur met een gouden
randje: kaarslicht. Het flikkerende licht geeft je kamer een instant mysterieuze sfeer. Overdag
doen geurstokjes het werk.
Bron: VTwonen/riverdale
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Het is verrassend vernieuwd
bij coppens Warenhuis!

werk in

VOLKEL - Als je bij coppens Warenhuis de eerste deur door loopt zie je meteen: hé, het is hier veranderd! Warenhuis coppens heeft de entree totaal vernieuwd! Nu kom je binnen in een ruime hal met
onder andere een pvc-vloer uit eigen collectie. En niet alleen de entree is vernieuwd. Rechts in het
warenhuis vind je nu de totaal vernieuwde woonafdeling. De collectie tapijt, pvc-, novilon- en laminaat vloeren is uitgebreid met gordijnen en raamdecoratie. Bij ons kun je nu terecht voor het complete
woonbeleven! De nieuwste trends voor jong en oud. in onze brochure kun je hier een klein deel van
vinden.

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in
(natuursteen) vloeren, badkamers,
toiletten en keukens.
Voor complete verbouwingen, aanbouwen
en badkamers kunt u bij ons terecht
Voor complete verbouwingen en
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

cadeau-maand
Dat is mooi, al die aanbiedingen voor de aankomende feestdagen. Woonaccessoires voor
elk interieur. De nieuwste trend
voor deze winter zijn de cactussen. Dit geeft een basis waarmee je veel kunt bedenken. Een
enorm aanbod aan speelgoed.
Je kunt werkelijk alles vinden.
Een grote collectie Bruder, boerderij-speelgoed, zoveel zie je
nergens anders. Een complete collectie Lego, Playmobil en
V-tech. Een meterslange stelling
gevuld met puzzels met allerlei
afbeeldingen. De collectie 999
games biedt voor iedereen een
leuk spel. Ook op huishoudelijk
gebied zijn er tal van leuke en
praktische cadeaus te vinden.
Coppens Warenhuis speelt in
op alle seizoenen. Het is nu

najaar, herfst, we zijn alweer
op weg naar december. in de
twee showhallen vind je op dit
moment een groots opgezette
kerstshow, een uitgebreide collectie Oktoberfest-kleding en
halloweenartikelen. Dit wil niet
zeggen dat er geen tuinmeubelen en barbecues meer te vinden
zijn. integendeel, er wordt immers steeds vaker gebarbecued
in de winter. Zelfs met de jaar-

wisseling zie je steeds vaker dat
er lekker van de barbecue gegeten wordt. Voor de jaarwisseling
2018-2019 hebben we alweer
de mooiste vuurwerkcollectie samengesteld. Hierover volgt binnenkort meer nieuws.
Kom eens kijken tijdens de tiendaagse, zondag 21 en 28 oktober zijn wij extra open van 12.00
tot 17.00 uur, de koffie staat
klaar!

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

e
Vernieuwd
!
showroom

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
• 06-53208815
u T:
Nieuwe
Erven
21 u21Heesch
0412 45 61 98

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode.
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties.
Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv ketels, sanitair, leidingen en
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

r
supteie
Ac

Intergas cv ketel
Hre 28-24 cw4

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

€ 850,00
op=op
Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur
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Koninklijk Vrienden- en
Jubilarissenconcert

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

LADY BIRD
Donderdag 25 oktober LADY
BIRD
HEESWIJK-DINTHER - Koninklijke Fanfare St. Willibrord Heeswijk is als oudste Brabantse Fanfare trots
op haar leden en vrienden. Om die reden worden de vrienden en leden die jarenlang hun energie en
muzikale talenten inzetten voor de vereniging in het zonnetje gezet.
Op 21 oktober worden opnieuw
muzikanten geëerd tijdens het
vrienden- en jubilarissenconcert.
Op deze zondag geven de slagwerkgroep en het fanfarekorps,
onder leiding van respectievelijk
Wim van Zutphen en Hans Thijssen, een spetterend concert.

renlange inzet.
60 jaar: Harrie de Bie, Gerrie v.d.
Broek en Martien Langenhuijsen.
50 jaar: Rien v.d. Akker en Mea
v.d. Doelen-Jacobs.
12,5 jaar: Fenna Nijssen, Mike
van Uden, Stijn Verhoeven en
Tom van Zutphen.

De Stichting is jarenlang op de
achtergrond actief om sponsoren te zoeken en ondersteunt
meerdere malen per jaar de fanfare als grote investeringen gedaan moeten worden. Gerrit v.d.
Putte heeft als voorzitter daar
jarenlang sturing aan gegeven.

Tijdens het concert worden maar
liefst negen muzikanten in het
zonnetje gezet vanwege hun ja-

Bovendien neemt Gerrit v.d. Putte officieel afscheid als voorzitter
van Stichting Vrienden.

Het concert start om 11.00 uur
in de aula van CC Bernrode en
de toegang is gratis.

CC Servaes bedankt stemmers/Keezavond
HEESWIJK-DINTHER - CC Servaes bedankt iedereen die een stem heeft uitgebracht op dit cultureel
centrum. Het aantal stemmen heeft geresulteerd in een opbrengst van € 968,- waarvoor er binnen CC
Servaes een passende bestemming zal worden gezocht. Nogmaals iedereen hartelijk dank!
Keezavond 12 oktober
Vorige week vrijdag is er in
CC Servaes weer een gezellige
keezavond geweest waarbij Anja
en Dolinda met de eerste prijs
naar huis gingen. Op vrijdag 9
november is de eerstvolgende
keezavond en ook op vrijdag 21
december ben je van harte welkom.

inschrijfgeld dat € 10,- per koppel bedraagt. Op de avond zelf
kun je je ook nog aanmelden.
Op 9 november zal de zaal open

zijn om 19.00 uur en wordt er
om 19.30 gestart in vijf ronden. Veel spelplezier en tot ziens
op vrijdag 9 november in CC
Servaes!

De Avond van de Protestsong
BERNHEZE - Zin in een bijzondere avond uit? Kom dan naar
‘De Avond van de Protestsong’
waar zowel muziek als geschiedenis in de schijnwerpers staan.
Muziek is van alle tijden
Maar welke invloed heeft de
geschiedenis op muziek uitgeoefend en andersom? Ontdek het
tijdens De Avond van de Protestsong die bibliotheken Bernheze 26 oktober organiseert in
samenwerking met CC Nesterlé in Nistelrode. Oktober is de
‘Maand van de Geschiedenis’
en het thema van dit jaar is Opstand. En hoe kun je beter in opstand komen dan door muziek?
Want wie kent de protestsongs
tegen de Vietnamoorlog niet?

Zowel humor als drama in een
turbulente relatie tussen moeder
en haar tienerdochter
‘Lady Bird’ is het regiedebuut van actrice Greta Gerwig (Frances Ha),
die tevens het scenario heeft geschreven. Christine ‘Lady Bird’ McPherson (Saoirse Ronan, ‘Brooklyn’, ‘Atonement’) zet zich af tegen
haar eigenzinnige moeder (Laurie Metcalf, ‘The Big Bang Theory’),
maar ze lijkt meer op haar dan ze denkt. Lady Birds moeder is een
verpleegster die keihard werkt om te zorgen dat er brood op de plank
komt nadat haar vader (Tracy Letts, ‘The Big Short’) zijn baan is kwijt
geraakt. ‘Lady Bird’ speelt zich af in het Californische Sacramento in
2002, tegen de achtergrond van een snel veranderend economisch
klimaat.
De film werpt een indringende blik op de relaties die ons vormen, de
idealen die ons kenmerken en de schoonheid van een plaats die je je
thuis mag noemen.
Donderdag 25 oktober – aanvang 20.15 uur
Elke laatste donderdag van de maand organiseert CC Nesterlé een
filmavond. Voor tijdige achtergrondinformatie over komende films
kan men zich aanmelden voor de filmmail via
www.nesterle.nl. Kaartjes à € 5,- zijn vanaf 19.30
uur aan de kassa verkrijgbaar.

De organisatie is in handen van
SEM events. Hebben jij en je
teamgenoot zin in een gezellige
keezavond met leuke prijzen?
Schrijf je dan snel in als koppel
door te mailen naar
info@sem-events.nl. Je ontvangt
dan per mail een bevestiging
met een betalingslink voor het

LADY BIRD vertelt het verhaal
van een rebelse leerling die op het
punt staat af te studeren aan de
Nest
conservatieve middelbare
,
zo dic erléschool.
htbij.
K
Ze wil gaan studerenoin
York
m, New
& ont geniet
moet
en aan haar familie ontsnappen.
!
WWW.neSTerle.nl
Ze besluit op zoek te gaan naar
zichzelf en ontvlucht haar thuisstad Sacramento.
De film legt zowel de humor als
het drama bloot in de turbulente
relatie tussen een moeder en haar
tienerdochter.

HEESCH - Stichting de Rooie Tesneuzik gaat met de tijd mee. Voor
de pronkzitting van 2019 worden kaarten online aangeboden. In
2019 is de pronkzitting gepland op 11, 12, 17, 18 en 19 januari.

Live muziek
Dat muziek en geschiedenis hand
in hand gaan, wordt deze avond
getoond. De band Co-Incidental
laat verschillende, bekende protestsongs horen. En de sprekers
Peter van de Broek, Henk Buijks
en Peter van der Wijst zetten de
songs en hun betekenis in een
historisch perspectief waarin ze
de bezoeker mee terug nemen
naar de 20e eeuw. Beleef deze
historische avond mee op vrijdagavond 26 oktober om 20.00
uur in CC Nesterlé.
Kaarten zijn voor bibliotheekleden € 2,50 en voor niet-leden
€ 3,50. De kaarten zijn te koop
via www.nobb.nl en aan de balie
van de bibliotheken.

Pronkzitting Rooie
Tesneuzik gaat online
Op 21 november vanaf 19.00
uur is er een mogelijkheid om
via een paar drukken op de knop
kaarten te bestellen voor één
van de avonden. Er zal een link
beschikbaar zijn op
www.rooietesneuzik.nl.

Kom jij ook gisteren ontdekken
om vandaag te begrijpen?

Dit betekent dat je niet meer lange tijd in een rij hoeft te wachten op de kaartverkoopavond bij
‘t Tunneke, maar dat het thuis
kan worden geregeld achter de
eigen computer. Hiermee wordt
een lastige horde weggenomen
om aan pronkzittingkaarten te
komen. Gemak dient de mens!

Op basis van het Visitor Control
platform heeft Weerdenburg
Web Works een gebruiksvriendelijk programma ontwikkeld.
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BERNHEZE BOUWT
Verbouw voormalig gemeentehuis Nistelrode

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928
info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

Hans van der Velden en Frank van Zoggel

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Hans van der Velden Aannemersbedrijf en Van Zoggel Bouwbedrijf,
beide uit Vorstenbosch, zijn afgelopen week als bouwteam gestart met de verbouw van het voormalige
gemeentehuis in Nistelrode. In opdracht van Derrick en Gijs de Lorijn en Jan van Erp, als privé-investeerders worden er 11 appartementen gebouwd, waarbij de uitstraling van het pand intact blijft. De lente van
2019 kunnen de nieuwe huurders al genieten van hun nieuwe woning. Er zijn nog enkele appartementen
beschikbaar. Heb je interesse? Mail dan naar info@ceelenrentmeesters.nl.

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Breng eens een bezoek aan onze showroom

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

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

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

■

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
d
r
a
a
Uw w
ti
a
v e
onze moti

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

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

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
Kozijnen

Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Kozijnen
Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n
n Deuren
n Deuren
Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n n

Ontwerp
bouwtips
* Door goed het ontwerp van
uw huis van te voren te visualiseren, kun je het steeds
beter passend maken.
* Loop eens door je toekomstige straat op jouw kavel
af: wat wil je zien als je aankomt? Zie je de entree?
Je tuin? Je mooie plekjes?
* Loop van de straat jouw kavel op: waar zet je je auto
neer, waar je fiets en hoe
kom je je huis binnen met
(zware) boodschappen?
* Kijk hoe de zon valt op je
locatie door de dag heen en
plan aan de hand daarvan
waar de ruimtes komen.
* Zet je huis op het deel van
je locatie dat het minst aantrekkelijk is, dan kijk je uit op
de mooiste plek!
* Ontwerp je buitenruimte
direct naast de leefruimte,
zodat deze gebruikt gaat
worden als een verlengde
van de leefruimte.
* Een buitenruimte ontwerp je
als een buitenkamer: deels
omsloten met (groene)
wanden en idee van een dak
(bijvoorbeeld een pergola).
* Ontwerp aan de zuidkant
een dakoverstek, waar de
zon in de winter onderdoor
kan en die in de zomer schaduw geeft.
* Een fijne plek om te zonnen
is tegen de Zuidgevel aan.
Hier heb je ook in het voorjaar en herfst veel aan.
* Ontwerp twee erkers naast
elkaar en aan de buitengevel ontstaat een intieme zitplek er tussenin.
Bron: www.hetkavelhuis.nl

n

MOTIVERING VOOR
AFWIJKING VAN
EEN BESTEMMINGSPLAN

Vouwwanden

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

ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op het
gebied van ruimtelijke

ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

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

Haal de
zon in
huis

Als u het voornemen hebt om te
bouwen of om een bestaand pand
of perceel te gebruiken voor een
andere functie, dan kan het zijn dat
dit niet past binnen het geldende
bestemmingsplan.

Om uw voornemen dan toch mogelijk
te maken zal het bestemmingsplan moeten worden herzien of een
omgevingsvergunning ‘afwijking bestemmingsplan’ moeten worden
aangevraagd. Voor beide procedures is altijd een goede ruimtelijke
onderbouwing nodig.
Wat is nu een goede ruimtelijke onderbouwing?
In een ruimtelijke onderbouwing komt een groot aantal onderwerpen
aan de orde. Hoe ingrijpender en omvangrijker uw voornemen, des te
uitvoeriger zal de onderbouwing moeten zijn. In het algemeen zal dit
afhangen van:
• De aard en omvang van het project
• De mate van ingrijpendheid in de ruimtelijke structuur
• De actualiteit van het (gemeentelijk) ruimtelijk beleid en de
relevantie van het beleid van andere overheden
• De aanwezige waarden (in de meest brede zin van het woord) en
• De milieugevolgen.

EEN RUIMTELĲKE ONDERBOUWING
MOTIVEERT DE AFWĲKING VAN HET
BESTEMMINGSPLAN
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

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

COLUMN
ONNO

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Binnen
1 dag
geplaatst!

Het gaat er bij een ruimtelijke onderbouwing dus om, dat u aantoont
dat uw plan onder meer:
• Past in het (ruimtelijk) beleid van rijk, provincie en gemeente
• In overeenstemming is met milieuwetgeving op het gebied
van geluidhinder, geurhinder, luchtkwaliteit, bedrijven en
milieuzonering, bodemkwaliteit en externe veiligheid
• Geen risicotoename voor de volksgezondheid betekent
• Geen verstoring betekent van archeologische waarden
• Geen verstoring van de leefomgeving van planten en dieren
• Voldoet aan regels met betrekking tot de waterhuishouding en
wateraspecten
• Er sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat en
• Dat bestaande functies niet worden gehinderd of belemmerd.
Principeverzoek
U moet dus nogal wat uitzoeken en aanleveren. Als u nu wilt
weten of de gemeente überhaupt bereid is om mee te werken aan
uw plannen, kunt u het beste uw plan eerst in de vorm van een
principeverzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders
voorleggen.
Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat het college van
Burgemeester en Wethouders van uw plannen vindt.
Aan de hand van het principeverzoek bepaalt het college of het al dan
niet bereid is om de planologische procedure op te starten, die nodig
is om medewerking te verlenen aan uw initiatief. De achterliggende
gedachte van het principeverzoek is dat u, op informele wijze en
zonder al te veel kosten te hoeven maken, kunt informeren naar de
kans van slagen van uw plannen.
Loopt u met de gedachte om een (bouw)plan te realiseren of hebt u
andere plannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan?
Laat u goed adviseren!

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

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel

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

Vorstenbossche Boys JO19-1 krijgt nieuwe polo’s

boksen

badminton

zwemmen

waterpolo
tafeltennis
Woensdag
17handboogschieten
oktober 2018

korfbal

Altior pakt
belangrijke punten
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag speelde Altior thuis tegen
De Peelkorf. De gasten zijn een directe concurrent in de onderste
regionen, wat een overwinning van extra belang maakte.

VORSTENBOSCH - Architectenbureau Leenders en Machinaal Timmerbedrijf Van Heertum BV hebben
zaterdag 13 oktober de jongens en leiders van de Vorstenbossche Boys JO19-1 nieuwe polo’s gegeven,
zodat ze buiten het veld ook als één team zullen zijn.
Machinaal Timmerbedrijf Van
Heertum BV is een traditioneel
familiebedrijf, gespecialiseerd in
het produceren van houten kozijnen, ramen en deuren en levert zowel aan bedrijven als aan
particulieren.
Samen met haar vakkundige
werknemers staat zij garant voor
goede en degelijke producten.
Ronde, getoogde of schuine kozijnen, een verbouw of aanbouw
voor een woonhuis, nieuwbouw
of renovatie van seriematige projecten, van Heertum BV
maakt het graag voor jou!

Architectenbureau Leenders is
hét bureau of je nu op zoek bent
naar een architect voor het ontwerp van jouw droomwoning,
een bedrijfspand, een school of
een combinatiegebouw. Leenders Architecten krijgt voor jou
grip op iedere opdracht. Naast
het maken van het ontwerp
staat ze jou ook graag bij in de
procesmatige kant van het gehele bouwproces, tot en met beheer en onderhoud. Architectenbureau Leenders neemt graag
verantwoordelijkheden op haar
schouders waardoor jij met minder zorgen en meer ontspannen

het bouwproces kunt beleven.
Na de officiële overhandiging
van de nieuwe shirtjes, de bloemen, een dankwoordje en de foto’s gingen de spelers en leiders
in hun nieuwe polo’s onderweg
naar de tegenstander. Daar werd
1-1 gelijk gespeeld.
Architectenbureau Leenders en
Machinaal Timmerbedrijf Van
Heertum; namens de JO19-1 en
het jeugdbestuur hartelijk bedankt voor het sponsoren van
de mooie polo’s. De JO19-1 zal
deze dan ook met trots iedere
week dragen.

Nieuwe shirtsponsor Altior C2

biljarten
duivensport
De
pupil van
de week,judoEvi van
Erp, gaf alvast het goede voorbeeld door de doorloopbal, die
ze voor aanvang van de wedstrijd
mocht nemen, met overtuiging
wist te maken. Altior nam vanaf
het eerste fluitsignaal meteen het
schaken
initiatief
en maakte 2-0.
Bij 3-3
dammen
wisten de gasten de stand nog
gelijk te trekken, maar Altior nam
snel het initiatief weer over. De
ruststand was1cm6-4.
In de tweede
b
helft bleef Altior de bovenliggende ploeg, al verzuimden de dacm b
mes om het 1,2
verschil
ook in doelpunten uit de drukken. Ondanks
dat kwam de voorsprong niet in
gevaar en werd de wedstrijd geb
wonnen met1,4cm
11-9.

Altior 2-Swift 3: 6-8
autosport
NDZW2-Altior
3: 1-13 karten
Altior 4-Celeritas/Avanti 4: 6-4
Corridor R1-Altior R1: 4-8
DAW Schaijk A1-Altior A1: 9-14
VIOS A2-Altior A2: 6-8

vissen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

Evi van Erp

Prinses Irene A2-Altior A3: 8-6
DAKOS B1-Altior B1: 6-2
Celeritas B1-Altior B2: 9-8
Altior C1-DDW/SDO’99 C1: 5-4
Celeritas C1-Altior C2: 3-3
Altior C3-DAW Schaijk C2: 6-7
motorsport
Altior D2-De
Korfrakkers D2:
1-15
Altior E1-Korloo E1: 7-5
Celeritas E1-Altior E3: 4-8
SCMH W1-Altior W2: 3-14.

voetbal

Een doelpunt
is genoeg voor Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen week werden de meiden
van Altior C2 in nieuwe shirtjes
gestoken die door Langenhuizen
Hoveniers en Aanneming werden gesponsord.
De meiden zijn hier heel blij mee
en willen dan ook Langenhuizen,
die goed is in het bedenken van
jouw droomtuin, bedanken voor
dit mooie gebaar want zonder
deze sponsor was de foto niet zo
mooi geweest!
Danny Aarts in duel met Pim Nellen

voetbal

FC de Rakt te sterk voor WHV

UDEN/LOOSBROEK - Het zit WHV de laatste weken niet mee. Afgelopen weekend ontbrak de hele
voorhoede door blessures en hierdoor ging WHV van start in een 4-4-2 opstelling tegen een goed
voetballend FC de Rakt. In het begin kon WHV nog aardig meekomen en waren er enkele kleine kansen
maar het waren toch de gastheren van FC de Rakt die de score openden. In de twaalfde minuut was het
een vrije trap die de 1-0 achterstand op het bord bracht. WHV was hierdoor geschokt en zes minuten
later was het al 2-0 toen een aanval over rechts werd afgerond met een rake kopbal.
Na dit doelpunt moest de aangewezen scheidsrechter met een
blessure van het veld, hij kon de
wedstrijd niet afmaken.
Gelukkig was er een KNVB
scheidsrechter aanwezig die de
wedstrijd kon hervatten. Deze
pauze had WHV goed gedaan
want in de 22ste minuut was het
Teun van Mil die de 2-1 maakte voor WHV. Helaas moest kort
daarna Jurrien van de Rakt ook
geblesseerd het veld verlaten.
Wederom een aderlating voor
WHV die werd gevolgd door de
3-1 van FC de Rakt. WHV probeerde het nog wel voor rust
maar was onmachtig om het FC
de Rakt moeilijk te maken.

SEVENUM/HEESWIJK-DINTHER Op deze zomerse zondagmiddag stond in Sevenum het duel
tussen Sparta ’18 en de mannen
van VV Heeswijk op het programma.
Het was Heeswijk dat in de eerste helft het heft in handen nam.
Het dichtst bij de openingstreffer
kwam ze na een diepe bal van
Coen van Zutven waarbij Stef
Adank alleen op de keeper af
leek te gaan. Echter kon centrale

keeper niek hield
zijn doel schoon

De tweede helft was van beide
ploegen matig tot slecht met
weinig goed voetbal. WHV probeerde het wel met veel inzet,
maar dat mocht niet baten. Het

enige hoogtepunt in de tweede
helft was een penalty van FC de
Rakt in de 80ste minuut die werd
benut. 4-1 voor FC de Rakt, een
verdiende overwinning!

verdediger Danny Vullings met
een uiterste krachtinspanning
de bal van richting veranderen
waardoor hij zijn eigen keeper
nog aan het werk zette. Gedurende de eerste helft lukte het
Sparta ’18 toch om de gasten
wat terug te dringen en te voetballen op de helft van de tegen-

Foto: Hans Heesakkers

stander. Verder dan wat afstandschoten kwam de thuisspelende
ploeg niet.
Net voor de rust viel de goal dan
toch aan de andere kant. Na een
korte combinatie aan de zijkant
dribbelde Danny Aarts naar binnen en wilde de bal de zestien
insteken. Hier zat nog net een
voet van de tegenstander tussen, waarna de Heeswijkse spits
Adank alert reageerde en de afvallende bal vanaf 16 meter buiten het bereik van de keeper net
onder de lat wist te plaatsen.
Na de rust ontstond er een ander spelbeeld omdat beide ploegen wat minder aan voetballen
toekwamen. Sparta probeerde
vooral gevaarlijk te worden door
vanuit de zijkant de ballen voor
de goal te krijgen. Dichterbij dan
een afgeslagen bal die ineens op
het doel werd geschoten door
Pim Nellen is Sparta ’18 echter
niet geweest, wat ervoor zorgde dat keeper Niek van Zutphen
zijn doel schoon hield.

kaarten/bridgen
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budo

Zes keer goud tijdens
Wesley Pittens wint E2 klasse Districtskampioenschap judo
bij het ONK Enduro
GILZE/BERNHEZE - Afgelopen zondag werden in Gilze de jaarlijkse Districtskampioenschappen judo

georganiseerd voor jongens en meisjes onder de 12 jaar. De judoka’s van Van Buel Sports wisten maar
liefst veertien podiumplaatsen te veroveren.

Senn van Buel wist zich voor de
vijfde keer op rij tot Kampioen
van het District te kronen bij de
jongens onder de 12 jaar tot 30
kilogram.

motorsport

HELLENDOORN/VORSTENBOSCH - Wesley Pittens van
Yamaha Team Pittens Racing
heeft zaterdag in Hellendoorn
het Open Nederlands Kampioenschap E2 gewonnen.
De omstandigheden waren
warm en stoffig maar hier voelde de rijder uit Vorstenbosch zich
goed in thuis en wist het maxi-

male aantal punten te scoren
in de strijd om de Open Nederlandse titel. Pittens bleef in deze
klasse Daan Bruijsten en Hans
Vogels voor en vergrootte hiermee zijn voorsprong in de tussenstand.
Met nog vier wedstrijden te
gaan staat de Yamaha-rijder 23
punten voor op Hans Vogels.

voetbal

Verlies voor
Prinses Irene Vrouwen 1

Rowan van Leur greep de titel
voor de tweede keer op rij bij de
jongens tot 50 kilogram.
Kampioenschap en goud was er
verder voor Mika Kemps, Oliver
Nightingale, Boyd van Dinther
en Noa Ackermans.
Het zilver ging naar Jadey van
Buel, Luna Vernooy, Ziggy Tomasouw, Lola Kemps en Jonge

Senn van Buel

Jadey van Buel en Noa Ackermans

Kraus.
Brons was er voor Saar Schoen-

makers, Coniston Howard en
Bente van Vugt.

voetbal

Weer geen punten voor HVCH
BEST/HEESCH - In een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende, trok Best Vooruit aan het langste eind. In de eerste helft had HVCH de beste kansen, echter het scoren wilde maar niet lukken. In de
tweede helft was het na zes minuten Best Vooruit dat de score opende via een goed opgezette aanval.
Acht minuten later stond de 0-2 op het scorebord door een fout in de verdediging van HVCH.
Kort hierna bracht trainer Maarten van Vugt drie nieuwe spelers,
waarbij verdediger Tijmen Priem
nog de beste indruk maakte.

drie nieuwe spelers
Kopballen van Joris Frunt en
Moustafa Seddiqui waren te
zacht om de keeper van Best
Vooruit te verschalken. Derhalve
gingen de drie punten naar Best.
Spelers en supporters, positief
blijven want het kwartje zal een
keer de goede kant opvallen!
NISTELRODE - Op een zonnige,
winderige, herfstdag stond voor
de Strijbosch Girls het lastige
duel tegen Someren op het programma. Helaas bracht dit geen
punten; 1-2 was de einduitslag.
De start van de wedstrijd was
niet sterk voor de Prinses Irene
dames en al in de zevende minuut bestrafte Someren dit.
Een speelster kwam redelijk vrij
op via de rechterkant en legde
de bal prima bij de tweede paal,
waar deze makkelijk ingetikt kon
worden, 0-1. De wedstrijd kabbelde maar door. Prinses Irene
kwam maar niet in de wedstrijd,
persoonlijke duels werden iets te
makkelijk verloren.
Gelukkig was de tweede helft
stukken beter. Trainer Alex Sangoer had een flinke peptalk ge-

houden tijdens de rust en dat
hielp. Prinses Irene ging in ieder
geval met wat meer hart spelen. Helaas stonden de dames
wat te slapen bij een corner en
kon een speelster van Someren
in de 55ste minuut vrij gemakkelijk inschieten. Trainer Sangoer
besloot in de 63ste minuut voor
wat extra aanvallende impulsen.
Hij wisselde de rechtsback voor
een extra aanvaller. Dit resulteerde in ieder geval voor wat
meer overwicht. Na een overtreding op Elien op een meter of
20 van de goal plaatste Jamie de
bal keurig onderin de hoek, onhoudbaar voor de keepster, 1-2.
Alex wisselde nogmaals aanvallend maar ondanks dat Someren
zichtbaar zenuwachtig werd kon
Nistelrode de gelijkmaker niet
forceren.

Foto: Ruud Schobbers

voetbal

Prinses Irene in blessuretijd naar gelijkspel
Sint-OEDENRODE/NISTELRODE - Op het spiksplinternieuwe
kunstgras van Rhode speelde
Prinses Irene met 2-2 gelijk.
Het werd via een 0-1 ruststand,
doelpunt Tim van den Brand, uiteindelijk 2-2. In de tweede helft
kwam Rhode op voorsprong via
Simon van de Wetering en Joep
van de Mortel.
In blessuretijd was het Koen
Pittens, de beste man aan Prinses Irene zijde, die de niet meer
verwachte, maar wel terechte
gelijkmaker scoorde. Waar doelman Van Heesch bij het eerste

doelpunt in de fout ging, was
het doelman Van Venrooij die

in de tweede helft een paar heel
belangrijke reddingen had.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL
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Nieuwe sponsor Heeswijk JO15-2

voetbal

Avesteyn zet
goede reeks voort
HEESWIJK-DINTHER - Op deze late zomerdag mocht het vaandelteam uit Dinther aantreden tegen Nulandia. Kijkend naar de ranglijst moet dit een te klaren klus zijn voor de mannen uit Dinther.
Echter heeft Avesteyn het al jaren zeer moeilijk tegen de mannen
uit Nuland.

HEESWIJK-DINTHER - Het elftal van VV Heeswijk JO15-2 loopt er vanaf dit seizoen weer ‘peacockbello’
bij! De talenten spelen hun wedstrijden vanaf deze week namelijk met Peacock Audio op de borst als
trotse sponsor.
Peacock
Audio,
gevestigd
aan het Hopveld 49a in Heeswijk-Dinther, levert High-End
audio bekabeling, tweaks en ac-

cessoires, veelal custom-made,
klant specifiek en naar wens afgemonteerd.

Voetbalverenging
Heeswijk
dankt Peacock Audio en hoopt
op een succesvol seizoen voor
JO15-2 in de nieuwe tenues.

Nieuwe tenues voor Avesteyn JO19-2

Avesteyn begint feller dan Nuland, in de zevende minuut resulteert dit in het eerste doelpunt
van de middag. Joost van Vught
zet goed door en wordt onderuit
gehaald in het strafschopgebied.
De penalty wordt feilloos binnen
geschoten door Rick Vissers. Na
het doelpunt en de rode kaart
voor Nulandia verliest Avesteyn
de grip op de wedstrijd en komen de heren uit Nuland beter
in het spel. Echte kansen worden
niet
en Avesteyn
voetbalgecreëerd
hockey
tennis gaat
rusten met een 1-0 voorsprong.
Na de rust start Avesteyn wederom goed en dit resulteert na 30
seconden in een grote kans voor
beugelen
boksen
badminton
Stan
de Laat. Nulandia
gaat meer

risico nemen en dit leidt tot een
grote kans voor Nulandia. Echter
staat Glenn Buermans geweldig
in de weg en houdt Avesteyn op
voorsprong.
Waar Nulandia steeds meer aandringt vallen er meer ruimtes
voor Avesteyn. Met een aantal
goede uitbraken is het Joost van
Vught die de tweede en derde
treffer van Avesteyn tegen de
touwen aanschiet. Hierna lijkt
Nulandia turnen
te brekenvolleybal
en maakt
basketbal
handbal
Joost Goyaarts nog de 4-0. Een
geflatteerde uitslag gezien het
veldspel, maar wederom blijven
de punten verdiend in Dinther
en gaat Avesteyn met vertrouzwemmen
handboogschieten
tafeltennis
wen naarwaterpolo
Vorstenbosch.

korfbal

Korfbalsters Prinses Irene
pakken verdiende winst
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

schaken

dammen

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

1cm b

HEESWIJK-DINTHER - Het JO19-2 team van voetbalvereniging RKSV Avesteyn speelt in mooie nieuwe
tenues. Wedemeijer & Dielissen Notarissen en Bert van Vlijmen Interieur- en keukenarchitectuur presenteerden zich afgelopen weekend met het team.
Wedemeijer en Dielissen Notarissen is een toekomstgericht,
toonaangevend, regionaal kantoor voor particulieren en ondernemers. Bij Bert van Vlijmen ligt
de focus op keukenarchitectuur,
maar voor mensen die echt willen dat hun hele interieur in harmonie op elkaar is afgestemd is

er de mogelijkheid voor een totaalplan.
Bij deze gelegenheid werden
Thierry Dielissen en Kitty Kanters
van Wedemeijer & Dielissen Notarissen en Meriam van Vlijmen
van Bert van Vlijmen Interieuren keukenarchitectuur vanuit de

vereniging toegesproken en er
werd veel waardering getoond
voor hun bijdrage. Het is erg belangrijk voor de vereniging dat
er betrokkenheid is vanuit de
gemeenschap, waardoor de leden in staat worden gesteld om
in prachtige tenues de strijd aan
te gaan.

Nieuwe tenues voor HVCH JO9-3
HEESCH - HVCH JO9-3 is door Schoenmakers Interieurbouw uit Oss in het nieuw gestoken. Schoenmakers Interieurbouw is een jong bedrijf, dat zich richt op de particuliere- en zakelijke markt en hierbij
maatwerk levert.

nieuwe kleding
werpt meteen
vruchten af
De nieuwe kleding heeft meteen
zijn vruchten afgeworpen want
de laatste twee wedstrijden zijn
allebei gewonnen. Het team bestaande uit Daan, Morris, Lars,
Cas, Famke, Badr, Jens, Brenn
met hun leiders Rutger en Rob
willen daarom de sponsor van
harte bedanken voor de nieuwe
tenues.

1,2 cm b

NISTELRODE - Afgelopen zondagmiddag wisten de dames
van Prinses Irene een sterke
b
wedstrijd te 1,4cm
spelen.
Prinses Irene kwam op een rap
autosport
tempo
op voorsprong karten
waarna
er werd gerust met een 12-9

tussenstand. In de tweede helft
kwam Swift goed terug, dit
zorgde voor een zenuwslopende eindfase waarin Prinses Irene
twee welverdiende punten pakt
met als eindstand 16-15.
motorsport
Helaas wisten
de dames van
Prinses Irene 2 niet te winnen.

De oplossing
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Dames DOS’80/Olympia’89 zetten
Flyers eenvoudig opzij
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Danscarrières beginnen al vanaf 4 jaar
Te zien tijdens de Open Huis-week van Balletstudio van der Stappen!

WIJCHEN/HEESCH - Afgelopen zondag namen de handbaldames van DOS’80 het
op tegen The Flyers uit Wijchen. De dames wisten de goede lijn van vorige week
goed voort te zetten. Dit leverde een ruime overwinning op van 15-27.
Verdediging staat als huis
DOS’80 begon de uitwedstrijd tegen The
Flyers ijzersterk en met veel vertrouwen.
Dat resulteerde in een verdediging die
stond als een huis. Inge Turlings maakte
wederom indruk en zo liepen de Heesche dames naar een 0-8 voorsprong uit.
Het eerste tegendoelpunt van The Flyers
kwam uit een strafworp en dat was tekenend voor de sterke verdediging.
Ook aanvallend lieten verschillende
speelsters zich zien. Lieke van Ieperen
werd uitstekend gevonden op de cirkel
en zij pikte zo menig goaltje mee. De
dames gingen de rust in met een riante
voorsprong van 3-9.

HEESCH/NISTELRODE - Bij Balletstudio van der Stappen is het dansseizoen inmiddels
alweer volop aan de gang. Met haar sterke team van talentvolle docenten biedt de
studio weer diverse lessen aan in allerlei stijlen, waarbij plezier in dans en persoonlijke
aandacht voor iedere leerling vooropstaat. Klassiek, modern, hiphop en streetdance
voor alle leeftijden en op vele niveaus: voor ieder wat wils!

een verdediging die
stond als een huis
Evi Hoeks

Eenvoudige scores
De tweede helft sukkelde DOS’80 wat in
slaap door het trage spel van hun tegenstanders. The Flyers wisten daarom met
afstandsschoten ook hun doelpunten
mee te pikken. Maar er bleek geen vuiltje aan de lucht voor de Heesche dames.
Nimmer kwamen The Flyers ook maar
een beetje in de buurt van hun oppo-

Foto: Ruud Schobbers

nenten. Spannend werd het voor de toeschouwers niet. Aanvallend had DOS’80
haar zaakjes op orde en wist Evi Hoeks
van afstand goed het net te vinden. Zo
werd de overwinning gemakkelijk veilig
gesteld en kon iedereen tevreden terugkijken op een uitstekend gespeelde wedstrijd.

Veel van onze leerlingen hebben hun eerste danspasjes al op jonge leeftijd gezet.
Kleuters zijn immers dol op muziek en bewegen en zijn zich tijdens de lessen ook
nog niet sterk bewust van hun omgeving.
Ze beleven hun plezier in muziek middels dans en ontwikkelen dat verder tijdens de danslessen. Dat is prachtig om te
zien! Passie voor dans kan dan al geboren
worden, zo leert de ervaring! De lessen
kleuterdans worden gegeven in Heesch,
woensdagmiddag vanaf 14.30 uur en in
Nistelrode woensdagmiddag vanaf 16.30
uur, dus kom vooral een keertje kijken!
Achter de schermen zijn ook de voorbereidingen voor de grote voorstellingsreeks
begonnen. In juni 2019 staan alle leerlin-

gen voor uitverkochte zalen op het podium van theater De Lievekamp in Oss. Blijf
ons volgen voor het laatste nieuws, want
in de loop van dit seizoen gaan we stukje
bij beetje het thema onthullen!
In de week na de herfstvakantie (22 t/m
26 oktober) staan de deuren van onze studio’s in Heesch en Nistelrode weer wagenwijd open voor familie, vrienden, fans en
nieuwsgierigen tijdens onze Open Huisweek. Welkom allemaal!
Meer informatie is te vinden op
www.balletstudiovanderstappen.nl of
op onze sociale media kanalen
(@balletstudiovanderstappen).
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Fotograaf:
Rini van Dijk

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

Maak jij ook graag foto’s?
Hier plaatsen we drie foto’s van
een inwoner van Bernheze voor
Bernheze. Mail je foto’s van
Bernheze in hoge resolutie aan
info@demooibernhezekrant.nl.

Donderdag 18 oktober
Oerfestival
De Nistel Nistelrode
Pagina 14
Heitje voor een Karweitje
Heesch
Inloopochtend
Vicki Brownhuis
Ziekenhuis Bernhoven Uden

Cabaretier Thijs Kemperink
CC De Wis Loosbroek

Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Moeilijke voeten?
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 4

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Zaterdag 20 oktober
Heitje voor een Karweitje
Heesch

Fietstocht en historische
wandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

Start nieuw seizoen
jeugdvogelwacht
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Pagina 5

Hulliewien: schminken,
verkleden en fotoshoot
Hullie Uden

Tocht met jeugdvogelwacht
Parkeerplaats De Maashorst
Nistelrode

Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen
Nistelrode

Depot 3 jaar
‘t Dorp 61a Heesch
Pagina 3

Film: Coco
CC Nesterlé Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Voorlezen voor kleuters
& activiteit
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Lachcarrousel
CC Nesterlé Nistelrode
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Vrijdag 19 oktober
Oerfestival
Charme camping
Hartje Maashorst Schaijk
Pagina 14

Hulliewien: speurtocht
Hullie Uden
PubQuizz
Zaal ‘t Maxend Niselrode
Zondag 21 oktober
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Boeken- en platenbeurs
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Maandag 22 oktober
Boek & Babbel
Bibliotheek Nistelrode
Pagina 10
Cursus Studievaardigheden V-O
Klasse-RT Nistelrode
Dinsdag 23 oktober
Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Financieel Centrum Heesch:
Open inloopavond
‘t Dorp 9 Heesch
Pagina 11
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Uitgaansavond voor mensen
met een beperking
Lunenburg Events & More
Loosbroek

Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Herinner je wie jij bent,
Module 1
Centrum MAIA Nistelrode

Koffie drinken bij de SP
CC De Pas Heesch
Pagina 23

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 24 oktober
Ouder & kind yoga
Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther
Repetitie jeugdkoor
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 6
Liederentafel
De Stuik Vorstenbosch
Pagina 8

Heitje voor een Karweitje
Heesch
Hulliewien: schminken,
verkleden en fotoshoot
Hullie Uden

Hulliewien: danswerkwinkel
& live Muziek
Hullie Uden

Kidsparty
The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode

Koninklijk Vrienden- en
Jubilarissenconcert
CC Bernrode Heeswijk-Dinther
Pagina 29

HKK De Wojstap:
film- en fotoavond
Heemkamer Heeswijk-Dinther
Pagina 7

Uurtje klassiek
Cunera/De Bongerd
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

Informatieavond Vormsel
Lambertuskerk Nistelrode

Rayen Panday
CC De Pas Heesch

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
Pagina 10

Creatijd
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

25 jaar Muziekinstrumentenmakers gepresenteerd
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Wijn/Spijs avond: Wild
Restaurant Het Sentiment
Heeswijk-Dinther

Donderdag 25 oktober
Themabijeenkomst:
Veiligheid in en om het huis
Vivaldi Oss

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel
Reiki-oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

Lezing: je hoofd opruimen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2
Film: Ladybird
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 29
Vrijdag 26 oktober
Mindfulness in Beweging:
Shinrin-Yoku wandeling
Vertrek: Schaijksedreef 6
Nistelrode
Kookstijl bij Feel Good Friday
Van Tilburg Mode & Sport Nistelrode
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Pagina 10
Kidsparty
The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
Gratis opruim-spreekuur
Bibliotheek Heesch
Nacht van de nacht
Parochie De Goede Herder &
Halley Heesch
Pagina 6
De Avond van de Protestsong
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 29

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

