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LOOSbROEk – Wuivende

spoken, flikkerende lichtjes in de nacht en enge figuren op elke hoek of kant.
vrijdag 2 november is het vanaf 18.00 uur allemaal te vinden én mee te maken in Loosbroek tijdens een
Halloweentocht en -avond speciaal voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Een interactief evenement met doe-dingen
onderweg compleet met ‘trick en treat’, een griezeldisco na afloop, snoepworkshop en dansoptreden van
The Swing Girls. Meedoen is gratis en kan vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur bij cc De Wis. Ook kinderen uit
andere kernen zijn van harte welkom om aan te sluiten.
een peuter of kleuter moet anders ‘geacteerd’ worden dan bij
iemand van 11 of 12 jaar.” Voor
kinderen tot circa 6 á 7 jaar is het
nodig dat ouders meelopen. Het
is verder aan ouders te bepalen
of zij hun kinderen alleen of met
vriendjes laten lopen. Onderweg
is er nog een aantal spelactiviteiten waaraan kan worden deelgenomen.

Mieke,
Miriam en
Inge
Het idee voor de Loosbroekse
‘griezeltocht’ komt uit de koker
van Mieke Offermans, Inge van
Houtum en Miriam van Dijk.
Zij wisten intussen het ‘halve
turp’ te enthousiasmeren. “Er
is een grote knutselgroep van
ouders die van alles gemaakt
hebben om De Wis, maar ook
de tuinen van mensen, helemaal
in stijl aan te kleden. Dankzij
Lôsbroekwist zijn er prachtige
decorstukken gemaakt en er is

een groep jongeren die ons gaan
helpen tijdens de tocht. Verder
zijn er mensen die iedereen die
wil, voor aanvang van de tocht
in stijl gaan schminken en tot
slot kunnen we onze tocht organiseren met financiële steun van
Stichting Pallet en sponsoren van
Lôsbroekwist”, vertelt genoemd
drietal enthousiast.
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur
kan iedereen vanaf CC De Wis

Klok een
uurtje
achteruit

vertrekken met een route in de
hand die door het hele dorp
loopt. Bij de huizen met vlag mag
aangebeld worden voor ‘trick &
treat’, oftewel een snoepje. Onderweg staan ‘duistere figuren’
maar, zo wordt benadrukt: “Die
hebben instructies gekregen om
zeker de allerkleinsten niet de
stuipen op het lijf te jagen. Het
moet vooral leuk en gezellig zijn.
Kinderen moeten na afloop nog
wel durven te gaan slapen. Bij

Een tuinkamer van glas creëren?
Bezoek onze buitenshowroom
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Bij terugkomst is het feest nog
niet afgelopen. DJ Lars zorgt
voor een griezel-gezellige afterparty met bij de doelgroep
passende muziek. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom
om ook met de voetjes van de
vloer te gaan en/of een drankje
te drinken en even bij te praten.
Maar dat is nog steeds niet alles want kok Harm den Dekker
verzorgt een snoepworkshop in
stijl en The Swing Girls verzorgen
een optreden.
Mieke, Inge en Miriam verheugen zich enorm. “We gaan er
echt een leuke, gezellige en
ietsepietsie griezelige tocht van
maken.” Dan: “Het hoeft niet,
maar het zou wel leuk zijn als
deelnemers in stijl gekleed meedoen.”
Tot slot is belangrijk te melden
dat ‘weer of geen weer’ de Halloweentocht altijd doorgaat en
ook ‘buitendorpse’ jeugd van
harte welkom is.
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Zondagse
Muziek
De nationale kunstdagen vinden in 2018 plaats op 10 en
11 november in de Beursfabriek in Nieuwegein. Bĳ een
bezoek aan de Nationale Kunstdagen geniet je van kunst
van ruim 200 kunstenaars. Niet alleen schilderĳen zĳn
goed vertegenwoordigd: je vindt er ook sieraden,
textielkunst, brons, keramiek, fotograﬁe en nog veel meer.
Er is dus voor ieder wat wils!
Wil je meer weten? Kĳk dan op www.kunstdagen.nl
Op zaterdag 10 november om 13.00 uur vertrekken we vanaf
de Misse per bus naar Nieuwegein. De busrit wordt begeleid
door een vertegenwoordiger van de Eĳnderic. Op locatie in
Nieuwegein kan iedereen zĳn eigen weg gaan. Om 16.30
uur vertrekt de bus terug richting Heesch. De prĳs bedraagt
€ 27,50 p.p. In de prĳs zĳn inbegrepen: de entreekaartjes,
een kopje kofﬁe/thee ter plaatse en de busreis.

KIJKEN MET JE PEN; EEN
INSPIRERENDE SCHRIJFCURSUS

Op woensdag 7 november start onze inspirerende
schrĳfcursus! Heb je altĳd al je schrĳftalent willen
ontwikkelen? Hou je van colums, blogs of wil je iets nalaten
voor het nageslacht? Alle schrĳfstĳlen komen aan bod en je
ontdekt wat bĳ jou past! Annelies Cuĳpers begeleidt je bĳ
de cursus. Annelies begon als journaliste, gaf later les aan
de School voor Journalistiek en is nu communicatieadviseur
én ze houdt van werken met mensen. Kom je ook?

Het succesvolle jeugdaanbod
krijgt een vervolg!
Kĳk snel om je in te schrĳven voor de nieuwe activiteiten
want: VOL=VOL!

APM BIGBAND en MWG
ZONDAG 4 NOVEMBER
VAN 15.00-17.00 UUR
TOEGANG GRATIS

NISTELRODE - De eerste editie van het zondags muziekske van dit
seizoen, dat plaatsvindt op zondag 4 november, belooft een swingende middag te worden met optredens van zowel de APM bigband
als de gelegenheidsband MWG.
De AMP bigband uit Rosmalen is
een hecht gezelschap bestaande
uit 24 muzikanten met daarbij
een zanger en een zangeres.
Al meer dan 25 jaar verzorgt het
orkest met veel plezier optredens
en feesten in de regio en inmiddels ook ver daarbuiten.
De link met Nistelrode is simpel
gelegd met zanger Carli Bongers,
die destijds nog in De Rauw Hei
opgroeide en nu al meer dan 20
jaar één van de leadvocalisten is.
Hij zet samen met zangeres Monique van Sambeek en het orkest zijn beste muzikale beentje
voor. De APM Bigband staat garant voor een swingend feestje
met nummers van onder andere
Carol Emerald, Santana, Herman
Brood, Lionel Richie, Simon &
Garfunkel en vele anderen. Een
repertoire met niet alleen latin-/
funky nummers en bekende

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Donderdag 25 oktober: Lezing ‘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.
Aanvang 20.00 uur, kosten € 5,-,
contant te betalen in de zaal.
Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

jarenlange ervaring vanuit de
Zijn-visie. Iedereen is van harte
welkom, met of zonder ervaring
in mediteren. Van 19.30 tot circa
20.30 uur. De kosten zijn € 10,contant te betalen aan de zaal.
Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Betsie van der Heijden

Donderdag 8 november: Meditatieavond door Betsie van der

Heijden. Zij zal deze meditatie verzorgen op basis van haar

Zaterdag 10 november: Dag met
Familieopstellingen door Juno
Welter. 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

!
ACTIE

James Bond nummers maar ook
met nummers waarmee men het
publiek ontroert zoals easy listening en het Nederlandstalige
repertoire.
Het tweede gezelschap dat het
podium betreedt is een gelegenheidsband van drie muzikanten.
Zij spelen vaak in diverse combinaties in het theater, bands,
koor of als straatmuzikant. Deze
middag treden zij op onder de
naam MWG (Met Wederzijds
Goedvinden).
Tijdens ‘Zondagse Muziek’ biedt
CC Nesterlé een podium aan lokale en regionale artiesten. Van
jongerenbands tot aan klassieke
ensembles. Loop op zondag 4
november tussen 15.00 en 17.00
uur gerust binnen en geniet ongedwongen van bijzondere live
muziek. De toegang is gratis!

Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging
Alle gerechten worden luchtdicht
geseald. Binnen een straal van
15 km worden deze gegarandeerd
warm geleverd.

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch
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de Maashorst bij nacht:
ga maar mee als je durft!

Column d’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Opvoedkunde

NISTELRODE - Natuurcentrum De Maashorst organiseert op zaterdagavond 27 oktober de spannende Nacht van de Nacht. Een avond waarop je kennis maakt met de duistere kanten van de nacht.
Maar waar ook hele leuke weetjes verteld worden over dat wat je overdag niet ziet! De avondactiviteit begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Deelname kost € 5,- voor volwassenen en
€ 4,- voor kinderen. Dit is inclusief warme chocomel na afloop. Zaklampen zijn verboden! aanmelden
kan via www.natuurcentrumdemaashorst.nl of 0412-611945.
De Nacht van de Nacht is een
landelijke activiteit die dit jaar
voor de dertiende keer plaatsvindt. Er wordt deze nacht stilgestaan bij de hoeveelheid verlichting die er is en hoe weinig
het nog echt donker is.
En hoe leuk het juist is om er in
het donker op uit te gaan! Wat
kun je in het donker allemaal
zien en beleven? De Nacht van
de Nacht is een activiteit voor
het hele gezin.
Om 19.00 uur worden de deelnemers bij Natuurcentrum De

Maashorst in groepen verdeeld.
Iedere groep gaat met een IVN
natuurgids het bos in en maakt

een activiteit
voor het
hele geZin
een wandeling van ongeveer
drie kilometer. Tijdens de wandeling komen de groepen bij
verschillende posten waar allerlei
deskundigen iets vertellen over

dieren in de nacht. Hoe leven de
dieren in het donker en hoe vinden ze dan hun eten? Een vogelkenner vertelt op een locatie in
de wandeling over de uil en de
nachtzwaluw. Maar ook andere
nachtdieren passeren de revue,
zoals de das, de vleermuis en de
nachtvlinder. Sterrenwacht Halley is aanwezig met een grote
kijker!
Om verzekerd te zijn van deelname is het verplicht om vooraf
aan te melden!

nacht van de nacht bij halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley doet zaterdag 27 oktober ook mee aan de Nacht van de Nacht. Dit jaarlijks evenement is het initiatief van Natuur- en Milieufederaties. Het programma bij de sterrenwacht
begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. vooraf
aanmelden is niet nodig.
Als het niet bewolkt is kan de
sterrenhemel bewonderd worden. De Melkweg bevindt zich
recht boven ons hoofd en de
rode planeet Mars staat ook
hoog aan de hemel. De bijna
volle maan komt rond 20.30 uur
in het oosten op en dit spektakel kan door iedereen gevolgd
worden. Met de telescopen zijn
op de maan bergen, ‘zeeën’ en
kraters heel fraai te observeren.
’s Nachts wordt het in bijna heel
Nederland nooit echt donker,
ook niet bij Sterrenwacht Halley
dat midden in het buitengebied
staat. Het licht van dorpen, steden, bedrijventerreinen en wegen gaat ook omhoog en over-

straalt de lichtzwakkere sterren.
Lichtvervuiling is dus ook een
probleem voor de sterrenkunde
en wordt dan ook in een presentatie bij Halley besproken.
De entree op de publieksavond
is voor iedereen € 3,-.
Het adres van Sterrenwacht Halley is Halleyweg 1 in Heesch/

Vinkel (halverwege Heesch en
Vinkel). De route is vanuit beide
plaatsen met wegwijzers aangegeven. Groepen kunnen op andere dagen en tijden terecht.
Bel voor een afspraak met
0412-454999.
Meer informatie over Sterrenwacht Halley kun je vinden op
www.sterrenwachthalley.nl.

dank je wel nisseroi
NISTELRODE - De Nistelrodese Zonnebloemvrijwilligers hebben
met succes gecollecteerd in de week van 8 tot en met 13 oktober. De
collecte heeft namelijk het mooie bedrag van € 2.215,- opgebracht.
Het opgehaalde bedrag komt
in zijn geheel ten goede aan de
Zonnebloem Nistelrode. Ook de
actie ‘Rabo Dividend’ bracht €
1.568,- voor Zonnebloem Nistelrode op.
Met het geld kan de Zonnebloem
in het jubileumjaar mooie, extra

activiteiten organiseren voor de
Zonnebloemgasten. Volgend jaar
viert Zonnebloem Nistelrode haar
70-jarig bestaan. Zonnebloem
Nistelrode is in het hetzelfde jaar
opgericht als de Nationale Zonnebloemvereniging.
De Zonnebloem bedankt Nistel-

rode voor de bijdrage aan de collecte en de Rabodividend stem.

Ongevraagd en volkomen onervaren heb ik de afgelopen jaren
zo nu en dan mijn mening gegeven over opvoeden. Ik heb
geadviseerd aan ouders dat ze hun kinderen meer vrijheid moesten
geven. Ik heb beweerd dat een flinke bult op een kinderhoofdje
helemaal geen kwaad kan en dat ze daar hard van worden. Die
tablet moest uit het raam worden gegooid en ouders moesten hun
kind ook in de stromende regen naar de speeltuin sturen. Ik vond
dat kinderen regelmatig recht hebben op lekker ongezonde snoep
in plaats van een verantwoorde wortel. Allemaal goedbedoelde
adviezen waar ik heilig van overtuigd was.
Sinds een paar weken ben ik niet zo zeker meer van mijn
overtuigingen. Sinds ik op een monitor wat vage beelden van
een klein mensje heb gezien, is alles ineens niet zo duidelijk
meer. Sinds ik dat kleine mensje heb gezien, het hartje heb zien
kloppen en zien trappelen met de beentjes, staan al mijn rotsvaste
meningen over opvoeden op losse schroeven. Dat kleine mensje
heeft ervoor gezorgd dat mijn belerende opvoedkundige ik als
sneeuw voor de zon verdwenen is.
Dat kleine mensje op de monitor is namelijk van mij. Dat
heeft bij mij gezorgd voor extreem geluk en tegelijkertijd ook
extreme onzekerheid. Want die kleine zorgt er nu al voor dat de
beschermingshormonen me te pakken hebben. Die hormonen laten
me nu al twijfelen of ik mijn kind voldoende kan beschermen tegen
de gevaren van deze wereld in de vorm van hoge speeltoestellen,
Youtube-geweld en ongezonde suikers. Als ik nu een ouder
hoor zeggen ‘blijf maar lekker binnen bij papa en mama’, knik ik
instemmend, terwijl ik een paar weken geleden afkeurend met
mijn ogen zou rollen.
Als zelfbenoemde opvoedkundige word ik over 28 weken als het
goed is ineens een ervaringsdeskundige. Misschien
moet ik dan meteen een paar hoofdstukken
schrappen uit mijn opvoedkundeboek en
verlies ik daarmee ook een deel van mijn
geloofwaardigheid.
Vroeger had ik het behoud van mijn
geloofwaardigheid belangrijk gevonden, maar
het kan me niks meer schelen. Het is totaal
onbelangrijk. Alleen dat kleine mensje op de
monitor telt vanaf nu.

blieker@bernhezemedia.com
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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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Opbrengst inzameling
Taxus Taxi valt tegen
‘Taxusplant mooi alternatief voor dode buxus’

En door ‘m te snoeien kun je ook nog eens mensen
helpen met een behandeling tegen kanker
BERNHEZE - De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi heeft geleid tot de productie van ruim 2.800 chemotherapieën. “We hadden op een hogere opbrengst gerekend, maar
door het hete zomerweer is er dit jaar minder gesnoeid en dus ook
minder opgehaald”, zegt Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi.
In de gemeente Bernheze was de opbrengst goed voor 25 chemotherapieën.
Al sinds 2009 roept Taxus Taxi
elk jaar eigenaren van de taxushaag op om deze groene heester
in de zomermaanden te snoeien
en het snoeisel te bewaren. Juist
in deze periode bevatten de jonge twijgjes van de taxusplant de
werkzame stof Taxol, dat wordt
gebruikt voor chemotherapieën.
“We hebben dit jaar kunnen inzamelen van 6 juni tot en met 7
september. Onze aanvankelijke
doelstelling was 3.500 chemotherapieën, maar de hete zomer is funest geweest. Dit jaar
was het in juni nog top, maar in
juli werd het snel minder. Door
de droogte en het warme weer
vergaat het de mensen aan enthousiasme om te tuinieren. Dat
hebben we helaas gemerkt in de
opbrengst”, blikt Werner terug.

mooi alternatief, vertelt Werner.
“De taxus is bij kwekers en tuincentra te halen. Het is een sterke plant die ervoor zorgt dat de
haag het hele jaar door mooi
groen is. En door ‘m te snoeien,
kun je ook nog eens mensen helpen met een behandeling tegen
kanker.”
Werner geeft aan dat hij met hoveniers en tuinders het gesprek
aangaat over het beste moment
van snoeien. “Wij zamelen al
sinds 2009 in en elk jaar komt
onze inzamelingsactie weer terug. De begin- en einddatum
worden bepaald door de hoeveelheid werkzame stof en het
weer dat daarop van invloed is.
Het is belangrijk dat mensen dat
weten om ervoor te zorgen dat
zij op tijd snoeien.”

Mooi alternatief
Voor mensen die op zoek gaan
naar een alternatief voor hun
(dode) buxus, is de taxus een

Meer informatie over het inzamelen van snoeisel en Stichting
Taxus Taxi via www.taxustaxi.nl
of de Facebookpagina.

HUID
GERICHTE zORG vOOR UW

COLUMN

Leven na kanker
De diagnose kanker is een
soort bommetje wat in je
gezicht explodeert. De hele
mallemolen gaat draaien, je
zweeft tussen hoop en angst,
de behandelingen en dan...
zowaar, je overleeft het!
De behandeling is natuurlijk
erg heftig, chemo maakt
veel kapot, dat moet ook
natuurlijk, de kankercel
gaat kapot maar ook veel
goede cellen. Je lijf moet dit
allemaal opruimen en dat
lukt niet zomaar. Hierdoor
ontstaan klachten tijdens de
chemo. Vaak geen haren op
je hoofd, een kleur als een
vaatdoek, doodmoe, geen
eetlust, misselijk, overgeven,
hoofdpijn en vaak ook
diarree.
En dan krijg je het goede
bericht, je bent ‘schoon’.
Het herstel kan beginnen, vol
goede moed en geloof in de
toekomst, maar zo slap als
een vaatdoek. Ik ga het niet
hebben over de psychische
problemen, maar over de
lichamelijke restverschijnselen:
- Zenuwpijn
- Slecht ontlastingspatroon
- Vermoeidheid
- Slecht slapen
- Geen eetlust
- Jeuk
- Verbrandingsplekken
- Botontkalking
- Concentratiestoornissen en
geheugenproblemen
- Nierschade
- Onvruchtbaarheid
- Seksuele stoornissen.

High Care
3000 BV

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

Het hoort erbij, je moet ermee
leren leven en blij zijn want
je leeft. Is dat zo, moet je dit
maar voor lief nemen? Of ga
je er wat mee doen? Je hebt
de kanker overwonnen, dan
ga je toch ook de kwaliteit
van leven aanpakken. En
dat kan, je kunt aan de
restverschijnselen zeker wat
doen. Een druppel bloed
onder de microscoop en je
ziet al snel wat je kunt doen.
Misschien iets anders eten? De
vitaminetekorten opsporen en
behandelen.
Het lichaam helpen de
rommel op te ruimen die de
chemo of bestraling heeft
achtergelaten en de schade
repareren die de chemo of
bestraling heeft aangericht.
Het lichaam helpen in zijn
herstel, zorgen dat er zuurstof
in de cellen komt. Dat kan
door magneetveldtherapie,
de lever helpen, door
voeding aan te passen,
goed drinken met citroen
in het water om de nieren
te helpen, darmspoelingen
en de darmflora herstellen
zodat de diarree ophoudt, de
spierspanning opheffen met
magnesium of acupunctuur,
tekorten opheffen door
supplementen.
U ziet, mogelijkheden genoeg!
Meer weten? Kom dan
naar de gratis lezing op 10
november, aanvang 11.00
uur. De lezing duurt tot
ongeveer 12.30 uur en vindt
plaats achter op het terrein
bij High Care 3000 aan de
Loonsestraat 17 in Neerloon.
Wel graag aanmelden
telefonisch op 0486-416530
of via info@highcare.nl.
We hebben ook nog een gratis
spreekuur, iedere maandag.
Dan hebben we tien minuten
om kennis te maken en even
naar uw bloed te kijken.
Ook hiervoor graag even
aanmelden.

vergoeding
?
Check uw
zorgpolis.

ACNE - LASER - OEDEEM - STEUNKOUSEN
NiSTELRODE | DEN bOSCh Ι DRUNEN Ι 06-22260350 - 06-22260050
WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT.
WWW.HUIDGERICHT.NL

Voorkomen is beter dan genezen
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl
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Nieuwe gezichten

bij Cultureel Centrum de Pas
TEKST: TEUN CEELEN FOTO: MARCEL VAN DER STEEN

HEESCH – Met het aannemen van Louisa Henderson, Floor van Laarhoven en Janette Slaats heeft CC De Pas in september zijn personeelsbestand
op sterkte gebracht. Inwoners van Heesch samenbrengen en verenigingen een thuishaven bieden blijven belangrijke taken van het
gemeenschapshuis.
theaterprogramma van 20192020 rekening te houden met de
wensen van Heeschenaren.
Ook werk ik nauw samen met
Theater De Lievekamp om de
theatervoorstellingen van de
twee theaters beter op elkaar af
te stemmen en om tot een beter
programma te komen.”
vinden en verbinden
De marketing en zaalreservering
zijn in handen van Floor. Ze hoefde niet lang na te denken over
haar sollicitatie. “Je werkt hier
voor én met de gemeenschap.
Daarnaast zijn theaterbezoekers
altijd vrolijk.” Ze krijgt versterking van Janette uit Heesch, die
eveneens op de marketing en
communicatieafdeling is beland.
Organiseren, dát is wat de Heesche drijft. Het ‘vinden en verbinden van sponsoren’, in haar
woorden, is de uitdaging die ze
met beide handen aangrijpt. De
nieuwkomers kunnen bouwen
op een stabiele basis: Susie de

V.l.n.r.: Floor, Chrisjan, Louisa, Janette en Wilco

Het kersverse team hoopt deze
taken te volbrengen door nieuwe
evenementen op poten te zetten,
aansprekende theatervoorstellingen aan te bieden en in kaart te
brengen waar jongeren behoefte aan hebben, om daarna meer
activiteiten voor de jeugd te or-

ganiseren. Na een korte piek in
het personeelsverloop zijn goede
opvolgers noodzakelijk, vertelt
Wilco Schrijvers, directeur van
CC De Pas. Een van hen is Louisa,
die theaterwetenschappen heeft
gestudeerd en na vijf jaar freelance-ervaring in de theaterwe-

reld bij het cultureel centrum in
dienst treedt als theaterprogrammeur. Ze legt uit waarom: “De
Pas vervult een belangrijke rol
in de Heesche gemeenschap. Je
kunt hier echt het verschil maken. Dat hoop ik te doen door
bij het samenstellen van het

Je werkt
hier voor
én met de
gemeenschap

Rijke, verantwoordelijk voor de
facturatie, en theatertechnicus
Chrisjan Ploegmakers kennen het
klappen van de zweep bij het cultureel centrum. Chrisjan werkt er
inmiddels drie jaar en woont bij
wijze van spreken ‘om de hoek’.
Vernieuwen blijft Chrisjan zeker,
ook al zou er geen wisseling van
de wacht hebben plaatsgevonden. “Al merk je als bezoeker
niet altijd wat er schort aan bijvoorbeeld de geluidskwaliteit, als
technicus luister je toch anders.”
Ondertussen blijft Wilco hopen
op een bestuurlijke fusie met De
Eijnderic en een samenwerking
met de bibliotheek in Heesch.
“Want”, zo benadrukt hij: “de
plannen zijn niet van tafel, er is
alleen sprake van een herbezinning. Dit heeft te maken met de
kosten van het plan en met het
informeren en raadplegen van de
gemeenteraad over de status van
het plan. Ik ben ervan overtuigd
dat deze samenwerking alle betrokken partijen voordeel biedt.
Ik verwacht kruisbestuiving tussen de deelnemers.”

6

Woensdag 24 oktober 2018

BernhezeFAMiLieBeriChten

PaROcHiENIEUWS
alle zielen
Stilstaan en gedenken
HEESWIJK-DINTHER - in de abdij van berne vindt op 2 november een tweede alle Zielen viering plaats.
iedereen is uitgenodigd, jong en oud, om tijdens deze speciale avond de doden te herdenken. Met muziek en zang, kunst en vormgeving, eten en drinken, licht en vuur willen we de traditie vernieuwen en
rituelen verlevendigen.
Het project heeft als doel om
door middel van kunstuitingen
gelegenheid te bieden de doden te herdenken op een manier
die aansluit bij de huidige maatschappij. Participatie en aandacht voor nabestaanden zijn
belangrijke kernwaarden in het
project.

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Alle Zielen biedt deze mogelijkheid op een eigentijdse manier.
Alle Zielen is een vernieuwde
vorm van een katholieke traditie,
maar is niet gebonden aan een
religie.
Kunstenaars verbeelden zowel
hun universele als persoonlijke visie op het mysterie van de
dood. Door middel van kunst,
klank, licht en vuur kunnen nabestaanden op een persoonlijke en toegankelijke manier hun
dierbaren herdenken in een
nieuwe vorm van zingeving. Het
terrein van de Abdij van Berne

is wederom het decor voor Alle
Zielen 2018.
alle Zielen programma:
Vrijdag 2 november.
Entree: vrije gift.
18.00 tot 18.30 uur: Dienst in de
Abdijkerk.
18.30 tot 22.00 uur: Doorlopend

programma op het terrein.
Alle Zielen is mede mogelijk gemaakt door Stichting Dertien
Hectare.
Met dank aan Abdij van Berne,
Proeflokaal en diverse sponsoren.

drama voor tieners
BERNHEZE - Zie jij als ouder bij je tiener ook steeds meer druk, bijvoorbeeld om te presteren op school,
op de sportclub of thuis? Ook de sociale druk die via veel kanalen bij jongeren binnenkomt is hoog:
als je de nieuwste gadgets met de nieuwste apps niet hebt of de nieuwste hype niet volgt, hoor je er
al gauw niet meer bij. kun je als tiener nog wel jezelf zijn tegenover anderen en… tegenover God? in
hoeverre kun je als puber vrij zijn in je spirituele ontwikkeling? Wat kun je als ouder, al dan niet in
groepsverband, doen?
Als je deze vragen herkent bij jezelf als opvoeder, dan is er speciaal voor jou vanuit parochie
De Goede Herder een driedelige cursus te volgen rondom het
thema ‘Drama’.
Daarin krijg je handvatten om
tieners te begeleiden in deze
ontwikkeling. Op 9 oktober is
dat een actieve introductie in de
wereld van drama, op 13 november gaat het over bibliodrama (vormen van interactie met
Bijbelverhalen) als reisgenoot in
de spirituele ontwikkeling van
tieners en in januari ben je te
gast bij het Toverbaltheater in
Beneden-Leeuwen.
Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. Elke cursusavond
kan ook apart gevolgd worden.

Woon je in een van de kerkdorpen van bovengenoemde parochie, dus in Geffen, Heesch,
Nuland, Vinkel of Vorstenbosch,
dan kun je je voor deze cursus

of voor een bepaalde avond
aanmelden bij pastoraal werkster Annemie Bergsma via 0412451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

je kind zich aan onze tafel van
gemeenschap thuis zal voelen.

periode van voorbereiding met
zowel begeleiding van jou als
ouder als van ons als parochie.

inschrijving eerste Communie in heesch
HEESCH - De Eerste communie
is een feest dat jaarlijks in de
Rooms-katholieke kerk wordt
gevierd. kinderen nemen dan
voor het eerst volledig deel aan
de viering van de Eucharistie.
In het ontvangen van de hostie
ontmoeten zij Jezus voor het
eerst zelf en worden zij tegelijk
als gedoopte één met de hele
geloofsgemeenschap. Mocht jij
als ouder de weg van Jezus die

je bij het doopsel van jouw kind
hebt ingeslagen met hem of haar
willen blijven volgen, dan heten

kinderen nemen deel
aan de viering
van de eucharistie
wij als parochie De Goede Herder jouw zoon of dochter van
harte welkom. En wij hopen dat

Woon je in Heesch en zit je kind
in groep 4 van de basisschool of
een groep hoger? Dan kan het
in de Petrus’ Banden kerk aan
de Kerkstraat 2 op zondag 19
mei in de eucharistieviering van
12.00 uur de Eerste Communie
doen.
Dit gebeurt na een intensieve

Om je te helpen bij je keuze is
er op dinsdag 6 november een
informatieavond.
Deze bijeenkomst begint om
20.00 uur en duurt een uur. Voor
meer informatie bel met 0412451215 of mail naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.
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Boergondisch Bernheze:
diner uit de streek

Aanbiedingen geldig van
25 tot en met 31 oktober
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

Brabants
Roggebrood
Pakje met 18 plakjes

1,25

Nu

Mueslibollen
4+2 GRATIS

Boordevol vezels!
Goed overleg aan tafel

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE – De provincie Noord-Brabant is in 2018 dé Europese regio voor gastronomie. De gemeente
Bernheze is daarom ‘Boergondisch Bernheze’ gestart, waarmee aandacht wordt besteed aan allerlei
streekproducten en evenementen gerelateerd hieraan. Dat was reden om een diner samen te stellen met
allerlei streekproducten.
Op 17 oktober kwam een aantal
gepassioneerde lokale ondernemers bij ’t Pumpke in Nistelrode
samen om te genieten van elkaars
streekproduct. Met een speciaal
samengesteld menu kwam ieders
product deze avond aan bod. De
ondernemers hechten evenveel
waarde aan het lokaal ondernemen en de streekproducten die
onze regio biedt. Een streekproduct hoort heerlijk en eerlijk te
zijn: geproduceerd in de regio,
waarbij zoveel mogelijk de onderlinge samenwerking opgezocht
wordt. Het gepresenteerde menu
is daar een mooi voorbeeld van.
De ondernemers hebben ieder
ook hun eigen doel voor ogen.
Paul van Santvoort is Het Maashorst Varken gestart vanuit zijn
liefde voor dieren en lekker eten.
Dat zijn varkens van het Berkshire
ras, die hij kleinschalig op een
natuurlijke manier houdt in Nistelrode. “Het Berkshire ras is een
zuiver ras waar niet mee gekruist
is, waardoor het vlees een meer
authentieke smaak heeft dan het
reguliere varken. In Japan vinden
ze het vlees zelfs net zo bijzonder
als de Wagyu biefstuk”, vertelt
Paul trots.
Bij Kipsalon staat de reguliere kip
centraal die je niet meer in de su-

Weekendknaller!
Kersenflap met slagroom, nu

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

Het opgemaakte bord carpaccio

permarkt kunt krijgen. “Wij hebben kippen van een snelgroeiend
ras, waardoor ze minder eten
nodig hebben. Hierdoor is er per
kilo kip veel minder CO2 uitstoot
dan bij bijvoorbeeld een biologisch gehouden kip”, leggen Erik
en Miranda van Doorn uit Heeswijk-Dinther uit. “En natuurlijk
zorgen wij goed voor onze dieren. Zo gebruiken wij nauwelijks
antibiotica en heeft onze kip net
zo veel ruimte als een ‘Beter Leven’ kip”, voegen zij daaraan toe.
“Hiermee geven we de consument de kans om ook voor reguliere kip te kunnen kiezen.”
Dorsclub De Stofvreters bestaat
uit hobbyisten die genieten van
oude landbouwmachines. “En
wat is nou beter voor die machines dan ze te laten doen waarvoor
ze gemaakt zijn?”, zegt voorzitter
Pieter van der Meer. Regelmatig
zetten ze de machines in om on-

Vorstenbosch
0413-363645

der andere te oogsten en dorsen.
“Dat heeft veel voordelen: de
machines blijven goed, we geven
de natuur de kans om gebruik te
maken van verschillende gewassen en we kunnen allerlei oude
graansoorten terugbrengen op
de markt.”
De Stofvreters werkt onder andere samen met Van Mook, De Echte Bakker uit Nistelrode die hun
spelt gebruikt. “Spelt is een mooi
product waarmee je veel kunt variëren”, vertelt Michel van Mook.
“Zo kunnen we iedereen kennis
laten maken met spelt uit onze
eigen omgeving.”
Ron de Lorijn is dol op zijn Nisserois Brandrode rund, wat hij
met liefde serveert bij ’t Pumpke.
“Hoe mooi is het als je producten een eigen verhaal hebben?”,
vertelt hij. Vanuit ’t Pumpke gaat
hij graag lokale samenwerkingen
aan. “We werken met bijvoorbeeld Heerkens Groente en Fruit.
Hierdoor hebben we altijd verse
groenten en fruit. Samen bedenken we hoe we met verrassende
groenten een gevarieerde, gezonde en smakelijke menukaart
kunnen samenstellen”, vertelt
Ron.
Heerkens werkt veel samen met
lokale telers. “Wij kijken graag
wat per seizoen mogelijk is om zo
bijzondere producten aan te kunnen bieden. Dat is soms lastig,
maar dat maakt de samenwerking alleen maar mooier”, zegt
Gert-Jan Heerkens.

(Chef-Kok) Marita tijdens de ‘making off...’ van de carpaccio

Op www.bezoekbernheze.nl lees
je meer over streekproducten uit
Bernheze.

Nistelrode
0412-611282

Zeeuws spek
100 gr.
€ 1,25
Gehaktballen

Kipfilet

4+1 gratis

100 gr.

€ 1,10
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

BLOEMKOOL per stuk € 0.95
GESNEDEN SPITSKOOL 500 gram € 0.75
FRIESLANDERS AARDAPPELS
5 kilo € 2.95
Biologisch groente/fruit pakket
inclusief recepten (op bestelling)
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo nistelrode

KBO Bernheze
Dansavond KBO
Nistelrode met
Hans Leijten

in 2015 de jubileumdansavond
heeft opgeluisterd. Het belooft
1 november een gezellige avond
te worden met muziek en dans,
maar natuurlijk ben je ook welkom om gezellig met elkaar een
praatje te maken. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot
23.00 uur. De entree is gratis
voor leden en hun introducés.
De consumpties zijn voor eigen
rekening.

Ontspanningsavond KBO
Nistelrode
NISTELRODE - Nu er een einde
komt aan een lange mooie zomer en de dagen korter worden,
worden de activiteiten van KBO
Nistelrode meer naar binnen verlegd. Op donderdag 1 november
organiseert KBO Nistelrode een
gezellige dansavond in CC Nesterlé.
Hiervoor is Hans Leijten uit Boekel gestrikt. Hans is bij de leden
van KBO Nistelrode nog bekend
als één van de Sunshine Boys, die

NISTELRODE - Ruim 240 leden
waren vorige week donderdag
op de jaarlijkse ontspanningsavond afgekomen, benieuwd
naar wat onze Belgische vrienden van theatergezelschap ’t
NAT voor hen in petto hadden.
Onder de titel ‘Lachcarrousel’
werd een mix gepresenteerd
van leuke sketches en bekende
meezingers. De humor was op
Belgische leest geschoeid, dus
geen lachen-gieren-brullen, maar
goed voor een ingetogen (glim)

Gezellige avond met muziek en dans

Verkeersdag voor
Heesche KBO-ers
zeer geslaagd
Foto: Hans van der Wielen

lach. De liedjes waren duidelijk
aangepast aan het Nederlands
publiek, dus heel bekend en uitnodigend om mee te zingen. En
meegezongen werd er volop! Er
zit veel zangtalent bij de KBO,
dus waarom daar niet meer gebruik van maken? Het seniorenkoor zit te springen om versterking. Elke dinsdagmiddag wordt
er onder leiding van Marij Wingens gerepeteerd in CC Nesterlé.
In de pauze werden de aanwezigen getrakteerd op een
consumptie en een snack van
Partycentrum ’t Maxend. Bij binnenkomst waren ze al verrast
met koffie en een ‘Nisseroise Verleiding’ van Van Mook, De Echte
Bakker. De voorstelling was rond
22.30 uur afgelopen, waarna velen nog gezellig bleven napraten
in de foyer.

Reünie V.K.A.J. Heesch

HEESCH - Veilig Verkeer Nederland organiseerde op 17 oktober
een verkeersdag voor senioren.
KBO-ers uit Heesch konden als
eerste inschrijven voor deze verkeerscheck. 22 Heeschenaren op
een totaal van 100 deelnemers
hebben van deze unieke gelegenheid gebruik gemaakt en
zich, afhankelijk van hun voorkeur, theoretisch en/of praktisch
door laten lichten. De dag werd
een groot succes. In het voorjaar
zal er daarom waarschijnlijk een
nieuwe dag worden georganiseerd.
Oudere deelnemers aan het verkeer kennen zo hun twijfels over
de vraag of zij nog beantwoorden aan de eisen die het verkeer
vandaag de dag stelt. Nu, na de
verkeersdag van woensdag 17
oktober, is dat wel duidelijk. Door
middel van een uitgebreide batterij aan testen zijn de deelnemers
zowel fysiek als qua rijvaardig-

heid tegen het licht gehouden. Er
was een theoriecursus, een rijles
van een uur en er waren een opticien en een audicien aanwezig
voor een ogen- en orentest.
Ook was er een fysiotherapeut
die de hartslag, de bloeddruk en
de kracht en het evenwichtsgevoel van elke deelnemer bijhield
terwijl de rijsimulator de reactietijd van de deelnemers mat.
Daarnaast kon men op een speciaal parcours, onder deskundig
toezicht, oefenen met de e-bike
want niet iedereen voelt zich
meteen zeker op een elektrische
fiets.
Bij de praktijkles werd benadrukt
niet van situatie naar situatie te
rijden, maar al eerder te kijken of
er iets aankomt; dan hoef je niet
bij elke kruising of afslag te stoppen.
Na afloop toonde ieder zich tevreden en voldaan. Het zelfvertrouwen is groter geworden en
het inzicht in eigen kennis, kunde
en vaardigheid is gegroeid!
Kijk voor foto’s op
www.mooibernheze.nl/albums

HBC’81 herfstdrive

HEESCH - Na een intensieve speurtocht naar oud-leden van de Vrouwelijke katholieke arbeidsjeugd
(V.K.A.J.) Heesch, is het gelukt om 28 leden te benaderen voor een reünie. Deze reünie vond plaats op
donderdag 11 oktober in Brasserie ‘t Oude Raadhuis. Om 12.00 uur werden de gasten verwelkomd door
het organisatieteam. Het weerzien, voor sommigen na meer dan 50 jaar, was geweldig. De gesprekken
over vroeger kwamen al meteen op gang en werden uitgebreid voortgezet aan tafel.
Tijdens de feestelijke lunch
heerste een gezellige en ontspannen sfeer. Anneke en Marietje van Tuijl (meisjesnaam) namen het woord. Anneke heette
de gasten van harte welkom op
deze reünie van de V.K.A.J.
V.K.A.J. stond voor Vrouwelijke katholieke arbeidsjeugd. De
V.K.A.J. werd opgericht in 1953
door kapelaan Snackers en Mej.
A. Vos. Anneke memoreerde aan
de vele activiteiten die, onder de
leiding van Juffrouw Vos, werden ondernomen. Zoals dansen,
zingen, oliebollen bakken en ver-

kopen en doosjes plakken voor
Organon om de reiskosten voor
de Rome-reis bijeen te sparen.
De reis naar Rome was in 1957
en was voor alle deelnemers een
heel bijzondere beleving!
“Fijn dat we ook nu weer met
zovelen bijeen kunnen zijn onder het genot van een feestelijke
lunch! Ook een hartelijk welkom
aan onze bijzondere gast: Mevr.
Franke-Van Iersel, nichtje van
Juffrouw Vos. Zij gedenkt met
ons mee!” Marietje noemde
daarna de namen van de overleden leden van de V.K.A.J. En het

werd even stil.
Tijdens de lunch werd een kleine
quiz gehouden. Natuurlijk over
het reilen en zeilen bij de V.K.A.J.
Het was verbazend hoe iedereen
nog op de hoogte was van hoe
het er, meer dan 50 jaar geleden,
aan toe ging!
Het organisatieteam en de gasten kunnen terugkijken op een
prettige, sfeervolle reünie. Met
veel plezier is teruggekeken naar
de tijd bij de kajotsters... en hopelijk ook naar deze reünie!
Een oud-kajotster.

Kaartavond Zonnebloemafdeling HDLV met
opbrengst voor activiteiten en bezoekwerk
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Een kaartavond met rikken en jokeren staat op
het programma op woensdag 31 oktober in het Willibrordcentrum in Heeswijk. Je kunt jezelf inschrijven vanaf 19.00 uur, het kaarten begint om 19.30 uur. Het inschrijfgeld is € 5,- en dit is inclusief twee
consumpties.
Tijdens de pauze worden er loten
verkocht en na het kaarten volgt
de loterij.
De opbrengst is voor de activi-

teiten en het bezoekwerk van de
Zonnebloemafdeling HDLV.
De Zonnebloem zet zich in voor

mensen met een lichamelijke beperking. Hopelijk mogen er veel
kaarters begroet worden voor dit
goede doel!

HEESCH – De jaarlijkse herfstdrive stond maandag 15 oktober op het programma. Met 44
paren werd er hard gestreden
om de beste plaatsen.
De opzet van de drive was een
top-integraal over 24 spellen waarbij C-spelers 14% en
B-spelers 6% voorsprong kregen
op de A-spelers. De drie lijnen
waren zoveel mogelijk evenwichtig samengesteld; A-, B- en
C-spelers werden gelijk over de
drie lijnen verdeeld. Ook werden
de maandag- en dinsdagspelers
gemixt. Hierdoor kon je ook tegenspelers krijgen die je in de
competitie nooit tegenkomt. Dat
levert altijd boeiende ontmoetingen op! Rond 19.00 uur werden

de spelers ontvangen met koffie en thee en tijdens het spelen
werden hapjes aangeboden. Om
23.00 uur werd de uitslag bekend gemaakt. Er waren prijzen
voor de 1ste, 10de, 20ste, 30ste
en 40ste plaats. Dit maakte het
allemaal wel heel erg leuk. In
plaats van dat de prijzen voor
het merendeel naar de A-spelers gingen, gingen de prijzen
nu naar acht C-spelers en twee
A-spelers.
De eerste prijs ging naar Marietje
Mikkers en Annie Broekman.
Deze behaalden een percentage van 69,85%. Al met al was
het een zeer geslaagde avond en
voor herhaling vatbaar! De volledige uitslag is te vinden op de
website van HBC’81.
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Shoeshiners Ambachtelijke Schoenmakerij Sinds 2012:
nu ook in Bernheze!
den ineens aan populariteit, maar
dat is niet de reden dat het totaalconcept Shoeshiners Company is
opgezet. Bij ons gaat het erom
dat wij met liefde het vak van
de schoenmakerij uitoefenen. De

Het is een
oud vak,
een mooi
ambacht
Oud Engelse stijl die wij uitstralen
past heel goed bij dat concept en
bij ons als persoon”, legt Randy
uit. “Het is een ambacht waar ik
trots op ben!”
Randy in zijn nieuwe schoenmakerij

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: @DMBK

HEESCH - Randy Verhagen brengt een nieuw concept in Bernheze. Donderdag
25 oktober opende hij een nieuwe schoenmakerij aan ‘t Dorp 60A te Heesch:
‘Shoeshiners Ambachtelijke Schoenmakerij Sinds 2012’. Daar beoefent hij, samen met
zijn collega’s, het oude ambacht van de schoenmakerij en haalt hij het stoffige imago
van een schoenmaker weg.
Via een kennis van de familie rolde hij in het vak van schoenmaker. “Ik moest het minimaal twee
weken proberen, maar zoals je
kunt zien beviel het me goed”,
zegt Randy vol trots. Op 10
januari 2012 opende hij zijn eer-

ste zaak in Berlicum, precies vijf
jaar later kwam daar een tweede zaak in Rosmalen bij. “Maar
ik woon zelf in Bernheze, dus ik
wilde me ook graag hier vestigen.
Zo kan ik ook de bewoners in mijn
eigen gemeente voorzien van een

Slagerij Meat Story
Er zijn weer eurotoppers
Van 25 oktober t/m 3 november 2018

Diverse producten voor € 1,per stuk
Kippenbout
Saucijs
Slavink
Speklapje
Gepaneerde gehaktbal
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde filetlapje
Boomstammetje
Gepaneerde schnitzel

onze
Let ook op
dingen
dagaanbie

Iedere dinsdag en woensdag
diverse soorten gehakt en verse worst
2e pond halve prijs.

Wij staan voor u klaar. Team van Slagerij Meat Story
Raadhuisplaza 8 - 5473 CX Heeswijk-Dinther- 0413-289350

kwaliteitsschoenmakerij.”
Met
Shoeshiners Company laat Randy
zien dat een schoenmaker helemaal geen stoffig imago hoeft te
hebben. “Het is een oud vak, een
mooi ambacht. Bepaalde oude
ambachten wonnen een tijd gele-

Kort nieuws

BZB
bernheze - Zaterdag 27
oktober presenteert BZB
zijn nieuwe album ‘Domme
Dingen Doen’ op een wel
héél ludieke en nooit eerder vertoonde manier: door
12 optredens in 12 provincies op 1 dag te geven! Tevens is de band de eerste die
het nieuwe album gratis als
download aanbiedt via de
BZB app.
De CD is verkrijgbaar via de
BZB-app die vanaf 27 oktober gratis te downloaden
is op Google Play Store en
Appstore.
Oftewel, BZB is de eerste
band die op deze manier zijn
cd gratis en voor niets weggeeft! Voor de verzamelaars
wordt er in een zeer beperkte
oplage een traditionele CD
met hoesje gemaakt.
Meer informatie:
Facebookpagina van BZB.

Shoeshiners Company biedt een
breed en veelzijdig assortiment
van producten en diensten aan.
In de winkels kun je terecht voor
reparaties aan schoenen en ande-

re leerproducten, maar ook voor
kwalitatief hoogwaardige lederen tassen, riemen en portemonnees, peaky hats en caps. Met de
Shoeshiners Express, de haal- en
brengservice van de winkel, komen zij je tegemoet als je niet de
mogelijkheid hebt naar de winkel
toe te komen voor hun reparaties.
En heb je als bedrijf interesse om
de mooie Oud Engelse stijl aan
jouw evenement toe te voegen?
Ook dan kun je bij Shoeshiners
Company terecht, want je kunt
de Shoeshiners inhuren om je
gasten een ware schoenpoetsbeleving in Shoeshiners stijl te laten beleven.
Voor een sfeerimpressie kun je
een bezoek brengen aan de website www.shoeshiners.nl of een
kijkje nemen op Instagram
@shoeshiners_schoenmakerij.
Maar vergeet vooral niet om
eens binnen te lopen bij Shoeshiners Ambachtelijke Schoenmakerij Sinds 2012 aan ‘t Dorp 60A
te Heesch, waar Randy en zijn
collega’s je graag van dienst zijn!

‘t Dorp 60A Heesch
info@shoeshiners.nl - www.shoeshiners.nl
Schoenmakerij: 06-50486248
Vragen met betrekking tot evenementen: 06-36462333
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Gratis opruimspreekuur
bibliotheek Heesch
Vrijdag 26 oktober van 14.30 tot 15.30 uur
Professional Organizers uit Oss,
kun je het organiseren van je
spullen leren.

ACTIVITEITENAGENDA
ZO. 28
OKTOBER

BRABANTSE VERHALENMIDDAG:
COR SWANENBERG E.A.

AANVANG: 14.30 UUR

Deze voorstelling wordt gespeeld door de eredivisie van de Brabantse dialect-auteurs: Cor Swanenberg, Riny Boeijen en oudHeeschenaar Henk Janssen. In het muzikaal omlijste programma
‘Hier meude laache’ vertellen zij in Brabants dialect hun beste
verhalen. Het zijn gezellige, ontroerende en humoristische vertellingen. De opbrengst van deze voorstelling gaat naar Stichting Brabants, ter ondersteuning van projecten op het gebied
van de Brabantse taal.

DO. 1
NOVEMBER

LADIES NIGHT ‘COCKTAILS &
CABARET’: OLDENHERMANN
UNSEXED

AANVANG: 20.15 UUR

Lize van Olden en Anna Hermanns spelen
hun nieuwste voorstelling ‘Unsexed’ en na
afloop ontvang je de eerste cocktail gratis! En
vooruit... ook de aanwezige heren bieden we
de eerste cocktail aan! Lize en Anna gaan in
een onnavolgbare reeks van scherpe, geestige en ontroerende
scènes op zoek naar de nooduitgang van de dagelijkse sleur.
Ze nemen je mee in de sex, drugs en rock-’n-roll van de indoorspeeltuin. Op stiletto’s, op de bakfiets, of kruipend over straat,
maar altijd in stijl. De naakte waarheid. Maar dan wel in een designerjurkje.

VRIJ. 9
NOVEMBER

MUZIEK: WILD ROMANCE
STREET-SPRITZ-CHA-CHA
THEATERTOUR

AANVANG 20.15 UUR

Voor de pauze vertelt Koos - coach van Herman Brood - persoonlijke verhalen en anekdotes. Begeleid door live muzikanten
en ondersteund door nooit eerder vertoonde beelden beschrijft
hij 40 jaar Nederlandse rockgeschiedenis. Na de pauze speelt de
originele begeleidingsband van Herman Brood de beste nummers uit zijn carrière in een spetterende rock & roll show die we
kennen uit de tijd dat Herman nog leefde. Met gastoptredens
van o.a. de zoon van Herman.

VRIJ. 16
NOVEMBER

MUZIEKTHEATER: VUILE HUICHELAAR MORGEN BEGINT NU

AANVANG 20.15 UUR

Saskia en Paulette (Mrs. Einstein) kijken telkens weer met vrolijke
verbijstering naar het leven. Wat wíllen we nou eigenlijk? Wat staat
er op onze bucketlist? De Mount Everest beklimmen? Mediteren
in India? Was het maar zo eenvoudig. Nee, we willen iets veel lastigers: we willen gezien worden. En dat gaat gebeuren met Vuile
Huichelaar. Dus haak maar in bij dit oerkomische en muzikale
zesde programma van de dames, want morgen begint nu!

VRIJ. 23
NOVEMBER

MUZIEK: PAUL DE MUNNIK
GOED JAAR

AANVANG 20.15 UUR

In zijn tweede soloprogramma onderzoekt Paul aan de hand van
nummers van hemzelf en anderen vragen als: Neem ik genoegen met wie ik werd, of kijk ik wat er nog meer te worden valt?
Ben ik nu eindelijk de meneer, die men mij steeds vaker noemt?
In deze intieme, verhalende en vooral muzikale voorstelling
loodst hij het publiek rustig en geestig langs de zaken die hem
raken en inspireren. Cabaret.nl: ‘Paul spreekt, zingt en zwijgt
vanuit en tót het hart.’

Monique Hendriks en Annemieke Belgraver

Opruimen van spullen
Dit blijkt een onderwerp waar
iedereen vaak over spreekt. Een
probleem of juist een uitdaging?

Modelbouwvereniging De Wissel laat
de laatste keer treinen rijden

OSS/BERNHEZE - In 1977 is
de vereniging opgericht met in
haar gelederen verschillende leden uit Bernheze.
Door medewerking van de gemeente Oss en het bestuur van
De Lievekamp is De Wissel in

1983 in de kelders van dat gebouw gehuisvest. Daar komt nu
helaas een einde aan en er moet
dus gezocht worden naar nieuwe ruimte.
Kom jij naar het open weekend
om dit te gedenken? Misschien
kunnen we samen nadenken

over huisvesting in de toekomst!
Op zaterdag 3 november is de
club voor publiek geopend van
14.00 tot 17.00 uur. Op zondag
4 november ben je tussen 10.00
en 17.00 uur welkom. Ben jij ook
onze gast?

Jaarlijkse fietstocht Gilde Nistelrode
NISTELRODE - De fietstocht die het Nisseroise gilde jaarlijks organiseert bleek dit jaar ook weer een
succes! Vice-hoofdman Paul Altorf had samen met zijn echtgenote Riet een prachtige tocht voor de gildeleden en sympathisanten uitgezet. Om 15.30 uur kwamen de deelnemers afgelopen weekend samen
op de Gildehof en genoten van een kop koffie met ‘Riets appeltaart’. Die smaakte echt heerlijk!
Aansluitend werd met de fietstocht gestart. De route ging via
de wildwissel bij De Vorstengrafdonk naar Schaijk en Herperduin, vandaar via Stal Swanenberg en de Natuurbegraafplaats
naar de picknickplaats nabij ‘de
Boshut’ bij Charme Camping
Hartje Groen.
Op deze picknickplaats werd
aan grote tafels genoten van
misschien wel een van de laatste zonnige dagen van dit jaar en
van een heerlijke broodmaaltijd.
Na deze maaltijd en een korte
rustpauze werd via de Maashorst het Gildenhof weer bereikt

Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €10,00
De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl

Ga je opbergen of wegdoen?
Hoe berg ik dan het beste op?
Volgens Monique Hendriks en
Annemieke Belgraver, allebei

Stel je jezelf ook deze vragen?
- Wil je een opgeruimd huis of
kantoor, maar vind je het lastig
om te beslissen wat weg kan?
- Weet je niet waar je moet beginnen?
- Ben je aan het opruimen maar
loop je steeds vast?
Elke laatste vrijdag van de maand
in bibliotheek Heesch van 14.30
tot 15.30 uur kun je binnenlopen voor gratis advies.
Data opruim spreekuren 2018 in
bibliotheek Heesch:
30 november en 28 december.

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

Foto: Jan van der Avoort

waar voor iedereen een ijskoude
versnapering wachtte waarmee

deze bijzonder geslaagde fietstocht werd afgesloten.

Extra
zakcentje ?
bijverdienen
Word bezorger
van deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com
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Cleo trots op resultaat speeltuin boestestraat
Feestelijke opening nieuwe speeltuin

Mee
www.m r foto’s;
ooiber
nheze.n
l
dracht om een betoog te schrijven. Daarmee greep zij haar kans
en schreef een betoog voor een
nieuwe speeltuin. “En dat heb
ik daarna ook echt naar de bur-

van der Steijn en Maurice van
den Heuvel. Er werd gegraven,
geklust en gebouwd. Luus, Cleo
en andere kinderen uit de buurt
staken ook hun handen uit de

Cleo schreef een betoog
voor een nieuwe speeltuin

V.l.n.r.: Cleo, Tess en Luus

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: @DMBK

NISTELRODE – cleo corssmit was 10 jaar en was het beu, die saaie speeltuin in haar straat. Ze klom
in de pen en schreef een brief naar de burgemeester, die ze voorzag van handtekeningen van buurtbewoners. in de brief vroeg ze de burgemeester om een nieuwe speeltuin die op 19 oktober feestelijk
geopend werd!
Aan de Boestestraat stond ooit
een speeltuin met twee wippen,
een zandbak en twee goaltjes.
Goaltjes die de zusjes Cleo en Luus
graag als klimrekken gebruikten.
Maar vanwege de hangjeugd die
met het voetballen veel overlast

veroorzaakte in de buurt zijn de
goaltjes weggehaald. Er belandde veel afval, waaronder blikjes
bier, bij omwonenden in de tuin
en als er een bal per ongeluk
bij iemand in de tuin belandde,
klom de jeugd zonder pardon

de tuin in. “De goaltjes werden
toen weggehaald, waardoor de
speeltuin heel saai werd. Het zag
er ook niet meer mooi uit, dus er
speelde bijna nooit iemand.”
Voor school kreeg Cleo de op-

Prentenboekentip van de bibliotheek:

Het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal
over de dino’s / Guido van Genechten
Het is bijna niet voor te stellen, maar eigenlijk zijn dinosaurussen helemaal
niet uitgestorven. Ze leven nog om ons heen!
Kippen blijken namelijk af te stammen van dino’s en in dit prentenboek
vertelt een kip met een authentiek fotoalbum hoe dat zit. Het familiealbum
laat verschillende dinosaurussen zien en de kip vertelt hoe het komt dat
deze dino’s zijn uitgestorven. Aan het einde van het verhaal zien we de
kip op een heel groot ei zitten dat ze bij het familiealbum vond. Wat zal er
uit het ei komen? Dit lekker grote prentenboek is een mooie mix van een
grappig verhaal met informatie. Het staat vol met weetjes over dino’s en
prachtige illustraties. De verschillende dinosoorten zijn herkenbaar getekend en zo wordt spelenderwijs informatie gegeven over uiterlijk en leefgewoonten van de dinosauriërs. Daarmee is het een geweldig boek voor
de echte dinofans vanaf 4 jaar.

heesche brouwers presenteren
blond der verlanghe
HEESCH - afgelopen vrijdag presenteerden de brouwers van brouwerij der verlanghe hun zelf gebrouwen blond bier. in het goed gevulde café van ‘t Tunneke proostten de mannen en belangstellenden
op de ‘blond der verlanghe’; een bier dat is ontstaan uit vriendschap én een gezamenlijke liefde voor
speciaalbieren.
In 2014 kwamen bierliefhebbers
Maarten Verhey, Dennis Verbrugge en Rob Langenberg op
het idee om zelf bier te brouwen.
De achternaam van de drie vormen samen de naam van de
brouwerij.
Al snel groeide het enthousiasme
en werden Harm Leeijen, Dave
van Griensven, Peter Dijkhuizen en Jon Arts ook besmet met
het gevoel van Verlanghe. Anno

2018 bestaat der Verlanghe uit
zeven enthousiaste vrienden
die maandelijks brouwen in hun
Hisse proefbrouwerij. Ze verlangden naar meer en richtten
een stichting op. En nu kan heel
Heesch en omgeving proeven
wat Verlanghe is!
Het Blond der Verlanghe is verkrijgbaar bij Café/Zaal ‘t Tunneke en Mitra ‘t Heuveltje in
Heesch.

gemeester gestuurd”, vertelt ze.
En met resultaat, want de familie
Corssmit en andere omwonenden werden uitgenodigd voor
een vergadering in CC Nesterlé.
“Daar mocht iedereen laten horen wat zij van mijn idee vonden.
Iedereen vond het een goed idee,
zolang er maar geen nieuwe
goaltjes kwamen”, vertelt Cleo
trots.
Samen met andere kinderen uit
de straat boog ze zich over de inrichting van de nieuwe speeltuin
binnen het gestelde budget. Vader Thieu nam het vervolgproject
verder op zich, samen met Nick

mouwen om de speeltoestellen
te voorzien van een likje verf.
Met recht is Cleo trots op het
resultaat. De Boestestraat heeft
weer een mooie speeltuin waar
veel kinderen kunnen spelen en
men merkt nu al dat er veel minder hangjeugd is. “Sinds we bezig zijn met het opknappen van
de speeltuin ligt er al veel minder
afval”, zegt een trotse Cleo. Samen met Luus knipte ze vorige
week vrijdag het lintje door om
de speeltuin officieel te openen.
Er werd gespeeld door kinderen
uit de buurt terwijl vaders en
moeders tevreden toekeken.

Weer boekenweer
BERNHEZE - De donkere tijd breekt weer aan. veel kinderen en ook
volwassenen grijpen dan weer vaker naar een boek. Lekker bij de
kachel genieten van een spannend verhaal, snuffelen in een hobbyboek of opgaan in een roman.
Bij de boekenmarkt van Stichting Pep-projecten Bernheze kun
je goede, tweedehandse boeken
kopen. Romans, naslagwerken,
hobbyboeken en kinderboeken;
er is voor iedereen wel iets te
vinden. De boeken zijn in goede
staat en de prijzen zijn schappelijk. Stichting Pep-projecten
Bernheze organiseert jaarlijks
twee boekenmarkten. In het
voorjaar in Heesch en in het na-

jaar in Loosbroek. De opbrengsten gaan naar projecten in het
werkgebied in Roemenië, waar
de stichting actief is. Voor meer
informatie zie
www.pepbernheze.nl.
De boekenmarkt is op zaterdag
27 oktober van 10.00 tot 16.00
uur en op zondag 28 oktober
van 10.00 tot 15.00 uur in CC
De Wis in Loosbroek. De entree
is € 1,-.

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

Telefoon kapot?
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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AAN HET WERK
Op zoek naar (ander) werk?
Kom naar de Walk&Talk

Dé koffiepauze voor werkzoekenden!
BERNHEZE - Bibliotheek Bernheze organiseert op elke laatste woensdag van de maand een bijeenkomst
voor iedereen die op zoek is naar (ander) werk: Walk&Talk, dé koffiepauze voor werkzoekenden. Op
woensdag 31 oktober vindt de volgende Walk&Talk plaats in de bibliotheek te Heesch.
De maandelijkse Walk&Talk zorgt voor een rustpunt in de intensieve
zoektocht naar een nieuwe baan. Vroeger bestond solliciteren vooral
uit het schrijven van sollicitatiebrieven. Tegenwoordig ziet het zoeken naar werk er voor iedereen anders uit.
Tijdens de bijeenkomsten worden steeds praktische informatie en
tips gecombineerd met de praktijkervaring van de deelnemers. Op
woensdag 31 oktober komt gastspreker Ank Meertens van ONS
welzijn vertellen over vrijwilligerswerk en hoe dat kan helpen bij de
zoektocht naar een baan.
De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek Heesch
en is gratis te bezoeken. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Oproep vrijwilligersmiddag
HEESCH - Een tiental nieuwe
vrijwilligers komt op 31 oktober
samen om zich voor te bereiden
op het eerste Repair Café dat op
op 7 november plaats gaat vinden.
Zowel het proefdraaien op 31
oktober, als het Repair Café op
7 november, vinden plaats bij
Checkpoint aan de De La Sallestraat 3.

Beide keren van 13.00 tot 16.00
uur.
Heb je interesse om vrijwilliger
te worden bij het maandelijkse
Repair Café? Dan ben je bij deze

van harte uitgenodigd je te melden via
repaircafeheesch@gmail.com.
Voor meer informatie:
06-44458161.

HEEEY
J I J DA A R !
Tijd over?

Prima
verdiensten!

Vanaf 13 jaar

Extra
zakcentje
bijverdien
en!

We zijn op zoek naar een bezorger
voor DeMooiBernhezeKrant in Heesch.
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.
INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.

Stichting Aangenaam Heesch i.o. is op zoek naar een:

vrijwillig bestuurslid/
penningmeester m/v
Van het bestuurslid wordt verwacht dat deze een grote betrokkenheid bij Heesch en de
doelstellingen van Stichting Aangenaam Heesch i.o. ervaart.
Hij/zij beschikt over organisatievermogen, is initiatiefrijk en
communicatief vaardig. Affiniteit
met administratieve processen én
nauwkeurigheid in registratie en
financiële verslaggeving is evenzeer welkom.
Het bestuur komt periodiek samen, en bestaat uit vijf gepassioneerde vrijwilligers afkomstig uit
verschillende deelgebieden, zoals
het verenigingsleven, de culturele
wereld en ondernemersland. Het
nieuwe bestuurslid hoeft niet per
se een bepaalde groep te vertegenwoordigen. Naar verwachting zal er gemiddeld wekelijks
rond de 4 uur tijd benodigd zijn
om de functie gestalte te geven.
De stichting stelt zich ten doel bij
te dragen aan het welbevinden
van de inwoners en bezoekers
van Heesch. Onderneemt mede
daartoe initiatieven ter vergroting/vitalisering van de leefomgeving. Draagt uit dat Heesch
in vele opzichten aangenaam is,
gerealiseerd voor en door levensgenieters. En zet o.a. vrijwilligers
in als gastheren en gastvrouwen
binnen de gemeente Bernheze.

Stichting Aangenaam Heesch
tracht haar doel onder meer te
bereiken door:
De werving en inzet van vrijwilligers als gastvrouwen en gastheren op verzoek van diverse
organisaties ter ondersteuning en
hulp bij groot- en kleinschalige
evenementen in Heesch.
De werving en inzet van coördinatoren en vrijwilligers die als
chauffeur de hop-on-hop-offbusjes bemannen. Dit betreft
busjes die binnen afzienbare tijd
op een vaste route door en nabij het centrum van Heesch gaan
rijden.
Het op regelmatige basis onderhouden van (operationele) contacten met betrokken belangengroepen in Heesch.
Benieuwd naar de overige bijzonderheden? Wilt u eens persoonlijk bijgepraat worden? Graag!
Neem dan even contact op met
voorzitter Tonnie Wiegmans via
fam.wiegmans@home.nl of bel
met 06-20531998.
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Een geslaagd concert door
Maaslands Senioren Orkest

Aurora Ontmoet…
Pater Moeskroen
HEESCH – Aanstaande zaterdag is het eindelijk zover: een nieuwe editie van ‘Aurora
Ontmoet…’. In deze concertserie staat elk jaar een geleding van Aurora klaar om
in een avondvullend theaterprogramma een bijzondere ontmoeting aan te gaan. De
slagwerkers van de malletband van Fanfare Aurora zijn helemaal klaar om er een onvergetelijke avond van te maken. Het belooft een spectaculaire ontmoeting te worden
met niemand minder dan Pater Moeskroen!

Al 30 jaar is Pater Moeskroen een begrip
in menige kroeg, feesttent en festival. Live
is de band een ware feest-sensatie, vol
herkenning voor jong en oud. Daarnaast
gaat Pater Moeskroen ook jaarlijks de theaters in. Tijdens ‘Aurora Ontmoet…’ laat
de malletband samen met Pater Moeskroen een bijzondere uitvoering zien van
een aantal van hun bekende nummers.
Het wordt een zeer afwisselend programma, vele verschillende stijlen wisselen elkaar af. Het podium staat vol met
HEESCH/OSS - Voor de 26ste keer verzorgde het Maaslands Senioren Orkest op vele diverse slagwerkinstrumenten, van
woensdag 17 oktober een mooi optreden in de Ruivert in Oss, met medewerking van triangel tot grote trom en van marimba
ziekenvereniging Horizon Heesch. Het orkest bestaat uit verschillende groepen mu- tot pauken, alles komt aan bod. Naast de
zikanten, onder andere een groep tuba’s, een groep trompettisten (afgewisseld met
een bugel), een groep muzikanten met een klarinet, saxofonisten, iemand met een
eenhoorn en een drummer.
Ruim 80 bezoekers werden bij binnenkomst voorzien van een kopje koffie met
een heerlijk speculaasje. Vanaf 14.00 uur
kon er geluisterd worden naar een grote diversiteit aan muziek. Er werd onder
andere marsmuziek ten gehore gebracht,
Spaanse en Jamaicaanse muziek, Duitse
schlagers, met prachtige titels als ‘Call for
Peace’, ‘Heldensöhnen’, ‘Singing Sax’ en
‘Sons of the Brave’, alsmede een medley
van Nederlandstalige bekende meezingliedjes.
In de pauze werd er een loterij gehouden,
waarbij leuke prijzen te winnen waren,

allemaal gesponsord door diverse ondernemers uit Heesch. Toen iedereen een
drankje had besteld ging de muziek weer
verder tot iets na 16.00 uur.
Menig bezoeker maakte mooie, ritmische
bewegingen met de muziek mee, waaruit
geconcludeerd mag worden dat iedereen
ervan genoot.
Nadat het Maaslands Senioren Orkest en
de organisatie die deze middag mede tot
een succes heeft weten te maken heel
hartelijk was bedankt, ging rond 16.30
uur iedereen met een goed gevoel naar
huis.

slagwerkers staan er ook zeven blazers,
een combo, een pianiste en een zanger
op het podium. Van grote muziekstukken
tot kleine intieme ensembles; het ene moment zit je ontspannen te genieten van
prachtige muzikale klanken en het andere
moment kun je niet stil op je stoel blijven
zitten.
Beleef deze bijzondere avond samen met
Aurora! ‘Aurora Ontmoet Pater Moeskroen’ vindt plaats op zaterdagavond 27
oktober in CC De Pas, aanvang 20.15 uur.
Kaarten á € 15,- zijn te koop via
www.de-pas.nl of tijdens openingstijden
aan de theaterkassa.
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Speciale Fairtrade acties
in Bernheze!

FILMHUIS DE PAS:

ROEPT U MAAR!

VIER FAIRTRADE WEEK

BERNHEZE - Het is weer tijd voor de najaarseditie van de Fairtrade Week. In Nederland staat deze week,
van 27 oktober tot 4 november in het teken van Fairtrade. Tijdens deze landelijke campagneweek staat
het belang van eerlijke handel door supermarkten, Wereldwinkels, bedrijven en gemeenten centraal.
Steeds meer bedrijven kopen Fairtrade producten in, maken er zelf producten van of verkopen Fairtrade
producten.
Speciale actie met rode wijn
We drinken al vele jaren wijn,
maar door de toenemende
marktvrijheid is het voor kleine
wijnboeren een grote uitdaging
om te concurreren met grotere
spelers. Bovendien is het telen
van wijndruiven en maken van
wijn een arbeidsintensief proces.
Door het kopen van deze wijn
verzeker je de producent van
een eerlijke prijs; zo ondersteun
je de kleine wijnboeren.
Fairtrade zet zich ook in voor de
rechten van arbeiders op plantages. De minimumprijs garandeert dat producenten de kosten
kunnen dekken van duurzame

productie. Het keurmerk biedt
de boeren een toegevoegde
waarde aan het wijnlabel en
zo creëert Fairtrade een sterkere relatie tussen het wijnmerk,
de klant en de boerengemeenschap. Deze week zijn alle rode
wijnen van Fairtrade Original in
de aanbieding. Je ontvangt 15%
korting (OP=OP)!

Fairtrade week wordt één lot uit
de pot getrokken. Staat jouw
naam erop, dan ben jij de winnaar van de olifant!

€ 1,- actie bij Wereldwinkel
Heesch
Voor slechts € 1,- kan de prachtige lederen olifant van jou worden. Hoe dan? Betaal € 1,-, vul
naam en e-mailadres in en doe
het briefje in de pot. Tijdens de

Wereldwinkels in Bernheze
Bernheze heeft twee wereldwinkels; in Heesch en Nistelrode.
Aanbiedingen en het assortiment variëren per winkel. Loop
eens een winkel binnen in één
van deze kernen!

Kom gezellig op de koffie of
thee bij Wereldwinkel Heesch
of Nistelrode op zaterdag 27 en
woensdag 31 oktober met iets
lekkers erbij!

Al een aantal jaren wordt er tussen Kerst en Oud en Nieuw een
film gedraaid die past in de tijd
van het jaar. Onder andere Joyeux Noël, Booklyn en De Zevende Hemel stonden eerder op de
agenda.
Voor 2018 is er nog geen keuze
gemaakt... dat laten we graag
aan jullie over!
Heb je een titel waarvan je denkt:
die hoort in dat rijtje thuis?
Laat het dan weten. Dat kan
via de Facebookpagina of via
het mailadres, info@de-pas.nl,
onder vermelding van Titel Filmhuis december. Uiterlijk aan te
leveren tot 30 november.
Vol verwachting klopt ons hart!

Donderdag 27 december
Aanvang 20.00 uur.
Prijs: € 5,De Pas Heesch
Nog meer zien?
Zie www.de-pas.nl/agenda/film.
Abonnement
Als je bij Filmhuis de Pas een
abonnement aanschaft, slechts
€ 35.- voor negen films, dan
loopt je abonnement altijd door.
Niks afgelopen aan het einde
van een seizoen maar gewoon
door net zo lang tot alle negen
hokjes afgestreept zijn.
Zeg nou zelf: “T’is geen geld.”

Heb je een titel waarvan je
denkt ‘dat hoort in dat rijtje
thuis’? Laat het dan weten.
De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl
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PrakTisChe inforMaTie

Werkzaamheden Plein 1969

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

Weekmarkt tijdelijk op een andere plaats

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

agenda
Regentonactie
17 oktober t/m 17 november
2018

www.operatiesteenbreek.nl

bezoek een duurzaam huis

Er is veel verandering te zien op het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther.
Het nieuwe Grand café is inmiddels een feit en er is een begin gemaakt met de herinrichting van het plein.
De firma Lagenhuizen voert de
werkzaamheden aan het plein
uit. Dat gebeurt in fases, zodat
de weekmarkt gewoon door kan
gaan, hoewel tijdelijk op een
andere plaats. Op dit moment
wordt gewerkt voor de oude
Coop (tussen Jonker Speelmanstraat en Graaf Wernerstraat).
De volgende fase start begin
november. Dan beginnen we
met het pleingedeelte. Dit is het
meest ingrijpende gedeelte van
het project omdat er onder het
plein een grote opvangkelder
komt voor regenwater.
Als het weer meewerkt, is het
plein voor kerst 2018 klaar en
starten we met de Doorgang
achter het nieuwe Grand Café.
De planning is dat het project in
februari 2019 afgerond is.
kunstwerk
U ziet op het plein ook al een
begin van de bouw van het
kunstwerk Brutalist Arcadia van
Jeroen Doorenweerd. Het ontwerp van Jeroen Doorenweerd
is in overleg met de inwoners
van Heeswijk-Dinther, Stichting
dertien hectare en Actief burgerschap gekozen.
Meer informatie over het kunstwerk vindt u op
www.bernheze.org.
Markt tijdelijk op andere plaats
Tijdens de werkzaamheden aan
de rijbaan vindt u de markt op
de gebruikelijke plaats. Als we
aan het plein beginnen (begin

november) verplaatsen we de
markt naar de nieuwe rijbaan
voor de oude Coop en op de
parkeerplaatsen voor Etos, Sterrin, Amon en Van Soest & Partners. De marktdag verandert
niet. Die blijft op vrijdag.
Parkeren
Een deel van de markt staat tijdens de werkzaamheden aan
het plein op de parkeerplaatsen
voor winkels of appartementen. Dit betekent dat u hier op
de vrijdagen van 6.00 tot 14.00
uur niet kunt parkeren. We zetten zetten dan hekken neer. U
kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van de parkeerplaats van
de Raadhuisplaza, Hoofdstraat
of de Sint Servatiusstraat. Voor
ondernemers is het belangrijk
om te weten dat er op vrijdagen
tussen 6.00 en 14.00 uur geen
bevoorrading mogelijk is.
Werkzaamheden februari klaar
Het plein is waarschijnlijk in februari 2019 klaar. Als de werkzaamheden eerder klaar zijn,
gaan de marktondernemers ook
eerder terug naar het plein op
hun oude plek.

Honderden huiseigenaren in heel Nederland vertellen u graag meer
over hun ervaringen. in het hele land openen duurzame huiseigenaren hun deuren tijdens de Duurzame Huizen Route op 3 en 10
november 2018, ook in bernheze.
Denkt u na over hoe u het beste kunt isoleren? Heeft u een
monument wat u gasloos wilt
maken? Of wilt u meer weten
over natuurlijke materialen? De
Duurzame Huizen Route biedt
de kans om ervaringen uit eerste
hand te horen.

aanmelden
Kijk op
www.duurzamehuizenroute.nl
welke woningen er bij u in de
buurt open zijn en meld u aan
voor de woning van uw keuze.

bladeren opruimen gestart

Namens de marktondernemers
vragen wij uw begrip voor mogelijke overlast. Met vragen kunt
u bellen met het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoon 14 0412 of mailen naar
gemeente@bernheze.org.

Plastic verpakkingen,
blik en drankkartons
in dezelfde zak
Misschien heeft u ze al gezien
op straat. Onze bladvegers zijn
weer actief.

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

(assortiment 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.

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 bebouw-

de kom nemen we mee als we
blad aan het ruimen zijn. Grote
bladhopen en bladhopen in het
buitengebied mag u bij ons aanmelden.
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.
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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 conceptbestuursprogramma ‘Samen voor bernheze’ 2018-2022. in dat programma staat wat we in bernheze willen bereiken, hoe we dat gaan
doen en wanneer.
We willen dit doen in nauwe
samenwerking met onze inwo-

ners, 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
u zich tot 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 woensdag 31 oktober, 12.00 uur bij de
raadsgriffie via e-mail
griffie@bernheze.org of via Post-

bus 19, 5384 ZG Heesch (t.a.v.
raadsgriffie).
Het concept-bestuursprogramma kunt u downloaden via de
website van de gemeente:
www.bernheze.org.

raadsvergaderingen 1 en 8 noveMber 2018
Op 1 en 8 november 2018
vinden er raadsvergaderingen
plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch. De vergaderingen zijn
openbaar.

Op de agenda op 1 november,
aanvang 19.30 uur
- Bestuursprogramma 20182022 en de begroting 2019
- Renovatie kunstgrasvelden
voetbalverenigingen Heeswijk
en Avesteyn
- Evaluatie beleidsplan jeugd-

hulp 2015-2018
- Jaarrekening 2017 en begroting 2019 van Omgevingsdienst Brabant-Noord
Op de agenda op 8 november,
aanvang 19.00 uur
- Vaststellen bestuursprogram-

ma Bernheze 2018-2022
- Behandelen en vaststellen
Programmabegroting 2019
informatie
De agenda en bijbehorende
stukken vindt u op
www.bernheze.org.

Via deze website kunt u de
raadsvergadering live volgen en
op een later tijdstip terugkijken.
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies kunt
u terecht bij de griffie, telefoon
14 0412, e-mail
griffie@bernheze.org.

offiCiËle bekendMakingen
geving van Vorstenbosch. Tijdens de wandeltocht wordt
een gedeelte van Kerkstraat,
5476 KC Vorstenbosch (tussen
Kapelstraat en Schoolstraat)
afgesloten voor alle verkeer,
behalve voor voetgangers. De
beschikkingen zijn verzonden
op 18 oktober 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende persoon woont
niet meer op het adres waar
hij volgens de Wet basisregistratie personen (Wbrp) staat
ingeschreven. Dit blijkt uit het
adresonderzoek van de afdeling Burgerzaken. Het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze
heeft daarom besloten om zijn
persoonsgegevens niet meer bij
te houden en hem uit te schrijven uit Nederland. Hierop volgt
een inschrijving in het RNI (Registratie Niet Ingezetenen) met
onbekende verblijfplaats.
- G.M.M.T. Sanders, geboren
17 november 1974
Besluitdatum: 17-10-2018
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing

Drank- en horecawet
De burgemeester heeft vergunning verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf
Shoarma Amon II, Plein 1969 5,
5473 CA Heeswijk-Dinther. De
vergunning is verzonden op 17
oktober 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

De burgemeester heeft een vergunning verleend aan Schietsportvereniging Brabant Schietsport, Zwarte Molenweg 13,
5388 EE Nistelrode voor het uitoefenen van een paracommerciele instelling. De vergunning is
verzonden op 22 oktober 2018.
Procedures 5a en 7a zijn van
toepassing.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Jeugdbelangen Nistelrode voor het organiseren van
een Sinterklaasintocht op 17
november 2018 van 14.30 tot
17.00 uur in het centrum van
Nistelrode. Tijdens de intocht
is een gedeelte van Tramplein,
Kromstraat, Over den Dries,
De Hoef, De Wan, Den Hof,
Heuvelstraat, Kerkhoflaan en
Parkstraat, 5388 HS Nistelrode afgesloten voor alle verkeer
behalve voor voetgangers. De
beschikkingen zijn verzonden
op 18 oktober 2018.
- C.J.M. van de Ven voor het organiseren van ‘wandelen voor
KWF’ op 28 oktober 2018 van
7.00 tot 19.00 uur in de om-

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Vogelvereniging De Vogelvriend
voor het organiseren van vogeltentoonstellingen op 27 oktober 2018 van 14.00 tot 20.00
uur en 28 oktober 2018 van
10.00 tot 16.00 uur in het Sociaal Cultureel Willibrordcentrum,
Hoofdstraat 78, 5473 AS Heeswijk-Dinther. De toestemming is
verzonden op 18 oktober 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpwijzigingsplan
Dijkstraat 13a Nistelrode
Het college van burgemeester
en wethouders maakt de ter-inzage-legging bekend van het
ontwerpwijzigingsplan Dijkstraat
13a Nistelrode, artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening. Het plan
is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, code NL.IMRO.1721WPDijkstraat13A-ow01.
inhoud: Het plan betreft het omzetten van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’
voor het bouwen van een woning aan Dijkstraat 13a in Nistelrode.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- Interieurspuiterij Van Roosmalen bv heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor
het veranderen van een meubelspuiterij op het adres Bedrijvenweg 10, 5388 PN Nistelrode.
- J.M.C.M. Verkuijlen heeft een
melding ingediend voor het
oprichten van een landbouwbedrijf op het adres Boterweg
1, 5473 KA Heeswijk-Dinther.
- M.T.L.M. van Beekveld heeft
een melding Activiteitenbesluit
ingediend voor het veranderen
van een technische groothandel
op het adres De Morgenstond
39, 5473 HE Heeswijk-Dinther.
- P. vissers Onroerend goed bv
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het
veranderen van een transportbedrijf op het adres De Morgenstond 41, 5473 HE Heeswijk-Dinther.
- Van Mook, de echte bakker
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het
veranderen van een bakkerij
op het adres Laar 66, 5388 HK
Nistelrode.
- Eetcafé De Eeterij heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen
van een restaurant op het adres
Laar 20, 5388 HG Nistelrode.
- V.O.F. van de Rakt heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen
van een varkenshouderij op het
adres Kantje 38, 5388 XB Nistelrode.

- Jumbo Supermarkt heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen
van een supermarkt op het
adres Sint Servatiusstraat 39,
5473 GA Heeswijk-Dinther.
- Totech b.v. heeft een melding
Activiteitenbesluit
ingediend
voor het veranderen van een
aannemersbedrijf op het adres
Voorste Groes 5, 5384 VJ Heesch
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Laverdonk 3
Plaatsen tuinkas
Datum ontvangst: 13-10-2018
- Clemens van den Bergstraat 66
Inritvergunning
Datum ontvangst: 16-10-2018
Nistelrode
- Doolhof ong. kavel 2
Oprichten vrijstaand woonhuis
Datum ontvangst: 16-10-2018
- Doolhof ong. sectie I 818
Oprichten vrijstaand woonhuis
Datum ontvangst: 18-10-2018
Heesch
- Meursstraat ong.
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 17-10-2018
- Zoggelsestraat 100a
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (aanleg zonneweide)
Datum ontvangst: 17-10-2018
- Kasteellaan 1
Kappen zomereik (slechte
staat)
Ontvangstdatum: 18-10-2018
Procedure 6 is van toepassing.
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besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Nobisweg 15
Oprichten loods en agrarisch
bedrijfsgebouw
Verzenddatum: 16-10-2018
- Raadhuisplein 20d
Oprichten woonzorgcomplex
Verzenddatum: 18-10-2018
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.
Tijdelijke vergunningen
Nistelrode
- Laar 77
Tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 17-10-2018
Heeswijk-Dinther
- Zandkant 4b
Tijdelijk plaatsen en bewonen
stacaravan
Verzenddatum: 18-10-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Handhavingsbesluiten
Onderstaande handhavingsbesluiten zijn genomen.
vorstenbosch
- Kerkstraat 13
Last onder dwangsom voor
verleggen brandcompartiment
zonder omgevingsvergunning
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Verzenddatum: 11-10-2018
Heesch
- ’t Dorp 13
Opleggen last onder bestuursdwang/dwangsom
wegens
bouwen in afwijking van de
vergunning. Werkzaamheden
zijn gedeeltelijk (dakopbouw
aan achterzijde) stilgelegd.
Verzenddatum 12-10-2018
Procedures 4a en 7a zijn van
toepassing.
kennisgeving Wabo, jennissen
Nistelrode b.v.
Gedeputeerde
Staten
van
Noord-Brabant maken bekend
dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
te besluiten om de voorschriften
behorende bij de revisievergunning en veranderingsvergunnning, d.d. 1 maart 2006 en 17
september 2013 ambtshalve te

wijzigen. De wijziging omvat het
actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het
energiegebruik en het intrekken
van voorschriften die vervangen
worden.
Het betreft de locatie Loosbroekseweg 48 in Nistelrode.
inzage: De ontwerpbeschikking
en de bijbehorende stukken zijn
vanaf 13 oktober 2018 tot en
met 23 november 2018 in te zien
bij de gemeente Bernheze of bij
de Omgevingsdienst Brabant
Noord (ODBN). Contactpersoon
is mevrouw C. Kroekenstoel, telefoon 0485-33 83 24.
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of
terug te vinden op de website
van de Provincie Noord-Brabant
www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen. De kennisgeving is te vinden op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.

Zienswijze: Iedereen kan tot en
met 23 november 2018 op de
ontwerpbeschikkingen
schriftelijk of mondeling zienswijzen
inbrengen. U kunt deze richten
aan Omgevingsdienst Brabant
Noord, Postbus 88, 5430 AB
Cuijk. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen kan een
hoorzitting gehouden worden.
Een verzoek daartoe moet u binnen drie weken na de begindatum van de ter-inzage-legging
bij de Omgevingsdienst Brabant
Noord indienen. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben
ingebracht, kunnen later beroep
instellen tegen de definitieve beschikking.
Aan deze procedure is het kenmerk Z/070070 gekoppeld. Vermeld dit kenmerk bij correspondentie.

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

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit 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.

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend 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

WWW.bernheze.org

puzzel mee & win!

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 29 oktober 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij bloemsierkunst ari-jenne.

1. Wie organiseert de natuurwerkdag?

2. Naar welk land is HVCH JO-13-1 op weg?

bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Waar is de herfstwandeltocht voor KWF?

4. Welke dorpskern is in Halloweensferen?

5. Van wie wint Korloo?

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

6. Hoe heet de nieuwe brouwerij in Heesch?

Winnaar vorige week:
Monique van Zutphen
Het antwoord was:
RIBBEN
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oogcontact

MooiBernhezertjes

wie

te koop

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

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Jo van der Wijst
Betsie van Zutphen
kan de staatsloten
uit Loosbroek
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

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.
KIPSALON BERNHEZE
De allerlekkerste kip.
We hebben meer dan
20 soorten kipproducten
en snacks in ons assortiment.
Elke woensdag geopend van
14.00 -18.30 uur.
Ook verkrijgbaar buiten
openingstijden. 06-12033685/
0413-229677.
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.
Tweedehands fietsen
voor onderhoud kerk
Loosbroek
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-27280727,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.

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

Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
Problemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
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.
Sint en Piet op locatie,
leuk!
Info: 06-51286021.
De opbrengst van deze actie
wordt gedoneerd aan het
internationaal toernooi
voetbalteam HVCH JO13-1.

gevraagd
Wie wil onze dochter wekelijks
wiskundebijles
geven (HAVO niveau)?
Liefst in Heeswijk-Dinther
(eventueel in de regio)
Graag reageren via
06-83678887.
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.
Vanaf 15 december
Mooi Chalet
op camping
de Wildhorst.
Geert van Doremalen
06-53338720.

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.
Rommelmarkt
zondag 28 oktober
mfc de Dreef
Duivenakker 76, Aarle-Rixtel.
Van 9.00 tot 15.00 uur.
Inlichtingen 06-20888818.

Geboren

Asija

12 Oktober 2018
Dochter van
Edis Kurtovic en
Fatima Bronja
Prohair Edis Heesch

NosTos
radio

het gevoel
van toen!

www.radionostos.nl

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

oktober kleurenpracht
Tekst?
Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Medewerker maatschappelijke
begeleiding
Vluchtelingenwerk Oost Brabant e.o. locatie Bernheze begeleidt
vluchtelingen en migranten bij het opbouwen van een
zelfstandig bestaan in Nederland. Hiervoor zijn zij o.a. op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die steun kunnen bieden aan en
stimuleren van cliënten, tijdens de eerste periode van vestiging in
Bernheze, zodat ze leren om zelfstandig gebruik te maken van de
verschillende instellingen in onze gemeente.
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op te
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Ank Meertens: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Zie oplossing pagina 30
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Koopkracht in
Bernheze omlaag
Jack van der Dussen,
fractievoorzitter VVD-Bernheze
Onze koopkracht is de laatste tijd veel in
het nieuws geweest. Het gaat namelijk
veel beter in ons land en dus moet het
kabinet de koopkracht voor alle inwoners
verbeteren vinden alle politieke partijen de
Tweede Kamer.
De meningen zijn in Den Haag
natuurlijk verdeeld, maar uiteindelijk zijn de koopkrachtplaatjes
voor de meeste Nederlanders
positief dankzij de inspanningen
van dit kabinet. Maar tot onze
verbazing heeft het college van
burgemeester en wethouders
besloten om daar niet aan mee
te werken. Geen koopkrachtverbetering voor de inwoners van
Bernheze.
De begroting voor 2019 laat
namelijk zien dat de lokale lastendruk in onze gemeente met
4,1% verhoogd wordt voor eigenaren van een woning en
zelfs met 8,61% voor huurders
van een woning. Voor ondernemers stijgen de lokale lasten met
1,85% in 2019.
In 2018 werd de afvalstrategie
aangepast met als doel het restafval te verminderen. Maar omdat de beoogde afvalreductie is

achtergebleven bij de doelstelling, krijgen de gebruikers/huurders van woningen voor 2019 nu
dus een forse ‘boete’ opgelegd.
Met als gevolg dat de kosten
voor u in 2019 met 8,61% stijgen. Daarnaast wordt de OZB
verhoogd met 2,4% in verband
met de verwachte inflatie.

koopkrachtplaatjes
voor de meeste
nederlanders positief
De VVD-Bernheze vindt deze
enorme stijging van de lokale
lasten onacceptabel en wij zullen bij de begrotingsbehandeling
het college van burgemeester en
wethouders dan ook oproepen
de lokale lasten te verlagen.
De afvalstoffenheffing omlaag
en geen verhoging van de OZB.
Reageren? info@vvdbernheze.nl

Zomers weer in
oktober?
Skip Anker, Commissielid Progressief
Bernheze
De afgelopen weken heb ik zowel mijn
winterjas aangehad op een wandeling door
de natuur als enkel een t-shirt. Moedertje
natuur lijkt maar niet te kunnen beslissen
of de winter nou echt moet beginnen. Dat
vind ik zorgelijk. Je leest en hoort veel
nieuws over klimaatverandering en wat dit
gaat betekenen voor ons als mens.
Daar proberen wij als gemeente
nu al rekening mee te houden.
Goede afwatering onder het
nieuwe plein 1969 door middel
van kratten. Of het stimuleren

omdat ik graag
de wereld door wil
geven aan een
nieuwe generatie
van inwoners om over te stappen
naar tuinen met gras in plaats
van tegels.
Toch vind ik de toekomst wel

spannend, hoe ziet de wereld er
straks uit als ik oud ben? Kunnen
we dan nog steeds met al die
mensen leven op onze planeet?
Omdat ik graag de wereld door
wil geven aan een nieuwe generatie onderneem ik ook actie. Zo
ben ik gestopt met het eten van
vlees om het milieu te ontlasten,
scheid ik afval en probeer ik zo
bewust mogelijk om te gaan met
energie. Zo hoop ik een klein bee
tje terug te geven aan die mooie
groen-blauwe aardbol die ons
zoveel schoonheid geeft. Helpt u
mij om onze mooie planeet door
te geven?

Belang handhaving en controle
voor draagvlak UWV en EU
Een betrouwbare overheid respecteert de rechten van inwoners en ondernemers, past de regels voor iedereen toe. Een overheid die handhaaft is hierbij
heel belangrijk, zeker voor degenen die zich wel aan de regels houden.
Afgelopen zomer opende ik mijn artikel over onze gemeente met bovenstaande introductie. Helaas moeten we inmiddels vaststellen dat binnen
overheidsinstellingen en bij de EU de controles te wensen overlaten. De
krantenkoppen van afgelopen periode liegen er niet om. Europarlementariërs zien niets in een verplichting om een accountant te laten controleren hoe
ze hun onkostenvergoeding uitgeven.
SP lid De Jong zegt goed te begrijpen dat burgers ervan uitgaan dat veel van
zijn collega’s de vergoedingen ‘gewoon in eigen zak steken’.
Uitkeringsfraude van Poolse arbeidsmigranten
Sommige Polen werken zes maanden in Nederland en vieren vervolgens met
een WW-uitkering op zak drie maanden een royaal betaalde vakantie in Polen. Het misbruik schijnt al jaren
bekend te zijn bij het UWV. Volgens eigen medewerkers heerst er al jaren een wegkijkcultuur.
Door de fraude niet aan te pakken en niet transparant
te zijn over onkostenvergoedingen wordt het draagvlak en het vertrouwen in bovenstaande organisaties
stevig op de proef gesteld!
Namens Lokaal, Hans Vos, bestuurslid.

Skip: ‘Die mooie groen-blauwe aardbol
die ons zoveel schoonheid geeft’

Investeren in een mooi Bernheze
Jan Raaimakers, fractievoorzitter SP Bernheze
Adviesburo Jan van Gerwen
Jan van Gerwen
De begroting voor 2019
staat voor de deur. Adviesburo
Op 1 B.V.
en 8 november
praat B.V.
de gemeenteraad over de centjes voor 2019. SP Bernheze kijkt alvast vooruit. We
zien dat Bernheze blijft investeren in de kernen. De SP geeft als coalitiepartij
mede vorm en inhoud aan deze investeringen. Bernheze gaat naar één loket
voor sociale voorzieningen inclusief Wmo; een SP wens. Agrariërs die gaan
stoppen met het bedrijf krijgen hulp vanuit de gemeente. De lasten stijgen
zeer beperkt.

Begroting 2019
In 2019 gaan de lokale lasten
wederom iets omhoog. De verhoging blijft beperkt tot de inflatiecorrectie. Op die manier kan
de gemeente alle voorzieningen
blijven betalen voor de inwoners.
Door zorgvuldig op de centjes te
passen, hoeft Bernheze geen extra lastenverhoging door te voeren. Jarenlang sober en stabiel
beleid vormen de basis. De SP

was als coalitiepartij steeds mede
verantwoordelijk voor dat beleid.
Geen fratsen en smijten met gemeenschapsgeld. Daar doet de
SP niet aan mee.
De leefbaarheid in de kernen
staat ook in 2019 voorop. Daar
tekent de SP graag voor. In
de Wmo komt de gemeente
in 2019 dichter naar de inwoners toe. Laagdrempelige toe-

gang met één loket en hulp op
maat. Verder wordt de nieuwe sportzaal bij CC De Stuik in
Vorstenbosch gebouwd en start
de vernieuwing van de Hoofdstraat in Heeswijk-Dinther. Door
het stabiele financiële beleid van
Bernheze is dit allemaal mogelijk. Verder blijven de lasten
aanvaardbaar voor de inwoners.
Zeker als je kijkt naar het voorzieningenniveau.

Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandpreve
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
Gezien worden en een boodschap
Beton- staal- en houtconstructies
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
B.V.
Wij, Bernheze Media,
De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
kunnen u daarbij helpen.

Adviesburo Jan van Gerwen

www.bernhezemedia.nl

info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

De Morgenstond 35
De Morgenstond 35
5473 HE Heeswijk-Dinther 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
T. 0413 29 36 63

informatie voor de kernen
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Denken in kansen

Natuurwerkdag IVN
Bernheze

Erwin van Kessel, gemeenteraadslid CDA Bernheze

BERNHEZE - IVN Bernheze organiseert in Loosbroek aan de Bleken,
de verbindingsweg tussen Loosbroek en Vinkel, ter hoogte van de
aansluiting van de Broekdijk circa 200 meter westwaarts richting
Vinkel, een natuurwerkdag op zaterdag 3 november.

Veranderingen zijn aan de orde van de dag. Zo is ook ons buitengebied aan veranderingen onderhevig. Niet alleen voor onze ondernemers in het buitengebied, maar ook voor de bewoners. We hebben
het veel over doorstroom in de kernen, maar een groot deel van de
woningen staat nu eenmaal in het buitengebied. Uiteindelijk moet
er ook nog een visie zijn en daarop beleid gemaakt worden. Dit
proces duurt soms lang, maar zorgvuldig werkt vaak beter dan snel.
Vanuit de nieuwe omgevingswet
zijn wij als gemeente regionaal
nauw betrokken bij het beleid
Voormalige Agrarische Bebouwing (VAB) en gaan we ook
deelnemen in de pilot vanuit de
provincie om een versnelling te
krijgen in de asbestopgave, een
opgave die er ook in Bernheze
niet om liegt. Hoe kun je daar als
gemeenteraad op anticiperen?
Het begint met het denken in

kansen! Er zijn in heel Nederland
al veel regels die het denken in
kansen belemmeren. Daar ligt
dus een uitdaging, maar ook een
mooie kans!
Zulke kansen heb je nodig om
perspectief te bieden en zo beweging te krijgen. Het VAB-beleid is daar een mooi voorbeeld
van, dat wordt binnenkort in
onze raad vastgesteld. Maar ziet
u nog meer kansen? Schroom
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dan niet om ze bespreekbaar te
maken. We doen ons werk namelijk voor u, inwoner van Bernheze. Horen we van u?
cda.nl/bernheze

Samenwerken met het onderwijs
Sascha Kraus-Hoogeveen, commissielid Maatschappelijke Zaken

Er wordt hier een wandelpad
gecreërd door een natuuromgeving dat twee bestaande natuurgebieden van het waterleidingbedrijf Brabant Water met elkaar
verbindt. Hierdoor ontstaat een
langer en interessanter wandelpad dat deel uit gaat maken van
het wandelroute netwerk van
Bernheze.
De Gemeente Bernheze is eigenaar van dit stukje natuur.
Wethouder Peter van Boekel
van de gemeente Bernheze verricht de opening van het nieuwe
werkseizoen van de werkgroep
VENEL.
De ontvangst is om 8.45 uur en
dan wordt er gestart om 9.00

uur. Er is een pauze met koffie
en thee om 10.30 uur, een lunch
om 12.30 uur en de afsluiting
is om 13.00 uur. Er wordt altijd
gestart, als het erg slecht weer is
wordt er eerder gestopt.
Iedereen is welkom. Zorg voor
stevige schoenen of laarzen. Gereedschap is aanwezig.
Meer informatie vind je op
www.natuurwerkdag.nl,
www.ivn.nl/afdeling/bernheze
bel met 06-54397753.

In de komende weken zullen we de plannen voor 2019 behandelen in de
raad. Vanuit D66 Bernheze zouden we graag zien dat we in het komende
jaar nog meer samen gaan werken aan de maatschappelijke vraagstukken
duurzaamheid, milieu & natuur en gezondheid.
Maar hoe kunnen we hier samen
aan werken en hoe betrekken we
de jeugd van Bernheze hierbij?
Vanuit D66 Bernheze zouden we
graag de samenwerking aangaan
met het onderwijs, zowel het basisonderwijs als het voortgezet
onderwijs.

Nu kunnen wij met mooie ideeën
komen van bijvoorbeeld subsidies voor activiteiten, maar waar
helpen we de scholen echt mee?
Wat hebben de scholen (of andere jeugdorganisaties) nodig
om met deze maatschappelij-

ke vraagstukken aan de slag te
gaan? Dat horen we graag van
u! Dus als u ideeën heeft hoe we
samen met de jeugd aan de slag
kunnen met duurzaamheid, milieu & natuur en gezondheid; laat
het ons dan weten via
ikben@d66bernheze.nl.

MeMoblokjes

Hoe denk jij over Sinterklaas
en Kerst?
BERNHEZE - Mensen hebben vaak hun
mening klaar. Ze zijn voor of tegen een
nieuw idee. Bernheze Media en Top-Onderzoek willen de betrokkenheid van de
inwoners van Bernheze vergroten. Via

len. Van tijd tot tijd worden deelnemers
gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen. Iedereen die woont
of werkt in Bernheze kan meedoen. De
deelnemers zijn en blijven anoniem en

Er zijn al ruim 800 inwoners die vijf tot zes
keer per jaar een vragenlijst ontvangen
het panel TipMooiBernheze.nl kunnen
alle inwoners van Bernheze hun mening
kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipmooibernheze.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invul-

kunnen per onderzoek zelf beslissen
of ze meedoen. Ze zijn niets verplicht.
Eind deze week gaat er een vragenlijst
uit over Sinterklaas en Kerst. Dus meld
je aan via www.tipmooibernheze.nl
en praat mee.

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

Let op:
actie is
de laat
st
week! e

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

maakt werk van jouw recht

is ch.n l

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

FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

Meer informatie of memoblokjes bestellen?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170
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Tips om meer te doen
met minder verf
Op de juist manier
rollen. Schilder je
grote egale vlakken, dan
kun je niet zonder roller. Want het schilderen
gaat sneller en je maakt
beter gebruik van je verf,
omdat het gelijkmatig
wordt aangebracht. Vul
je verfbak vervolgens voor een derde met verf, doop
je roller erin en zorg voor gelijkmatige verdeling door
met de roller een paar keer snel over het ruwere gedeelte van de verfbak te gaan.
De verfbanen die je maakt met je roller
kunnen wat verschillen, afhankelijk van het
soort oppervlak. Als je een muur of deur verft, houd
dan rekening met de zwaartekracht: door naar boven
te rollen voorkom je druppelen en krijg je een nog
strakkere toepassing. Voor een gelijkmatige deklaag
is het een goede vuistregel om eerst drie banen verticaal op te zetten die je horizontaal uitrolt en vervolgens een laatste keer verticaal uitrolt.
Doop je kwast voor een derde in de verf
voor een goede deklaag en verf met lange halen.
Zorg ervoor dat je op verticale oppervlakken naar boven schildert. Wacht tot de eerste laag verf droog is,
voordat je een tweede aanbrengt. Als je over een andere kleur heen verft, bijvoorbeeld gebroken wit over
een donkerblauwe muur, moet je waarschijnlijk meer
dan één laag aanbrengen. Je kunt in dit geval ook een
dekkende voorstrijk gebruiken.

Woensdag 24 oktober 2018
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voor de mooiste
gordijnen, de
leukste stoffen
en het
beste advies

06 308 76 141
INFO@BIESHEESCH.NL
STATIONSPLEIN 2F • 5384 BH HEESCH
www.BIESHEESCH.NL
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Mooi én gezond: planten in
de slaapkamer

BERNHEZE – De slaapkamer is voor iedereen een belangrijke plek in huis. Hier moet
je je prettig voelen en hier wil je tot rust komen. Natuurlijk lukt dat niet altijd. Of
het nou een huilende baby is die je wakker houdt, een volle blaas, een veel te vol
en druk hoofd of een vervelende mug… We hebben ongetwijfeld allemaal wel eens
last van één of meer van deze stoorzenders. Het is niet anders!
Rustgevende slaapkamer
Wat je wel kunt doen, is het jezelf zo gemakkelijk mogelijk maken door een zo
rustgevend mogelijke omgeving voor jezelf te creëren. Naast een fris opgemaakt
bed met fijne en zachte materialen, een
goed matras en een lekker kussen, geven
planten in de slaapkamer mij een prettig
gevoel.
betere nachtrust met planten
Naast het feit dat die groene accenten
erg mooi zijn, is het schijnbaar ook nog
eens hartstikke gezond! Planten hebben
namelijk een reinigend effect op de lucht
in de ruimte en geven daarnaast zuurstof
af. Daarbij verhogen planten de vochtigheidsgraad van een kamer.
Dit is goed voor onze luchtwegen en
draagt hierdoor ook bij aan een betere
nachtrust.

Hieronder een aantal planten die in het bijzonder geschikt zijn voor de slaapkamer:
* Lavendel
* Spiderplant
* Sansevieria
Naast deze bovengenoemde planten zijn
er nog veel meer geschikte en luchtreinigende planten voor de slaapkamer. Een
aantal voorbeelden zijn:
* Jasmijn
* Aloë Vera
* Gardenia
* English Ivy (klimop)
* Gouden Pothos
* Lepelplant
* Arecapalm of Goudpalm
* Indische Rubberboom
* Krulvaren
* Mexicaanse Dwergpalm
* Stokpalm
Bron: VT Wonen.nl

Tips voor
het kopen
van een
vloerkleed

We worden blij van een zacht
vloerkleed aan onze voeten.
Een vloerkleed dempt het geluid, verbindt losse meubels
met elkaar en zorgt voor een
flinke dosis warmte. Het is
helemaal fijn als je een vloerkleed kunt laten maken dat
aan al jouw wensen voldoet.
Met deze tips is dat een makkie:
- bedenk hoe je het kleed
gaat gebruiken
- kies het juiste formaat
- Denk goed na over het
materiaal
- Houd rekening met je
woonstijl.
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Auto & Motor
Checklist kentekenbewijs compleet

nIEUwS
Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

controleer vóór je een auto te
koop aanbiedt of het kentekenbewijs compleet is:
- Bij auto’s die op de weg gekomen zijn na juni 2004 bestaat
het kentekenbewijs uit deel
IA (voertuiggegevens) deel IB
(gegevens eigenaar) en deel II
(overschrijvingsbewijs).
- Bij auto’s die op de weg gekomen zijn tussen januari
1995 en juni 2004 bestaat
het kentekenbewijs uit deel I
(voertuiggegevens), deel II
(gegevens eigenaar) en het
‘overschrijvingsbewijs’.

Kentekenbewijs kwijt,
wat nu?
Je auto verkopen zonder geldig kentekenbewijs is onmogelijk. Ben je (een deel van)
het kentekenbewijs of de tenaamstellingscode kwijt dan
kun je een nieuwe opvragen
bij de RDW. Zij sturen dan
eerst het kentekenbewijs in
creditcardvorm en daarna de
tenaamstellingscode. Hieraan
zijn kosten verbonden.
Kijk voor meer informatie
www.rdw.nl.

- Bij auto’s die voor januari 1995
op de weg zijn gekomen bestaat het kentekenbewijs uit
deel I, deel II en deel III.
- De datum op deel IA geeft aan
wanneer de auto in Nederland
voor het eerst in gebruik is genomen.
- Let ook op of de juiste brandstof op deel IA staat. En de
beschrijving in het kenteken
waar het chassisnummer te
vinden is moet overeenkomen
met de daadwerkelijke plaats
van het chassisnummer.

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

Smits Truck Company
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch

ONDERHOUD, REPARATIE EN APK VOOR ALLE MERKEN
TRUCKS GETROKKEN MATERIEEL EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN PERSONENWAGENS.

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

ONDERHOUD,
T +31(0)412
- 475258
REPARATIE EN
W www.smitstc.nl
APK VOOR ALLE
E info@smitstc.nl

MERKEN TRUCKS
GETROKKEN
MATERIEEL
EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN
PERSONENWAGENS.
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch
T +31(0)412 - 475258
W www.smitstc.nl
E info@smitstc.nl

* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

Citroen Berlingo 1.6 mpv airco trekhaak

211.000 km 2009

Ford B max 1.6 titanium automaat PDC

27.000 km 2013

Fiat 500L 1.3 airco trekhaak hoge instap

39.000 km 2015

Peugeot 206 5 drs airco trekhaak

78.000 km 2007

Renault Twingo automaat airco

92.000 km 2008

Volkswagen golf 1.6 tsi 5drs airco

209.000 km 2005

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch - 0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!
VIER JAAR
GARANTIE!

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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat
zeer1.6,
apart
40.00 km airco ..........2004
2007
Ford500
Focus
airco
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
Hyundai IX20 1.4 90.000 km, airco
2011
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Hyundai
1.2 99.000
Ford
Focusi10
C-Max
1.8i 16Vkm,
Ghia 55000km ..2006
eerste
eigenaar
Ford
Fusion
1.4 16V 5-drs. .......................2012
2006
Honda
Civic 1.4
5-drs.
automaat .........2005
Opel Adam
1.416V
23.000
km,
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
exclusieve uitvoering
2016
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
OpelCooper
Astra 1.6,
16v 5-drs, airco
2010
Mini
.............................................
2007
Mini
1.6 16V1.0
.................................
2008
OpelCooper
Astra station,
turbo edition
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
zonnedak, 66.000 km
2016
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
OpelCorsa
Combo
1.3 cdti airco
153.000
km ..2005
Opel
Easytronic
Z1.OXV
12V 3-drs.
2002
Opel
20.000
km. km,
airco .... 2010
OpelCorsa
Corsa1.2
1.45-drs
Cosmo,
52.000
Opel
Omega
1999
xenon,
zeer2.0i
luxeaut. 141.000 km. airco ..2015
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
OpelZafira
Corsa1.9D
1.0 turbo,
29.000 km, airco 2016
Opel
......................................
2006

OpelVivaro
Zafira 2.0
.................................
2003
Opel
1.6 DTH
cdti, 40.000
km
Opel bus,
Zafiranieuwstaat
2.2i Elegance 80.000 km. ......
2002
nette
2015
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005

Peugeot
207, 5-drs, airco
2008
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001

Renault
Scenic,
1.2 TCe
navi,
PeugeotGrand
206 1.4i
16V 85.000
km.
............ 2006
Peugeot
206 cc17.000
1.6 16Vkm
quiksilver 55.000km
..2004
clima,
7-pers,
2016

Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
2011
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Volkswagen
1.2 airco
TSI navi,
climate
Renault Clio Polo
1.2 16V
64.000
km. ..... 2006
Renault
1.6 16V
2003
control,Clio
35.000
km, airco
5-drs........................
2014
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Suzuki Jimny
4+4 ................................... 2000
Wordt
verwacht:
Suzuki
Swift 4-drs.
9.000cosmo,
km. .................. 2010
Opel
Mokka
1.4 turbo
Toyota
Aygo
airco
20.000
km.
2008
automaat, vol opties, 30.000..................
km 2016
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Renault
Kangoo
1.2 TCe
navi clima, 2005
Volvo XC70
d5 automaat
..........................
vol
opties,
5-pers
2017
Motor
Yahama
XJR 1300 grijs zwart .........
2003

Seat Ibiza 1.2

Opel Insignia
2.0, CDTi sports, tourer 2015- www.autotrack.nl
Citroen C3 Picasso
1.4 airco,
www.autobedrijf-timmermans.nl
- www.trekhaken.nl
64.000 km
2011
Opel Mokka 1.4 turbo, cosmo,
navigatie, 60.000 km
2014

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

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012

• Volvo S60 2.4D Leder, automaat, Xenon, Navi,
256.000 KM, lichtmetalen wielen 2007

• Hyundai IX20 1.4i Navi, Camera,
PDC, Clima enz. 2013

• VW Golf 1.4 TSI 140PK, Bi-Xenon, Standkachel,
stoelverwarming, PDC V+A 115.000 km 2011

• Mazda CX3, opties leder navi, bi-xenon, camera, • VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
sky active, 50.000 km, 2016
nieuw binnen
6.900 km, 2015
• Mini Cooper, licht met. velgen, airco, wit dak,
•
VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
2003
en
binn
w
nieu
spiegels, 239.000 km, 2006
• Nissan Qashqai 1.6 DCI, 130 PK,
• VW Tiguan 2.0 TDI 177 PK 4-Motion Aut. Navi,
pano, leder, 360 camera, aut. 2015
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km, 2013
• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
3-pers., 2011
stoelverwarming 2011
• Renault Megane 1.6 16V Station, Clima
Cruise-Control, Pano, trekhaak 2007

www.autobedrijflangens.nl

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

vak, waardoor we met niets minder dan
topprestaties genoegen nemen. Niet voor
niets verzorgen wij als Schadenet lid en
FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel
voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl
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biljarten

Gerard van der Wijst biljartkampioen Libre in Bernheze

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

BERNHEZE - Tijdens de herfstvakantie zijn 85 deelnemers de strijd met elkaar aangegaan wie zich
(biljart) kampioen mag noemen in de spelsoort libre van 2018. Na tien dagen van voorrondes bleven 64
deelnemers over. De beste 8 mochten op afgelopen zondag aantreden voor de finaleronde.
Diverse eerdere kampioenen beten in het stof met de opkomst
van enkele sterke spelers, die nog
nooit tot de finaleronde waren
doorgedrongen. Na twee partijen en een gezamenlijke lunch,
verzorgd door voorzitter Gerard
Gabriëls, werden de halve finales
gespeeld. Peter van Erp en Chris
van Uden mochten spelen om
de derde en vierde plaats. Peter
Verhagen, winnaar van 2016, en
Gerard van der Wijst speelden
de finale. Na aftasten in het begin was het Gerard die, met een
gemiddelde van 5.56, te sterk
was voor Peter Verhagen. Een
verdiende winnaar in 2018.
Er kan teruggekeken worden op
een bijzonder geslaagd en gezellig toernooi. Volgend jaar tijdens de herfstvakantie wordt het
tiende Open Bernheze Kampioenschap Libre wederom georganiseerd door biljartvereniging

Jan en Gerard

Royal Events Palace. Het toernooi werd dit jaar gehouden op
de locatie van de KBO in Heeswijk-Dinther. Leden van de NAL
hebben hun beste beentje voorgezet om het toernooi te doen
slagen.
Uitslagen:
Gerard van der Wijst

Peter Verhagen
Peter van Erp
Chris van Uden
Ad Kooyman
Jan van Grunsven
Davy van der Vorst
Theo Gloudemans.
Bij de dames was Ria van de Ven
de sterkste, voor Erica van Boxtel
die tweede werd.

voetbal
Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Hyundai Atos 78 DKm Airco
2006
Citroen C2 1.4 VTR
2004 € 2250,•Citroen
In- C1
en1.0Verkoop
van
lichteTucson
bedrijfsauto’s
2.0 Style
2008
First 86Dkm
2012 auto’s
€ 5450,- en Hyundai
2011
•Citroen
Wielen
en banden2009 € 7950,- Nissan Pixo 1.0 look
C4 Picasso
Fiat Panda 1.2 Emotion

2004

€ 2750,-

Renault Twingo 1.2 Air

Een
Renault Twingo 12Dkm
Ford Ka 1.3greep uit
2009voorraad
€ 4900,-

€ 2750,€ 6540,€ 4250,2008 € 4499,2013 € 6450,2006
1987 €€2900,8.250,-

Toyota
drs4.2
141Dkm
Hyundai
Accent
1.4i
3750,JaguarAygo
XJ 6 5lwb
plaatje
Alfa
156 jtd
1.6 impression,
zwart 2010
2003 €€4.950,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001 € 4.750,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,Citroen Xsara picasso blauw met. 2003 € 3.900,versterking 1971
van €ons
zijn wij
opzoek
naar
een
Mercedes
250 TD
autom.youngtimer
1996
€ 5.950,2 CV 6Voor
blauw (belastingvrij)
4.950,-team
Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004 € 4.950,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,bevoegdheid.
Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Daihatsu Yong yrv zwart met eventueel
2002 € 2.750,-APKRenault
Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001 € 1.999,Je bent
voor het
zelfstandig
uitvoeren
Renault
Megane Scenic
lgp, g3 van
1999 € 1.499,Fiat Scudo combi,
8 pers.verantwoordelijk
ex btw
1997 € 1.999,onderhoud/reparatie
aan€ personenauto’s
en lichte
bedrijfswagens.
Renault Twingo
grijs metalic
2003 € 2.750,Ford Focus
stationcar, 16 16v
2002
3.499,Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Ford Focus stationcar, zwart
2002 € 2.750,Heb
je
interesse?
Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Ford Ka
meeneemprijs
1998 € 650,Stuur dan 2004
je gemotiveerde
sollicitatie
met cv
VW Golf Cabrio
lmv naar:
1995 € 2.500,Ford Transit connect, ex btw
€ 3.250,2005 € 7.750,Hyundai Tucson 2.0 bull en side barswerkplaats@autobedrijfminnaar.nl

vacature

gemotiveerde autotechnicus

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

Vrouwen 1 uitgeschakeld voor de beker
WIJCHEN/NISTELRODE - Het werd jammer genoeg een teleurstellende middag voor de Strijbosch Girls
in Wijchen. Met name in de tweede helft werd het team overlopen door Woezik vrouwen; 8-0 was de
einduitslag.
In eerste instantie leek er in de
eerste helft geen vuiltje aan de
lucht voor Prinses Irene vrouwen
1. Er waren goede kansen voor
Anouk en Floor en een penalty
die niet gegeven werd doordat
een van de speelsters net daarvoor buitenspel stond; dit was
een terechte beslissing van de
goed leidende scheidsrechter.
In de 26ste minuut kwam de
openingstreffer voor Woezik.
Een afvallende bal vanuit een
corner werd onhoudbaar ingeschoten. In de 32ste minuut viel
de 2-0 door balverlies dat door
de rechtsbuiten hard werd afgestraft. In de 45ste minuut viel de
eindklap eigenlijk al, 3-0.

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

In de tweede helft ging Woezik
los en haalde de toch enigzins

geflatteerde 8-0 zege binnen.
In de 50ste, 55ste, 72ste, 80ste
en 85ste minuut scoorde ze de
doelpunten. Al met al wel een
verdiende overwinning voor

Woezik dat dus verder mag in de
beker. Jammer dat Prinses Irene
er met name in de tweede helft
geen wedstrijd van heeft kunnen
maken.

voetbal

Avesteyn komt niet verder
dan gelijkspel in Vorstenbosch
VORSTENBOSCH/HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn trad aan zonder Tjeu Adank die nog te veel last had
van een flinke botsing tegen een speler van Nulandia. Stan Bosch was zijn vervanger. Avesteyn kwam
matig uit de startblokken en was vooral tegen zichzelf aan het voetballen.
De eerste helft had Avesteyn
een paar mogelijkheden maar
werd er vaak in de slotfase een
verkeerde keuze gemaakt. Vorstenbossche Boys werd daarentegen ook gevaarlijk in de counter en met doorgekopte ballen
vanuit het midden. In de 45ste
minuut ging het mis achterin bij
Avesteyn. In de opbouw werd
de bal knullig verloren en maakte de nummer 10 van Vorstenbossche Boys niet geheel onver-

diend de 1-0. Avesteyn kwam
beter uit de kleedkamer en het
werd eenrichtingsverkeer naar
de Vorstenbossche goal.
In de 60ste minuut kwam
Avesteyn langszij door een goede actie van Rens van Vugt die
Martijn Swartjes bij de tweede
paal binnen werkte. Avesteyn
drong nog meer aan en dit resulteerde in de 1-2 van Stan de
Laat, oog in oog met de keeper.

In deze fase van de wedstrijd had
Avesteyn het duel op slot moeten gooien. In de 85ste minuut
kwam er een spaarzame uitbraak van Vorstenbossche Boys
waar de Avesteyn-defensie geen
antwoord op had. In een uiterste poging werd de speler van
Vorstenbossche Boys gevloerd
en gaf de goed leidende scheids
een terechte pingel. Deze trof
doel en de wedstrijd eindigde
helaas voor Avesteyn in 2-2.
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beugelen

voetbal
hockey
tennis
bernheze
sPorTief
boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

basketbal

handboogschieten

turnen

volleybal

tafeltennis

handbal
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kaMPioenen

korfbal

altior onderuit in reusel
korfbal

hardlopen

jeu de boule

beugelen

biljarten

duivensport

paardrijden

boksen

judo

wielrennen

badminton

vissen

hardlopen

korfbal

skien

jeu de boule

schaken

dammen

biljarten

duivensport

darten

golf

zwemmen

snowboarden

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

darten

golf

Loosbroek,
korfbal - Korl
oo
E1

kano

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

kaarten/bridgen

judo

snowboarden

kano

1cm b

Loosbroek,
oo
korfbal - Korl
F1

1,2 cm b

1,4cm b
REUSEL/HEESWIJK-DINTHER
- afgelopen weekend speelde altior
de laatste wedstrijd buiten voordat er in de zaal verder kan worden
schaken
gekorfbald. dammen
Het uitduel tegen Rosolo moest
uitmaken of het team
autosport
karten
motorsport
ook
al voorzichtig naar de
top 3 mag gaan kijken.

De wedstrijd startte goed, er
werd snel gescoord via een
strafworp. Hierna was het 1cm
Ro-b
solo dat het initiatief overnam.
Fouten in de aanval maakten de
druk op de verdediging te hoog
1,2 cm b
en de Reuselse vrouwen wisten
uit te lopen naar 7-1. Met een
ruststand van 9-3 leek de wedstrijd gelopen, maar toch begon
Altior met frisse moed en vast1,4cm b
besloten om het gat te dichten
aan de tweede helft. Toch was
het opnieuw Rosolo dat eerst
de korf vond en binnen twee
autosport
minuten was het 11-3. Het was
al snel duidelijk dat deze afstand
niet meer te overbruggen was,
eindstand 16-6. In de zaal kwam
Altior uit in de hoofdklasse. De

kaarten/bridgen

zaalcompetitie gaat weer van
start op 25 november.
Rosolo 2-Altior 2: 17-13
Altior 3-ODIO 2: 9-4
Tovido 2-Altior 4: 12-5
Altior MW1-MOSA’14 MW1:
10-7
Altior A1-Spes A1: 20-10
Altior A3-De Korfrakkers A4:
10-7
Altior B2-Corridor B1: 12-5
De Korfrakkers C1-Altior C1:
8-7
Altior C2-Astrantia C1: 7-0
karten
Tovido C1-Altior C3: 9-1
Altior D1-Avanti D1: 4-13
Tovido D1-Altior D2: 3-3
Prinses Irene E1-Altior E1: 0-13
Altior E3-Blauw Wit E1: 5-1.

motorcross

Wesley Pittens wint ook het
onk enduro in harfsen
HARFSEN/VORSTENBOSCH - Wesley Pittens van het Yamaha Racing team Pittens heeft zaterdag in
Harfsen de E2 klasse van het Open Nederlands kampioenschap Enduro gewonnen. De dag begon voortvarend voor Wesley, die in de proeven snelle tijden op de klok wist te zetten.
Met een voorsprong van elf seconden op de tweede man ging
hij in de laatste ronde de tweede proef in. Echter in deze proef
motorsport
ging het helemaal mis, want
Wesley kwam hard ten val en
liep hierbij een krom stuur op.
Ook ging er veel tijd verloren,
waardoor de laatste proef beslissend was of hij wel of niet zou
winnen. Met een achterstand
van 2,5 seconden op de kopman
in zijn klasse en één seconde op
de tweede man ging hij de proef
in. Het was alles of niets en Wesley slaagde erin om een tijd
neer te zetten waarmee hij acht
seconden sneller was dan de
concurrentie en dus als winnaar
uit de bus kwam!
Wesley zal deze week de schaafwonden op zijn heup en zijn

Foto: Henk Teerink

hand laten genezen zodat hij
aanstaande zaterdag weer fit is
voor de volgende wedstrijd om
het Open Nederlands Kampioenschap Enduro in Zelhem.

Met nog drie wedstrijddagen te
gaan staat Pittens aan de leiding
in het Open Nederlands Kampioenschap Enduro E2 en in de
scratch!

voetbal

Prinses irene knokt zich langszij
NISTELRODE - Prinses irene en
alverna deelden de punten op
een heerlijke nazomerse zondagmiddag.
Voor rust was Prinses Irene de
bovenliggende partij en kwam
via een mooie aanval op 1-0 via
Wibe van Rooij. Na rust was Alverna de betere en kwam door
doelpunten van Max Ukusare
en Levi Raja Boean op een 1-2
voorsprong. De Nistelrodenaren
toonden, zoals al vaker de laatste weken, karakter en wisten
vijf minuten voor tijd de 2-2 te
scoren via Douwe Herckenrath.
Een knap resultaat tegen een
sterk Alverna waarbij met name

de vechtlust van de Oranjes er
voor zorgde dat er voor de der-

de keer op rij punten werden
gepakt.
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heeswijk wint in vierlingsbeek

Whv speelt gelijk

VIERLINGSBEEK/HEESWIJK-DINTHER - afgelopen zondag werd er om 14.30 uur afgetrapt op Sportpark
Soetendaal en vrijwel direct namen de gastheren het initiatief. volharding was in deze fase feller en
scherper dan Heeswijk. kort na de wissel van Dylan kwam volharding op voorsprong. kort na de 1-0
kwam Heeswijk op gelijke hoogte. Na een prima combinatie via meerdere schijven gaf coen van Zutven een hoge voorzet, waar keeper Roel van Rens zich op verkeek. Hij tikte de bal met zijn vingers net
van de doellijn, maar Max Sluiter was er als de kippen bij om het leer achter van Rens te schieten. De
ruststand was dan ook 1-1.
Na de koffie en thee een heel
ander Heeswijk. Er werden weer
belangrijke tweede ballen gewonnen en er was meer beleving in de ploeg.
Na een misverstand in de verdediging van Volharding, kon Stef
Adank alleen op de keeper Rens
af. De Heeswijk-spits bleef rustig en schoot uiterst bekwaam
binnen; 1-2. Na weer een goede
aanval via de rechterkant kwam
Heeswijk op de verdiende 1-3.
Sten van den Berg onderschepte de bal en zette na een goede
dribbel Aarts aan het werk. De
behendige middenvelder draaide zich vrij en zag zijn schot met
links via de rug van een verdediger in het doel eindigen.
In de blessuretijd kreeg Heeswijk

EINDHOVEN/LOOSBROEK
De ploeg van Martin kaus begon de wedstrijd goed en kreeg
via Roel Lunenburg en Ramon
kézér twee goede kansen om de
score te openen.
Foto: Hans Heesakkers

nog een penalty nadat Aarts onrechtmatig naar de grond werd
gehaald. Rutger van der Burgt
bleef rustig en schoot Heeswijk

naar een 1-4 eindstand. Heeswijk bezet, door overige uitslagen, momenteel de eerste plek
in de tweede klasse.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

Zoals het in het voetbal vaak
gaat, valt de goal aan de andere kant als je zelf de kansen niet
benut. De manier waarop was
echter schrijnend, een verre inworp werd bij de eerste paal ingekopt door de twee meter lange spits Michael van Hout. Vlak
daarvoor moest aanvoerder Roy
van der Wielen het veld met een
liesblessure verlaten, zijn vervanger was Ivar Roefs. In de tweede
helft ging het spel gelijk op en
kwam Tongelre toch wel verrassend op 2-0. Een verre trap
werd door Gerard van de Ven op
waarde geschat en hij passeer-

de doelman Vince Somers die
overigens een goede wedstrijd
keepte. WHV ging hierna voor
de aansluitingstreffer en bracht
Steven Lunenburg in de plaats
van Stef van der Velden. De invaller stond aan de basis van de
1-2. Zijn schot belandde via de
binnenkant paal voor de voeten
van Martijn Driessen die eenvoudig binnen tikte.
Een minuut later konden de
meegereisde supporters nogmaals juichen toen Teun van Mil
op aangeven van Tim Buunen op
prachtige wijze de 2-2 in de kruising schoot. In de slotfase trok
WHV nog bijna de winst over
de streep, maar een hoekschop
die door Niels van der Wielen
werd binnengekopt keurde de
scheidsrechter af wegens een
duwfout tegen de doelman.
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Wandel mee voor KWF tijdens Open lessen balletschool
de jaarlijkse herfstwandeltocht HEESWIJK-DINTHER - Iedereen die interesse heeft in ballet kan donderdag 1 november komen kijken
naar en misschien zelfs meedoen met de balletlessen op basisschool het Mozaïek. De hele maand november kun je dan voor de helft van de prijs instromen.

De leerlingen van Willeke van
Slooten
(HBO-gediplomeerd
dansdocent) laten op 1 november weer zien wat ze geleerd
hebben tijdens de balletlessen.
Als jij ook graag danst en op
mooie muziek je fantasie laat
gaan dan is dit iets voor jou!

VORSTENBOSCH - De Kerkstraat wordt zondag 28 oktober weer in
alle vroegte omgetoverd tot het decor voor de jaarlijkse herfstwandeltocht waarvan de opbrengst geheel aan KWF kankerbestrijding
wordt afgedragen.
Je kunt weer meelopen en lekker
genieten van de natuur waar nu
de bladeren weer de prachtigste
herfstkleuren laten zien.
De start en finish is vanaf Bar &
Eetcafé de Ketel. Inschrijven kan
van 8.00 tot 11.00 uur en de
afstanden zijn 10, 15, 20 en 25
kilometer.
Ook is er een tocht van 5 kilometer die voor iedereen te bewandelen is maar speciaal voor
de kinderen is er dit jaar een
fotozoektocht aan gekoppeld.
Voor deze tocht kun je starten
tussen 9.30 en 12.00 uur.
Onderweg is er tijd voor lekkere
koffie of thee en voor de kinderen mag de ranja zeker niet worden vergeten. Na afloop staat er
voor alle deelnemers weer een
heerlijke kop soep te wachten.
De inschrijfkosten voor volwassenen bedragen € 4,50 en voor

kinderen € 2,50. Voor hen is er
na afloop ook nog een kleine
attentie. Trek je (stoute) wandelschoenen aan en wandel lekker
mee voor het goede doel!
De wandeltocht staat onder
auspiciën van de KWBN (Koninklijke Wandelbond Nederland
en de plaatselijke organisatie
is in handen van Wandelevent
Vorstenbosch (onderdeel van de
stichting Cultuur en Voorzieningen in Vorstenbosch).
www.wandelevent.nl

tennis

Clubkampioenschappen Jeugd TVV’82

De belevingswereld is de basis
van deze cursus. Spelenderwijs
maak je kennis met vaste dansjes, improvisatie en verschillende
danstechnieken, zodat je creativiteit, muzikaliteit, dansgevoel
en fantasie leert ontwikkelen. Nu
wordt er over de herfst gedanst
en straks zal het thema Sinterklaas aan bod komen.
Vooral de iets oudere kinderen
van groep 4/5 hebben ook al
echte balletoefeningen gedaan
zoals de plié, pas de bourree en
jeté. Ook hebben ze onlangs al
een beetje leren tapdansen! Ook
hier laten deze danseressen iets
van zien.

De kleuters beginnen om 15.45
uur en de groep 4/5 kinderen
om 16.30 uur. De lessen zijn in
de speelzaal van basisschool het
Mozaïek.
Zondag 25 november treden de
leerlingen van de Heeswijkse
Balletschool op in Kasteel Heeswijk dus als je het leuk vindt kun

je daar misschien ook al aan
meedoen!
Meer informatie via
van.oorschot@ziggo.nl of
0413-291335.
Tot ziens op donderdag 1 november in de speelzaal van het
Mozaïek waarbij de toegang
gratis is.

voetbal

Juliana’31 te sterk voor HVCH
HEESCH - In een bijna gelijk opgaande eerste helft met iets meer kansen voor Juliana’31, was HVCH
in de tweede minuut dichtbij een treffer. Een prima genomen vrije trap van Joey Vissers werd met een
katachtige reactie door de keeper uit zijn doel geslagen.
In de achtste minuut echter kwam Juliana’31 op voorsprong door slecht verdedigen
van HVCH. Maar HVCH kwam
twee minuten later weer op gelijke hoogte; Robin Knapp zette
op rechts goed voor en Mustafa
Seddiqi tikte binnen: 1-1.
De tweede helft was snel gelopen, in respectievelijk de 56ste
en 63ste minuut stond HVCH op
een 1-3 achterstand mede door
ondere andere niet goed meeverdedigen op het middenveld.
HVCH probeerde de bakens nog
te verzetten maar verder dan een
lob tegen de paal van de ingevallen Lars van Lee kwamen ze
niet. In de slotminuten werd het
ook nog 1-4 door een door de
keeper veroorzaakte penalty.

Kort na rust maakte Thijs Hendriks vanuit een hoekschop de 1-2

Foto: Rudo Romijnders

De oplossing

Niels en Maike

Ralf en Thomas

VORSTENBOSCH - De tennisjeugd heeft donderdag 18 en vrijdag
19 oktober weer gestreden om de titel Clubkampioen 2018. Er werd
gespeeld in twee categorieën: Groen en Geel. Op donderdag zijn
de poulewedstrijden gespeeld en op de vrijdag de halve finales en
finales.
Met z’n allen is er genoten van
een heerlijk herfstzonnetje, een
lekkere lunch, fruit en snoep
tussendoor en natuurlijk van de
prachtige partijen die gespeeld
zijn. De tennissers hebben flink
gestreden en zich van hun sportieve kant laten zien!

Felicitaties aan de winnaars!
Groen:
Niels Dortmans
Maike Dortmans.
Geel:
Ralf van Asseldonk
Thomas Hoevenberg.
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Nieuwe sponsor voor HVCH JO8-3
golf

ERP/NISTELRODE - Prinses Irene wist meteen in haar eerste aanval te scoren met een
doorloopbal van Lotte Wilbers. Een paar minuten later legt Evy van de Akker heel
koelbloedig een vrije worp binnen door een goed uitgespeelde actie van Gaby van
Santvoort. Maddy van Dijk scoorde de 0-3. Meteen de aanval erop gooide Laura van
biljarten
judotekende daarmee
vissen
snowboarden
de
Ven vanduivensport
ver raak, ze
de skien
0-4 op het
scorebord.kanoToen kwam De
Korfrakkers met een heel ver schot en het enige doelpunt van de eerste helft. Maar
meteen was het de goed spelende Marina van Venrooij die een schot binnen legde
en hiermee de ruststand op 1-5 bepaalde.
Na rust gooide Laura van de Ven voor de
tweede keer raak (2-6). De Korfrakkers
kwam
terug tot 5-6.schaken
Maar de meiden
dammen
van Prinses Irene bleven knokken voor
ieder punt. Het was weer Laura van de
Ven die vanaf de strafworpstip raak gooide
en meteen
daarna
schoot
Marina
van
1cm
b
voetbal
hockey
tennis
basketbal
Venrooij twee keer van ver raak. Met
een 5-9 stand was het gat weer gesla1,2 cm b er een fase waarin het
gen. Toen kwam
stuivertje wisselen was, (7-11) en daarna
brak de spannendste fase van de wedstijd
aan.
een paar
minuten tezwemmen
spelen
beugelenMet nogboksen
badminton

kwam De Korfrakkers terug tot één doelpunt verschil. Door een goed oplettende
kaarten/bridgen
scheidsrechter
kreeg Prinses Irene een
terechte strafworp toegewezen. Op een
10-11 tussenstand met nog 40 seconden
op de klok nam Evy van de Akker heel
beheerst
deze
strafworp
en legde de bal
turnen
volleybal
handbal
binnen. Daarna was de strijd gestreden
en sleepten de meiden van Prinses Irene
de wedstrijd binnen met een eindstand
van 10-12. Het tweede korfbalteam heeft
zondag verloren tegen De Korfrakkers.
Eindstand:
10-6.
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1,4cm b
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Korloo wint van Nijnsel
korfbal
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NIJNSEL/LOOSBROEK - Na de moeizame wedstrijd tegen Roka mocht Korloo afgelopen zondag weer het speelveld betreden. Op deze mooie zondagmorgen stond
Nijnsel op het programma, dat op de ranglijst twee plekjes onder Korloo staat. Het
beloofde dus weer een spannende wedstrijd te worden.
biljarten

duivensport

judo

vissen

De eerste minuten van de wedstrijd gingen
gelijk op. Korloo was wat slordig in de afronding waardoor er na tien minuten spelen nog
steeds een gelijke stand op het bord stond.
Gelukkig kon dit snel bijgetrokken worden
en stond Korloo in no time weer op een
schaken
voorsprong
van 2-5. Net
voor de rust kon
dammen
Nijnsel nog de 3-5 maken. De tweede helft

skien

snowboarden

kano

ging Korloo flitsend verder. Na tien minuten
had Korloo de stand uitgebreid naar 2-9.
Nijnsel bleef moeite houden de kansen te
verzilveren waardoor Korloo lekker kon blijven ballen en nog verder kon uitlopen naar
4-12. Op het laatst kon Nijnsel de stand nog
kaarten/bridgen
een
beetje toonbaar maken door nog drie
keer te scoren. De eindstand werd 7-12.

HVCH JO13-1 (D1) op weg naar
Oostende België
1cm b

1,2 cm b

1,4cm b
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HEESCH - In het pinksterweekeinde van 2019 gaat de JO13-1 deelnemen aan een
prestigieus, internationaal voetbaltoernooi in Oostende aan de Belgische kust. Aan
het toernooi doen maar liefst 110 teams mee uit meer dan zes verschillende landen.
Het samen deelnemen aan een internationale competitie, die wordt gespeeld onder
een geweldige sfeer op een groots sportpark met meer dan 20 velden, is voor de spelers een groots avontuur dat voor velen een herinnering voor het leven zal worden.
Het voltallige team, onder leiding van
Glenn Verhoeven en Tom School, reist
samen met supporters af naar Oostende.
Om deze geweldige ervaring voor de jongens (mede) te bekostigen zijn er veel ludieke sponsoracties bedacht. Deze acties
worden door ouders opgezet en samen
met de jongens uit het team uitgevoerd
zoals een marathontraining, bingoavond,
het rondbrengen van de Krulkrant en
zelfs (hulp)Sint en Piet zijn nu al te boeken (info 06-51286021).
Op Facebook en Instagram staat nu al
informatie en zeer binnenkort zijn alle

ontwikkelingen te volgen en te delen.
Het team heeft al meerdere toezeggingen van bedrijven gekregen die graag
hun steentje willen bijdragen. Spentab/
GrassFit kunstgras installaties, Theunisse
Machines, BetoLinQ aannemers B.V., Gebroeders van Herpen B.V., M. Evers Timmerwerken, Gouderjaan Verbouwingen
en Ruijs Tuintechniek hebben dit inmiddels als gedaan.
Om het HVCH JO13-1 team te ondersteunen en de jongens een onvergetelijke
ervaring te bezorgen kun je contact opnemen met Sjef van Laake, 06-49919906.

HEESCH - Afgelopen week zijn de jongens van JO8-3 in het nieuw gestoken door Jonkers Research & Development. Jonkers Research & Development is gespecialiseerd in reparatie van consumenten elektronica. Het team is blij met zijn nieuwe tenue en bedankt
hierbij dan ook zijn sponsor.

32

Woensdag 24 oktober 2018

Fotograaf:
Lonneke buijs
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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 25 okTober
Themabijeenkomst: veiligheid in en om het huis
Vivaldi Oss
boek & babbel
Bibliotheek Heesch
financieel Centrum heesch:
open inloopavond
‘t Dorp 9 Heesch
PAGINA 9
eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Uitgaansavond voor mensen
met een beperking
Lunenburg Events & More
Loosbroek
herinner je wie jij bent,
Centrum MAIA Nistelrode
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
lezing: je hoofd opruimen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
film: ladybird
CC Nesterlé Nistelrode

boekenmarkt stichting Pep
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 11

Concert: old swing band
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

repetitie jeugdkoor
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

herfst bridgedrive
CC Servaes Heeswijk-Dinther

afrika-engakoor
St. Jozefkerk Oss

start: fairtrade Week
Wereldwinkel Heesch &
Nistelrode
PAGINA 14

brabantse verhalenmiddag
CC De Pas Heesch
PAGINA 10

robbert spoor, helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

nacht van de nacht
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode en Sterrenwacht Halley
Heesch
PAGINA 3
Musical: lang en gelukkig
CC Nesterlé Nistelrode
Meezingconcert
popkoor enjoy
Feesttent bij bar de Ketel
Vorstenbosch
aurora ontmoet:
Pater Moeskroen
CC De Pas Heesch
PAGINA 13
zondag 28 okTober

vriJdag 26 okTober
Mindfulness in beweging:
shinrin-Yoku wandeling
Vertrek: Schaijksedreef 6
Nistelrode

kidsparty The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
gratis opruim-spreekuur
Bibliotheek Heesch
PAGINA 10
nacht van de nacht
Parochie De Goede Herder
& Halley Heesch
de avond van de Protestsong
CC Nesterlé Nistelrode
zaTerdag 27 okTober
alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
kaarten vv vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Maandag 29 okTober
speelfilm Teenbeat
CC De Wis Loosbroek
dinsdag 30 okTober
Taijiwuxigong - zhan zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Creatijd
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
inloopspreekuur fysio steins
hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
dokter op dinsdag
@ bernhoven
Bernhoven Uden
lezing: leven met reuma
CC De Pas Heesch

boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
kookstijl bij feel good
friday
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Musical: lang en gelukkig
CC Nesterlé Nistelrode

herfstwandeltocht
Vorstenbosch
PAGINA 30
alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
boekenmarkt stichting Pep
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 11
le Chateau d’heeswijk
libéré
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode
PAGINA 13
heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

kienen vv vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 31 okTober
Walk&Talk
Bibliotheek Heesch
PAGINA 12
kaartavond zonnebloem
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
Proefdraaien: repair Café
Checkpoint Heesch
PAGINA 12
op de koffie of thee
Wereldwinkel Heesch &
Nistelrode
kbo: 80 plussers
bijeenkomst
De Stuik Vorstenbosch

Cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
donderdag 1 noveMber
open lessen balletschool
BS het Mozaïek Heeswijk-Dinther
PAGINA 30
eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Workshop orakel& inzichtkaarten
Centrum MAIA Nistelrode
kbo dansavond
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 8
oldenhermanns – Unsexed
CC De Pas Heesch
PAGINA 10
vriJdag 2 noveMber
reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode
halloweentocht
Loosbroek
PAGINA 1
kidsparty The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
alle zielen
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
zaTerdag 3 noveMber
natuurwerkdag ivn bernheze
De Bleken Loosbroek
PAGINA 21
kerstmarkt
Kringloopbedrijf Bernheze
PAGINA 1
open weekend Modelbouwvereniging de Wissel
De Lievenkamp Oss
PAGINA 10
11-11 bal
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

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

