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Inburgeraars ondertekenen
officiële Participatieverklaring
TEKST: HENRIËTTE MAAS FOTO’S: MARCEL VAN DER STEEN

BERNHEZE - Tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 4 oktober ondertekenden ruim 80 inburgeraars uit Bernheze een participatieverklaring. Ze hebben daarvoor onlangs aan bijeenkomsten deelgenomen waarin Nederlandse waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie zijn besproken en de rechten en regels die daarmee samenhangen.
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Openingswoord van Annemieke Kuijpers van vluchtelingenwerk en
wethouder Rein van Moorselaar

Het ondertekenen van de verklaringen

Wethouder Van Moorselaar
heette de aanwezigen welkom:
“Jullie hebben nu een belangrijke
stap in jullie inburgeringsproces
gezet.” Hij beseft dat mensen
niet ineens van inzicht veranderen. “Het is vaak een weg van
geleidelijkheid.”

te leren en in de avonduren krijgen ze bijles van Marijke Broeders. Almaz: “Het is fijn om hier
te wonen, de mensen zijn heel
leuk.” Zij en haar man Laqew
wonen sinds twee jaar met hun
vijf kinderen in Loosbroek. Ze
krijgen volop steun uit de buurt.
Buren Jan Gabriëls en Mirjam van
Dijk helpen bijvoorbeeld met (fi-

Over de vrijheid van meningsuiting geeft hij nog mee: “In
Nederland mag je alles zeggen,
maar wel met respect voor de
ander en zonder elkaar te kwetsen. Sommige mensen houden
zich daar niet altijd aan, zoals uit
berichten op Social Media blijkt,
maar dat hoort toch niet.”
Participatieverklaring
Annemieke Kuijpers van Vluchtelingenwerk, op de vraag of het
lastig was om waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidari-

Het is
vaak een
weg van
geleidelijkheid

teit en participatie te bespreken:
“Het is een belangrijk onderdeel
van de inburgering, maar het was
ook leuk om in groepen daarover
te discussiëren: hoe is dat in jullie
cultuur en hoe is dat hier? Solidariteit kennen ze meestal al uit hun
eigen cultuur, maar gelijkwaardigheid vaak niet. Soms bleek het
zelfs per regio verschillend te zijn.
We kunnen niet verwachten dat
iedereen meteen verandert, maar
ze zijn nu wel voorbereid op wat
ze hier tegenkomen en wat ze
wel of niet mogen.”

nancieel) regelwerk, brengen de
kinderen naar sport en gaan mee
naar ouderavonden. De oudste
twee kinderen krijgen les van
de 18-jarige Kiki van Pinxteren.
Laqew is vrijwilliger bij de voetbalclub en kinderboerderij Stal
Bertus. Laqew: “Ik vind het leuk
om te doen en kan dan ook met
andere vrijwilligers praten.”

Sportief Bernheze
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Krant deze week
niet ontvangen?
Tel. 0412-795170

Nadat ze hun handtekening hebben gezet ontvangen alle inburgeraars een certificaat en ook
een toepasselijk presentje van de
gemeente: het ‘Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands’. In het
Beeldwoordenboek staan woorden en begrippen met foto’s. De
plaatjes maken het gemakkelijker
om woorden te onthouden. Een
mooi hulpmiddel bij het leren van
de Nederlandse taal, waar de ondertekenaars ook druk mee bezig
zijn.
Verder inburgeren
De participatieverklaring is pas
sinds kort verplicht, maar de
meeste deelnemers hebben het
er ook graag voor over. Ze willen
er hier bij horen. Daarom gaat Almaz uit Eritrea ook drie keer per
week naar school om Nederlands

Een deelnemer kwam direct van z’n stage en had z’n schilderskleren nog aan

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Almaz en Laqew

Jude en Safad (dochter en moeder)
waren erg blij met het boek

Zelfs hele gezinnen waren geslaagd

Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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BELLA ITALIA
De Italiaans taal
Een nieuwe docent Italiaans bĳ de Eĳnderic:
Henriëtte Heidstra.
Wĳ bieden de mogelĳkheid om geheel vrĳblĳvend mee te
doen aan een PROEFLES ITALIAANSE TAAL.
Deze kennismaking is bedoeld voor beginners en
gevorderden. Je kunt meedoen op dinsdagochtend
30 oktober van 10.30 tot 11.45 uur of vrĳdagavond
2 november van 19.00 tot 20.15 uur. Na aﬂoop word je
geïnformeerd over de mogelĳkheden om verder te gaan
met deze mooie taal. Wil je meer informatie of aanmelden?
Neem dan telefonisch of per mail contact op met ons,
we helpen je graag verder.
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worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

De Italiaanse keuken
Ook zo’n fan van Italië en de Italiaanse keuken?
Dan is deze workshop echt iets voor jou. In twee avonden,
op maandag 29 oktober en 12 november, leer je heerlĳke
toegankelĳke Italiaanse en mediterrane gerechten en
hapjes maken. Uiteraard zal de Italiaanse wĳn niet
ontbreken.
Koken voor jeugd van 8 tot en met 12 jaar
Wat is er nu leuker dan in de keuken te mogen helpen bĳ
het koken? Wĳ weten maar één antwoord. Zélf koken!
In vĳf lessen leer je verschillende gerechten klaar te maken.
Aan het einde van elke les proeven we samen wat er is
klaargemaakt.
Woensdagmiddag 24 oktober starten we voor jeugd van
9 tot en met 12 jaar.
Vrĳdagmiddag 26 oktober voor jeugd van 6 tot en met
8 jaar.

BAKKERIJ
CoLUMN

BENVENUTI A
BOLOGNA
Als Brabantse Bourgondiërs
lieten wij ons graag verleiden
voor een snoepreisje naar de
culinaire hoofdstad van Italië,
Bologna. Samen met acht andere
bakkersstellen uit het land en de
medewerkers van Sonneveld,
een van onze leveranciers die dit
organiseerde, vlogen we naar Bologna. Wat al direct opviel was
de gezelligheid die deze stad biedt. De vele arcades ofwel ‘portici’
op z’n Italiaans vormen een wel 40 kilometer overdekte route naar
bezienswaardigheden en in ons geval naar de culinaire plekjes; vele
kleine winkeltjes met specialiteiten zoals de grote mortadella en
Parmezaanse kazen en een enorm aanbod van deegwaren, vooral
de pasta’s. Ook bezochten we een authentieke bakker waar op zo’n
tien vierkante meter enorm veel verwerkt werd. Zij verrichten veel
handarbeid en hebben ook een aparte productieruimte zoals wij die
straks op de Cereslaan in Heesch ook hebben. Zij houden zich vast
aan authenticiteit, zijn trots op hun producten en vertellen graag
over afkomst en waarom zij daar voor kiezen.
Erg leuk om te zien dat wij ook op deze manier werken. Zoals u
drie weken geleden kon lezen in onze broodkrant gebruiken wij de
beste tarwe uit Amerika voor onze roomboterpuntjes omdat ze dan
ook echt het lekkerste zijn.
Tijdens de etentjes, waar we naast heerlijke lambrusco ook brood
geserveerd kregen, was ook hier een duidelijke herkenbaarheid. Wij
maken ons ciabatta precies zoals de Italianen. Uit onze grand cru
lijn van water, bloem, desem en een vleugje zout. Lekker veel lucht
en een krokante korst met heel veel smaak. Gewoon lekker om een
beetje te soppen in, natuurlijk, Italiaanse olijfolie met wat peper en
zout en enkele druppeltjes balsamicoazijn, de echte, ook dàt verschil
proef je. We zouden dat in Nederland veel vaker moeten doen,
lekker relaxen voor het eten, zo maak je ook veel meer tijd voor
elkaar. Dat kan ook gewoon doordeweeks thuis!
In het prachtige Eataly waar we de hele voedselcirkel konden zien,
van veld tot vork, was het een walhalla van geuren, smaken en
indrukken. Kaas, pasta, brood, chocolade, wijn en bier worden recht
voor onze neus gemaakt en gebrouwen. We zeiden tegen elkaar
dat deze Italianen ook eens bij ons zouden moeten komen kijken
voor inspiratie. In ons walhalla van lekkernijen.
Een van de bijnamen van Bologna is ‘La Grassa’(de vette); dat past
wel bij ons na deze heerlijke gevulde dagen. Een paar kilo zwaarder
en 200 foto’s verder vlogen we voldaan terug naar huis.
Behalve dat we ontzettend gezellige dagen hebben beleefd, weten
we ook weer dat we in onze winkels vooral moeten blijven zoals we
zijn. Vasthouden aan eerlijke producten met de beste grondstoffen.
Uiteindelijk moet het gewoon ont-zet-tend lekker zijn! Wij kunnen
allen zeer genieten van goed eten en we kunnen niet anders dan
dat ook bakken en in onze winkels leggen.
Van genieten kom je tot rust, en als je tot rust komt, geniet je meer!
Ciao! Ilse Lamers-Dekkers.

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Donderdag 11 oktober: Meditatieavond door Betsie van der
Heijden. Betsie van der Heijden
nodigt je uit voor een maandelijkse meditatieavond. Iedereen is
van harte welkom, met of zonder
ervaring in mediteren. Delen is
Helen. Van 19.30 tot ongeveer
20.30 uur. Kosten € 10,- , contant te betalen aan de zaal. Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Vrijdag 12 oktober: Dag met
Familieopstellingen door Juno

KERST MET
TRAITEUR PLANK
Heb jij al aan de Kerst
gedacht? Wij namelijk wel.

Welter. Van 10.00 tot 17.30 uur.
Info en aanmelden bij Margareth
Bloemen, 0413-351075 of
margarethbloemen@home.nl.
Donderdag 25 oktober: Lezing
over ‘Je hoofd opruimen’ door
Carla van den Anker. De MatriXmethode is een gesprekstechniek, die wordt toegepast
bij kinderen met leerproblemen
en mensen met volle hoofden,
zowel volwassenen als kinderen
en jongeren, voor het oplossen
van angsten zoals bijvoorbeeld

MRI, rij-angst en tandartsangst.
Aanvang 20.00 uur, kosten € 5,-,
contant te betalen aan de zaal.
Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

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

Neem contact met ons op en ga naar:
www.traiteurplank.nl
Info@traiteurplank.nl
Of bel naar 06-45514276

Wist je dat:
* Wij ook borrelplanken met kerst
aan huis leveren ook op de
feestdagen zelf.
* Je giftcards kunt bestellen
(leuk cadeau om te geven maar
ook om te krijgen).
* Dat je bijpassende houten
planken erbij kunt bestellen.
(die gemaakt worden door
mensen met een verstandelijke
beperking).
* Dat je bijpassende wijnen erbij
kunt bestellen.
* Dat jij jouw gasten kunt
verrassen zonder dat je zelf lang
in de keuken hoeft te staan.
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jubilarissen gregoriaans
herenkoor

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

Ongezond
Ik was een tikkeltje jaloers toen ik op de boodschappenband keek.
Mijn puberale voorgangers hadden zojuist hun toetje na de lunch
bij elkaar gekocht in de supermarkt. Ze hadden waarschijnlijk
net hun door moeders gesmeerde boterhammetjes voor de helft
opgevreten en nu was het tijd voor de echte maaltijd. Ik zag
puddingbroodjes, frikandelbroodjes, worstenbroodjes en een
familiezak paprikachips. Ze waren maar met vieren, maar ze
hadden zojuist voor een heel weeshuis aan junkfood ingeslagen.
Zonder schaamte hadden ze per persoon voor het verlaten van de
supermarkt al driekwart van de zak chips naar binnen gewerkt en
hoorde ik ze nog overleggen of ze misschien nog een buil moesten
halen.

V.l.n.r.: 25-jarige jubilaris Wim van Lier, mevrouw Van Lier, mevrouw Mulders en 12,5-jarige jubilaris
Hans Mulders
Foto: Marcel van de Steen

HEESCH – Wim van Lier en Hans
Mulders zijn dit jaar de jubilarissen van het gregoriaans herenkoor. Ze zijn afgelopen zondagavond in het zonnetje gezet.
WIM
Wim is al 25 jaar lid van het koor,
hij is inmiddels de laatste generatie van de bakkersfamilie Van
Lier die in 1855 in Oss begon.
Wim is lange tijd bakker geweest in Vinkel, maar inmiddels
al lang gestopt. Wel is hij jaarlijks al meer dan 25 jaar met zijn
heerlijke worstenbroodjes te vinden bij ‘Effe noar Geffe’. In zijn
eigen bakhuis bakt hij dan deze
Brabantse lekkernij. Verder heeft
hij veel beginnende bakkers in
Oost-Europa het bakkersvak geleerd.
Zo kunnen daar steeds meer
bakkers lekker brood en zelfs
Brabantse worstenbroodjes bakken! Na zijn 70ste is hij met dit
laatste gestopt, maar contacten
heeft hij er nog steeds. Kom je
bijvoorbeeld in Roemenië of in
Bulgarije, grote kans dat ze daar
Wim van Lier kennen! Wim is
ook gek op muziek. Niet alleen

rommelmarkt

VORSTENBOSCH - EHBO Sint
Lucas zal op zondag 11 november wederom een rommelmarkt
organiseren in CC De Stuik aan
de Schoolstraat 14.
De zaal gaat al om 8.00 uur
open voor deelnemers en de
markt zelf begint om 9.30 uur.
Rond 15.00 uur loopt de markt
op z’n eindje. Aanmelden en/of
informatie via
ehbo.rommelmarkt@gmail.com.

is hij al 25 jaar trouw lid van het
Gregoriaans koor, ook blaast hij
al jaren mee met het Maaslands
Senioren orkest.
HANS
Hans is 12,5 jaar lid van het
koor. Hij is sinds een paar jaar
gestopt met werken, maar hij
zit zeker niet stil! Zo rijdt hij op
de bus bij Van Driel, is hij wedstrijdsecretaris bij HVCH, fietst
hij elke zondagmorgen met een
groep mannen door land en omstreken, zit hij op een kookclub,

Het
Gregoriaans
herenkoor is
op zoek naar
nieuwe leden

doet hij hand- en spandiensten
voor buurtvereniging ‘d’n Eik’ en
doet hij sinds kort ook mee met
walking voetbal. Verder houdt
hij van lekker eten en met de caravan op vakantie gaan met zijn
Armella. Ook is de kans groot
dat je Hans door het dorp ziet
lopen met een hond. Niet zijn
hond, maar hij is er niet minder gek op. En niet te vergeten:
Hans is jaren lid geweest van de
brandweer. Elke veertien dagen
komen de oud-leden bij elkaar,
waarbij de bar dan een belangrijke plaats inneemt.
Nieuwe leden
Het Gregoriaans herenkoor is op
zoek naar nieuwe leden. Het is
zoals de naam al aangeeft een
mannenkoor. Leeftijd is niet belangrijk, noten hoef je niet te
kennen, als je maar een beetje
kunt zingen.
De repetitieavond is op maandag in de kerk van Heesch van
19.00 tot 20.00 uur. Voor meer
informatie neem contact op met
Cor Wijnen via 0412-454139 of
06-1807735. Je kunt Cor ook
mailen, corwijnen@hotmail.com.

Er zijn maar weinig momenten dat ik terug wil naar mijn puberteit,
maar dit moet toch wel één van die momenten zijn. Van die
momenten dat je onbeperkt alleen maar ongezonde dingen kunt
eten, onderweg naar huis een frikandel speciaal naar binnen werkt
en daarna nog gewoon aan kunt schuiven voor de avondmaaltijd.
Zonder dat je ook maar een grammetje aankomt.
Het enige wat je er aan overhoudt is een puistentapijt op je
voorhoofd en kin, maar omdat al je leeftijdsgenoten dat ook
hebben, boeit dat totaal niet. Meisjes lijken wel door die paar
pusbollen heen te kijken die zich openbaren op je lip.
Tegenwoordig moet ik me strikt houden aan de voorgeschreven
tijden om mijn maaltijden te consumeren. Alleen in het weekend
is er tijd voor kleine uitspattingen in de vorm van bijvoorbeeld
chocola en pizza. Noodzakelijk kwaad, want als ik hetzelfde dieet
zou aanhouden als in mijn puberteit, zou mijn lichaam de vetten
nog meer gaan vasthouden, ben ik bang. Ik vind
mezelf nu al af en toe volslank en ik zou het echt
niet fijn vinden dat gevoel fulltime te hebben.
Toen ik de supermarkt uitliep, keek ik de jongens
voor me nog even na. Zonder er bij na te denken,
stopten ze stuk voor stuk hun monden vol
ongezond eten. Ze zagen er zielsgelukkig uit.

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.

U mag het
best horen

Wij maken het verschil ervaar het zelf

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

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

www.vanschijndelhoortechniek.nl
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COLUMN
Bernadette
WIE BLIJFT ER IN
HET HUIS?
Het eigen huis is vaak het grootste
bezit dat bij een scheiding moet
worden verdeeld. De vraag wie er in
het huis blijft wonen is dan ook een
belangrijk gespreksonderwerp in de
scheidingsbemiddeling.
Het koophuis staat vaak op naam van
beide partners, net als de hypotheekschuld.
Ga je uit elkaar, dan is het zaak om uit te zoeken wie het huis
kan en wil overnemen. Diegene moet de partner die vertrekt
namelijk ‘uitkopen’. Beide partners hebben in principe recht
op de helft van de overwaarde; de vertrekkende partner
krijgt dat bedrag uitbetaald om afstand te doen van het huis.
Degene die het huis overneemt moet wel alle lasten alleen
kunnen dragen.
Een eerste stap is dan ook een gesprek met de hypotheekbank
of de tussenpersoon: de bank toetst of het inkomen van
de partner die het huis overneemt voldoende is om de
hypotheeklasten (rente en aflossing) voortaan alleen te
dragen. Soms moet de lening worden verhoogd om de
vertrekkende partij uit te kopen, als er geen andere middelen
zoals spaargelden zijn.

‘De bank beslist dus uiteindelijk of je
na een scheiding het gezamenlijke
huis zelfstandig op naam kunt krijgen’
De bank beslist dus uiteindelijk of je na een scheiding het
gezamenlijke huis zelfstandig op naam kunt krijgen. Lukt dat
niet, dan is verkoop vaak het enige alternatief.
In de scheidingsbemiddeling moeten ex-partners het eens zien
te worden over de vraag voor welke waarde het huis wordt
verdeeld. Die waarde moet enigszins aansluiten op de reële
(markt)waarde. De waarde mag in onderling overleg worden
vastgesteld, waarbij aansluiting kan worden gezocht bij de
prijs van vergelijkbare huizen in de buurt die pas zijn verkocht.
Een taxatie om de waarde vast te laten stellen, is ook niet
ongebruikelijk.
Alle afspraken over de verdeling van het huis, zoals over de
waarde, het bedrag van de ‘uitkoop’ en de betaling, wie er in
de tussentijd blijft wonen en hoe de kosten worden verdeeld
tot het huis op naam van één van beiden is gezet, worden
vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.
Als de bank ermee instemt dat het huis aan één van de expartners wordt toebedeeld, zijn er ná de echtscheiding nog een
paar juridische stappen nodig. Net als bij de koop, moet ook
na een verdeling de levering van het huis worden beschreven
in een notariële akte die bij het Kadaster wordt ingeschreven.
Tegelijk met het ondertekenen van de verdelingsakte bij de
notaris wordt geregeld dat de vertrekkende partner niet meer
aansprakelijk is voor de hypotheekschuld aan de bank én dat
de uitkoopsom wordt uitbetaald. ‘Gelijk oversteken’ blijft een
belangrijk principe.
Bernadette Dijk
06 39563131 - bdijk@mrbd.nl

HUID
GERICHTE zORG vOOR UW

Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel
hun werk met plezier kan blijven doen?
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

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
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Team F.E.M. met Fantastisch Eerlijke
Maaltijd naar finale van Keukenbazen 2018
‘Van de prei en de uien kregen we traanogen’

het op tegen 16 teams uit andere
gemeentes waarbij ze ter plekke
hun gerecht nogmaals dienden
te bereiden. Dit keer echter gecoacht door chef-kok Mark Janssens van De Toren Eten en Drinken uit Heeswijk-Dinther.
Natuurlijk gingen de dames niet
onvoorbereid. Nog voor zaterdag, werd er met hulp van Mark
geoefend in de professionele
keuken van De Toren. “Hun gerecht is hun gerecht. De dames
moesten het zaterdag zelf doen

GEOEFEND MET
TIPS VAN CHEFKOK
MARK JANSSENS

V.l.n.r.: Fieke, Marith en Eefke en Mark Janssens

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Als het over groenten gaat vonden Fieke Lucius, Eefke van Hout en Marith van
den Hurk tot voor kort, alleen wortel, tomaat en paprika smakelijk. Met de voorletters van hun naam,
dus onder de noemer team F.E.M. wat ook staat voor Fantastisch Eerlijke Maaltijd, deden zij mee aan de
kinderkookwedstrijd Keukenbazen 2018. De gevulde bolcourgette waarmee ze het afgelopen weekend
in de Mega Live Kookbattle stonden, prijkt voortaan echter ook op hun lijstje van mmm…. Lekker!
De drie 10-jarige vriendinnen
Fieke, Eefke en Marith zitten allemaal in groep 7 van basisschool
het Mozaïek in Heeswijk-Dinther,
ze spelen allemaal korfbal én ze
houden van bakken en koken.
Onder aanvoering van Eefke besloten zij zich op te geven voor
deelname aan Keukenbazen
2018. Een kinderkookwedstrijd
voor jeugd van 10 tot 12 jaar die
onder de vlag van AgriFood Capital gehouden wordt. De opdracht
luidde een lekker en gezond
hoofdgerecht te bereiden met
(streek)producten uit de buurt en

dit op foto vast te leggen, met
een beschrijving van het geheel.
Het geheel werd voortvarend
aangepakt. “Wij wonen gelukkig
hier, want we zijn naar groentepluktuin De Meulenhof gegaan
en hebben heel veel hulp gekregen van eigenaresse Benita. Zij
stelde voor om een gevulde bolcourgette te maken. De groenten
hebben we zelf bij haar mogen
plukken. Het gehakt hebben we
bij Aadal Vleesch van Rob Juijn
gehaald en zelfs de kruiden die
we gebruikten waren natuurlijk”,

vertellen de dames vol enthousiasme en bravoure om toe te voegen: “Van de prei en de uien kregen we traanogen.” Het geheel
werd pakkend op beeld gezet en
opgestuurd. Vervolgens was het
afwachten.
Groot was het geluk toen de mededeling kwam dat zij als enige
van de zes deelnemende teams
uit Bernheze uit een totaal van
130 aanmeldingen, door waren
naar de Mega Live Kookbattle die
afgelopen weekend gehouden
werd in Den Bosch. Ze namen

en ook bij het oefenen. Ik heb
ze alleen aanwijzingen gegeven
over de beste manier van snijden
en werken en tips gegeven over
het gebruik van kruiden”, meldt
Mark.
De dames waren voor aanvang best een beetje zenuwachtig, maar hadden er ook zin
in. “Onze juffrouw zei dat we
positief moesten denken en dat
hebben we gedaan”, aldus de
keukenprinsesjes. Als verrassing
maakte burgemeester Moorman
van Bernheze haar opwachting
en overhandigde de jongedames
een houten lepel met hun naam.
Verder is de eerste prijs feitelijk al
binnen, want woensdag 10 oktober zijn de dames en aanhang
uitgenodigd voor een diner dat
ze niet zelf hoeven te maken en
wordt in een feestelijke ambiance
bekend gemaakt wie zich Keukenbazen 2018 mag gaan noemen.

6

Woensdag 10 oktober 2018

BernhezeFAMiLieBeriChten
Ter kennisgeving

Onverwacht ben je van ons heengegaan.

Jan van Esch
I Dinther, 06-02-1938 - † Kermt (België), 20-09-2018
Riek Kuijs van Esch (zus)

Les
Chanteurs
gregoriens
zingen in
de Abdij
van
Heeswijk

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken die heeft meegeleefd
bij het afscheid van onze

Matty
De velen kaarten, bezoekjes en de hartverwarmende
woorden die we van iedereen hebben gekregen.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar ieder die heeft
bijgedragen aan dit mooie afscheid.
Door dit alles hopen wij de kracht te vinden om door te gaan.
Familie van de Wetering
Hoogstraat 30, Heesch

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg

e, krachtige en liefdevolle vrouw, ons mam en geweldige oma.

Steun

toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

e, krachtige en liefdevolle vrouw, ons mam en geweldige oma.
Mijn zorgzame, krachtige en
liefdevolle vrouw, ons mam en
geweldige oma.

In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Betsie van Boxtel Smits
Betsie van
Boxtel
echtgenote
van Smits
echtgenote van

echtgenote van

7 maart 1944

7 maart 1944

Gerard van Boxtel
Nistelrode,van
16 maart
1944
Gerard
Boxtel
Nistelrode, 27 september 2018
De uitvaart heeft
reeds plaatsgevonden.

Nistelrode, 27 september 2018

Nistelrode, 27 september 2018

Oss:

Marieke en Erwin

Harlingen:

Karin en Bart

HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande zondag is het de 28ste
zondag van het jaar en dan zingen les Chanteurs gregoriens de
eucharistieviering in de Norbertijner Abdij van Heeswijk.
Het koor zingt de wisselende
gezangen van de zondag en
verder de vaste gezangen uit de
VIIIe Gregoriaanse mis. Credo III
complementeert het geheel. Tijdens het communiceren klinkt de
oude hymne Ave maris stella.
Het koor staat onder leiding van
dirigent Wim Cöp en organist Jan
de Laat bespeelt en begeleidt op
het Adema Schreurs orgel. Celebrant is Peter Damen O’Praem.
Je bent van harte uitgenodigd
om deel te nemen aan het volkszanggedeelte. De viering begint
zondag om 10.30 uur. Na de viering is er gelegenheid om samen
na te praten.

Herinneringen die je later wiltTies,
hebben,
Toon, Mees en Doortje
Oss:
Marieke en ErwinMeld je aan voor het Vormsel
moet je nu maken Ties, Toon, Mees in
en Doortje
Nistelrode & Vorstenbosch
Harlingen:

Karin en Bart

NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Het Vormsel is in de Rooms Katholieke kerk het sacrament van de
Heilige geest. Het bekrachtigt het doopsel en je krijgt deel aan Jezus’ boodschap van geloof, hoop en
liefde. geloof dat een betere wereld mogelijk is. De hoop dat die wereld ooit kan worden bereikt. En de
liefde die ervoor zorgt dat je dit ideaal kan blijven vasthouden. Deze drie goddelijke deugden vormen
de drijvende kracht van een leven in het voetspoor van Jezus Christus die wereldwijd hét voorbeeld is
van ruim twee miljard mensen.
Ieder mens heeft de behoefte
om op een kruispunt in het leven stil te staan, terug te blikken
op de levensweg die is afgelegd
en vooruit te blikken naar nieuwe perspectieven die voor hem
liggen.
Aan het einde van de basisschool
is de overgang van kinderjaren
naar pubertijd zo’n moment om
geestkracht te vragen om een
goede weg door het leven te
vinden. Geestkracht om te doen
wat Jezus deed, zijn manier van
omgaan met mensen en met
God als voorbeeld hoe je je leven
vormgeeft.
Wie in de parochie De Goede

Herder in Nistelrode of Vorstenbosch woont en op elf- en
twaalfjarige leeftijd zijn of haar
doop wil bevestigen en kracht
wil ontvangen om in het volwassenleven onze wereld een beetje
mooier te maken, is van harte
uitgenodigd voor de informatieen inschrijfavond over het Vormsel op woensdag 24 oktober om
20.30 uur in de Lambertuskerk
in Nistelrode.
Het vormsel vindt plaats op zaterdag 23 maart 2019. Voor vragen: (0413) 363315 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.
We maken er weer een mooi
feest van in de kerk.

Foto: Ibe van Oort
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Hier meude laache
Aanbiedingen geldig van
11 t/m 17 oktober
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Canadese ham
100 gr. € 1,39
V.l.n.r.: Riny Boeijen, Henk Janssen en Cor Swanenberg

HEESCH - Cor Swanenberg, Riny Boeijen en oud-Heeschenaar Henk Janssen treden zondag 28 oktober
op in CC De Pas. Zij vertellen er, met als motto ‘Hier meude laache’, allerlei kostelijke Brabantse verhalen in dialect. De voorstelling, die door accordeonist Henk Verhagen en bassist Emil Böink muzikaal en
vocaal omlijst wordt, begint om 14.30 uur en eindigt rond 16.45 uur.
De drie schrijvers en vertellers
zijn op dit terrein geen onbekenden. De prijzen die zij bij schrijfwedstrijden wonnen, getuigen
daarvan. Zo kregen zij alle drie
al eens op het toonaangevende
tweejaarlijkse dialectfestival in
Lieshout voor hun inzending de
Brabantse Dialectpenning.
Tijdens de middag in CC De Pas
vertellen zij beurtelings hun beste verhalen. Het zijn gezellige,
ontroerende en veelal ook humoristische vertellingen.
Voor de liefhebbers van het Bra-

bantse dialect valt er dus veel
te genieten. Zij treden alle drie
belangeloos op. De netto opbrengst van de entree, die € 10,-

Entreebewijzen zijn via 0412451634 of via www.de-pas.nl te
bestellen. Met zo’n kaartje is een
ouderwets gezellige zondagmiddag verzekerd!

BERNHEZE - Waterschap Aa en Maas is op zoek naar een nieuwe jeugdwaterschapsbestuurder. Het
waterschap wil de jeugd betrekken bij het belang van schoon, veilig en voldoende water, stevige dijken
en het zuiveren van rioolwater. Het waterschap moet inspelen op de klimaatverandering en dat doen ze
graag samen met de jeugd.

Een groep
jongeren tussen
14 en 16 jaar
erg veel leuke mensen en activiteiten. In die tijd heb ik erg veel
geleerd over hoe je jezelf moet
presenteren en over het gebied
en de werkzaamheden van waterschap Aa en Maas. Met andere jeugdbestuurders ben ik naar
de Marker Wadden geweest. Ik
ben heel erg dankbaar dat ik kan
terugkijken op deze leerzame,
gezellige en unieke ervaring!“

€ 1,39

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

Mail dan vóór 19 oktober je
naam, leeftijd, school, leerjaar en

NIEUWE OOGST
MANDARIJNEN

10+2 gratis

VENKEL per stuk € 0.95
Zuivelboerderij de Ambachtshoeve heeft twee prijzen in de wacht gesleept
bij de Cum Laude Awards. De boeren karnemelk heeft goud gewonnen en
de boeren yoghurt heeft zilver gewonnen, dus nu in de aanbieding:

VOLLE YOGHURT van Zuivelboerderij
de Ambachtshoeve 1 liter € 1.75.
KARNEMELK van Zuivelboerderij
de Ambachtshoeve 1 liter € 1.50.
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

6 Tarwebollen

Jeugdwaterschapsbestuur
Het jeugdwaterschapsbestuur is
een groep jongeren tussen 14
en 16 jaar die de waterschappen
van Nederland vertegenwoordigt. Zij delen hun ideeën en meningen over water, gezondheid
en milieu en leren over de werkzaamheden van het waterschap.
Vier keer per jaar komt het
jeugdwaterschapsbestuur samen
voor een werkweekend. De bestuursleden krijgen dan een cursus, zoals debatteren, of ze bereiden een bezoek voor.
Meld je aan
Lijkt het je leuk en interessant om
een bestuursfunctie te vervullen
en om ervaring op te doen in de
waterbranche of ken je iemand
voor wie dit interessant is?

€ 0,79

100 gr.

op het gebied van de Brabantse
taal ondersteunt, zoals de jaarlijkse uitgave van het Brabants
Boekenweekboek.

Waterschap Aa en Maas zoekt
nieuwe jeugdbestuurder
De huidige dijkgraaf Belle Holthuis neemt eind dit jaar afscheid.
Belle: “Twee jaar geleden begon
ik net als jeugdbestuurder en wist
ik nog helemaal niks van het waterschap. Nu kan ik terugkijken
op een geweldige tijd met heel

100 gr.

‘Het zijn gezellige, ontroerende en
veelal humoristische vertellingen’
per persoon bedraagt, gaat in zijn
geheel naar Stichting Brabants
die met dit geld onder meer het
dialecttijdschrift ‘Brabants’ op de
been houdt en allerlei projecten

Kippendijen

Schnitzel
variatie

1,50
Speculaascaketaartje
5,95
voor

nu
Vernieuwd recept met
een vleugje sinaasappel

Weekendknaller!
Appelrozet
Geldig op vrijdag 12 en
zaterdag 13 oktober

Belle Holthuis

je motivatie naar
communicatie@aaenmaas.nl.
Om in aanmerking te komen
voor deze functie moet je woonachtig zijn in het werkgebied van
Aa en Maas.

nu

Van Mook

1,25

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

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Koninklijke oud ijzer actie
KBO Bernheze
KBO Heesch
dankt haar leden
HEESCH - Vorige week donderdag was de finale van de Rabobank Clubkas Campagne. KBO
Heesch was één van de 619 verenigingen die zich ingeschreven
hadden.
Voorafgaand aan de bekendmaking van het aantal stemmen
dat op de diverse clubs was uitgebracht, werd er eerst nog een
quiz gespeeld met vragen uit de
diverse kernen. De antwoorden
hierop moest je vaak gokken om
de eenvoudige reden dat je niet
zo bekend bent met de ins- en
outs van de verschillende kernen. Ook hiermee was weer een
geldbedrag te verdienen, maar
het bestuur van KBO Heesch behoorde helaas niet tot de geluk-

kigen.
Wel was KBO Heesch zeer gelukkig met het uiteindelijke bedrag
dat mee naar huis mocht worden
genomen: € 1.836,-, dit dankzij de stemmen die onze leden
op de KBO hadden uitgebracht.

Dit geld wordt gebruikt om het
maandblad INFO in kleur uit te
brengen. De eerste stappen zijn
hier inmiddels voor gezet. Alle
stemmers en Rabobank Oss
Bernheze nogmaals hartelijk bedankt!

jong van Harte op zoek
naar nieuwe leden
HEESCH - De toneelvereniging
Jong van Harte zoekt voor de
voorbereiding van het seizoen
2019 toneelspelers/zangers en
decorbouwers.
Vooral is er grote behoefte aan
mannelijke spelers. Jong van
Harte vraagt je zo snel mogelijk

puzzel mee & win!

te reageren op bovenstaande
vraag. Neem contact met ons op
via 0412-610444 of
f.eijsink@ziggo.nl.
Na ontvangst van je reactie gaan
we snel met je rond de tafel om
de juiste plek voor jou binnen
onze club te bepalen!

HEESWIJK-DINTHER - Koninklijke Fanfare St. Willibrord is een muziekvereniging die muziek maakt en die het belangrijk vindt om dit
met goede instrumenten te doen. Zij is daarom constant bezig om
haar instrumenten te onderhouden, te vernieuwen of te reviseren.
Dit is een kostbare aangelegenheid en daarom worden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd die als doel hebben de financiën
gezond te houden.
Nu is het weer tijd voor de jaarlijkse oud ijzer actie. Op zaterdag
13 oktober rijden de koninklijke
aanhangers door Heeswijk om
oud ijzer op te halen. Hang vrijdagavond 12 oktober het raambiljet, dat de week voorafgaand
huis-aan-huis wordt verspreid in
Heeswijk, goed zichtbaar voor
het raam. In de loop van de zaterdag belt de fanfare dan bij je
aan en wordt het ijzer opgehaald.
Wat halen wij graag op?
- Autoaccu’s, mobieltjes en
elektra kabels

2. Wat voor maand is oktober?

3. Welke film speelt 15 en 16 oktober in Filmhuis de Pas?

4. Wie heeft maandag 15 oktober spreekuur?

5. Voor wie is het now or never?

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

Je kunt het hele jaar door contact
opnemen om je oud ijzer op te
halen. Bel 06-25543733 of mail
oudijzer@koninklijkefanfare.nl
en wij komen snel bij je aan!

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 15 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. In welke maand in 2019 zal het vormsel in Nistelrode plaatsvinden?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

- Oude metalen zoals fietsen,
radiatoren, lood, aluminium,
koper
- Huishoudelijke apparaten
zoals wasmachines, drogers,
beeldschermen et cetera,
maar géén koelkasten,
vriezers en tv’s
- Bruingoed zoals audio- en
videoapparatuur.

6. Wie was na de eerste avond meteen verkocht? (voornaam)

Winnaar vorige week:
Marijke Huitink
Het antwoord was:
GROEIT

9

Woensdag 10 oktober 2018

Iets extra’s voor ieder feestje

vooraf afgesproken tijden wordt
de hottub gebracht en ook weer
opgehaald. En voordat de hottub
afgeleverd wordt, wordt deze
natuurlijk eerst goed schoongemaakt.

‘genieten van de
hottub zonder de
investering’

Jeroen Uijlen 

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

NISTELRODE – Jeroen Uijlen was na de eerste avond met zijn vriendengroep in een hottub verkocht. Hij
wist dat hij dit vaker wilde doen én dat hij meer mensen diezelfde ervaring gunde. En zo geschiedde.
Jeroen tikte een hottub op de kop en iedereen die wil kan deze nu huren via hottubje.nl.
“Zo’n vijftien jaar geleden hadden we er eentje gehuurd met
de vriendengroep. Dat idee is
altijd in mijn achterhoofd blijven
spelen en toen ik een hottub ter
overname tegenkwam twijfelde
ik geen moment”, vertelt Jeroen
trots. Hij kocht de hottub die je

nu kunt huren bij hem. “Een blijvende hottub kopen is een flinke
investering. Maar als je er eentje
kunt huren, kun je ervan genieten
zonder de investering te moeten
doen en blijft het iets speciaals.”
De hottub biedt ruimte aan zes

tot acht personen en is gemakkelijk in gebruik. “Wij komen de
hottub brengen en zorgen dat hij
helemaal gestabiliseerd staat. Het
enige wat je zelf hoeft te doen is
hem vullen met water en daarna
opwarmen tot de gewenste temperatuur”, legt Jeroen uit. Op

Herman Pleij

Door de uitstraling is de hottub
ideaal om te gebruiken tijdens
bijvoorbeeld een klein feest, een
romantisch weekend voor twee
of een vriendenweekend. “Het
water stook je zelf warm met
een houtkachel die eraan vast
zit. Als het water dan op temperatuur is kun je met het trapje
in de hottub plaatsnemen”, legt
Jeroen uit. “Stel je voor dat het
buiten vriest en dat jij samen met
je vrienden in een warme hottub
zit. De stoom, wat je mooi ziet in
het blauwe licht van de hottub,

komt er vanaf en met het geluid
van knapperend haardvuur op de
achtergrond en een drankje in je
hand kan het toch niet mooier
worden?”
Wanneer je bij hottubje de hottub huurt heb je dus op een
simpele manier iets extra’s toegevoegd aan je feestje of romantisch weekend. Op www.hottubje.nl vind je meer informatie over
hoe het huren van de hottub in
zijn werk gaat. De bezorging is
binnen een straal van tien kilometer gratis en als je in oktober
of november bij hottubje boekt,
krijg je er een klein presentje bij.

Maxend 73, Nistelrode
06-5126 1068
info@hottubje.nl

Bestaan er echte Brabanders? Over de zucht naar lokale identiteiten

Kunstlezing over genie
Leonardo da Vinci

HEESWIJK-DINTHER - De vertrouwde kaders van geloof en ideologie zijn vervaagd. Vooral in het verzuilde Nederland is dat hard aangekomen: zonder houvasten blijkt men niet te kunnen leven. Steeds
meer mensen vinden steun in verkenningen van het eigen verleden. Hoe komt het dat ik ben wie ik ben?
Direct houvast biedt de zicht- en tastbare omgeving.

NISTELRODE - Kunsthistorica Marie Christine Walraven geeft
woensdag 10 oktober in bibliotheek Nistelrode een lezing over de
nieuwe, grote tentoonstelling in het Teylers Museum over Leonardo
Da Vinci.

waterlopen, wallen, stadspoorten en dorpsboerderijen plaats
voor supermarkten, banken,
flats en parkeerplaatsen. Wat
er nog is of lijkt te zijn, verdient

Hoe authentiek moeten
historische plaatsen
zijn of blijven?
Herman Pleij

Maar juist die is nog in het recente verleden ingrijpend veranderd. Door de wederopbouw van
Nederland na de Tweede Wereldoorlog is het hele land herverkaveld en zijn talrijke dorpsen stadscentra meedogenloos
vernieuwd. Nog in de jaren ’60
van de vorige eeuw maakten

NosTos
radio

het gevoel
van toen!

de grootste aandacht. Daaraan
kan men immers dat noodzakelijke verleden nog aflezen. Maar
hoe authentiek moeten die historische plaatsen zijn of blijven?
Lopen we niet het gevaar dat we
de opgekalefaterde sporen van
vroeger eerder gebruiken voor
het zwelgen in een verleden dat
ons het best bevalt?
En betekent de verkenning van
een lokale identiteit niet eerder

stilstand, isolement en doelbewuste blokkering van elke vernieuwing?
Herman Pleij (1943) is emeritus
hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de Middeleeuwse literatuur. Hij is vaak te zien in DWDD,
waar hij aanstekelijk spreekt over
onze ‘identiteit’.
Datum: Zaterdag 13 oktober
Plaats: Abdij van Berne,
Heeswijk-Dinther
Aanvang: 14.30 uur
Entree: € 15,- met consumptie
Reserveren via
activiteiten@bernemedia.com en
betaling van € 15,- per persoon
op NL19 INGB 0000 825536 ten
name van Boekhandel Berne onder vermelding van Lezing Herman Pleij 13 oktober en je naam.

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22

www.radionostos.nl

Heeswyk

06-22066338

Inleiding op bijzondere
tentoonstelling
Walraven vertelt deze avond alles wat je moet weten om ten
volle te kunnen genieten van
deze eerste grote Nederlandse
tentoonstelling van Da Vinci’s
echte tekeningen, die te zien is
van 5 oktober tot en met 6 januari.
Leonardo Da Vinci (1452-1519)
was één van de eersten die
zich bezighield met de expressie van emoties en karakters in
zijn kunstwerken. In ‘Het Laatste Avondmaal’ komt Da Vinci’s
kennis over deze uitbeeldingen
samen. De muurschildering is
beroemd vanwege zijn geslaagde ‘typecasting’ van de apostelen én vanwege de levendige
wijze waarop hij hun uiteenlopende reacties op Jezus heeft
uitgebeeld, zoals verwarring,
ontzetting, verbazing, woede en
verdriet. Nooit eerder is er een
tentoonstelling gewijd aan dit zo
belangrijke aspect van Da Vinci’s
oeuvre.
Kunsthistorica Marie Christine
Walraven studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Zij heeft
jarenlange ervaring in het verzorgen van lezingen en cursussen, onder andere bij Muzelinck

in Oss. Walraven heeft, zoals zij
zelf zegt: “letterlijk het mooiste
vak ter wereld.”
Kaartverkoop
Kaarten voor deze lezing zijn in
de voorverkoop € 5,- voor bibliotheekleden en € 7,- voor niet-le-

Expressie van
emoties en karakters
in zijn kunstwerken
den. De kaarten zijn te koop via
www.bibliotheekbernheze.nl
of aan de balie van een van de
bibliotheken. Op de avond zelf
kosten de kaarten € 7,-.
Woensdag 10 oktober, aanvang
20.00 tot 21.30 uur, bibliotheek
Nistelrode.
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Kom naar Hulliewien als je durft!
UDEN - Bij Hullie hebben ze dit jaar de herfstvakantie omgedoopt tot Hulliewien Herfstvakantie. Tijdens deze vakantie wordt heel Hullie omgetoverd in een magische kindvriendelijke Hulliewien sfeer,
met diverse activiteiten voor groot en klein.

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

DISNEyFILM COCO
Op donderdag 18 oktober bij
CC Nesterlé de Disneyfilm Coco.
Deze film gaat over Miguel, een
Mexicaans jongetje dat ervan
droomt een succesvolle muzikant
Nest zich af
te worden. De film speelt
zo dic erlé,
ht
rond de MexicaanseKofeestdag
Día
m, ge bij.
nie
&
o
de Muertos, de dag nwaarop
de
tmoe t
t!
doden gevierd worden.
Miguel wil muziek maken, maar dat wordt
WWW.neSTerle.nl
door zijn familie absoluut verboden. Dat komt door zijn overgrootvader en dat wordt later in de film pas duidelijk. Miguel heeft een
groot idool: Ernesto de la Cruz, de grootste artiest van Mexico. De
kleine hoofdrolspeler doet er alles aan om net zo goed als zijn grote
voorbeeld te worden. Deze film gaat over de Mexicaanse cultuur, je
dromen volgen en familie die Miquel moet missen in het leven. Met
oogverblindende kleurrijke decors, fenomenale muziek en karakters
waar je op slag verliefd op wordt.
“Een feestje maken van de dood: dat kan alleen Pixar. Verre van een
doodse bedoening” (Filmtotaal).

Een overvol programma met
voor ieder wat wils. Op sommige dagen is er een spannende
Hulliewien speurtocht door heel
Hullie, waar een GRATIS Hullie
kinderfeest voor 8 kinderen mee
te winnen valt. Op de laatste
zondag is er op Hullie podium
live muziek te horen. Dit jaar is
dit The Pianoman Sander Bekkers.
En wat te denken van Hulliewien Schmink & Verkleedpartij.
Kinderen worden geschminkt,
mogen een Hulliewien pak aantrekken, waarna een fotoshoot
plaats gaat vinden.
Op deze manier krijg je superleuke foto’s, die via Facebook
gedownload kunnen worden.

Op sommige dagen mogen kinderen samen met dansinstructrice Janie van de Ven van JAVD
Dance een Hulliewien danswerkwinkel bijwonen en wat ze
geleerd hebben mogen ze laten
zien op Hullie podium! Spannend!

KORTOM, HULLIEWIEN
HERFSTVAKANTIE MAG JE
NIET MISSEN!
Hullie is dagelijks geopend van
vrijdag 12 oktober tot en met
zondag 21 oktober van 10.00
tot 19.00 uur en op de zondagen zelfs van 10.00 tot 20.00
uur!
Blijf voor speciale acties Hullie
website en Facebookpagina volgen.

Een ding is zeker: Kom naar
Hulliewien Herfstvakantie als je
durft...
Zaterdag 13 en zondag 14 oktober: Hulliewien speurtocht.
Maandag 15 oktober: Hulliewien
danswerkwinkel.
Dinsdag 16 tot en met vrijdag
19 oktober: Schminken, verkleden en fotoshoot.
Zaterdag 20 oktober: Hulliewien
speurtocht.
Zondag 21 oktober: Hulliewien
danswerkwinkel en livemuziek.

Heitje
voor een
Karweitje

De film begint om 15.00 uur en kaartjes à 2,50
(inclusief een glaasje ranja voor de kids) zijn
verkrijgbaar vanaf 14.30 uur. Er is geen pauze.

De poppendokter heeft
weer spreekuur
NISTELRODE - Zoals altijd in
de herfstvakantie is de praktijk
van de poppendokter weer geopend, dit keer op maandag 15
oktober van 10.00 tot 12.00 uur
in brede school De KanZ.
Heeft je lievelingspop buikpijn
of is het oor van je knuffel kapot? Loop dan binnen op het
spreekuur waar de doktersassistentes klaar staan om te helpen.
Zij kunnen je doorsturen naar de
röntgenafdeling als dat nodig
is, of naar de gipskamer of de

operatiekamer waar deskundige zusters je knuffel weer beter
kunnen maken. En als er iets met
de oogjes aan de hand is, dan is
er ook nog een oogarts!
Natuurlijk krijg je na afloop een
receptenbriefje mee dat je in
kunt leveren bij de apotheekassistentes. Zij geven je de juiste
pilletjes voor je zieke knuffel of
pop mee. En weet je, deze pillensnoepjes mag je zelf ook opeten, ook al ben je niet ziek!
Tot ziens op het spreekuur!

HEESCH - Evenals voorgaande
jaren wordt ook dit jaar de alom
bekende Scoutingactie ‘Heitje
voor een Karweitje’ gehouden
en wel in de herfstvakantie.
Deze periode loopt van zaterdag
13 oktober tot en met zaterdag
20 oktober. Tijdens deze dagen
komen de Welpen, de gidsen
en de Scouts bij je aan huis om
tegen een geringe vergoeding
klusjes en karweitjes voor je op
te knappen.
De Scoutingleden zijn duidelijk
herkenbaar, want zij dragen hun
uniform als zij voor deze actie op
pad gaan. Daarnaast hebben zij
een speciaal boekje bij zich met
aan de achterzijde een legitimatie. Voor een goed verloop van
de actie, is het de bedoeling dat
je het boekje na de uitvoering van
het karweitje even invult. Je ontvangt dan ook een strookje dat je
voor het raam hangt, zodat iedere Scout weet dat je reeds hebt
deelgenomen aan onze actie.
Je hebt vast wel een karweitje
voor hen, zoals bijvoorbeeld lege
flessen wegbrengen, stoep vegen, afwassen, stofzuigen, boodschappen doen, fiets poetsen, de
auto wassen enzovoorts.
De actie wordt georganiseerd
door en staat onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Scouting Heesch. Scouting Heesch
hoopt ten behoeve van haar
jeugdleden, evenals voorgaande
jaren, op een goede opbrengst
en dankt je bij voorbaat voor je
medewerking!
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Column Albertine
Stil
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

Deze week even geen column
over de nieuwste trends en
ontwikkelingen op het gebied
van wonen.
Deze week wil ik even stil
staan bij het grote verlies van
de oprichter van ons bedrijf,
maar vooral onze lieve pap.
35 jaar geleden zijn onze
ouders vertrokken uit het Land
van Maas en Waal om samen
het avontuur in Oss aan te
gaan. Ze zijn begonnen aan
het Heschepad met de verkoop
van keukens en meubelen,
daar kwam in de loop der jaren
Babyhallen en een waterbeddenwinkel bij. In 2001 volgde
de grote verhuizing naar de
Woonboulevard in Oss en
vanaf die tijd zijn mijn broer
Martijn en ik
hier ook vol
enthousiasme
aan het werk.
Zeven jaar
geleden
werd
er de
vreselijke ziekte

kanker geconstateerd en na
vele jaren van dieptepunten,
maar zeker ook van vele hoogtepunten, hebben we Mari toch
moeten laten gaan.
Graag wil ik bij deze alle
mensen bedanken die enkele
weken geleden de mooie herinneringsdienst mede mogelijk hebben gemaakt; in het
bijzonder voetbalclub OSS’20
en uitvaartverzorging Van Lith.
Maar ook een grote dank aan
alle aanwezigen en mensen die
kaarten en bloemen gestuurd
hebben. Het is heel fijn te
weten dat Mari bij jullie ook zo
geliefd was.
Naast het verlies van ons pap
willen we ook stilstaan bij het
grote verlies van de kindjes
van het verschrikkelijke ongeluk in Oss. Wij leven net als de
rest van Oss mee; wij willen
hen veel sterkte wensen om
deze leegte een plek te kunnen
geven.

Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl
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Tips voor de
ultieme speelhoek
in de woonkamer

Breng meer warmte en sfeer aan
in je interieur
Voelt je interieur wat kil aan? Met slechts kleine aanpassingen kun je de ‘look and feel’ van je interieur al compleet veranderen!
wat reissouvenirs terugkomen
in je interieur. Persoonlijke accessoires maken je interieur persoonlijk en huiselijk.

In een gezin met kinderen
ontkom je niet aan een speelhoek in huis. Heb je hier geen
aparte ruimte voor, dan ben
je al snel aangewezen op de
woonkamer. Maar hoe maak
je zo’n plek gezellig, praktisch én passend bij de rest
van je interieur?
Maak ruimte
Een speelhoek hoeft niet meteen de hele woonkamer in
beslag te nemen, Een klein
hoekje met een eigen plek om
te zitten is vaak al voldoende.
Denk ook aan een matras, een
zitzak of tipi. Dat staat leuk en
is zo weer uit het zicht. Heb je
wat meer ruimte? Dan is een
tafelblad op kinderhoogte ideaal om aan te kleuren, knutselen of lezen. Opbergbakken
schuif je er gemakkelijk onder,
net als de kinderstoeltjes trouwens.

rEissouvEnirs
tErug latEn
komEn in
jE intEriEur

Materiaal
De gekozen materialen zijn één
van de grootste sfeerbepalers in
huis. Gebruik natuurlijke materialen voor een warme sfeer. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan hout,
wol en leer. Een mooie grove
plaid gemaakt van wol over de
leuning van de bank, een houten
bijzettafeltje ernaast, een mooie
leren poef en een schapenvacht-

je op de vloer kan al veel verschil
maken.
Accessoires
Denk hierbij niet alleen aan
kaarsjes en een mooie vaas met
een bos bloemen erin, maar ook
aan persoonlijke accessoires.
Hang je mooiste foto’s aan de
muur, zet je favoriete boeken op
een plank en laat bijvoorbeeld

Kleur
Kleur kan erg bepalend zijn voor
een interieur. Vaak zijn één of
twee kleuren leidend in een interieur en zijn alle accessoires
hierop aangepast.
Door voor een warme kleur te
kiezen, voelt de ruimte warmer
en knusser aan.
Licht
Verlichting speelt ook een grote
rol. Door voor warm wit of zelfs
een gelig licht te kiezen, behoud

je ook ’s avonds de warmte in je
huis. Af en toe fel licht nodig?
Kies dan voor verlichting die gedimd kan worden. Licht creëer je
natuurlijk niet alleen door lampen, maar ook door vuur. Een
openhaard is perfect, maar met
kaarsen kom je ook al een heel
eind. Kies eens voor geurkaarjes
of steek ook wat kaarsjes in de
keuken, gang of op het toilet aan
voor een optimale sfeerbeleving.
Gordijnen
Gordijnen houden letterlijk de
warmte in huis. Ze staan sfeervol, houden de warmte vast en
de kou buiten, beschermen tegen pottenkijkers én werken geluiddempend.
Houd bij het kiezen van de kleur
altijd je interieur in je achterhoofd, zodat alles goed bij elkaar aansluit.
Bron: www.verbruggenoss.nl.

Betrek de speelhoek bij
de rest van je interieur
Een speelhoek moet speelsheid en energie uitstralen.
Bekijk welke materialen en
kleuren je gebruikt hebt in
de woonkamer en laat dit terugkomen in de kinderhoek,
zo blijft het een geheel. Een
leuk idee is de plek te markeren met een gekleurd vlak
op de wand, speelse houten
letters of een vloerkleed. Om
het helemaal af te maken kun
je de speelhoek inrichten met
de mini varianten van je eigen
favoriete meubels en accessoires.
Berg slim op
Voldoende opbergruimte heb
je nooit met (kleine) kinderen.
Plus, het kan ook stijlvol. Denk
buiten de gebaande paden
en gebruik oude koffers om
speelgoed in te doen. Conservenblikjes (geverfd) zijn ideaal voor potloden en stiften
en draadmanden zijn behalve
stoer ook leuk om boekjes en
papierwaar in op te bergen. In
wasmanden of grote papieren
zakken kun je ook veel kwijt,
bovendien nemen ze weinig
ruimte in en kunnen kinderen
er gemakkelijk zelf bij. Handig: met een opbergbankje of
een klepbureau combineer je
opbergen en spelen in één.
Bron: VT wonen en Histor
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Paddenstoelenwandeling bij Natuurcentrum
De Maashorst

NISTELRODE - Natuurcentrum De Maashorst organiseert in het kader van het Oerfestival op zondag 14 oktober een hele leuke wandeling onder leiding van deskundige natuurgidsen. Er wordt gespeurd naar paddenstoelen, grote en kleintjes, in allerlei kleuren,
op bijvoorbeeld boomstronken en in het gras. De gidsen weten er
alles van!
Dat wordt smullen van alle informatie, maar ook van de kom
overheerlijke paddenstoelensoep
na afloop bij het natuurcentrum,
uit de heksenketel van een hele
lieve heks! De kosten zijn voor
zowel volwassenen als kinderen
€ 5,- en dat is inclusief de heer-

lijke soep. De start is om 10.30
uur bij het natuurcentrum. De
wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Om verzekerd te zijn
van deelname wordt reserveren
aangeraden. Dit doe je door een
mailtje te sturen naar
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

Vrijwilliger Dier & Tuin weide gevraagd

HEESWIJK-DINTHER - De Heeswijkse Dier & Tuin weide bestaat inmiddels 11 jaar en zoekt
een paar vrijwilligers ter versterking van het huidige team.
Het doel is om bezoekers dichter bij flora en fauna te brengen.
Dagelijks worden de boerderijdieren natuurlijk gevoerd en op
dinsdagochtend van 10.00 tot

12.00 uur en op zaterdag van
11.00 tot 15.00 uur wordt gewerkt. Werkjes zijn dan: herstel
aan hekwerken, grasbeheer, onkruidbeheer, tuintjesverzorging,
en allerlei kleine andere werkjes.
Nooit ben je alleen. Je helpt altijd samen met een paar andere vrijwilligers. Dinsdags is er
na afloop koffiedrinken en za-

terdags is er een gratis eenvoudige lunch. Het is niet verplicht
om wekelijks te helpen, eens in
de twee of vier weken is ook al
fijn. Kijk eens rond op onze site
www.dierentuinweide.nl en kom
eens een kijkje nemen.
Interesse?
Bel 06-53221249 of mail naar
info@dierentuinweide.nl

FLYERACTIE
A5 FLYER: • Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verpreiden met DeMooiBernhezeKrant
(11.800 stuks)
Normaal € 658,50.
Nu voor € 499,- (exclusief btw)
Geldig voor verspreiding in oktober
en november 2018
Let wel, minimale reservering zeven dagen
vooraf aan maandag week van verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf flyers per week.

ttering

autobele

www.g a afg raf

is ch.n l

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

Meer informatie of een flyeractie reserveren?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170
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Now or never voor Anne-Marie Traa
‘Ik vind zingen écht keileuk om te doen’
HEESWIJK-DINTHER – Anne-Marie Traa houdt van zingen. Een understatement want “Ik zing (bijna) de
hele dag”, vertelt ze. Dat deed ze echter vooral in de beslotenheid van haar huis en auto tot ze gevraagd
werd om een paar liedjes mee te zingen tijdens de jubileumshow van een band. Hoewel ze op het moment suprême “bijna doodging van de zenuwen en ik wel kon janken”, nam ze die hobbel en nu ze er
eenmaal van geproefd heeft, smaakt het zeker naar meer.
Haar eerste podiumervaring qua
zang deed Anne-Marie op in
haar prille jeugd. “Ik zong in de
musical van groep 8”, blikt ze
opgewekt terug. Hoewel ze in
de jaren die volgden altijd bleef
zingen, was dat niet in de openbaarheid en deed ze er verder
niets mee. Ze ging en gaat graag
op stap om naar muziek te luisteren. “Er is een tijd geweest dat
er in een plaatselijke kroeg bijna
wekelijks bandjes speelden. Dan
gingen we luisteren en bedacht
ik dat het wel écht kicken moest
zijn om op zo’n podium te staan
en in een band te zingen”, bekent ze.
Terwijl ze onder de douche, het
strijken, stofzuigen, autorijden en
tijdens afterparty’s met vrienden
thuis het uitgalmt, blijft het verder bij het dromen over een serieuze podiumplek. Tót ze op enig
moment gebeld werd met het
verzoek een paar liedjes te zingen bij het jubileum van Q-Size.

“Ik had eerder tijdens het uitgaan, een liedje gezongen samen
met de zangeres van R.U.M.
Daar kreeg ik hele positieve commentaren op. Toen ik (veel) later
dat telefoontje kreeg om mee

het geeft adrenaline
waar je heel veel
energie van krijgt
te doen met Q-Size, bedacht ik
direct dat het now or never was
en stemde in”, zegt Anne-Marie
om lachend toe te voegen: “Ik
vond het doodeng en kon op het
moment suprême wel janken. Ik
heb echter jaren toneel gespeeld
en wist uit ervaring dat zenuwen
erbij horen. Het geeft adrenaline waar je heel veel energie van
krijgt. Aan de ene kant ga je figuurlijk dood en gelijktijdig voel
je echter dat je leeft.”
Ondanks deze ervaring onder-

nam Anne-Marie vervolgens wederom geen stappen om bijvoorbeeld in een band te zingen.
“Ik heb thuis een mengpaneel,
een paar boxen, een koptelefoon
en een microfoon. Daar kan ik
heerlijk in los”, meldt ze.
Naar aanleiding van genoemd
optreden is ze intussen echter
wel gevraagd deel te nemen aan
de Top 2000 op zaterdag 22 december in Loosbroek. Daar staat
Anne-Marie opgenomen in een
lijst met zangers en zangeressen die hun sporen in de muziek
eigenlijk allemaal al verdiend
hebben. Hoewel ze het ook dit
keer weer heel spannend vindt,
heeft ze toch ‘ja, ik wil’ gezegd.
Anne-Marie: “Hoewel ik bij dat
jubileum niet presteerde zoals
ik had gewild, heb ik nu van de
ervaring geproefd en smaakt het
echt naar meer. Ik vind zingen
écht keileuk om te doen.” Stralend: “Op een podium staan is
uiteindelijk veel leuker dan ik ooit
had gedacht dat het zou zijn.”

Anne-Marie Traa

Tekst: Wendy van Lijssel

Sjors van der Panne; een echte
Nederlandse chansonnier
NISTELRODE - Sjors van der Panne toonde zich in CC Nesterlé afgelopen zaterdag een echte Nederlandse chansonnier in zijn prachtige warme, sfeervolle voorstelling. Met zijn poëtisch verhalende liedjes
bracht hij de zaal in vervoering.
de Voice of Holland. Nu speelde hij zijn eigen voorstelling. Hij
leeft zijn muziek en is in staat zijn
poëtische liedjes vertellend te
zingen, zodat de teksten het publiek bereiken en ontroeren. Het
komt uit zijn ziel en dat voel je in
de zaal. Deze man kan niet zonder muziek. Prachtige teksten als
‘Gisteren bestaat niet meer’ over
dementie en ‘Laat gaan’ over je
eigen weg gaan. Maar ook een
ode aan Lennaert Nijgh en Belinda Meuldijk was prachtig.
Sjors van der Panne

Tekst: Hans van Uden Foto’s: Ad Ploegmakers

In de maand dat Charles Aznavour gestorven is ontmoeten
we Sjors van der Panne met zijn
band. Sjors is een vertellend zanger. Warm, gevoelig innemend
en soms zelfs wat verlegen en in

zichzelf gekeerd. Hij is niet bang
om zich kwetsbaar te tonen.
Een Nederlandse Aznavour. Dit
kon je in 2008 ook al zien toen
hij het Concours de la Chanson
won. In 2014 werd hij tweede in

Sjors werd begeleid door een
driekoppige band die goed begrijpt wat nodig is. Warme,
sfeervolle ondersteuning door
zeer goede muzikanten. Speciaal viel celliste Michelle Courtens
op. Ze leek vergroeid met haar
cello en gaf de liedjes een hele
warme toon. Ze leek met haar
instrument te communiceren,
met zowel Sjors als het publiek.
Sjors sloot de avond af met het
lied ‘Brief van Sjors’. Niet bang
om kwetsbaar te zijn zong hij:
“Als de show voorbij is wil ik
naar mijn vrienden, veilig schuilen.”
CC Nesterlé mag trots zijn dat
ze deze artiest in huis had. Over
enkele jaren staat hij in de rij van
grote Nederlandese artiesten,
deze Nederlandse Aznavour.

Uniek themaconcert
Fanfare St. Lambertus
Nistelrode
NISTELRODE - Hooggeëerd
publiek: komt dat zien, komt
dat zien! Fanfare St. Lambertus
Nistelrode gaat weer iets unieks
doen.
Dit jaar een themaconcert met
als thema: Circus. Maar dan ook
met echte circusoptredens/-acts
die door de fanfare muzikaal begeleid worden. Speciaal hiervoor
is circusschool Mr. Poehaa uit
Veghel benaderd en zij gaat voor
invulling van de acts zorgen.
Dit wil je niet missen!
Op zaterdag 10 november zijn
er twee uitvoeringen: één voor
de jeugd tot en met 12 jaar, met
aanvang om 18.30 uur, en één
voor volwassenen met aanvang
om 20.30 uur. De toegangsprijs

voor de kindervoorstelling is
€ 5,- per persoon en een kaartje
voor de volwassenenvoorstelling
is € 10,- per persoon.
Locatie: Langenhuizen Agrarisch
loon- en grondverzetbedrijf aan
de Loosbroekseweg 56 in Nistelrode.
Kaarten zijn via secretariaat@
fanfarenistelrode.nl te bestellen.

Liederentafel in CC De Pas
HEESCH - Er staat weer een
avondvullende liederentafel in
CC De Pas op het programma en
wel op woensdag 17 oktober.
Deze avond begint om 20.00
uur en duurt tot 23.00 uur. De
entree bedraagt € 2,-.
Er is live muziek en er kan weer
volop meegezongen worden. De
liedjes zijn zo gekozen dat er ook

op gedanst kan worden.
Hier wordt meestal dankbaar gebruik van gemaakt. Senioren die
graag een dansje wagen of dit
weer op willen pakken zijn dan
ook van harte uitgenodigd. Kom
gerust vrijblijvend kennismaken.
De zaal is open vanaf 19.30 uur
en er is gelegenheid tot het gebruik van een kopje koffie en
een drankje. Iedereen is welkom!
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Onthulling Ereleden-galerij
Muziekvereniging Servaes

Dick Koelega: Omgaan
met verandering
HEESWIJK-DINTHER - Filosoof Dick Koelega geeft op woensdag 17
oktober een lezing over het omgaan met de veranderingen in de
wereld. Dat is waar wij steeds mee geconfronteerd worden. Die veranderingen vinden plaats op veel gebieden, van natuur, politiek en
techniek tot bij de instanties die vroeger beeldbepalend waren. Hoe
moeten wij omgaan met die veranderingen en welke keuzes komen
dan om de hoek kijken?
Centraal staat de vraag waar
een basis te vinden is om goede keuzes te maken. Met alleen
verstand, techniek of gewoontes
komen wij er niet meer.

HEESWIJK-DINTHER – Met grote trots presenteerde Muziekvereniging Servaes afgelopen zondag 7 oktober tijdens het vriendenconcert ‘Friends for life’ een Ereleden-galerij. Vier niet musicerende Ereleden:
Gerard Barten, Martien Deckers, Willy van der Steijn en Joop Traa, hadden de eer om het kunstwerk ten
overstaan van een zaal vol muziekvrienden te onthullen.
Ereleden van Muziekvereniging
Servaes zijn mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor
de vereniging of al meer dan 50
jaar lid zijn. Deze mensen hebben daarom een speciale plek
binnen de vereniging. Als blijk
van waardering zijn hun namen
opgenomen in de Ereleden-galerij, welke een prominente plek
krijgt in De Muziekfabriek, het
verenigingsgebouw van Muziekvereniging Servaes.

baar voor het ontwerp, de realisatie en de schenking van
de Ereleden-galerij. Het is een
prachtig kunstwerk bestaande
uit drie notenbalken met muzieknoten die samen een liedje
vormen. Een toepasselijk liedje voor elk feestelijk moment:
‘Lang zullen ze leven’. De muzikanten zetten tijdens de onthulling direct een ‘Lang zullen
ze leven’ in. Het publiek zong uit
volle borst mee.

Muziekvereniging Servaes is
Ronnie van Grunsven van Beeldengieterij Tenax enorm dank-

De onthulling van de Ereleden-galerij was een bijzonder
moment tijdens het vrienden-

concert. Maar muziekvrienden
waren in groten getale ook naar
De Muziekfabriek gekomen om
te genieten van mooie muziek.
Voor de pauze speelde de slagwerkgroep en na de pauze het
harmonieorkest van Muziekvereniging Servaes. Voor beide
orkesten was dit concert een
try-out voor het Jumbo Muziekfestival op 3 en 4 november in
Zijtaart. Het concert was tevens
een mooie gelegenheid om Richard van Cleef en Willy Hermans in het zonnetje te zetten
vanwege hun 40-jarig lidmaatschap.

Afzijdig houden van veranderingen kan ook niet, je bent een
onderdeel van het grote geheel,
net als in de natuur. Koelega
grijpt terug op de ervaring van

Je bent een
onderdeel van het
grote geheel
grenzeloze verwevenheid en
verwantschap, met alle leven om
ons heen én met onszelf.
Daarom is de titel van de lezing:
‘We are a part of, not apart from
nature’.
Dick Koelega is filosoof en werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij
studeerde religiewetenschappen

Dick Koelega

aan de Universiteit Leiden en
promoveerde in 2000 aan de
Vrije Universiteit op een politiek
filosofisch proefschrift met als titel ‘Niet alles van Waarde is Vervangbaar’.
De avond begint om 20.00 uur
in de Abdij van Berne in Heeswijk. De entree bedraagt € 10,en dat is inclusief koffie/thee in
de pauze. Kaarten reserveren via
berne-anders@abdijvanberne.nl.

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

ttering

autobele

• ActIe verlengd tot
31 oktober 2018
Exclusief btw

www.g a afg raf

is ch.n l

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

Meer informatie of memoblokjes bestellen?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170
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PrAKTISCHE INFOrMATIE

Allemaal aan de ton

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

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.
Plaats een regenton
Wanneer je regenwater opvangt
in een regenton, dan maak je in
eigen tuin wateropslag. Dit bespaart kostbaar drinkwater omdat plant en dier kunnen drinken
van gezond en gratis hemelwater! Bovendien komt het water
dat je opvangt niet extra in het
riool terecht en hoeft het dus
niet meer onnodig gezuiverd te
worden.
Bedenk ook dat met minder tegels en meer groen in de tuin,
het regenwater tijdens een hoosbui veel makkelijker in de grond
kan zakken. Bovendien zorgt
een groene omgeving voor koelte tijdens warme dagen en voor
meer vlinders, bijen en vogels in
de tuin.

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
Oerfestival De Maashorst
14 tot en met 19 oktober

Woensdag 10 oktober 2018

Deze week krijgt u de nieuwe
gemeentegids van Bernheze in
de bus.
We verspreiden de gemeentegids alleen onder adressen zonder ja-nee en nee-nee sticker.
Heeft u een sticker op de brievenbus en wilt u de gemeentegids toch graag hebben, dan
kunt u er een ophalen in het gemeentehuis.

Deze actie loopt van 17 oktober
t/m 17 november 2018 of tot
het moment dat er binnen onze
gemeente 100 tonnen zijn verkocht.
Voor meer informatie over deze
actie of voor het downloaden

Een groene tuin:
- kan veel doen voor je
gezondheid
- zorgt voor minder
omgevingsgeluid
- brengt de natuur dichterbij
- biedt leven aan meer
soorten dieren
- zorgt voor verkoeling en
betere luchtkwaliteit
- vermindert wateroverlast
en waterschade
- vermindert energielasten
- verhoogt de waarde van de
woning
In Nederland doen al ruim 90
gemeenten mee aan de landelijke campagne van Operatie
Steenbreek.

OFFICIËLE BEKENDMAKINgEN

Regentonactie
17 oktober tot en met
17 november

gemeentegids 2019

Koop nu een ton met korting
Lever de kortingsbon in bij één
van de deelnemende bedrijven
en je krijgt van ons als gemeente
direct € 20,- korting op een regenton naar keuze (assortiment
kan wisselen per deelnemend
bedrijf).
- Karwei, Cereslaan 9 in Heesch
- Tuincentrum Meijs, Bosschebaan 23 in Heesch
- Boerenbond, Graafsebaan 46
in Heesch

van de kortingsbon:
www.bernheze.org
(zoekterm: steenbreek).

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende persoon niet meer
woont op het adres in de gemeente Bernheze waar hij/zij
volgens de Wet basisregistratie
personen (BRP) staat ingeschreven. Het onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen
resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van de persoonsgegevens van de volgende persoon ambtshalve te beëindigen.
Dit kan voor deze persoon grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant en op
www.officielebekendmakingen.nl.
R. Boiko, geboren 22-08-1993.
Informatie: Heeft u informatie
over de feitelijke verblijfplaats
van deze persoon of heeft u vragen, neem dan contact op met
afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten gedurende de werkzaamheden aan
plein 1969 in Heeswijk-Dinther
een tijdelijk parkeerverbod in te
stellen voor de weekmarkt.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch voor het organiseren
van de intocht van Sinterklaas
op 18 november 2018 van
12.30 tot 15.30 uur. De route
van de intocht is als volgt: Nistelrodesedijk, Binnenveld, Kapelstraat en Eggerlaan in Vorstenbosch. Deze straten zijn
van 13.15 tot 13.45 uur (geheel of gedeeltelijk) afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers. De vergunningen
zijn verzonden op 4 oktober

2018.
- Stichting De Pas Heesch voor
het organiseren van ‘Hees!’ op
2 november 2018 van 20.00
tot 2.00 uur en ‘Gekkenhouse’
op 3 november 2018 van
20.00 tot 3.00 uur. Het evenement vindt plaats in Cultureel
Centrum de Pas, De Misse 4,
5384 BZ Heesch. De beschikkingen zijn verzonden op 5 oktober 2018.
- Gemeenschapshuis De Stuik
voor het organiseren van Novemberrock op 17 november
2018 van 20.00 tot 2.00 uur
in gemeenschapshuis De Stuik,
Schoolstraat 14, 5476 KK Vorstenbosch. De beschikking is
verzonden op 5 oktober 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Stichting Berne Abdijbier voor
het organiseren van Vier de
lente op 21 maart, Vier de zomer op 21 juni, Vier de herfst
op 21 september en Vier de
winter op 21 december 2019
van 18.00 uur tot 23.00 uur,
Abdijstraat 51, 5473 AD Heeswijk-Dinther. De toestemmingsbrief is verzonden op 5
oktober 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld bestemmingsplan
Rietdijk-Rietbeemden
Vorstenbosch
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
dat in de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2018
het bestemmingsplan ‘Rietdijk-Rietbeemden Vorstenbosch’
ongewijzigd is vastgesteld. Het
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl onder code
NL.IMRO.1721.BPRietbeemdongVTB-vg01.Tevens besloot
de raad geen exploitatieplan
voor het bestemmingsplan vast
te stellen.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de realisatie van twee woningen (tweekapper) mogelijk
aan de Rietdijk in Vorstenbosch.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van
bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
- R.J.A.H. van Grinsven heeft
een melding Activiteitenbesluit
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ingediend voor het veranderen
van een veehouderij op het
adres Jonkerstraat tegenover
nr. 1, Heesch.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Vleutloop 70
Plaatsen overkapping
Datum ontvangst: 29-09-2018
- Vinkelsestraat 33
Plaatsen carport
Datum ontvangst: 01-10-2018
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969 nr. 40 t/m 80
Verbouwen entree
Datum ontvangst: 01-10-2018
- Zandstraat 2
Oprichten garage met carport
Datum ontvangst: 01-10-2018
- Plan Rodenbrug kavel K105
Oprichten woning
Datum ontvangst: 05-10-2018
- Meerstraat 34
Verbouwen woning

Datum ontvangst: 03-10-2018
- Hoofdstraat 99
Plaatsen zonnepanelen
Datum ontvangst: 03-10-2018
Vinkel
- Vinkelsestraat 54
Herbouwen woning en handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening
Datum ontvangst: 01-10-2018
Loosbroek
- Dorpsstraat 68
Bouwen loods en handelen in
strijd regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 02-10-2018
Nistelrode
- Weverstraat 18
Oprichten bedrijfsgebouw en
uitrit aanleggen
Datum ontvangst: 03-10-2018
- Laar 67
Plaatsen overkapping
Datum ontvangst: 05-10-2018
Vorstenbosch
- Kapelstraat 12
Omzetten gebruik bedrijf naar
wonen
Datum ontvangst: 04-10-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Grote Heide 7
Revisie milieu en handelen met
gevolgen beschermde natuurgebieden en wijzigen indeling
stallen t.o.v. eerder verleende
vergunning
Verzenddatum: 02-10-2018
- Maxend 39
Intrekking omgevingsvergunning (van 1 november 2005)
Verzenddatum: 02-10-2018
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 16
Handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening/brandveilig
gebruik
Verzenddatum: 04-10-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie 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.

De volgende omgevingsvergunning is verleend. Omdat dit besluit leidt tot een onomkeerbare
situatie, treedt het zes weken na
verzending in werking.
Heesch
- Vinkelsestraat 11

Vervangen houtloods
Verzenddatum: 08-10-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Kennisgeving Wabo, Duurzaam
Landleven Bernheze B.V. gemeente Bernheze
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 omgevingsvergunning d.d. 25 maart 2013
ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het aan de vergunning toevoegen van energiebesparingsvoorschriften en het
intrekken van de voorschriften
4.1.1 en 4.1.2 van de vigerende
vergunning.
Het betreft de locatie Nieuwe
Steeg 2 in Heeswijk-Dinther.
Inzien: De ontwerpbeschikking
en de bijbehorende stukken zijn
vanaf 1 oktober 2018 tot en met
11 november 2018 op afspraak
in te zien bij de gemeente Bernheze, of bij de Omgevingsdienst
Brabant Noord (ODBN). Contactpersoon: mevrouw C. Kroe-
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kenstoel, telefoon 0485-338324.
Het besluit is digitaal op te vragen via info@odbn.nl of te vinden op www.brabant.nl/loket/
verleende-vergunningen.
De
kennisgeving is te vinden op
www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.
Zienswijze: Iedereen kan tot en
met 11 november 2018 schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij de Omgevingsdienst
Brabant Noord, Postbus 88,
5430 AB Cuijk. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen
kan binnen de inzageperiode een
hoorzitting gehouden worden.
Een verzoek daartoe dient u binnen drie weken na de begindatum van de ter-inzage-legging
bij de Omgevingsdienst Brabant
Noord in te dienen.
Beroep: Belanghebbenden die
tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.
Aan deze procedure is het kenmerk Z/070157 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

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.

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.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten 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.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.

WWW.BErNHEZE.Org
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De nieuwe gemeentegids
Bernheze 2019 vanaf volgende week in jouw brievenbus
BERNHEZE - In samenwerking
met de gemeente Bernheze presenteert Akse Media de nieuwe
gemeentegids Bernheze 2019,
een handige leidraad bij het
zoeken naar informatie over
jouw gemeente.
In de gids vind je informatie
over de meest uiteenlopende

organisaties, verenigingen en
bedrijven. Tevens kun je gebruikmaken van de digitale gemeentegids, de SmartMap via
http://bernheze.smartmap.nl.
Mocht je na 14 oktober nog
geen gids hebben ontvangen
dan kun je deze afhalen op het
gemeentehuis.

Samen dorpsharten ontwerpen
Jeroen Bos, Progressief Bernheze
Nog steeds kijk ik met verbazing naar de
kaalslag op ’t Dorp in Heesch. Al die mooie
bomen weg en er is (nog) niks voor terug
gekomen. Natuurlijk, het straatwerk ziet
er mooi uit en er komt nog wat groen bij,
maar al bij al is het wat mij betreft nog
steeds een achteruitgang.
Je loopt of fietst er gewoon niet
met plezier rond, ondanks de pogingen van de horeca-ondernemers om er wat van te maken. Je
auto parkeren, dat lijkt de enige
functie die over is gebleven voor
’t Dorp. Dat is echt zonde. Een
dorpshart hoort een plek te zijn
waar je graag komt. We hebben
er daarom meer groen, bankjes
en kinderspeelplekken nodig.
Een groot en overzichtelijk plein
is wel mooi op papier, maar past
in dit geval niet goed bij de menselijke beleving.
Dat kan beter. En die kans is
er natuurlijk ook. Nu ook de

dorpsharten en hoofdstraten van
Heeswijk-Dinther en Nistelrode volop in een grote opknapbeurt zitten, kunnen we er echt
wat van maken. Mijn suggestie:
vraag niet alleen ondernemers
en omwonenden wat ze van de
plannen vinden, maar stel clubs
als het IVN, de KBO en de Bernhezer kunstkring de vraag om te
ontwerpen. Niet alleen meedenken, maar echt het ontwerp laten
maken. Met als opdracht onze
dorpsharten mooier, groener en
gebruiksvriendelijker te maken.
Zodat je er ook graag komt als
je geen boodschappen hoeft te
doen.

VACATURE

Van BLOU naar LU
Jan Raaimakers, SP Bernheze
Lange tijd hing BLOU in de lucht. Een BLAUwe lucht is mooi, dat wel. Maar
BLOU ging over een grootschalig ICT-project voor vier gemeenten; Bernheze,
Landerd, Oss en Uden. Vanaf de start stelde de SP Bernheze kritische vragen over kosten, tijdsduur en eindbestemming. Op deze belangrijke vragen
kwam nooit een helder antwoord. Voor de SP Bernheze was het duidelijk;
stoppen met BLOU. Prima besluit in juli van Bernheze om de stekker eruit te
trekken. Onlangs volgde Oss dit voorbeeld.
BLOU - BO = LU
Het gemeentebestuur van Oss
volgde Bernheze. Stoppen met
het grootschalige ICT-project
BLOU. De startinvestering voor
Bernheze was al 2,6 miljoen
euro. Dit bedrag zou zeker nog
verder oplopen. Maar niemand
kon aangeven wat de uiteindelijke kosten werden. Zeg maar je
gaat naar de bakker en je bestelt

een brood. De bakker wil eerst
een voorschot van je ontvangen.
Hij weet niet wanneer het brood
klaar is, wat de uiteindelijke kosten zijn en hoe groot het brood
zal worden. Wat doet u dan?
Juist. De winkel verlaten zonder
aankoop van het brood. Daarnaast zouden er jaarlijks voor
BLOU nog vaste kosten van 1,4
miljoen euro zijn. De SP heeft

vanaf het begin ingezet op een
eigen ICT-structuur. Er zijn voldoende producten op de markt.
Je hoeft het wiel niet meer uit
te vinden. Zo dacht ook de gemeente Oss. Goed voorbeeld
deed goed volgen. Zorgvuldig
omgaan met gemeenschapsgeld.
Dat wil de SP. Door te stoppen
met BLOU, is dat zeker geslaagd.

Omni = allen
Vorige maand heb ik als raadslid van Lokaal een bijeenkomst bijgewoond
die werd georganiseerd door Sport in Loosbroek (SIL). SIL heeft doorgewerkt aan de plannen voor tennisbanen op het bestaande sportpark en had
de politieke partijen uitgenodigd. Het plan dat eerder al de voorkeur had
binnen deze omnivereniging, heeft dat nog. Maar er zijn ook zaken aan
toegevoegd om het draagvlak te vergroten, zoals een geluidsmuur en een
lichtplan om lichtverstrooiing te beperken.
Naar aanleiding van de bijeenkomst hebben wij er als Lokaal over nagedacht en we zijn realistisch wat betreft de hordes die nog moeten worden
genomen. Er is namelijk extra budget nodig. Verder lijkt belangstelling voor
tennis over het algemeen terug te lopen en vinden wij het van belang dat er
getoetst wordt of er nog voldoende belangstelling is, zodat er een verantwoorde investering wordt gedaan. Tevens zou het wat ons betreft beter zijn
als het plan in Loosbroek zelf breder gedragen wordt.
We hopen dat de extra maatregelen voor licht en geluid meer voorstanders opleveren.
Bij deze ook een compliment aan SIL dat zij het verplaatsen van de kantine naar zichzelf toe trekken. Wat
Lokaal betreft telt dat mee in het verzoek om meer
budget.
Omni = allen; we hopen dat het een realistisch en verantwoord plan wordt voor heel Loosbroek.
Frans van de Ven, raadslid Lokaal

Café zaal ’t Tramstation
zoekt voor de avond en het weekend

parttime medewerkers
vanaf 18 jaar

Barmedewerkers &
Obers/serveersters &
Afwashulpen
Interesse? Reageer dan via 0412-611264 of
info@tramstation-nistelrode.nl t.a.v. Everista Ikanubun

Alex is een wat oudere kitten die begin dit jaar geboren is. Hij was
een beetje bang voor mensen dus mocht hij naar een pleeggezin voor socialisatie. Daar liet hij zich steeds vaker zien en
konden zijn pleegouders hem regelmatig een aai over de bol
geven.
Maar toen moest hij plaatsmaken voor jongere kittens en
is hij verhuisd naar Hokazo. Helaas is dat hem niet in de
koude kleren gaan zitten en verstopt hij zich weer regelmatig. Daardoor wordt hij niet snel gezien en veel mensen
willen liever een jong kitten dus wordt hij elke keer weer
overgeslagen.
Heb jij een rustig huisje, veel geduld en kattenliefde en eventueel een jong en sociaal kattenvriendje waar Alex zich aan op
kan trekken? Geef jij Alex de kans die hij zo verdient en waar hij
al zo lang op wacht?

Dierenopvangcentrum Hokazo
Raadhuisplein 5 - Nistelrode - www.tramstation-nistelrode.nl

Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden.
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Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Zorgen voor elkaar
Ruud Leeijen, raadslid CDA Bernheze

Keukenbazen

Vorige week kregen wij van het college de startnotitie sociaal domein. In deze startnotitie beschrijft het college de uitgangspunten
en kernproblemen binnen het sociaal domein voor de komende vier
jaar. Maar wat zijn voor het CDA de belangrijkste uitgangspunten?
Wij vinden het belangrijk om
samen met inwoners zorg- en
welzijnsactiviteiten op te starten.
Zo sluit het aanbod van activiteiten beter aan op de vraag van
onze inwoners. Daarom gaan
we lokale initiatieven stimuleren.
Daarnaast gaan we de komende
jaren acties opzetten om armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid aan te pakken. Ook
gaan we maatregelen nemen
zodat mensen met dementie zo
lang mogelijk mee kunnen blijven doen.

Ons uitgangspunt is dat inwoners eerst hun problemen zelf
of met hun familie of bekenden
oplossen. Lukt dat niet, dan kunnen zij bij professionele zorgverleners terecht voor hulp. De
toegang naar deze hulp moet
laagdrempelig zijn. Daarom gaan
we onderzoeken of er in elk dorp
een toegang georganiseerd kan
worden. Dit is een voor inwoners
herkenbare plek waar zij terecht
kunnen met vragen over bijvoorbeeld opvoeden, zorg, welzijn en
inkomen.

De geur van verse groenten, gebraden gehakt, kruidige
specerijen en knapperig brood. Het komt me allemaal tegemoet
als ik de immense keuken van het Koning Willem I College in
’s-Hertogenbosch binnenstap.
Het is er een drukte van jewelste. Elke gemeente in Noordoost
Brabant heeft namelijk een team afgevaardigd naar de
Keukenbazen Battle 2018. Drie kinderen uit groep 7 of 8 en een
chef-kok laten in deze wedstrijd hun kookkunsten zien. Voor
Bernheze zijn dat Fieke, Eefke en Marith, onder begeleiding van
Mark Janssens van restaurant De Toren. Ik kom ze aanmoedigen
en mag het eindresultaat proeven!

Zo maken we van Bernheze een
plek waar we voor elkaar zorgen!
cda.nl/bernheze

Verbondenheid
Ad Donkers, Politieke Partij Blanco
Veel, zo niet alles in ons bestaan draait om verbondenheid. Een band met elkaar. Dan hoor je erbij, dan voel je je betrokken, dan bén je niet alleen samen,
maar dan ben je ook samen stérk. Dit geldt voor je gezin, je familie, je werk.
Voor jouw sportclub, vereniging, organisatie en partij. Maar evenzeer voor de
buurt, jouw buurt en dorpskern dus en zelfs voor jouw gemeente.
Deze verbondenheid is er gewoon, als het goed is. Maar dat is
lang niet altijd vanzelfsprekend.
Soms moet er eerst iets voor gebeuren of misgaan.
Op zo’n momenten komt die
saamhorigheid extra sterk naar
voren. Enkele actuele voorbeelden: omwonenden in verband
met plaatsing zonnepanelen
Heesch-West;
buurtbewoners
door mogelijke inrichting whiskystokerij in Nistelrode; buurtgenoten Veldstraat in Heeswijk van-

wege jarenlange riooloverstort;
bewoners woonwagenkampje in
Heesch omdat ze hun ‘plek’ willen behouden; de voetbalclubs
van zowel Dinther als van Heeswijk over aanleg nieuwe kunstgrasvelden. Zo zijn er nog meer
voorbeelden te noemen als we
naar de afgelopen jaren kijken,
waarbij eensgezindheid het uitgangspunt was. Je kent er beslist
ook zelf wel wat.
Los van het wel of niet behalen van het gewenste resultaat,

heeft deze verbondenheid voor
veel mensen vaak een positieve
uitwerking. Het besef van die
verbondenheid, van het samen
ervoor gaan, levert positieve
energie en welbevinden op.
Het zou mooi zijn als zo’n kleinere verbondenheid van buurt,
club, vereniging, wijk of dorpskern zich zou verbreden naar de
totale gemeente: ook dan verbondenheid tonen als het niet
direct jezelf betreft. Evenzeer een
politieke uitdaging!

De kunst van kunstgras
Luuk Verstegen, raadslid D66-Bernheze
In de commissie Maatschappelijke Zaken werd 9 oktober gesproken over
het renoveren van de kunstgrasvelden van V.V. Heeswijk en Avesteyn.
Wellicht herinnert u zich de commotie van enkele jaren geleden: Tv-programma Zembla presenteerde dat de rubberen korrels - gemaakt van versleten autobanden – slecht voor de gezondheid waren. Ze betwijfelde of
deze korrels geschikt zijn voor het gebruik op speelvelden.
Inmiddels zijn er alternatieve
oplossingen voor deze rubberen
korrels. Om een goede afweging
te maken voor de voetbalvelden
in Bernheze is een werkgroep in
het leven geroepen. Wat ons betreft is dit een perfect voorbeeld
van hoe je als gemeente gebruik
kunt maken van de expertise en
betrokkenheid van inwoners,
vrijwilligers of ondernemers.

Als gemeenteraad moeten we
gaan kiezen wat het beste oplossing moet zijn. Kiezen we opnieuw voor (goedkopere) rubberen korrels?

gaan we achter het advies van de
werkgroep staan voor een beter
(duurder) type veld? Zij hebben
daar volgens mij goed onderzoek
naar gedaan.

Waarvan nu door het RIVM
wordt gezegd dat ze veilig zijn
voor het gebruik van voetbalvelden, maar ook slecht voor het milieu rond het veld kunnen zijn. Of

Voor D66-Bernheze staan gezondheid en milieu in ieder geval
voorop, en komen de kosten pas
daarna! U gaat het meemaken, in
de gemeenteraad van Bernheze!

Bezoek
www.mooibernheze.nl
INFOrMEErT, BOEIT
EN INTErESSEErT
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maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

‘Een culinair hoogstandje’
Ons team FEM (Fantastische Eerlijke Maaltijd) bereidt een
gevulde bolcourgette. Een culinair hoogstandje, waarvan
alleen al bij het zien en ruiken het water je in de mond loopt.
Alle ingrediënten zijn afkomstig van leveranciers uit HeeswijkDinther, dus de kwaliteit is gegarandeerd. Ik geniet van de
toewijding en het gemak waarmee de jonge meiden koken. Petje
af!
AgrifFood Capital, de regionale samenwerking van overheden,
onderwijs en ondernemers in Noordoost Brabant, organiseert de
kookwedstrijd. Om kinderen op een leuke manier te laten ervaren
dat lekker en gezond eten ook uit de buurt kan komen. En hoe
leuk het is om samen een maaltijd te bereiden en op te eten. Met
tientallen bezwete, maar lachende koppies
achter de fornuizen, lijkt die missie geslaagd.
Terwijl ik deze column schrijf, strijdt team
FEM voor een plek in de finale. Bij een
eerste plaats mag ik me een jaar lang
Smaakburgemeester van Nederland
noemen. Dat zou natuurlijk heel
leuk zijn, maar voor mij staat de
Olympische gedachte voorop:
meedoen is belangrijker dan
winnen.
burgemeester.moorman@bernheze.org
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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:
Annie van den Heuvel
Ad Somers
kan de staatsloten
uit Vorstenbosch
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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Kophaas gevliesd € 5.98
per kilo.
Slavinken € 2.80
per 4 stuks.
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.

aangeboden

3

1

Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.

2

Puzzle #244458

VACATURE
More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.

personeel
Voor diverse werkzaamheden
en uren in overleg
Interesse? Reageer dan via 0412-612904 of
info@eeterij-nistelrode.nl t.a.v. Everista Ikanubun

Laar 20 - 5388 HG Nistelrode - www.eeterij-nistelrode.nl

0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.

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

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.

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
bidprentjes
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.

Oude/kapotte mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode, of
Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.
Landbouwmachines
o.a. ploegen, tractors,
spitmachine, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep,
vee-/paardentrailer, enz.
Tel. 06-19076959.

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.
Chalet
Vanaf 15 december.
Mooie chalet op camping
De Wildhorst.
Geert van Doremalen
06-53338720.

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

Boeken- en platenbeurs in
Willibrordcentrum
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 21 oktober is er in het Willibrordcentrum een boekenbeurs.
Een mooie kans om je boekenverzameling uit te breiden of
om zomaar een nieuw leesboek
uit te zoeken.
Ook kookboeken,
kinderen en voor
verkrijgbaar. Een
aanbod aan veel

boeken voor
jongeren zijn
uiteenlopend
verschillende

soorten boeken dus en daarnaast ook een ruim aanbod aan
lp’s, cd’s, singles en dvd’s.
De beurs start om 10.00 uur en
duurt tot 15.00 uur.
Het Willibrordcentrum vind
je naast de Heeswijkse kerk,
Hoofdstraat 78. De toegang is
€ 2,- inclusief een kopje koffie of
thee. Wij ontvangen je graag!

voorbereiding op winterslaap
Tekst?

Wij zijn op zoek naar

Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.

Boeken of platen inleveren?
Heb jij thuis nog boeken of platen - lp’s en cd’s - waar je niets
meer mee doet? Lever ze in! Zo
kunnen we spullen die niet meer
gebruikt worden weer aan een
nieuwe eigenaar gunnen. Wil je
wat inleveren? Neem dan contact op met bestuurslid Dirk van
Esch via het nummer 06-20 03
15 90. We verhuren overigens
geen kraampjes.
Zie oplossing pagina 34
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‘Een avond plezier beleven’ grote opkomst Fit en gezonddag
Uitgaansavond voor mensen met een beperking
BERNHEZE - Lunenburg Events & More in Loosbroek opent op donderdag 25 oktober speciaal haar deuren voor mensen met een beperking. Na eerdere succesvolle edities, is het weer tijd voor een
vervolg. Samen met je vrienden ben je uitgenodigd om die avond
nóg leuker te maken.
Juist voor deze doelgroep is het
initiatief van Lunenburg Events &
More een uitkomst. Een avondje uitgaan, een drankje, heerlijk
dansen en anderen ontmoeten is
namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Zorgorganisatie Cello wenst iedereen een mooie avond.

Programma
DJ Olav weet hoe hij het gezelschap kan opzwepen op de
dansvloer. De avond begint om
19.00 uur en duurt tot 22.00
uur.
De toegangsprijs is € 5,- en daar
zijn twee drankjes bij inbegrepen. Lunenburg Events & More
vind je aan de Dorpsstraat 39.

EHBO cursus in Heesch
HEESCH – EHBO vereniging Joh’s Roncalli in Heesch start in januari
weer een nieuwe basis-cursus EHBO. Reanimatie/AED, verbandleer
en eerste hulp aan kinderen maken deel uit van de cursus.

Een gezamenlijk beweegmoment

Foto’s: @DMBK

LOOSBROEK - KBO Loosbroek en ggD Hart van Brabant organiseerden afgelopen vrijdag de fit- en
gezonddag voor de inwoners van Loosbroek vanaf 60 jaar. De gemeente Bernheze en lokale zorg- en
welzijninstellingen ondersteunden dit initiatief. Doordat er 65 aanmeldingen waren was er in de ochtend en in de middag een programma. Het programma begon met een presentatie van de ggD over
positieve gezondheid. gezondheid is meer dan ziekte en beperkingen.

De lessen worden altijd gegeven op een maandagavond van
19.30 tot 22.00 uur en worden
verzorgd door een ervaren en
gediplomeerde kaderinstructeur.

stellen of een test kon doen. Zo
kon je bij Laverhof Thuiszorg
een suiker- en bloeddruktest uit
laten voeren. Len en Arianne
van Trend Optiek Zien en Horen
voerden een gehoor- of ogentest
uit en John van Krieken had informatie over hoe je je huis kunt
aanpassen zodat je het makkelijk, duurzamer en veiliger kunt
maken.

voorbErEid
wordEn voor hEt
officiËlE EXamEn
Ook wordt gebruik gemaakt van
Lotusslachtoffers. Tijdens de tien
cursusavonden zul je voorbereid
worden voor het officiële examen voor het EHBO-diploma.
De kosten voor de cursus, inclusief examen en de benodigde
leermiddelen, bedragen € 175,-.
Let op! Vaak vergoedt de ziektekostenverzekering een gedeelte
of zelfs alle kosten voor de cursus.
Naast de basiscursus EHBO organiseert
EHBO-vereniging

Joh’s Roncalli, bij voldoende belangstelling, een aparte cursus
voor reanimatie/AED en EHBO
bij kinderen. Deze worden op
woensdag- of donderdagavond
gegeven.
Voor meer informatie en opgave
kun je terecht bij Martien van de
Wetering, 06-50876595 of
secretariaat@ehboheesch.nl.

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Gezondheid is
meer dan
ziekten
en beperkingen

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Flora en Fauna hulp

Stichting Dier & Tuin weide is een natuureducatieterrein van
53.000 m2 met vele natuurtuinen en alle boerderijdieren.
Gelegen aan de rand van Heeswijk-Dinther. Voor deze stichting zijn
wij op zoek naar iemand die de handen uit de mouwen wil steken,
denk aan grasmaaien, afrasteringen, poortjes, watervoorziening,
onkruid verwijderen, wandelpad, blotevoetenpad, kruidentuin,
moestuin, fruittuin, vlindertuin, insectentuin, klimtoestellen,
vuilnisbakken legen, dieren voederen, et cetera.
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!

De aanwezigen namen deel aan
drie verschillende workshops. De
eerste ging over voeding, door
diëtiste Lieke van de Krommenacker. De tweede over valpreventie door Ilse van Wees van
Medisch Training Centrum Bernheze en de derde workshop gaf
informatie over Mantelzorg door
mantelzorgmakelaar in Bernheze, Margo van de Berg.
Een van de deelnemers was Jan

den Dekker. Jan is 70 jaar oud en
hij vertelde waarom hij zich aangemeld had voor deze dag.
“Gezondheid van de mens is het
grootste goed wat er bestaat,
dus als je gratis mogelijkheden
krijgt om hier meer informatie
over te krijgen moet je deze met
beide handen aanpakken.”
Verschillende lokale ondernemers en organisaties waren aanwezig, waar men informatie kon
inwinnen, danwel vragen kon

Het dagdeel werd afgesloten
met een gezamenlijk beweegmoment. Staand of zittend, je
kunt altijd bewegen was de conclusie. Op het nummer ‘Brabant’
van Guus Meeuwis bewogen
alle deelnemers op instructie van
een medewerkster van de GGD.
Of je nu fit bent en al staande
kunt bewegen, ook op een stoel
kun je bewegen.
Alle deelnemers vulden een vragenlijst in en deze gaan verwerkt
worden door GGD Hart van Brabant. In een factsheet worden de
uitslagen dan aangeboden aan
de gemeente Bernheze.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl
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‘Gezonder bewegen’

Eerste gasten vanaf januari welkom
Laverhof begint Anna Hospice
In de loop van december zijn er
open dagen. Begin 2019 zullen
de eerste gasten er ontvangen
worden, in de loop van het komend voorjaar is de officiële opening.
Laatste levensfase
Een hospice is bedoeld voor mensen in de allerlaatste fase, met
een levensverwachting van maximaal drie maanden. Het verblijf
wordt door de verzekering vergoed, wel is er een indicatie nodig. De meeste gasten komen na
een verwijzing door de huisarts
of het ziekenhuis.

Ellen van der Heijden van Laverhof/Anna Hospice en Dominique den Brok van Laverhof

WIJBOSCH - Wie stervende is, heeft niet altijd een plek om waardig zijn of haar laatste dagen te beleven. Voor hen heeft Laverhof de zachte zorg voor stervenden, ofwel terminale palliatieve zorg. Op dit
moment zijn er kamers op de revalidatie-afdelingen van zowel Cunera/De Bongerd in Heeswijk-Dinther
als het Schijndelse Mgr. Bekkershuis voor hen ingericht. Vanaf januari begint Laverhof met het zelfstandige Anna Hospice in Wijbosch.
De wens een hospice te beginnen
leefde al langer bij Laverhof. Een
dergelijke voorziening is er in de
directe omgeving immers niet,
terwijl veel mensen er wel de
voorkeur aan geven.
Uit onderzoek bleek dat Schijndel

midden in die witte vlek ligt.
En toevallig deed zich een unieke
kans voor. De Zusters van Liefde
verlieten onlangs Annahof, naast
verpleeghuis St. Barbara. Een
klein deel daarvan wordt nu hospice. “We denken dat we de pal-

liatieve terminale zorg beter op
zo’n speciaal daarvoor ingerichte
plek kunnen uitvoeren”, legt Ellen van der Heijden uit.
Zij is de toekomstig leidinggevende van Anna Hospice.

Lezing over leven met reuma
BERNHEZE - Silvia Thijssen van ‘Gezonder Bewegen’ zal deze avond verzorgen en zal het onder andere
gaan hebben over een leven met reuma en wat je daar zelf aan kunt doen.
De avond zal een mix worden
van informatie en een activiteit
waarin de volgende thema’s zullen worden behandeld:
- Een goede balans vinden

- Eigen regie in de hand houden
- En een mix van ontspanning,
ademhaling en bewegen.
Voor niet-leden is de entree

Geen last meer
vervelende
haargroei!
Waarom kiezen voor duurzame laser ontharing met de Soprano Ice.
• Langdurig resultaat (gemiddeld 90% haarreductie)
• Snelle behandelingstijd
• Geen hersteltijd, direct na de behandeling kun je je dagelijkse bezigheden
weer oppakken
• Effectief voor alle huidtypen, inclusief de gebruinde huid
• Hoge dekkingsratio garandeert dat elke follikel wordt behandeld
• Perfect voor elke lichaamsdeel, inclusief de meer gevoelige delen als gezicht,
nek en bikinilijn
• Veilige behandeling het hele jaar door
• Gediplomeerde specialisten (huidtherapeut en schoonheidsspecialisten)
• Vergoeding door zorgverzekeraar voor sommige zones mogelijk

Nu 50% korting op de tweede behandelzone
(geldig op de goedkoopste zone)
Deze korting is geldig voor het gehele behandeltraject.

Mail ons info@salonintense.nl of bel of app naar 06-10433489.
Kromstraat 3 - 5388 ES Nistelrode - www.salonintense.nl

€ 3,- per persoon inclusief koffie/thee.
Dinsdag 30 oktober, aanvang
19.45 uur, zaal open vanaf
19.30 uur, CC De Pas in Heesch.

Het is de bedoeling dat de nieuwe voorziening de gasten een
thuisgevoel geeft, een plek die
ruimte, rust en comfort biedt. Iedereen heeft een eigen slaap-zitkamer met badkamer en terras.
Er is een gemeenschappelijke
woonkamer, een keuken en een
binnentuin. Naast het hospice
bevinden zich een kapel en een
stilteruimte. Zoveel als nog mogelijk is zorgen de medewerkers
voor het welzijn van de gasten en
komen ze tegemoet aan de laatste levenswensen.
Wil je gaan wandelen, dan gaat
een vrijwilliger met je mee. Heb
je zin in een kroket, dan krijg je
er een. Wil je partner een nachtje
blijven slapen, dan is er een bed
voor hem of haar.

Vrijwilligers
Er is straks altijd een professionele hulpverlener aanwezig. Het
team wordt versterkt met vrijwilligers. Zij krijgen een training
en er wordt ook gekeken of ze
geschikt zijn voor het werk, dat
aan de ene kant heel mooi is,
maar ook heel intensief kan zijn.
Aanmelden als vrijwilliger kan bij
Ellen van der Heijden, ellen.vanderheijden@laverhof.nl.
Vrienden
Daarnaast wil Laverhof een stichting Vrienden van Anna Hospice
in het leven roepen. Want voor
veel van de zorg in het hospice
krijgt Laverhof een vergoeding,
maar er zijn altijd luxe wensen.
“We zoeken mensen die zich betrokken voelen bij het hospice,
helpen bij het maken van de juiste keuzes en zich in willen zetten
voor het werven van fondsen”,
legt directeur Dominique den
Brok uit, “echte kartrekkers van
de stichting dus.” Wie geïnteresseerd is, kan zich melden bij
dominique.denbrok@laverhof.nl.
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Zakelijke rompslomp? Ja, graag!
Als ondernemer weet je als geen ander wat het runnen van een bedrijf inhoudt. Dat er nogal wat bij
komt kijken hoeft niemand je nog uit te leggen. Jij hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Vooral
ook aan de zakelijke kant. Dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en
salarisadministratie met een gerust hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest &
Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf
graag de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Zakelijke rompslomp? Ja, graag!

EXPERTS
Met onze professionele dienstverlening hebben we de kennis en
knowhow in huis om jou die optimale ondersteuning te kunnen bieden. En voor ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken maken
we gebruik van de expertise van onze partners.
Zo hebben we partners op het gebied van financiering, fiscaliteit,
juridische vraagstukken en personeels- en organisatievraagstukken.
Allen professionele experts die voor jou de beste oplossing zoeken.
ONTZORgEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de complete financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het
opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken
naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en
je bedrijf verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij
achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners
hebben we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of
gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en
coach, maar vooral als accountantskantoor met een breed en compleet aanbod in professionele dienstverlening.
VRAgEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak.
Met een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen
betekenen. Voel je welkom!

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com
Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Halloweenopdracht van
‘de Lol’

FiLmHUiS De PaS:

THe POST

Regie: Steven Spielberg.
Cast: Meryl Streep, Tom Hanks.
Politiek drama. 2017, 116 minuten.
Een

stoffige

krantenredactie

wordt de spannendste plek ter
wereld in The Post. Uitgeefster
Katharine Graham en hoofdredacteur Ben Bradlee van The
Washington Post moeten steeds
aan de zijlijn toekijken hoe de
New York Times steevast met het
heetste nieuws gaat lopen. Wanneer ook zij geheime overheidsdocumenten over de Vietnamoorlog in handen krijgen, zien
ze hun kans schoon om eindelijk
toonaangevend te worden en de
democratie te verdedigen. Ze zullen daarmee echter de toorn van
de president, de aandeelhouders

maandag 15 en
dinsdag 16 oktober.
aanvang 20.00 uur.
Prijs: € 5,-.

én de rechter over zich afroepen.
The Post volgt het moeilijke beslissingsproces van Graham
en Bradlee met al hun juridische
en morele overwegingen.
Let op! Op dezelfde dagen, maar
dan om 13.30 uur, draait de
jeugdfilm FERDINAND.

nog meer zien? Zie www.de-pas.nl/agenda/film
LOOSBROEK - Afgelopen zaterdag heeft ‘de LOL’, Loosbroekse
Ouwe Lullen, de laatste opdracht van de Lôsbroekwist ingeleverd.
Als uitdragers met zeis en schep bracht zij haar bijdrage naar het
inleverpunt, CC De Wis. Daar werd de zwartgeblakerde doodskist,
waaruit de eigenaar probeerde te ontsnappen, door het team van de
Lôsbroekwist ontvangen.
Ook andere Lôsbroekwistteams
leverden hun attributen in die gebruikt worden in de Halloweentocht die voor de jeugd georganiseerd wordt. De kinderen en hun
ouders kunnen zich hiervoor op
2 november om 18.00 uur bij de
CC De Wis melden.
Hierna ging de LOL weer huiswaarts. Of dit werk de uitslag zal
beïnvloeden? 13 oktober zal ze
weten welke plaats ze behaald
heeft in de Lôsbroekwist.

Keezavond in CC Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande vrijdag 12 oktober is
er voor de keezliefhebbers opnieuw een keezavond georganiseerd in CC Servaes.
Afgelopen maand is er in CC
Servaes weer gestart met de
maandelijks keezavonden. Op
de tweede vrijdag van de maand
kun je hier in een gezellige omgeving dit inmiddels populaire
bord-/kaartspel spelen. Op vrijdag 12 oktober is de eerstvolgende keezavond, waarna er dit
jaar nog twee volgen namelijk
op vrijdag 9 november en op

vrijdag 21 december. Dit is bij
uitzondering een derde vrijdag
van de maand!

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

inschrijfgeld dat € 10,- per koppel bedraagt.
De zaal gaat open om 19.00 uur
en er wordt om 19.30 uur gestart in vijf ronden. Tot ziens op
vrijdag 12 oktober en veel speelplezier alvast!
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Lokaal FNV Maasland heeft
jubilarissen gehuldigd

auto & motor
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
Citroen C1 1.0 First 86Dkm
2012 € 5450.Hyundai Accent 1.4i
2010
• In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
Citroen C4 Picasso
2009 € 7950.Hyundai Tucson 2.0 Style
2008
• Wielen en banden

€ 3750.-

2011

€ 4250.-

Een
uit2004voorraad
Fiat Pandagreep
1.2 Emotion
€ 2750.Renault Twingo 1.2 Air

2008

€ 4499.-

Dacia Sandero 1.4 Mpi

2008

€ 2750.-

Nissan Pixo 1.0 look

€ 6540.-

Jaguar Twingo
XJ 6 lwb12Dkm
4.2 plaatje
1987 €€6450.8.250,Alfa
2003 €€4.950,Ford156
Ka jtd
1.3 1.6 impression, zwart 2009
4900.Renault
2013
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,Voor
versterking
van
ons
team
zijn wij
opzoek
naar
een
Mercedes
250 TD
autom.youngtimer
1996
€ 5.950,2 CV 6 blauw (belastingvrij)
1971 € 4.950,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,je interesse?
Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Ford Ka
meeneemprijs
1998 Heb
€ 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

De jubilarissen

BERNHEZE - In 2018 zijn 119 leden van de FNV binnen de regio Maasland 25 jaar lid van de vereniging.
Van hen hebben zich 22 leden aangemeld voor de jaarlijkse huldiging die zaterdag 6 oktober heeft
plaatsgevonden. Dit betrof vijf vrouwelijke en zeventien mannelijke leden van de verschillende sectoren
binnen de FNV.
In een gezellige bijeenkomst in
Heesch hebben de jubilarissen
uit handen van één van de bestuurders van de bond de zilve-

ren speld ontvangen en hebben
zij na afloop van het officiële gedeelte kunnen genieten van een
lekker buffet. Bij het afscheid

hebben zij ook nog een extra
cadeautje, in de vorm van een
pakket met artikelen uit de Wereldwinkel, ontvangen.

gemotiveerde autotechnicus

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N

Delegatie Sint-Barbaragilde op Bedevaart

Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

Naar Lourdes, Santiago de Compostela en Taizé

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze

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

• Peugeot 107 5-drs, airco, centr. vergr. op och
afstand,
t
verk
stuurbekr., el. ramen 105.000 km 2009

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

• Renault Megane 1.6 16V Station, Clima
Cruise-Control, Pano, trekhaak 2007

• Mazda CX3, opties leder navi, bi-xenon, camera, • Volvo S60 2.4D Leder, automaat, Xenon, Navi,
nieuw binnen
256.000 KM, lichtmetalen wielen 2007
sky active, 50.000 km, 2016
t
ochCDI,
• Mercedes Sprinter
L2H2, airco, 2011 • VW Golf 1.4 TSI 140PK, Bi-Xenon, Standkachel,
verk313,
stoelverwarming, PDC V+A 115.000 km 2011
• Mini Cooper, licht met. velgen, airco, wit dak,
nieuw binnen
• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
2003
• Mini Clubman Cooper
t 174 PK, Leder, Xenon
verkochS,
verlichting, 2009
• Nissan Qashqai 1.6 DCI, 130 PK,
pano, leder, 360 camera, aut. 2015

Ga naar
www.tipmooibernheze.nl

• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011

Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015

• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006
• VW Tiguan 2.0 TDI 177 PK 4-Motion Aut. Navi,
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km, 2013
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

www.autobedrijflangens.nl

HEESWIJK-DINTHER - Enkele weken geleden, op woensdag 26
september, vertrokken 5 gildebroeders, 3 echtgenotes plus 25 mede-bedevaartgangers naar de eerste slaapplaats in Vierzon, Frankrijk. Vanuit daar ging de tocht verder door de Pyreneeën naar Lourdes waar deel werd genomen aan een indrukwekkende lichtjestocht
samen met duizenden pelgrims, waar ‘de hemel de aarde raakt’.
De volgende dag stond een Nederlandse Eucharistieviering op
het programma en ook was er
een rondleiding over het Heiligdom en werd er de kruisweg
gelopen.
Vanaf Lourdes ging de delegatie naar Burgos voor een overnachting met de doorreis naar
Santiago de Compostela alwaar
weer een Eucharistieviering op
het programma stond en kon
er gekeken worden hoe tien tot
twaalf man sterk het wierookvat in beweging brachten. Toen
weer verder vanuit Santiago de
Compostela naar San Sebastiaan,
één van de mooiste en meest be-

zochte steden van Spanje, voor
een overnachting.

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

Daarna ging de tocht verder naar
Taizé, Midden-Frankrijk. Taizé is
een kloostergemeenschap gelegen op de heuvel in de Franse
Bourgogne. Er werd deelgenomen aan de oecumenische viering met zo’n 1.500 jongeren in
de leeftijd van 18 tot 28 jaar in
de verzoeningskerk.
Van hieruit ging de delegatie alweer naar huis, waar terug kan
worden gekeken op een mooie
11-daagse reis met zeer prachtig
weer én een goed gezelschap!

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
Astra Easytronic
1.4 turbo station
Opel
Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
innovation
10.000
Opel
Corsa 1.2
5-drskm
20.000 km. airco ....2016
2010
Opel
Omega
2.0i
aut.
141.000
km.
airco
..
1999
Opel Corsa 1.4 Cosmo 52.000 km,
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
xenon, zeer luxe
2015
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

OpelCorsa
Zafira 1.0
2.0 turbo
DTH .................................
2003
Opel
29.000 km, airco 2016
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
Opel
Insignia 2.0 CDTi sports tourer 2015

Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005

Opel
Mokka
cosmo
Peugeot
2061.4
2.0turbo
16V GTI
......................... 2001
navigatie206
60.000
km 85.000 km. ............
2014
Peugeot
1.4i 16V
2006

Peugeot
206 1.4
cc 1.6
16Vedition
quiksilver
55.000km ..2004
Opel
Mokka
turbo
airco
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
navi 22.000 km
2015

Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999

Peugeot
207 1.2
5-drs
airco
2008
Renault Clio
16V
airco 64.000 km. .....
2006

RenaultCaptur
Clio 1.6dynamique
16V airco ........................
2003
Renault
automaat
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
45.000 km
2015

Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000

Seat
Ibiza
1.24-drs. 9.000 km. ..................
2011
Suzuki
Swift
2010
Toyota
Aygo
20.000
km.km
..................
2008
Seat
Ibiza
1.4airco
station
87.000
2011
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994

Volkswagen
Polo
1.2 TSI ..........................
navi climate
Volvo XC70 d5
automaat
2005
controlYahama
35.000XJR
km1300
5-drsgrijs zwart .........
2014
Motor
2003
www.autobedrijf-timmermans.nl -- www.autotrader.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl
www.autotrack.nl- -www.trekhaken.nl
www.trekhaken.nl
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NIEUWS

‘Nieuwe stickers op de pomp’

Nieuwe brandstoflabels vanaf
12 oktober

ZOTTE

ZATERDAG

NEDERLAND - Bij tanken in het buitenland slaat bij sommige automobilisten de schrik om het hart. Als
je niet weet dat dieselolie in Frankrijk gasoil of gazole heet, kun je lang zoeken. Vanaf 12 oktober is er
duidelijkheid. Op die datum krijgen alle tankstations in de EU, plus een aantal landen zoals Noorwegen,
Turkije, Servië en Zwitserland, gestandaardiseerde stickers die de diverse soorten brandstof aanduiden.
Nieuwe stickers op pomp en
tankklep
De ronde symbolen duiden dan
altijd op benzine, de vierkante op
diesel en de ruitvormige op gas.
Deze stickers zijn dan te vinden
op de pomp en op vulpistolen.
Nieuwe auto’s krijgen ook aan
de binnenkant van de tankklep
een sticker volgens hetzelfde systeem. Zo is direct duidelijk welke
brandstof je moet tanken.

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

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

32

beugelen

bernheze sportief
boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten
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tafeltennis

korfbal

Korfbalsters strijden tot de laatste minuut
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

NISTELRODE - Prinses Irene begon scherp aan de eerste helft. Via een afstandsschot van Maddy van Dijk
kwam de Nisseroise club op voorsprong. Vervolgens bracht Laura van de Ven de stand op 2-0, na een terechte strafworp. Spes nam hierna het initiatief over en wist de stand in een korte tijd op 2-2 te brengen. Laura
van de Ven bewees weer eens trefzeker te zijn vanaf de strafworpstip en mocht ook het derde doelpunt voor
biljarten
duivensport
judonaam schrijven;
vissen
skien slag van
snowboarden
kano nog de 3-3 binnen te schieten.
de
thuisploeg
achter haar
3-2. Op
rust wist Spes

schaken

dammen

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

Ook in de tweede helft waren de
autosport
karten Spes
teams
aan elkaar gewaagd.
begon iets sterker aan de tweede
helft en kon dit ook omzetten in

badminton

Foto: Remi van Bergen

doelpunten. Spes scoorde vanaf
een korte motorsport
afstand en vanaf de
strafworpstip; daarmee liepen
ze uit naar 3-5. Prinses Irene

toonde veerkracht en beloonde
zichzelf met twee doelpunten.
Wederom Maddy van Dijk vanaf
een afstand en Laura van de Ven
via een korte kans waardoor de
5-5 op het scorebord verscheen.
Na een goede actie van Lotte
Wilbers werd de bal terecht op
de strafworpstip gelegd.
Evy van den Akker scoorde deze
strafworp en bracht Prinses Irene in de eindfase op een voorsprong van 6-5. In de laatste minuut wist Spes via een korte kans
de eindstand te bepalen op 6-6.
Prinses Irene heeft tot de laatste
minuut gestreden om de twee
punten in Nistelrode te houden.
Helaas heeft ze de punten moeten delen met Spes, maar coach
Arno Theunisse mag tevreden
zijn met de inzet van zijn team.

HBV start toernooiseizoen goed

SINT-MICHIELSGESTEL/HEESCH - Afgelopen zondag is het badminton toernooiseizoen voor jeugdspelers van start gegaan in Sint-Michielsgestel. Aldaar werd op het toernooi van badmintonclub BCG voor
het eerst dit seizoen gestreden om punten voor de regionale Hebris Junior Tour ranglijsten; ranglijsten
waar spelers van de Heesche Badminton Vereniging het afgelopen seizoen in drie van de vijf onderdelen
de regionale titels binnensleepten.
U15-categorie was het Thijmen
Schoppema die al snel indruk
maakte met klinkklare overwinningen in het enkelspel. Na een
zinderende finale die gespeeld
moest worden in drie sets mocht
Thijmen zich tot dagkampioen in
het enkelspel kronen. Ook in het
gemengd dubbelspel was Thijmen, samen met partner Fleur
van Herpen, succesvol. In diezelfde categorie wist ook Meike
Brugman prijzen te scoren in het
enkel- en dubbelspel.
V.l.n.r.: Fleur, Thijmen, Meike, Mirne en Anne

De Heesche vereniging heeft
ook dit seizoen weer de ambitie om mee te strijden om de
titels en een vliegende start in
Sint-Michielsgestel zou daarvoor een eerste stap in de goede
richting zijn. Met negen spelers,
waaronder de drie titelhouders

en een aantal debutanten, werd
de baan betreden.
Niet zonder resultaat. Ronde
voor ronde knokten de Heesche badmintonners zich door
het toernooi heen met voor
maar liefst vijf spelers de finale als eindbestemming. In de

In de U18 was het regionaal
kampioen Mirne Hoeks die een
start moest maken met het verdedigen van haar titels in het enkel- en dubbelspel. In het enkelspel met weinig succes, maar in
het dubbel-, samen met partner
Anne Ruijs, en gemengd dubbelspel wist de Heesche dame de
dagprijs in de wacht te slepen.
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vanaf 13 jaar

We zijn op zoek naar bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant in

extra
zakcentje
bijverdien
en
op
woensdag
?

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.
NistelroDe Ongeveer 280 kranten
Blauwesteenweg, Boekweitstraat, Prinsenstraat, Korte Veerstraat, Harrie v.d. Venstraat, De Beekgraaf,
W. van Houtstraat, Frans Hochstenbachstraat en Weijen.
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi

Vorstenbossche Boys zet
scheidrechters en spelleiders
in het zonnetje

VORSTENBOSCH - De ‘Week van de Scheidsrechter’ vindt weer
plaats, dit jaar in de week van 6 tot en met 14 oktober. Een sportbreed initiatief waarbij het uitspreken van waardering voor de
scheidsrechter centraal staat. Ook de Vorstenbossche Boys doen
hier natuurlijk aan mee. Op zaterdag 6 oktober en zondag 7 oktober zijn alle scheidrechters die een van de thuiswedstrijden hebben
mogen fluiten in het zonnetje gezet door middel van een bloemetje.
Sinds afgelopen jaar zijn er ook
spelleiders binnen de Vorstenbossche Boys. Ongeveer 25 jongens en meisjes zijn afgelopen
jaar geslaagd voor de cursus
spelleider. Bij alle thuiswedstrijden van de pupillen, jeugd onder
7 jaar tot en met jeugd onder 12
jaar, is een spelleider aangesteld.
Ook de spelleiders die op zaterdag 6 oktober hebben mogen

fluiten hebben ook een mooi bedankje gekregen in de vorm van
chocolade.
Vorstenbossche Boys hoopt dat
er nog lang heel veel gebruik
mag worden gemaakt van alle
diensten van de scheidrechters
en de spelleiders. Nogmaals bedankt voor jullie waardevolle inzet!

voetbal

Terechte overwinning Prinses
Irene Vrouwen 1

Prinses Irene stevent op een flinke winst af

NISTELRODE - Op een strak gemaaid veld in Geffen stond de derby
tegen Nooit Gedacht vrouwen 1 op het programma. De Prinses Irene vrouwen startten furieus en binnen twintig seconden was er al de
eerste 100% kans voor Anouk. Helaas plaatste ze uiteindelijk de bal
net naast de goal. Daarna waren er kansen over en weer, maar onze
doelvrouw Bregje hield haar goal netjes schoon.
In de 32ste minuut was het dan
eindelijk zover, Sharron plaatste
de bal onderin de goal; 0-1. Dat
Sharron het zondag weer goed
naar haar zin had bleek in de
37ste minuut, hier lobte ze de
bal over de de goalvrouw heen;
0-2.
In de tweede helft kwam Nooit
Gedacht vol gemotiveerd uit
de kleedkamer. De eerste tien
minuten was het dan ook even
de storm overleven, en dat lukte. In de 53ste minuut scoorde

aanvoerster Elien. Na een mooie
pass van Sharron schoot ze de
bal keurig onderin de hoek; 0-3.
Hierbij leek de wedstrijd op slot
te zitten maar Nooit Gedacht
maakte de aansluitingstreffer
in de 71ste minuut; 1-3. Hierbij
kwamen weer wat krachten vrij
bij Nooit Gedacht die hierop iets
fysieker gingen spelen. Maar
het mocht niet baten voor de
gastvrouwen want in de 90ste
minuut maakte Sharron haar
hattrick compleet na een keurige
aanval; 4-1.

bernheze sportief
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biljarten

Royal sterk in district
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Biljarten leren voor de jeugd

DEN DUNGEN/HEESWIJK-DINTHER Afgelopen weekend is er in biljartdistrict
van Royal gestreden om twee plaatsen
in het gewest. Het gaat hier over de tak
3-banden in de tweede klasse. De wedstrijden werden gehouden in ’t Maaskantje bij Den Dungen.
Jan van de Vorle was aanwezig namens
biljartclub Royal en wist zich te plaatsen
voor de finales van het gewest die plaatsvinden op 2, 3 en 4 november in Nijmegen. Na twee dagen stond Jan bovenaan,
echter de zondag startte slecht met een
verliespartij.
Na dit verlies was de tweede plaats het
hoogst haalbare en dat lukte door in de
finale Hans Heesakkers te verslaan. Piet

HEESWIJK-DINTHER - Bij Royal Events
Palace hebben we een gezellige biljartvereniging met ongeveer 35 leden.

V.l.n.r.: Jan van de Vorle, Piet van Berkel en
Hans Heesakkers

van Berkel uit Vught was niet meer in te
halen en ging er met de beker vandoor.

voetbal

Persoonlijke fouten nekken WHV
LOOSBROEK - WHV heeft ook de tweede wedstrijd thuis verloren. In de eerste helft
was het na tien minuten Odiliapeel dat de score opende. WHV knokte zich terug in
de wedstrijd en in de 27ste minuut was het Thijs Lunenburg die goed profiteerde van
een fout van de keeper; 1-1. In de 36ste minuut was het wederom een fout achterin
bij WHV dat Odiliapeel op voorsprong bracht en net toen iedereen al aan de thee
begon te denken scoorde Odiliapeel de 1-3.
WHV probeerde na rust weer terug te
komen in de wedstrijd, maar net als vorige week stond het vizier niet op scherp,
want in de 46ste en 53ste minuut profiteerde Odiliapeel wederom van fouten
bij WHV; 1-4 en 1-5. Odiliapeel geloofde
het wel en verslapte, waardoor WHV de
kans kreeg om terug te komen in de wedstrijd.
In de 62ste minuut was het Niels van de
Wielen die de 2-5 scoorde. Ramon Kézér
scoorde in de 67ste minuut de 3-5 en
WHV rook zijn kans. In de 80ste minuut
werd het echt spannend toen Ramon
Kézér de 4-5 maakte. WHV probeerde van alles en men was er enkele malen dichtbij. In de 87ste minuut werd de
wedstrijd beslist toen een strakke voorzet
ongelukkig door Martijn Driessen in eigen

goal werd verwerkt. Helaas wederom een
nederlaag van WHV door diverse persoonlijke fouten. Het laatste half uur liet
WHV zien dat het echt wel kan voetballen. Een wedstrijd duurt echter 90 minuten en daar moet WHV aan werken.

voetbal

Heeswijk en Emplina
delen de punten
HEESWIJK-DINTHER - Heeswijk kwam het sterkst uit de startblokken. De eerste kans
was voor Danny Aarts die goed doorzette na miscommunicatie bij Emplina achterin,
maar zijn inzet net voor de lijn door keeper Stupers gered zag worden. De thuisploeg
bleef ook na een tactische omzetting bij Emplina de bovenliggende partij, maar beloonde zich voor rust niet met een voorsprong. De goed leidende scheidsrechter Opsteen stuurde de ploegen met 0-0 naar de kleedkamers.
Bij Heeswijk bleef de verdienstelijk spelende Van der Burgt achter in de kleedkamer, waardoor Wouter van Dijke binnen
de lijnen kwam. Heeswijk bleef op zoek
naar de openingstreffer en vond die na
tien minuten spelen. Een scherp genomen
vrije trap van Stef Adank werd snoeihard
binnengekopt door Van Dijke, een teken
voor Emplina om meer drang naar het doel
van Van Zutphen te vertonen, waarmee
de ploeg uit Empel ook beter in de wedstrijd kwam. Uiteindelijk kreeg Heeswijk
het deksel op de neus omdat Emplina ook
over gevaarlijke aanvallers beschikt. Nadat
Lathouwers eerder een kans had gekregen bij de tweede paal, was het invaller
Voorhaar, koud binnen de lijnen, die de
trekker overhaalde na een aanval over de
rechterflank, 1-1. Een domper voor Heeswijk, waar inmiddels ook Ries van Alebeek
in de ploeg was gekomen en sterk inviel.

Ries van Alebeek (rechts) in duel met Buijs

Foto: Hans Heesakkers

Een schot van hem van buiten de 16 meter ging helaas net over. De grootste kans
om alsnog de drie punten in Heeswijk te
houden kwam in de slotminuut toen een
scrimmage ontstond en onder andere Sluiter de bal niet binnengewerkt kreeg.

Binnen deze vereniging is het idee ontstaan om meer jeugd enthousiast te
maken voor biljartsport. Daarom wordt
er gestart met een ‘Jeugd academie biljarten’. Ben je tussen de 11 en 18 jaar
oud en ben je geïnteresseerd in de biljartsport?

Meld je dan aan bij Mari van Berloo. Op
vrijdagavond tussen 17.30 en 20.30 uur
wordt er door biljartinstructeurs op professionele wijze les gegeven aan de jeugd
in CC Servaes. De lessen starten op 2 november.
Voor vragen en aanmeldingen kun je
contact opnemen met Mari van Berloo,
mmvanberloo@gmail.com of
06-20134912.

schaken

dammen
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motorcross

1cm b

MHCH MB2 gesponsord door
Autobedrijf Langens

NK Motorcross wedstrijden

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

HEESCH - Dankzij Autobedrijf
Langens uit Nistelrode komt
MHCH MB2 dit seizoen in actie
in gloednieuwe wedstrijdshirts.
Het team is hier uiteraard erg blij

mee en bedankt Wilbert en Enith
Langens dan ook voor de mooie
nieuwe shirts.
MHCH MB2, dat bestaat uit
Anna, Anne, Anoek, Babette,

karten

Emma, Floor, Fraukje, Iris, Isabel, Jade, Kris, Lisa, Lisanne, Lot,
Nica en Sjors en coaches Helma,
Wilfred en Ellen, gaat er alles aan
doen om met veel plezier goede
resultaten neer te zetten.

Drie sponsoren voor Altior 3

motorsport

HEESWIJK-DINTHER - Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, sponsors, de gemeente Bernheze en zeker niet te vergeten de buurtbewoners kan MC Heeswijk dit jaar voor het 44ste jaar wedstrijden organiseren. Deze wedstrijden worden georganiseerd onder auspiciën
van de Motorsport Organisatie Nederland (MON).
Zaterdag 13 oktober
Op deze dag komen de klassen
Jeugd, Kids and Sidecars en Vrije
Klasse aan de start. De trainingen beginnen deze dag om 9.00
uur en de wedstrijden beginnen
om 11.30 uur. Op deze dag zal
er geen entreegeld worden geheven.

een spectaculair
circuit dat als snelle
baan bestempeld
mag worden

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen week werd Altior 3 in het
nieuw gestoken door drie sponsors.
Danny Buijs van Buijs Metselwerken was aanwezig om de
dames te voorzien van nieuwe
shirtjes. Danny, een graag geziene gast bij Altior, zag dat de
shirtjes erg goed stonden en
was net als de meiden tevreden.

Roel van de Leest en Koen van
Gerwen hadden bedacht om samen de pakken te voorzien van
hun logo en dit pakte goed uit
want ook hier waren de meiden
erg over te spreken. Roel van
de Leest van Auto Roel’s aan de
Morgenstond 45, waar je terecht
kunt voor een uitgebreide collectie occasions en bedrijfswagens,
was net als Koen van Gerwen
van Van Gerwen Industriebouw

uit Uden (waar ze veel weten
over nieuwe bedrijfspanden),
erg tevreden over het resultaat
en zag dat de pakken en tassen
het team van Altior 3 tot één geheel maakte.
Altior wil bij deze de sponsors
bedanken voor hun gulle bijdrage want zonder hen hadden de
meiden er niet zo goed uitgezien!

voetbal

Prinses Irene pakt eerste
overwinning in eerste klasse
NISTELRODE - De mannen van
Van Tilburg Mode & Sport wonnen zondagmiddag, onder de
uitstekende leiding van scheidsrechter René Meijers uit het Limburgse Beek, meer dan verdiend
met 1-0 van FC Tilburg.
De overwinning had makkelijk
groter kunnen zijn als er wat
zorgvuldiger was omgesprongen
met de kansen en de mogelijkheden daarop. Tim van den Brand
bekroonde zijn sterke optreden
door met een prachtig schot in
het kruis de 1-0 op het scorebord
te zetten. Dat was ook de ruststand. Ondanks meerdere moge-

lijkheden in de tweede helft werd
er niet meer gescoord en pakte

Prinses Irene haar eerste overwinning in de 1ste klasse.

Zondag 14 oktober
Op zondag komen de volgende
klassen aan de start:
- Quad Inters en Nationalen
meetellend voor het Nederlands kampioenschap
- Zijspannen meetellend voor
het Nederlands kampioenschap
- MX2 Junioren meetellend
voor het kampioenschap
- MX OPEN Junioren meetellend voor het kampioenschap
- MX2 Senioren meetellend
voor het kampioenschap
- MX2 Nationalen meetellend
voor het kampioenschap.

De entree bedraagt € 7,50 voor
volwassenen en € 4,- voor kinderen van 12 tot 16 jaar.
Onder de 12 jaar is de toegang
gratis.
Circuit Stanserhorn
De totale lengte van het zandcircuit is circa 1.450 meter. In
de baan tref je diverse springschansen aan, waaronder een
zogenaamde tafelberg met een
hoogte van maar liefst 4 meter.
Op deze tafelberg springt men
soms wel 20 meter door de lucht
om vervolgens weer op de achterkant van de tafelberg te landen. Het startterrein is circa 75
meter lang en 32 meter breed.
Het is een spectaculair circuit,
dat als een snelle baan bestempeld mag worden. De afgelopen
jaren zijn er door MC Heeswijk
kosten noch moeite gespaard om
van dit circuit een veilig circuit te
maken. Het circuit is gelegen aan
de Heibloemsedijk 7, tegenover
cafe-restaurant Stanserhorn.
Tijdens de wedstrijddagen wordt
de weg naar het circuit vanuit
alle invalswegen met pijlen aangegeven.

De oplossing
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beugelen

handbal

boksen

BErNHEZE SPOrTIEF

badminton

zwemmen

waterpolo

Altior
verliest nipt van Be Quick

HEESCH - Afgelopen zaterdagavond speelden de handbaldames van DOS’80 hun eerste thuiswedstrijd,
in sporthal ’t Vijfeiken tegen gHV uit goirle. Wat gaandeweg uit leek te lopen op een eenvoudige
overwinning, werd een benauwde zege. Keepster Inge Turlings speelde aan Heesche kant een hoofdrol.

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 7 oktober speelde Altior
thuis tegen Be Quick. Supporters van de thuisploeg waren in
biljarten
duivensport
judo
groten
getale
opgekomen,
wat
het team een extra boost gaf
voor de wedstrijd.

Dit leverde een voorsprong van
15-11 op. Alles leek in kannen
en kruiken voor de Heesche formatie van Niek Huitink. Maar
het was juist in deze fase dat er
volop kansen onbenut werden

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

gelaten door de Heesche dames. GHV knokte zich daardoor
helemaal terug in de wedstrijd
en wist zelfs een voorsprong te
nemen. Met nog acht minuten
te spelen kon GHV verder uitlopen vanwege een toegekende
strafworp. Het was Inge Turlings
die daar een stokje voor stak. Zij
wist op dat moment haar (derde) strafworp tegen te houden.

Foto: Ruud Schobbers

DOS’80 toonde veerkracht en
meteen werd in de daaropvolgende aanval de gelijkmaker
gescoord. In de eindfase wist
DOS’80 beter het net te vinden
dan hun opponenten.
Daarbij wist Inge Turlings nog
cruciale doelpoging van GHV
om zeep te helpen; eindstand
20-18.

HVCH jO8-1 in het nieuw

kano

kaarten/bridgen

Eefke van Hout

altior hErstEldE zich
maar aansluitEn blEEk
1,4cm bmogElijk
niEt mEEr
autosport
karten
Het
was echter Be Quick
dat in
een tijdsbestek van tien minuten
vier keer de korf wist te vinden.
Met nog een kwartier te spelen
was de stand 4-12 en de wedstrijd leek gelopen. Altior herstelde zich en wist met mooie
aanvallen het gat te verkleinen,
maar aansluiten bleek niet meer
mogelijk. De eindstand was 1013 in het voordeel van Be Quick.

Altior 2 – Be Quick 2: 5-7
Altior 3 – JES 2: 13-2
Nijnsel 2 – Altior 4: 5-1
Altior MW1 – Flash MW1: 6-8
Avanti R1 – Altior R1: 3-7
Altior A1 – ODC A1: 6-4
Altior A2 –motorsport
Celeritas A1: 10-14
Altior A3 – Rooi A2: 9-6
Swift B1 – Altior B1: 8-5
Swift C1 – Altior C1: 6-8
NDZW C1 – Altior C3: 4-2
Celeritas D1 – Altior D1: 2-11
JES D1 – Altior D2: 2-3
Avanti E1 – Altior E1: 5-6
Altior E2 – Vessem E1: 13-3
Altior W2 – Altior W1: 3-12
Flamingo’s W1 – Altior W1: 12-13.

HEESCH - HVCH JO8-1 is door Steamz Recruitment op uurbasis in het nieuw gestoken. Zowel de voetballers als trainers en leiders staan er daarmee komend seizoen weer strak op. Het team, dat uitkomt in
de hoofdklasse, heeft op dit moment de bekerwedstrijden achter de rug en de eerste competitiewedstrijd is gespeeld.
Steamz Recruitment heeft een
unieke visie op recruitment. Ze
is namelijk van mening dat het
werken op basis van ‘no cure, no
pay’ niet samengaat met onafhankelijk advies en wel de oorzaak is van onnodig hoge recruitmentkosten.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

Dat is de reden dat ze niet vóór
maar mét klanten samenwerken.
Vanuit het kantoor in ’s-Hertogenbosch ondersteunen ze
klanten op uurbasis en weten
ze besparingen tot 70% van de
recruitmentskosten te realiseren
terwijl 95% van ‘de vacatures’
succesvol vervuld worden.
Danny van Asperen en collega’s
van Steamz Recruitment, hartelijk dank!

voetbal

Avesteyn pakt weer drie
punten in matige wedstrijd
MARIAHEIDE/HEESWIJK-DINTHER - Na de eerste twee wedstrijden gewonnen te hebben, stond voor
Avesteyn een uitwedstrijd naar Mariaheide op het programma. Vanaf het begin was duidelijk dat dit
geen makkelijke pot zou worden. Na een zeer matige eerste helft zonder kansen aan beide zijden, werd
de kleedkamer opgezocht met een logische 0-0 tussenstand.
Na rust nagenoeg hetzelfde
spelbeeld als in de eerste helft.
In de 67ste minuut viel toch de
iets wat fortuinlijke 0-1 voor
Avesteyn. Uit een hoekschop
kreeg Joost Goijaarts de bal via
de keeper tegen z’n lichaam aan,
waarna de bal over de doellijn
verdween. De thuisploeg probeerde na de openingstreffer

golf

1,2 cm b

Inge Turlings in het doel

kEEpstEr ingE
turlings spEEldE
EEn hoofdrol

korfbal

De pupil van de week, Eefke van
Hout, zag meteen in de eerste
minuut de 1-0 in de korf liggen.
schaken
Een
volgde,
dammensterke eerste helft
waar het ontbrak in effectiviteit. Een ruststand van 3-7 was
het resultaat. In de tweede helft
moest er uit1cmeen
ander vaatje
b
getapt worden, wilde Altior weer
kunnen aanhaken.

Heesche goalie uitblinkster
Na rust wist DOS’80 meteen het
heft in handen te nemen en een
ruime voorsprong te creëren.

tafeltennis

korfbal

Dames DOS’80/Olympia’89
met de schrik vrij

gelijkopgaand
De eerste vijftien minuten van
de wedstrijd hielden beide ploegen elkaar volledig in evenwicht.
Met een 5-5 tussenstand was
het steeds stuivertje wisselen.
Na een aanvallende tactische ingreep aan Heesche zijde, wisten
de gastvrouwen een overwicht
te creëren en uit te lopen naar
een 10-8 voorsprong bij rust.

35

handboogschieten

met iets meer druk naar voren te
spelen. Dit leverde voorin meer
ruimte op voor Avesteyn.
De SCMH-verdedigers moesten
een paar keer hard aan de noodrem trekken, wat een aantal gele
kaarten opleverde. In de laatste
minuut kreeg de thuisploeg nog
een grote kans, die uitstekend

werd gepakt door Glenn Buermans. Daarna volgde het laatste
fluitsignaal van de uitstekend
fluitende scheidsrechter, eindstand 0-1.
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Fotograaf:
Bert Wijnen

Donderdag 11 oktober

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

Maak jij ook graag foto’s?
Hier plaatsen we drie foto’s van
een inwoner van Bernheze voor
Bernheze. Mail je foto’s van
Bernheze in hoge resolutie aan
info@demooibernhezekrant.nl.
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Heesch
Pagina 10
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Herfst creaties
Creatief & Lekker Nistelrode

Hulliewien: schminken,
verkleden en fotoshoot
Hullie Uden
Pagina 10

Hulliewien: speurtocht
Hullie Uden
Pagina 10

Creatijd
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Paddenstoelenwandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Pagina 14

Film: Ferdinand & The Post
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 29

Les Chanteurs Gregoriens
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 6
Koffieconcert: Barokensemble Rene Bouman
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Hulliewien: speurtocht
Hullie Uden
Pagina 10

Maandag 15 oktober
Oerfestival
De Maashorst
Pagina 26 en 27

SJB Halloween
Vorstenbosch

Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Alzheimer Café
Pieter BrueghelHuis Veghel
Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 17 oktober
Oerfestival
De Maashorst
Pagina 26 en 27
Heitje voor een Karweitje
Heesch
Pagina 10

Liederentafel
CC De Pas Heesch
Pagina 15
Lezing: Omgaan met
verandering
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 16
Donderdag 18 oktober
Oerfestival bij De Nistel
Piet Geersdijk 2 Nistelrode
Oerfestival
De Maashorst
Pagina 26 en 27
Heitje voor een Karweitje
Heesch
Pagina 10
Fietstocht en historische
wandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Hulliewien: schminken,
verkleden en fotoshoot
Hullie Uden
Pagina 10
Oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen
Nistelrode
Film: Coco
CC Nesterlé Nistelrode
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Lachcarrousel
CC Nesterlé 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

