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Dag van de Luchtsport
OPEN DAG EN SHOWS BIJ AEROCLUB NISTELRODE

Teenbeat film
pag. 3

Wolf in Heeswijk-Dinther
pag. 5
ASK 21 TAKE OFF

NISTELRODE - ‘Brabant van boven, dat zou ik wel eens willen zien!’ Vraag je je dit weleens af terwijl je een
klein vliegtuigje over ziet komen? Zou jij ook eens van die pure vrijheid willen proeven, het uitzicht zelf willen
aanschouwen of simpelweg de kick van het vliegen mee willen maken? Nou, dan is dit je kans!
Op zaterdag 15 september wordt voor het allereerst in de geschiedenis de Dag van de Luchtsport georganiseerd.
Een landelijke dag vanuit de Nederlandse vliegclubs waarbij alle luchtsporten worden vertegenwoordigd.

Zweefvliegtuigen van dichtbij bekijken
en een aantrekkelijk programma
Als enige vrij toegankelijke
vliegveld in Noord-Brabant, kan
Zweefvliegclub Nistelrode natuurlijk niet ontbreken.
Wij nemen je deze dag graag
mee met de mooiste sport ter
wereld: zweefvliegen. En daar

hoort natuurlijk een aantrekkelijk
programma bij:
STATIC SHOW EN
OLDTIMER VLIEGTUIGEN
(11.00 TOT 17.00 UUR)
In de hangar staat de gehele
dag een tentoonstelling voor je

klaar met daarin een korte film
over zweefvliegen en informatiepanelen over de theorie van
het vliegen en de vliegopleiding.
Daarnaast kun je een aantal
zweefvliegtuigen van dichtbij
bekijken, inclusief een oude Italiaanse oldtimer waarmee je op

Laaggeletterheid
pag. 25

de foto kunt. Verder staat er een
virtual reality zweefvliegsimulator voor je klaar!

Voetbalplaatjes HVCH
pag. 32

BRABANT VAN BOVEN
(11.00 TOT 17.00 UUR)
Durf jij meer? Vraag dan zeker
aan onze vliegers om tijdens de
vlucht eens zelf een klein stukje
te sturen. Dan heb je meteen je
eerste lesvlucht binnen!

Extra
zakcentje ?
bijverdienen
Word
bezorger van
deze krant!

PANORAMATERRAS
Toch liever met twee voeten aan
de grond of heb je gewoon zin
in een lekker drankje? Neem dan
plaats op het panoramaterras
met prachtig uitzicht op het
vliegveld.
Heb je een ticket voor een doopvlucht? Dan krijg je het eerste
kopje koffie of thee van Aeroclub Nistelrode!

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

ZIEN WIJ JOU
15 SEPTEMBER
IN NISTELRODE?
Aeroclub Nistelrode
Vorstenbosscheweg 10
5388 TJ Nistelrode
0412-611897
www.acnistelrode.nl
Het team van Aeroclub Nistelrode

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.200 stuks
Bezorgdag: woensdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412- 795170
info@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
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Wat ga jij leren in september?
- QI GONG VOOR 20-40 JARIGEN, 12 lessen vanaf 19 september
- SCHILDEREN MET OLIEVERF, 25 lessen vanaf 19 september
- FOTOGRAFIE VOOR GEVORDERDEN, 10 lessen vanaf dinsdag 25 september
- HANDLETTERING, 4 lessen vanaf 18 september
- BLOEMSCHIKKEN IN 4 SEIZOENEN, 4 lessen start 24 september

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters

VACATURE

Ben jĳ tussen 4 en 12 jaar en word je blĳ van één van de lessen uit ons nieuwe
aanbod?:

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Joyce van Griensven

MUSICAL-LES - TYPELES - LEKKER KOKEN - PROEFJES DOEN
KNUTSELEN - TEKENEN en SCHILDEREN - YOGA

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Dan zijn we op
zoek naar jou!

Kijk snel op onze website
voor meer info en om je
in te schrijven.

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart
Edwin Hendriks
Netty van Lieshout
Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

Musical-les
start vanaf
10 september,
schrijf je
nu in!

Een aantal ac
tivite iten zij n
al
vol dus wees
er snel b ij!

Kooktip komkommer
De kaasschaaf kan ook gebruikt
worden om de komkommer
te schillen!

Snel en makkelijk!

!
ACTIE

Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

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

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch
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Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Het nieuwe seizoen 2018/2019
begint weer met een serie yogalessen door Gerry Rooijakkers en
Lea van den Bergh, respectievelijk op maandagen en dinsdagen.
Hun eerste lessen beginnen op
10 en 11 september. Voor meer
informatie zie de website.
Donderdag 13 september: Meditatieavond door Betsie van
der Heijden. Zij zal deze meditatie verzorgen op basis van haar
jarenlange ervaring vanuit de
Zijn-visie. Iedereen is van harte

welkom, met of zonder ervaring
in mediteren. ‘Delen is Helen’.
Van 19.30 tot circa 20.30 uur.
Kosten € 10,- contant te betalen
bij binnenkomst in de zaal. Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Zondag 16 september: Zanggroep Stanza zingt en speelt Willem Wilmink. Of ze nu bedoeld
zijn om te zingen of te declameren, alle teksten van Willem
Wilmink zijn ideale liedteksten;
ritmisch lopen ze als een trein,

inhoudelijk bestrijken ze het hele
emotiepalet. Aanvang 15.00 uur,
kosten € 5,-, contant te betalen
bij binnenkomst in de zaal. Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

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

aangenaam HeescH...
leuk voor medewerkers, relaties
of als kerstpakket

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759
& bij de Bakkers Lamers
Schaepmanlaan 103 in Oss

www.bonfromage.nl
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Speelfilm ‘Teenbeat’ komt nu Column
Marieke Moorman
naar Bernheze

Burgemeester Bernheze

Stress

Nee, de titel boven deze column heeft geen betrekking op mijn
gemoedstoestand. Ik ben ontspannen teruggekeerd van vakantie
en met plezier weer aan het werk gegaan. En ik hoop van ganser
harte dat voor u hetzelfde geldt.
De stress waar ik op doel, is klimaatstress. Ons klimaat verandert.
Het wordt heter, droger en natter en de weersextremen nemen
toe. Dat zijn geen voorspellingen voor de lange termijn; u heeft
het deze zomer zelf kunnen ervaren. Talloze hitterecords werden
verbroken.
‘Best lekker’, hoor ik soms mensen zeggen, ‘heerlijk mediterraan
in eigen land’. Maar dat heeft ook een keerzijde. Extreme hitte
is gevaarlijk voor onze gezondheid, zeker voor kwetsbare
mensen; jonge kinderen of mensen met een zwakke gezondheid.
Bovendien woont niet iedereen in een goed geïsoleerd huis of
kan zich airconditioning veroorloven.
Ook natuur en landbouw hebben te lijden onder de hitte. Door
droogte verlaagt de grondwaterstand en dat kan funest zijn
voor gewassen en onze tuinen. Boeren maken zich bijvoorbeeld
zorgen of ze wel voldoende voedsel voor hun koeien hebben,
nu de mais en het gras zo slecht groeiden. En terugkerend
onderwerp in veel gesprekken is de vraag of het nog wel goed
komt met dat gele gras.

Teenbeat

In totaal is er zeven jaar aan deze ﬁlm gewerkt.
Zo’n 400 mensen hebben er aan meegewerkt,
waaronder 39 acteurs
BERNHEZE - Spreken de jaren ‘60 ook zo tot jouw verbeelding? Dan krijg je een
unieke kans om die tijd opnieuw te beleven. De speelfilm ‘Teenbeat’ gaat op veler
verzoek ook draaien in Bernheze, te weten in Loosbroek, Vorstenbosch en Nistelrode.
Met ‘Teenbeat’ wordt er tweeënhalf uur lang teruggegaan in de tijd naar de tweede
helft van de jaren ‘60. De tijd van brommers, dancings, ‘moeilijke ouders’ en
opstandige jeugd.
De film vertelt het verhaal van
Hans. Hij is voorbestemd om de
plantenkwekerij van zijn vader
over te nemen. Maar als zanger
van beatband ‘The Supertones’
gaat hij zich steeds meer vrijheid
verschaffen, waarbij het bedrijf
van thuis verder uit beeld raakt.
Als dan ook nog een meisje zijn
weg kruist waar ze thuis niet zo
gek op zijn, neemt het verhaal
een heel andere wending dan
de ouders van Hans hadden gehoopt.

In totaal is er zeven jaar aan deze
film gewerkt. Zo’n 400 mensen
hebben eraan meegewerkt,
waaronder 39 acteurs. Productie: Antoon Kerkhof en Wiljan van Lankvelt uit Erp. Na 31
vertoningen binnen 5 maanden
kwamen er al meer dan 5.000
bezoekers naar deze film kijken!
Data vertoningen:
Maandag 29 oktober,
CC de Wis in Loosbroek
Donderdag 8 november,
CC De Stuik in Vorstenbosch

De gemeente Bernheze gaat samen met het
waterschap de verdroging te lijf, bijvoorbeeld
door woonwijken en natuurgebieden anders
in te richten. Maar dat is niet genoeg. We
zullen allemaal anders moeten omgaan
met water, in en rond ons eigen huis.
Denk aan simpele maatregelen als een
regenton in de tuin of tegels eruit en
planten erin. Samen kunnen we het
verschil maken en zorgen voor een
klimaatbestendige, groene, gezonde
samenleving.
burgemeester.moorman@bernheze.org

Vrijdag 7 december,
CC Nesterlé in Nistelrode.

Het ideale bijbaantje!

Alle voorstellingen beginnen om
19.30 uur en de kaarten kosten
€ 5,-.

VANAF 13 JAAR MAG JIJ JE EIGEN GELD VERDIENEN,
MET EEN BAANTJE DAT GOED TE COMBINEREN IS MET
SCHOOL, SPORT EN HOBBY’S

Vanaf heden zijn kaarten verkrijgbaar bij de zalen of online
via a.kerkhof.ham@gmail.com.

BERNHEZE – “De eerste zes jaar heeft Bernheze Media de bezorging uitbesteed en vanaf 1 november gaan we het zelf doen”,
zo begon bijna een jaar geleden het bericht over de bezorging
van DeMooiBernhezeKrant. Door deze stap hebben we kennis
gemaakt met de taak als bezorgservice en de bezorgers van onze
krant. De korte lijnen die we daardoor kregen en de transparante
communicatie die we hanteren zorgen voor een accurate werkwijze.

Kaartjes voor de voorstelling in
CC Nesterlé alleen via
beheerder@nesterle.nl of aan de
kassa.

Gelukkig mogen we inmiddels
een bezorgklacht als een uitzondering beschouwen, al zitten we er nog steeds bovenop.
Het doel dat we hadden toen
we de bezorging zelf gingen
doen, hebben we inmiddels
bereikt: duidelijkheid hoe het
er voor staat en een betrouwbare bezorging en continuïteit
te kunnen waarborgen aan
onze adverteerders. Vooralsnog zijn we daar in geslaagd.
Mocht je nog geen krant op
woensdag ontvangen en heb
je geen nee/nee sticker? Laat
het ons weten.
NIEUW SEIZOEN
We hebben een aantal trouwe
bezorgers die zorgen dat elke
week onze krant door weer en
wind bij je in de bus valt. Onze
bezorgers zijn een belangrijk
onderdeel van het succes van

DeMooiBernhezeKrant.
Dat wil zeggen dat we een voltallig bezorgteam nodig hebben. Dit nieuwe seizoen zijn
er enkele wijken, waar we nog
versterking kunnen gebruiken.
Ben jij 13 jaar of ouder? Heb jij
je nieuwe rooster gekregen en
op woensdag tijd? Zou je iets
bij willen verdienen?
Dan kun jij krantbezorger worden!
Laat het ons weten als je interesse hebt.
Stuur je gegevens naar:
bezorging@bernhezemedia.com.
Wij reageren snel, je bent van
harte welkom. Zie pagina 15.
Met vriendelijke groet,
Heidi Verwijst en
Rian van Schijndel
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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. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Moeilijke voeten?
HEESCH - In zorgcentrum Heelwijk zal op vrijdag 7 september een
bijeenkomst worden gehouden speciaal bedoeld voor mensen met
moeilijke voeten. In de centrale hal van het zorgcentrum, dat gelegen is aan de Mozartlaan 2, zal dan van 10.00 tot 12.00 uur een
verkoopochtend worden gehouden.

Sponsoractie levert
Vrienden Van Buro Lima
ruim € 1.250,- op

Jo ontvangt de cheque van Sander, Sjoerd en Duco

De bijeenkomst zal worden
verzorgd door Jonker Speciaal
Schoeisel v.o.f. uit het Gelderse
plaatsje Wadenoijen. Deze firma
levert al bijna vijftien jaar schoenen en pantoffels, zowel voor
dames als heren, in veel verschillende lengte- en wijdtematen.
De ideale oplossing voor mensen
met gevoelige of opgezwollen
voeten of enkels, steunkousen,
zwachtels, beugels, steunzolen,
hallux valgus (knobbels), likdoorns, eksterogen, hamertenen,
diabetes en reumatische aandoeningen.
Nieuw is een speciale collectie
stretch-schoenen die in zijn geheel bestaat uit zacht elastisch
materiaal, speciaal bedoeld voor
mensen met (erg) gevoelige voeten. Men heeft zich toegelegd op

Foto: Peter Kriele

HEESWIJK-DINTHER - Je herkent het vast wel: de nieuwjaarsborrel.
Vaak worden er tijdens die borrel nieuwe initiatieven geboren. Zo
ook bij het online mediaburo KICK & Kick digitaal in Utrecht. Zullen we eens een uitdaging aangaan? Maar wat dan? De Ventoux
beklimmen? Wie doet er mee? Nog diezelfde avond namen Wendy,
Duco, Sander en Sjoerd de handschoen op. Kunnen we ons niet laten sponsoren? Wie kent er een goed doel? Via Sander komt men
bij Buro Lima terecht. Vrienden, familie en collega’s steunen hen.

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

Busreis Horizon groot succes

Na maanden van intensieve
training, Sjoerd is de enige die
al wat kilometers in de benen
heeft, is het eindelijk op 16 juni
zover. Bij de start beneden is het
lekker weer, maar de ‘kale berg’,
zoals deze in de volksmond heet,
heeft vaak verrassingen in petto.
Zo ook die dag. Boven is het
winderig en koud. De tocht naar
boven bleek zwaarder dan gedacht, maar het is hen gelukt.
De één wel sneller dan de ander,
maar toch. “Ik had die superervaring, het bereiken van de top,
niet willen missen,” geeft Sander aan. “De tocht er naar toe
echter wel!” Ze waren die dag
overigens niet alleen. Zo’n 2.000

anderen, vanuit de hele wereld,
vergezelden hen.
Maandagmiddag 27 augustus
boden Duco, Sander en Sjoerd
de ‘cheque’ aan Stichting Vrienden van Buro Lima aan. Die is er
super blij mee. Ze wil het geld
gebruiken voor de inrichting van
de buiten leef- en speelomgeving van de toekomstige nieuwbouw. Natuurlijk maakten Duco,
Sander en Sjoerd deze middag
ook kennis met een stukje ‘dagelijkse gang’ op Buro Lima. Ja,
het was zwaar, maar hier deden
we het voor!
Meer weten? Kom dan zondag
9 september tussen 13.00 en
15.00 uur naar de open dag.

Lotgenotenbijeenkomst
voor patiënten met
prostaatkanker

HEESCH - Vanaf de kerk in Heesch vertrokken op zaterdag 1 september drie bussen richting Garderen. Daar konden de deelnemers
genieten van het zandsculpturenfestijn van de Hollandse meesters,
een geweldige beeldentuin en leuke cadeaushops.
Allereerst kreeg iedereen koffie
met gebak om daarna rond te
wandelen en te genieten van
ontzettend mooie zandsculpturen.
Een echte aanrader! Natuurlijk
met z’n allen even lekker op het
terras genoten van een drankje,
want de weergoden waren ons
erg goed gezind. Om 12.30 uur
werd iedereen verrast met een
lekkere lunch waarna iedereen
weer de bus in ging voor een
rondrit onder leiding van een
gids over de Veluwe en de Posbank, langs kasteel Rozendaal en
het huisje van Wim Kan; erg in-

teressant. Rond 17.00 uur kwam
de stoet aan bij restaurant De
Ruggestee in Hoenderloo, waar
genoten werd van een geweldig diner. Om 19.00 uur werd
het tijd om weer naar Heesch
terug te gaan. Onderweg naar
huis was het nog erg gezellig in
de bus want iedereen zong mee
met alle bekende oude meezingers. Het was weer een zeer
geslaagde dag. Bedankt gasten,
vrijwilligers van de Horizon en
chauffeurs voor de goede inzet!
Er kan mede door jullie teruggekeken worden op een mooie
dag.

UDEN - In ziekenhuis Bernhoven vindt op dinsdag 18 september
weer een lotgenotenbijeenkomst plaats voor mannen met prostaatkanker. Dit doet het ziekenhuis in samenwerking met Prostaatkankerstichting.nl. Thema van deze bijeenkomst is: Welke emoties kom
je tegen bij jouw prostaatkanker?
Hierover praten lotgenoten met
elkaar.
Ervaringsdeskundigen
van Prostaatkankerstichting.nl
zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
Prostaatkankerstichting.nl is een
patiëntenorganisatie door en

voor mannen met prostaatkanker. De organisatie informeert en
steunt mannen (en hun naasten)
die worden geconfronteerd met
de diagnose prostaatkanker. De
bijeenkomst begint om 10.00
uur. Vooraf aanmelden is niet
nodig. Wees welkom!

Liniushof 2 Heesch - 0412-769043
info@mondhygieneheesch.nl
www.mondhygieneheesch.nl
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Eerste wolf gesignaleerd in Heeswijk-Dinther
‘IK BEN EEN WANDELEND KNUFFELDIER’

Bing the Wolf

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Het was enige tijd terug groot nieuws: De wolf is terug in Nederland. DeMooiBernhezeKrant kan daar met trots ‘in Bernheze’ aan toevoegen. Recent is
in Heeswijk-Dinther namelijk Bing the Wolf komen wonen. Een harige, ongevaarlijke puppy die, volgens Peter Hendriks uit Heeswijk-Dinther die in zijn huid kruipt, dol is op
dropjes, lichtjes en bij voorkeur van iedereen een blij mens maakt.
Zijn kostuum hangt keurig gekamd en voorzien van een lekker
luchtje in een kledinghoes en de
‘kop’, ‘staart’ en ‘armen’ zitten
netjes opgeborgen in een kist.
De tweede huid van Peter is dan
ook niet iets wat je in een willekeurige feestwinkel koopt, maar
is een door hem verzonnen creatie en een tot in detail door een
professionele ‘fursuitbouwer’ op
maat gemaakt pak.
Wanneer bedenkt iemand het
om zich in een dergelijke outfit
te hijsen? “Ik ben treinmachinist.
Een collega vertelde me over
LARP, dat staat voor Life Action
RolePlay. Dat zijn allemaal mensen die in de huid kruipen van
een zelf verzonnen personage
en als dat karakter in een verhaal

meespelen. Het is een rollenspel
en improvisatietoneel zonder publiek”, probeert Peter uit te leggen.
Nadat hij dit tien jaar deed, stopte hij ermee om als Bing the Wolf
verder te gaan. “Eigenlijk is Bing
ook een soort van LARP, maar dit
gaat een stapje verder.
Het is met publiek en als zijn personage kom ik bijna overal mee
weg. Bing is bijvoorbeeld gek op
de zwaailampen die op politieauto’s gemonteerd zitten. Daar
kan ik als Bing, uiteraard zonder
iets kapot te maken, gerust een
greep naar doen. Als Peter zou
ik het niet in mijn hoofd halen”,
lacht hij hartelijk.

Er is al
genoeg
ellende in de
wereld.
Bing brengt
een lach op
ieders gezicht

Hendriks is actief op evenementen maar ook in ziekenhuizen.
“Het is echt mega-geweldig om
te doen. Het is een heel warm
pak waardoor het behoorlijk wat
energie kost, maar door de leuke
reacties geeft het veel voldoening”, claimt Peter. Volgens ‘de
wolf’ krijgt zijn verschijning nauwelijks negatieve response en
werkt het bij jong en oud.
“Ik ga op de foto, krijg knuffels,
handjes en geef en ontvang een
high five. Ik reageer met mime
op situaties waarin ik verzeild
raak en praat nooit. Dat verbreekt de magie.
Ik ben een wandelend knuffeldier”, stelt hij enthousiast.

Zijn ‘act’ is een hobby waar hij
zelf blij van wordt en anderen
een plezier mee doet. Een statement dat even later voor het
maken van een foto bevestigd
wordt. Nadat zowel het onderals bovenpak en alle losse onderdelen bevestigd zijn en er een
stap buiten de deur gezet wordt,
lopen we meteen een groepje
volwassenen tegen het lijf. Na
een eerste verbazing wordt Peter
omhelsd en schudt hij de handen
van mensen die hij helemaal niet
kent. Het is precies waar hij het
allemaal voor doet. Peter: “Er is
al genoeg ellende in de wereld.
Bing brengt een lach op ieders
gezicht.” Tevreden: “Dat is waar
ik het voor doe.”
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Uiteindelijk was de ‘vogel’ gevallen
HEESWIJK-DINTHER - Teerdag,
zo wordt deze dag bij het gilde
genoemd. Op deze dag wordt er
gestreden om de eer van ‘Koning
Sint Barbara Gilde Dinther’.
De dag begint met het ophangen van de vogel, gemaakt door
de huidige Koning met daarna
het uitvendelen van Koning
Arno en jeugdkoning Youri op
het landgoed kasteel Zwanenburg. Hierna werden koffie en
fris geschonken met cake en
krentenbrood.
Bij terugkomst op het gildeterrein stond er om 12.30 uur een
koffietafel klaar met daarna een
korte vergadering waarbij men
zich kon aanmelden om mee te
schieten en de loting van volgorde werd bepaald. Twintig
schutters meldden zich om te
strijden voor het koningschap
en zes voor de jeugdkoning.
Onder grote belangstelling zag
iedereen dat Stan van Zuthpen,

na het 50ste schot, de nieuwe
jeugdkoning werd.
Na het ‘vrijen’ van de boom, was
het de eer aan Elly Evers om als
eerste het schot te lossen op de
vogel; dit als eerbetoon aan haar
man Frits. Na 340 schoten was
de ‘vogel’ nog niet gevallen en
besloot men om eerst te gaan
eten om daarna verder te gaan
schieten met klein kaliber op

een kleinere vogel. Om 22.50
uur was het Bob Verhoeven die
het lukte de vogel, na totaal 591
schoten, neer te halen. Het was
een lange mooie en spannende
dag, die nog lang in onze herinnering zal blijven en afgesloten
werd met een muzikaal feestje.
Het installeren van de nieuwe
Koningen zal plaatsvinden zondag 9 september om 10.30 uur
in de St. Servatiuskerk in Dinther.

Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch
naar Europees Schutterstreffen
VORSTENBOSCH - Met 51 leden, partners en kinderen ging het gilde uit Vorstenbosch vorige week
vrijdag naar Neer, met maar liefst vijf caravans, twee campers en enkele tenten. De caravan van Koning
Jan van Grunsven werd opgesierd als koninklijk paleis met slingers, de gildevlag inclusief rode loper,
met palen en koord.

VIERGENERATIES

‘s Avonds was er een barbecue,
keurig geregeld door een groepje leden dat eerder al bij het vorige EST op soortgelijke manier
haar krachten gebundeld had.
Later ging de gehele groep naar
de feesttent toe waar enkelen
het feest mee afsloten.
’s Morgens was er een lekker
ontbijt met eieren om de nadorst
weg te werken. Koning Jan wist
in de voorronde van het koningschieten het laatste stukje los
te schieten waardoor de vogel
omlaag kwam. De finale met 60
schutters was spannend, echter
vijf schutters voor onze koning
kwam de vogel omlaag in ronde
vier. ’s Avonds was het feest op
de ‘camping’.
Cor Geenen, die 65 jaar was geworden, trakteerde iedereen op
Chinees eten.

Daarna op naar de feesttent en
nadat de Tiroler muziek gestopt
was werd bij de DJ het lied ‘Brabant’ aangevraagd om op de
muziek mee te vendelen boven
op de tafels in de feesttent.
Een tiental leden borrelde nog
wat na bij de tent tot in de late
uurtjes.

Op zondag natuurlijk weer een
goed ontbijt voor de optocht in
de middag van zo’n tweeënenhalve kilometer. Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch liep als
een van de laatsten mee met 36
leden, waaronder zes jeugdleden
die allen met een vlag meeliepen.

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

Overgrootoma Nelly MandersSnelders, 81 jaar en geboren
in Heeswijk-Dinther;
nu woonachtig in Veghel.
Oma Mieke van den ElzenManders, 54 jaar en woonachtig
in Heeswijk-Dinther.
Mama Lieke Poelen-van den
Elzen, 29 jaar en woonachtig in
Heeswijk-Dinther en Juul Poelen
geboren 9 juni en woonachtig in
Heeswijk-Dinther.

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25
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AgriFood Capital’s kinderkookwedstrijd Keukenbazen van start
STRIJD OM DE TITEL KEUKENBAZEN 2018 EN SMAAKBURGEMEESTER VAN NEDERLAND

Aanbiedingen geldig van
6 t/m 12 september
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

SALADE VAN DE WEEK 150 gram € 1.25
AARDAPPELWEDGES 500 gram € 1.25
DELCORF APPELS 1 kilo vanaf € 0.98
Lekkere zuivel van zuivelboerderij
de Ambachtshoeve
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl
Iza en Jill waren in 2017 de keukenbazen in Bernheze

Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE - Kooktalenten tussen 10 en 12 jaar uit Bernheze en alle zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant kunnen zich tot en met 23 september aanmelden voor Keukenbazen, de leukste en spannendste kookwedstrijd voor kinderen. Ze worden daartoe opgeroepen in een grootscheepse wervingscampagne, die deze week is gestart. AgriFood Capital organiseert de wedstrijd. Rabobank, Koning
Willem I College, Hutten Catering, Sligro en HAS zijn partners. De finales vinden plaats tijdens Dutch
Agri Food Week, op 6 en 10 oktober.
Lekker en gezond met
producten uit de buurt
De opdracht voor de teams is:
‘Maak een hoofdgerecht met
lekkere en gezonde producten
uit je eigen buurt’. Deelnemers
gaan in teams van twee of drie
kinderen de strijd aan; per gemeente gaat één team door naar
de finale op zaterdag 6 oktober
bij het Koning Willem I College
in ‘s-Hertogenbosch.
Topkoks in de jury
In elke gemeente jureert een
chefkok de ingezonden hoofdgerechten. Hij of zij kiest de winnaar in de gemeente en coacht
het team tijdens de finale op 6

oktober. Een jury onder leiding
van de Brabantse topkok Jan van
Hout beoordeelt de zeventien
gerechten tijdens de finale. Ook

Ook vloggers Romy
en Layla maken deel
uit van de jury
vloggers Romy en Layla maken
deel uit van de jury. Op woensdag 10 oktober worden de win-

naars bekend gemaakt tijdens
een feestelijk diner bij Agri &
Food Plaza in ‘s-Hertogenbosch.
Drie prijzen
Voor de kinderen zijn er drie prijzen te verdienen: de prijs voor
de overall winnaar, de prijs voor
het meest creatieve team en de
prijs voor het team dat het best
gebruik maakt van lokale producten.
De burgemeester van de winnende gemeente wordt een jaar
lang SmaakBurgemeester van
Nederland.

Worstenbroodjes

3 + 1 GRATIS

Lieke Beirnaert, dirigente van
jeugdkoor De Vrolijke Noot,
biedt via Sjors Creatief gratis
proeflessen aan op 12 en 19 september. Het koor repeteert elke
woensdag van 18.30 tot 19.30
uur in het Willibrordcentrum in
Heeswijk.

wit/tarwe

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

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Blinde- of slavinken
per 100 gr.

Kipreepjes
100 gr.

Staan de proeflessen niet in het

1,00

Van Mook

HEESWIJK-DINTHER - Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten vorig schooljaar veel basisschoolkinderen
kennismaken met diverse sportieve en culturele activiteiten in hun gemeente. Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar het Sjors Sportief boekje en hebben de
keuze uit een groot aantal cursussen om aan deel te nemen.

lende muzieknoten en ritmes.
Plezier in zingen staat hierbij natuurlijk voorop!

4 voorgebakken
pistolets

Meld je aan via:
www.keukenbazen.nl/meedoen

Ontdek jouw talent voor zingen met Sjors
Creatief bij jeugdkoor De Vrolijke Noot

Probeer eens iets anders dan je al
doet en schrijf je in voor de drie
proeflessen bij dit jeugdkoor.
Hier leer je van professioneel
zangeres Lieke niet alleen goed
zingen maar ook de verschil-

Bij aankoop van
1 brood naar keuze:

Sjorsboekje? Dan kun je je toch
hiervoor inschrijven via de website van Sjors Sportief/Creatief of
bij Lieke Beirnaert;
liekebeirnaert@gmail.com.

€ 1,25

€ 0,99
Boterhamworst
100 gr.

€ 1,00

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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KBO LOOSBROEK

KBO Bernheze
Word dementievriendelijk

Vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland laten met praktische voorbeelden zien wat het
verschil is tussen vergeetachtigheid en dementie, op welke
signalen je kunt letten, welke
vormen er zijn en geven tips hoe
om te gaan met iemand met dementie.
Er is voldoende gelegenheid om
vragen te stellen en je kunt informatiemateriaal meenemen om
het thuis nog eens rustig na te
lezen.

HEESWIJK-DINTHER - Dementie wordt volksziekte nummer 1,
óók in Heeswijk-Dinther. Steeds
vaker komen wij allemaal mensen tegen die aan een vorm van
dementie lijden. In onze naaste
familie, onze vriendenkring, als
buren maar ook bij de kassa van
de supermarkt en gewoon op
straat.
Kennis en inzicht in de ziekte
kunnen bijdragen aan meer begrip en aandacht voor hen en
hun naasten. Iemand met (beginnende) dementie kan zichzelf
meestal goed redden. Maar soms
kunnen zij wel wat hulp gebruiken van mensen uit hun omgeving om zo lang mogelijk mee te
kunnen blijven doen. Hoe reageer jij als iemand het even niet
meer weet? Negen op de tien
mensen willen wel helpen, maar
weten niet goed hoe.
De KBO’s van Heeswijk en
Dinther hebben samen met Samen Sterk HDL een themabijeenkomst georganiseerd over
dit onderwerp. De bijeenkomst
vindt plaats op 26 september van
14.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur) in CC Servaes voor
iedereen die hiervoor belangstelling heeft.

VERSCHIL TUSSEN
VERGEETACHTIGHEID
EN DEMENTIE
Je bent van harte welkom op 26
september.

KBO Loosbroek
Fit en Gezonddag
LOOSBROEK - KBO Loosbroek
en de GGD Hart van Brabant organiseren de Loosbroek Fit en
Gezonddag. Samen met de lokale zorg- en welzijninstellingen
ondersteunt ook de gemeente
Bernheze dit initiatief.
Tijdens de Fit en Gezonddag kun
je jouw gezondheid laten testen.
Daarna wordt met jou gesproken
wat de uitslag betekent voor je
gezondheid. Ook is er een informatiemarkt over een gezonde
leefstijl en diverse workshops.
De Fittest vindt plaats op vrijdag
5 oktober, van 9.00 tot 12.00
uur in CC De Wis. Bij meer dan
60 aanmeldingen wordt het programma ook in de middag uitge-

Snel aanmelden voor Fit en Gezonddag
voerd van 13.00 tot 16.30 uur.
Alle inwoners van Loosbroek
vanaf 60 jaar hebben deze uitnodiging mét een aanmeldformulier
ontvangen.
De Fit en Gezonddag wordt mogelijk gemaakt door de gemeente
Bernheze. Bij de organisatie van
deze dag wordt de KBO begeleid
door de GGD Hart van Brabant.
Lokale organisaties Medisch TrainingsCentrum, Laverhof Thuiszorg, Diëtiste Lieke van de Krommenacker, Trend Optiek Zien
en Horen, Podotherapeut Lieke
Schuts, John van Krieken Domotica, mantelzorger Margo van de
Berg en ONS welzijn zijn aanwezig tijdens de Fit en Gezonddag.

VERGEET JE NIET AAN
TE MELDEN VOOR
14 SEPTEMBER
Ouder worden en fit blijven gaan
prima samen. Lekker bewegen is
niet alleen gezond, je voelt je er
ook goed bij. Hoe is het eigenlijk
gesteld met je gezondheid en hoe
kun je dit zelf verbeteren? Alles
over fit zijn en fit worden hoor je
tijdens deze dag. Vergeet je niet
aan te melden vóór 14 september. Je bent van harte welkom.
Met vragen kun je terecht bij Betsie van Zutphen, 0413-229692
of Henk de Mol, 06-2225849.

Najaarsreis
KBO Nistelrode
NISTELRODE - De reis voerde
deze keer naar Millingen aan de
Rijn en Kleve in Duitsland. Hiervoor was veel belangstelling;

FILMHUIS DE PAS:

ZIN IN EEN FILMPJE?

HEESCH – Filmhuis De Pas presenteert de voorlopige planning tot november. Agenda’s, kalenders, tablets en mobieltjes bij de hand? Noteert u maar!
Maandag 17 en dinsdag 18 september 20.00 uur € 5,THREE BILLBOARDS OUTSIDE
EBBING, MISSOURI
Drie billboards maken een boel
los in deze prachtige film met acteurs op de top van hun kunnen.

Maandag 15 en dinsdag 16 oktober 20.00 uur € 5,THE POST
Regie: Steven Spielberg.
Met: Meryl Streep en Tom Hanks.

Maandag 15 en dinsdag 16 oktober 13.30 uur € 4,FERDINAND (kinderfilm)
Het verhaal van een grote stier
met een klein hartje.

Nog meer zien? www.de-pas.nl/agenda/film

een aantal reislustigen moest
helaas worden teleurgesteld omdat de bus was volgeboekt.
Na het vertrek bij CC Nesterlé
werd koers gezet naar Millingen,
waar de deelnemers bij tingieterij
De Tinnen Roos werden ontvangen met koffie en appelgebak.
De kunst van het tingieten werd
uitgebreid toegelicht. Er kon
worden geraden naar het gewicht van een tinnen roos. De
winnaar kreeg deze als prijs. In de
winkel konden nog meer producten worden bewonderd. In het
nabijgelegen restaurant ‘Millings
centrum’ stond een uitgebreide
koffietafel klaar.
De reis werd vervolgd met een
rondrit door de prachtige natuur
van de Ooijpolder. De uitleg door
een ervaren gids was werkelijk de
moeite waard. Na een rit door het
Reichswald kwam de stoet aan in
Kleve, waar gelegenheid was om
even te winkelen of lekker in het
zonnetje een terrasje te pakken.
Tot besluit van de dag werd bij
het Witte Huis in Zeeland aangelegd voor een heerlijk diner. Een
perfecte afsluiting van een goed
georganiseerde dag. Ans en Dilia
bedankt.
Hopenlijk is Dilia weer snel hersteld van de blessure die zij opliep
door een ongelukkige valpartij in
Kleve.

Zonnig fietsseizoen
HEESCH - Het fietsen binnen
KBO Heesch verband loopt nog
steeds voorspoedig. Elke woensdag wordt er vanaf het kerkplein
om 13.30 uur gestart voor een
tocht in de omgeving van Heesch.
Om de twee weken vertrekt er
een karavaan fietsliefhebbers
naar een verdere bestemming
voor een langere fietstocht in
een ‘vreemde’ omgeving. Voor
beide fietsgelegenheden is volop belangstelling.
Vele tochten zijn verreden onder
een stralende zon en zelfs werd
er boven de 30 graden gefietst
in De Peel, uiteraard met extra
pauzes, veelal fietsen onder de
bomen en de nodige verkoeling
(ijs en water).
Nu de verkoeling er langzamerhand aan zit te komen hopen we
in het najaar nog enkele mooie
tochten te kunnen rijden (omgeving Oirschot, Prins Hendrikroute, omgeving Stippelberg en
rondom Tilburg).
Intussen is het secretariaat van
het KBO-fietsen met instemming
van de andere commissieleden
overgegaan van Elly naar Johan
Verdiesen.
Hopelijk wordt het een mooie
nazomer met veel fietsplezier!

Planeten bekijken bij
Sterrenwacht Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is vrijdag 7 september voor publiek
geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt ongeveer
twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Zorg dat je
op tijd aanwezig bent, want het kan druk worden.
In het zuidwesten staat begin
van de avond de reuzenplaneet
Jupiter, waarvan de wolkenbanden en manen door de kijkers
goed te onderscheiden zijn. Laag
in het zuidwesten vinden we
ook Saturnus. Van hem zijn met
de telescoop het ringenstelsel
en enkele grote manen zichtbaar. Mars is nog steeds in de
buurt van de aarde en is de hele
avond een opvallende verschijning aan de zuidelijke hemel.
Met de telescoop zijn oppervlaktekenmerken van deze rode
planeet zichtbaar. In de loop van
de schemering laten zich steeds
meer sterren en sterrenbeelden
zien, bijvoorbeeld Zwaan, Hercules, Pegasus, Grote en Kleine

Beer, Arcturus en Poolster. Het
moet wel onbewolkt zijn om de
hemellichamen te kunnen zien.
In het auditorium en het plane-

ENKELE GROTE
MANEN ZICHTBAAR
tarium verzorgen Halleyleden
presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond is
€ 5,-, kinderen tot en met twaalf
jaar betalen € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.
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Gescheiden je kind
opvoeden
Een echtscheiding is voor de meeste kinderen een
nare en ingrijpende gebeurtenis. Hierbij wat tips
voor scheidende ouders.
Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

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

Sandra Lambers

1) Blijf je ex hetzelfde noemen. Vaak onbewust
spreken ouders na de scheiding ineens over ‘je
vader/je moeder’ of ‘m’n ex’. Voor kinderen
blijft het gewoon ‘papa/mama’ dus verander
dat niet.
2) Blijf respectvol over je ex praten. Jij bent misschien boos en gekwetst, maar je kinderen hebben nog steeds twee ouders van wie ze evenveel willen houden.
3) Kies je momenten en neem het jezelf niet kwalijk als het even niet gelukt is zoals je je had
voorgenomen. Kinderen hebben niets aan de
perfecte ouder. Ze mogen best (gedoseerd) zien
dat je verdrietig, boos, bang, blij, verliefd enzovoorts bent. Dat leert ze namelijk dat zij die
emoties ook mogen hebben en laten zien. Praat
erover zonder je kind te belasten. ‘Papa/mama
is nu even boos/verdrietig, dat komt niet door
jou en gaat ook weer over.’ Dat is vaak al voldoende.
4) Blijf gewoon opvoeden! Veel ouders willen
de nare gevolgen van scheiding compenseren
door meer toegeeflijk te zijn. Je loopt daarmee
risico je kind te verwennen en geeft daarmee
een verkeerde boodschap af.
5) Verander zo min mogelijk! Een scheiding brengt
al veel veranderingen met zich mee, dus probeer alles wat bij het oude kan blijven, zo te
laten.
Het kan zinvol zijn om je kind aan te melden voor
de steungroep ‘Als je ouders uit elkaar zijn’. Onze
deskundige op dat gebied, Sandra Lambers, kan je
daar alles over vertellen. Je kunt haar bereiken via
het centrale nummer van ONS welzijn.

Eerste lustrum voor
Christel Coaching
‘Coaching on the road’
HEESWIJK-DINTHER – Nadat ze in 2013 de opleiding Kindercoach bij Sonnevelt
Opleidingen succesvol afrondde, startte Christel van der Heijden uit Heeswijk-Dinther haar
eigen coachingspraktijk. Aanvankelijk richtte ze zich vooral op de begeleiding van kinderen,
inmiddels biedt ze ook ondersteuning aan volwassenen en gezinnen. Daarnaast houdt ze
zich bezig met het ontwikkelen van trainingsmateriaal en het verzorgen van lezingen.
heid of concentratieproblemen. Ze volgde
hiervoor de afgelopen jaren diverse opleidingen en cursussen. Recent behaalde
ze nog een licentie om te werken met
‘Geboorte in kaart’, een methode waarbij
ervan uitgegaan wordt dat de omstandigheden rondom de geboorte heel veel
impact hebben op de rest van je leven.
“Ik heb inmiddels een aantal van dit soort
sessies gedaan en het is prachtig om te
zien hoe bepaald gedrag ineens begrepen
wordt en alle puzzelstukjes op hun plek
vallen.”
STOER: MAT ZWART
Voor uitgebreide informatie over coaExtreem mat zwart front met een reflectieching, lezingen of trainingsmateriaal, zie
arm oppervlak. Voeltwww.christelcoaching.nl.
warm en aangenaam

Het zijn vaak
die het grot

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge

Christel van der Heijden

belastbaarheid
Voorzienom 20.00 uur verzorgt
Op 27 september
Tekst:
Liseth Kuijsen krasbestendig.

Christel een
van anti-fingerprint-technologie
enlezing
is een- in de Kloosterkapel in
Met veel plezier kijkt ze terug
op de
voudig
te eerste
reinigen. Vorstenbosch. Opgeven voor deze lezing
vijf jaren. “Steeds meer mensen weten mij kan via margarethbloemen@home.nl.
te vinden en dat is natuurlijk alleen maar
mooi. Ik ben een echt ‘mensenmens’ en
vind het heel gaaf om iemand te kunnen
inclusief inbouwapparatuur
begeleiden; daar krijg ik energie van!
De ondersteuning is altijd op maat, want
elk mens is uniek. Het liefst werk ik bij de
mensen thuis, in hun vertrouwde omgeving. Ik ben dus ook vaak ‘on the road’.”

9583,-

coach - trainer - spreker

Christel heeft zich inmiddels ontwikkeld
tot een allround coach. Ze kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij een depressie of een burn-out, bij hooggevoelig-

inclusief inbouwapparatuur

7815,-

06-23777436
info@christelcoaching.nl zwarte metalen steunen
voor panelen
www.facebook.com/Christel-Coaching

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

Het Dorp 58, 5384 MC Heesch, 0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl
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Boeken- en platenbeurs
in Willibrordcentrum

Expositie Joke Schakenraadde Wit bij Cunera/De Bongerd
HEESWIJK-DINTHER - Je kunt bij Laverhof locatie Cunera/De Bongerd tot 3 december werken bezichtigen van Joke Schakenraad-De Wit. Joke werkt met diverse technieken, onder andere aquarel. Joke:
“Van aquarel wordt wel gezegd dat het de moeilijkste schildertechniek is en dat klopt ook. Je kunt er
bij een foutje niet overheen schilderen. Bovendien moet je van tevoren al weten welke delen wit of licht
moeten blijven, je kunt dat later niet meer corrigeren. Ga er maar gerust vanuit dat, voordat je over je
werk tevreden bent, er al een paar mislukte werken in de prullenbak liggen.”
Ook werkt ze met acrylverf.
“Acrylverf is een bijzonder populaire verfsoort die door veel schilders gebruikt wordt. De uitstraling van de kleuren wordt mooier
en mooier naarmate er meer

HEESWIJK-DINTHER - In het
Willibrordcentrum vindt op zondag 21 oktober een boeken- en
platenbeurs plaats.
Een mooie kans om jouw boekenverzameling uit te breiden of
om zomaar een nieuw leesboek
uit te zoeken. Ook kookboeken,
boeken voor kinderen en voor
jongeren zijn verkrijgbaar. Een
uiteenlopend aanbod aan veel
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 16.00 uur. Het Willi-

brordcentrum vind je naast de
Heeswijkse kerk, Hoofdstraat
78. De toegang is € 2, inclusief
een kopje koffie of thee. Wij
ontvangen je graag!
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 niet meer gebruikte
spullen weer aan een nieuwe eigenaar gunnen.
Wil je wat inleveren? Neem dan
contact op met bestuurslid Dirk
van Esch via 06-20031590. Er
worden overigens geen kraampjes verhuurd!

Koor Amicanto organiseert
tweehands kinderkleding-/
speelgoedbeurs
HEESWIJK-DINTHER - Na de
succesvolle beurs van 8 oktober
vorig jaar organiseert Koor Amicanto op 7 oktober weer een
kinderkleding-/speelgoedbeurs.
Nieuw dit jaar is dat er ook tafels
met zelfgemaakte kinderkleding,
speelgoed of accessoires mogen
deelnemen. Vanwege de drukte
van 2017 is besloten om in CC
Servaes de grote zaal te betrekken bij de beurs. Dat betekent
meer ruimte om de tafels in te
delen en meer loopruimte voor

de bezoekers! En met 5 december al weer in aantocht kan zo’n
beurs heel interessant zijn!
Koor Amicanto biedt jou de mogelijkheid om een tafel te huren
voor € 7,50 of een grondplaats
voor € 5,-!
Voor het huren van een tafel of
voor meer informatie kun je mailen naar
amicanto.beursinfo@gmail.com.
Tot ziens op zondag 7 oktober
van 10.00 tot 13.00 uur!

Flessenactie leden
Dance Team Nistelrode

DIVERSE TECHNIEKEN
verflagen over elkaar aangebracht worden. Je kunt dus blijven experimenteren met acrylverf”, vertelt Joke enthousiast.
Het pointillisme is een van de
schilderstijlen die Joke hanteert.
“Een stijl die vooral aan het eind
van de negentiende eeuw werd
beoefend. Ze wordt getypeerd
door het gebruik van stippen die
ongemengd op het doek worden

geplaatst. Doel is vooral het licht
te accentueren op basis van een
analyse van de kleuren.
De
bekendste
Nederlandse
kunstschilders van het pointillisme zijn Vincent van Gogh en Jan
Toorop.” Ook schilderijen van

Joke in deze stijl zijn te bewonderen.
De expositie is dagelijks te bezichtigen. Loop gezellig even
binnen, je bent van harte welkom!

Expositie: Vrouwenportretten,
te kus en te keur
HEESWIJK-DINTHER - In de bibliotheek van Heeswijk-Dinther
zal Sjaak van Schijndel op donderdag 13 september van 15.00
tot 16.30 uur uitleg geven bij
schilderijen van zijn hand.
Sjaak heeft zich bekwaamd in
oude schildertechnieken met onder andere pigmenten, lijmen,
eidooier, oliën, harsen en vernissen. De studie en (historische)
techniekbeheersing hebben tien
jaar centraal gestaan. Het schilderen van vijf tot vijftien trans-

parante olielagen over elkaar
vraagt om lange droogtijden,
vier tot acht maanden. Engelengeduld met stap voor stap werken naar een eindbeeld maken
deze tijdrovende schilderwijze in
deze tijd ongewoon.
In zijn neiging om gedetailleerd
en gecontroleerd te schilderen
zoekt Sjaak zelden de publiciteit.
Na telkens terugkerende en talloze enthousiaste reacties, toont
hij nu werk aan belangstellenden uit de eigen gemeenschap.
In deze expositie wil hij een tipje

van de ‘schilderssluier’ oplichten
met portretten onder de titel
‘Vrouwenportretten, te kus en te
keur’.
De expositie van een aantal van
zijn schilderijen zal in de bibliotheek te bezichtigen zijn van
woensdag 5 tot en met donderdag 20 september.
Voor meer informatie en aanmelden voor de lezing kun je terecht op www.nobb.nl/bernheze
of aan de balie van bibliotheek
Heeswijk-Dinther.

Laat de dierenbeschermer in
je los!
Wil jij collecteren voor de Dierenbescherming?
NISTELRODE - Dit jaar wordt de collecte voor de Dierenbescherming gehouden in de week van 30 september tot en met 6 oktober. Met een paar uur tijd maak je al verschil, het is gemakkelijk en leuk (spreek
je de buren ook nog eens een keer) en je helpt dierenleed voorkomen en bestrijden. Door eens per jaar,
in de week van Dierendag, een paar uur met de collectebus rond te gaan, wordt een onmisbaar deel
van het werk van de organisatie gefinancierd en daarmee het werk van al die toegewijde medewerkers
mogelijk gemaakt.

NISTELRODE - Het nieuwe seizoen is alweer begonnen voor
Dance Team Nistelrode en daar
hoort natuurlijk ook nieuwe
danskleding bij.
Om dit allemaal te kunnen bekostigen wordt er met alle leden
een flessenactie in Nistelrode gehouden.
Deze actie zal plaatsvinden op

vrijdag 14 september tussen
18.00 en 21.00 uur. Tussen genoemde tijden gaan de leden
van Dance Team Nistelrode de
huizen langs om lege statiegeldflessen op te halen.

Wat doet de
dierenbescherming?
De Dierenbescherming zorgt
voor het redden, opvangen en
beschermen van dieren in nood.
Dankzij de inzet van onder andere de medewerkers van de
dierenambulances van de Dierenbescherming zijn in de Rotterdamse haven honderden met
olie besmeurde zwanen gered.

kittens op en geeft ze de zorg die
ze nodig hebben. Dankzij de tomeloze inzet van de inspecteurs
van de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming zijn recentelijk 47 honden bevrijd van een
foute fokker en werd een andere fokker veroordeeld door de
rechtbank. Het zijn slechts een
paar voorbeelden van het werk
dat de Dierenbescherming doet.

“Zet jij er ook enkele klaar? Een
vrije gift is uiteraard ook mogelijk! Alvast hartelijk bedankt!”,
Dance Team Nistelrode.

Dankzij de inzet van medewerkers en gastgezinnen van dierenasielen vangt de Dierenbescherming elk jaar zo’n 3.000

Aanmelden
Je aanmelden als collectant kan
via dierenbescherming.nl/
collecte.
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Onmisbare rommelmarkt voor kerk Loosbroek opnieuw met gevarieerd aanbod
ning uit Loosbroek en daarbuiten; de opbouw, de markt zelf en
het weer opruimen daarvan kan
alleen met hulp in vele vormen.
Elk jaar kan weer een mooi nettoresultaat bijgeschreven worden op de rekening van de kerk
van Loosbroek!

DE JEUGD TOT EN MET
DE BASISSCHOOL HEEFT
GRATIS TOEGANG

LOOSBROEK - Voor de 29ste keer wordt op 8 september in Loosbroek een rommel- en antiekmarkt georganiseerd. Voor de kerk van Loosbroek kan gelukkig nog altijd gesproken worden van een in alle opzichten levendige gemeenschap. Belangrijke voorwaarden daarvoor
zijn dat naast goed functionerende werkgroepen ook de financiën in orde blijven. Voor dat laatste is met name ook de opbrengst van de
jaarlijkse rommelmarkt onontbeerlijk.
Met ongeveer 150 zeer trouwe
vrijwilligers lukt het telkens weer
om een zeer aantrekkelijke markt
aan te bieden aan een eveneens
zeer trouw en groot aantal bezoekers. Elk jaar zijn er weer veel
bekende gezichten te zien op de
markt en de werkgroep is daar
natuurlijk erg blij mee. In Loosbroek, maar ook in de wijde
omtrek, is de markt bekend om

het brede en gevarieerde aanbod tegen zeer aantrekkelijke
prijzen. De vrijwilligers verkopen
alles zelf, zijn erg gemotiveerd
en heel flexibel en daarnaast is
het natuurlijk gezelligheid troef
bij het zoeken naar en het kopen
van spulletjes én het drinken van
een drankje in de koffietent. Ten
slotte is het terrein goed bereikbaar, beschikt het over veel par-

keergelegenheid en brede looppaden.
Aanbod
Gesorteerde spullen uit inboedels, via inzamelrondgang, spullen uit Loosbroek zelf, fietsen,
kleding, tassen, kinderspeelgoed, keukenspullen, antiek,
glaswerk, serviesgoed, boeken,
schilderijen, meubels, gereed-

schap, elektrische- en allerlei
andere apparaten en gebruiksvoorwerpen, lampen en verder
te veel om op te noemen. Geen
grote bankstellen of grote kasten. Wel bloemstukjes, fris, thee,
koffie en/of broodjes!
De werkgroep rommelmarkt
kerk Loosbroek is zeer gelukkig
en dankbaar voor de ondersteu-

De rommelmarkt vindt plaats
van 10.00 tot 14.30 uur op de
parkeerplaats van Lunenburg
Events & More, ingang tegenover Constructiebedrijf van Lieshout aan de Dorpstraat 24.
De entree bedraagt € 2,- voor
volwassenen. De jeugd tot en
met de basisschool heeft gratis
toegang. Voor inlichtingen bel
06-29739612 of 06-29129328.
Wist je trouwens dat de tweedehands fietsen die op de rommelmarkt te koop zijn, ook het
hele jaar door te koop zijn via
Bert van Erp, 0413-229359
of 06-27280727 en Marietje
van Pinxteren 0413-229502 of
06-55932252? Piet van Gruythuysen koopt het hele jaar door
spullen op voor de rommelmarkt. Spullen aanbieden?
Dat kan via 06-49035470.
Tot ziens op zaterdag 8 september!
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Mooi om te zien hoe klein Heesch ooit was

Heesch 1939

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie beheert de bronnen over de geschiedenis van de Nederlandse
Strijdkrachten in de periode vanaf de 80-jarige oorlog tot nu. Het Brabants Dagblad meldde op donderdag 30 augustus dat er
weer 2.000 luchtfoto’s van vooroorlogs Nederland beschikbaar zijn gekomen, waaronder verschillende topografische foto’s.
Fotograaf Marcel van der Steen vond een mooi exemplaar van Heesch, gefotografeerd vanaf een hoogte van 600 meter op
1 september 1939. Op deze foto zie je onderin een gedeelte van de Oude Rijksweg, nu ‘t Dorp geheten; de linkerzijde is ter
hoogte van de Petrus-kerk, de rechterzijde is ongeveer ter hoogte van de huidige Albert Hein. De bovenkant wijst naar het
noorden.
Als je inzoomt op de foto, zie je nog verschillende gebouwen en wegen die nu nog bestaan en die een goed oriëntatiepunt
vormen. Mooi om te zien hoe klein Heesch toen eigenlijk nog was.
Wil je deze foto ook zelf downloaden? Ga dan naar https://nimh-beeldbank.defensie.nl/foto-collectie, kies hier: Beeldbank,
geef bij ‘zoekterm’ Heesch in. Door de foto op het beeldscherm wat uit te vergroten zie je meer details.

Jeugdprins(es) en Jeugdraad Weversrijk

NISTELRODE - De commissie voor jeugdpaar en jeugdraad van Carnavalsstichting de Wevers is voortvarend van start gegaan en is al voor de zomervakantie in gesprek gegaan met het bestuur van jongerencentrum Bobz om de onthulling van het nieuwe jeugdpaar en de presentatie van de nieuwe jeugdraad
daar plaats te laten vinden. In dat gesprek waren beide partijen enthousiast zodat de voorbereidingen
konden starten.
Op vrijdag 9 november zal dan
ook het nieuwe jeugdpaar onthuld worden tijdens de reguliere Bobz-avond. Natuurlijk zal er
geprobeerd worden om hier een
speciale avond van te maken.
Omdat ook de jeugdraad daar
gepresenteerd zal worden zal
behalve groep 7 en 8 ook groep
6 welkom zijn. Volwassenen zijn
tijdens zo’n Bobz-avond natuurlijk niet welkom. Om familie en
bekenden toch de gelegenheid
te geven om het jeugdpaar te
feliciteren zal er zondag 11 no-

vember tijdens de receptie van
de grote Prins (onthulling op 3
november) die mogelijkheid gegeven worden.
De inschrijving voor Jeugdprins(es) van het Weversrijk is
vorige week al gestart. De briefjes zijn uitgedeeld in de groepen
6 (jeugdraad) en groepen 7/8
(jeugdprins(es) en/of jeugdraad)
waarmee je jezelf aan kunt melden om carnaval 2018-2019 op
een leuke, net iets andere manier
te beleven. Je hebt nog tot uiterlijk 9 september de gelegenheid

om je aan te melden. Dit geldt
ook voor kinderen die buiten
Nistelrode naar school gaan. Ken
je iemand die dat wil, geef het
dan door!
Stuur je aanmelding naar
marc.vervoort2@home.nl.
Onder alle inzendingen wordt er
dan een Prins of Prinses gekozen
die een fantastisch jaar gaat beleven. De overige aanmeldingen
kunnen weer deelnemen in onze
jeugdraad. Maar... we hebben
maar elf plekken, dus wacht niet
te lang!
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Op pad met de ‘rattenvanger’ van Bernheze
BERNHEZE - “Een luilekkerland voor ratten”, zegt Jos Arts, sinds 2009 ongediertebestrijder bij de gemeente, en wijst naar een composthoop. “Grote kans dat we er daar een paar vinden.” Jos doelt op de
ratten waarvan bewoners melding maakten. “Ik ga altijd langs om te zien wat er aan de hand is. Samen
bekijken we wat we kunnen doen.”

Ratten
zijn
ontzettend
slim

Slecht opgeruimde houtopslag; ideale schuilplaats voor ratten

Er komen steeds meer ratten.
Tenminste, dat lijkt zo. Jos:
“Hoeveel ratten er zijn weet ik
niet, maar we krijgen wel steeds
meer telefoontjes van bewoners.
Dat heeft zeker te maken met de
strengere regels op het gebruik
van chemische middelen die
sinds 2015 gelden.”
Jos opent een doosje dat verborgen staat in het gras langs een
sloot. “Ratten zijn ontzettend
slim. Je moet van goeie huize
komen om ze te vangen.” In de

doosjes staan klemmen met lokstof. Deze plaatst hij op plekken
waar inwoners ratten hebben
gezien. “De gemeente bestrijdt
ratten in de openbare ruimte. Op
particulier terrein moeten inwoners dit zelf doen. Ik geef daarover graag advies. Soms verwijs
ik naar een gespecialiseerde ongediertebestrijder.”
Voorkomen is beter dan genezen.
Dat geldt ook voor rattenoverlast. Helemaal geen ratten is
onmogelijk. Door op een aantal

dingen in en om je huis te letten,
kun je de overlast wel beperken.
Jos: “Sluit je kliko goed af, raap
afgevallen fruit snel op, snoei
regelmatig, bewaar voer voor
huisdieren in een afgesloten ton
en let op met vogelvoer. Ratten
vinden dit ook lekker. Kijk verder
eens naar mogelijke schuilplaatsen voor ongedierte in de tuin en
schuur.”
Op de vraag of de droogte van de
afgelopen weken een rol speelt
antwoordt Jos bevestigend. “Sloten en riolen hebben droog gestaan. Ratten hebben iedere dag
water nodig en zoeken dat dan
op andere plekken bijvoorbeeld
in tuinen met vijvers.
Als gemeente nemen we extra
maatregelen als dat nodig is,

Jos Arts inspecteert een rattenval

Foto’s: Marcel van der Steen

bijvoorbeeld met een extra maaibeurt. Maar we kunnen het
probleem niet alleen oplossen”,
besluit Jos het gesprek. “Daar
hebben we echt de inwoners bij
nodig.”

Op www.bernheze.org staan
meer tips om overlast in en om
huis te beperken. Mocht je desondanks toch ratten zien, meld
dit dan bij de gemeente via
www.bernheze.org of 14 0412.

Opengekrabde vuilniszak

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

Prognose binnen 5 minuten?
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

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

Al ruim 90
Graafsebaan 31 Heesch 06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER
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AAN HET WERK
Heb jij (net) je mbo-diploma

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

directiesecretaresse /
management assistente
of de Schoevers-opleiding afgerond?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je werkdag ziet er als volgt uit:
• Je bent het eerste telefonische aanspreekpunt;
• Je beheert de agenda en plant afspraken in;
• Je verwerkt inkomende en uitgaande post ;
• Je ontvangt de bezoekers op kantoor
• Je start nieuwe dossiers op
• Je vraagt gegevens op bij diverse instellingen, organisaties en
registers
• Je voert correspondentie met cliënten en adviseurs
• Je verzorgt het dossierbeheer en de archivering
• Je beheert de voorraad kantoorartikelen
• Je verzorgt de website
Wat zijn je kwaliteiten?
• Je beschikt over minimaal mbo niveau 4 / havo werk- en
denkniveau;
• De Nederlandse taal beheers je uitstekend;
• Je werkt accuraat en resultaat gericht
• Je bent full time beschikbaar (37,5 uur)
• Je bent woonachtig in de omgeving Heesch
Enthousiast geworden?
Stuur je CV met foto naar: schellevis@notarisgroeneweg.nl.
Heb je nog vragen? Bel: 06-22923622

Gezocht

VOORMAN BETONTIMMERWERK
Aannemingsbedrijf Van de Camp – Verstegen B.V. is zoekende naar een
geschikte kandidaat voor de functie van Voorman betontimmerwerk.
functie omschrijving
Als voorman betontimmerwerken neem jij het voortouw tijdens het werk en stuur je
je collega’s aan. Je bent in staat om aan de hand van tekeningen je werkzaamheden
te verrichten. Je bedenkt hoe een bekisting of constructie eenvoudig te maken is
om tot het gewenste eindresultaat te komen.
Daarnaast zie jij toe op de benodigde grondwerken en het storten van werk- en
betonvloeren. Ook ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig stellen en afstorten
van bekistingen. Tot slot ben je verantwoordelijk voor een goede communicatie op
de werkvloer met collega’s en leidinggevende.
functie-(eisen) wensen:
• In het bezit van een geldig VCA-VOL diploma;
• Je bent bekend met systeem bekisting (voorkeur doka);
• Je bent bekend met pal-toren ondersteuningsconstructie;
• Je kunt tekeningen lezen, zowel bekisting als wapening. En kunt hierover
terugkoppeling geven aan leidinggevende;
• In het bezit van een geldig rijbewijs B;
wij bieden
Wij bieden een uitdagende functie binnen een gezonde en stabiele onderneming
die continu in ontwikkeling is.
HeB je Het geVoel dAt deze funCtie Bij je zou kunnen pAssen,
twijfel niet en kom eens lAngs Voor een kop koffie op ons kAntoor.
Of stuur een reactie met CV naar po@vdcampverstegen.nl

Bosschebaan 37 - 5384 VX Heesch - 0412-745052- www.vdcampverstegen.nl
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Gevraagd

medewerker(ster)
Kanters Paddestoelen is een groothandel in paddestoelen
die gespecialiseerd is in verpakken, snijden en het maken
van mixen van diverse paddestoelen.
Je taken zullen voornamelijk bestaan uit:
- Bestellen van Paddestoelen
- Verpakken en het gereed maken van orders
- Administratieve werkzaamheden
- Planning maken en de voorraad beheren
wij bieden:
- Afwisselend werk
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Een dienstverband van 32 tot 38 uur
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?
Bel gerust naar Jasper Kanters: 0413-229006.
Of mail naar: info@jkanters.nl
Meer informatie: www.kanterspaddestoelen.nl

Gezocht

WERKVOORBEREIDER
Aannemingsbedrijf Van de Camp – Verstegen B.V. is zoekende naar een
geschikte kandidaat voor de functie van Werkvoorbereider.
Functie omschrijving
Als werkvoorbereider werk je nauw samen met de projectleider, calculator en
uitvoerder. Je speelt een grote rol in de voorbereiding en financiële bewaking
van een project. Je hebt oog voor detail en bouwkundig inzicht. Daardoor kun je
jezelf bij het bestuderen van de bouwtekening een goede voorstelling maken van
de bouw. Je ziet waar knelpunten kunnen ontstaan en signaleert tijdig meer- en
minderwerk. Als werkvoorbereider is het jouw taak om werkzaamheden goed
voor te bereiden zodat het project optimaal gerealiseerd wordt. Verder bestaat
je takenpakket uit het maken van bekistingstekeningen, buigstaten en opstellen
van laadlijsten, vervaardigen van planningen en schema’s, inkoop van materialen,
uitbesteding van werk aan onderaannemers en controle van werktekeningen.
Functie-(eisen) wensen:
• In het bezit van een geldig VCA diploma;
• Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en kunt zelfstandig werken;
• Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau;
• Vaardigheid (met name snelheid) met AutoCad is een pré;
• Vaardigheid met tekenen in 3d is een pré;
• Je kunt tekeningen lezen, zowel bekisting als wapening;
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, werkt en bent nauwkeurig;
• Je bent creatief in het vinden van oplossingen;
• In het bezit van een geldig rijbewijs B;
HeB je Het geVoel dAt deze FunCtie Bij je zou kunnen pAssen,
tWijFel niet en kom eens lAngs Voor een kop koFFie op ons kAntoor.
Of stuur een reactie met CV naar po@vdcampverstegen.nl

Bosschebaan 37 - 5384 VX Heesch - 0412-745052- www.vdcampverstegen.nl
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Boekpresentatie Wim Lips
Een bijzonder onderzoek in ‘De helende kracht van de natuur’

BINNENKORT
IN ONS THEATER...

Zaterdag 15 september
K5½
Rock ‘n roll helden

Met gastoptreden van Afternoon
Delight.

Aanvang 20.15 uur. Kaartjes à
€ 5,- verkrijgbaar aan de kassa
vanaf 19.30 uur.

Zaterdag 6 oktober
SJORS VAN DER
De bandleden van K5½ (bekend PANNE
als de Haontjes) brengen hun eigen rock ’n roll helden van weleer met hart en ziel tot leven.
Legendes als Johny Cash, Chuck
Berry en Elvis komen voorbij.

Maar ook Nederlandse helden als
George Baker, de Cats et cetera.
Aanvang 20.30 uur. Kaartjes à
€ 10,- verkrijgbaar via
www.nesterle.nl.
Eindigt jouw geboortejaar op 5?
Bij reservering voor K5½ ontvang
je een theaterbon van € 5,-.

Wim Lips toont trots het resultaat

Foto’s: ©DMBK

NISTELRODE - “Verrassend veel belangstellenden”, zegt Wim trots bij het zien bij het aantal bezoekers die de zaal bij LipsGroen vulden. Zij waren getuigen van een interessant vraaggesprek tussen de
schrijfster en de makers van het boek. De presentatie lag in handen van Angelie Marneffe die Wim Lips,
Wouter Planckaert, Peter van Laerhoven en Edith Brouwer vroeg naar de intentie van het boek. Hierna
werd het boek uitgereikt door Wim Lips aan zijn grote inspirator Paul de Blot en zijn zoon en opvolger
Bram Lips.
Een trotse Marja Lips keek toe
hoe haar man Wim deze bijzondere zoektocht naar balans
tussen mens en omgeving ontvouwde. Het tweede boek van
Wim Lips is in samenwerking
met verschillende vakgenoten
tot stand gekomen. Vanuit diverse invalshoeken is gekeken naar
de invloed van de natuur op de
mens: Hoe komt het dat de moderne mens zó ver afgedwaald is
van de natuur, hoe heeft zich dat
ontwikkeld? Hoe reageert ons lichaam op de aanwezigheid van
de natuur en natuurlijke elementen? Welke techniek is gebruikt
om dit aan te tonen? Hoe hebben we dit kunnen meten?
Veertien patronen in de natuur
die van invloed zijn op de mens.
Biofilie: onze aangeboren verbinding met de natuur. Hoe kan
de natuur onze balans herstellen
en hoe kunnen we dat toepassen
in ons dagelijks leven? Waarom
is biodiversiteit zo belangrijk?
Op deze en nog veel meer vragen geeft dit boek antwoord. Tij-

Donderdag 27 september
FILMAVOND CALL ME
BY YOUR NAME
Een film over zomerliefde. Elio
is zeventien en is op vakantie in
Italië. Wanneer de knappe Oliver (Armie Hammer) op bezoek
komt bij Elio’s vader ontstaat al
gauw een spanning tussen Elio
en Oliver.

Theatertour ‘18/’19

Sinds zijn deelname aan ‘The
Voice of Holland’ in 2014 heeft
zanger Sjors van der Panne zich
een rotsvaste plek weten te veroveren binnen het Nederlandstalige muzikale landschap. “Zingen, zonder gebaartjes. Een lied
echt beleven terwijl je het zingt.
Dat kunnen er niet zo veel. Als
Sjors een lied zingt, dan ís hij dat
lied. En dat is heel knap. Ga hem
zien, mensen!” LIESBETH LIST.
Aanvang 20.15 uur. Kaartjes à
€ 16,- verkrijgbaar via
www.nesterle.nl.
Ben jij 50 jaar? Bij reservering
voor Sjors ontvang je een theaterbon van € 5,-.

Aurora Ontmoet…
Pater Moeskroen
Geïnteresseerden luisteren aandachtig naar de presentatie

dens het vraaggesprek kwamen
deskundigen aan het woord.
Ook kwam Paul de Blot, inspirator en op zijn 94e jaar nog
steeds actief in zijn professoraat
Business Spiritualiteit, aan het
woord. Hij vertelde een bijzonder verhaal, waarover hij menig
boek schreef.
Hierna werd er geproost op
het mooie resultaat en konden
de aanwezigen een gesigneerd
boek kopen.

We sturen het boek na betaling
van € 25,- binnen twee werkdagen naar je toe. Je kunt het overmaken op:
NL46Rabo0120050889 ter attentie van LipsGroen Tuininspiratie BV.
Het eerste boek van Wim, ‘De
kracht van rust’, is te verkrijgen
door € 20,- over te maken. Vermeld hierbij dat het gaat over
het boek ‘De kracht van de rust’.
De boeken zijn tevens ook verkrijgbaar bij LipsGroen in Nistelrode.

Bram kreeg het tweede exemplaar

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

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

Boek bestellen?
Stuur een mail naar
email@lipsgroen.nl met je naam,
adres en woonplaats en vermeld
dat het gaat over het boek ‘De
helende kracht van de natuur’.

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

ntje
Extra zakce ?
bijverdienen
Word
bezorger van
deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

HEESCH – In de serie ‘Aurora Ontmoet’ staat elk jaar een
geleding van Aurora klaar om
in een avondvullend theaterprogramma een bijzondere ontmoeting aan te gaan.
Dit jaar is het de beurt aan de
malletband van Aurora om haar
kunsten ten gehore te brengen.
De malletband is een enthousiaste slagwerkgroep waarbij
naast de traditionele trommels
en drums veel ruimte is voor melodisch slagwerk. Na het succes
van drie jaar geleden (een ontmoeting met Cesar Zuiderwijk),
gaat de malletband opnieuw een
theatershow ten gehore brengen. Dit keer samen met niemand minder dan de band Pater
Moeskroen!
Al 30 jaar is Pater Moeskroen
een begrip in menige kroeg,
feesttent en festival. De heren

stonden aan de wieg van krakers
als ‘Joost’, ‘Laat Maar Waaien’,
‘Dansen’ en ‘Hela Hola’. En wie
herinnert zich niet meer ‘Roodkapje’?! Live is de band een ware
feestsensatie, vol herkenning
voor jong en oud. Daarnaast
gaat Pater Moeskroen ook jaarlijks de theaters in. Op het theaterpodium komen de talenten
van de vijf multi-instrumentalisten nog beter naar voren.
Kortom, het belooft een bijzondere ontmoeting te worden. Een
avond vol muzikale afwisseling.
Probeer dan nog maar eens stil
op je stoel te blijven zitten!
Aurora Ontmoet Pater Moeskroen vindt plaats op zaterdagavond 27 oktober in CC De Pas
in Heesch, aanvang 20.15 uur.
Kaarten zijn te koop à € 15,- via
www.de-pas.nl of tijdens openingstijden aan de theaterkassa.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Monumentale bomen in Bernheze

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

Gemeente maakt een inventarisatie

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
9 september 2018
Open Monumentendag
www.bernheze.org
10 september
Raadscommissie Bestuur
en Strategie
11 september
Raadscommissie Maatschappelijke Zaken
12 september
Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken

De meest bijzondere bomen in de gemeente staan op onze Lijst monumentale en toekomstbomen. Deze
lijst is aan vernieuwing toe. Daarom onderzoekt bureau Alles over Groenbeheer in de komende weken
waar monumentale en toekomstbomen in de gemeente staan.
Zuinig op monumentale en
toekomstbomen
Monumentale bomen zijn uitzonderlijk beeldbepalend, van
historisch belang of zeldzaam.
Op onze website
www.bernheze.org kunt u nalezen wat een monumentale
boom precies is. Dergelijke bo-

men staan op gemeentegrond,
maar ook bij particulieren.

bomen. Bomen op deze lijst mogen niet zomaar worden gekapt.

Toekomstbomen zijn bomen
die nu nog jong zijn, maar door
hun standplaats de mogelijkheid hebben om uit te groeien
tot monumentale bomen. Deze
staan vooral op gemeentegrond.
De gemeente is zuinig op deze

De inventarisatie
Bureau Alles over Groen doet
het onderzoek vanaf de openbare weg en maakt foto’s. Blijkt
dat een van uw bomen een monumentale boom is? Dan krijgt u
daar later bericht over.

RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort plaats. De raadscommissievergaderingen zijn openbaar
en worden gehouden in het
gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch, aanvang 19.30 uur. Bezoekers hebben de mogelijkheid
om mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan.
Raadscommissie Bestuur en
Strategie op maandag
10 september 2018
- Beleidskader en Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid
2019-2022 en ontwerp Regionaal Veiligheidsplan OostBrabant 2019-2022

- Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2018
- Tweede tussentijdse rapportage 2018 gemeente Bernheze
(2e burap)
- Bespreken notitie ter informatie over standpuntbepaling
ICT-samenwerking BLOU
Raadscommissie Maatschappelijke Zaken op dinsdag
11 september 2018
- Stand van zaken Jeugdzorg,
Wmo/AWBZ en Participatiewet
- Aanvullende kredietaanvraag
Realisatie multifunctionele accommodatie/gymzaal Vorstenbosch

- Tweede tussentijdse rapportage 2018 gemeente Bernheze
(2e burap)
- Opiniërende bespreking Pleidooi van KBO-PCOB voor een
ouderenvriendelijke samenleving
- Opiniërende bespreking Startnotitie Erfgoedvisie Bernheze
2019
Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken op woensdag
12 september
- Snelfietsroute Nistelrode-Uden
- Vaststellen bestemmingsplan
landschappen van allure
- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Wijststraat 16 in
Heesch

- Vaststellen bestemmingsplan
Wijststraat 12a in Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan
Rietdijk-Rietbeemden in Vorstenbosch
- Verklaring van geen bedenkingen parkeervoorziening kasteel
Heeswijk
- Tweede tussentijdse rapportage 2018 gemeente Bernheze
(2e burap)
De agenda en stukken vindt u
op www.bernheze.org. Met vragen over de gemeenteraad en de
raadscommissies kunt u terecht
bij de griffie, telefoon 14 0412,
e-mail griffie@bernheze.org.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
zes keer per jaar gebruikmaken.
Tijdens de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal.
Voor de exacte normen verwijzen wij u naar artikel 2:34B, lid 1
en 2 van de APV, die te vinden is
op www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

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

Drank- en horecawet
De burgemeester is voornemens
aan Schietsportvereniging Brabant Schietsport een vergunning
te verlenen voor het uitoefenen
van de paracommerciële instelling Schietsportvereniging Brabant Schietsport, Zwarte Molenweg 13, 5388 EE Nistelrode.
Procedures 1a en 3a zijn van toepassing.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
TV. Vorstenbosch ‘82, Tipweg
10, 5476 VA Vorstenbosch heeft
in overeenstemming met artikel 2:34B, lid 4 APV melding
gedaan van een activiteit op 21
april 2018. Van deze mogelijkheid mag de inrichting maximaal

Melding maken uitweg
- R.J.A. Wilbers, Broekhoek 8,
5384 AT Heesch heeft in overeenstemming met artikel 2:12,
lid 1 onder a, van de APV Bernheze 2014 een melding gedaan
van het verplaatsen van een uitweg naar Broekhoek 8 in Heesch.
- A.H.J. van Santvoort, Dorpsstraat 52a, 5472 PG Loosbroek
heeft in overeenstemming met
artikel 2:12, lid 1 onder a, van
de APV Bernheze 2014 een
melding gedaan van het maken
van een uitweg naar Dorpsstraat 52a in Loosbroek.
- J.A.J. Smits, Achterste Groes 18,
5384 VG Heesch heeft in overeenstemming met artikel 2:12,
lid 1 onder a, van de APV Bern-

heze 2014 een melding gedaan
van het maken van een uitweg
naar Bosschebaan in Heesch.
- J. Wolf, Binnenveld 6, 5476 LZ
Vorstenbosch heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid 1
onder a, van de APV Bernheze
2014 een melding gedaan van
het verbreden van een uitweg
naar Binnenveld 6 in Vorstenbosch.
- T.J.F. van der Biezen, Schoonstraat 4d, 5384 AN Heesch
heeft in overeenstemming met
artikel 2:12, lid 1 onder a, van
de APV Bernheze 2014 een
melding gedaan van het maken
van een uitweg naar Hoogstraat
ten behoeve van de woning aan
Mozartlaan 1 in Heesch.
Deze meldingen zijn op 30 augustus 2018 geaccepteerd. Verzenddatum: 30 augustus 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- EHBO St. Lucas voor het organiseren van een rommelmarkt op
11 november 2018 van 10.00
tot 16.00 uur in gemeenschapshuis De Stuik, Schoolstraat 14,
5476 KK Vorstenbosch. De
beschikking is verzonden op 3
september 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:
- Zorgboerderij Van der Wijst
voor het organiseren van een
pompoenfair op 7 oktober
2018 van 11.00 tot 17.00 uur
op de Derptweg 12, 5476 VX
Vorstenbosch. De toestemming
is verzonden op 3 september
2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
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Wet ruimtelijke ordening
Vaststelling wijzigingsplan
Meursstraat ong. (naast 13)
Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders heeft het wijzigingsplan ‘Meursstraat ong, (naast 13)
Heesch’ gewijzigd vastgesteld
(artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening). Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met de code NL.IMRO.1721.
WPMeursstraatong-vg01.
Inhoud: Het plan behelst het bouwen van 4 woningen aan Meursstraat ong. (naast 13) in Heesch.
Hogere grenswaarden: Op basis
van de Wet Geluidhinder ligt de
beschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het
wijzigingsplan ‘Meursstraat ong.
(naast 13) Heesch’ voor iedereen
ter inzage.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan 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.
Kennisgeving
ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
van de gemeenteraad van Bernheze voor een zonnepark aan de
Achterste Groes ong. in Heesch
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft het voornemen
een omgevingsvergunning te
verlenen, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub
3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het ruimtelijk
mogelijk maken van het bouwen
van een zonnepark aan Achterste
Groes ong. in Heesch.
Op grond van artikel 2.27 lid 1
van de Wabo heeft de gemeenteraad van Bernheze op 5 juli

2018 een ontwerpverklaring van
geen bedenkingen afgegeven ten
behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning tot het afwijken van de bestemmingsplannen
‘Buitengebied Bernheze’ en ‘Buitengebied’ (1998).
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning omvat de volgende
activiteiten:
- het bouwen van een bouwwerk;
- het gebruiken van gronden en/
of bouwwerken in strijd met het
bestemmingsplan, als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder c
Wabo.
Inzage: Op grond van artikel 3.10
van de Wabo is op de aanvraag
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet
bestuursrecht, afdeling 3.4 van
toepassing. Dit wil zeggen dat de
ontwerp-omgevingsvergunning
en de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen zijn en de daarbij
behorende stukken zes weken ter
inzage liggen (6 september t/m
17 oktober 2018) in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.
Tevens is de ontwerp-omgevingsvergunning inclusief alle stukken
te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt dan zoeken
op ID: NL.IMRO.1721.OVZonneparkHSC-ow01.
Zienswijzen: Iedereen kan gedurende deze terinzagelegging
naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerp-omgevingsvergunning naar
voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders van
Bernheze, afdeling Vergunningen
of een zienswijze over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen naar voren brengen bij de
gemeenteraad, Postbus 19, 5384
ZG Heesch.
De zienswijze bevat een naam
en adres en dient te zijn gemotiveerd, gedateerd en ondertekend.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Wet milieubeheer

Reguliere procedure

Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet

Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Kasteel 6

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.
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.

milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
Rectificatie: in onderstaande publicatie in week 33 is het adres
niet vermeld.
- Van Wylick Beheer B.V. heeft
een melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van
de inrichting, zijnde een bedrijf
voor de productie van isolerende mortels op het adres Retselseweg 10, 5473 HC Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
De volgende melding als bedoeld
in artikel 10.52 van de Wet milieubeheer is ingekomen:
- Gebroeders Van den Brand &
Van Oort B.V. heeft een melding
op grond van het Besluit mobiel
breken ingediend. De melding
richt zich op het breken van in
totaal 750 ton steenachtige materialen op het adres ’t Broek 8,
5388 XJ Nistelrode. De melding
is geldig vanaf 10 september
2018 tot uiterlijk 10 december
2018 en geldt in deze periode
gedurende ten hoogste 3 werkdagen. De verwachte startdatum is 10 september 2018.
Bronsterkte mobiele brekers 110
dB(A). Tegen deze melding kan
geen bezwaar worden gemaakt.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluit maatwerkvoorschriften
- Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
om met betrekking tot de inrichting Manege L’Avenir op het
adres Heuvel 18, 5476 KG Vorstenbosch maatwerkvoorschriften op te stellen.
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing

Kappen zomereik (risico erfgoed
en veiligheid)
Ontvangstdatum: 24-08-2018
- Plan Rodenburg Kleijne Hove
kavel KA06
Oprichten woonhuis met bijgebouw
Datum ontvangst: 24-08-2018
- Hoofdstraat 47a
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (kamergewijze
verhuur)
Datum ontvangst: 24-08-2018
- Pastoor Maasstraat 36
Plaatsen carport
Datum ontvangst: 30-08-2018
- Avensteinstraat 4
Verbouwen dak garage
Datum ontvangst: 30-08-2018
Heesch
- Lindenlaan 17
Plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 26-08-2018
Nistelrode
- Zwarte Molenweg 6
Verbouw woning
Datum ontvangst: 28-08-2018
Loosbroek
- Dorpsstraat 74a
Handelen met gevolgen beschermde monumenten (onderhoud)
Datum ontvangst: 30-08-2018
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Vorstenbosch
- Peelstraat 13
Oprichten woning
Verzenddatum: 28-08-2018
Loosbroek
- Krommedelseweg 2b
Oprichten woning
Verzenddatum: 30-08-2018
Nistelrode
- Zwarte Molenweg 6
Verbouwen en uitbreiden woning
Verzenddatum: 30-08-2018
Heeswijk-Dinther
- Raadhuisplein 7a
Verbouwen pand tot woning
Verzenddatum: 29-08-2018
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- Retselseweg 6
Legalisatie bestaande entresolvloer
Verzenddatum: 30-08-2018
Heesch
- Soeloop ong.
Oprichten 8 woningen
Verzenddatum: 30-08-2018
- Kruishoekstraat ong.
Oprichten bedrijfspand met inpandige woning
Verzenddatum: 30-08-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Tijdelijke vergunningen
Heeswijk-Dinther
- Plan Rodenburg kavel KI01
(Bakhuys)
Tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 22-08-2018
- Meerstraat 4a
Tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 28-08-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Rectificatie: in week 34 stond
een verkeerd adres, namelijk
Kantje 37. Dit moet zijn:
Nistelrode
- Grote Heide 7
Wijzigen bouw, revisie milieu en
handelingen met gevolgen beschermde natuurgebieden
Verzenddatum: 14-08-2018
Procedures 1a en 3b zijn van toepassing.

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en raadplegen op www.bernheze.org of
www.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.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
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Dit is een ode
Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief
Bernheze
Afgelopen week, in het programma Laat
op Eén, bracht Jesse Klaver een ode aan
de publieke zaak. Hij roept op om in actie
te komen voor meer waardering, minder
administratie, meer personeel en minder
werkdruk in de publieke sector.
Dit is niets nieuws. Personeelstekorten, onderwaardering en
enorme werkdruk. Je leest er
steeds meer over. Het is voor
veel mensen herkenbaar. En erover schrijven of praten lijkt niet
te helpen. Een ode uitbrengen
helpt ook niet, ben ik bang. Maar
het draagt wel bij aan bewustwording en dat moet uiteindelijk
toch leiden tot actie. Daar wil ik
wel op vertrouwen.
En tegelijkertijd besef ik dat ik ook
moet proberen om mijn steentje
bij te dragen. Ik kan niets doen
aan personeelstekorten of werkdruk. Maar waardering...
Natuurlijk heb ik waardering
voor al die mensen die in de publieke sector werken. Heel veel
waardering zelfs. Maar hoe laat
ik dat zien? Dat is best lastig.

Daarom schrijf ik het nu op. In
de hoop dat veel mensen uit
Bernheze die in de publieke sec-

OPROEP OM
WAARDERING TE
LATEN ZIEN
tor werken het lezen en zich een
beetje gesteund voelen. Ik wil
ook een oproep doen aan iedereen om die waardering te laten
zien. Het doet niets aan het personeelstekort of aan werkdruk.
Maar uiteindelijk, als iedereen
echt vindt dat er iets moet veranderen, zal het doordringen tot de
beleidsmakers in Den Haag. En
zal het leiden tot actie!
reactie@progressiefbernheze.nl.

Koffie en vervoer
Rico van Duijnhoven, gemeenteraadslid
VVD-Bernheze
Afgelopen week was er weer de WMO
koffiemiddag in CC De Pas met als thema
vervoer. Reden voor VVD Bernheze om aan
te schuiven. Op de druk bezochte bijeenkomst werden allerlei vormen van vervoer
aan ons gepresenteerd.
Openbaar vervoer, de bus of de
trein, is in principe voor iedereen beschikbaar, maar in onze
gemeente zijn er nog veel meer
initiatieven die de mobiliteit vergroten.
Vanuit de gemeente kan iemand
met een Wmo-indicatie in aanmerking komen voor de Regiotaxi, voor vervoer in een straal
van ongeveer 25 kilometer of
Valys, wanneer uw bestemming
daarbuiten valt. Door een bijdrage per kilometer te betalen kan
de gebruiker toch beschikken
over vervoer van deur tot deur.
Ook bestaan er andere initiatieven bij ONS welzijn, zoals
de SAMEN-UIT Bus, die dagtochtjes organiseert naar leuke
bestemmingen of hulp biedt bij
het boodschappen doen. Graag

Gedaan! is een ander initiatief,
waarbij vrijwilligers allerlei handen spandiensten verlenen aan
hen die het nodig hebben en vervoer kan zo’n dienst zijn.
Tenslotte komt een nieuw initiatief van Aangenaam Heesch
aan de orde. De organisatie wil
graag een Hop-On Hop-Off bus
realiseren, die ieder uur een vaste route door Heesch zal gaan
rijden. Het plan is dat deze bus
voor iedereen beschikbaar en
bovendien gratis zal zijn. Hiervoor moet de gemeente echter
nog wel haar fiat geven. Een
mooi initiatief dat wij goed zullen
blijven volgen.
Voor meer informatie zie
www.dorpspleinheesch.nl.
Zie ook onze website
www.vvdbernheze.nl

Nadenken over duurzame energie
in Bernheze
Cor van Erp, SP Ruimtelijke Zaken.
De oude vertrouwde energie raakt op. Eens is er geen aardgas, steenkool
en aardolie meer. En deze energiebronnen vervuilen het milieu en dragen
bij aan klimaatverandering. Kortom, we moeten van het gas af! Maar wat
dan? Op zoek naar schone en duurzame energiebronnen. Zon en wind
zijn gratis. Met zonnepanelen en windmolens kunnen we er elektrische
energie van maken. In Bernheze moeten we daar serieus werk van maken.
Zonnepanelen en windmolens
Zaterdag 1 september lazen we
onderstaand bericht in het Brabants Dagblad. Citaat: “De polder tussen Lith, Rosmalen en
Geffen heeft de potentie om
het grootste windmolenpark op
land te herbergen. Er kunnen tot
80 grote windturbines worden
geplaatst op voldoende afstand
van de kernen. Een projectgroep
wil groen licht van de Osse en
Bossche gemeenteraad om de

plannen verder uit te werken”.
(bron BD 1-9-2018) In Bernheze
hebben we het BECO collectief,
dat zich nadrukkelijk inspant op
gebied van duurzame energie.
Het bestuursakkoord ‘samen verder 2018-2022’ geeft aan dat er
stappen gezet moeten worden
richting een CO2 neutrale gemeente.
De eerste belangrijke stap zette
Bernheze deze bestuursperiode
al met het energiepark Heesch-

west. Groene stroom voor 1.700
gezinnen! Het is nu tijd om met
elkaar verder te kijken naar de
mogelijkheden. Daar waar het
kan zonnepanelen op daken van
huizen en bedrijven.
Mogelijkheid bieden om bij sloop
van oude stallen zonnepanalen
op te stellen op het vrijgekomen
bouwvlak. Een mooie oudedagsvoorziening voor de gestopte ondernemer. En milieuwinst!

Een nog mooier Bernheze
Erik van der Wijst, gemeenteraadslid CDA Bernheze.
De zomer was lang en zonnig. Maar helaas, de vakantietijd zit er
weer op. Een vakantie waarbij door velen van u, vaak samen met
partner en gezin, genoten is van zon, zee, strand en natuur; van
even niks. De batterij is weer opgeladen, we kunnen er weer even
tegen aan, het dagelijkse leven zet zich weer voort.
Ook wij als CDA fractie zijn weer
volop aan de slag! Er staan de
komende maanden belangrijke
zaken op de agenda: de tennisvelden in Loosbroek, de multifunctionele accommodatie in
Vorstenbosch en de ICT samenwerking BLOU zullen bijvoorbeeld de revue gaan passeren.
Allemaal verschillende onderwerpen, vaak zeer verschillend
van aard. De een met wat meer
directe impact op de Bernhezer
burger, de ander wat meer indirect. Maar alle onderwerpen

die we als gemeenteraad behandelen hebben één ding gemeen. Het gaat er steeds om dat
we samen Bernheze steeds een
beetje mooier, een beetje beter
willen maken: de gemeente, samen met haar burgers. Daarom
moet er ruimte zijn voor ideeën
en initiatieven vanuit de dorpen.
Want vanaf de keukentafel is
vaak haarfijn in beeld wat er in
de straat moet gebeuren.
We staan dus samen aan de lat
voor de toekomst van ons Bernheze. Bernheze is namelijk van

ons allemaal.
Samen leven, samen wonen, samen werken in Bernheze.
cda.nl/bernheze

Ellen: ‘Waardering voor al die mensen
die in de publieke sector werken’

Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel
hun werk met plezier kan blijven doen?

ntje
Extra zakce ?
bijverdienen
Word
bezorger van
deze krant!

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

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

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Burgerinitiatief Veld- Laten we trots zijn…
Tijdens onze stedentrip door Canada afgelopen zomer, bemerkte ik dat de
straat Heeswijk-Dinther
Mathieu Bosch, raadslid D66
Het burgerinitiatief is een middel om
de betrokkenheid van inwoners bij de
lokale politiek te vergroten. Het zelf
kunnen indienen van een voorstel ter
behandeling in de gemeenteraad versterkt de band tussen kiezer en gekozene.
De bewoners van Veldstraat vragen momenteel middels een burgerinitaitef aandacht voor hun
jarenlange problemen met de
riolering en overstort in de Veldstraat en omringende straten. De
vraag om hulp staat daardoor nu
op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering. De nood is
hoog en de vragen talrijk. Eerdere vragen werden niet naar wens
beantwoord. Dat gaat veranderen
als het aan D66 ligt. Te beginnen
bij dit agendapunt, maar ook in
de toekomst. Meer invloed, meer
democratie en minder politiek:
Inwoners meer invloed geven bij
beslissingen die hen aangaan, dat
is onze ambitie. D66 juicht het
burgerinitiatief dan ook toe en zal
erop toezien dat er een toereikende, toekomstbestendige oplossing
komt voor de problemen waarop
het initiatief zich richt.

De ambitie van D66 is om stevig
de initiatieven van onze burgers
te steunen maar ook te stimuleren
De maatschappelijke verantwoordelijkheid die met een initiatief
wordt getoond is van grote waarde.
Daar moeten we als gemeente dus
zeer zorgvuldig mee omgaan. Ook
al is het soms lastig en worden we
uitgedaagd om oude systemen los
te laten. Natuurlijk willen we dat
ook zonder formeel burgerinitiatief de gemeente er is om initiatieven te stimuleren en faciliteren.
Je kunt bijvoorbeeld ook een vergaderruimte beschikbaar stellen of
slimmer omgaan met bestaande
regels. Maar het begint met luisteren en adequaat reageren bij
hulpvragen. Het paard moet vóór
de wagen.

Canadezen bijzonder trots zijn op hun nationaliteit: Nee, we zijn geen Amerikanen met winterjassen! Wij zijn trots op onze muliticulturele samenleving
die heel anders is dan de Amerikaanse. Pierre Trudeau, de liberale premier
van Canada van 1968 tot 1984, heeft gelijke kansen voor iedereen, sociale
rechtvaardigheid en een collectief gezondheidszorgstelsel ingevoerd. Dit zit
inmiddels diepgeworteld in de samenleving. Het leidt tot harmonie, tolerantie en respect. Dat zag je. Dat voelde je. Ook bij de jonge generatie. Hier
kunnen we zeker van leren.
Canada is een ‘merk’ dat volop in de markt gezet is. Ook hier kunnen we
van leren om dorpskernen en Bernheze beter op de kaart zetten. We hebben zoveel moois te bieden: Ons Bourgondische en vriendelijke Brabant, ons
prachtige Berhezer groen, de Bernhezer culturele parels. Waarom zo bescheiden? Laten we t-shirts of sweaters met een leuke dorpsslogan gaan verkopen.
De bescheiden dorpskernborden vervangen door enorme letters. Dan er eentje weglaten die door een mens
gemaakt kan worden. Leuk voor Istagram of Facebook! En zo rollen onze dorpskernen dan de wereld in.
Zo simpel is het. Maar dit alles begint bij trots zijn op!
Als we daar nu eens mee beginnen?
Hieke Stek, bestuurslid Lokaal.

Mathieu: ‘D66 juicht het burgerinitiatief dan ook
toe en zal erop toezien dat er een toereikende,
toekomstbestendige oplossing komt voor de
problemen waarop het initiatief zich richt’

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.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

ttering

autobele

is
www.g a afg raf

c h. 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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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Harold van Breemaat
uit Nistelrode

Winnaar:
Maria van den
woordzoekermaken.nl
Nieuwenhuizen
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Nederlandse Steden

j alle verborgen woorden

WOORDZOEKER:
I

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

BOEK ‘DE ZON ACHTERNA,
15 JAAR LA COLLINE’
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys,
Laar 28 Nistelrode. Geopend:
maandag t/m donderdag
9.00 tot 17.00 uur en
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Een verzameling verhalen,
anekdotes, foto’s, recepten
en vertellingen van 17 jaar
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

_____________________

B R

TE KOOP

STUK FRIKANDEAU
500 GRAM VOOR € 3,50
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

n
le
e
e

MOOIBERNHEZERTJES

DIVERSE SOORTEN
HAARD- EN KACHELHOUT
Datum _____________________
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
vinden in deze woordzoeker?
073-5032789/073-5034492.

U D K Y B M U A E

AANGEBODEN

A E N H H S Y E G P K V
R E F E R O L B E P A L
E M F

I

R T H W O V Y N Z N N D
I

U C U R L B

I

C O N Q G E C G H E P N
H Z W Q E M S G H Z T G
T A M E R S F O O R T E
L E B D R A C H T E N N
Zoek: AMERSFOORT, APELDOORN, BARENDRECHT, DRACHTEN
HAARLEM, HOUTEN, KAMPEN, TERNEUZEN, VLAARDINGEN
ZOETERMEER

MERSFOORT

DRACHTEN

UW LEVENSVERHAAL/
GEBEURTENIS/REIS OP
PAPIER?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.
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.
CADEAUTJES EN LEUKE
HEBBEDINGETJES.
Vanaf nu bij Two4you in
Nistelrode. Afhalen mogelijk of
gratis verzending vanaf € 30,-.
Bezoek onze webwinkel
www.two4you.nl of neem
contact op via info@two4you.nl.

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

D E U A M O E G E J E R

FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.

APELDOORN

BARENDRECHT

HAARLEM

HOUTEN

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.

e

Tekst?

HEESWIJK-DINTHER - Na een zeer zonnige zomervakantie gaat
CC Servaes weer van start met de maandelijkse keezavonden. De
woordzoeker
is uitgeprint
op WoordzoekerMaken.nl
eerstkomende avond
is vrijdag 14 september.
Vervolgens kun je ook
alvast de volgende data noteren in je agenda: vrijdag 12 oktober,
vrijdag 9 november en vrijdag 21 december.
De organisatie is opnieuw 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.

Op de keezavonden zal de zaal
open zijn om 19.00 uur en wordt
er om 19.30 uur gestart in vijf
ronden. Mocht je op het laatste
moment nog besluiten om mee
te spelen dan kun je je om 19.00
uur aanmelden bij de spelleider
van die avond.
Tot ziens op vrijdag 14 september in CC Servaes, naast de
Dintherse kerk. Veel spelplezier
alvast!

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

PERSONEEL

ntje
Extra zakce ?
bijverdienen
Word
bezorger van
deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

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.

NosTos
radio

het gevoel
van toen!

www.radionostos.nl

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

De keezavonden
AARDAPPELS SCHILLEN EERST
TERNEUZEN in VLAARDINGEN
CC Servaes gaan van start
OETERMEER

AMPEN

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES

PROBLEMEN MET UW HOND?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.

GEVRAAGD

Z R U L A H M A

N R J W A U D T N X P A

E E T R

Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

Zie oplossing pagina 34
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Wat heb je nodig en wat wil je leren?
Nieuwe aanpak laaggeletterdheid

De officiële aftrap van het project

Profielen
Marian heeft vier profielen heel
minutieus beschreven met uiteenlopende kenmerken. Per
profiel leverde dat 50 mogelijke
leervragen op. Daarmee kun je
een leerprogramma op maat maken. De profielen heten: Elly (4555 jaar, is mantelzorger en wil
Annie Jacobs vertelt aan Marian Janssen over haar ervaringen

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - In het kader van de alfabetisering vond afgelopen week maandag in Heesch de officiële
aftrap plaats van een nieuw programma om laaggeletterden beter te bereiken en bij te scholen. Gelet op
landelijke schattingen, zo’n 10% van de bevolking, maken te weinig mensen gebruik van het huidige
cursusaanbod. De aanpak van Marian Janssen-de Goede van bureau Zet een Punt is gericht op specifieke groepen mensen om hen over de drempel te helpen.
Nieuwe aanpak
Wethouder Rein van Moorselaar:
“Laaggeletterdheid betekent niet
alleen niet goed kunnen lezen,
schrijven en rekenen, maar ook
niet met de computer kunnen
omgaan. Vaak redden mensen
zich wel zonder deze vaardigheden, soms zijn ze zelfs succesvol.
Maar hoe fijn is het om dat ontbrekende stukje ook te kunnen?
We hebben veel vertrouwen in
Marian en haar aanpak en hebben onze nek uitgestoken.”
Nieuwe kansen
Marian: “Het beeld dat laaggeletterden zielig aan de onderkant
van de maatschappij zitten klopt

niet. Deze mensen kunnen veel,
alleen net een stukje niet. Daarom heb ik een positief programma ontwikkeld. Delen daarvan
heb ik op verschillende plekken al
succesvol uitgevoerd. Ik formu-

Van Moorsselaar over de bereikbaarheid van laaggeletterdheid

puzzel mee & win!

leer nieuwe kansen. Wat heb je
nodig om de stap te zetten die je
wilt en welke vaardigheden moet
je daarvoor aanleren? Dat is voor
iedereen anders.”

Marian Janssen geeft uitleg over
haar project KLASSE!

Een leerprogramma op maat
graag alsnog een betaalde baan,
bijvoorbeeld in de zorg), Gerard
(60+, actief in verenigingsleven,
heeft bijvoorbeeld een vraag op
gebied van de computer), Wesley
(18-35 jaar, zit in handel of is
klusser, wil bijvoorbeeld eigen
bedrijf beginnen of leren iets te
verkopen via Marktplaats) en Fatima (jonge moeder, heeft in Nederland onderwijs gevolgd, wil
haar kinderen helpen met huiswerk of wil een betaalde baan).
Bernheze
Een werkgroep, bestaande uit de
bibliotheek, ONS welzijn, IVIO,
ROC de Leijgraaf, Stichting Lezen en Schrijven en de gemeente
Bernheze, fungeert als klankbord

2. Wat kun je bekijken bij Halley?

3. Wie ontmoet Aurora?

4. Wie had vorige week dinsdag een boekpresentatie?

5. Welke speelfilm komt naar Bernheze?

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

leren in de zorg hun MBO-1 of
MBO-2 diploma halen, met ondersteuning in taal en rekenen als
dat nodig is. We verspreiden een
flyer en op de website van de gemeente komt een ‘Elly-pagina’.”
Landelijk beschikbaar
“Ook in de rest van het land
groeit de belangstelling voor dit
programma. Omdat veel organisaties de ontwikkeling financieel ondersteund hebben, kan
het materiaal straks vrij gebruikt
worden.
De site www.ikwildatleren.nl
geeft informatie over het programma en wordt zo snel mogelijk gevuld met materialen en
cursusaanbod in gemeenten.”

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 10 september 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemen Salon.

1. Naar welke plaats heeft Glenn Coldenhof zich gevochten?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

en richt zich samen met Marian
op de uitvoering in Bernheze.
“We starten een wervingscampagne gericht op ‘Elly’s’, vrouwen die zorgzaam zijn en graag
betaald willen werken. Voor
sommigen betekent dat beter
leren lezen. Anderen kunnen in
een duaal traject van werken en

6. Van wie is de expositie Steen en staal in beweging?

Winnaar vorige week: Herman van der Wijst
Het antwoord was: wasdag
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BERNHEZE BOUWT
Bouw appartementen kruispunt Heesch
HEESCH – De vorderingen op de bouwplaats naast het kruispunt
Graafsebaan-Nistelrodeseweg bleven een poos aan het zicht onttrokken door de reclame op het hekwerk rondom het terrein. Maar
met het bereiken van de eerste verdieping van de twee appartementencomplexen wordt het werk van aannemersbedrijf Peter Peters
zichtbaar. Alexander Schoonenberg en Daniël Dobbelsteen, respectievelijk commercieel directeur en projectleider bij het bedrijf, grijpen het moment aan om alles te vertellen over de huurwoningen in
aanbouw.
Het gesloopte voormalige restaurant was in handen van gebroeders De Lorijn en Peter Peters.
Na de crisisjaren is het plan herontwikkeld tot 42 appartementen en een commerciële ruimte.

het complex in bezit van enkele particuliere beleggers. Als de
bouw geen vertraging oploopt,
zijn de appartementen eind mei
2019 gereed. Grofweg de helft
ervan bevat een slaapkamer en

Toen de koopmarkt instortte, moest
het project herontwikkeld worden
De bouw ervan is in maart opgepakt door aannemersbedrijf
Peter Peters. Het originele plan
was om op deze locatie grote
appartementen te bouwen, maar
toen de koopmarkt instortte,
moest het project herontwikkeld
worden. De nieuwe focus: kleinere appartementen, beschikbaar voor verhuur. Inmiddels is

een woonkamer, de andere helft
twee slaapkamers en een woonkamer. Schoonenberg: “Met dit
project spelen we in op de vraag
naar betaalbare huurwoningen.
We richten ons hoofdzakelijk op
starters op de woningmarkt (een
of twee personen), maar ook senioren kunnen hier terecht want
de gebouwen zijn voorzien van

Impressie van 42 appartementen en commerciële ruimte 

een lift.” Dat is niet het enige
gemak, verzekert hij. “Denk aan
een eigen parkeerplaats, berging
en balkon. Wat betreft energiezuinigheid zitten potentiële
bewoners gebakken. De appartementen zijn goed geïsoleerd,
de kozijnen luchtdicht gemaakt.
Ten slotte de bereikbaarheid: het
busstation is zichtbaar vanuit het
raam en de snelweg is dichtbij.
“Lag deze locatie ooit nog aan

de rand van Heesch, na de verbouwing van het centrum woon
je er haast middenin. Ik verwacht
dan ook dat de appartementen
snel verhuurd worden. Belangstellenden kunnen begin volgend
jaar onze website in de gaten
houden.”
Gesmeerd
Voordat het zover is, moet er nog
heel wat arbeid verricht worden.

PREFAB, DUS
NET LEGO
Vanuit de bouwkeet is het werk
van de lijmers zichtbaar: opgestapelde kalkzandsteen elementen.
Allemaal prefab: in de fabriek op
maat gemaakt. “Net Lego, hè?”,
grapt Dobbelsteen. Maar zijn
vergelijking gaat wel op. “Met

De uitvoerder/voorman

Het leggen van de eersteverdiepingsvloer

Waterstraat 5 - 5374 KB Schaijk
0486-461505

Met grote precisie worden de
blokken gelijmd

27

Woensdag 5 september 2018

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

vordert gestaag
Enco van Grinsven is al ruim
20 jaar de absolute specialist in
het bewerken en toepassen van
diverse soorten metaal.

Nieuwe voorraden

Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Marcel van der Steen

Commerciële ruimten

prefab houd je de snelheid er
in.” De planning verloopt dan
ook gesmeerd.
De vertraging die in het begin
ontstond door te laat geleverde
materialen is inmiddels weggewerkt. Als eenmaal de eerste verdieping een feit is, verwachten
de mannen dat het snel gaat: per
vier weken een verdieping erop.
Gemiddeld genomen lopen er
per dag tussen de twintig en dertig mensen op de bouw om die
klus te klaren. Wat daarbij helpt,
is de ervaring van het bouwbedrijf met soortgelijke projecten,
bijvoorbeeld aan de Dorpstraat

in Geffen en het voormalige ABN
Amro-pand aan de Molenstraat
in Oss.

William Toonen

Vendelweg 18 • 5388 RV Nistelrode • 0412-613310 • 06-19665564
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BERNHEZE BOUWT
Column Albertine
Nazomer
Wat een heerlijk lange zomer hebben we achter
de rug. Iedereen heeft genoten van het warme
weer. En wat staat ons nog te wachten? Zullen
we nog een fijne nazomer krijgen?
Niemand weet daar het antwoord op. Wat we
wel weten en wat we ook al echt merken in onze
woonwinkel is dat het vroeger donker is en dat
het binnen weer gezellig willen
we
maken. Gelukkig stroomt onze
winkel weer vol met de mooiste
woonaccessoires van PTMD,
Riverdale en Riviera Maison. En
wat worden we hier met z’n
allen blij van!

collecties. Natuurlijk wordt er gekeken naar het
modebeeld, maar het gaat nog veel verder. Dit
najaar speelt vrouwelijkheid een hoofdrol in alle
thema’s die we zien. Elegant, stijlvol, stylish en
decoratief zijn kernwoorden en dit zien we terug
in de mooie materialen en kleuren. Rijke fluwelen
stoffen in mooie poederachtige kleuren en ronde
vormen worden afgewisseld met een gouden
touch, wat zorgt voor een mooie afwisseling.
Als we nog een maand verder kijken wanneer we
de kerstcollecties al binnen verwachten zien we
dat goud/roze een belangrijke rol speelt en zorgt
voor een super chique/luxe gevoel.

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

e
Vernieuwd
!
showroom

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

Een gevoel dat elke vrouw wil hebben, toch?
Graag vertel ik deze keer
wat meer over de achterliggende gedachte van deze
Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJ

KwaliteitSCHERPE PRIJS
VOOR EEN
KWALITEIT
SCHERPE PRIJS
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

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

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

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

Vluchtoord 37A, 5
Industrieterrein Vl
T 0413 - 27 01 10

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

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

Verftip

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

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Kozijnen en plinten kun je
handig afplakken met schilderstape, maar deurknoppen
zijn al een stuk lastiger.
Tip: wikkel ze in de aluminiumfolie.
Ook handig: voorkom vieze
verfbakjes door ze in te pakken met aluminium. Als je
klaar bent met verven, haal je
de folie eraf en schoon is het
bakje.

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50kozijnen
- Vinkel
Kunststof
06-10189411

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

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl - www.erveza.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
‘VERDUURZAMING VAN JE WONING, HOE PAK JE DAT AAN?’

Waarom Energie
Besparen?
Jan Jacobs, energieambassadeur van Bernheze
Afgelopen jaar nam ik deel
aan het project Energieweverij. Deels vanuit mijn
persoonlijke belangstelling
en deels vanuit mijn rol als
voorzitter van de Bernhezer
Buitenwacht. Meepraten
over een groenere ontwikkeling binnen Bernheze
betekent voor mij ook letterlijk kleur bekennen en de
daad bij het woord voegen.
Gezien het energiebeleid nu
en straks wil ik tijdig mijn
woning verduurzamen voor
mezelf en voor de toekomstige bewoners.
Situatie nu
Ik woon in Heesch in het huis
waar ik geboren en opgegroeid
ben. Bij de verbouwing in 2000
kwam een nieuwe verwarmingsinstallatie. In 2018 is de
kachel geleidelijk aan vervanging toe.

Wat nu?
Uit enkele bijeenkomsten van de
Energieweverij werd me al snel
duidelijk dat alleen een warmtepomp aanschaffen niet werkt.
Daarom eerst een onafhankelijk
advies aangevraagd.

Energiescan
Vanuit ‘Brabant woont slim’
kwam energieadviseur Milko
van Wegberg met de energiescan. Op een prettige en grondige wijze hebben we samen de
huidige situatie bekeken. Een
woonhuis deels uit 1956 en deels
uit 2000. Veel vloeren met vloerverwarming en dus geschikt
voor een warmtepomp. De isolatie van de muren en ramen moet
echt beter. Ook de dakisolatie
kan beter. Hoe houd ik ’s winters
de warmte binnen? Hoe houd ik
’s zomers de hitte buiten?
Milko kwam met goede vragen.
Wat wil ik als eigenaar van het
huis? Wil ik een snelle aanpak
met beperkte aanpassingen of
ga ik voor de grondige aanpak?
Ga ik voor bewezen techniek
of durf ik het avontuur aan om
nieuwe technieken toe te passen? Ik kies voor de nieuwe
technieken.

Oplossingen
Milko kwam ook met kennis
van de nieuwste technieken. De
gangbare isolatie van een dak
houdt beperkt stralingsenergie
tegen. Combinatie van isolatietechnieken levert een betere iso-

Jan Jacobs

Foto: Jan Gabriêls

latie op. Voor een warmtepomp
heb je een energiebron nodig.
Dat kan de warme lucht zijn,
bodemwarmte, zonnewarmte,
energiepanelen en ook een voorraadvat met de opslag van energie voor de warmtepomp. Hier
kies ik voor de combinatie van
zonnepanelen, warmtecollectoren en opslag.

Resultaat
Milko heeft een gedegen rapport opgeleverd. Ik kies voor een
grondige aanpak van zowel de
isolatie als verwarming van mijn
huis. Ik wil grotendeels ‘van het
gas af’. Die investering betaal ik
met de verlaging van de ener-

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

giekosten. Daarbij ga ik met een
goede adviseur het gesprek aan
met een aannemer, die niet bang
is van een uitdaging. De voordelen van het energieadvies wegen volgens mij ruim op tegen
de kosten van dit advies.

Energieweverij
Kom naar de inspiratiebijeenkomst van de Energieweverij op
10 oktober. Op deze avond kun
je je opgeven voor een energie-

advies op maat voor jouww woning. Mensen in Bernheze, die al
zo’n advies hebben gehad, vertellen dan hoe zij dat hebben ervaren. Je kunt daarover met hen
in gesprek gaan.
De avond vindt plaats in CC De
Wis in Loosbroek, vanaf 17.30
uur. De EnergieWeverij begint
om 17.30 uur met broodjes en
soep en start om 18.00 uur. Noteer het alvast in je agenda!

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN
n n

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

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

Laadpalen

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl

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

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

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

www.omega-it.nl
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Wandeling Slabroekse heide
en wolvilten op het erf

Foto: Frank van Dorst

SLABROEK - Natuurcentrum De Maashorst organiseert samen met IVN natuurgidsen op zondag 9 september een wandeling over de Slabroekse heide. Meestal bloeit de hei van half augustus tot half september. Hoe zal de heide er nu na zo’n hete zomer bij staan? Deelname kost € 3,- voor volwassenen en
€ 2,- voor kinderen. De wandeling start om 10.30 uur en neemt zo’n anderhalf uur in beslag.
Op het erf van het natuurcentrum wordt die dag een demonstratie wolvilten gegeven. De
toegang hierbij is gratis. Meer
informatie is te vinden op www.
natuurcentrumdemaashorst.nl.
Terwijl de zomer op zijn einde loopt, kleuren de anders
groen-bruine heidevelden prachtig paars. Dit jaar heeft de heide
het zwaar te verduren gehad
onder de vele tropische dagen
met weinig tot geen neerslag.
De Maashorst heeft vier grote
heidevelden waarvan er twee
erg dor uitzien, één matig bloeit
en één waar de invloed van de
warmte schijnbaar geen invloed
heeft gehad; de Slabroekse heide.
Met een beetje geluk zullen de
wandelaars op deze heide ook
de schaapskudde tegenkomen.
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Nederland ontmoet
Polen bij de Meierijsche
Museumboerderij

HEESWIJK-DINTHER - In onze
regio, vooral in de tuinbouw,
werken honderden Poolse mannen en vrouwen. Steeds meer
Polen wonen, met hun gezin,
permanent in Nederland.
Open Monumentendag 2018,
met als thema ‘In Europa’, is voor
de Meierijsche Museumboerderij
een mooie aanleiding om eens
kennis met elkaar te maken.
Heemkundevereniging De Wojstap ondersteunt met een boeiende fototentoonstelling.

Deze natuurlijke grasmaaiers
voorkomen dat de heide dichtgroeit met opschot van grassen
en struikjes. Tijdens de wandeling vertellen de natuurgidsen
over de rol die hei heeft gespeeld
in het verleden voor boeren,
voor de natuur en natuurbeheerders. Bij terugkomst op het
erf kan men een kijkje nemen
bij een wolviltdemonstratie. De
schapen op de heide zorgen im-

mers niet alleen voor het beheer,
maar leveren met hun dichte
vacht ook de grondstof voor tal
van producten.
Vertrek is om 10.30 uur vanuit
het natuurcentrum. Opgeven
voor deelname is verplicht en
kan aan de infobalie van het
natuurcentrum, telefonisch via
0412-611945 of via
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

Deze middag presenteren wij:
- De betere mais variëteiten voor nu en de komende jaren.
- De nieuwste ontwikkelingen in de genetica van mais.
- Oplossingen met diverse soorten grassen, groenbemestersen
GLB+ en vanggewassen.
- Goede voorlichting in te zaaien mais varieteiten in het
volgend seizoen.
De demodag begint om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Een
hapje en een drankje staan voor u klaar deze middag, net als
onze mensen die u graag te woord staan om al uw eventuele
vragen te beantwoorden.
Wij heten u welkom op dinsdag 11 september, Singel in Heesch.

Op 9 september ben je tussen
11.00 en 17.00 uur van harte
welkom. Het museum en het
evenemententerrein zijn, vanwege Open Monumentendag,
gratis toegankelijk.
Om 12.00 uur is er een tweetalige openluchtmis, met medewerking van pastoor Joost Jansen en
Teresa Nowacka, en in het boerderijmuseum wordt tweetalig
uitleg gegeven. In de bioscoop
zijn doorlopende filmvoorstellingen over Polen te bekijken.

Een land met mooie natuur en
cultuur, eigenlijk vlakbij, maar
helaas nog te weinig bekend bij
Nederlanders.
Een enthousiast gespecialiseerd
reisbureau vertelt over Polen en
reizen naar Polen. Ook de Bernhezer Stichting Kobylin geeft informatie. Er is een gezellig terras,
live muziek en het team van de
historische groentehof vertelt
over tabak en andere wonderlijke planten. Daarnaast zijn er ook
Oud-Hollandse spelletjes voor
jong en oud en de museumbakkers bakken het heerlijke, bij
velen geliefde, boerderij vloerbrood. De boerderij produceert
nog meer lekkers wat geproefd
en gekocht kan worden! Ook
wordt er opnieuw overtollig antiek aangeboden. Het zou toch
jammer zijn als je er deze keer
niet bij was...
Meer informatie over dit altijd
weer boeiende museum lees je
op www.museumboerderij.nl.
Volg ons ook op Twitter
www.twitter.com/HansvanSleuwen
Tot ziens!

TELEFOON (0413) 340 006
U kunt bij ons terecht voor:

• Glas
• Behang
• Schilderwerk

Vraag tijdig uw offerte aan voor schilderwerk
Schildersbedrijf Dekkers BV
Heuvel 9 - 5476 KG Vorstenbosch
0413-340006
dekkers-schildersbedrijf@home.nl
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Expositie Hans van Uden
‘Steen en staal in beweging’
SCHIJNDEL/NISTELRODE - Hans van Uden (1960) is zijn hele leven bezig met vormgeven en vanaf zijn 23e als kunstenaar actief. Aanvankelijk als schilder, later in de
grafische vormgeving en sinds twintig jaar als beeldhouwer. Hij is autodidact maar is
veel in de leer geweest bij ervaren steenhouwers.
te tasten. De combinatie van vormgeven
en fysieke arbeid brengt hem tot zelfreflectie. De eigen vorm die een steen in
zich draagt is vaak het startpunt van een
beeld.
Een stuk van de oorspronkelijke steen
laat Hans altijd bestaan. Hierdoor lijken
de beelden uit de steen te ontspruiten en
ontstaat een krachtenveld tussen ruwe
steen en de uiteindelijke vorm en versterken zij elkaar. Meestal werkt hij naar
model, waarbij hij de zelfbeleving van het
model probeert te verbeelden. De laatste
jaren gebruikt hij zijn ervaring om de stap
naar abstractie meer te zetten. De steen
en diens vorm is het uitgangspunt. Van
daaruit worden met corten staal accenten
aangebracht die de vorm versterken.

Het materiaal dwingt respect af en daagt hem uit om
zowel zijn fysieke als creatieve grenzen af te tasten
Hij kiest al sinds het begin voor harde
steensoorten. De weerstand van het harde materiaal trekt hem aan. Het materiaal
dwingt respect af en daagt hem uit om
zowel zijn fysieke als creatieve grenzen af

Zijn expositie is te zien van 8 tot en met
28 september in het Museum Jan Heestershuis in Schijndel.
Dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00
uur behalve op maandag.

BBQclub ‘on tour’

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
• Exclusief btw
De tienkoppige bbq-club met Bas Geenen, Roel Geenen, Hein Geenen, Rik van Dommelen,
Bob van Dommelen, Ronald Bijl, Niels Kanters, Arno van der Burgt en Coen Jansen.
Afwezig op foto: Mardo van den Heuvel.

• Je ontvangt een proefdruk

VORSTENBOSCH - De maandelijkse,
maandag Bbq-Club is On Tour gegaan
naar aanleiding van hun 14,5-jarig bestaan. Radio Palomala werd geregeld
met ouderwetse knallers.

• Maximale levertijd vier weken,
na akkoord

Hein Geenen, de pr-man van de dag:
“Elke eerste maandag van de maand, de
dag waarop ook de sirenes gaan, gaan we
ergens op tour binnen Vorstenbosch. Onlangs streken we neer bij het Bernhezer
Monument met de dj van Radio Palomala, Frank Mulders, beter bekend als ‘Polleke’. Chauffeur Dirk Geenen bracht ons
naar die plek. Later op de avond zorgde
de invallende duisternis voor nog meer
gezelligheid!”

ttering

• Full colour

autobele

• Te bestellen tot 12 oktober 2018

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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Nieuwe voetbalplaatjesseizoen HVCH gestart

Anke en Chris

Het Jumbo Sterrenteam en het HVCH Sterrenteam

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Na maar liefst tien jaar was het afgelopen zaterdag eindelijk zover. In de gloednieuwe kantine werd de start gegeven voor het nieuwe voetbalplaatjesseizoen van HVCH. Een grootse organisatie
met dank aan Jumbo Wiegmans.
Een boek waarin 1.147 plaatjes
geplakt kunnen worden van de
leden van maar liefst 73 teams.

(Algemene Verordening Gegevensbescherming), die sinds mei
2018 van kracht is.

De organisatie, die bestaat uit
Marcel en Irma Bonte, Janneke
Menkveld en Anke Wiegmans,
heeft het goed voor elkaar, ook
al was het soms wat moeilijker in
verband met de nieuwe AVGwet

Het officiële gedeelte begon om
10.30 uur bij HVCH met een
voetbalwedstrijd van het Jumbo
Sterrenteam tegen het HVCH
Sterrenteam. De scheidsrechter
bij deze wedstrijd was oud-voor-

zitter van HVCH, Chris Ploegmakers. Uiteindelijk won het
HVCH Sterrenteam de wedstrijd
met 2-4.
Aparte details van de wedstrijd
waren het wisselbeleid van het
team van Jumbo én een rode
kaart voor Vince Minten, voetballend bij HVCH en werkzaam
bij Jumbo Wiegmans!

Hierna werd iedereen verzocht
naar de kantine te komen waar
Anke Wiegmans als eerste het
team van Marcel, Irma en Janneke hartelijk dankte met een
levensmiddelenpakket. Vervolgens: werd het eerste exemplaar

EERSTE EXEMPLAAR
AAN CHRIS
OVERHANDIGD
van het voetbalplaatjesboek
overhandigd aan Chris Ploegmakers. Hierna kreeg elk lid van
HVCH een boek en werden de

eerste plaatjes uitgereikt aan iedereen die in de kantine zat.
Jumbo Wiegmans zal binnenkort
nog enkele extra acties met betrekking tot de voetbalplaatjes
organiseren.
Bijvoorbeeld: als je het team
waarin je zelf speelt compleet
hebt maak je kans op een ontbijt voorafgaand aan je volgende
wedstrijd.
Het boek is te koop bij Jumbo
Wiegmans voor € 2,95 en voor
elke € 10,- aan boodschappen
krijg je een pakketje met acht
voetbalplaatjes.

BERNHEZE SPORTIEF
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voetbal

Vrouwen 1
Prinses Irene verslaat
Bekkerveld voor de beker

HEERLEN/NISTELRODE - Voor de eerste serieuze wedstrijd moesten de Strijbosch vrouwen naar het verre Heerlen. Bekkerveld is een
eersteklasser die vorig jaar achtste is geworden in deze klasse. Deze
wedstrijd was uiteindelijk geen probleem voor de dames; 0-1.
De eerste helft was redelijk gelijkopgaand. Bekkerveld speelde
ietwat optimistisch met lange
ballen op de voorhoede, daar
waar Prinses Irene wat zoekend
was. De intenties waren er zeker
voor de Strijbosch dames maar de
uiteindelijke uitvoering was niet
altijd even gelukkig. De terechte
ruststand was dan ook 0-0.
Nadat trainer Alex Sangoer in de
rust de bekende punten op de
i had gezet en drie wissels had
toegepast, liep het allemaal iets
beter in de tweede helft. De organisatie stond beter en er zaten
weer wat automatismen en combinaties in. Hoewel Bekkerveld
goed mee deed was de voor-

sprong op dat moment toch wel
logisch. Na wat kansen via Sharron en Elien werd de wedstrijd
uiteindelijk door een scrimmage,
die door Nicole uiteindelijk afgemaakt werd, op slot gegooid.
De eerste stap in de beker is in
ieder geval gezet. Woensdag
eerst maar een oefenwedstrijd
tegen JO17-1 van Prinses Irene.
Daarna zondag om 11.45 uur de
volgende bekerwedstrijd tegen
regio- en klassegenoot Nooit
Gedacht vrouwen 1.
Opstelling: Demi, Hilde, Nika,
Britt, Lindy, Jaimy, Veerle, Fleur
(45ste Femke), Floor, (45ste
Elien) Nicole, Anouk (45ste Sharron).
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hockey

Eerste succesvolle editie van
de Heesch Cup 2018 bij MHC Heesch!

HEESCH - Afgelopen zondag heeft op de hockeyclub de eerste editie van de Heesch Cup plaats gevonden. De Heesch Cup is een toernooi georganiseerd voor de eerste Dames en Heren teams spelende in
de derde en de vierde klasse. In totaal streden vijf Dames- en zes Herenteams om de Heesch Cup 2018.
Het was een fantastische sportieve dag met veel Brabantse gezelligheid. Uit verschillende delen van het
land kwamen de gastteams naar de Heesche hockeyclub en hebben genoten van de warme gastvrijheid
van MHC Heesch. Er was een heerlijke lunch verzorgd, die mede mogelijk gemaakt was door Jumbo
Wiegmans.
De wedstrijden werden begeleid
door een kundig team van negen scheidsrechters. Zij hebben
ervoor gezorgd dat alle wedstrijden goed verliepen. Voor
de scheidsrechters was dit openingstoernooi net als voor de
deelnemende teams een mooie
en welkome voorbereiding op
het komende seizoen, dat volgend weekend van start gaat.
Bij de dames heeft IJburg de eerste Heesch Cup gewonnen en
bij de Heren Westerduiven. Zij
zullen volgend jaar weer hun titel komen verdedigen in Heesch.
MHC Heesch heeft laten zien
dat zij als club prima in staat is
een goed georganiseerd toer-

nooi te kunnen organiseren en
deze nieuw geboren traditie zal
volgend jaar voortgezet worden.

NIEUW GEBOREN TRADITIE
ZAL VOLGEND JAAR
VOORTGEZET WORDEN
Mede door de geweldige hulp
van alle vrijwilligers van de club
is deze eerste editie een fantastisch succes geworden. Ook de
toeschouwers hebben bijgedragen aan een gezellige sfeer op
de club.
MHC Heesch is bezig om weer
een sociale ontmoetingsplek

voor jong en oud te worden,
door evenementen als de Heesch
Cup te organiseren. Graag nodigt de club iedereen uit om
eens een kijkje te komen nemen
in het mooi verbouwde clubhuis
en te genieten van de geweldige
sportprestaties van haar teams.
Op zondag 9 september spelen
alle seniorenteams van Heesch
thuis en dat wordt dus wederom
een mooie dag vol spectaculair
hockey en Brabantse gezelligheid.
Kom dan dus een kijkje nemen
op de club en ervaar het plezier
en de gastvrijheid waar MHC
Heesch bekend om staat.

kaarten/bridgen
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motorcross

Glenn Coldenhoff vecht zich
naar zevende plaats in MXGP

Heesche badmintonners
in het nieuw

TURKIJE/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team is in de achttiende wedstrijd
om het wereldkampioenschap MXGP in Turkije op een zevende plaats geeïndigd. Coldenhoff pakte in
de eerste manche een goede start en wist na een constante manche als zesde over de finish te komen.
In de tweede manche maakte hij in de beginfase een fout maar vocht door tot in de slotfase en wist er
in het sterke deelnemersveld nog een zevende plaats uit te halen.
Commentaar Glenn: “Het weekend begon goed en ik wist vierde
motorsport
te worden in de kwalificatieheat.
Ook had ik een goed gevoel op
de baan waardoor ik met vertrouwen uit keek naar de zondag. Ik wist dat het een zware
zondag zou worden maar wanneer ik goede starts zou pakken
zou ik mee kunnen doen met
de topjongens aan de kop. Ik
geloofde erin dat een podiumplaats mogelijk moest zijn. In het
begin van de eerste manche had
ik wat moeite, maar een zesde
plaats was oké. Ook in de tweede manche pakte ik een goede
start, maar ik maakte een fout
waardoor er nog drie lokale rijders achter mij reden. Ik heb mij

door het veld terug naar voren
gevochten en wist nog als zevende over de finish te komen.
Al met al is het goed maar dit
zijn niet de resultaten die ik wil.

We nemen nu een paar dagen
vrij na de drie Grand Prix’s achter
elkaar, de hitte en het reizen, en
dan gaan we ons voorbereiden
op de Grand Prix van Assen.”

vissen

Viswedstrijden jeugd visclub de Bleeken

Robin van de Laar (jongste jeugd) met zijn vader

Roy Dollevoet (oudste jeugd)

HEESCH - De tiende en tevens laatste wedstrijd van dit seizoen zit
er op voor de jeugdvissers van visclub de Bleeken. Ook deze wedstrijd werd gevist op de Slothoevevijver en wel op 30 augustus.
Het was een prachtige zonnige
avond zonder wind en het water
was zo glad als een spiegel. De
vissen hadden er zin in en sprongen zichtbaar, maar buiten bereik van de hengels, in het rond.
Het was dus zaak om de vissen
binnen het bereik van de vaste
stok te krijgen. Wederom kwam
het aan op techniek maar de negen heren, inmiddels behoorlijk
ervaren, slaagden er deze avond
ook in om veel vis te vangen en

veilig te stellen in de leefnetten.
Het totaal aan gevangen vis
kwam uit op 52.260 gram.
De uitslag van deze laatste wedstrijd is als volgt:
Jongste jeugd
1. Robin van de Laar
2. Joey Govers
3. Dean van Duijvenbode.
Oudste jeugd
1. Roy Dollevoet

Foto’s: Jan Oliemeulen

2. Marvin van Lith
3. Max van Grinsven
4. Brian van de Helm
5. Luca van Erp
6. Rick Hartogs.

HEESCH - In de zomer is er door de mensen van de Heesche Badminton Vereniging hard gewerkt om het nieuwe seizoen goed te laten starten. Dat harde werken is niet voor niets geweest. Inmiddels
zijn de eerste trainingen achter de rug, de competitieteams klaar
voor de start en worden de eerste activiteiten gepland. Maar in en
voor de zomer is er ook hard gewerkt aan een nieuwe look voor de
leden van de vereniging.
Al voor de zomerstop presenteerde de vereniging samen met
partner Hebris.nl een nieuwe lijn
clubkleding. Deze kledinglijn zal
de komende twee jaar het gezicht bepalen van de Heesche
vereniging.
De komende jaren zullen de
badmintonners spelen in het
Heesche blauw, met het logo
van de vereniging op hun borst.
Enkele zijdes van het shirt zijn
nu nog helderblauw. Maar daar
mag wat betreft de vereniging
best verandering in komen. De
club, spelend in sporthal ’t Vijfeiken, is op zoek naar partners
om de lege zijdes van het shirt
in te vullen. Partners die hun

naam willen laten zien in de vele
sporthallen waar de Heesche
badmintonners op bezoek gaan,
en daarvoor in ruil de vereniging

OP ZOEK NAAR
PARTNERS OM DE LEGE
ZIJDES VAN HET SHIRT
IN TE VULLEN
een steuntje in de rug kunnen
bieden. Zo kan de vereniging
ook de komende seizoenen
sportief de gezelligste blijven!
Meer informatie, partner worden of het badminton uitproberen? www.hbv-heesch.nl.

Een bedankje voor alle ouders
die dit seizoen trouw gereden
hebben en er altijd bij waren! Tevens Jo, Mario, Jan, Theo, Roel
en Jeroen ontzettend bedankt
voor de kundige begeleiding.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

Voor informatie en/of aanmelden voor het nieuwe seizoen
stuur een mailtje naar
debleeken@planet.nl

Hengelsport
van de Laar
10% korting op:

alle schepnetten
Geldig t/m 21 september 2018

www.facebook.com/hengelsportvandelaar
Molenstraat 32 - Heesch - 06-13542569
info@hengelsportvandelaar.nl
www.hengelsportvandelaar.nl
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handboogschieten

VV Heeswijk Loop
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Koningsschieten 2018

NISTELRODE - Onlangs was het weer zover. De dag voor en door de leden van handboogschutterij Ons
Genoegen: het Koningsschieten. Hét moment voor de schutter om zich te meten met de andere schutters. In de loop van zaterdagmorgen 25 augustus kwamen de leden binnen gedruppeld. Allereerst werd
de koningin van het afgelopen jaar gehuldigd, daarna volgde een heerlijk ontbijt.
Er werden in de loop van de dag
twee rondes geschoten van 25
pijlen. Tegen het eind van de
middag waren de uitslagen bekend.
Normaal gesproken kan de beste schutter van de dag de keizer
van het afgelopen jaar uitdagen.
Helaas was de keizer dit jaar niet
aanwezig, dus kon dit niet doorgaan.
voetbal

hockey

tennis

basketbal

turnen

volleybal

handbal

De uitslag van het Koningsschieten van 2018 zijn:
Aspiranten
Schildknaap: Finn van Doorn (240)
Ridder: Vince van Nuland (329)
Jeugd
Page: Tim Boeijen (345)
Schildknaap: Joey van den Braak
(369)
Ridder: Martin van den Hogen
(390)
Senioren
Derde van de dag: Ruud Mulder
(446)
Prinses: Miranda van de Veerdonk (445)
Koning: Lammie van der Lee
(449).
Keizer: Mari Wolf.

Wel kon er om de titel prins(es)
worden gestreden door de nummers drie en vier. Dit bleef spannend tot de laatste pijl, maar na
Wil je meer informatie over onze
tien pijlen kon er een blije prinses
vereniging? Kijk dan eens op
HEESWIJK-DINTHER - De VV Heeswijk Loop vindt plaats op za- in ons midden verwelkomd worwww.hbs-og.nl of mail naar
terdag 8 september
plaats.
Deze
wedstrijd
wordt
georganiseerd
den.
secretariaat@hbs-og.nl.
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
in samenwerking met voetbalclub VV Heeswijk en is nieuw in het
Maasland Run Classic circuit. De organisatie heeft er uiteraard alles
aan gedaan om van deze wedstrijd een mooi hardloopfestijn te maken en nodigt dan ook alle hardloopfanaten, jong en oud, beginners
en gevorderden, van harte uit om deel te nemen.
HEESWIJK-DINTHER - Komend weekend begint weer de korfbalcompetitie met op zaterdag de jeugd en
Naast de vijf korfbal
en de tien kilomeden
ingeschreven.
De
starten
op zondag dedarten
senioren. De dames
van senioren 1 en 2 beginnen hun competitie pas op 23 september.
paardrijden
wielrennen
golf
hardlopen
jeu de boule
ter is er speciaal voor de jongere finishlocatie is het clubhuis van
hardlopers een jeugdloop van VV Heeswijk op Sportpark De Na enkele weken van hard trainen,
één kilometer. Na afloop van de Balledonk. De kosten voor deel- verschillende oefenwedstrijden en
wedstrijd is er een prijsuitreiking. name aan de vijf en de tien kilo- een groot korfbaltoernooi voor
Behalve prijzen voor de top drie meter bedragen € 4,-. Deelname de jeugd bij SCMH in Mariaheide
van elke afstand is er dit jaar, aan de jeugdloop is gratis.
afgelopen zaterdag, weet Altior
vanwege het 25-jarig jubileum
ongeveer hoe zij ervoor staat met
van MRC, ook een speciale jubi- Het tussenklassement, de fo- de verschillende teams en zal er
biljarten
judo
snowboarden
kano
leumprijs; een
functioneelduivensport
hard- to’s en
alle overigevissen
informatie skien
vanaf zaterdag
8 september weer
loopshirt met een leuke opdruk over de MRC vind je op www. geknald gaan worden.
voor wie als 25e finisht op de vijf maaslandrunclassic.nl en op Om 9.00 zijn het de welpen van
of de tien kilometer.
www.avoss78.nl. Wil je het jubi- Altior die de eerste thuiswedleumshirt bestellen? Dat kan bij strijd beginnen tegen de welpen
De start van de vijf en de tien elke MRC-wedstrijd of door een van SCMH. Hopelijk wordt het Dus als je een wedstrijd wilt be- vind je alle wedstrijden van de
kilometer is om 17.30 uur. De mail te sturen naar
weer een mooi seizoen met veel zoeken, kijk dan op
dames.
jeugdloop start om 17.00 uur. info@maaslandrunclassic.nl on- publiek.
www.altior-korfbal.nl, want daar Misschien tot dan!
Voor de VV Heeswijk Loop kan der vermelding van je naam en
schaken
dammenvoor aanvang
tot een kwartier
de gewenste
maat. Het shirt kost kaarten/bridgen
van de wedstrijd ter plaatse wor- € 20,-.

Altior begint weer aan competitie

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst: info@demooibernhezekrant.nl

voetbal
1cm b

Prinses Irene verliest ruim in
bekertoernooi
1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

Foto: Teun Bevers

EIJSDEN/NISTELRODE - De verre reis van zo’n 140 kilometer
naar het Zuid-Limburgse Eijsden
is het eerste elftal slecht bevallen. Het werd een vernederende
4-1 nederlaag in het land van ‘t
bronsgroen eikenhout.
Prinses Irene kwam na een kleine tien minuten nog wel op een
0-1 voorsprong via een prach-

tige aanval, met dito doelpunt,
van aanvoerder Gijs van Erp.
Nog voor de rust kwam Eijsden
op 2-1. Na de rust kwam Prinses Irene er niet meer aan te pas
en scoorden de Limburgers nog
twee keer. Persoonlijke fouten,
gebrek aan snelheid, matige inzet en het ontbreken van een
aantal belangrijke spelers waren
mede debet aan deze nederlaag.

motorcross

Maximale score voor Raivo Dankers
VEENDAM/HEESCH - Raivo Dankers van RD10 heeft in het Open Nederlands Kampioenschap 125cc
beide manches weten te winnen. Nadat de crosser uit Heesch de eerste manche met een ruime voorsprong had weten te winnen, kwam hij na een val bij de start van de tweede manche helemaal terug
vanaf een laatste plaats naar de koppositie, om uiteindelijk ook die manche op zijn naam te schrijven.
Geconcentreerd bereidde hij zich
voor op de eerste manche. Hij
kwam goed weg bij de start en
motorsport
nam gelijk de leiding in de wedstrijd in handen. Met een strak
tempo begon hij weg te lopen bij
de concurrentie en bouwde zijn
voorsprong gedurende de wedstrijd steeds verder uit. Ook in de
slotfase werden er geen fouten
meer gemaakt waardoor Dankers onbedreigd naar de zege
kon rijden.

OOK IN DE SLOTFASE
WERDEN ER GEEN
FOUTEN MEER GEMAAKT
De tweede manche begon met
een tegenslag voor Danker, want
Nikita Kucherov kwam bij het
uitkomen van de eerste bocht
vlak voor hem ten val, waardoor

Raivo ook ten val kwam. Vanaf
een laatste plaats moest hij terug
naar voren zien te komen en zette een strak tempo in.
In een hoog tempo begon hij
plaatsen winst te boeken en in
het midden van de wedstrijd

wist hij de koppositie in handen te nemen. Omdat Raivo
een heerlijk ritme had, wist hij in
de rest van de manche nog een
voorsprong van tien seconden
op te bouwen en won zo ook de
tweede manche.
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Fotograaf:
Yvonne Rosenhart
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Evenementen

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

DONDERDAG 6 SEPTEMBER
Mind Walk - Workshop
Orakel- & Inzichtkaarten
Centrum MAIA Nistelrode
Boekstartcoach
Consultatiebureau Nistelrode
Zomersbuffet
D’n Hoek Loosbroek

Jeugdzeskamp
Droevendaal 2 Heeswijk-Dinther
Wandeling Slabroekse heide
en Wolvilten
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
PAGINA 30

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Open dag: Buro Lima
Raadhuisplein 22
Heeswijk-Dinther
PAGINA 4

Ziekenzalving
Zorgcentrum Heelwijk Heesch

SJB Fietscross
Vorstenbosch

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 7 SEPTEMBER
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Moeilijke voeten?
Zorgcentrum Heelwijk Heesch
PAGINA 4
Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 8
ZATERDAG 8 SEPTEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Taarten workshop
Creatief & Lekker Nistelrode
Rommelmarkt
Loosbroek
PAGINA 11
Bernhezer Business Event
The Duke Nistelrode
VV Heeswijk Loop
Sportpark Droevendaal
Heeswijk-Dinther
Racoon
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
ZONDAG 9 SEPTEMBER
Open Monumenten Dag
PAGINA 20 EN 21
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Master class
Creatief & Lekker Nistelrode

Nederland ontmoet Polen
Meierijsche Museumboerderij
Heeswijk-Dinther
PAGINA 30
MAANDAG 10 SEPTEMBER
Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum Meteoor
Oss
Poedja-bardo onderrichtmeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 11 SEPTEMBER
Zonne-ochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Lezing: Boost je huid van
binnenuit
Annelies Medi Spa Vorstenbosch
Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Chakradance - Marianne
Huisman, helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Ouder & kind yoga
Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther
Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel
Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 13 SEPTEMBER
Studiegroep Nagarjuna Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Themadag: assertiviteit
Interpunctie Veghel
Meditatieavond
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Lezing Sjaak van Schijndel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 10
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Workshop Werken met energie
Centrum MAIA Nistelrode
VRIJDAG 14 SEPTEMBER
Herinner je wie jij bent,
Module 2
Centrum MAIA Nistelrode
Flessenactie leden
Dance Team Nistelrode
Nistelrode
PAGINA 10

Alles is Liefde
Centrum MAIA Nistelrode

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 12 SEPTEMBER
Boekstartcoach
Consultatiebureau Nistelrode

BLØF in Concert
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Hoe herken ik een
herseninfarct
De Stuik Vorstenbosch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Open dag Kookstijl
Heescheweg 29 (Strijbosch)
Nistelrode
Dag van de luchtsport
Aeroclub Nistelrode
PAGINA 1
ABBA Fever
CC De Pas Heesch
Rock ‘n Roll helden K5½
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 16
Open dag KDV Klein Drakenstein en BSO de Draken
Burgemeester Breukelstraat
Heeswijk-Dinther
PAGINA 31
ZONDAG 16 SEPTEMBER
RV De Valianten HDL
kampioenschap 2018
Heibloemsedijk 10B
Heeswijk-Dinther
Alpacafarm open &
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
By Boo shopping event
Number3 Heeswijk-Dinther
Koffieconcert: Het Carminis
Consort
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Zanggroep Stanza
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 17 SEPTEMBER
Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 8

ZATERDAG 15 SEPTEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

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

