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Ze bieden een stukje financiële
ondersteuning én ze zijn er
voor hun club.
belangeloos en vrijwillig.

VAN MOOk de ecHte bAkker
Nistelrode, Vorstenbosch,
Loosbroek en gedeelte Heesch
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krant deze week
niet ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

Boven v.l.n.r.: Marcel, Erna, Wilfred, Pierre, Peter en Geert. Onder v.l.n.r.: Ewoud, Frank en Anja

NISTELRODE - De supportersclub werd op 10 december 1968 opgericht door een fanatieke groep supporters, waarvan sommigen nu nog
steeds deel uitmaken van de club. De supportersclub maakt zich sterk voor de vereniging en doet regelmatig een financiële duit in het zakje.
Zo droeg de club onder andere bij aan de overdekte tribune voor het korfbal, een nieuwe geluidsinstallatie, stoelen voor de dug-out, een
droogloopmat voor de kantine, schoenenborstels, een nieuwe lijnmachine en een digitaal informatiescherm. en er zijn financiële bijdragen
voor bijvoorbeeld internationale toernooien voor de jeugd. hoe bekostigt de club dit allemaal?
Voorzitter Peter Pittens: “Wij
hebben het geluk dat we heel
veel leden hebben. Ons ledental schommelt altijd ergens rond
de vierhonderd. De contributie
is met € 10,- per jaar laag, maar
omdat het om zoveel personen gaat vormt dat een mooie
inkomstenbron. Verder verkopen we bij iedere thuiswedstrijd
lootjes. En we hebben natuurlijk
onze jeugdlotto, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt
aan de jeugd.”
Belangeloos
Het bestuur van de supportersclub bestaat uit zeven personen,
die belangeloos en vrijwillig hun
tijd en energie aan de club spen-

een club
mensen
met heel
veel hart
voor ‘hun’
Prinses Irene

deren. Zo gaan bestuursleden
én ex-bestuursleden jaarlijks alle
leden langs om de programma/
lidmaatschapskaarten te bezorgen en om contributie op te halen. Ook in het organiseren van
de jeugdlotto gaan behoorlijk
wat uurtjes zitten. En dan zijn er
natuurlijk om de zes weken de
bestuursvergaderingen. Alles bij
elkaar een behoorlijk pakket aan
taken en uren.
Duidelijk een club mensen met
heel veel hart voor ‘hun’ Prinses
Irene. “Maar het allerliefst staan
we langs de lijn,” lacht Peter. Dat
beamen Ewoud Langenhuizen en
Pierre van de Ven, beiden aftredend bestuurslid na zo’n tien jaar

trouw lidmaatschap. Een club
met weinig verloop binnen het
bestuur, iets om trots op te zijn.
Peter: “De meeste leden blijven
minstens tien jaar lang lid, dat
zegt wel wat.”
Feest!
En nu bestaat de club vijftig jaar.
Reden voor een feestje! Op 24
november organiseert de club
een feestavond voor al haar leden. Komt er dan ook een cadeau voor henzelf? “Welnee”,
lachen de mannen. “Er komt een
cadeau voor Prinses Irene, zoals bij elk jubileum. Want dat is
waar we het voor doen. We zijn
er voor de vereniging: zij blij, wij
blij!”

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Onze jeugdactiviteiten zijn een succes!
Vanaf nu staat ons najaarsaanbod online met onder andere:
• workshops ‘slĳm maken’
• optische illusies

Website
www.demooibernhezekrant.nl
redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters

• bakworkshop voor 5 december
• pimp je slaapkamer

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

• maak je eigen monsters
• hip voor nop

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

• korte cursus tekenen

Vormgeving/DTp
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

en nog veeeel meer! Kĳk snel op www.eĳnderic.nl.

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
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.

rtje...
... Kaasje, wijntje, bie
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

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Donderdag 8 november: 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. Van 19.30 tot circa
20.30 uur. Kosten € 10,- contant
te betalen aan de zaal.
Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Zaterdag 10 november: Dag met
Familieopstellingen door Juno

Welter. Van 10.00 tot 17.30 uur.
Info en aanmelden bij Margareth
Bloemen, 0413-351075 of
margarethbloemen@home.nl.
Donderdag 15 november: Lezing
door Frank van den Dungen. Dit
is de eerste van twee avonden die
elkaar aanvullen. De eerste gaat
vooral over de vier klassieke elementen, de tweede over de vier
elementen met betrekking tot de
horoscoop. Als je bij inschrijving
voor de tweede avond je naam,
geboorteplaats, -datum en -tijd

per mail meestuurt, zal er een
persoonlijke uitdraai van je geboortehoroscoop op deze avond
beschikbaar zijn. Het staat jou uiteraard vrij om voor één van de
twee avonden in te schrijven. De
entreeprijs is € 12,50 per avond.
Schrijf je je in voor beide avonden
dan is de entreeprijs € 20,- inclusief jouw geboortehoroscoop. Alles alleen contant te betalen aan
de zaal. Aanvang 20.00 uur.
Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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column
Marieke Moorman

een hapje, een drankje en
een vakantie

burgemeester bernheze

Toekomststoel
Daar waren ze dan: een groepje vlotte meiden en jongens, acht
en negen jaar oud, van BSO De Draken uit Heeswijk-Dinther.
Hun vrolijke gelach en verbaasde opmerkingen doorbraken de
dagelijkse kalmte in het gemeentehuis.
Ze komen natuurlijk ook niet elke dag in het gemeentehuis,
de kamer van de burgemeester en de raadszaal, dus hun
opwinding was begrijpelijk. Maar ze kwamen niet langs voor de
gezelligheid, de kinderen hadden een missie. Ze kwamen me een
toekomststoel aanbieden.

Deze extra stoel helpt ons eraan
te herinneren altijd duurzame
beslissingen te nemen
Michal en Fred

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: @DMBK

HEEScH – Wat hebben brasserie ’t oude raadhuis en reisburo de Wit gemeen? een dinervoucher die
je krijgt als je bij De Wit een reis boekt en die je bij ’t oude raadhuis in kunt leveren voor een driegangendiner. Fred Schel en Michal van Bavel slaan de handen ineen, om samen de voorpret van een
vakantie te vergroten.
Gedurende de maand november
krijg je bij iedere geboekte reis
bij Reisburo de Wit een gratis
dinervoucher, die je bij ’t Oude
Raadhuis in kunt wisselen voor
een driegangenmenu. Zo vergroten Fred, eigenaar van ’t Oude
Raadhuis, en Michal, filiaalmanager bij de Wit de voorpret van de
vakantie.
Michal is Afrika-liefhebber en
-specialist, maar is de hele wereld over geweest voor zijn werk.
“Ik geniet van mijn werk bij de
Wit. Wij zijn een onafhankelijke
organisatie, dus wij kunnen met
veel verschillende agentschappen samenwerken, ook op verre bestemmingen”, vertelt hij.
“Daardoor kunnen we zowel
onze service als de reis persoonlijk afstemmen op de klant, zonder dat wij duurder zijn dan het
internet.” Samen met zijn collega’s Loes Tromp en de Heesche
Mira van de Leijgraaf verzorgt hij
graag jouw vakantie.
Voor extra inspiratie voor jouw
droomreis, ben je welkom op een
van de inspiratieavonden op het

Travel Experience center in Veghel.
En als je dan je reis in november
geboekt hebt, kun je met je dinervoucher genieten bij ’t Oude

In noVEmBER WoRDT
VooRPRET VAn
VAKAnTIE BoEKEn
VERGRooT
Raadhuis. Een gezellige brasserie,
waar je in een huiselijke en gemoedelijke sfeer kunt eten. “Wij
staan ervoor om onze gasten een
gezellige, ontspannen avond uit
te bezorgen”, vertelt Fred. Samen met zijn vrouw Bianca runt
hij de brasserie. Fred zie je in de
brasserie zelf, Bianca in de keuken. “Je kunt bij ons terecht voor
lunch, diner of een borrel. Onze
menukaart varieert regelmatig
en we werken veel met seizoensgebonden producten.” Onder
andere doordat een driegangenmenu altijd de vaste prijs van €
24,50 heeft, blijft de brasserie
voor iedereen toegankelijk. “Je
kunt bij ons terecht om snel een

hapje te eten, maar ook om een
hele avond gezellig te tafelen.”
Door samen de dinervoucher aan
te bieden willen Fred en Michal
iedereen laten genieten. “Want
na het boeken van een vakantie,
is iedereen in een goede bui”,
zegt Michal.
“En ook na een avondje uit eten
is iedereen in een goed humeur”,
voegt Fred daaraan toe. Boek dus
nu je vakantie bij Reisburo de Wit
aan de John F. Kennedystraat 1a
om vervolgens bij ’t Oude Raadhuis aan ’t Dorp 61 te genieten
van een heerlijk diner!

De toekomststoel is een idee van oud-politicus en schrijver
Jan Terlouw. Het is een lege stoel die in iedere vergadering de
toekomst vertegenwoordigt. Deze extra stoel helpt ons eraan te
herinneren altijd duurzame beslissingen te nemen.
De kinderen uit Heeswijk-Dinther hebben hun toekomststoel
kleurrijk versierd, uiteraard met gebruikte materialen, in
Hollandse driekleur en met vrolijke bloemen. Ze verwoordden de
bedoeling van de stoel op hun eigen manier: ‘Als jullie besluiten
nemen, denken jullie dan ook aan ons en aan andere kinderen
als we later groot zijn?’. Dat heb ik ze, namens de gemeenteraad,
plechtig beloofd.
Tijdens de raadsvergadering morgenavond
geven we de toekomststoel een mooie plek
in de raadszaal. De kinderen hebben alvast
verkend waar ie komt te staan. Ze namen
plaats op de plekken van de raadsleden,
testten de microfoons en waanden zich
even echte volksvertegenwoordigers.
Eén meisje vertrouwde me toe
dat ze later ook burgemeester
wil worden. Dat heb ik van harte
toegejuicht.
burgemeester.moorman@bernheze.org

FLYERACTIE
A5 FLYER:

• Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verpreiden met DeMooiBernhezeKrant
(11.800 stuks)

ttering

autobele

Normaal € 658,50. Nu voor € 499,- (exclusief btw)
www.g a afg rafi

Geldig voor verspreiding in november 2018
Let wel, minimale reservering zeven dagen vooraf aan maandag week
van verspreiding. We verspreiden maximaal vijf flyers per week.

sch.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

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

ZorG eN hULp

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BerNheZe
ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
ThUiSZorG paNTeiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
heeSch
huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
heeSWiJK-DiNTher
huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTeLroDe / VorSTeNBoSch
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LooSBroeK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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inloopochtend voor
campagne Fairtrade
mensen met een stoma Gemeente bernheze en
UDEN - in Ziekenhuis Bernhoven vindt dinsdag 6 november weer Fairtradeweek 2018
een inloopochtend plaats voor mensen met een stoma. Dit doet het
ziekenhuis in samenwerking met de Stomavereniging regio Zeeland-Brabant.
Tijdens deze inloopochtend
kunnen mensen met een stoma vrijblijvend binnenlopen om
met lotgenoten hun ervaringen
te delen. Zij kunnen problemen
met elkaar bespreken en eventuele oplossingen met elkaar uitwisselen.

De bijeenkomst begint om 10.00
uur en eindigt om 12.00 uur.
Aanmelden is niet nodig. Wie
geïnteresseerd is kan gewoon
binnenlopen en wordt gastvrij
ontvangen door vrijwilligers van
de Stomavereniging regio Zeeland-Brabant.

Uitnodiging: nieuwe
oproep voor griepprik
in Nistelrode
NISTELRODE - ook dit jaar is
weer gebleken dat het aantal
patiënten van huisartsenpraktijk
Nistelrode dat op uitnodiging
een griepprik komt halen, is afgenomen.
De huisartsen vinden dit erg zorgelijk. Vorig jaar en in het begin
van dit jaar is er in Nederland
een langdurige griepgolf geweest met veel zieke mensen en
uiteindelijk zelfs mensen die aan
de griep zijn overleden.
De huisartsen vinden het dan
ook echt raadzaam om jou en

jouw omgeving (zieke en oudere mensen) te beschermen en
daarom jezelf te laten vaccineren
middels het halen van de griepprik.
Ze bieden je, als je daarvoor eerder een uitnodiging hebt gehad,
nog een mogelijkheid op 5 november tussen 15.30 en 16.30
uur om de griepprik alsnog te
komen halen.
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met de huisartsenpraktijk. Haal de griepprik en
voorkom dat jij of je omgeving
ziek wordt!

Voorlichtingsbijeenkomst reumavereniging
BERNHEZE - De reumapatiëntenvereniging Veghel-Uden en omstreken organiseert een voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 15
november. aanvang is 19.30 uur en de avond zal rond 21.45 uur ten
einde lopen. De locatie is gemeenschapshuis D’n Brak, ericastraat
17 in Mariaheide.
Op deze avond zal Jason Dekker van fysiotherapiepraktijk FysiekFit komen vertellen over Dry
Needling. Wat is Dry Needling,
wanneer kun je het toepassen en
hoe gaat het in zijn werk? Dat
zijn vragen die dan beantwoord
gaan worden. Jason werkt sa-

men met de reumatologen van
het Bernhoven ziekenhuis in
Uden.
Iedereen die belangstelling heeft
is van harte welkom op deze
interessante avond, waarbij de
toegang gratis is.

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

VikAMcO

Ik wil graag weten welke regels er gelden
voor mij en mijn werknemers
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

Sylvia en Willeke van Sylk

BERNHEZE - Tot nu toe hebben 34 bedrijven, instellingen en verenigingen zich aangesloten bij de campagne ‘Fairtrade Gemeente Bernheze’. recent is de sticker ‘Wij doen mee’ uitgereikt aan
Sylk-Beauty uit heeswijk Dinther. Sylk Beauty is een combinatie van
een praktijk voor de huid en een winkel voor duurzame, natuurlijke,
biologische, ecologische en Fairtrade producten.
Hoe breder het draagvlak voor
de campagne hoe beter. “De
werkgroep nodigt graag nog
meer instellingen en ondernemers uit om zich aan te sluiten.
We komen desgewenst een keer
met u praten over de mogelijkheden om mee te doen”, legt
voorzitter Bert Bakker uit. Deze
week is de jaarlijkse Fairtrade
Week. Tot 4 november besteden
supermarkten en Wereldwinkels
extra aandacht aan Fairtrade
producten, onder andere door
leuke aanbiedingen van Fairtrade producten. Het thema van
de Fairtrade Week staat in het
teken van Women Empowering.
ongelijke machtsrelaties
“Fairtrade wil ongelijke machts-

relaties tussen mannen en vrouwen doorbreken en wil dat mede
bereiken door vrouwen sociaal,
fysiek en financieel te ondersteunen.
Volgens het World Food Programme zou het aantal hongerlijdenden in de wereld gereduceerd kunnen worden met 150
miljoen als boerinnen dezelfde
toegang tot middelen hadden
als boeren”, zegt Bakker. “Fairtrade wil gelijkheid promoten en
mannen en vrouwen beiden de
kans geven Fairtrade te handelen.”
Voor informatie kun je terecht
bij www.fairtradegemeenten.nl.
Het mailadres van de werkgroep
is info@bernhezefairtrade.nl.

Voeding thema Nederland Leest 2018
BERNHEZE - De jaarlijkse campagne Nederland Leest vindt plaats
van 1 tot en met 30 november. het thema dit jaar is voeding. Waarom de grootste openbare bibliotheken-campagne over eten gaat?
omdat wij zijn wat we eten!
haal het gratis boek in de
bibliotheek
Vanaf donderdag 1 november geeft de bibliotheek de geschenkbundel ‘Je bent wat je
leest’ cadeau aan alle lezers, zowel leden als niet-leden, van de
bibliotheek.
Dit jaar wordt er geen klassieke
titel heruitgegeven maar een
speciaal voor de campagne samengestelde bundel ‘Je bent wat
je leest’. Met bijdragen over voeding van vijf specialisten; Rosanne Hertzberger, Joël Broekaert,
Pierre Wind, charlotte Kleyn en
Marion Pauw. Ambassadeur van
Nederland Leest, Ronald Giphart, schrijft het voorwoord.
Lezingen
Rondom het thema Voeding is er
een keur aan lezingen te bezoeken in de regio.
5 november - Bibliotheek Uden:
Van Afterdinnerdip naar Afterdinnerwip door Linette Mak;
5 november - Bibliotheek Oss:
Supermarktleugens door Loethe
Olthuis;

14 november - Bibliotheek Heeswijk-Dinther: Gezonde voeding
en de schijf van vijf door Anneloe Rijpkema;
28 november - Bibliotheek Veghel: NEXT Food door Koert van
Mensvoort.
Alle lezingen beginnen om 20.00
uur; de lezing van 14 november
begint om 19.30 uur.
De entree is € 5,- voor bibliotheekleden van de Noord Oost
Brabantse Bibliotheken en € 7,voor niet-leden.
Kaarten voor de lezingen zijn zowel online als in de bibliotheek
verkrijgbaar.
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Zorgboerderij familie Huismans,
geduld, respect en samenwerken
NULAND - Al elf jaar is zorgboerderij familie Huismans
gevestigd aan de Nulandsestraat in Nuland. Destijds
gestart door André en Keetje Huismans die toen al
15 jaar een minicamping hadden, is de zorgboerderij
geboren uit vraag van de samenleving.
Van dinsdag tot en met vrijdag
bieden wij dagbesteding aan
mensen met een beperking. Wij
richten ons niet op één doelgroep, onze ervaring loopt van
autisme tot verslaving, verstandelijk beperkt en NAH. De

soorten pluimvee.
Wij houden van korte lijntjes met
ouders/begeleiders en persoonlijke aandacht. Een zinvolle dagbesteding waar iedereen er toe
doet. Wil je iets leren of doen,
dan werken we daar samen aan.

‘Wij houden van korte lijntjes
met ouders/begeleiders
en persoonlijke aandacht’
jongste deelnemer is 6 jaar (op
woensdagmiddag) de oudste is
56 jaar. Daarbij hebben wij allemaal de gezamenlijke interesses:
dieren, groen en gezelligheid.
We verzorgen de dieren, werken
in onze groentetuin maar er is
ook tijd genoeg om te knutselen
of iets lekkers te bakken binnen
de rust en structuur die een boerderij te bieden heeft.
Al jaren zijn wij geen actief agrarisch bedrijf, maar hebben wij
onze stallen gevuld met een assortiment aan lieve en hanteerbare dieren: konijnen, cavia’s,
varkens, pony’s en ook diverse

Sinds januari 2018 is dochter
Dieuwertje medevennoot, dit
zorgt voor een mooi toekomstperspectief van het bedrijf. Samen met haar schoonzus Suze
zorgt ze voor vernieuwing, maar
de kern blijft hetzelfde: kwaliteit
voor kwantiteit.
Interesse in de zorgboerderij van
familie Huismans? Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de dagbesteding, je bent meer dan welkom
om eens kennis te komen maken!

Op zoek naar
een zinvolle
dagbesteding?

Familie Huismans
Nulandsestraat 6 Nuland - 06-12800443
info@zorgboerderijhuismans.nl - www.zorgboerderijhuismans.nl
Team Huismans
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parochienieuws

Bernhezefamilieberichten

Oogstdankdienst in Protestantse kerk

Dankbetuiging

Het is vier maanden geleden dat

HEESWIJK-DINTHER - In de Protestantse kerk aan de Kerkstraat
wordt op zondag 4 november de traditionele oogstdankdienst gehouden. Gemeenteleden brengen conservenblikken, koffie en andere houdbare levensmiddelen mee, bestemd voor de Voedselbank.

Jouke Ruigrok
bij ons in de werkplaats om het leven kwam; door een
noodlottig ongeval. Zeventien jaar jong, vol in bloei
en gretig naar het leven dat voor hem lag.

Daarom is ook dit jaar, voor de
zevende keer, het thema ‘Een
liefdevol blik’. Een motto met
een dubbele bodem want het
wordt gedaan vanuit een liefdevolle blik naar mensen die wel

Vier maanden waarin we hebben gezocht naar woorden
om het ongeval te plaatsen en het verdriet te omschrijven.
Maar die woorden lieten ons in de steek. We voelden ons
verslagen. Er waren tranen, ongeloof, gemis, medeleven
met familie en vrienden, maar geen woorden...

Hartelijk welkom!

Geestkracht ontvangen? Meld je aan
voor het vormsel in Heesch!

Vier maanden waarin we hebben mogen ervaren
echter wat woorden kunnen doen: de berichtjes,
de kaarten en de bezoekjes. Van mensen om ons heen.
Van mensen die we niet kenden. Heel klein soms.
Een enkel zinnetje. Maar zo waardevol.
We zijn vier maanden verder. Woorden schieten ons nog steeds
te kort om de pijn te omschrijven. Maar toch dit bericht.
Of eigenlijk maar één woordje: bedankt! Bedankt Jouke.
Dat we je hebben mogen leren kennen. We missen je.
En bedankt lieve mensen voor jullie steun.

heesch – Het vormsel is in de Rooms Katholieke kerk het sacrament van de Heilige Geest. Het bekrachtigt het doopsel en je ontvangt Jezus’ boodschap van geloof, hoop en liefde. Geloof dat een betere
wereld mogelijk is. De hoop dat die wereld ooit kan worden bereikt. En de liefde die ervoor zorgt dat je
dit ideaal kan blijven vasthouden. Deze drie goddelijke deugden vormen de drijvende kracht van een leven in het voetspoor van Jezus Christus die wereldwijd hét voorbeeld is van ruim twee miljard mensen.

Ieder mens heeft de behoefte
om op een kruispunt in het leven stil te staan, terug te blikken
Jan en Marion van Lieshout en personeel van Lieshout Specicon
op de levensweg die is afgelegd
en vooruit te blikken naar nieuwe perspectieven die voor hem
liggen. Aan het einde van de
basisschool is de overgang van
kinderjaren naar pubertijd zo’n
moment om geestkracht te vragen om een goede weg door het
Van Lieshout Specicon is specialist op het gebied van staalconstructies,
recyclingsystemen, betonmortel- en betonwareninstallaties met oog voor
leven te vinden. Geestkracht om
detail. Als onafhankelijk bedrijf kunnen wij de klant voorzien van een
uitgebreid en vakkundig advies. Doordat wij alle disciplines zelf in huis
hebben van ontwerp tot montage worden de projecten volledig begeleidt.
De bedrijfscultuur wordt gekenmerkt als hecht en betrouwbaar. Afspraken
nakomen staat voorop, zowel intern als extern. Wij zijn op zoek naar een:

Om nooit te vergeten

een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. De dienst begint om
10.00 uur en de voorganger is
Pastor Pieter Molenaar.

te doen wat Jezus deed, zijn manier van omgaan met mensen en
met God als voorbeeld hoe je je
leven vormgeeft.
Wie in de parochie De Goede
Herder in Heesch woont en op
elf- en twaalfjarige leeftijd zijn
doop wil bevestigen en kracht
wil ontvangen om in het volwassenleven onze wereld een beetje
mooier te maken, is van harte
uitgenodigd om zich voor het

Willibrordzondag

vormsel in te schrijven op vrijdag
23 november tussen 19.00 en
20.00 uur in het parochiecentrum. De viering van het vormsel
is gepland op vrijdag 5 april om
19.00 uur. Voor de voorbereiding maken we gebruik van het
vormselproject Samen verder!
Voor vragen bel naar 0412451215 of stuur een mailtje naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Je denkt soms
Constructiebankwerker/-lasser
BERNHEZE - Op Tweede Pinksterdag heeft de Raad van Kerken in Nederland haar 70-jarig jubileum gedat iemand weer•voorbij
fietst
vierd. Pinksteren is de geboortedag van de kerk en het feest van de veelstemmigheid. Het motto voor de
en vrolijk naar je•zwaait
Monteur buitendienst
viering van dit jubileum was: Samen wandelen, bidden en werken. Dit motto is in 2018 ook het thema
maar de deur blijft Ben
dicht.
jij iemand die graag zijn handen uit de mouwen steektvan Willibrordzondag, de zondag voor de oecumene waarop protestanten en katholieken stilstaan bij
en nauwkeurig kan werken? Dan heeft Van Lieshout
hun verbondenheid in Christus. De pelgrimstocht is hiervoor een prachtig beeld om aan te geven waar
Specicon
Je kunt een stem horen
die een
lijktinteressante en uitdagende baan voor jou! het in de oecumenische ontmoeting op aankomt: Christenen en kerken die op zoek zijn naar herstel van
een voorbijganger die
kijkt
eenheid om zo een geloofwaardig christelijk getuigenis te zijn in deze wereld.
Functieomschrijving
met zo’n zelfde blikDe volledige functieomschrijvingen van deze vacatures kun je
De Katholieke Kerk is dan wel kerken in de gemeente Bernheze
je kunt het horen en
zien.op onze website www.vanlieshoutspecicon.nl/vacatures.
vinden
geen lid van de Wereldraad van mensen in nood nabij te zijn.
Kerken, maar de samenwerking Dat gebeurt ieder jaar onder
Zoals je kunt gaan en komen
tussen de Wereldraad en de Ka- andere met een gezamenlijke
en eindeloos wachten
tholieke Kerk is er niet minder kerstpakkettenactie. Wil jij hiertot ook het laatste voorbij gaat.
om. Daarom wil de parochie De aan meewerken of hierover inWij bieden je in ieder geval:
Maar wat echt blijft is het weten
Goede Herder met haar kerken formatie ontvangen? Neem dan
• Een hecht team met een gezonde
het nooit te vergeten.
in Heesch, Nistelrode en Vor- contact op met pastoraal werken informele werksfeer.
• Mogelijkheden tot het
stenbosch blijven zoeken naar ster Annemie Bergsma via 0412volgen van opleidingen.
wegen van eenheid, bijvoor- 451215 of
Jouw inzet wordt enorm
© Mathieu Bosch
• 38-urige werkweek.
beeld door samen met andere a.bergsma@parochiedgh.nl.
gewaardeerd!
• CAO Metaal & Techniek is van
toepassing op je overeenkomst.

Reageren?
Per e-mail: info@vanlieshoutspecicon.nl
Voor vragen omtrent de inhoud van deze
functie kun je contact opnemen met de
heer J. van Lieshout, tel. 0413 22 95 19.

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

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1
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Van Mook scoort vijf sterren
met roomboter amandelstaaf
NISTELRODE/BERGHEM - Van Mook, De Echte Bakker heeft een prachtig resultaat behaald bij de landelijke Roomboter amandelstavenkeuring van het Echte Bakkersgilde. De amandelstaven van Van Mook
werden door de onafhankelijke vakjury als ‘uitmuntend’ beoordeeld en kregen vijf sterren.

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vakmanschap
Het behalen van deze sterren is
geen vanzelfsprekendheid. Een
roomboteramandelstaaf is een
seizoensspecialiteit, dus geen
dagelijkse routine. Ieder jaar in
september gaan de bakkers van
Van Mook weer aan de slag met
roomboterbladerdeeg en amandelspijs om dit product perfect
te maken. De toekenning van de
vijf sterren laat zien dat het ook
dit jaar zeer goed gelukt is.

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Schouderkarbonade
zonder been
100 gr. € 0,79

Beoordeeld op kleur,
eeteigenschappen,
vulling en natuurlijk
smaak
Precisiewerk
Het maken van een perfecte
amandelstaaf is een precisiewerkje. De juiste kwalitatieve
grondstoffen en het vakmanschap van de banketbak(st)ers
van Van Mook zorgen voor de
juiste combi. Zo is de dikte van
het luchtige bladerdeeg van
belang om een krokant laagje
om de amandelstaaf te krijgen
en natuurlijk wordt er zuivere
amandel gebruikt voor de beste
smaak!

Aanbiedingen geldig van
1 t/m 7 november

Filet Americain
100 gr.

De keurmeesters hebben de
roomboteramandelstaaf beoordeeld op kleur, eeteigenschappen, vulling en natuurlijk smaak
en konden op basis van de cijfers
de vijf sterren geven.
Specialiteiten verbeteren
Van Mook is aangesloten bij het
Echte Bakkersgilde. Dit gilde
heeft productkwaliteit hoog in
het vaandel staan en naast de

verplichte periodieke productkeuringen organiseert het gilde
extra keuringen/competities.
Het doel is de kwaliteit van verschillende specialiteiten, waaronder de roomboteramandelstaaf,
te verhogen.
Echte Bakkers sturen hun producten in en ontvangen tips om
verbeteringen te behalen.

Nico van de Ven
Ridder in de Orde van de Heilige Sebastianus van Europa
HEESWIJK-DINTHER - Aartshertog Karel van Habsburg is de zoon van Otto van Habsburg-Lotharingen.
Hij is een kleinzoon van de laatste Oostenrijkse keizer en daarbij Grootmeester van de Ridderorde van
de Heilige Sebastianus van Europa. Deze Orde is verweven in de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden, EGS.

€ 1,50

Grillworst
100 gr.

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

PASTINAAK 500 gram € 0.95
BROCCOLI 500 gram € 0.75
KAKI per stuk € 0.75
Verse zuivel van de Ambachtshoeve
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Nico van de Ven ontving van
Aartshertog Karel van Habsburg
het ridderschap met de bijbehorende onderscheiding en
oorkonde voor zijn vele verdiensten. Nico is al jaren voorzitter
van de SAT-commissie van de
gilden van Kring Maasland en

een veelzijdig man
voorzitter van de SAT-commissie
van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS)
waarbij 204 gilden zijn aangesloten. SAT-commissie staat voor
Studie, Archief en Tentoonstelling.
Al verschillende jaren werkt Nico
als voorzitter in beide commissies. Hij jureert op tal van gildedagen door het hele land en
zelfs nog tot in België toe. Nico is
medeorganisator van de hoofd-

liedendagen op het provinciehuis in Den Bosch en verzet hierin veel werk.

ontwikkelen van studies in het
gildewezen en het organiseren
van tentoonstellingen.

Hij is daarbuiten nog hulpkoster in de Sint Jan en in Heeswijk-Dinther op de Laverhof.
Een veelzijdig man die geprezen
wordt voor het archiveren en het

Het Sint Willebrordusgilde Heeswijk is trots op Nico en feliciteert
hem bij deze met deze hoogstaande onderscheiding en ridderschap.

Van Mook
De Echte Bakker

Laar 66 - Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo heeswijk-dinther:

KBO Bernheze

Van geluk gesproken

De posterijen in Nederland en die van Nistelrode
te worden voor al hun inspanningen van het afgelopen jaar
voor de vereniging.

Geslaagd
jaarfeest
HEESWIJK-DINTHER - De interesse voor het jaarfeest van
KBO-Dinther is ieder jaar groot.
Het is dus flink druk in De Toren
op woensdag 17 oktober. Zowel
’s middags als ’s avonds is het
volle bak.
Voorzitter Willy van der Steijn
vertelt in zijn welkomstwoord
over enkele in het oog springende activiteiten én over de plannen rond het 60-jarig bestaan.
Daarna wordt een uitgebreide
broodmaaltijd geserveerd.
Na deze maaltijd neemt Tonny
Wijnands het heft in handen. Hij
zingt liedjes die iedereen kent.
De mensen zingen mee met de
tophits en de schlagers. De liedjes buitelen als het ware over elkaar heen. Hij doorspekt zijn optreden met grappige verhalen en
kwinkslagen. Hij geeft ‘namens
KBO-Dinther’ heel veel weg:
een weekje Winterberg voor
een hele tafel, een flatscreentelevisie, e-bikes en als klap op de
vuurpijl voor iedereen die dat wil

een vliegvakantie met hem naar
Nieuw-Zeeland!
Overigens mogen we van geluk
spreken dat Tonny Wijnands ook
’s avonds optreedt. Tussen de
beide optredens in rijdt hij naar
huis om daar gezellig te gaan
eten. Eenmaal in Deurne hoort
hij een geweldige klap op het dak
van zijn auto.
En wat blijkt: een flinke tak heeft
zijn auto aan de passagierskant
helemaal ingedeukt. Hij is gelukkig ongedeerd en kan zelf zijn
auto verlaten. Tonny belt zijn
vrouw, politie, gemeente, garage en andere instanties om alles
regelen. Met de schrik nog in de
benen komt hij samen met zijn
vrouw toch weer naar Dinther.
Klasse! En dankjewel!

Vrijwilligersdag
KBO Heesch
HEESCH - Het is vrijdagmiddag
26 oktober. Een grote groep vrijwilligers heeft zich verzameld bij
de jeu de boules club ‘Boules de
Boeuffe’ in Oss om getrakteerd

Iedereen wordt ontvangen door
Marian Huis in ‘t Veld van de
commissie VER en nadat we allemaal zijn gaan zitten met een kop
koffie of thee en een stuk vlaai
neemt de voorzitter het woord
en heet ons allen welkom. Hij
heeft ook een boodschap. Als we
geïnspireerd zijn door deze middag nodigt hij ons van harte uit
om ook eens gebruik te maken
van de nieuw aangelegde banen
in het centrum van Heesch.
Daarna krijgt Marian weer het
woord en ze vertelt ons dat we
die middag twee rondes spelen op de tien binnenbanen in
de grote hal van de club. De
groepsindeling vergt nog enige
tijd, omdat van de 95 aangemelde leden er slechts zo’n 65 zijn
gekomen. Dat geldt niet voor
Ria, die ondanks haar polsblessure toch is op komen dagen om
mee de sfeer te proeven! En die
zit er goed in! Aan drankjes en
hapjes geen gebrek: de organisatie heeft het perfect voor elkaar.
Er wordt volop gebuurt en verhalen worden uitgewisseld in de
gezellige kantine van de club.
Nadat eenieder nog mag genieten van saté met stokbrood volgt
de prijsuitreiking.
Rikie Vermeulen gaat naar huis
met de poedelprijs en na loting
van drie gelijk geëindigde eersten
is Eduard Ploegmakers de gelukkige die het prijzenpakket in ontvangst mag nemen! Buiten was
het guur en nat, binnen heel gezellig: commissie VER bedankt!
Die 30 hebben wat gemist...!

Koningschieten Sint Willebrordusgilde Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande zaterdag is het weer koningschieten en neemt Tonnie van der Cammen afscheid als koning van het Heeswijkse Sint Willebrordusgilde. Hoogtepunt voor Tonnie was beslist de deelname aan het Europees Schutterstreffen in Neer in Limburg, waar hij ook mee mocht doen
aan het Europees Koningschieten en zijn zoon Raymond aan het Prinsschieten. Bij al deze evenementen
was hij altijd aanwezig en straalde vol trots dat zijn gilde in groten getale aanwezig was.
Zaterdag 3 november krijgt Tonnie weer een kans om nogmaals
een jaar koning te zijn, al zijn er
meerdere kandidaten die met
hem zullen strijden om het koningschap, een strijd die zoals elk
jaar sportief gestreden wordt.
De leden komen om 10.30 uur
samen op de Schuttershof aan
de Fokkershoek en om 11.30
uur begint het koningschieten,
waar iedereen naar mag komen
kijken. ’s Middags is er voor de
leden een gezamenlijk maaltijd
en ’s avonds is er de jaarlijkse
teeravond waarbij tot 23.30 uur
de muziek op een iets lager geluidsniveau speelt zodat er lekker
bijgepraat kan worden. Daarna
mag het voor de jongere leden
losbarsten. Op zondag 4 novem-

ber gaat het gilde in alle vroegte
op bezoek bij de nieuwe koning
voor het ontbijt en om 9.00 uur
zijn alle leden weer in de Heeswijkse kerk aanwezig voor de

Over communicatie,
vervoer en contact

mis en de installatie van de nieuwe koning. Hier mag iedereen
aanwezig zijn, zo ook tijdens de
receptie in het gildehuis op de
Schuttershof direct na de mis.

in het bijzonder…
NISTELRODE - Voor de heemkundekring Nistelvorst zal op woensdag 7 november in het heemgebouw aan het Maxend 3 de geschiedenis van de posterijen in Nederland en die van Nistelrode in het
bijzonder worden belicht. Zonder de pretentie hierin volledig te zijn
zal Harrie van Grinsven aan de hand van unieke foto’s en nostalgische filmbeelden die geschiedenis kort belichten.
Tiny Goossens uit Heesch kan
smakelijk en boeiend vertellen.
Hij zal die geschiedenis aanvullen met de in 40 jaar door hem
opgedane ervaringen als PTTpostbesteller tijdens het bezorgen van zijn post in Nistelrode.
Kerktorens zijn nu stille getuigen van een voorbije tijd, alles
om hen heen verandert continu.

kerktorens zijn nu
stille getuigen van
een voorbije tijd
Onze wereld wordt steeds groter: wegen, kanalen, een groot
vliegveld, kilometers spoor. Want
niet alleen berichten worden nu
sneller verstuurd, ook zelf willen
we in minder tijd van A naar B.
De vooruitgang in het vervoer
in de afgelopen decennia heeft
de afstanden in ons land kleiner
gemaakt. De manier waarop we
contact hebben en met elkaar
communiceren is totaal veranderd. We appen met elkaar.
E-mail vervangt meer en meer
de vertrouwde brief en ansichtkaart. De portokosten rijzen inmiddels de pan uit. Postbodes op
het platteland hebben die ont-

Tiny Goossens

wikkelingen van dichtbij meegemaakt. De postbesteller van toen
was, naast de brenger van goed
en slecht nieuws, in feite een
fietsend postkantoortje.
Aan de postbezorger van nu
worden door bezuinigingen en
concurrentie extra neventaken
toebedeeld.
Aangezien PostNL nu bijna dagelijks volop in het nieuws is
belooft het weer een boeiende
heemavond te worden. De toegang voor leden is gratis; niet-leden betalen € 3,- inclusief een
kop koffie of thee. De sprekers
starten om 20.00 uur.
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Spirituele beurs
Centrum MAIA viert haar 5-jarig bestaan!
NISTELRODE - Maja van Houting, eigenaresse van Centrum MAIA, vierde ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan al een fijn feestje met (oud)cursisten, deelnemers en
teamleden. Als kers op de taart organiseert ze, in samenwerking met Partycentrum
’t Maxend, op 11 november een spirituele beurs in Nistelrode.

Anders durven zijn dan de massa en een
duidelijke missie en visie lieten Centrum
MAIA de afgelopen jaren groeien. Werken en leven vanuit je hart om in alle
eenvoud samen deze wereld mooier te
maken; het bracht al veel mensen naar
Nistelrode voor een training, workshop of
een mooie reis. Het besef van wat dit alles
in beweging heeft gezet bezorgt Maja een
dankbaar gevoel en geeft haar inspiratie
en vertrouwen om dit pad te volgen.
Op de beurs vertelt Maja, samen met haar
teamleden, graag alles over het aanbod
aan trainingen, workshops, energetisch
werk en spirituele reizen. Ook biedt ze
de mogelijkheid om jezelf of een ander
te verwennen met een leuk cadeau zoals
mooie orakel- en inzichtkaarten, kristallen, dromenvangertjes, mini-boeddha’s of
een leuke sleutelhanger.
Naast het team van Centrum MAIA zullen er een 30-tal mediums en therapeuten
aanwezig zijn die met elkaar garant staan
voor een leuke dag met mooie boodschappen en aandacht voor jezelf. Intenties en dromen mag je delen in een wens-

opening
3 november om 18.00 uur
Zaterdag 3 en zondag 4 november
een gratis welkomstdrankje.

boom als jouw bijdrage voor een mooiere
wereld.

De hele maand november
25% korting op alle borrelplanken.

Zondag 11 november van
11.00 tot 17.00 uur. Entree € 5,-.
Helderziende waarnemingen * Readingen
* Reiki * Spirituele Reizen * Hand Lezen
* Kaart leggen * Natuurgeneeskunde *
Massage * Tarot * Oogtraining * Astrologie * Verkoop kristallen, inzichtkaarten
et cetera.
Consultprijs: maximaal € 10,-.
Meer informatie over deze beurs en deelnemers kun je vinden op
www.centrummaia.nl of
www.facebook.com/CentrumMAIA.
Heel graag tot ziens op 11 november!

Alive & Kicking Festival

Lunch / Eetcafé

openingsweekend
3 en 4 november.
gratis broodmandje met 3 dipjes vooraf.

VEGHEL – Een goede ‘wedstrijdepisode’ moet je natuurlijk niet langzaam uit laten doven maar met een flinke ‘eindklapper’ besluiten. De Noordkade in Veghel trilt derhalve
zondag 18 november van 14.00 uur tot 21.30 uur uit zijn voegen tijdens het Alive &
Kicking Festival. Dé afterparty van het festivalseizoen waarbij op vier podia door een
keur van muzikanten alles uit de kast wordt getrokken om nog voor de winterstop een
mega ‘derde helft’ te spelen. Onder andere Twenty Sicks, The Bentleys, Høken met de
Heinoos, Les Truttes, Baby Blue, BZB, maar ook de Reservoir Dogs Band, WANNABEASTAR en nog veel meer ‘kampioenen’ maken zich op voor een muzikale wedstrijd
met alle supporters.

Foto: Femke de Schepper

Na het succes van de eerste editie kan
een vervolg uiteraard niet uitblijven.
Nóg groter, feestelijker en muzikaler. Het
Alive & Kicking Festival transformeert de
Noordkade zondag 18 november in een
indoor festivalparadijs met voor elk wat
wils. Op maar liefst vier area’s wordt in
talloze genres een muzikaal notenboekje
opengedaan door ruim twintig bands die,
ondanks een lang en heet seizoen, hun
dampende muzikale energie nog steeds
vol vuur de zalen in slingeren. In de Koekbouw, Malerij, en on stage in De Afzakkerij wordt het gegarandeerd genieten, met

je haren achterover rocken, de handjes in
de lucht en/of met de voetjes van de vloer
met covers en eigen werk van BZB, Les
Truttes, Baby Blue, Reservoir Dogs Band,
WANNABEASTAR, The Wetnecks, Hottub Heroes, House of Rock, Twenty Sicks,
Weekend Warriors, een tribute van Bruce Springsteen door Tim Akkerman sings
The Boss, een Queen tribute door Crazy
Little Things, George Michael die weer
tot leven komt met Faith, terug in de tijd
met The Bentleys, oerend hard Høken
met de Heinoos, de energie van Nirvana
met Teen Spirit, Heavy Hoempa, Bart &
Alex, Fritz & Danny, The Given Horse XL,
Jonny Smokes from Seatlle en Roept U
Maar (R.U.M.); zij spelen! ‘Sporten’ en uit
je plaat gaan, maakt hongerig en dorstig.
Iets wat opgelost wordt met talloze bars
en foodtrucks die met liefde de inwendige
mens verzorgen. Need we say more. Nee
toch?
Dit wordt Gossimijne een party die je
niet wilt missen! Informatie en kaartjes á
€ 10,- p.p. excl.fee zijn te bestellen via
www.aliveandkickingfestival.nl

Lezersactie
Wil jij twee vrijkaartjes winnen stuur dan een mail voor maandag 5 november 12.00
uur naar info@demooibernhezekrant.nl en laat ons weten met wie en waarom jij
naar Alive & Kicking Festival zou willen gaan. Wie weet word jij dan de winnaar.

Hele maand november een
gratis kopje koffie of thee
bij een lunch of diner.

CAFETARIA

De hele maand november
1 gratis frisdrank bij elk menu.
Zaterdag 3 tot en met zaterdag 10 november
4 snacks halen 3 betalen.
Voor meer leuke acties check Facebook en Instagram.
Openingstijden:
Halte 5:
ma.
di. - do.
vr. - za.
zo.

12.00 - 21.00 uur
9.30 - 21.00 uur
9.30 - 22.00 uur
12.00 - 22.00 uur

Naast:
ma. - di. 11.30 - 16.00 uur
wo. - zo. vanaf 11.30 uur

De Bar:
vr. 17.00 - 00.00 uur
za. 18.00 - 00.00 uur
zo. 14.00 - 22.00 uur

Halte 5 - naast - de BAR

Plein 1969 nr. 82 - Heeswijk-Dinther - 0413-292035 - www.halte-5.nl
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Orgelconcert met solist
Dariusz Bakowski-Kois
HEESWIJK-DINTHER - De bekende organist Dariusz Bakowski-Kois uit Krakau, Polen, zal
een orgelconcert geven in de Abdijkerk op zondag 4 november.
De entree bedraagt € 10,- en het
programma bevat Iberische Batalla’s en partitas naar de Franse
klassieke symfonische stijl.
Dariusz Bakowski-Kois
De bekende organist Dariusz

Bakowski-Kois werd in 1973 in
Krakau geboren. Hij behaalde
zijn diploma in de orgelklas van
Professor Jozef Serafin aan de
muziekacademie van Krakau. Hij
won verschillende nationale en
internationale orgelwedstrijden
en concerteerde in Polen, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Rusland, Mexico,
Brazilië, Noorwegen, Zweden,
Estland, België, Nederland en
China.

Uniek themaconcert
Fanfare St. Lambertus
Nistelrode

Najaarsconcert Fanfare Aurora

HEESCH – Fanfare Aurora geeft veel optredens in een jaar. Een rondwandeling op straat, een serenade
tijdens een feestje in ’t Tunneke of een concert in CC De Pas. Ben je ook benieuwd naar de muzikale
prestaties van het Heesche blaasorkest maar heb je geen zin een hele avond vast in een theaterstoel te
zitten? Kom dan op zondag 4 november om 11.00 uur naar het najaarsconcert van Fanfare Aurora in Het
Hooghuis aan de Narcislaan in Heesch. De toegang is gratis!
Onder leiding van dirigent Geert
Jacobs heeft het fanfareorkest
van Aurora een gevarieerd programma ingestudeerd van pop
tot klassiek en van jazz tot wereldmuziek.

Een mooie gelegenheid om een
heerlijke herfstachtige zondag
mee te beginnen. Na afloop is er
de mogelijkheid om nog even na
te praten onder het genot van
een drankje.

Je bent van harte welkom, de
toegang is gratis!
Meer informatie over Fanfare
Aurora en het uitwisselingsconcert vind je op
www.fanfare-aurora.nl.

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

voorstelling kosten € 10,- per
persoon.

De toegangsprijs voor de kindervoorstelling is € 5,- per persoon
en kaartjes voor de volwassen-

Locatie: Langenhuizen Agrarisch
loon- en grondverzetbedrijf,
Loosbroekseweg 56 Nistelrode.

Kaarten zijn via secretariaat@
fanfarenistelrode.nl te bestellen.

HEESWIJK-DINTHER - Koor Vivace geeft een concert in eigen dorp in de grote kapel van Laverhof, locatie Cunera/De Bongerd. Het programma zal klassiek zijn. Iedereen is welkom op zondag 4 november
om 15.00 uur en de toegangsprijs is een vrijwillige bijdrage. Als je het koor Vivace in één woord wilt
typeren, dan komt al snel ‘springlevend’ boven.
Vivace is actief in de gemeenschap met optredens in CC
Bernrode en Kasteel Heeswijk-Dinther, maar ook daarbuiten, zoals in De Lievekamp in
Oss. Het koor zingt alleen, maar
ook in samenwerking met gezelschappen als het Politiemannenkoor Brabant. Zijn concerten
kunnen swingend zijn, zoals de

optredens met Ernest Beuving,
maar net zo goed serieus geestelijk, zoals in de H. Willibrorduskapel als het koor een kerkdienst
begeleidt.
De veelzijdigheid van het koor
is ook toe te schrijven aan de
even zo veelzijdige dirigent Rein
Boeijen uit Berghem. Hij concer-

teert als pianist en organist in
velerlei bezettingen en hij dirigeert koren met repertoire in alle
denkbare stijlen.
Binnen Laverhof is Vivace een
trouwe en graag geziene gast.
Aanstaande zondag zingt het
koor voor het eerst binnen de
serie ‘Uurtje Klassiek’ in de grote
kapel.

Zorg
dat je
ar
Z i c h t ba
bent

Fietsplus Rini helpt je daar bij

Tegen inlevering van deze bon
15% korting op de verlichting
Laar 27 - 5388 HB Nistelrode - 0412 610 114
info@fietsplus-rini.nl - www.fietsplus-rini.nl
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Martje de Mol danst al (bijna) haar hele leven
‘Ik wil dansen in musicals en televisieshows’

Ze zijn heel streng”, weet ze intussen uit ervaring om met een
lachje toe te voegen: “Een auditiedag is een hel!”
Per dagdeel vielen er mensen af.
Hoe langer de dag duurde, hoe
vermoeider je werd en tóch, zo
laat Martje weten, moet je het
met een stralende lach doen. Tot
haar immense blijheid lukte het
om bij de laatste tien, van intussen haar klas, te raken. Inmiddels
volgt ze de zo gewenste opleiding. “We beginnen ’s morgens
vroeg en vaak gaat het door tot
20.00 uur. We worden getraind in
allerlei dansstijlen; klassiek, modern, jazz, urban, popshow, musicaltheater, maar ook fysical wat
een soort bootcamp is, ensemble
zang, acteren, vocal training en
anatomie, dans analyse, kunst-,
dans en muziekgeschiedenis en
meer. Het is heel zwaar.”
Martje

Martje is echter zeer

Tekst: Wendy van Lijssel

gemotiveerd.

HEESWIJK-DINTHER – Ze heeft er de afgelopen jaren keihard voor moeten werken en de audities die ze moest
doorlopen waren een afvalrace in maar liefst vijf ronden. Uit de ontelbare kandidaten die een poging deden om
toegelaten te worden tot het Lucia Marthas Institute for Performing Arts in Amsterdam bleven er maar een zeer
beperkt aantal over. Martje de Mol uit Heeswijk-Dinther is er daar een van. Ze droomt van een eigen dansschool,
maar om te beginnen van dansen in musicals en (grote) televisieshows.
Het Lucia Marthas Institute for
Performing Arts (LMIPA) is er
voor dans-, zang- en acteertalenten. Het geldt als dé onderwijsinstelling op dat gebied en een toelatingsbewijs heb je niet met het
invullen van een formuliertje. Dat
is iets waar de 21-jarige Martje de
Mol over mee kan praten. Na een
intensieve en zeer strenge toelatingsprocedure was ze door en
sinds enkele maanden is ze doende om op HBO-niveau al haar
skills naar een hoger plan te tillen.
Als 7-jarige sloot Martje zich aan
bij de plaatselijke dansmariekes.
“Dansen, optreden en je benen
in de lucht gooien, dat wilde ik”,
vertelt ze. Het is haar eerste kennismaking met dansen, maar het

Rommelmarkt

‘dansvirus’ dat ze opliep, werd in
verloop van jaren heviger. Martje
wilde meer. Uiteindelijk sloot ze
zich ook aan bij DV Dancing Kids,
het huidige Dance Team Nistelrode. “Ik vond en vind het heerlijk
om te dansen, mensen te vermaken en op een podium te staan”,
meldt ze.
Met succes volgde en rondde ze
een evenementen & entertainment opleiding af, inclusief stages
in het buitenland waarin ze shows
danste en mensen vermaakte. Het
sterkte haar in het besluit om écht
iets met dansen te gaan doen. Er
was echter een klein probleempje. “Dansopleidingen nemen je
alleen aan als je technische ervaring hebt met academische stijlen

zoals klassiek ballet, jazz en modern dansen. Dat miste ik”, zegt
Martje.

hoe lenig en sterk je bent en of
je niet gelijk in tranen uitbarst.

“Met deze studie kan ik
ook dansdocent worden.
Ik droom van een eigen
dansschool, maar om te
beginnen van dansen in
musicals en televisieshows.”

Toch waagde ze de sprong en
deed auditie in Tilburg. Tot haar
geluk werd ze aangenomen. “Ze
zagen mijn enthousiasme, hoe
gemotiveerd ik was en dat er
potentie inzat. Ik ben heel hard
gaan werken om mijn technische
achterstand in te halen”, blikt ze
terug. Ondertussen lonkte het
LMIPA. Niet geschoten is altijd
mis dus besloot ze auditie te doen
voor de opleiding tot dansdocent
en uitvoerend danser. “Dat zijn
zes ronden verdeeld over een
aantal dagen. Het is een afvalsysteem. Er wordt ter plekke bekeken
of je een choreografie snel oppikt,

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

Telefoon kapot?
VORSTENBOSCH - Gemeenschapshuis De Stuik organiseert
op zondag 11 november een
rommelmarkt. De zaal gaat voor
deelnemers open om 8.00 uur.
Voor bezoekers begint de markt
om 9.30 uur en duurt tot 15.00
uur. De organisatie is in handen
van EHBO Sint Lucas. Aanmelden en/of informatie via
ehbo.rommelmarkt@gmail.com.

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

Telefoonreparatie Oss:
GSM Shop Oss - Burgwal 18 - 06-47159841
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Carnavalsnieuws
juinders trappen carnavalsseizoen af met gezwets
René is niet bang voor publiek

Gerrie en René

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Traditiegetrouw trapt carnavalsvereniging De Juinders het carnavalsseizoen weer
af met een zwetsavond op zaterdag 17 november om 20.11 uur in De Toren. een gebeuren vol humoristische praatjes en muzikaal vertier. Naast tonproaters Siegbert roefs & rob de Backer, han van Schayk
en peter van Daal is, terug van weggeweest, rené van de Veerdonk te vinden in de ton. De opening is
in handen van cohda Krek en de verdere muzikale omlijsting in de vertrouwde handen van het Juinders
orkest.
Naast een aantal vertrouwde gasten zijn er dit jaar ook weer een
aantal verrassingen. “De opening
wordt verzorgd door cohda Krek
die onder de vlag van tekstschrij-

ver Hans van Lakwijk en musicus
Sjef van Rooij liedjes zingt in het
Meierijs dialect.
Na deze opwarmer is het de
beurt aan de tonproaters om te

zorgen dat de temperatuur goed
blijft”, vertelt Juinder Gerrie van
den Broek, die ook de presentatie
van de avond voor zijn rekening
neemt.

11-11 bal in krullendonk
KRULLENDONK - op 11 november (de elfde van de elfde), om precies 11.11 uur, begint het carnavalsseizoen 2018/2019. het carnaval in Krullendonk gaat ook in 2019 weer een groot feest worden;
Stichting carnavalsviering heesch bestaat namelijk 55 jaar!
Ook zal er weer alles uit de kast
worden gehaald voor een spectaculaire en verrassende prinsonthulling. Op zaterdagavond
10 november worden Prins Porcus XLVIII en zijn Adjudant onthuld en zullen we weten wie de
carnavalsvierders het komende
carnavalsseizoen voorgaan. DJ
Peet zorgt voor de juiste sfeer en
een hoog entertainmentgehalte.
hints
Uiteraard zal ook dit jaar door
middel van hints duidelijk gemaakt worden wie de Prins en
Adjudant zijn. Deze hints vind je
de komende tijd op www.krullendonk.nl en de Facebookpagina van Stichting carnavalsviering
Heesch. Naast de gebruikelijke
11 hints vanuit Stichting carnaval Heesch, worden dit jaar ook
hints weggegeven door de raad
van 11, de Hofkapel, de Dansgarde, de jeugdcommissie en
het algemeen bestuur. Onthoud
deze hints goed! Ze zouden nog

Tonproaten is een vak apart.
Hoewel er genoeg goedgebekte
mensen te vinden zijn die regelmatig de lachers op hun hand
hebben, zijn die doorgaans niet
te strikken om dat vanuit een ton
te doen. Daar is lef voor nodig én
meer voorbereiding dan enkele
glaasjes. De organisatie is blij dat
naast de vertrouwde babbelaars,
zij dit jaar René van de Veerdonk

Een hobby die vele jaren geleden per ongeluk begon. “Mijn
dochter deed mee aan het jeugdtonproaten en ik had samen met
haar moeder de buut geschreven
waarmee ze won. Vervolgens
vroeg de organisatie me een jaar
later mee te doen met de volwassenen. Daar heb ik toen met mijn
stomme kop voor getekend”,
blikt René terug.

tonproaten
is een
vak apart

Dit meent hij uiteraard niet. Sterker nog. Hij stelt: “Als je het tonproatersvirus eenmaal hebt, dan
kom je er niet meer vanaf”, om
te ontboezemen: “Ik ben niet
bang van publiek. Ik ben jaren
dj geweest, heb van alles gepresenteerd, maar voor ik die ton in
moet, schijt ik echt zeven kleuren
stront.”

voor hun karretje hebben weten te spannen. De tonproater
groeide op in Heeswijk-Dinther,
woonde tientallen jaren elders
en is sinds enkele maanden terug
van weggeweest.

Met alles wat hij het hele jaar
door aan leutigheden verzameld
heeft, is hij echter onvervaard
aan de slag gegaan. Als Kennie
Boeien, getrouwd met Han(d)
Boeien hoopt hij, net als de overige tonproaters, iedereen aan zijn
lippen te laten hangen.

Dat is hij ook in de ton in HaDee,
die net als het dorp niet nieuw
voor hem is omdat hij jaren terug
een aantal keren bij de Juinders
te gast was. René is een ervaren
buutreder die ook in zijn vorige
woonplaats als tonproater zijn
mannetje stond en zelfs staat.

Gerrie en René zijn eensgezind:
“We gaan iedereen weer een relaxed avondje lachen bezorgen
met muziek en heul veul goeie
klets.”
Kaartjes á € 10,- zijn vanaf vrijdag 2 november te verkrijgen bij
de plaatselijke Paperpoint.

22ste keer ’t Verkleedbal voor gehandicapten
BERNHEZE - Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal organiseert voor
de 22ste keer haar jaarlijkse verkleedbal dat inmiddels in heel Bernheze en verre omstreken een begrip geworden. op 4 november tussen 13.00 en 17.00 uur beleven veel verstandelijk- en lichamelijk
gehandicapten van alle leeftijden samen met hun begeleiders een
geweldige carnavalsmiddag in partycentrum ’t Maxend in Nistelrode. het programma is opnieuw veelbelovend met een optreden van
The Double DJ’s, DJ Bertie Lukano en lokale muziekkapellen.
Ook zijn er prijzen te winnen
voor de mooist verklede gasten
en wordt er een prins of prinses
gekozen voor één dag.

wel eens van pas kunnen komen
in de ‘Porcus Battle’ die voorafgaand aan de onthulling plaats
zal vinden.
Jeugdprins en adjudant
Niet alleen Prins Porcus XLVIII
en zijn Adjudant zullen op deze
avond bekend worden gemaakt.
Om 18.30 uur start de avond die
uiteindelijk leidt tot de onthulling
van Jeugdprins Porcellus XLIII en
zijn Adjudant. Maar zij zullen niet

onthuld worden voordat diverse
teams de strijd aan zijn gegaan
in de welbekende ‘Porcellus Battle’! DJ La Merz zal hierbij zorgen voor de muzikale omlijsting.
Houd www.krullendonk.nl en de
Facebookpagina van Stichting
carnavalsviering Heesch in de
gaten voor informatie over de
Battle. Noteer 10 november alvast in je agenda! We zien je dan
graag terug in onze Residentie
cc De Pas.

Om activiteiten als deze te
kunnen blijven organiseren is
Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal afhankelijk van vele
vrijwilligers, sponsors en donaties. Draag jij ons een warm hart
toe of denk je ook iets voor ons
te kunnen betekenen? Loop dan
op 4 november eens binnen en
kijk hoe geweldig deze middag
is voor deze groep mensen. De
entree is gratis!

NL 95 RABO 015 232 1713
onder vermelding van donatie.

Wil je alleen deze organisatie
steunen? Dan kun je ook een
vrijwillige bijdrage storten op

Voor meer info zie
www.bernhezergehandicaptenbal.nl
of mail naar bgb@verkleedbal.nl.
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Nieuwe Hofleverancier van
de sint in Nistelrode
Onthulling jeugdprins(es) en adjudant(e)

NISTELRODE - Sinterklaas en zijn pieten hebben het heel erg druk
om voor alle kinderen op tijd de pakjes te regelen. Daarom heeft Sint
aan de organisatie van de intocht in Nistelrode (SJB) gevraagd of zij
iemand kennen die hem daarbij kan helpen. Natuurlijk dachten zij
meteen aan TrendySpeelgoed.nl. Sinterklaas moet ook met de (digitale) tijd mee en kan nu eenvoudig online, samen met de hoofdpiet
bestellingen plaatsen. het team van TrendySpeelgoed.nl helpt de
pieten dan om de cadeautjes op tijd bij de kindjes te bezorgen.
TrendySpeelgoed.nl is een bekende online speelgoedwinkel.
Bestellingen worden snel geleverd, of kunnen worden afgehaald in Oss. Ook kun je rekenen op goede service. Speelgoed
in alle soorten en maten, van een
kleine traktatie of juist educatief,
of lekker actief. Een super initiatief van TrendySpeelgoed.nl om

NISTELRODE - Door carnavalsstichting De Wevers wordt tijdens de
BoBZ avond van vrijdag 9 november het jeugdpaar voor het nieuwe
carnavalsseizoen onthuld. Deze avond wordt ook de jeugdraad gepresenteerd. er zijn ook leden van deze raad die in groep 6 zitten en
daarom zijn naast kinderen uit de groepen 7 en 8, ook de kinderen
uit groep 6 welkom!
De avond is zoals gebruikelijk
van 19.30 tot 22.00 uur. Kinderen uit groep 6 mogen, indien
ouders dit wenselijk vinden, om
21.15 uur opgehaald worden.
De entree bedraagt € 1,-, consumpties zijn € 0,80. Graag je
mobiele telefoon thuislaten. Als
je je telefoon toch graag meeneemt, omdat je bijvoorbeeld
alleen naar huis moet fietsen,
kun je deze bij ons in bewaring
geven.

Buiten de onthulling om is het
een gewone BOBZ avond met
muziek als altijd. carnavalskleding is dus ook niet nodig.
Omdat BOBZ alleen voor de
jeugd is zal er gelegenheid zijn
voor familie en bekenden om de
jeugdhoogheden te feliciteren
van 12.30 tot 13.00 uur in residentie ’t Tramstation tijdens de
receptie van de grote Prins op 11
november.

Wie wordt de nieuwe
Prins van het Weversrijk?

de Sint te helpen, want nu kan
hij vanuit Zaanstad op tijd naar
de intocht in Nistelrode en zo
maakt Debbie Spelt van TrendySpeelgoed de intocht en het
pietenontbijt van 2018 mede
mogelijk.
Bedankt namens de sinterklaascommissie en natuurlijk alle kinderen uit Nistelrode!

Foto: Yvonne Rosenhart

traditionele sinterklaasintocht
HEEScH - een dag na de landelijke intocht zal Sinterklaas op
zondag 18 november zijn traditionele bezoekje brengen aan
heesch.
Net als voorgaande jaren begint de feestelijke intocht rond
de klok van 12.30 uur bij Heelwijk en gaat via de Mozartlaan,
Hoogstraat en Grenadiersstraat
richting ’t Dorp. Na een welkomstwoord van burgemeester
Marieke Moorman bij ’t Oude
Raadhuis gaan Sinterklaas en
alle Pieten naar cc De Pas, waar
een groot Sinterklaasfeest los zal
barsten. Sinterklaas zal hier onder andere de winnaars van de
kleurwedstrijd bekend maken.
Houd zondagmiddag 18 november alvast vrij in je agenda. Het

Foto: Marcel van der Steen

volledige programma van deze
dag volgt snel in
DeMooiBernhezeKrant, op de

Facebook-pagina van Sinterklaas Intocht Heesch en op
www.intochtheesch.nl.

een (h)eerlijk avondje
Bij wereldwinkel Nistelrode

WEVERSRIJK - Binnenkort komt iedereen eindelijk te weten wie de
nieuwe prins van ons Weversrijk is! Tijdens het 11-11 bal in de
residentie van cS De Wevers, ’t Tramstation, zullen de aanwezigen
op zaterdag 3 november vanaf 19.30 uur eerst afscheid nemen van
Jeugdprins Jonathan en zijn adjudant Sam om daarna ook afscheid
te nemen van prins Bram i en zijn adjudant Jaap.
Rond de klok van 22.00 uur zullen we weten welke persoon er
schuilgaat achter de volgende
hints:
- Hij hé un striepke veur
- Vijftien is z’n favoriete nummer
- De kôster zou sjaloers op ‘m
zen
- Hij start ‘m vur dun twidde
keer
- Nog inne me de jas on
- D’n druk is er af.
- Afgelopen zondag is ook de

‘Gouden Hint’ bekend gemaakt aan één persoon in het
Weversrijk; ‘De route die onze
nieuwe Prins aflegt vanaf zijn
huis naar zijn werk’.
Na de briefwisseling die afgelopen week heeft plaatsgevonden
tussen de 51ste Prins Bram I en
de nieuwe 52ste Prins, weten we
in ieder geval dat onze nieuwe
Prins en Adjudant er veel zin in
hebben en dat ze zich graag aan
jullie allen willen tonen.
Tot ziens op het 11-11 bal!

NISTELRODE – De Wereldwinkel Nistelrode wil iets extra’s doen in de tijd van Sinterklaas en Kerst en
opent maandag 5 en dinsdag 6 november van 18.00 tot 21.00 uur haar deuren.
In deze drukke tijden willen ze
jou en je vriendin(nen) rustig
de tijd geven om eens rond te
kijken in de winkel met originele ideeën voor cadeaus of iets

moois om jezelf te verwennen.
Op deze avond ontvangen jij en
je vrienden 20% korting op al
jullie aankopen!*
Natuurlijk staat er koffie/thee

en iets lekkers klaar! Graag tot
dan en neem gezellig je vrienden
mee!
*Met uitzondering van food,
kaarten en boeken.
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Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 5 november 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemen Salon.

1. Hoe heet Heesch met Carnaval?

2. Hoe heet de nieuwe sportschool in Heesch?

3. Van wie is na drie jaar de column terug?
Winnaar vorige week:
carla Lunenburg
het antwoord was:
VerSJe

4. Wie trappen het carnavalsseizoen af met gezwets?

5. Hoeveel sterren scoort Van Mook met de roomboter amandelstaaf?

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

6. Van welke club bestaat de supportersclub 50 jaar?

country linedance middag met dj betsie
LOOSBROEK - The Little Village Dancers organiseren op zondag 4 november van 13.30 tot 17.00 uur een country
Linedance middag met medewerking van DJ Betsie. Verzoekjes op cd’s en USB sticks zijn welkom!
Zaal Kerkzicht, Molenhoeven 43. De entree is gratis.

BeRNHeZe BOUWT
Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

Ter overname aangeboden

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

Hubo Nistelrode

HUPNAAR

Twee bedrijven runnen die beiden goed lopen,
vraagt om keuzes maken. Dat maakt dat HUBO
Nistelrode ter overname aangeboden wordt,
waardoor Bart Pennings zijn focus kan gaan zetten
op schildersbedrijf Duurzaam Schilderwerken.

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

HUBO!

Heb jij interesse:
• om het roer om te gooien?
• in het runnen van een goedlopende
Laat je adviseren door Hubo
doe-het-zelf zaak?
bon
• om je kennis in de doe-het-zelf
Kn ip de
uit en !
er
pro fite
klusbranche te gebruiken
• in een uitdaging als zelfstandig ondernemer?
KEUZE-

Binnenzonwering
op maat?

20% KORTING

Informatie:
OP ALLE MAATWERK
BINNENZONWERING
Bart Pennings - 06-48925534
- info@hubonistelrode.nl
2 909999 999921

*

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

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH NISTELRODE
0412-611033
info@hubonistelrode.nl

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd 1

17-02-14 11:41
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
column Bouwvrouw

sanne Vandewall

Start bouw multifunctionele accommodatie
Bernheze Bouwt, wat zeg ik, Vorstenbosch bouwt! Het mooie
Brabantse dorp is vol in ontwikkeling en als Bouwvrouw wordt het
tijd om de roze helm weer eens op te zetten. Nadat we in 2014 zelf
ons droomhuis hebben gebouwd en daarvan maandelijks verslag
deden in deze krant ben ik geïnteresseerd gebleven in nieuwe
(duurzame) bouwprojecten in de regio. Inmiddels is er gestart met
de bouw van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) en duik ik
opnieuw in de bouwwereld. De komende tijd zal ik één keer per
maand verslag doen van mijn (niet profi :-) bevindingen aan de
Eggerlaan en ga ik de bouwpartners aan jullie voorstellen.

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

sinds 1985

‘Echt een project voor en door Vorstenbosch’
De MFA is een lang gekoesterde wens van de Vorstenbossche gemeenschap en na een intensief traject
staan nu alle lichten op groen. Tijdens de officiële opening van de bouw, afgelopen donderdagavond,
was gemeenschapshuis De Stuik gevuld met trotse initiatiefnemers en samenwerkingspartners. De
Dorpsraad heeft zich vanaf 2009 hard gemaakt voor het neerzetten van een nieuwe gymzaal met
daaraan een koppeling naar gemeenschapshuis De Stuik. Het wordt een duurzame locatie waar straks
tal van activiteiten kunnen plaatsvinden en jong en oud samen mooie momenten kunnen beleven.
De Dorpsraad, het bestuur van gemeenschapshuis De Stuik en de gemeente Bernheze hebben de

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Haal de
zon in
huis
Mevrouw en meneer Kanters, Rien Wijdeven, Leo Somers en Mari van de Ven
afgelopen jaren veelvuldig overleg gehad. Hoe gaan we het aanpakken? Wie gaat wat betalen? Hoe
moet het eruit komen te zien? En wie gaat het daadwerkelijk bouwen? Ook is er gesproken met de
familie Kanters, destijds nog woonachtig
op de plek waar nu de bouw in volle gang
is. Zij zijn verhuisd en hebben samen met
wethouder Rien Wijdeven, Mari van der
Ven (voorzitter gemeenschapshuis De Stuik)
en Leo Somers (voorzitter Dorpsraad) de
bouw officieel geopend door het onthullen
van de plaquette. Na een luid applaus werd
er nog nagepraat en was te horen dat de
betrokkenen veel zin hebben om in de zomer
van 2019 de MFA officieel te openen.
Bijzonder om te horen hoe dit project tot stand is gekomen, het is echt een project voor en door
Vorstenbosch. En goed om te zien hoe snel de bouw in gang is gezet na het verkrijgen van de
vergunning. Wat is er al veel gebeurd! De eerste contouren zijn al goed zichtbaar. Aannemersbedrijf P.
van Driel vof is als hoofdaannemer eindverantwoordelijk voor dit project en
zorgt samen met alle bouwpartners dat elk moment goed wordt benut.
De afgelopen tijd is onder andere de bouwplaats ingericht met de
benodigde voorzieningen, zijn er graafwerkzaamheden verricht en is
de bekisting geplaatst. Inmiddels is de fundering gestort en zijn de
voorbereidingen van de ruwe vloer in volle gang. Als vervolgens de
staalconstructie geplaatst is kan de vlag in de nok!

Deze duurzame MFA
wordt gebouwd door:

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren
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BeRNHeZe BOUWT
colUmn

tekenburo Verkuylen
‘NORMAAL MAATSCHAPPELIJK
RISICO’
BIJ PLANSCHADE
IN BEWEGING

NISTELRODE – Tekenburo Verkuylen timmert al jaren aan de weg. opgericht in 1995 en werkzaam
vanuit de thuissituatie, totdat in 2017 het kantoortje aan het Maxend toch echt te klein werd. enkele
jaren geleden is ook een samenwerkingsverband aangegaan met bevriende architect Maarten Janssen
uit amsterdam en werd Janssen Verkuylen architecten en ingenieurs (JVai) opgericht.
daarover zijn in te winnen bij de
gemeente.
Heeft u bouwplannen, de verbouw van uw huidige woning,
de bouw van een bijgebouw, de
nieuwbouw van een woning of
andere bouwplannen?
Schroom dan niet om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek om te kijken
wat de mogelijkheden zijn. Loop
binnen bij Tramstraat 13 of bel
0412-850250.

In deze rubriek heb ik al diverse malen
aandacht besteed aan planschade.
ONNO TRUSCHEL is
U hebt kunnen lezen dat voor een
zelfstandig adviseur op het
succesvol beroep op planschade
gebied van ruimtelijke
aan een heel aantal voorwaarden
ordening en eigenaar van
voldaan moet worden. Een aspect dat
RO Connect in Heesch.
regelmatig onderwerp van discussie
vormt bij planschadetrajecten is het
‘normaal maatschappelijk risico’.
In de wet is bepaald dat planschade die binnen het normaal
maatschappelijk risico valt, voor rekening blijft van de aanvrager.
Ook bepaalt de wet dat in ieder geval 2% van de waarde van de
onroerende zaak die schade lijdt als maatschappelijk risico wordt
aangemerkt. In ieder geval 2%.
Op welke wijze moet het ‘normaal maatschappelijk risico’ bij
planschade worden bepaald?
De rechter stelt al vele jaren, dat voor het beantwoorden van deze
vraag in eerste instantie van belang is, of de schadeveroorzakende
ontwikkeling ‘als een normale maatschappelijke ontwikkeling’
beschouwd kan worden. Inmiddels is duidelijk dat een zogenaamde
inbreiding van woningen in een woonkern door de rechter als zo’n
normale maatschappelijke ontwikkeling wordt aangemerkt. Als dat zo
is, dan had hiermee rekening gehouden moeten/kunnen worden.

Plan Hazenveld

In Nistelrode werd een geschikte locatie gezocht en gevonden in de oude dokterspraktijk aan Tramstraat 13. Tekenburo Verkuylen neemt plannen aan van verbouw tot en
met nieuwbouw van woningen
en JVAI alles groter dan dat,
bijvoorbeeld het nieuwe clubgebouw van Berghem Sport in
Berghem, het duurdere segment
woningbouw en appartementencomplexen en utiliteitsbouw.
Tekenburo Verkuylen is de laat-

ste tijd ook erg druk met patiowoningen voor 55+ers. Enkele
voorbeelden zijn de zes patiowoningen aan het Toniesplein, de
drie patiowoningen aan de Beekgraaf die vorig jaar zijn opgeleverd en begin januari start op het
plan Zwarte Molen de bouw van
vijftien patiowoningen. Allen
levensloopbestendig, rolstoelvriendelijk, energiezuinig en alle
ruimten gelijkvloers. Op dit plan
komt ook een aantal vrijesectorkavels beschikbaar. Inlichtingen

Bouwtechnisch teken- en
adviesburo
Tramstraat 13
5388 GE Nistelrode
0412-850250 / 06-54760019
info@verkuylen.nl
www.verkuylen.nl

EEN DREMPEL VAN 5% NORMAAL
MAATSCHAPPELIJK RISICO WORDT DE REGEL
Verder is van belang of een ontwikkeling in de lijn der verwachtingen
lag. Hiervoor is dan weer van belang of de ontwikkeling (naar aard
en omvang) past binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en
binnen het tot dan toe door de gemeente gevoerde beleid.
Dit wil overigens nog niet meteen zeggen, dat als een ontwikkeling
in de lijn der verwachting lag, de daaruit voortvloeiende schade dan
ook automatisch geheel onder het normaal maatschappelijk risico valt.
Er zal ook gekeken moeten worden of de schade onevenredig is in
verhouding tot de waarde van de woning.

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

Dan resteert de vraag hoe hoog het ‘normaal maatschappelijk
risico’ is.
Zoals gezegd is in de wet is een drempel vastgesteld van 2% van
de oorspronkelijke waarde van het object. De rechter heeft echter
inmiddels diverse malen bepaald, dat onder bepaalde omstandigheden
een drempel van 5% aanvaardbaar kan zijn. Het moet dan dus gaan
om een ontwikkeling die past in de ruimtelijke structuur van de
omgeving en passen binnen het gevoerde beleid van de gemeente.
Hoe wordt planschade straks geregeld in de nieuwe
Omgevingswet?
Zoals u wellicht weet is het de bedoeling dat in 2021 de nieuwe
Omgevingswet in werking zal treden. De Omgevingswet bundelt
straks 26 bestaande wetten op het gebied van onder andere bouwen,
milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met de Omgevingswet
zal er dus nog maar één wet zijn voor de hele leefomgeving.
Ook planschade zal in deze wet geregeld gaan worden. Zoals het er
nu naar uit ziet zal de drempel van 2% worden verhoogd naar 5%!
In de praktijk zal dit betekenen dat het aantal waardedalingen van
onroerend goed als gevolg van planologische wijzigingen (nog) minder
voor een vergoeding in aanmerking zullen komen.

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

www.omega-it.nl

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

Binnen
1 dag
geplaatst!

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

Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-29099005
Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

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

Gemeente haalt snoeihout buitengebied op

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

Aanmelden kan tot 26 november 2018

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
1 november
Raadsvergadering, 19.30 uur
8 november
Raadsvergadering, 19.00 uur

in de weken na 3 december 2018 halen we snoeihout in het buitengebied op. U kunt het snoeihout tot 26 november 2018 aanmelden bij
de gemeente, telefoon 14 0412, of op de website het ‘aanvraagformulier ophalen snoeihout’ invullen.
Biomassa-energiecentrale
Het snoeihout wordt verwerkt in
een biomassa-energiecentrale.
Daarom kan alleen hout dat aan
kwaliteitseisen voldoet worden
gebruikt voor het opwekken van
energie.
- Het mag uitsluitend schoon
snoeihout zijn, zonder blad.
Heel weinig, droog blad aan
de takken is geen probleem.
coniferen, bladhoudende takken, boomstronken of timmerhout nemen we niet mee.
- Aan het hout mag geen zand/
grond zitten. Daarom kunt u
het hout het beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.

- Het hout mag maximaal 6 meter vanaf de weg op een hoop
liggen, anders kan het niet geladen worden.
- Het hout moet op het eigen
perceel liggen.
- De houthoop moet goed bereikbaar zijn, zodat hij met een
kraan op een vrachtauto kan
worden opgeladen. Let erop
dat het hout niet tegen bomen
aan ligt.
- De houthoop moet minimaal
3 m3 groot zijn.
- U mag geen snoeihout van
boomkwekerijen,
fruittelers
e.d. aanbieden, omdat dat bedrijfsafval is.

Hou daarnaast rekening met het
volgende
- Het hout moet afkomstig zijn
van percelen die buiten de
bebouwde kom van Bernheze
liggen.

aanmelden en werkwijze
Al u uw snoeihout wilt laten ophalen hebben we de volgende
informatie nodig: uw naam en
adresgegevens, (mobiel) telefoonnummer waar u overdag

bereikbaar bent, adresgegevens
van de locatie waar het hout
ligt, plaats van herkomst van
het hout en een inschatting van
de hoeveelheid kubieke meters.
Wanneer u geen adresgegevens
van de locatie kunt opgeven,
kunt u een beschrijving van de
plek doorgeven.

U krijgt geen bevestiging van
de aanmelding. We kunnen niet
precies van tevoren aangeven
op welke dag we het snoeihout
ophalen. Bij grote belangstelling
kan het voorkomen dat we er
enkele weken over doen voordat
we al het snoeihout opgehaald
hebben.

Plastic verpakkingen, blik en drankkartons
in dezelfde zak

T/m 17 november 2018
regentonactie

GeMeeNterAAdsVerGAderiNGeN
op 1 en 8 november 2018
vinden er raadsvergaderingen
plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis, De Misse 6 in
heesch. De vergaderingen zijn
openbaar.
Op de agenda op 1 november,
aanvang 19.30 uur:
- Bestuursprogramma
2018-

2022 en de begroting 2019
- Renovatie
kunstgrasvelden
voetbalverenigingen Heeswijk
en Avesteyn
- Evaluatie beleidsplan jeugdhulp 2015-2018
- Jaarrekening 2017 en begroting 2019 van Omgevingsdienst Brabant-Noord

Op de agenda op 8 november,
aanvang 19.00 uur:
- Vaststellen bestuursprogramma Bernheze 2018-2022
- Behandelen en vaststellen Programmabegroting 2019
informatie
De agenda en bijbehorende
stukken vindt u op

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

www.bernheze.org

OFFiciËLe bekeNdMAkiNGeN

Doe gft in de
gft-container
Beter voor
het milieu

algemene plaatselijke
Verordening (apV)
Melding maken uitweg
- M.W.M.G Simons, Hermelijnhage 7, 5258 XG Berlicum heeft
in overeenstemming met artikel
2:12, lid 1 onder a, van de APV
Bernheze 2014 een melding

gedaan van het maken van een
tweede uitweg naar Grote Hove
t.b.v. perceel aan Koffiestraat
1d in Heeswijk-Dinther.
- M.M.c Riksen, Doolhof 14,
5388 RD Nistelrode 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 Doolhof 14 in Nistelrode.
- P.A.I.M van Beek, Morgenstond 27, 5473 HE Heeswijk-Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid
1 onder a, van de APV Bernheze 2014 een melding gedaan
van het maken van een 2e
uitweg naar Morgenstond 27
in Heeswijk-Dinther. Deze meldingen zijn op 22 oktober 2018
geaccepteerd. Verzenddatum:
22 oktober 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding schenktijden
paracommerciële rechtspersoon
Vorstenbossche Boys, Binnenveld
57, 5476 LZ Vorstenbosch heeft

in overeenstemming met artikel
2:34B, lid 4 APV melding gedaan
van een activiteit op 4 november 2018. Van deze mogelijkheid
mag de inrichting maximaal zes
keer per jaar gebruik maken. 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.
evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Fanfare Stichting Lambertus
Nistelrode voor het organiseren van het evenement ‘Thema

GeMeeNtebericHteN
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concert Fanfare’ op 10 november 2018 van 18.30 tot 1.00
uur op locatie Loosbroekseweg
56, 5388 VP Nistelrode. De
beschikkingen zijn 25 oktober
2018 verzonden.
- De Veluwe Hunt Jachtvereniging en de Jachtvereniging
Triple B Hunt om een slipjacht
te houden op 23 november en
30 november 2018, van 12.00
tot 17.00 uur in het buitengebied van Heeswijk-Dinther,
5473 VA Heeswijk-Dinther. De
beschikking is 26 oktober 2018
verzonden.
- ’t Tunneke voor het plaatsen
van een koelcontainer van 1
tot en met 5 november 2018
voor de evenementen ‘Hees!’
en ‘Gekkenhouse’ op enkele
parkeerplaatsen tussen Depot
en cultureel centrum De Pas.
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:
- TWc Ons Verzet voor het organiseren van een mountainbiketocht op 17 februari 2019
van 8.00 tot 14.00 uur waarbij
de route over het grondgebied
van Bernheze gaat. De toestemming is verzonden op 26
oktober 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
exploitatievergunning
De burgemeester heeft voor het
exploiteren van het horecabedrijf
cafetaria Bastyon, ’t Vijfeiken
80, 5384 EW, Heesch vergunning verleend. De vergunning is
verzonden op 25 oktober 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad
van Bernheze voor een zonnepark aan de achterste Groes
ong. te heesch. inzagetermijn
verlengd.
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.
inzagetermijn verlengd: In verband met niet tijdige publicatie
in de Staatscourant is de inzagetermijn verlengd. Dit wil zeggen
dat de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en
de daarbij behorende stukken
op afspraak ter inzage liggen
tot en met 13 december 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, Postbus 19, 5384
ZG Heesch 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.
ontwerpbestemmingsplan
Gouverneursweg 6c in
heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester
en wethouders maakt op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Fokkershoek27/Gouverneursweg
6c’
Heeswijk-Dinther, te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPGouverneursweg6c-OW01).
inhoud: Dit bestemmingsplan
regelt de uitbreiding van de bestaande recreatieve ontwikkeling aan de Fokkershoek 27 en
Gouverneursweg 6c in Heeswijk-Dinther.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.
Vaststelling wijzigingsplan
Goorstraat 16 heesch
Het college van burgemeester en
wethouders heeft het wijzigingsplan ‘Goorstraat 16 Heesch’
ongewijzigd vastgesteld (artikel
3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Het plan is te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
de code NL.IMRO.1721.WPGoorstraat16-vg01.
inhoud: Het plan behelst het
splitsen van de woning aan
Goorstraat 16 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 ‘Goorstraat 16
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 parkeervoorziening ten behoeve van Kasteel
heeswijk in heeswijk-Dinther.
Op 17 oktober 2018 maakte
het college van burgemeester en
wethouders bekend dat het toestemming wil verlenen voor het
aanleggen en gebruik van een
permanente parkeervoorziening
bij Kasteel Heeswijk. Deze publicatie is onvolledig, hieronder de
volledige publicatie.
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 parkeervoorziening ten
behoeve van Kasteel Heeswijk in
Heeswijk-Dinther.
Op grond van artikel 2.27 lid 1
van de Wabo heeft de gemeenteraad van Bernheze op 27 september 2018 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen
afgegeven ten behoeve van de
aanvraag omgevingsvergunning
tot het afwijken van de bestemmingsplannen
‘Buitengebied
Bernheze’ (2014).
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning omvat de volgende
activiteiten:
- 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 Alge-

mene wet bestuursrecht, afdeling 3.4 van toepassing.
Dit wil zeggen dat de ontwerp-omgevingsvergunning en
de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen en de daarbij behorende stukken zes weken op
afspraak ter inzage liggen, van
1 november 2018 tot en met 12
december 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.
OVppKastHeeswijk-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, Postbus 19, 5384
ZG Heesch 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
reguliere procedure
ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Vorstenbosch
- Kerkstraat 13
Het intern verbouwen van een
pand
Datum ontvangst: 18-10-2018
- Kampweg 19a
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. tijdelijke vergunning gebruik
bijgebouwen voor tweewieler
ontwerp, ontwikkeling en onderhoudsbedrijf
Datum ontvangst: 25-10-2018
heeswijk-Dinther
- Nobisweg 13, 13a
Heuvelstraat 10
Onderhoudswerkzaamheden
aan gevels van monumentale
woonboerderij
Datum ontvangst: 22-10-2018
- Koffiestraat 1d
Plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 23-10-2018
- Kasteel 3
Aanpassen pve
Datum ontvangst: 22-10-2018
- Binnenweg 2
Milieuneutraal veranderen en
gewijzigd uitvoeren bouw varkensstal
Datum ontvangst: 25-10-2018
Loosbroek
- Dorpsstraat 36
Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 24-10-2018
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Nistelrode
- Laarhof 52
Plaatsen carport
Datum ontvangst: 25-10-2018
heesch
- Meursstraat 2
Bouw carport
Datum ontvangst: 25-10-2018
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Laar 67
Plaatsen overkapping/veranda
Verzenddatum: 24-10-2018
- Maxend 39
Oprichten 8 zorgwoningen
Verzenddatum: 29-10-2018
heeswijk-Dinther
- Plein 1969 42 t/m 80
Verbouw entree
Verzenddatum: 24-10-2018
- Laag-Beugt 3c
Vellen houtgewas (boom)
Verzenddatum: 25-10-2018
- Kerkstraat 1
Herontwikkelen pand/realisatie
8 appartementen
Verzenddatum: 25-10-2018
- Zandstraat 2
Oprichten garage en carport
Verzenddatum: 24-10-2018
Loosbroek
- Dorpsstraat 69
Bouw loods en handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 24-10-2018
Vorstenbosch
- Kerkstraat 38
Aanpassen constructie
Verzenddatum: 24-10-2018
- Kerkstraat 13
Intern verbouwen van een pand
Verzenddatum: 25-10-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van
deze aanvragen vindt plaats via
publicatie van een ontwerpbesluit.
handhavingsbesluiten
De volgende handhavingsbesluiten zijn genomen.
heesch
- Antenburgt 35
Oplegging last onder bestuursdwang/sluiten woning o.g.v.
Opiumwet
Verzenddatum: 22-10-2018
oplegging last onder
dwangsom
heesch
- Kerkweg 12
Stillegging
sloopwerkzaamheden en bouwwerkzaamheden met oplegging last onder
dwangsom
Verzenddatum: 24-10-2018
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem

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

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

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.

WWW.BERNHEZE.ORG

Bestuurder(s) gezocht voor Zwembad ’t Kuipke in Heesch
HEESCH - Zwembad ’t Kuipke heeft er een mooie zomer op zitten. Bezoekersrecords werden gebroken, het zwembad zorgde dit seizoen
voor vele uren waterpret voor jong en oud. Al meer dan 50 jaar zorgt een vrijwillig bestuur samen met vrijwillige en betaalde krachten
ervoor dat het zwembad elk jaar weer open kan en mee gaat met de tijd.

hŝ
of een keertje kennismaken
met hŝ
ŽŶĚĂŐϮũƵůŝϮϬ


Voor het seizoen 2019 is men op
zoek naar één of twee nieuwe
bestuurders. Het bestuur zal dan
bestaan uit vijf of zes leden die al

naar gelang expertise en interesse de taken verdelen. Het huidige
bestuur is een jonge club mensen (27–42 jaar) met een aanpak

mentaliteit en niet bang voor verandering. Wij zoeken mensen die
affiniteit hebben met het aansturen en plannen van personeel en/

of de inkoop van levensmiddelen.
Wij nodigen jong en oud uit om
bij interesse contact met ons op
te nemen. Wil je meer informatie



de
huidige bestuurders? Stuur

:ƵďŝůĞƵŵĨĞĞƐƚĚ
dan een mail naar
ŽŶĚĂŐϮũƵůŝϮ
ϱϬũĂĂƌǁĞŵďĂĚΖƚ<Ƶ
voorzitter@zwembadhetkuipke.nl.


:ƵďŝůĞƵŵĨĞĞƐƚ
sĂŶĂĨϭϮ͗ϯϬƵƵƌŝƐΖƚ<ƵŝƉŬĞŐĞŽƉ
ĞƚŽĞŐĂŶŐŝƐŐƌĂƚŝƐ
ϱϬũĂĂƌǁĞŵďĂĚΖƚ<

ĞŶŵŝĚĚĂŐǀŽůƐƉĞĞůƉůĞǌŝĞƌŵĞƚůĞ
sĂŶĂĨϭϮ͗ϯϬƵƵƌŝƐΖƚ<ƵŝƉŬĞŐĞŽ
ΎsŽŽƌŽŶǌĞĂďŽŶŶĞŵĞŶƚŚŽƵĚĞƌƐůŝŐƚĚŝĞĚĂŐĞĞŶůĞƵŬĞ

ĞƚŽĞŐĂŶŐŝƐŐƌĂƚŝ

Bent u oud-bestuurder/vrijwilliger/medewerker
van
ĞŶƚƵŽƵĚͲďĞƐƚƵƵƌĚĞƌͬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌͬŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌǀĂŶǁĞ
ĞŶŵŝĚĚĂŐǀŽůƐƉĞĞůƉůĞǌŝĞƌŵĞƚ
Voorafgaand aan deze
middag willen we graag met zov

sŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĂĂŶĚĞǌĞŵŝĚĚĂŐǁŝůůĞŶǁĞŐƌĂĂŐŵĞƚǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŽƵĚͲď
ΎsŽŽƌŽŶǌĞĂďŽŶŶĞŵĞŶƚŚŽƵĚĞƌƐůŝŐƚĚŝĞĚĂŐĞĞŶůĞƵŬ
vrijwilligers/medewerkers
stilstaan bij 50 jaar ‘t Kuipke
ƐƚŝůƐƚĂĂŶďŝũϱϬũĂĂƌΖƚ<ƵŝƉŬĞ͊,ĞůĂĂƐŬƵŶŶĞŶǁĞƵŝƚŽŶƐĂƌĐŚŝĞĨŶŝĞƚĚĞŶĂ

archief niet de namen halen van al deze mensen die ‘t
ĞĞŶǁĂƌŵŚĂƌƚƚŽĞŚĞďďĞŶŐĞĚƌĂŐĞŶ͘
hebben gedragen.
ĞŶƚƵŽƵĚͲďĞƐƚƵƵƌĚĞƌͬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌͬŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌǀĂŶǁ
tŝũŶŽĚŝŐĞŶďŝũĚĞǌĞĚƵƐĞĞŶŝĞĚĞƌĚŝĞŝŶŚĞƚǀĞƌƌĞŽĨƌĞĐĞŶƚĞǀĞƌůĞĚĞŶďĞ
sŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĂĂŶĚĞǌĞŵŝĚĚĂŐǁŝůůĞŶǁĞŐƌĂĂŐŵĞƚǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŽƵĚͲ
ďĞƐƚƵƵƌĚĞƌͬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌͬŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ͕ǀĂŶŚĂƌƚĞƵŝƚŽŵƐĂŵĞŶŵĞƚŽŶƐŽƉ
Wij nodigen bij deze dus een ieder die in het verre of r
ƐƚŝůƐƚĂĂŶďŝũϱϬũĂĂƌΖƚ<ƵŝƉŬĞ͊,ĞůĂĂƐŬƵŶŶĞŶǁĞƵŝƚŽŶƐĂƌĐŚŝĞĨŶŝĞƚĚĞŶ
<ƵŝƉŬĞ͘ĞŽŶƚǀĂŶŐƐƚŝƐǀĂŶĂĨϭϭ͗ϬϬƵ͕͘ǁĂĂƌŶĂŽŵϭϭ͗ϯϬƵ͘ŽŶǌĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞ
ĞĞŶǁĂƌŵŚĂƌƚƚŽĞŚĞďďĞŶŐĞĚƌĂŐĞŶ͘
geweest bij Zwembad ‘t Kuipke, als bestuurder/vrijwill
ǁĞĞĞŶƚŽĂƐƚƵŝƚŽƉŽŶƐũƵďŝůĞƵŵĞŶŬƵŶƚƵƌƵƐƚŝŐŶŽŐĞĞŶŬŝũŬũĞŶĞŵĞŶďŝ
om samen met ons op 2 juli te proosten op 50 jaar zwe
tŝũŶŽĚŝŐĞŶďŝũĚĞǌĞĚƵƐĞĞŶŝĞĚĞƌĚŝĞŝŶŚĞƚǀĞƌƌĞŽĨƌĞĐĞŶƚĞǀĞƌůĞĚĞŶď


vanaf 11.00 uur, waarna om 11.30 uur onze voorzitter
tŝũǀĞƌǌŽĞŬĞŶƵǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬŽŵƵŵŝĚĚĞůƐĞĞŶĞͲŵĂŝůĂĂŶƚĞŵĞůĚĞŶǀŽŽƌĚ
ďĞƐƚƵƵƌĚĞƌͬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌͬŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ͕ǀĂŶŚĂƌƚĞƵŝƚŽŵƐĂŵĞŶŵĞƚŽŶƐŽ
brengen we een toast uit op ons jubileum en kunt u ru
ϱϬũĂĂƌΛǌǁĞŵďĂĚŚĞƚŬƵŝƉŬĞ͘Ŷů͘sĞƌŵĞůĚƵĚĂĂƌďŝũĂ͘Ƶ͘ď͘ƵǁƌŽů;ďĞƐƚƵƵƌĚĞ
<ƵŝƉŬĞ͘ĞŽŶƚǀĂŶŐƐƚŝƐǀĂŶĂĨϭϭ͗ϬϬƵ͕͘ǁĂĂƌŶĂŽŵϭϭ͗ϯϬƵ͘ŽŶǌĞǀŽŽƌǌŝƚ
ǁĂĂƌŝŶƵďŝũΖƚ<ƵŝƉŬĞďĞƚƌŽŬŬĞŶǁĂƐ͘ĂŶŵĞůĚĞŶŬĂŶƚŽƚǌŽŶĚĂŐϮϱũƵŶŝĂ
zwembad.
ǁĞĞĞŶƚŽĂƐƚƵŝƚŽƉŽŶƐũƵďŝůĞƵŵĞŶŬƵŶƚƵƌƵƐƚŝŐŶŽŐĞĞŶŬŝũŬũĞŶĞŵĞŶď



tŝũǌŝĞŶƵŐƌĂĂŐŽƉǌŽŶĚĂŐϮũƵůŝĂĂŶƐƚĂĂŶĚĞ͊
tŝũǀĞƌǌŽĞŬĞŶƵǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬŽŵƵŵŝĚĚĞůƐĞĞŶĞͲŵĂŝůĂĂŶƚĞŵĞůĚĞŶǀŽŽƌ
Wij verzoeken u vriendelijk om u middels een e-mail a
ϱϬũĂĂƌΛǌǁĞŵďĂĚŚĞƚŬƵŝƉŬĞ͘Ŷů͘sĞƌŵĞůĚƵĚĂĂƌďŝũĂ͘Ƶ͘ď͘ƵǁƌŽů;ďĞƐƚƵƵƌ







ĞƐƚƵ
U kunt uw aanmelding sturen naar 50jaar@zwembadh
ǁĂĂƌŝŶƵďŝũΖƚ<ƵŝƉŬĞďĞƚƌŽŬŬĞŶǁĂƐ͘ĂŶŵĞůĚĞŶŬĂŶƚŽƚǌŽŶĚĂŐϮϱũƵŶŝ
Vermeld u daarbij a.u.b. uw rol (bestuurder/vrijwilliger

waarin u bij ‘t Kuipke betrokken was. Aanmelden kan
tŝũǌŝĞŶƵŐƌĂĂŐŽƉǌŽŶĚĂŐϮũƵůŝĂĂŶƐƚĂĂŶĚĞ͊








ĞƐ
Bestuu
Wij zien u graag op zondag 2 juli aanstaande!
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Gerard op bezoek bij...

Ellen Neelen

‘Nieuwe wijken
bouwen als
vakantieparken’
Garage Neelen 60-er jaren

OP BEZOEK GAAN BIJ EEN RAADSLID
O P H A A R O F Z I J N F A V O R I E T E L O c AT I E
BRENGT JE NOG EENS ERGENS. ZO
V E RWA c H T E L L E N N E E L E N , R A A D S L I D E N
F R A c T I E V O O R Z I T T E R VA N P R O G R E S S I E F
BERNHEZE MIJ OP VRIJDAGMORGEN
11.00 UUR BIJ ‘T TUNNEKE IN HEEScH.

Ellen en Gerard samen in gesprek bij ‘t Tunneke Foto’s: Marcel van der Steen

eN WAArOM dAAr?
Voordat Ellen komt aanfietsen
heeft fotograaf Marcel al een
tipje van de sluier opgelicht.
Hij weet namelijk dat het naast
‘t Tunneke gelegen garagebedrijf
de ouderlijke woning van Ellen is
geweest. En Ellen bevestigt zelf
dat ze daar geboren is en tot haar
twaalfde jaar heeft gewoond. De
bovenverdieping is nog grotendeels hetzelfde en ze wijst het
raam van haar slaapkamer aan.
Ze heeft er een mooie kindertijd
doorgebracht en vertelt hoe ze
als kind langs de Rijksweg lopend
naar school is gegaan. Ook weet
ze te vertellen dat haar moeder
in de tegenovergelegen Sparwinkel is opgegroeid. Voor Ellen is
dit echt een omgeving waar het
thuiskomen is.
VerteL eeNs iets Meer
VAN jeZeLF
“Ik ben Ellen Neelen, geboren in
1964, getrouwd met Marco van
Rosmalen. Ik heb drie broers en
een zus en was thuis de op één
na jongste. We hebben drie kinderen, Luuk (23), Janna (21) en
Freek (18). Janna studeert nog,
Luuk is klaar met zijn studie en
is aan het werk en Freek werkt
en gaat één dag in de week naar
school.”
HOe LANG beN je AL
POLitiek ActieF?
“Progressief Bernheze volg ik al
een jaar of twaalf. Vanaf 2014
tot 2018 was ik burgerlid van de
commissie Maatschappelijke za-

ken en vanaf maart 2018 ben ik
raadslid. Sinds vorig jaar ben ik
ook lid van Groen Links.”
PrOGressieF berNHeZe
bestAAt Uit PVdA, GrOeN
LiNks eN PrOGressieVe
berNHeZeNAreN. WeLke
kieZer sNAPt dAt NOG?
“Voor ons als partij is het niet lastig, maar wij hebben wel eens de
indruk dat het voor de inwoners
niet gemakkelijk is. Bij de laatste

niet tot een raadsprogramma is
gekomen. Dat was best mogelijk
geweest en dan hadden we het
meest maximale voor de inwoners kunnen bereiken. Eigenlijk
zijn we dat wel aan onze inwoners verplicht.”
WAt ViNd je Het beLANGrijkst VOOr berNHeZe?
We moeten echt meer werk
maken en maatregelen nemen
om verdere klimaatverandering

MAAr dAt VerGt
eeN MeNtALiteitsVerANderiNG
“Ja natuurlijk, en daarom vind
ik het ook niet goed dat we in
de voorlichting inwoners alleen
maar stimuleren door subsidies
te verstrekken voor een energiescan, voor isoleren, voor aanbrengen van zonnecollectoren et
cetera. Inwoners denken daardoor enkel in financieel voordeel
en niet in nut en noodzaak voor

lemaal het beste met Bernheze
voor hebben. Natuurlijk vergt
het veel tijd, in een rustige week
minstens acht uur, in een vergaderweek wel vijftien tot twintig
uur. Het is eigenlijk gewoon een
baan naast je baan. Ik werk ook
nog 26 uur als beleidsambtenaar
verkeer bij de gemeente Oss. Nu
ik in de Raad zit heb ik daar vier
uur ingeleverd, want anders krijg
ik het naast mijn gezin niet meer
voor elkaar.”

‘Geld mag niet de drijfveer zijn
in zorg om onze aarde’
verkiezingen hebben we ons dan
ook duidelijk geprofileerd als een
lokale Partij voor Progressieve
Bernhezenaren.
De binding met PVDA en Groen
Links hebben we op onze website vermeld.”
NU dOeN jULLie AL Weer
VOOr de tWeede keer
Niet Mee AAN de cOALitie,
terWijL jULLie eiGeNLijk
GeeN OPPOsitiePArtij
ZijN. dAt is tOcH
VerVeLeNd?
“De programma’s van de zeven
partijen vertonen heel veel overeenkomsten en de echte verschillen zijn op de vingers van één
hand te tellen. Daarom vind ik
het ook zo jammer dat de coalitie, cDA, SP en Lokaal, met ons

te beperken en om op klimaatverandering te anticiperen. Veel
meer bomen in plaats van minder,
zoals in het centrum van Heesch.
Betere wateropvang door veel
minder verharding aan te leggen. We leggen nu alles vol met
parkeerplaatsen bij bijvoorbeeld
scholen, waar de parkeerplaatsen
maar twee keer vijf minuten per
dag gebruikt worden. Nieuwe
wijken zouden ingericht kunnen
worden als vakantieparken, meer
(leef)ruimte voor voetgangers,
fietsers en spelende kinderen en
de auto parkeren kan aan de buitenkant van de wijk. Op vakantieparken geniet iedereen van de
rust en vindt men het lopen niet
erg, thuisgekomen is men het
allemaal weer vergeten en is die
auto weer superbelangrijk.”

een toekomstige duurzame samenleving. We kopen mentaliteitsverandering af en dat is geen
goede basis.”
WAt ViNdt je erVAN OM
rAAdsLid te ZijN?
Ik vind het heerlijk, ik geniet
ervan en vind het fijn en inspirerend om over nieuwe dingen
mee te mogen praten, andere
mensen te ontmoeten, die al-

de bUrGeMeester is
Met drie VrOUWeLijke
rAAdsLedeN de Vierde
VrOUW iN de rAAd. te
WeiNiG VrOUWeN?
“Ik vind van wel. Vrouwen kijken
wat anders tegen dingen aan en
hebben een andere inbreng in de
discussie. Vrouwen denken constructiever en zijn meer oplossingsgericht. Dus ja, meer vrouwen in de Raad!”

HEB JIJ TEN SLOTTE NOG EEN BOODScHAP
VOOR BERNHEZE?
“Laten we niet nog meer (letterlijk en figuurlijk) verharden, maar
zacht worden en beter voor onze mooie aarde zorgen.”
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Woonkansen
vergroten
Jesse Jansen, gemeenteraadslid Progressief
Bernheze
Op dit moment zijn er groepen mensen die
zich gedwongen voelen uit onze dorpen te
vertrekken omdat ze de huizen in onze dorpen simpelweg niet kunnen betalen. Dat
probleem hebben wij in de verkiezingscampagne en in de raad vaak aangekaart,
en dat moet veranderen.
Vorige maand bespraken we
mogelijkheden om goedkopere
koopwoningen te gaan bouwen.
Vorige week maandag spraken
we met raad, college en woningbouwcorporaties over hoe
het staat met de betaalbaarheid
en beschikbaarheid van sociale
huurwoningen in onze gemeente. Niet iedereen kan immers een
koopwoning betalen.
Het op die avond getoonde
beeld is voor startende jongeren in onze gemeente niet fraai.
Waar ouderen een grote kans
(40%) hebben om een passende
woning van de woningbouwcorporatie toegewezen te krijgen,
komen jongeren die willen starten in een sociale huurwoning
er slecht van af. Slechts één op
de tien jongeren die zoekt, weet
uiteindelijk ook een sociale huur-

woning te bemachtigen.
Dat is aan verschillende factoren
te wijten. Maar vooral het systeem van toewijzen lijkt daarin
een grote rol te spelen. Waar een
oudere al dertig jaar ingeschreven kan staan, is dat voor iemand
van 25 jaar onmogelijk. En zo
lang 80% van de woningen dan
op basis van inschrijfduur wordt
toegewezen, staan jongeren zo
goed als buitenspel.
Dat moet veranderen. Sociale
huurwoningen moeten voor iedereen die daar recht op heeft
te bereiken zijn. De slagingskans
voor een jongere mag niet véél
kleiner zijn dan voor anderen.
Daar moet de wethouder wat
ons betreft vol mee aan de slag.
Reageren?
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

Inzameling gebruikt
frituurvet/-olie
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Foto: Demi Koen

NISTELRODE - Altijd al willen weten wie het gezicht is achter die
felle gele container op het plein bij Jumbo? Dat zijn wij, de Roverscouts van scouting Mira Ceti Nistelrode! Wij zamelen jullie gebruikte frituurvet/-olie in, zodat we samen een schoner milieu krijgen. Er wordt namelijk biobrandstof van gemaakt, wat onder andere
wordt gebruikt voor auto’s en vliegtuigen. Oh ja, én we verdienen
er nog een mooi zakcentje mee voor ons zomerkamp.
Helaas merken wij dat er soms
ook misbruik van wordt gemaakt
door ander soort afval erin te
gooien: blikken, koffiezetapparaten en ander grof vuil. Graag
willen we jullie vragen om het
écht alleen bij gebruikt frituurvet/-olie te houden! Het vet/

olie graag in een afgesloten verpakking inleveren. Mocht je als
particulier of onderneming grote
hoeveelheden (vanaf 20 liter) frituurvet/-olie hebben, stuur dan
een berichtje naar roverscouts@
miraceti.nl! Wij komen het kosteloos in Nistelrode ophalen.

Roep je vanaf de zijlijn?
Jan Glastra van Loon, D66 Bernheze
D66 Bernheze heeft vertrouwen in mensen. Vertrouwen in de wil om mee te
denken en te doen in hoe we bijvoorbeeld omgaan met verkeer en de inrichting
van onze wijken en dorpen. Het zijn immers onze straten en pleinen waar wij
dagelijks leven.
Als de straten dan aangepakt
moeten worden voor groot onderhoud of als er nieuwe wijken
ontstaan die iets betekenen voor
de verkeersafhandeling, dan
vindt D66 Bernheze het logisch
dat de gemeente eerst inwoners,
belangenvertegenwoordigers
en specialisten uitnodigt om afspraken te maken over de rolverdeling en spelregels, om daarna
te bepalen wat we gezamenlijk
gaan doen en hoe we dat gaan

doen. Dus niet eerst een voorstel
maken en de toeschouwers vragen wat ze er van vinden! Dan
organiseer je de weerstand in
plaats van de samenwerking en
neem je inwoners niet serieus.
D66 Bernheze zet inwoners, ondernemers en belangenvertegenwoordigers niet langs de zijlijn,
maar nodigt ze uit om actief mee
te doen. Iedereen mag meedoen
en de gemeenteraad, de politiek,

stelt spelregels van de samenwerking vast en controleert of ze
worden nagekomen. Dat is politiek en samenleving anno 2018!
Spreekt dit jou ook aan? Sluit
je aan! Kom naar één van onze
vele openbare vergaderingen en
maak kennis met enthousiaste
mensen in Bernheze voor Bernheze. Doe mee en maak een verschil. Kijk op Bernheze.d66.nl.

In 2019 besparen op kosten voor
afvalstoffen
Cor van Erp, SP Milieuzaken
Besparen op uw kosten voor afvalstoffen in 2019. Het kan. Het is goed voor
uw portemonnee en voor het milieu. Vanaf 2006 is de SP een pleitbezorger
van Cradle to Cradle (C2C), op gebied van afvalstoffen. Dat betekent dat de
SP Bernheze afvalstoffen ziet als nieuwe grondstoffen! Als de inwoners van
Bernheze dat ook zo zien, kunnen zij mooi geld besparen. Een win-win situatie voor het milieu en ieder huishouden in Bernheze is mogelijk.
Zo bespaart u geld!
Om aangeleverde afvalstoffen
te verwerken, betaalt ieder huishouden een vast bedrag van
€ 95,- per jaar. Daarvan worden
salarissen, de milieustraat, ophaaldiensten, et cetera betaald.
Dit geld is de basis voor het gehele systeem van recycling en
verwerking van afvalstoffen.
Door afvalstoffen goed te scheiden kunnen inwoners veel geld
besparen. Wat is namelijk het

geval? Veel materialen kunnen
afzonderlijk en daarmee gratis
ingeleverd worden, als nieuwe
grondstof. Denk hierbij aan: tuinafval, etensresten en groenafval
in de daarvoor bestemde kliko.
Die wordt eens per twee weken
gratis geleegd. Verder wordt oud
papier gratis huis-aan-huis opgehaald. Chemisch afval en elektrische apparaten kunnen gratis
ingeleverd worden. Glas kan gratis ingeleverd worden. Luierafval

kan gratis ingeleverd worden.
Plastic, drinkkartons en blikken
worden gratis eens per twee weken opgehaald. Door hier goed
gebruik van te maken heeft een
gezin nauwelijks restafval. Restafval willen we vermijden. Daarom betaalt ieder gezin € 0,30
per kilo aangeleverd restafval en
€ 2,45 om de ‘Restkliko’ te legen.
Door goed te scheiden is dus veel
voordeel te halen. En wie ‘slordig’ is, betaalt inderdaad extra.

informatie voor de kernen
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Trots op onze vrijwilligers
Petra van der Dussen, burgerlid VVD-Bernheze, commissie Maatschappelijke Zaken
Er zijn officiële momenten gedurende het jaar waarop er gelegenheid is om
vrijwilligers te bedanken en in het zonnetje te zetten. Denk aan de Week van de
Vrijwilliger en de Nationale Vrijwilligersdag. Maar ook op zomaar een dag in
oktober wil de VVD-Bernheze uitspreken hoe trots wij zijn op alle vrijwilligers
in onze gemeente. En dat zijn er heel veel!
Bij Vluchtelingenwerk Bernheze,
waar ik als taalcoach-vrijwilliger
actief ben, alleen al meer dan 80.
Allemaal actief om vluchtelingen
te ondersteunen bij hun inburgering.
In mijn rol als burgerlid in de
commissie Maatschappelijke Zaken kom ik eveneens regelmatig
in aanraking met mensen die zich
inzetten voor anderen. Belangeloos, zonder hiervoor een financiële vergoeding te ontvangen.

Ook de gemeente erkent de
waarde van onze vrijwilligers
en burgerinitiatieven. In het Bestuursakkoord 2019, dat binnenkort besproken wordt in de raad,
komt duidelijk het belang van samenwerken met burgers en het
stimuleren van burgerinitiatieven
naar voren. Daar staan wij als
VVD-Bernheze volledig achter.
Klaarstaan voor en een handje
helpen van hen die (tijdelijk) wat
extra ondersteuning kunnen ge-

bruiken kan voor deze mensen
het leven heel wat prettiger maken. Bovendien brengt het tonen
van compassie en medeleven
met een ander ook een stukje
geluk in je eigen leven!
Zou je mee willen denken of heb
je ideeën over een positieve bijdrage aan het leven, wonen en
werken in Bernheze, neem dan
gerust contact met ons op via
info@vvdbernheze.nl.

Veilig en gezond sporten
Edwin Daandels, raadslid CDA Bernheze
Als ouder van vier sportende kinderen kom ik met grote regelmaat
op sportpark De Balledonk in Heeswijk. De discussie over de nieuwe sportvelden voor Avesteyn en VV Heeswijk had de laatste tijd
dan ook mijn aandacht. CDA Bernheze heeft, samen met andere
politieke partijen, ervoor gekozen om niet nog eens gemalen autobanden (SBR) als ‘infill’ materiaal te kiezen.
Volgens het RIVM zijn de gezondheidsrisico’s nihil, maar wij
komen deze granulaatkorrels
met enige regelmaat tegen in de
sporttassen, sokken van de kinderen en in onze badkamer. Daar
horen gemalen autobanden niet
thuis! De keuze die de gemeenteraad nu heeft gemaakt is beter voor het milieu en maakt een
einde aan deze discussie over de
veiligheid van de sportvelden.

En als we het dan toch over de
veiligheid rond sportvelden hebben: een ander aandachtspunt
voor veiligheid vindt het CDA
verkeerssituaties rondom de
sportparken. Daar moeten we
met z’n allen nog eens goed naar
kijken. We horen dan ook graag
van u waar u zoal tegen aanloopt rondom onze sportvelden.

is van het grootste belang voor
onze opgroeiende jeugd, nu en
in de toekomst!

Want veilig en gezond sporten

cda.nl/bernheze

Edwin: ‘We horen dan ook graag van u waar u zoal
tegen aanloopt rondom onze sportvelden’

F50
In gesprek met fervente fietsers ging het laatst over de F59 van Oss naar
Den Bosch. Toch een heel verschil met vroeger, zoals je tegenwoordig met
de fiets heel snel van A naar B kunt rijden. Jammer alleen dat de bewegwijzering soms te wensen overlaat en de fietser op goed geluk de juiste
richting kiest, tenzij men bekend is met de situatie. Soms vindt men na enig
zoeken de aanduiding in de vorm van ‘F59’ in blauwe verf op het fietspad.
Dan weet je: “ik zit goed.”
In Bernheze heeft onze raad eind september ingestemd met een krediet van
2,1 miljoen euro voor de aanleg van een snelfietsroute van Nistelrode naar
Uden. Dat wordt de ‘F50’. De route sluit aan op de route van Heesch naar
Nistelrode. Bovendien wordt er 1,5 miljoen extra uitgetrokken voor een tunnel onder Weijen. Dat is wel zo veilig voor de fietsers. Gelukkig doet de
Provincie financieel mee.
Nu maar hopen dat met dit geld een beter plan wordt
gerealiseerd dan bij de F59 waar men in Geffen het
vooral heeft gelaten bij de blauwe aanduiding op de
klinkers. Als dat in Nistelrode ook zou gebeuren is het
wel duur geld voor een potje verf. Daarom hierbij de
oproep voor een goede bewegwijzering! Maak F50
zichtbaar, ook met bordjes waar dat nodig is.
Ik ben benieuwd, u ook ?
Mieke Dobbelsteen - de Mol, bestuurslid Lokaal
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Column
Mieke Bode

Inbrekers actief
in Nistelrode en
Vorstenbosch
Wijkagent Mieke Bode waarschuwt dat inbrekers de laatste weken
actief zijn in Nistelrode en Vorstenbosch. De inbraken vinden vooral
in de avond en begin nacht plaats. Slachtoffers raken geld, sieraden,
elektronica en waardepapieren kwijt. Maar - nog erger - het gevoel
van veiligheid in eigen huis is ook weg. De wijkagent legt uit welke
maatregelen bewoners zelf kunnen nemen om de kans op inbraak
te verkleinen.
Inbrekers zoeken meestal snelle
buit. Daarom scannen zij huizen
op inbraaktijd en risico’s. Hoe
langer ze denken bezig te zijn
een deur of raam te forceren,
hoe groter de kans dat ze al bij
voorbaat op zoek gaan naar een
betere plek. Hetzelfde geldt met
betrekking tot verbergplekken.
Als hoge struiken en blinde hoeken ontbreken, is dat ook ongunstig voor hen.
Preventietips
- Op www.politiekeurmerk.nl
vindt u advies over goed
hang- en sluitwerk op ramen
en deuren.
- Draai voor- en achterdeur altijd op slot. Dan kan niemand
ze met een stukje plastic openen.
- Haal de sleutel altijd uit het
slot. Inbrekers kunnen er dan
niet met een handigheidje bij.
- Kunnen inbrekers zich bij deuren of ramen verstoppen?
Snoei struiken. Plaats buitenlampen.
- Laat ladders, groenbakken
of andere ‘opstapjes’ niet ’s
nachts in de tuin. Inbrekers
gebruiken ze graag.
- Hang geen adres aan de sleutelbos. Na verlies kan iedere
vinder het huis binnen.
- Leg de huissleutel nooit op een
geheime plek buiten uw huis.
Inbrekers kennen al die plekjes.
- Leg geld, sieraden of andere
waardevolle spullen niet op
een van buiten zichtbare plek.
- Heeft u vaker waardevolle
spullen in huis of woont u afgelegen? Overweeg dan een
kluis of alarmsysteem.
- Bent u een paar dagen - of

Mieke Bode

langer - van huis? Zorg dat het
er ‘normaal bewoond’ uitziet.
Laat buren, familie of vrienden
post opruimen. Gebruik tijdschakelaars voor wisselende
verlichting.
- Meld niet op voicemail en sociale media dat u weg bent.
Tips na ontdekking
van inbraak
Heterdaad: kom nergens aan.
Wacht buiten. Bel alarmnummer
112 en wacht op de politie. Ziet
u de dief of dieven wegvluchten? Onthoud hun signalement,
het kenteken van de auto of
brommer en de richting waarin
zij verdwenen. Geen heterdaad:
bel 0900-8844 voor een afspraak met de politie om aangifte te doen.
Uw wijkagent
Meer informatie of contact met
uw wijkagent?
Vul op www.politie.nl
(Mijn Buurt) uw postcode in.
Automatisch verschijnen dan
naam en foto.

Gericht op rode planeet
Mars bij Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley
is voor publiek geopend op vrijdagavond 2 november. Het programma begint om 20.00 uur en
duurt ongeveer twee uur.
De grote telescoop wordt gericht
op de rode planeet Mars, die
boven de zuidelijke hemel staat.
Zijn afstand tot de aarde wordt
geleidelijk aan groter, maar hij is
nog behoorlijk helder.
Met de telescoop en verrekijkers
zijn verder onder de sterrenhoop
Zevengesternte en dubbelsterren te zien. En je maakt kennis
met bekende en minder bekende

sterrenbeelden, zoals Cassiopeia,
Pegasus, Andromeda, Grote- en
Kleine Beer, Capella en Poolster.
Het moet wel onbewolkt zijn om
de hemellichamen te kunnen
zien. In het auditorium en het
planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond is
€ 5,- voor volwassenen. Kinderen tot en met 12 jaar betalen
€ 3,-.
Halleyweg 1 Heesch
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Marc van de Wielen
uit Nistelrode

te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Spare-ribs € 4,98
per kilo
(Maximaal 3 kilo per klant.)
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

Winnaar:
Herman Pouwels
woordzoekermaken.nl
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Nederlandse Gerechten

Diverse soorten
haard- en kachelhout
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

aangeboden

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

_____________________

Datum _____________________

ij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

Woordzoeker:
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Zoek: APPELTAART, BALKENBRIJ, BIETEN, BOTERKOEK, EIERKOEK,

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

PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
Sint en Piet op locatie,
leuk!
Info: 06-51286021.
De opbrengst van deze actie
wordt gedoneerd aan het
internationaal toernooi
voetbalteam HVCH JO13-1.

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

ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek
Dick van de Leest 06-55325484.

te huur

Ter overname
aangeboden Hubo
Nistelrode
Informatie:
Bart Pennings - 06-48925534 info@hubonistelrode.nl
Zie pagina 14.

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.

gevraagd

gevonden

Wie wil onze dochter wekelijks
wiskundebijles
geven (HAVO niveau)?
Liefst in Heeswijk-Dinther
(eventueel in de regio)
Graag reageren via
06-83678887.
Oude/kapotte
computers en laptops
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.
Hulp in de huishouding
5 uur per week. Omgeving
Heesch. Dag in overleg.
Meer informatie:
neknab@gmail.com.
Oude vloerbedekking
kunststof
Geen wol - die anders naar de
stort zou moeten.
Liefst hoogpolig, mag vlekken/
scheuren vertonen.
Gratis afgehaald. 06- 36534379.

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

overig
Uw VIDEO BANDEN op
DVD, op USB-stick of op
een harde schijf? Op een
deskundige wijze verzorgd!
Mail naar g.eerden@hotmail.nl
of bel naar 06 11 355 477.

NosTos
radio

het gevoel
van toen!

www.radionostos.nl

ERWTENSOEP, HARDBROOD, JODENKOEK, PERENSTROOP, SOEZEN

APPELTAART

BALKENBRIJ

BIETEN

BOTERKOEK

EIERKOEK

ERWTENSOEP

HARDBROOD

JODENKOEK

PERENSTROOP
drie gratiËn bijna rookvrij

OEZEN

Tekst?

e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Wil je een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
Zie oplossing pagina 34
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kinderen en jongeren
Start Jeugdacademie
biljarten in CC Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Een gezellige biljartvereniging met 35
leden biljart bij Royal Events
Palace.
Binnen deze vereniging is het
idee ontstaan om meer jeugd
enthousiast te maken voor de
biljartsport. Daarom gaat er gestart worden met een ‘Jeugdacademie biljarten’. Ben je tussen de 11 en 18 jaar oud en ben
je geïnteresseerd in de biljartsport? Meld je dan aan bij Mari
van Berloo. Op vrijdagavond
tussen 17.30 en 20.30 uur wordt
er door biljartinstructeurs op

Worstenbroodactie JN HDL
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Het einde van het jaar nadert
en dus gaat de jaarlijkse Worstenbroodactie van Jong Nederland
HDL weer van start! Vanaf heden komen de leden langs de deuren
om de lekkerste worstenbroodjes en amandelstaven te verkopen.
Heerlijk om de feestdagen mee in te gaan!
Worstenbroodjes kunnen per
zak van vijf stuks voor € 6,75 of
tien stuks voor € 12,50 besteld
worden. Amandelstaven kosten

professionele wijze les gegeven
aan de jeugd in CC Servaes. De
lessen starten op 2 november.
Voor vragen en aanmeldingen
kun je contact opnemen met
Mari van Berloo, mmvanberloo@
gmail.com of 06-20134912.

Veldlessen Maashorst
gaan door

€ 3,75 per stuk. Betalen kan contant aan de deur. De bestelling
zal tussen 23 en 25 november
bezorgd worden. Mocht je hen

hebben gemist maar toch graag
een bestelling willen plaatsen,
dan kan dit via: penningmeester@
jongnederlandhdl.nl.

Groep 1/2 van basisschool De Kiem
wint het Appelmoestoernooi 2018
HEESCH - De kinderen van groep 1/2 van de klas van juffrouw Wilma van basisschool De Kiem stonden
vrijdag 26 oktober oog in oog met het appelvrouwtje. Zij had een mand vol lekkere appels uit de boomgaard van John en Marion en spullen om appelmoes te maken. Ieder kreeg een eigen appeltje met een
lapje eromheen. Daar kon het appeltje heel mooi mee opgepoetst worden.
Alle appeltjes glommen. Misschien zat er wel een rupsje in;
dat betekent een extra lekker
appeltje want rupsjes boren hun
gaatjes in de sappigste appels.

Oog in oog met
het appelvrouwtje
NISTELRODE - Het veldlesproject ‘Op speurtocht in de Maashorst’
is dinsdag 23 oktober officieel overgedragen door ARK Natuurontwikkeling aan Natuurcentrum de Maashorst. De basisschoolkinderen van groep 6/7 van de Albertusschool uit Loosbroek waren erbij.
Na de officiële overdracht gingen de kinderen op pad voor een veldles onder begeleiding van ARK en het Natuurcentrum.
Genodigden mochten mee met
de kinderen om samen van alles te ontdekken in de natuur.
Ze gingen op zoek naar sporen,
ontdekten welke planten veel
door dieren gegeten worden,
vingen een dikke bruine kikker
en onderzochten poep met behulp van een speciale poep-onderzoekplaat. Omdat de kinderen al een voorbereidende les
in de klas hadden gehad over
natuurontwikkeling in de Maashorst, wisten ze de volwassenen
veel te vertellen. Bijvoorbeeld
dat taurossen een soort koeien
zijn die hier vrij rondlopen en
dat je daar 50 meter afstand van
moet houden en je rustig moet
gedragen. De dieren zelf werden
tot grote vreugde van de kinderen ook gespot tijdens de buitenles!

De veldlessen in natuurgebied
de Maashorst zijn in 2015 opgestart door ARK Natuurontwikkeling, in nauwe samenwerking
met Natuurcentrum De Maashorst. Bijna 1.500 kinderen van
de groepen 6, 7 en 8 van basisscholen uit de buurt werden via
dit project al op een avontuurlijke tocht betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe natuur in
het gebied.
En in hun kielzog nog eens zo’n
400 volwassenen (leerkrachten,
begeleidende ouders en opa’s en
oma’s). Na vier jaar draagt ARK
het veldlesproject over aan Natuurcentrum de Maashorst. De
veldlessen gaan dus door!
Ze worden opgenomen in het
programma-aanbod van het natuurcentrum.

ZONDAG 4 NOVEMBER
GROTE BABY- EN
KINDERBEURS
De Pas in Heesch
10.00 - 13.00 UUR

WWW.BABY-KINDERBEURS.NL

Uit alle appels werd het klokhuis
gehaald en ze werden daarna gekookt. Toen alles was afgekoeld
draaiden de kinderen de appels
door de passe-vite, de roerzeef.
De appelmoes werd prachtig van
kleur en met een snufje kaneel
nog lekkerder. Iedereen nam
een bekertje mee naar huis. Alle
kinderen van groep 1/2 zijn heel

goed in appelmoes maken!
Het appelvrouwtje vertrok nadat
iedereen nog een keer het liedje zong: “In iedere kleine appel
daar lijkt het wel een huis, want
daarin zijn vijf kamertjes precies

als bij ons thuis.”
Het Appelmoestoernooi is een
initiatief vanuit de IVN en mogelijk gemaakt door een Groene
Loper voucher die gewonnen is
door Geertje van der Stappen.
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FiLMHUiS DE PaS: THE

Voorlichting over voortgezet onderwijs in Veghel
VEGHEL - Voor de kinderen die nu in groep 8 zitten, komt het einde
van de basisschoolperiode snel naderbij. Begin maart moeten ouders/verzorgers hun zoon of dochter aanmelden voor het vervolgonderwijs. Maar welk type school past het best bij het niveau en het
karakter van hun kind? ouders/verzorgers kunnen binnenkort kennismaken met de verschillende vormen van voortgezet onderwijs
in Veghel. het Fioretti college en het Zwijsen college organiseren
eind november voorlichtingsavonden op beide scholen.
FiOretti cOLLeGe
De voorlichtingsavonden op het
Fioretti college (Muntelaar 4 in
Veghel) zijn op maandag 19 en
donderdag 22 november en zijn
alleen bedoeld voor ouders/verzorgers. Alle leerlingen worden
namelijk in januari uitgenodigd
om actief mee te doen tijdens
de Fioretti Doedagen. Het programma op het Fioretti college
is op beide avonden als volgt:
van 18.30 tot 19.15 uur voor-

verschillende vormen
van voortgezet
onderWijs
lichting over praktijkonderwijs
(PrO). Dit schooltype is bedoeld
voor leerlingen die de lesstof van
het vmbo te moeilijk vinden. Van
19.30 tot 20.30 uur vindt de
voorlichting plaats over vmbo
(mavo, kaderberoepsgerichte en
basisberoepsgerichte leerweg).
U krijgt ook voorlichting over
de combi-klassen basis-PrO en
mavo-kader. Aanmelden kan
via www.voveghel.nl tot en met
vrijdag 16 november.

ZWijseN cOLLeGe
De avonden op het Zwijsen
college (PWA Sportpark 15 in
Veghel) zijn op maandag 26 en
donderdag 29 november. Tijdens
de voorlichting kunnen de groep
8 kinderen deelnemen aan een
leuke workshop. Natuurlijk worden alle leerlingen in januari ook
weer uitgenodigd om actief mee
te doen tijdens de open lesmiddagen.
Het programma op het Zwijsen
college duurt op beide avonden
van 19.00 tot 20.00 uur. Ouders/verzorgers kunnen kiezen
uit de volgende opties: havo
(havo-mavo & havo-vwo) of
vwo (havo-vwo & vwo+). Aanmelden via www.voveghel.nl tot
en met vrijdag 23 november.
Bevestiging aanmelding
Na aanmelding via
www.voveghel.nl ontvangen de
ouders/verzorgers meteen via de
mail een bericht over het lokaal
waarin zij verwacht worden.
We hopen velen tijdens de voorlichtingsavonden te mogen begroeten!

DaRKEST HOUR

2017, 125 min. oorlog,
biografie.
Winston churchill is net een paar
dagen premier van Engeland en
het land staat aan de vooravond
van de Tweede Wereldoorlog.
Aan churchill de zware taak om
het land door de oorlog heen te
loodsen. Daarbij moet hij kiezen
om te onderhandelen over een
vredesverdrag met Nazi Duitsland of te vechten voor de idealen en
de vrijheid van het land. churchill beleeft zijn ‘darkest hour’ als hij
de bevolking moet behoeden voor de vijand, tegelijkertijd te maken
krijgt met tegenwerking uit zijn eigen politieke partij en de sceptische
koning George VI moet zien te overtuigen.

Zondag 4 november
aanvang 14.30 uur
€ 5,De Pas Heesch

nog meer zien? Zie dan www.de-pas.nl/agenda/film

dinerwens klant winkelgebied
Heesch gaat in vervulling
HEEScH - Klanten van het centrumgebied in heesch konden eind vorig jaar wensen ophangen in een
wensboom. een van hen was mevrouw couprie die een avond uit voor twee bij de horeca van het
centrumgebied in heesch ingevuld had. Uiteindelijk werd haar wens door de organisatie uitgeloot. De
wensboom werd georganiseerd door het centrummanagement heesch dat tot doelstelling heeft het
centrumgebied aantrekkelijk te maken voor bezoekers.
Enkele weken geleden op een
zaterdagavond begon het diner
van mevrouw couprie bij Gastronomia Italiana met een voorgerecht en ging daarna verder bij
het ‘t Oude Raadhuis met een
hoofd-en een nagerecht. Mevrouw couprie sloot de avond
af bij restaurant Wolters voor
een extra verrassing. “We hadden een geweldige avond en we
hebben genoten”, wist de win-

naar van haar wens te vertellen.
Dit jaar gaat het centrummanagement Heesch een grote
najaarsloterij organiseren onder
de naam ‘Rode Loper Actie’. De
loterij, waarbij alle klanten in het
centrumgebied in Heesch bij de
deelnemende ondernemers loten ontvangen, begint op 17
november en duurt drie achtereenvolgende weken. DeMooiBernhezeKrant zal in de uitgave

Tijd voor een trio

Mevrouw Couprie geniet van haar
wens voor twee personen

van 14 november daar de nodige aandacht aan besteden.

NISTELRODE – De keuze van arend edel en Maarten hennis van Niet Schieten! voor esmée van Kampen
in hun nieuwe show is een schot in de roos. De combinatie van de jarenlange ervaring van de twee cabaretiers en de frisse, expressieve en pittige esmée met haar prachtige zangstem is een perfecte match.

Niet Schieten!
Naast musicals en films is Esmée
bij het grote publiek vooral bekend door haar vaste rollen in
de tv hit series ‘Komt een Man
bij de Dokter’ en ‘Familie
Kruys’ en natuurlijk de reclame van PLUS supermarkt.
In ‘Tijd voor een trio’
zien we twee mannen
in de herfst van hun
leven die een fris groen
blaadje plukken. Een
blaadje om van te houden, om mee te pronken en
misschien om hun eigen gebreken mee te maskeren. Maar het
blaadje blijkt een eigen willetje te
hebben met een niet te temperen
energie.
Met een enorme dosis humor
worden de mannen ongenadig
bij de ballen gepakt en geconfronteerd met hun midlife crisis.
Ook de twijfeldertiger Esmée
krijgt het flink voor haar kiezen.
Ze houden veel van elkaar en juist

Foto: Jaap Reedijk

daarom sparen ze elkaar niet. Een
kwetsbaar, herkenbaar en vooral
hilarisch cabaretprogramma over
leeftijdsconflicten,
afhankelijkheid en persoonlijke crisissen.
“cabaret met een hoofdletter c,
precies tot op het randje wat wel
of niet kan. Met genoeg zelfspot,
zonder gène, zonder enige terughoudendheid, wordt men meegenomen in een avond vol lach

plezier” (recensie I love theater).
Zaterdag 17 november
Aanvang 20.15 uur
Toegang € 15,Tickets: www.nesterle.nl.
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Diamanten
Bert en Tonny van der Pas
kinderen groot genoeg waren is
Tonny weer gaan werken, onder
andere als bejaardenverzorgster.
Bert heeft altijd als elektromonteur gewerkt. “Ik ben naar de
LTS gegaan en heb tijdens het
werken nog extra cursussen en
opleidingen gedaan”, vertelt
Bert. Op zijn 60ste is hij van zijn
welverdiende pensioen gaan genieten.

‘OP TIJD MOPPEREN
EN OP TIJD LIEF ZIJN
VOOR ELKAAR’

Een feestelijke dag met een bezoek van burgemeester Moorman

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Edwin Hendriks

VORSTENBOSCH – Het is alweer 60 jaar geleden dat Bert en Tonny van der Pas elkaar het ja-woord
gaven, maar de twee zijn nog dolgelukkig met elkaar. Ze leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriendin en trouwden na drie jaar verkering op 28 oktober 1958.
Tonny, met meisjesnaam Van
der Stappen, komt uit Heesch,
Bert uit Vorstenbosch. “Dat was
een eind fietsen, maar gelukkig
kon dat later op de brommer”,
vertelt Bert. En dat hadden ze er

allebei ook voor over, want toen
ze elkaar ontmoetten was het
liefde op het eerste gezicht. Na
het trouwen zijn de twee in de
Schoolstraat gaan wonen, in een
huis dat zij zelf gebouwd hadden.

Voordat ze getrouwd was heeft
Tonny drie jaar bij de zusters in
Voorhout gewerkt. “Dat was wel
zwaar, want je mocht maar eens
in de drie maanden naar huis”,
vertelt ze daarover. Nadat de

Maar naast hun dagelijkse werkzaamheden was en is het stel
druk met vrijwilligerswerk. Allebei doen zij vrijwilligerswerk bij
stichting Cello in Rosmalen waar
mensen met een verstandelijke
beperking wonen en werken.
Tonny draait ook nog bardiensten in het clubhuis van de KBO,
Bert is fanatiek lid bij het Gilde
en de fanfare. “Die fanfare heb
ik nog mee opgericht. Vorstenbosch had zelf geen fanfare, dus
we hadden een andere fanfare
gevraagd om mee te lopen met
de carnavalsoptocht, maar die
kon niet. Vlak daarna hebben we
toen een drumband opgericht,

waar later de fanfare uit ontstond”, vertelt Bert trots.
Voor zijn vele vrijwilligerswerk is
Bert ook beloond met een lintje. “Maar ik heb er ook eentje
gekregen”, grapt Tonny. Haar
schoonzoon maakte met surprise voor haar een lintje, omdat hij
vond dat Tonny er ook een verdiende.
In hun huis aan de Schoolstraat
kreeg het echtpaar vier kinderen, drie zoons en een dochter,
waarvan de oudste zoon helaas
al overleden is. De kinderen zijn
samen goed voor zeven kleinkinderen, waar het echtpaar volop
van geniet. En het geheim van
zo’n lang en gelukkig huwelijk
is volgens de twee heel simpel:
“Op tijd mopperen en op tijd lief
zijn voor elkaar.”
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bruidsparen
jan en Leny van Gelder
ik een puzzel of een boek erbij.”
En nog steeds doet Leny dat met
veel plezier, vooral van lezen geniet ze.

kregen er drie kinderen: een zoon
en twee dochters. Inmiddels
woont de zoon in het huis aan
de J.F. Kennedystraat. Verhuizen
stond eigenlijk niet in de planning, maar hun zoon was op zoek
naar een eigen woning. “Iemand
anders had het huis ook niet kunnen kopen”, zegt een trotse Jan.
“In en om dat huis hebben Leny
en ik zelf door de jaren heen veel
gebouwd en verbouwd. Alles in
dat huis heeft een verhaal.”
Burgemeester Moorman bracht persoonlijk haar felicitaties

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Edwin Hendriks

HEEScH – Jan van Gelder en Leny Van Gelder-van de Veerdonk woonden allebei in oss toen ze
elkaar leerden kennen. Na vier jaar verkering zijn Jan en Leny in oss getrouwd, wat nu alweer 60 jaar
geleden is.
Op 31 oktober 1958 gaven de
twee elkaar het jawoord. Na het
trouwen hebben ze twee jaar bij
de ouders van Leny ingewoond,
daar was nog een woongedeel-

te vrij. “Maar toen konden we
grond kopen van de gemeente
aan de J.F. Kennedystraat. Daar
hebben we toen ons huis gebouwd”, vertelt Jan. Jan was

werkzaam als timmerman, dus
hij heeft zelf veel geholpen bij de
bouw van het huis.
In dat huis hebben Jan en Leny
met veel plezier gewoond. Ze

Leny was vijf jaar werkzaam
als typiste bij de Sociale Dienst,
maar stopte met werken nadat
ze getrouwd was. “Zo ging dat
vroeger, na het trouwen stopte de vrouw met werken”, vertelt ze. Maar ze heeft zich nooit
verveeld. “Ik was altijd met de
kinderen en het huishouden bezig. En om te ontspannen pakte

Maar samen met Jan genoot ze
ook van zijn grote hobby. “Zijn
motor is zijn tweede liefde”,
lacht Leny. Nadat ze getrouwd
waren had Jan zijn motor verkocht, maar toen de kinderen ouder waren begon het toch weer

‘ZIJn moToR IS ZIJn
TWEEDE lIEFDE’
te kriebelen. “We hebben toen
weer een motor gekocht”, zegt
Jan. Door de jaren heen hebben
ze verschillende motoren gehad
waarmee ze graag op vakantie
gingen. “Toen ik 57 was ging ik
met de VUT. Daarna hebben we
wel 350.000 kilometer afgelegd
met de motor door heel Europa!”
Ook zonder motor gingen zij op
vakantie, zoals naar Indonesië en
naar een broer van Jan in Nieuw
Zeeland.
Met zijn tweetjes genieten ze nog
volop van het leven, hun drie kinderen en de acht kleinkinderen!
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Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJS

Beleving
We willen hier een afdeling
maken waarbij je in een
compleet nieuwe wereld binnen
loopt. Hier maken we het plaatje
compleet, met de juiste vloeren,
meubels en accessoires erbij.
Zo creëren we een sfeer die
je thuis ook graag zou willen.
Lekker aan een lange tafel een
krantje lezen met een lekkere
kop koffie of juist lekker lang
tafelen of borrelen met familie
Ook wij zijn hier dagelijks
MAT
ZWART
vrienden
in je fijne keuken.
mee bezig in onze winkel. STOER:en
Daarom staat voor dit
Extreem mat zwart front met een reflectieUiteraard
wijaangenaam
je
najaar de verbouwing van arm oppervlak.
Voelthelpen
warm en
graag om hier een goede
de bovenverdieping van de
aan. Is extreem robuust, sterk met hoge
keuze te maken. Hiervoor
keukenafdeling in de planning.
belastbaarheid
en we
krasbestendig.
Voorzien
hebben
een mooi 3D
Deze afdeling wordt compleet
van anti-fingerprint-technologie
en is je
eentekenprogramma waarbij
vernieuwd met de mooiste en
eigen keukenopstelling
nieuwste
voudig tejereinigen.
mooi kunt opbouwen en zien.
keukens en
Voordat we dit gerealiseerd
luxe keukenhebben staan er nog een aantal
apparatuur. We
showroomkeukens die nu voor
gaan hier echt
een mooie prijs weg mogen.
een level
Dus ben je nog op zoek naar een
omhoog,
mooie aanbieding of heb je snel
letterlijk
een keuken nodig sla dan nu je
en
figuurlijk. slag!
‘Beleving’, ‘sfeer’, ‘lifestyle’;
allemaal woorden die we
nu veel zien en die steeds
belangrijker worden in de
woonwereld, omdat je huis een
belangrijke plek is in je leven.
Hier moet iedereen zich fijn,
veilig en uitgenodigd voelen en
dat creëer je met jouw eigen
sfeer.
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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

NEW!

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

Trend: MARMER

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

Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal
20 mm kader. Leverbaar in zes mooie
kleuren. Een stoer element in deze
keuken is de wandplank met zwarte

inclusief inbouwapparatuur

9583,-

metalen steunen. De praktische
hoge kasten zijn in de mooie mat
gelakte kleur Terragrey. Een echte
eyecatcher is de marmerlook wand
achter de kraan, die weer helemaal
past bij het werkblad. Het marmer en

inclusief inbouwapparatuur

7815,-

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

het mooie front geven deze keuken
zwarte metalen steunen
voor panelen

werkblad met stijlvol
marmerdecor

heel subtiel...
smal 20 mm kader

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

www.hanegraafkeukens.nl

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.

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

een luxe uitstraling.

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten
Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!
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voor de mooiste
gordijnen, de
leukste stoffen
en het
beste advies

e
Vernieuwd
!
showroom

www.jmeulendijk.nl
06 308 76 141
INFO@BIESHEESCH.NL
STATIONSPLEIN 2F • 5384 BH HEESCH
www.BIESHEESCH.NL

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

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

Zo haal je de herfst in huis

OPEN ZATERDAG 3 NOVEMBER VAN 10.00-15.00 UUR
ZONDAG 4 NOVEMBER VAN 10.00-17.00 UUR
N
E
G
A
D
U bent van harte welkom tijdens onze twee grandioze
open dagen met leuke aanbiedingen.

Nu het korter licht is buiten en de buitentemperatuur daalt is het de
hoogste tijd om het binnen gezellig te maken. Met deze vier tips
geef je je interieur een snelle herfstboost. (in samenwerking met
Bloomgift.)
1. Zet eeN HerFstbOeket
Neer
Buiten verandert groen in kleuren als warmoranje en geel,
maar binnen kan dat ook. Bordeaux gekleurde gerbera’s en
donkeroranje rozen mogen niet
ontbreken in een sfeervol herfstboeket. Voeg daar wat asclepia-stelen, bruine Hypericum
bessen en groen blad aan toe
en de najaarssfeer is compleet.
Weet jij al voor welk boeket je
gaat?
2. VOeG AAibAre
MAteriALeN tOe
De kussens, spreien en vachten
mogen weer uit de kast. Op het
bed, de bank en in de stoelen;
met textiel voeg je instant sfeer
toe. En hierbij geldt: hoe grover
geweven, hoe beter. Dus kom
maar op met dat stoere linnen,
robuuste canvas en de XL breisels. Juist door ze met elkaar te
combineren maak je de najaarssfeer compleet.
3. HAAL WArMe
kLeUreN iN HUis
Willen we in de zomermaanden alles lekker licht, tijdens
het najaar hebben we behoefte

aan warme kleuren. Okergeel,
roestbruin en donkeroranje zijn
tinten die onmiskenbaar horen
bij de herfst. Je kunt de wand
natuurlijk een kleurtje geven,
maar vind je dit net wat teveel
van het goede, zoek het dan in
de details. Echt, met kussenhoezen, een grote sprei of kaarsen
in warme kleuren maak je het in
een handomdraai een stuk knusser.
4. deNk AAN GeUr
Als er een seizoen is met kenmerkende geuren, dan is het de
herfst wel. Geef toe, doen de
geur van appel, kaneel en koffiebonen je ook niet verlangen
naar een avondje cocoonen op
de bank? Precies. Met geurkaarsen sla je meteen twee vliegen
in één klap, die van kaarslicht en
een fijn aroma. Een geurdiffuser
met aromatische olie is ook een
idee, of maak zelf een geurkaars
door kaneelstokjes rondom normale stompkaarsen te binden.
Door de warmte van de kaars
komt er een subtiele kaneelgeur
vrij. Heb je ook opeens zo’n zin
in warme appeltaart?
Bron: VTwonen

U krijgt de gelegenheid om te kijken in onze winkel en werkplaats om te zien
wat er allemaal mogelijk is m.b.t. het afwerken van karpetten en wat wij met ons familieteam
maken en verkopen op het gebied van woningstoffering.

Tijdens deze open dagen krijgt u speciale aanbiedingen en/of attenties
www.festontapijtenheesch.nl • info@festontapijtenheesch.nl • Broekhoek 52 Heesch • 0412-451394
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Korloo zet winnende reeks voort
korfbal

biljarten
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skien

darten
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golf

1,4cm b

De start van de wedstrijd was
aan de kant van Korloo moeiautosport

karten

voetbal
TILBURG/HEESCH - HVCH domineerde de wedstrijd in Tilburg
tegen de plaatselijke FC.
Welgeteld vijf grote kansen in de
eerste helft werden door HVCH
niet verzilverd. Een schot tegen de paal en op de lat. Alleen
voor de keeper en het lukte niet
te scoren. De tweede helft was
al niet anders maar de Tilbur-

WHV wint moeizaam

komen. Met enige moeite vond
Korloo de korf en scoorden de
dames enkele doelpunten. Met
een mooie voorsprong van 4-0
kano ging Korloo de rust in.

kaarten/bridgen

1cm b

LOOSBROEK - Afgelopen zoncm b
dag speelde1,2Korloo
thuis tegen
Lottum. De opdracht was winnen, willen de dames mee blijven doen bovenin de 1ste klasse!
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tafeltennis

zaam. Kansen werden gecreëerd, maar het kostte ook moeite om deze te verzilveren. Dit
zorgde ervoor dat SVO in de
wedstrijd kon blijven en hoop
bleef houden op een overwinning. Gelukkig lieten de dames
van Korloo dit laatste niet zo ver

In de rust werd er positief gecoacht; als de dames meer beleving en geloof in de wedstrijd
konden brengen bleven de twee
punten in Loosbroek. Na de
rust ging het spel verder waar
het geëindigd was in de eerste
helft: goed verdedigend werk
en mooie aanvallen. Na een
kleine tien minuten spelen konden de dames van Lottum hun
eerste doelpunt scoren, 4-1. Na
meerdere mooie combinaties
en vertrouwen in de kansen die
kwamen, werd de wedstrijd uitgespeeld naar een 7-2 overwinning en waren de twee punten
binnen en belangrijker, handhaaft Korloo haar tweede plaats.

motorsport

HVCH doet zich tekort
gers, die tot dan nog geen kans
hadden gehad, kwamen op 1-0
door een lucky schot. Acht minuten later was het Robin Knapp
die de 1-1 binnenschoot. HVCH
bleef aanvallen maar verder dan
een kopbal op de lat kwam ze
niet, mede door goed keeperswerk van de Tilburgse goalie.
Weliswaar het eerste punt, maar
helaas het tweede laten liggen.

LOOSBROEK - In de thuiswedstrijd tegen HSE uit Eindhoven
heeft WHV eindelijk weer eens
gewonnen. Het was een matige
wedstrijd.
In de eerste helft begon WHV
nog goed en kreeg enkele goede kansen, maar helaas wist Roel
Lunenburg niet te scoren. WHV
was in de eerste tien minuten de
bovenliggende ploeg en in de
twaalfde minuut was het Yorrick
van de Rakt die op aangeven
van Roel Lunenburg de verdiende 1-0 voor WHV scoorde. Lang
kon men echter niet genieten
van deze voorsprong want drie
minuten later was het alweer
1-1. Door deze tegengoal sloop
de onzekerheid weer bij WHV in
de ploeg en het was HSE dat het
betere van het spel had. WHV
kwam goed weg toen een bal

via de paal weer het veld insprong. Voor rust was het verder
niet best en de stand bleef 1-1
tot aan de rust. Na rust hetzelfde
spelbeeld. Een beter voetballend
HSE tegen een hardwerkend
WHV met kansen aan beide kanten, maar de beste spelers waren
vandaag de keepers van beide
teams. Er waren kansen voor
beide ploegen en het werd duidelijk dat de ploeg die zou scoren de winnaar van vandaag zou
worden. Gelukkig voor WHV
was het Yorrick van de Rakt die
op aangeven van Ramon Kézér
de wedstrijd in de 87ste minuut
besliste, 2-1 voor WHV. Daarna
was het nog enkele minuten billen knijpen, maar gelukkig voor
WHV werd de overwinning over
de streep getrokken. Het was
niet goed, maar de punten tellen
vandaag.

berNHeZe sPOrtieF
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Go4Fit: nieuwe sportschool in Heesch

Boyd Derks

gelijks groepslessen te volgen,
maar we helpen je ook met het
samenstellen van een persoonlijk
schema als je gebruik wilt maken
van onze fitnessapparatuur.” Als
je kiest voor zo’n schema, kun

‘voor iedereen een
passende manier
van beWegen’

Het pand van Go4Fit bij de rotonde aan de Graafsebaan

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

HEEScH – Waar voorheen Maximum zat heeft nu Go4Fit zich gevestigd. het nieuwe concept draait om
het sporten voor iedereen toegankelijk maken. Met nieuwe fitnessapparatuur en nieuwe groepslessen
stelt de sportschool zich open voor een breder publiek. op 4 november vindt de officiële opening en
open dag plaats.
“Het stond eigenlijk niet op de
planning om deze sportschool
over te nemen, maar toen we
te horen kregen dat er naar een
nieuwe eigenaar gezocht werd,
konden we de kans niet laten
liggen”, vertelt Boyd Derks. Het
Go4Fit concept is 30 jaar geleden in Wijchen gestart door zijn
ouders. De vestiging in Heesch

wordt de zesde voor de keten.
Op 4 november wordt Go4Fit
Heesch feestelijk geopend. Vanaf 10.30 uur is iedereen welkom
om vrijblijvend rond te kijken en
gratis advies in te winnen. Dit alles met het doel om heel Heesch
en omgeving aan het sporten te
krijgen. “Wij willen iedereen aan

het sporten krijgen en houden”,
zegt Boyd. “De sportschool is zo
ingericht dat iedereen bij ons terecht kan, jong en oud.”
Bij Go4Fit wordt gestuurd op
het gemak van de sporters.
“Wij bieden voor iedereen een
passende manier van bewegen
aan”, legt Boyd uit. “Er zijn da-

je dat terugvinden in de Go4Fit
app. Daarin staat het schema dat
is samengesteld om jouw doelen
te behalen op een manier die bij
je past. In de app vind je onder
andere uitleg over hoe je de apparatuur kunt gebruiken door
middel van filmpjes, maar er zijn
ook altijd voldoende medewerkers die je daarbij kunnen helpen.
Er worden verschillende lessen en
trainingen aangeboden.
Boyd: “We geven onder andere lessen Zumba, clubpower en
Yoga. Je kunt groepslessen volgen op het moment dat het jou
het beste uitkomt. Het lesrooster
is flink uitgebreid. Je kunt nu in
de ochtend en in de avond ver-

schillende lessen volgen.” Daarbij
denkt de sportschool aan jong en
oud. “We bieden circuittraining
aan die is afgestemd op jongeren,
maar ook ouderen kunnen bij ons
terecht. Mensen van 80+ sporten
zelfs geheel gratis bij ons!”
Kom dus op 4 november vanaf
10.30 uur een kijkje nemen bij
Go4Fit aan de Graafsebaan 48
en ontdek welke manier van bewegen het beste bij jou past. En
besluit je je direct in te schrijven?
Dan is de inschrijving gratis én
krijg je een sporttas cadeau!

Graafsebaan 48
5384 RT Heesch
www.go4fit.nl.
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Dominant Avesteyn zet SDDL opzij
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag een op papier spannende wedstrijd tussen nummer 1 Avesteyn en nummer 3
SDDL op het schitterende veld
in Dinther.
Al gauw waren de intenties
van beide ploegen duidelijk.
Avesteyn probeerde al voetballend de goal van SDDL te vinden, gezien de gasten loerden op
een counter moment. De nodige
speldenprikjes waren uitgedeeld
toen een prachtige vrije trap van

voetbal

Stan Bosch binnen werd gekopt
door Dries Heerkens.
De grensbeugelen
boksen
rechter van SDDL probeerde de
goal af te keuren, maar het was
overduidelijk geen buitenspel.
De bij vlagen warrig fluitende
leidsman keurde het doelpunt
terecht goed, 1-0. In de eerste
helft waren erkorfbal
nog goede mogehardlopen
lijkheden om de score uit te breiden, maar de ruststand was 1-0.
In de tweede helft ging het spel
verder waar het de eerste helft
was geëindigd, met een dominant Avesteyn. Na een aantal
biljarten

duivensport

ARNHEM/NISTELRODE - In de tweede minuut van de eerste helft gebeurde al waar iedereen van tevoren bang voor was. Van een uitstekende voorzet van rechts kon de speelster van Eldenia vrij inkoppen.
In de twintigste minuut was het aanvoerster Elien die het team aan de hand nam door een mooi afstandschot na een uitstekende vooractie van Floor; 1-1. Lang konden de vrouwen hiervan niet genieten want
schaken
dammen
in de 24ste minuut kon Eldenia door het centrum
de 2-1 aantekenen.

badminton

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

nog de aansluitingstreffer van
Sharron die een foutje hard afstrafte, 4-3. Helaas slaagden de
vrouwen er niet meer in om de
gelijkmaker te maken.

HBV pakt opnieuw prijzen

Na het grote succes in het vorige
seizoen en de prestaties op het
eerste toernooi van het seizoen,
waar meerdere titels werden
binnengesleept, waren de verwachtingen hooggespannen.

Mirne Hoeks bewees dit toer-

‘Brabants Mooiste’
MTB-tocht in Nistelrode

Op www.twcdevoorsprong.nl
staat meer informatie over deze
mooie veldtoertocht, die ieder
jaar vele enthousiaste deelnemers trekt.
TWC De Voorsprong uit Heesch
is een toerwielerclub en biedt
kaarten/bridgen
iedereen met een racefiets de
mogelijkheid om in het wegseizoen in groepsverband tochten

te fietsen. Op dit moment kent
de club zes fietsgroepen waaronder twee damesgroepen. Iedere groep fietst met een eigen
afstand en snelheid zodat eenieder op een passend niveau kan
fietsen.

Mike van
Grinsven kent tegenslag
in het zandkampioenschap

HEESWIJK-DINTHER/HEESCH - Afgelopen zondag speelden badmintonners uit de regio het tweede
toernooi van het seizoen bij badmintonclub Argus in Heeswijk-Dinther. Maar liefst zestien jeugdspelers
van de Heesche Badminton Vereniging reisden af naar het zuiden van de gemeente.

Het gros van de Heesche deelnemers wist zich door de poulefase
heen te slaan en ver te komen in
het toernooi. Uitblinkers waren
Thijmen Schoppema en regerend regionaal kampioene Mirne
Hoeks. Waar Thijmen het zich
op vorige toernooien in beslissende wedstrijden nog wel eens
onnodig moeilijk maakte, wist
de Heesche badmintonner zich
dit keer fraai door het toernooischema voor het enkelspel heen
te slaan. Met als resultaat een
mooie eerste prijs. Een tweede
titel wist Thijmen samen met Sjin
Jacobs binnen te halen in het gemengd dubbelspel.

handbal

motorcross

1cm b

op en creëerde nog wat kansen. De terechte buitenspelgoal
van Floor gaf aan dat er nog
wat mogelijk was vandaag. En
in de 76ste minuut kwam toch

volleybal

minuten kwam de bal bij Joost NISTELRODE/HEESCH - Toerwielerclub De Voorsprong organiseert
vanbadminton
Vugt die vanuit
een lastige waterpolo
weer haar
jaarlijkse veldtoertocht
zwemmen
handboogschieten
tafeltennisin Nistelrode. Deelnemers kunnen
hoek de bal richting doel schoot. zondag 4 november kiezen uit maar liefst drie afstanden: 35, 45 of
Met enig fortuin via de handen 55 kilometer. De routes gaan over mooie bospaden en goed bevan de keeper viel deze in de gaanbare landwegen in de prachtige natuurgebieden de Maashorst,
verre hoek binnen, 2-0. Vervol- Bedaf en Slabroek. In elke afstand is een pauze opgenomen waar
gens was een mooie vrije trap iedere deelnemer thee en een versnapering krijgt aangeboden. Na
van Stan Bosch goed voor de 3-0 afloop is er gelegenheid om de fiets af te spuiten.
en omspeelde
Joostpaardrijden
van Vugt de wielrennen
darten
golf
jeu de boule
keeper voor het volgende doel- De inschrijflocatie is Achter de
punt. De nodige kansen op de Berg 16 in Nistelrode, bij de
volgende treffer werden gemist, scouting. Het inschrijfgeld bedus eindigde de wedstrijd in een draagt € 5,-, NTFU-leden krijgen
verdiende en comfortabele zege € 1,- korting. Onder de 16 jaar
van 4-0.
is deelname gratis. NTFU-leden
kunnen met hun pas inschrijven
via ‘Scan & Go’. De starttijd is
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
van 8.30 tot 9.30 uur.

Eervol verlies Prinses Irene
vrouwen 1 tegen koploper

Het mooiste doelpunt van de
wedstrijd viel in de 30ste minuut. Sharron kreeg op het middenveld de bal en legde deze
panklaar in de loop van Floor.
Die wist dit buitenkansje wel te
benutten, 2-2. De dames wisten
deze stand keurig tot de rust te
verdedigen.
In de tweede helft gingen de
Strijbosch Girls voor een punt,
ze kregen wat kansen maar Eldenia was voetballend wel het
betere team. In de 58ste minuut
beloonde Eldinia zichzelf door
de 3-2 te maken. Wederom was
er een voorzet van rechts die
werd ingekopt. In de 65ste minuut werd de voorsprong ietwat
gelukkig uitgebreid naar 4-2 na
een mislukte voorzet die zomaar
in de goal belande.
Prinses Irene gaf gelukkig niet

turnen

LOON-PLAGE/HEESCH - Mike
van Grinsven van het CRQF
Quad team heeft in de tweede
wedstrijd om het Franse zandkampioenschap in Loon-Plage
een tegenslag te verwerken gemotorsport
had.
Van Grinsven begon sterk en
reed in de beginfase aan de leiding totdat hij tot stilstand kwam
en er niet meer in zat dan een
69ste plaats. Mike pakte op zijn
CRQF Quad een goede start en
kon als tweede aan de wedstrijd
beginnen.
In het midden van de eerste ronde nam hij de leiding over en had
vervolgens een mooie strijd om
de eerste plaats. Helaas kreeg hij
na 45 minuten wedstrijd een te-

genslag te verwerken want door
een kleine kabelbreuk kwam hij
tot stilstand.
Mike wist het euvel te verhelpen
maar omdat hier veel tijd bij verloren ging, kwam hij niet verder
dan een 69ste plaats.

De oplossing

V.l.n.r.: Sjin, Thijmen, Meike, Mirne en Anne

nooi wederom waarom zij zich
de regionaal kampioen in het
damesenkel- en dubbelspel mag
noemen. Na een moeizame start
van de toernooidag kwam de
Heesche dame zowel in het enkel- als dubbelspel, samen met
partner Anne Ruijs, soepel ronde
na ronde door met in beide onderdelen de hoogste trede van

het podium als eindpunt.
Daarmee was de zegereeks van
de Heesche badmintonners nog
niet ten einde. Ook Meike Brugman toonde wat zij waard was
en liet zien dat het damesenkelspel haar goed ligt. In haar eigen
leeftijdscategorie sloeg de Heesche dame zich behendig naar
een knappe eerste plaats.
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HEESWIJK-DINTHER - In prachtige nieuwe tenues, mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Gebr. Dijkhoff
& Zn., nam Heeswijk het afgelopen zondagmiddag op tegen het sterke Helvoirt. Het eerste kwartier
was voor de bezoekers uit Helvoirt, die via crossballen van achteruit de snelle voorhoedespelers aan het
werk probeerden te zetten.
Halverwege de eerste helft
was de eerste echte kans voor
Helvoirt, maar Tim Verhoeven
schoot de bal vanaf tien meter
voorlangs. Dit schudde Heeswijk
wakker. Het middenveld met
Tom Sleddens, Ries van Alebeek

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

met dubbel pech
voor altior
1cm b
Arjen Haast legt aan 

Voetballend was het niveau in
de tweede helft iets minder dan
voor rust, maar de spanning zeker niet. Na een uur spelen konden de handen van het meegereisde uitpubliek de lucht in.
Een vrije trap van de zijkant werd
door verdediger Van Asseldonk
knap verlengd voorbij doelman
Van Zutphen: 0-1.

Foto: Peter Tips

Aan de kant van Heeswijk waren
met name Coen van Beljouw en
Stef Adank dreigend met acties
en schoten, maar Kivit stond op
zijn post. Een kwartier voor tijd
negeerde de goed leidende Hodzelmans tot ieders verbazing een
correct ogend vlagsignaal, waarna Helvoirt zijn overtalsituatie
goed uitspeelde en Max Meyer
de 0-2 binnenschoot.

Hutten Metaal Yamaha Racing contracteert
Raivo Dankers voor langdurige samenwerking
HEESCH - Hutten Metaal Yamaha Racing heeft een overeenkomst gesloten met het jeugdtalent Raivo
Dankers. De samenwerking tussen Raivo en Hutten wordt gecombineerd met het CTO programma van
de KNMV, waar Raivo deel van uitmaakt.
Teameigenaar Wim Hutten is blij
met de overeenkomst tussen het
team en Raivo Dankers. “Raivo
is een zeer getalenteerde rijder
en ik ben verheugd dat hij voor
ons team heeft gekozen. Met de
komst van Raivo is onze line up
voor 2019 compleet. We hebben een langdurige samenwerking voor ogen.”

wielrennen

darten

golf

BREUGEL/HEESWIJK-DINTHER - In een ietwat onhandige start begon Altior MW1 met goede moed aan de laatste wedstrijd van het
buitenseizoen tegen Corridor MW2. Er was geen plaats om in te lopen op het kunstgras, het lange gras was echt veel te hoog/nat en de
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
inspeeltijd
werd gereduceerd
tot slechts
één minuut!
Echt
warmge-kano
draaid was Altior dus niet en dit bleek ook wel toen na vijf minuten
één van de speelsters ongelukkig ten val kwam op het kunstgrasveld
en flink geblesseerd raakte aan haar pols.
Met ziekenhuisbezoek tot ver in
de nacht tot gevolg! De overige
schakenom de
speelsters deden hun best
dammen

hoog tempo,
maar geen
doelpunten

winst mee naar huis te nemen,
cm b rust keek men
maar tijdens1,2de
tegen een 4-1 achterstand aan.
Diesels als de meiden zijn ging
het de tweede helft wat beter,
1,4cm
b
maar dat was
niet
genoeg voor
autosport

karten
handbal

de overwinning. De ingevlogen
chauffeur die zich normaal gekaarten/bridgen
sproken niet
uitlaat over de verrichtingen van de scheids, krabde zich bij vele beslissingen van
de arbiter achter de oren. Altior
verliet het veld en de buitencompetitie met dubbel pech; flinke
blessure én een verlies van 10-5.
BMC 2-Altior 3: 9-15
DDW A1-Altior A1: 5-14
De Korfrakkers B1-Altior B1: 9-6
Rosolo C1-Altior C1: 2-5
KVS’17 E1-Altior E2: 0-34.
motorsport

Dames DOS’80/Olympia’89
leggen koploper over de knie
HEESCH - Afgelopen zaterdagavond namen de handbaldames van
DOS’80 het op tegen de koploper Aristos uit Best. In de tweede
helft wist DOS’80 een groot verschil te creëren en door de winst de
koppositie over te nemen van hun tegenstander.
In de eerste helft was het
DOS’80 dat meteen het heft in
handen nam. De verdediging
was op orde en aanvallend werd
er vanuit verschillende posities
gescoord. Zo wist Quinty Kuijpers, als linkshandige speelster,
vanuit de rechterhoek tweemaal

goed
uitgespeelde
aanvallen
te scoren. Zij bracht een 9-7
voorsprong op het bord in het
voordeel van DOS’80. Dat dit,
met nog ruim zeven minuten te
spelen, het laatste doelpunt van
de thuisploeg zou zijn in de eerste helft, kon niemand vermoeden. Het was Aristos dat de rug
rechtte en aanklampte tot een
9-9 ruststand.

‘onze line-up voor
2019 compleet’
Raivo en Wim

hebben we voor Raivo een zeer
gestructureerd programma uitgewerkt, waarmee hij stap voor
stap verder kan groeien naar een
hoger niveau.
Met de juiste aanpak kan hij ver
komen en met de goede steun
van Yamaha en onze andere
teamsponsors kunnen wij hem

van het juiste materiaal voorzien, zodat het hem aan niets zal
ontbreken om zijn dromen na te
jagen’’, vertelt sportief manager
van Hutten Metaal Yamaha Racing Herjan Brakke.
In november zal Raivo zijn eerste
testen op de Yamaha YZ 250F af
gaan werken.

Het was DOS’80 dat meteen in
de eerste aanval wist te scoren.
De toon was hiermee direct gezet voor een uitstekende tweede
helft.
Op 12-9 was het Inge Turlings
die een 7-meter strafworp wist
te keren en in de daaropvolgende aanval was het Sanne Turlings

Selina van den Hurk

Foto: Ruud Schobbers

die het net wel wist te vinden.
Daarmee was er een serieus gat
geslagen. Vervolgens was het
DOS’80 dat de klok sloeg. De
ploeg, onder leiding van trainer/
coach Niek Huitink, wist door
goed uitgespeelde aanvallen
verder uit te lopen naar 18-10.
Even stribbelde Aristos nog wat
tegen maar het was Selina van
den Hurk die in de eindfase van
zich deed spreken met drie doelpunten. Eindstand 23-16.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

tafeltennis

Laatste wedstrijden Altior buiten

Heeswijk verliest van Helvoirt

Dankers gaat de overstap maken van de 125cc klasse naar
de MX2 en zal dit doen op de
krachtige Yamaha YZ250F. Dankers zal in 2019 van start gaan
in de Dutch Masters 250 en het
EMX250 kampioenschap. Wanneer het niveau het toelaat zal
hij wellicht ook een aantal Grand
Prix MX2 wedstrijden meepakken om ervaring op te doen.
“In goed overleg met de KNMV
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en Danny Aarts trok het initiatief naar zich toe en won meer
tweede ballen. Een voorzet van
de bedrijvige Aarts werd ternauwernood door doelman Kivit onschadelijk gemaakt. Even later
kwam Arjen Haast door na een
prachtige combinatie met Stef
Adank en Rutger van der Burgt,
maar zijn inzet van dichtbij werd
gepareerd. In het restant van de
eerste helft een leuke wedstrijd
in hoog tempo, maar geen doelpunten.

waterpolo

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Heeft u al kwartaalrapportages over 2018?
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00
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Woensdag 31 oktober 2018

Fotograaf:
Ton Vrijsen

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

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

Donderdag 1 november
Open lessen balletschool
BS het Mozaïek Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Grote baby- en kinderbeurs
CC De Pas Heesch
Pagina 26

Workshop Orakel- &
Inzichtkaarten
Centrum MAIA Nistelrode

Opening Go4Fit
Graafsebaan 48 Heesch
Pagina 33

KBO Dansavond
CC Nesterlé Nistelrode

Willibrordzondag
Parochie De Goede Herder
Pagina 6

Vrijdag 2 november
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode
Kidsparty
The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
Pagina 2
Alle Zielen
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 6
Halloweentocht
CC De Wis Loosbroek
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 23
Zaterdag 3 november
Natuurwerkdag IVN Bernheze
De Bleken Loosbroek
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode
Hollandse Avond
Smook Vorstenbosch
Pagina 2
Koningschieten
Gildenhuis Heeswijk-Dinther
Pagina 8
11-11 bal
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Pagina 12
Zondag 4 november
MTB-tocht
Achter de Berg 16 Nistelrode
Pagina 34
Oogstdankdienst
Protestantse kerk
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Drip taartje
Creatief & Lekker Nistelrode
Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Concert Fanfare Aurora
Hooghuis Heesch
Pagina 10

Poedja-bardo
onderrichtmeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Meditatie avond
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Dinsdag 6 november
Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Vrijdag 9 november
Kidsparty
The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
Pagina 2

Inloopochtend: stoma
Bernhoven Uden
Pagina 4
Creatijd
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Een (h)eerlijk avondje
Wereldwinkel Nistelrode
Pagina 13
Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel
Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
BOBZ & onthulling Jeugdpaar
Dorpshuis Nistelrode
Pagina 13
Wild Romance
CC De Pas Heesch

Informatieavond
Eerste Communie
Petrus’ Banden kerk Heesch

Zaterdag 10 november
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Sint Maartenviering
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther

Country line dance middag
Zaal Kerkzicht Loosbroek
Pagina 14

Woensdag 7 november
Repair Café
Checkpoint Heesch

Zondagse Muziek
CC Nesterlé Nistelrode

Ouder & kind yoga
Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther

Concert Fanfare St. Lambertus
Langenhuizen Loosbroekseweg
56 Nistelrode
Pagina 10

Verkleedbal
Partycentrum ’t Maxend
Nistelrode
Pagina 12

Liedjes programma
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Uurtje Klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 10
Orgelconcert
Abdijkerk Heeswijk-Dinther
Pagina 10
Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Film: Darkest Hour
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 27
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Maandag 5 november
Een (h)eerlijk avondje
Wereldwinkel Nistelrode
Pagina 13

Repetitie jeugdkoor
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel
Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Geschiedenis van de posterijen
Heemkamer Nistelrode
Pagina 8
Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Donderdag 8 november
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Teenbeat
De Stuik Vorstenbosch

Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2
Zondag 11 november
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Rommelmarkt
De Stuik Vorstenbosch
Pagina 11
Spirituele beurs
Centrum MAIA
Partycentrum ‘t Maxend
Pagina 9
Koffieconcert
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Prinsenreceptie
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Concert Quatre Vin Rouge
CC Nesterlé Nistelrode
11-11 bal Krullendonk
CC De Pas Heesch
Pagina 12

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

