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Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

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

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 
u te maken. U zult versteld staan!

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-13386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

WONING VERKOPEN?

0412-74 53 52  - info@kom-wonen.nl

WWW.KOM-WONEN.NL

TE HUUR 
  OP TWEE LOKATIES 
  VOOR KANTOOR, ATELIER, 
 WERKRUIMTE of PRAKTIJK 
 C.V., TL licht, HR++glas 
LINDESTRAAT NISTELRODE 
bij Nr.5 85m2 bij Nr.9 45m2   
Info: istehuur@gmail.com 
  Mobiel: 06 23 64 50 85 

Bernheze Bouwt
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Krant deze week
niet ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
0412-795170

DeMooiBernhezeKrant
bestaat 8 jaar 
Wij bedanken alle lezers, 
adverteerders en ons team van 
DeMooiBernhezeKrant voor hun 
vertrouwen en inzet. 

Op naar jaargang 9!
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel agenda
Vrijdag 25 oktober, 20.00 uur 
Spiritueel cabaret ‘Rugzak’ 
door Robert Derksen
Na optredens in onder andere Rot-
terdam, Nijmegen en Utrecht nu 
in de Kloosterkapel! Een optreden 
vol humor, diepgang en prach-
tige gedichten. Informatie via 
www.voordeliefdegeboren.nl, en-
tree € 10,-. Aanmelden via 
margarethbloemen@home.nl.

Zondag 27 oktober: Expositie
door Marian van der Burgt
Marian, geboren in Nuland, werd 

in Zürich enorm geraakt door het 
werk van Wassily Kandinsky. In 
Zuid-Amerika en Costa Rica leer-
de ze Indiaanse culturen kennen, 
in Engeland volgde ze teken- en 
aquarellessen. Terug in Nederland 
verdiepte ze zich in oude schilder-
technieken. In 2008 rondde ze 
haar studie af aan de academie 
voor Schone Kunsten in Aren-
donk en nu werkt ze zelfstandig, 
geïnspireerd door bijvoorbeeld 
de verbeelding van innerlijke be-
levingen. Uit dualiteit probeert 
ze in haar werk een eenheid neer 

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
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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 DeMooiBernheze-
Krant 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.

2018 - 96 minuten - drama.   

De jonge Felix groeit op in het 
wielrenwereldje, een milieu waar 
geweld en drugs een grote rol 
spelen. Ook hij wil het maken als 
wielrenner en treedt in de voet-
sporen van zijn vader Mathieu, 
wat van deze zowel een trotse 

als jaloerse man maakt. Al vrij 
snel kent Felix een rebelse perio-
de en vertrekt hij naar Italië, waar 
hij merkt hoezeer doping zijn se-
mi-professionele wielerploeg be-
heerst.

Meer? Zie www.de-pas.nl/agenda/film

Maandag 21 oktober, 
20.00 uur, € 6,-. 

FILMHUIS DE PAS: 
Coureur sportfilm

te zetten die klopt. Van 13.00 tot 
17.00 uur. De entree is gratis.
Noteer alvast in je agenda:
zondag 3 november: 
Boekpresentatie en expositie door 
Marianne du Maine
zaterdag 9 november: Familieop-
stelling door Juno Welter* 
zondag 10 november: Expositie 
door Wim du Maine
woensdag 13 november: lezing 
Handanalyse (handlezen) door 
Nicole van Staveren*
*Meer informatie zal snel volgen in 
DeMooiBernhezeKrant, maar is nu al 
te zien op 
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Je kunt je inschrijven door een 
mail, met vermelding van de 
namen van de deelnemers (per 
team twee personen), te sturen 
naar keezetoernooi@gmail.com. 
Aanvang is 19.00 uur en het in-
schrijfgeld is € 5,-. Na aanmel-
ding krijg je een bevestigings-
mail. Er is plek voor maximaal 25 
tafels binnen in de zaal dus geef 
je op tijd op! 

Keeztoernooi
voor Villa Pardoes
NISTELRODE - Er staat weer een keeztoernooi op de agenda. Vrijdag 
1 november is de eerstvolgende keer dat er gespeeld kan worden in 
café-zaal ‘t Tramstation. De organisatie hoopt op een drukbezette 
zaal. Deze keer wordt er wederom een goed doel gesteund en dit 
keer is dat Villa Pardoes.  

Omdat het Pietenontbijt vorig 
jaar zo’n succes was zal het dit 
jaar ook weer plaatsvinden en 
wel op zondag 24 november. 
Helaas is er maar plek voor 30 
kinderen! Omdat de Sint en zijn 
Pieten gek zijn op kleurplaten, 
wordt voor dit ontbijt ook weer 
een kleurwedstrijd georgani-
seerd. Een brief en de kleurplaat 

krijgen de kinderen (tot groep 
5) via school mee naar huis op 
maandag 21 oktober. Kinderen 
die buiten Nistelrode op school 
zitten en ook heel graag mee 
willen doen met de kleurwed-
strijd kunnen de kleurplaat halen 
bij Eetcafé ‘t Pumpke.

Wil je de Sint een brief/berichtje 
sturen? Dat kan, want hij heeft 

een eigen e-mailadres: 
sinterklaas-nistelrode@outlook.com.

Ook kun je hem volgen via 
Facebook.

Over enkele weken volgt er nog 
meer informatie.

Sinterklaas naar
Nistelrode 
NISTELRODE - Sinterklaas komt zaterdag 16 november binnen in 
Apeldoorn. Direct na de uitzending vertrekt de Sint naar Nistelro-
de. Nistelrode verwacht de Sint en zijn Pieten om 14.30 uur bij het 
Tramstation. Als je de Sint in het echt wilt zien kun je hem daar 
verwelkomen of langs de route die hij in het dorp aflegt. De route 
is als volgt: Tramstation, Kromstraat, Over den Dries, Hoef, Laar 
(oversteken), Den Hof, Heuvelstraat, Kerkhoflaan, Parkstraat, eind-
punt is CC Nesterlé.

Winnaar

Joepke Kuypers is de winnaar 
van het boek Hans & Tippie. 
Namens de redactie van harte 
gefeliciteerd.

KOOKTIP
Schillen pompoen

Zet een pan water op die 
groot genoeg is om je hele 
pompoen onder te kunnen 
dompelen in water. Breng het 
water aan de kook. Zodra 
het water kookt doe je je 
pompoen in zijn geheel in 
de pan. Kook de pompoen 
ongeveer vijf minuten. Als de 
schil zacht genoeg is haal je 
de pompoen uit de pan en 
laat je hem even afkoelen. 
Nu kun je met een dunschiller 
heel gemakkelijk je pompoen 
schillen!

Pietenontbijt voor winnaars 
kleurwedstrijd
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Aflossingsblij
of energievrij?
Je kunt je geld maar 
één keer uitgeven. 
Dus wat is slimmer? Je 
hypotheek aflossen of 
je huis verduurzamen?

Twijfel jij of je extra moet aflossen, 
verduurzamen of een combinatie 
van die twee? Vraag ons om advies. 
We zetten graag de mogelijkheden 
voor je op een rij en rekenen 
alles voor je door, zodat jij een 
weloverwogen keuze kan maken.

Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980 
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Opslagruimte voor bedrijven en zzp’ers

Te huur

Nieuw te realiseren
in Nistelrode
Beschikbaar vanaf eind 2019.
50m2 - 100m2 - 150m2

170m2  - 255m2

Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu 

DE BROUWPLAATS:
weer leven in de brouwerij!

Koop, huur en patio
Op de totale grondoppervlakte 
van 5.500 m2 komen acht koop-
appartementen (waarvan enkele 
penthouses) met daaronder een 
commerciële plint, drie patiowo-
ningen en twaalf huurapparte-
menten. De verkoop gaat hard: 
momenteel zijn er nog maar drie 
appartementen en één patiowo-
ning beschikbaar. Ook de com-
merciële plint onder het gebouw 
aan het Raadhuisplein is volledig 
verkocht. De appartementen 
hebben allen een ruim terras, met 
uitzicht op het gezellige Raad-
huisplein. Aan luxe ontbreekt het 
ook in het interieurontwerp niet: 
de fraaie badkamers en keukens 

en de riante woon- en slaapka-
mers bieden comfort, sfeer en 
kwaliteit en zijn standaard inbe-
grepen in de verkoopprijs. De 
keuken en badkamer kun je naar 
eigen smaak inrichten. Pal ach-
ter het gebouw heb je je eigen 
parkeerplek op een sfeervol in-
gericht parkeerterrein. En op de 
begane grond vind je, grenzend 
aan de riante entree van het ge-
bouw, jouw bergingsruimte. Hoe 
onbezorgd wil je het hebben? 

Het levendige hart
En dan hebben we het nog niet 
eens over de locatie: midden-
in het bruisende hart van Nis-
telrode, met alle voorzieningen  

gewoon meteen om de hoek. 
Wat het gebouw nog extra char-
me geeft, is de begane grond. 
Want de gehele benedenver-
dieping zal straks een sfeervolle, 
gezellige nieuwe horecagele-
genheid zijn. Ook fijn als je eens 
geen zin hebt om zelf te koken! 

Van start
Eind december gaan de bouw-
voorbereidingen van start en 
vanaf januari gaat de schop de 
grond in. Voor de huurapparte-
menten van Stein Verhuur aan ’t 
Tramplein kan interesse al ken-
baar gemaakt worden via www.
brouwplaats.nl. Het gehele plan 
zal na de zomer van 2020 klaar 
zijn voor oplevering. 

Meer weten?
Zie jij het wel zitten om luxueus 
te wonen in het hart van Nistel-
rode? Uitgebreide informatie is 
op te vragen bij Bernheze Make-
laars in Uden. De Brouwplaats is 
een initiatief van Stein Ontwikke-
ling en Verhuur. 

De bouw is in handen van Van 
der Heijden Bouw en Ontwikke-
ling uit Schaijk.
Kijk voor meer informatie op 
www.brouwplaats.nl. 

“Momenteel 
zijn er nog 
maar drie 
appartementen 
en één 
patiowoning 
beschikbaar

NISTELRODE - Wie Nistelrode een beetje kent, kent ook de geschiedenis van
De Brouwershoeve. Die monumentale boerderij, brouwerij en feesterij die in 2005 tot aan de grond 
toe afbrandde. De daaropvolgende jaren bleef het stil op de plek die eens zo levendig was. Maar 
nu, bijna vijftien jaar later, is er opnieuw leven in de brouwerij. Want eigenaar en initiatiefnemer 

Stein Ontwikkeling en Verhuur bouwt hier binnenkort bijzondere appartementen en patiowoningen. 
Woonplekken met allure, middenin het hart van Nistelrode. 

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: @DMBK

V.l.n.r.: Karin van den Berg, kopersbegeleiding en 
Walter Derks, projectleider, beiden werkzaam bij 
Van der Heijden Bouw en ontwikkeling uit Schaijk 
en Joey van Niftrik van Stein Ontwikkelt kwamen 
op het Raadhuisplein samen, waar binnenkort de 
bouw van start gaat.

Palmenweg 6 - 5388 SG Nistelrode - 0412-613960
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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
De Vorssel
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
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
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, 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
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.

Het kennismakings-
gesprek is gratis!

 

 

Een-en-al-oor-coaching
Biezenloop 1 - 5384 WB Heesch
06-10470291
oorig@kpnmail.nl
www.eenenaloorcoaching.nlArmanda Schulte-Oor

Voor hulp bij studiekeuze-
en loopbaanvragen

Senioren laten geld liggen
Heeft u als senior bericht ontvangen van de Be-
lastingdienst dat u geen aangifte hoeft te doen? 
Dit gebeurt vaak als u alleen AOW en een klein 
pensioen hebt. U hoeft dan geen extra belasting te 
betalen. Dat betekent echter niet altijd dat u ook 
niets terug kunt krijgen van de Belastingdienst. 
Vaak zijn er nog aftrekposten voor senioren waar 
de Belastingdienst bij het sturen van de brief geen 
rekening mee houdt. 

ONS welzijn kan daarom samen met u berekenen 
of het verstandig is om toch aangifte te doen. Zo 
ja, dan kan dat gelijk gedaan worden. U kunt zich 

hiervoor aanmelden via 088-3742525 en u mag natuurlijk iemand uit uw omgeving meenemen om u te 
ondersteunen tijdens het gesprek. Dit gesprek en de eventuele belastingaangifte zijn kosteloos. 

Twee rekenvoorbeelden voor wie meer wil weten: 
1. Een AOW-er met partner heeft voor zichzelf recht op maximaal € 2.575,- algemene heffingskorting en 

ouderenkorting. Daarvan wordt € 1.928,- gebruikt voor de AOW. Wat aan heffingskorting overblijft, 
kan nog gebruikt worden voor het pensioeninkomen. 

 Het voordeel: een teruggaaf van maximaal € 647,- (€ 2.575,- - € 1.928,-). 

2. Een AOW-er zonder partner heeft recht op € 2.998,- algemene heffingskorting, ouderenkorting én al-
leenstaande-ouderenkorting. Daarvan wordt € 2.793,- gebruikt voor de AOW. Wat aan heffingskorting 
overblijft, kan nog gebruikt worden voor het pensioeninkomen. 

 Het voordeel: een teruggaaf van maximaal € 205,- (€ 2.998,- - € 2.793,-). 

ONS welzijn is er voor iedereen met een vraag op het gebied van meedoen, opvoeden en opgroeien, 
wonen, financiën of zorg die deze niet alleen kan beantwoorden. Ook zijn we er voor mensen die hun 
talent willen ontdekken en inzetten voor hun omgeving. ONS welzijn werkt in de gemeenten Bernheze, 
Boekel, Landerd, Oss, Uden en Meierijstad.

088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Sociaal Team
Basis Team Jeugd en gezin
Cultureel Centrum de Pas
De Misse 4
5384 BZ Heesch
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
info@centrumjeugden
gezin-maasland.nl

J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Ingrid Engelbart
06-57098584

ONS TALENT
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Nol Braks
06-38333264
Ank Meertens
06-14342803

Vrijwilligerspunt
Femke Prince
06-14342428

1. Kies seizoensgroenten
 Vaak krijg je met de komst van 

de herfst zin in ander voedsel. 
Geniet van verse pompoenen, 
pastinaak, zoete aardappelen, 
mierikswortel, rapen, appels, 
peren, vijgen en cranberries. 
Deze groenten en fruit geven 
je alles wat je in de herfst no-
dig hebt, en vooral weerstand 
verhogende vitamine A en C.

2. Eet herfstkleuren!
 De herfst is het seizoen van de 

warme kleuren als oranje, geel 
en rood. Groenten en fruit met 
deze herfstkleuren zijn ontzet-
tend voedzaam. Hoe kleur- 
rijker, hoe beter voor je ge-
zondheid en je weerstand. 

3. Geef je weerstand en boost
 Om je weerstand een boost te 

geven drink je het beste veel 
water, eet je onbewerkt voed-
sel, gebruik je verse knoflook 
en zorg je voor probiotica en 
vitamine B, C en D, calcium en 
zink. 

 Op deze manier verhoog je je 
weerstand en heb je minder 
snel een griepje of verkoud-
heid te pakken.

4. Blijf bewegen
 Stop niet met bewegen als het 

kouder wordt. Blijf in bewe-
ging, want dat is goed voor je 
weerstand! Het liefst buiten, 
maar als het weer te slecht 
is binnen. Ga bijvoorbeeld 
zwemmen, op dansles, naar 
de sportschool of doe yoga. 

5. Slow down
 Met steeds kortere dagen en 

langere nachten is de herfst 
een prima seizoen om tot rust 
te komen en te ontspannen. 
Ga in bad, vroeg naar bed of 
lees een goed boek. Zo laat je 
de stress achter je en dat is ook 
goed voor je gezondheid en je 
weerstand.

Bron: www.stichtinggezondheid.nl 

Vijf tips om de herfst door te komen

Opbrengst Goede Doelen Week Nistelrode 

Ondertussen zijn alle opbreng-
sten verzameld, is het ingeza-
melde geld geteld en zijn de gift-
kaarten verwerkt. Totaal is er dit 
jaar € 11.504,56 opgehaald. Een 
heel mooi bedrag!
Op verzoek van de inwoners is 
dat als volgt verdeeld over de 
twaalf goede doelen:
- Diabetes € 841,06

- Hersenstichting € 1034,46
- Kinderhulp € 761,24
- KWF € 1.574,68
- Longfonds € 863,20
- MS Fonds € 823,15
- Rode Kruis € 796,17
- Brandwondenst. € 821,85
- Hartstichting € 1221,75 
- Nierstichting € 909,76
- St. Alzheimer € 1.102,93

- St. het gehandcapte kind
 € 754,31.

NISTELRODE - In de week van 9 tot en met 15 september is voor de derde maal de Goede Doelen Week 
Nistelrode gehouden. Enthousiast gingen de collectanten op pad om alle enveloppen huis aan huis in 
het dorp te bezorgen. Na een aantal dagen kwamen ze terug met de emmers om de enveloppen met 
geld en de ingevulde giftkaarten ook weer op te halen. Wederom konden er ook dit jaar bij Jumbo in 
Nistelrode weer enveloppen worden ingeleverd. Hier werd goed gebruik van gemaakt.

Een grote dank aan alle inwoners van Nistelrode voor hun gift na-
mens deze twaalf goede doelen. Natuurlijk ook een grote dank aan 
alle collectanten die zich hiervoor hebben ingezet. Volgend jaar gaan 
we voor de vierde editie. 
Als jij dan ook mee wilt gaan collecteren, of als je vragen of opmer-
kingen hebt, dan horen we dat graag. 
Mail hiervoor naar: goededoelenweeknistelrode@gmail.com.
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Missie geslaagd
Tim heeft er vooral enorm veel 
zin in. Hij wil weer gaan bouwen 
aan zijn restaurant, wil er samen 
met zijn team volop voor gaan 
om het restaurant op de kaart 
te zetten én te houden. Tim is 
geen eendagsvlieg, hij wil vooral 
blijven. Samen met zijn vriendin 
woont hij in Oss, maar ze willen 
graag naar Heesch en oriënteren 
zich volop op de Heesche wo-
ningmarkt. “Ik ben iedere dag 
in het restaurant”, vertelt Tim. 
“Mijn focus ligt helemaal op 
de zaak. Het totaalplaatje moet 
kloppen: de ambiance, de uit-
straling, de sfeer en de kwaliteit 
die je biedt. Als team moet je iets 
neerzetten. Ik vind het mooi om 
gasten te adviseren in bijpassen-
de wijnen bij de gerechten en het 
persoonlijke contact met de gast 

vind ik belangrijk. Als ik zie dat 
zij genieten, geniet ik ook. Als de 
gast met een lach op zijn gezicht 
de deur uitgaat en graag nog 
eens terug wil komen dan is mijn 
missie geslaagd.” 

Vernieuwing
Tim is teruggekomen vanwe-
ge zijn passie voor de prachtige 
zaak, het sterke team, de mooie 
(streek)producten en het bre-
de wijnassortiment. Tim gaat 
voor vernieuwing, zowel in uit-
straling als in aanbod. Zo zijn er 
nieuwe stoelen aangeschaft, er 
is een nieuwe lunchkaart, een 
geheel vernieuwde website en 
er liggen nog veel leuke dingen 
in het verschiet. Tim organiseert 
ook specials, zoals een wijn-/
spijsavond in samenwerking met 
slijterij Mitra en een sponsordiner 

voor Zuid-Afrika met Afrikaanse 
gerechten. Het restaurant maakt 
graag gebruik van producten 
uit de regio, bijvoorbeeld van 
de bakkers Lamers, kaasspe- 
ciaalzaak Bon Fromage en slijterij  
Mitra. Bovendien staat het res-
taurant ook klaar voor groepen 
en besloten reserveringen, denk 
aan bruiloften, personeels- of  
familiediners en koffietafels. 

Kwaliteit en sfeer
Restaurant Wolters is van woens-
dag tot en met zondag geopend. 
Op woensdag en donderdag 
vanaf 16.00 uur voor diner en op 
vrijdag, zaterdag en zondag van-
af 11.00 uur ook voor de lunch. 
Ook zin in een lekkere lunch of 
diner waarbij kwaliteit en sfeer-
beleving hand in hand gaan? 
Neem alvast een kijkje op de  

vernieuwde website, 
www.restaurantwolters.nl. 
Reserveer een plek en schuif ge-
zellig bij ons aan. Welkom! 

Tim van de Berg terug bij restaurant Wolters:
‘Ik wil weer bouwen’ 

“Het 
persoonlijke 
contact
met de gast
vind ik 
belangrijk

HEESCH - Van 2015 tot eind 2016 was Tim bedrijfsleider 
bij restaurant Wolters in Heesch. Eind 2016 droeg hij 
het stokje over. Maar nu is Tim terug. Vanaf 1 april van 
dit jaar zwaait hij weer de scepter over zijn favoriete 
stek: restaurant Wolters in het markante pand midden in 
Heesch. 

‘t Dorp 94, 5384 MD Heesch 
0412-474083  
info@restaurantwolters.nl
www.restaurantwolters.nl

Tim van de Berg Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Restaurant Wolters
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KBO bridge
Heesch
HEESCH - De uitslag van de 27ste 
ladder van de bridgecompetitie 
werd onder grote belangstelling 
op 9 oktober bekendgemaakt. 
Je kunt vier keer per jaar eerste 
worden, maar slechts één keer 
met een prijs naar huis gaan. 

Albert van Uden en Win Nijs 
scoorden 60.75, maar de lad-
der was voor Wim Swanink en 
Antoon van de Kamp. Hun ge-
middelde was 58.46! Zij kregen 
beiden een fles drank aangebo-
den. Mien Ploegmakers kwam 
met 49.91% het dichtst bij de 
50.00 en er was voor haar dus 
ook een attentie. De laatst ge-
plaatste ging ook niet met lege 
handen naar huis. De deelnemers 
kregen bij binnenkomst allemaal 

een consumptiebon en natuurlijk 
werd er extra getrakteerd. Ellen 
was er vanmiddag ook weer en 
haar hulp was zeer welkom.

KBO kluscafé 
Loosbroek

LOOSBROEK - De vrijwilligers 
van het kluscafe zijn zaterdag 
19 oktober weer aanwezig bij 
Harrie en Rien van Zoggel in de 
Achterdonksestraat 7. Ze staan 
weer voor je klaar van 9.30 tot 
11.30 uur om de aangeboden 
spullen te repareren. Ook als er 
nieuwe onderdelen nodig zijn, 
helpen zij hierbij.

De vrijwilligers kunnen je tuin-
gereedschap slijpen en denk ook 
eens aan een koffiezetapparaat, 
stofzuiger of ventilator. Proble-

men met je fiets proberen ze ook 
op te lossen. Weggooien is zonde 
voor het milieu én voor je porte-
monnee. Het kluscafé is voor alle 
inwoners van Bernheze. 
Elke derde zaterdag van de 
maand staan de mensen van het 
kluscafé voor je klaar. Alle data 
van het kluscafé voor 2019 wor-
den vermeld op de evenemen-
tenkalender op de achterzijde 
van DeMooiBernhezeKrant en 
op www.loosbroek.nu.
Voor meer informatie of vragen 
kun je altijd terecht bij Henk de 
Mol (0413-229619), Jan van 
Eerd (0412-480658) of Betsie 
van Zutphen (0413-229692).
Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog!

Ontmoeting
tussen ouderen
en basisschool-
leerlingen
HEESWIJK-DINTHER - In het 
kader van 25 jaar Bernheze is 
het plan ontstaan om voor het 
onderwijs een project te orga-
niseren waarin verbinding en 
ontmoeting tussen oud en jong 
centraal staan. 

Samen met de basisscholen in 
Bernheze en het Ouderen Over-
leg Bernheze is daarvoor een 
plan uitgewerkt. Tijdens een 
ontmoeting zullen de leerlingen 
vragen stellen aan ouderen over 

het onderwijs van vroeger en 
kunnen ouderen vragen stellen 
aan de leerlingen. Tijdens deze 
ontmoeting maken de leerlingen 
ook een portret van de oudere. Er 
is bewust gekozen voor de groe-
pen 1, 2, 3 en 4 omdat zij nog 
lekker onbevangen schilderen. 
De gelijkenis is dan van minder 
belang. Tenslotte gaat het om de 
ontmoeting. Basisschool ’t Palet 
in Dinther heeft zich voor dit pro-
ject aangemeld. De school zoekt 
een aantal ouderen die hieraan 
willen meewerken. 

De planning ziet er als volgt uit:
maandag 28 oktober
Groep 2-3: 24 leerlingen
5 modellen: 12.30 tot 13.00 uur.
Groep 3: 24 leerlingen
5 modellen: 12.30 tot 13.00 uur.
Pauze
Groep 1-2a: 20 leerlingen
5 modellen: 13.20 tot 13.50 uur.
Groep 1-2b: 20 leerlingen
5 modellen: 13.20 tot 13.50 uur.

Dinsdag 29 oktober
Groep 4a: 25 leerlingen
5 modellen: 13.20 tot 13.50 uur.
Groep 4b:20 leerlingen
5 modellen: 13.20 tot 13.50 uur. 

De school wil ouderen vriendelijk 
vragen aan deze activiteit deel te 
nemen. Aanmelden kan via een 
mailtje naar info@kbo-dinther.nl 
of telefonisch bij Willy van der 
Steijn, 06-49650798.  
Namens de leerlingen van ba-
sisschool ‘t Palet alvast hartelijk 
bedankt.

KBO Bernheze

KBO DINTHER
Oudere modellen gezocht

Wim Swanink en Antoon van de Kamp

Er stonden twee bussen en een 
dubbeldekker klaar. Dat bete-
kende dus veel mensen die mee-
gingen. Mijn plaatsje was in de 
dubbeldekker; die was bedoeld 
voor mensen die nog goed kon-
den lopen. De mensen met een 
rolstoel of rollator werden over 
de andere bussen verdeeld. Toen 
iedereen zijn of haar plaatsje had 

gevonden konden de bussen 
vertrekken.

Zelf zat ik boven in de dubbel-
dekker. Heerlijk, zo kon ik alles 
goed zien en ver weg kijken. En 
ik had een gezellige buurvrouw, 
wat wil je nog meer! De stem-
ming in de bus was erg goed, er 
werd veel gebabbeld. Toen we 

aankwamen in Rotterdam bij de 
haven, stapten we over op de 
boot. Een vaartocht door de ha-
ven en door de Biesbosch stond 
op de planning. 
Op de boot stond de koffie en 
thee met gebak al op ons te 
wachten. Ook kregen we op de 
boot uitleg over wat er buiten 
allemaal te zien was; interessant 
was dat. Ondertussen konden 
we ook nog van een lekkere 
lunch genieten. Aangekomen in 
Drimmelen stapten we weer in 

de bussen. Toen iedereen weer 
ingestapt was vertrokken we 
naar de Gouden Leeuw in Ter-
heijden voor het diner. Ook hier 
genoot iedereen van het heerlij-
ke eten. 

Om 19.30 uur stapte iedereen 
weer in de bus en ging de reis 
naar eindbestemming Heesch. 
Het was een fijne dag. Met dank 
aan Ziekenvereniging de Hori-
zon en de vele vrijwilligers die dit 
mogelijk hebben gemaakt.

Reisje naar Rotterdam voor de Horizon
HEESCH - Op dinsdag 8 oktober werd er weer een leuke busreis 
georganiseerd door Ziekenvereniging de Horizon. Deze keer was ik, 
Annie Jacobs, ook weer van de partij. De reis ging naar Rotterdam. 

Kort nieuws

Landgoed 
rondleiding

HEESWIJK-DINTHER - Land-
goed rondleiding Kasteel 
Heeswijk - ontdek het land-
goed in alle jaargetijden!

Tijdens deze rondleiding 
neemt een gids je mee voor 
een rondleiding langs de bui-
tenkant van het kasteel en 
het landgoed. Jong en oud 
wandelen met de gids langs 
de prachtige burcht, boerde-
rijen die vroeger eigendom 
waren van de baron, de voor-
malige moestuin en kassen, 
de prachtig gerestaureerde 
lanen en de replica van de 
motte van Kasteel Heeswijk.

Ben jij ook nieuwsgierig naar 
wat het landgoed te vertellen 
heeft? Reserveer de rond-
leiding online. Het tarief is 
€ 6,- voor zowel kinderen als 
volwassenen (Brabants Land-
schapleden € 3,-).
De rondleiding duurt 1,5 uur, 
afstand 3,5 km.
Zondag 20 oktober 11.30 - 
13.00 uur.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
17 t/m 23 oktober

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Kipcajun van 
kippedijen

€ 0,80100 gr.

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5351 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Meergranen desem
met knofl ook & oude kaas,
Lekker bij soep,
salade & borrel

Weekendknaller!
Appelfl appen
3+1 GRATIS
Alleen geldig op  
vrijdag en zaterdag 

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
      info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

SALADE VAN DE WEEK 150 gram € 1.25
STOOFSCHOTEL 500 gram € 1.95
KIWI GREEN/GOLD 5+1 gratis

Stroganoff / gehakschijf

4 gemarineerde
Runderspiezen
Samen € 8,00

2,50

VOLOP NIEUWE OOGST APPELS EN PEREN

€ 0,80100 gr.

1,75

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

Half
krenten-
brood
        voor

met knofl ook & oude kaas,

5050
nu

Van Mook

505050

Van Mook

50

Van Mook

505050

Oud-Heeschenaar Ben Wijnen doet 
mee aan Florence Biënnale 2019

Ben is de jongste telg uit het tal-
rijke gezin van Harrie Wijnen en 
Trientje van de Ven uit de Nieu-
we Erven. Na in 1988 in Tilburg 
aan de Academie voor Beelden-
de Vorming te zijn afgestudeerd, 
heeft Ben jaren als docent beel-
dende vorming gewerkt aan 
de Mavo Sancta Maria aan de 
Aartshertogenlaan in ‘s-Herto-
genbosch en aan het Kruisheren 
Kollege in Uden. In 1999 volgde 
hij een workshop beeldhouwen 
in het zuiden van Frankrijk (de 
Provence) waarna hij op advies 
van zijn leermeesters in hetzelf-
de jaar naar het Italiaanse Pië-
trasanta vertrok, een plek waar 

beeldhouwers van heinde en 
verre dagelijks aan hun oeuvre 
werken in marmer en brons.

Daar heeft hij jaren gewerkt als 
resident beeldhouwer in Studio 
Sem te Piëtrasanta, een van de 
meest vermaarde professionele 
beeldhouwstudio’s ter wereld, 
waar vroeger ook Henri Moore 
heeft gewerkt. Hier heeft Ben 
mogen werken naast groot- 
heden als Steen, Schonk en Blu-
menfeld en heeft hij het vak mo-
gen leren van jonge ‘artigiani’s’ 

oftewel hoe met het wereldbe-
roemde witte Carraramarmer 
om te moeten gaan. 
In 2017 werd een van zijn gips-
modellen in het internationale 
beeldhouwmuseum Dei Bozzetti 
in Piëtrasanta aan haar collectie 
toegevoegd. In datzelfde jaar 
kreeg een van zijn marmer-
beelden met als titel ‘Rinascita’ 

oftewel ‘Wedergeboorte’, een 
plaats op een van de pleinen in 
Piëtrasanta. Aan dit beeld heeft 
Ben ruim vier jaar met hamer en 
beitel gewerkt en dat beschouwt 
hij als zijn voorlopig levenswerk.

Dat Ben Wijnen in dit jaar is 
uitgekozen om deel te mogen 
nemen aan de Biënnale Floren-
ce, een van de grootste kunst-
beurzen van Italie, is voor hem, 
na bijna twintig jaar werk, niet 
alleen een eer, maar tevens een 
hele mooie bekroning op zijn 
werk.

ITALIË/HEESCH - Als een 
van de weinige Neder-
landse beeldhouwers 
woonachtig en werk-
zaam in Italië (Toscane) is 
Ben Wijnen uitgenodigd 
om deel te nemen aan de 
Biënnale Florence.

Ben Wijnen

Deelname Biënnale
is eer en bekroning
op zijn werk

Broers Somers zijn op zoek 
naar transport

Rini en Tini zijn daarom doorlo-
pend doende met het inzamelen 
van onder andere naaimachines. 
Iets waar zij veel werk mee heb-
ben. “Als de machines bij ons bin-
nen komen, halen we ze uit elkaar 
en kijken we ze helemaal na.” 

Uitzonderlijk deze keer is dat het 
tweetal nieuwe kleding, stof, 
ritssluitingen, knopen et cetera 
heeft ontvangen. “We werken 
niet met tweedehands kleding, 
maar dit was een kans die we 
niet mochten laten gaan. Een 
winkel in onder andere nieuwe 

stoffen en kleding hield op te 
bestaan en alles wat in de winkel 
lag zit nu in de ruim 142 bana-
nendozen.” 
Rini en Tini willen hen bij deze 
nogmaals hartelijk danken.

Enkele weken geleden zijn de 
wethouders Wijdeven en Van 
Boekel op bezoek geweest bij 
Rini en Tini om met eigen ogen 
te bekijken wat ze doen aan de 
Kapelstraat 7. Ze waren ver-
baasd over wat er daar allemaal 
wordt klaargestoomd voor Tan-
zania.

VORSTENBOSCH – Nog geen jaar geleden zijn er 125 naaimachines op transport gezet naar Tanzania. 
Op dit moment hebben Rini en Tini Somers buiten 30 naaimachines en rollators ook 142 dozen nieuwe 
kleding en stof klaarstaan voor transport naar Usagara in Tanzania.  

De pakketten en naaimachines staan klaar

OPROEP

Alles staat klaar om naar 
Burgh-Haamstede gebracht 
te worden, alleen is de 
vrachtwagen, die vorig jaar 
gesponsord werd, dit jaar te 
klein voor alles wat naar Tan-
zania moet. Dus heb jij een 
grote vrachtwagen en wil je 
wel een ritje sponsoren naar 
Burgh-Haamstede? Neem 
dan contact op met Rini en 
Tini Somers via 0413-363129.
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging

Zo plotseling…
    en nog steeds niet te bevatten

Bedankt voor de overweldigende belangstelling
en medeleven na het overlijden van

Gerard Kuijpers
 

Het heeft ons goed gedaan te ervaren
dat hij zo geliefd was bij velen.

Tineke
Familie Kuijpers
Familie van Lieshout Heeswijk-Dinther 

Voor u, naast u, met u

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

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

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

Vormsel-
avond
HEESCH/NISTELRODE/VOR-
STENBOSCH - Het Vormsel is 
in de kerk het sacrament van 
de Heilige Geest. Het bekrach-
tigt het doopsel en je krijgt 
deel aan Jezus’ boodschap van 
geloof, hoop en liefde. Geloof 
dat een betere wereld moge-
lijk 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 le-
ven stil te staan, terug te blikken 
op de levensweg die is afgelegd 
en vooruit te blikken naar nieu-
we perspectieven die voor hem 
liggen. Aan het einde van de 
basisschool is de overgang van 
kinderjaren naar pubertijd zo’n 
moment om geestkracht te vra-
gen om een goede weg door het 
leven te vinden. Maar wat nu als 
je als volwassene op zo’n kruis-
punt staat en je innerlijke motor 
wel (weer) eens wat extra ener-
gie kan gebruiken? 

Parochie De Goede Herder wil 
graag met jou in gesprek gaan 
over die innerlijke motor. Hoe 
staat het met je eigen bezieling? 

Wat bezielt jou (nog)? We leven 
vaak meer aan de oppervlak-
te dan we zouden willen. Onze 
ziel lijkt zo te verkommeren. De 
zo gewenste geestkracht is niet 
zichtbaar, niet tastbaar, maar het 
gemis er aan soms o zo voelbaar! 
Het zou jammer zijn als die niet 
geregeld wordt gevoed.

Oók als je geen vormeling hebt 
in de kerk van Heesch, Nistelro-
de of Vorstenbosch, ben je wel-
kom op dinsdag 22 oktober om 
20.00 uur aan de Kerkstraat 2 in  
Heesch. 

Voor meer informatie bel 
0412-451215 of mail naar 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Heb je 
een dierbare verloren en blijf je 
hierom rouwen? 

Kom je niet verder in je herstel 
van een burn-out? Val je tussen 
wal en schip in/na een echt-
scheiding? Is het verlies van je 
baan je niet in de koude kleren 
gaan zitten? 
Of kom je niet voorbij je verdriet 
na een andere vervelende ge-
beurtenis in je leven? Voel je de 
behoefte aan ondersteuning om 
de draad weer op te pakken? 

Presentatieavond 3 november 
van 20.00 tot 21.30 uur in CC 
Servaes aan het Raadhuisplein 
24 in Heeswijk-Dinther. 

Aanmelden is fijn. Dit kan via 
info@sweetgoodbyes.nl.

Amanda van den Hurk
www.sweetgoodbyes.nl

Sweet Goodbyes

Steun en inzicht bij rouw en verlies
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Lezing over Joodse mystiek en Kabbala

De levenslessen uit de Kabbala 
bieden mensen concrete aangrij-
pingspunten om te vertalen naar 
het eigen bestaan. Dit wordt uit-
gebeeld in een dadelpalmboom 
als een ‘Boom van het leven’. 
Deze boom met 10 levenskrach-
ten (sferen) en 22 paden, komt 
tot leven door ze te ‘doen’, ze 
te ‘voelen’, ze te ‘denken’, ze te 
‘zijn’, door ze volledig te belicha-
men.

In haar boek ‘Zeg me, wie ben je’ 
verbindt Magda de 10 sferen uit 
de levensboom met verhalen van 
vrouwen uit de Bijbel. Illustraties 
en herkenning, verwondering en 
vragen. Uitdagend voor reflectie 

en voor vragen, te stellen aan de 
vrouwen uit de verhalen en aan 
jezelf. Magda studeerde theolo-

gie en heeft zich verdiept in de 
Kabbala. Ze schrijft en geeft les 
en lezingen om mensen bewust 
te maken van hun eigen bestaan.   

De avond begint om 20.00 uur 
en de entree bedraagt € 10,-  in-
clusief koffie/thee in de pauze. 
Kaarten zijn eenvoudig te ver-
krijgen via een mail naar 
berne-anders@abdijvanberne.nl. 

HEESWIJK-DINTHER - Magda van der Ende spreekt op dinsdag 22 oktober in de Abdij van Berne over 
de Kabbala, een specifieke stroming in de joodse mystiek. Zij schreef over de Kabbala het boek ‘Zeg me, 
wie ben je’, waarin vrouwen de hoofdrol spelen.

...ook voor

TELECOMBENODIGDHEDEN  
van o.a.:  Apple, Samsung,

Belkin en Cellarline.
Bij ons kun je ook terecht voor

beltegoed van diverse providers
...even naar Primera Heesch

Schoonstraat 2A-01 - 5384 AN Heesch (naast de Hema)

Uitdagend voor 
reflectie en voor vragen

Wereldmissiezondag Noordoost India

In deze regio wonen merendeels 
inheemse volken die zich in ui-
terlijk, taal en cultuur duidelijk 
van de rest van India onderschei-
den. Een grote culturele rijkdom. 
Maar de inheemse bevolkings-
groepen voelen zich in hun ei-
gen land vaak tweederangsbur-
gers, want de verscheidenheid 
in het noordoosten wordt door 
de regering in Delhi eerder als 
een bedreiging gezien. Steeds 

weer is er sprake van spannin-
gen met de centrale regering en 
afscheidingsbewegingen. Ook 
tussen de groeperingen onder-
ling ontaarden conflicten vaak in 
geweld.
Per deelstaat varieert het aan-
deel van de christelijke bevolking 
zeer sterk. In Nagaland is rond 
de 90 procent van de bevolking 
christelijk, in Assam slechts 4 
procent.

Verreweg de meeste katholieken 
leven in armoede en hebben te 
maken met geweld. Missie bete-
kent juist dat wij ons los maken 
van onze eigen veiligheid om 
ons te openen voor de noden 
van de Kerk in Noordoost India. 

Dat kan door gebed, missionaire 
daadkracht en giften van chris-
telijke liefdadigheid. Ook de 
Parochie H. Augustinus wil haar 
bijdrage leveren.

Geef daarom in onze kerken tij-
dens de collecte op Missiezon-
dag op 19 en 20 oktober of stort 
je bijdrage op NL65 INGB 0000 
0015 66, ten name van Mis-
sio Wereldmissiemaand in Den 
Haag. 

Meer informatie: www.missio.nl.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Paus Franciscus riep vorig jaar oktober 2019 uit tot een Buitenge-
wone Missiemaand. Hij moedigt iedereen aan mee te werken aan de gemeenschappelijke missie: het 
Evangelie verkondigen en de Kerk wereldwijd steunen. In samenwerking met Missio Aachen steunt 
Missio Nederland deze maand Noordoost India.

www.bonfromage.nl

Nieuw in
onze winkels...
Heerlijke Italiaanse 

Balsamico, 
Bubbels, 

kaasdippers
en bonbons

De Mini Marathon van Eindho-
ven liep Josephen om geld op 
te halen voor dit goede doel. Hij 
maakte hiervoor een selfie en 
samen met zijn ouders stuurde 
hij die naar familie en vrienden. 
Daarbij kwam de tekst dat hij 
graag geld ophaalde en of zijn 
familie en vrienden hem wilden 
steunen. 
Zijn familieleden wonen ook op 
de Molukken en Josephen en 
zijn ouders hebben regelmatig 

contact met hen. Hij hoopte vol-
doende geld bij elkaar te krijgen 
zodat hij dat rechtstreeks, met 
hulp van zijn ouders, op kan stu-
ren naar de mensen die het hard 
nodig hebben. Bij de finish ver-
telde hij trots aan Omroep Bra-
bant dat hij al € 500,- opgehaald 
had.
Voor informatie kun je contact 
opnemen met de moeder van 
Josephen (Suratrenan Roemloes) 
via 06-30902782.

Josephen loopt Mini Marathon 
Eindhoven voor Molukken

EINDHOVEN/NISTELRODE - Josephen Sirken (6) liep zondagmor-
gen de Mini Marathon van Eindhoven. Hij wilde geld ophalen voor  
hulp aan de slachtoffers van de aardbeving op de Molukken. Josep-
hen hoorde over de woningen die verwoest zijn en dat er heel veel 
mensen op de vlucht zijn naar een veilig en hoger gelegen gebied. 
Dit vroeg om actie. 

Josephen Sirken

Alles verandert wanneer jij verandert
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THE YOUNG ONES
AANVANG: 20.30 UUR
Het concept is inmiddels bekend en vele 
jonge muzikanten hebben hun sporen achter-
gelaten op het Young Ones-podium. 
In ons café krijgen jonge bands de kans om 
zich te tonen aan het publiek. Wellicht een 
eerste stap op weg naar een mooie carrière? 

De entree is gratis. Vanaf 20.00 uur is het café geopend.

CONCERT: 
BLUE MOON ROCKERS
AANVANG: 21.00 UUR
De legendarische Rock & Roll band The Blue 
Moon Rockers gaat in een figuurlijk nieuw 
jasje en na grondige voorbereidingen we-
derom het podium op. Zaterdag 19 oktober 
staan ze op de planken in hun thuisbasis 

Heesch bij De Pas! Tijdens de show wordt het publiek meege-
nomen door de geschiedenis van de Rock & Roll in zijn alge-
meenheid en The Blue Moon Rockers Story in het bijzonder. 
Ruim 60 jaar passeert de revue, evergreens uit een ver verle-
den afgewisseld met covers. Waarschijnlijk zal deze avond ook 
de zojuist verschenen singel: ‘I Miss You So’, ten gehore worden 
gebracht. Kaarten voor dit concert kosten € 12,50.

KINDERVOORSTELLING: 
HET ZANDKASTEEL 3+
AANVANG: 14.00 EN 16.00 UUR
Na het succes van de vorige shows beleeft 
Het Zandkasteel opnieuw de mooiste avon-
turen in het theater. Piraatje spelen blijft hun 
favoriete spelletje en dus gaan ze met hun 
eigen piratenboot op zoek naar de schat. De 

kinderen in de zaal willen vast allemaal meevaren! Een vrolijke, 
interactieve en leerzame voorstelling boordevol liedjes uit de 
gelijknamige Z@ppelin tv-serie. Na afloop mogen de kinderen 
op de foto met Koning Koos, Prinses Sassa en Toto. Kaarten voor 
deze voorstelling kosten € 16,- .

FILMHUIS DE PAS:
COUREUR
AANVANG: 20.00 UUR
De jonge Felix groeit op in de wereld van het 
wielrennen. Zijn vader was een getalenteerd 
wielrenner en wil koste wat kost dat zijn zoon 
het verder schopt dan hij. Hij sluit zich aan 
bij een hoog aangeschreven wielerploeg in 

Italië, het epicentrum van de wielerwereld. Felix kan zijn talent 
ontwikkelen, maar leert ook de duistere kant van de wielerwe-
reld kennen. Naast alle drugs en doping zijn geweld, overmatig 
alcoholgebruik en hoge competitiedrang kenmerkend voor de 
wielrensport. Felix’ kwetsbare gezondheid blijkt niet opgewas-
sen tegen de nietsontziende wielerwereld met zijn moordende 
concurrentie. Kaarten voor de film kosten € 6,-.

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34 
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl 

VRIJ. 18
OKTOBER

ACTIVITEITENAGENDA

ZA. 19
OKTOBER

ZO. 20
OKTOBER

MA. 21
OKTOBER

Kaarten voor de theatervoorstellingen en films zijn te 
koop via www.de-pas.nl en onze theaterkassa. 

Dynamisch, fantasievol en muzi-
kaal, maar bovenal hilarisch.

Wie is MAX?
Wie Max nog nooit heeft gezien 
in een theater kent hem vast wel 
van tv-commercials, series, of ge-

woon als Ronnie uit New Kids. 
Want Max doet zijn naam eer 
aan: Hij is enorm veelzijdig. 

Sinds zijn winst op het Cameret-
tenfestival 2008, weet deze ca-
baretier met unieke observaties, 
treffende persiflages, rake types, 
prachtige zang en veel muziek op 
intieme wijze optredens neer te 
zetten vol humor en herkenning, 

waarbij het publiek zich geen mo-
ment verveelt.

De pers over Max: De Theater-
krant: “Feest der herkenning in 
een verrassende comedystijl” en 
De Volkskrant: “Een belofte is 
opgestaan”.

NISTELRODE – In zijn jubileumshow laat podiumbeest Max je alle hoeken van het cabaretpodium zien. 
In sneltreinvaart strijden de (goed) foute types, kleurrijke verhalen en gekke muziekjes om voorrang. Van 
Brabantse familiefeesten, tot Nederlandse rappers, van dronken kakmeisjes tot een bezoek aan de biolo-
gische markt: Max heeft weinig nodig om een zeer herkenbare wereld op te roepen, waarin iedereen zich 
altijd mooier voordoet dan ie in werkelijkheid is. 

Nesterlé cabaretpakket:
‘Paasbest’ maakt onderdeel uit van het Nesterlé cabaretpakket:
drie keer keihard lachen voor slechts € 30,-.

Lekker uit eten voorafgaand aan de voorstelling? 
Boek het Diner+Theaterarrangement via Eetcafé ’t Pumpke voor 
slechts € 32,50.

Max van den Burg - zaterdag 9 november - aanvang 20.15 uur. 
Voor meer (bestel)informatie ga naar www.nesterle.nl.

Max van den Burg
op zijn ‘Paasbest’

Foto: Jaap Reedijk

Publieksavond bij Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley 
is vrijdagavond 18 oktober weer 
voor publiek geopend. Het pro-
gramma begint om 21.00 uur 
en duurt tot ongeveer 23.00 
uur. Het is leuk en interessant 
voor alle leeftijden. Kom op tijd, 
want het kan druk worden!

Op deze avond zien we de maan 
in het oosten opkomen. Door de 
grote telescoop zijn bergen, kra-
ters en maanzeeën heel mooi te 

zien. De reuzenplaneet Saturnus, 
die laag aan de horizon staat, is 
bekend om zijn ringen die door 
de telescoop goed te onder-
scheiden zijn.

Ook kun je sterrenbeelden en 
heldere sterren leren kennen, 
zoals Grote- en Kleine Beer, Cas-
siopeia, Zwaan, Pegasus, Capel-
la, Altaïr en Poolster. 

Het moet wel onbewolkt zijn om 

de maan, Saturnus en sterren 
te kunnen waarnemen. In het 
auditorium en het planetarium 
verzorgen Halleyleden presenta-
ties over de sterrenhemel en ons 
zonnestelsel. De entree op de 
publieksavond is € 6,- . Kinderen 
tot en met 12 jaar betalen € 4,-. 

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412-454999. 
www.sterrenwachthalley.nl.

Uurtje Klassiek, Ellen Pieterse 
en Monique van de Ven

‘Geachte muziekstudent. U doet 
thans examen. U zult uw diplo-
ma halen als uw publiek zowel 
lacht als huilt en zowel slaapt als 
juicht.’ Dit citaat is minimaal 300 
jaar oud maar Ellen Pieterse en 
Monique van de Ven stellen hun 
programma’s nog altijd samen 
met deze eeuwenoude eisen in 
gedachten. Deze keer doen ze 
dat met een knipoog naar the-
ater, hun gezamenlijke tweede 
passie. 

Ellen Pieterse is behalve uit-
voerend musicus een fervent 
pedagoog. Ze is voorzitter van 
de Nederlandse Vereniging van 
Zangpedagogen (NVZ), geeft 
zangtechniek aan het conserva-
torium van Arnhem en heeft een 
bloeiende privépraktijk met zo-
wel liefhebbers als professionals. 

Monique van de Ven is pianiste en 
komt oorspronkelijk uit Veghel.
Ze heeft het Uurtje Klassiek in 
Heeswijk-Dinther opgezet en 
is nog altijd voortrekker van de 
serie. Monique doceert aan de 
muziekschool van Dokkum. 
Op het programma staan grap-
pige liederen van de Weense 

klassieken en het eenzame ‘Im 
Treibhaus’ van Wagner. Je hoort 
de geur van lindebloesem in een 
lied van Mahler en dansende 
doden in de ‘Dance Macabre’. Je 
leeft mee met een onbeantwoor-
de liefde (Annie M.G. Schmidt) 
en je viert samen met Robert 
Stolz een feest der herkenning.

HEESWIJK-DINTHER - Weer een bijzonder Uurtje Klassiek om niet te missen! Zondag 20 oktober geven Ellen 
Pieterse (mezzo-sopraan) en Monique van de Ven (piano) een concert in de inpandige kapel van zorginstel-
ling Laverhof Heeswijk-Dinther. De aanvang is 15.00 uur en de toegangsprijs is een vrijwillige bijdrage. 

Ellen Pieterse Monique van de Ven
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Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

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

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

DE TRENDS VOOR 2020
WARM, ROND, ZACHT EN ROMANTISCH

De nieuwe romantiek in huis vieren we met materialen zo stevig als een omhelzing, stoffen zo zacht als 
een streling en kleuren zo intens als een eerste kus. New romance: zo haal je het in huis.

Aaibare stoffen horen bij een romantisch interieur als Romeo bij Julia. Fluweel is zacht en stijlvol, een 
klassieker die óók harten verovert door de kleuren die in deze stof zo mooi tot leven komen. Het blauw-
groene fluweel trekt alle meubels rustig bij elkaar. De kleur komt gebleekt terug in het sprookjesachtige 
behang, een dynamisch decor.

Zacht en romantisch
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Nu 30% korting
op Sikkens buiten- en binnen 
lakken bij uw verfspeciaalzaak

Zo vind je de ideale bank

BERNHEZE - Mooi, origineel, 
betaalbaar… Veel mensen zijn 
op zoek naar een nieuwe bank 
met precies die eigenschappen. 
En het liefst eentje die goed zit 
en ook nog bij je interieur past 
als je een keer iets wilt verande-
ren. Deze tips helpen je bij het 
vinden van jouw droombank

LEKKER LANGUIT
Vraag jezelf af waar je nieuwe 
bank aan moet voldoen. Ben je 
op zoek naar een ruime bank 

met genoeg plek voor het hele 
gezin? Een hoekbank zorgt in 
één klap voor veel zitplaatsen. 
Doordat je geen verloren hoe-
ken hebt, benut je de ruimte 
optimaal. Losse stoelen kun je 
achterwege laten, waardoor je 
een rustig geheel creëert. Met 
een bijpassende hocker zorg je in 
een mum van tijd nog eens voor 
extra zitplek voor visite.

HOE ZIT DAT EIGENLIJK?
Goedkoop is duurkoop en dat 

geldt zeker bij het uitkiezen van 
een bank waarvan je nog jaren 
wilt genieten. Het materiaal ín 
de bank speelt een grote rol bij 
het zitcomfort en de levensduur.

Banken met een vulling van 
koudschuim gaan qua zitcom-
fort het langst mee. Polyester 
schuim is wat goedkoper, maar 
van een iets mindere kwaliteit. 
De huidige trend is een lekker 
diep zitvlak, 65 centimeter. Zo 
kun je je heerlijk onderuitgezakt 
op de bank nestelen met een 
goed boek of installeren met een 
plaid en de afstandsbediening 
binnen handbereik voor een 
avondje Netflixen.

KLEURCHECK
Zie je online de perfecte kleur 
bank? Dan is het slim om een 
stalenkit aan te vragen, voor je 
je bank bestelt. Zo weet je zeker 
dat de kleur straks overeenkomt 
met wat je op je beeldscherm 
ziet. 

Daarnaast heb je de mogelijk-
heid om de kleur bij de andere 
items in je interieur te houden. 
Past de kleur van de nieuwe 
bank ook goed bij de gordijnen 
en de vloer? Bekijk de stof op 
de plek waar de bank komt te 
staan. Het licht is heel bepalend 
voor de kleur. 

bron: www.vtwonen.nl

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

Sfeervol en gezellig

Goed materiaal
GOED ZITCOMFORT
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Koopmans HaardenService
‘zit er warmpjes bij’

Weijen 54 - Nistelrode
06-51438058
maikel@koopmanshaardenservice.nl www.koopmanshaardenservice.nl

Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
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

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

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

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

Openingstijden:
Maandag: op afspraak. 
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur. 
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

Uw droom is onze ambitie

Perfectie 
tot in detail

Feest bij Coppens 
VOLKEL -  Bij Warenhuis Co-
ppens in Volkel wordt weer de 
Coppens-10-daagse gehouden. 
Dit betekent feest voor iedereen 
van 17 tot en met 27 oktober. 

Oktober is de woonmaand, met 
de herfst in aantocht gaan we 
weer meer naar binnen. 
Bij Coppens vind je betaalbare 
meubels en verlichting, PVC- en 
andere vloeren. Je kunt je huis 
hier compleet inrichten. Maak 
het binnen warm, knus en ge-
zellig!
De meeste mensen weten het 
wel: Coppens biedt veel meer. Je 
gaat niet alleen voor binnen het 
huis naar Coppens. Ook in okto-
ber zijn er speciale tuinmeubel- 
en BBQ sale-acties te vinden. 
Op huishoudelijk gebied heeft 
Coppens alle bekende merken in 
huis. Ook op deze afdeling vind 
je tal van acties en super aanbie-
dingen.

In het achterhoofd ben je mis-
schien al bezig met cadeautjes 
voor de decembermaand. Speel-
goed en de nieuwste woonac-
cessoires zijn in groten getale 

aanwezig. Er is nog zoveel meer 
te bedenken. Schmink is een leuk 
cadeautje, maar ook leuk om te 
(laten) zien. Op 19 en 27 okto-
ber is een schminkster aanwezig 
om kinderen te schminken. 

De collectie Grimas schmink is 
dit seizoen heel uitgebreid. Dit 
sluit mooi aan op het aanbod 
Halloweenkleding en -accessoi-

res. Durf jij het aan om te komen 
kijken? Coppens Warenhuis is 
extra open op de zondagen 20 
en 27 oktober, beide dagen van 
12.00 tot 17.00 uur. Lekkere 
koffie en dichtbij parkeren zijn 
hier nog altijd gratis! Ook daar-
om kies je voor Coppens.

Graag tot ziens tijdens de
Coppens-10-daagse!

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl
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Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. Wie is op z’n Paasbest?

2. Wie is aan zet bij de World Cup?

3. Hoe heet de column van de Beco deze week?

4. De hoeveelste jaargang gaat DeMooiBernhezeKrant op 16 oktober in? 

5. Wie moest afgelopen zondag de punten delen? 

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

Winnaar vorige week: 
Natasja Selten

Het antwoord was:
KONIJN

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. Wie laten er geld liggen? 

Promsconcert Aurora Ontmoet

Het is repetitiedag in Heesch 
voor de doorloop van Aurora 
Ontmoet. 
40 Leden van Aurora Con Brio 
onder leiding van dirigent Jesse 
van Lankveld, drie solisten (Arno 
Pattiwael, Laura van de Braak 
en Babs Hilliger), een koor met 
zo’n 80 leden onder leiding van 
Henny van Houtum en ook nog 
een combo met een bassist, toet-
senist en gitarist, die zich opma-
ken voor wederom een repetitie 

waarbij steeds meer puzzelstuk-
jes in elkaar vallen. Het is niet 
de eerste gezamenlijke repetitie 
voor iedereen, maar wel de eer-
ste keer dat het volledige concert 
doorgenomen wordt. 
Het begint rustig met vooral Au-
rora Con Brio dat in het eerste 

deel van het concert haar muzi-
kaliteit kan laten horen. 
In de pauze worden de keeltjes 
gesmeerd en de lippen even los 
gemaakt, waarna na de pauze 
iedereen meteen wakker wordt 

geschud en er vooral muziek uit 
de Top2000 voorbijkomt. 

Wil je ook komen luisteren op 26 
oktober? Vergeet dan niet kaart-
jes te kopen, want de kaartver-
koop gaat hard. 

Een kaartje kost € 15,- en kun je 
verkrijgen via www.de-pas.nl of 
bij de theaterkassa in CC De Pas. 

Wees er dus snel bij, want deze 
avond mag je niet missen!

HEESCH - Over anderhalve week, op 26 oktober, is het zover. Aurora Con Brio zal dan een fantastische 
avondvullende show neer gaan zetten op het podium van CC De Pas. Een promsconcert welteverstaan 
met in totaal zo’n 125 mensen op één podium, wat nog niet eerder is voorgekomen bij een editie van 
Aurora Ontmoet. Dit belooft spectaculair te gaan worden! 

Foto: Marcel van der Steen

Het opleidingsorkest

BERNHEZE - Tijdens de work-
shop in het gebouw van Auro-
ra ‘Maak het schilderij af’ is dit 
schilderij gemaakt. 

De afgemaakte schilderijen zijn 
ondertussen overhandigd aan 
de kunstenaars die ze afgemaakt 
hebben, met uitzondering van 
dit exemplaar. 
Helaas is door de begeleiding 
verzuimd naam en e-mail te 
noteren en kunnen we de kun-
stenares van dit doek niet be-
richten. We hopen op deze 
manier de rechtmatige nieuwe 
eigenaresse te achterhalen. Heb 

jij informatie? Stuur dan een mail 
naar marthadaams@gmail.com.

Van wie is dit schilderij? 

HEESWIJK-DINTHER - Afgelo-
pen zondag heeft een volle aula 
in CC Bernrode weer kunnen 
genieten van een fraai concert 
van de Koninklijke Fanfare. 

Het fanfarekorps nam het pu-
bliek mee naar het Proms of Li-
berty van 25 en 26 oktober in 
de Heeswijkse parochiekerk. De 
ontroerende en indrukwekkende 
muziek bezorgde het publiek nu 
al kippenvel. 
De Koninklijke slagwerkgroep 
liet het publiek alvast proeven 
van wat tijdens de festiviteiten 

op 7, 8 en 9 november ten ge-
hore wordt gebracht in de mu-
ziekloods bij Dijkhoff. Onder-
delen van het Taste of Drums 
& Dinner plus Beats and Bites 
zorgden voor ademloos luister, 
plezier. Tevens werden de jubila-
rissen, Katja Brooijmans, Nol van 
Asseldonk en Piet Rijkers, in het 
zonnetje gezet.
Voor beide concerten zijn nog 
wat kaarten te koop bij paper-
point, De Toren of via 
www.koninklijkefanfare.nl.
Meer foto’s op 
www.mooibernheze.nl/albums

Vrienden- en
Jubilarissenconcert

V.l.n.r.: Piet Rijkers, Katja Brooijmans en Nol van Asseldonk

Na de pauze wordt iedereen meteen 
wakker geschud en komt er vooral 
muziek uit de Top2000 voorbij
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Het is belangrijk dat iedereen 
kan sporten in een prettige en 
veilige sportomgeving. Een om-
geving zonder grensoverschrij-
dend gedrag zoals misbruik, 
geweld en ongewenste intimi-
teiten. 

Word je geconfronteerd met een 
situatie van grensoverschrijdend 
gedrag bij jouw sportclub? Weet 
je niet bij wie je terecht kunt? Of 
wil je sparren over vermoedens? 
Dan kun je de gratis hulplijn bel-
len, 24/7 te bereiken via 088-36 
86 813. Meer informatie over 
het gratis programma voor een 
veilige sportomgeving vind je op 
www.bernheze.org 
(zoekterm: sportklimaat).

PRAKTISCHE INFORMATIE

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
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

GEMEENTEBERICHTEN

1 t/m 31 oktober 2019
Regentonactie

18 oktober 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Nistelrode

T/m 27 oktober 2019
Inschrijven bouwkavel 
De Erven

Tot 30 oktober 2019
Aanmelden bladhoop 
voor ophaalronde vanaf 
4 november

6 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Tussen Heesch en Vinkel

19 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Vorstenbosch

18 december 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Bij Menzel en Bus (Nistelrode)

Meer info:
www.bernheze.org
www.facebook.com/
gembernheze

AGENDA

We zijn op zoek naar:

- Projectleider ruimtelijke 
ordening (woningbouw), 
tijdelijk, 36 uur

Meer info en solliciteren op 
www.werkeninnoordoostbrabant.nl

VACATURE

Aanmelden sportkampioenen jeugd 2019
2019 Was en is een sportief jaar 
met veel Bernhezer kampioe-
nen. Wij waarderen de inzet en 
passie van al deze sporters en 
willen daarom graag de jeugd-
kampioenen in het zonnetje zet-
ten.

De informatie die je nodig hebt 
voor het aanmelden van sport-
kampioenen en de formulieren 
vind je op www.bernheze.org 
(zoekterm: sportkampioenen). 

Huldiging 26 januari 2020
De huldiging vindt plaats op 
zondag 26 januari 2020 in Uit-
gaanscentrum Lunenburg in 
Loosbroek vanaf 14.30 uur. We 
maken dan ook de sportman, 
sportvrouw, sportploeg en sport-
vrijwilliger van 2019 bekend.

Alle individuele sporters en 
teams in de categorie jeugd die 
een kampioenschap hebben be-
haald tussen 1 januari 2019 en 1 
januari 2020 en die voldoen aan 
de criteria, komen in aanmerking 
voor de huldiging.

Ben je dit jaar individueel kam-
pioen in de categorie jeugd ge-
worden en niet aangesloten bij 
een sportvereniging in Bernheze, 
kan kun je je toch aanmelden 
voor de huldiging. 
Ben je kampioen geworden en 
wel aangesloten bij een Bernhe-
zer sportvereniging, informeer 
bij je club of ze jou of je team 
hebben aangemeld.

Nominaties
Je kunt ook sporters of teams die 

een bijzondere prestatie hebben 
verricht nomineren als sportman, 
sportvrouw of sportploeg. 

Dit gebeurt niet automatisch. Je 
moet een formulier invullen met 
een motivatie waarom je vindt 
dat zij voor de titel in aanmer-
king komen. Dit geldt ook voor 
aanmelding van de sportvrijwilli-
ger van het jaar. De formulieren 
staan op onze website.

Heb je foto’s of filmpjes van de 
genomineerden, dan kun je deze 
bijvoegen of apart opsturen.

We hebben alle Bernhezer sport-
verenigingen per e-mail geïnfor-
meerd. Als je geen mail hebt ge-
kregen, neem dan even contact 
op met de gemeente.

Aanmelden voor 2 december 2019
Stuur je formulier vóór maandag 
2 december 2019 op. Sporters 
die na deze datum nog kampi-
oen worden, kunnen zich na-
tuurlijk daarna nog aanmelden.
Heb je vragen, neem dan con-
tact op met Laura van Herpen, 
telefoon 0412 – 45 88 88, e-mail 
l.van.herpen@bernheze.org

Het wordt in de toekomst mak-
kelijker om van Oss via Nistel-
rode naar Uden en Veghel te 
fietsen. Er komt een snelfiets-
route op dat traject, de F50. 

Gebr. Van Venrooij is gestart met 
de werkzaamheden op het tra-
ject Nistelrode-Uden. Het betreft 
het gedeelte Kleinwijk, Kerkveld, 
Molenerf en Hoogstraat. 
Het project wordt niet in één keer 
in zijn totaliteit aangepakt maar 
in fases opgeknipt voor de be-
reikbaarheid van de woningen/

bedrijven. Maar om toch zo veel 
mogelijk ‘doorgaand’ verkeer 
kwijt te zijn in het projectgebied 
stellen we tijdens het project een 
omleiding voor het doorgaande 
verkeer in via Laar-Weijen-Noor-
denbaan. 

De bewoners en belanghebben-
den in het projectgebied krijgen 
van de aannemer informatie 
over de bereikbaarheid. Het 
project is volgens planning, mits 
het weer dit toelaat, eind maart 
2020 klaar.

Snelfietsroute Nistelrode-Uden
Het lijkt de laatste tijd stil rond-
om de herinrichting van de Tra-
verse in Heeswijk-Dinther, maar 
in werkelijkheid wordt er hard 
gewerkt. Achter de schermen is 
het projectteam druk bezig met 
het ontwerp. 

Toetsing van het ontwerp door 
partijen als busmaatschappij Ar-
riva en de provincie Noord-Bra-
bant zijn tijdrovende noodzake-
lijke stappen die moeten worden 
genomen. In de maand oktober 
optimaliseren we het ontwerp.
 
Half november komt er een 
nieuwsbrief uit met informatie 
over de Traverse in het algemeen 
en over de status van het ont-
werp. Daarin staan ook de data 
van de geplande straatavonden 

en bewonersavond. Heeft u vra-
gen of wilt u de plannen nale-
zen? Kijk dan op de website van 
de gemeente Bernheze: 
www.bernheze.org 
(zoekterm: traverse). 

Wilt u tussentijds op de hoogte 
blijven, volg ons op Facebook: 
(Traverse Heeswijk-Dinther)

Traverse Heeswijk-Dinther

Maak altijd een afspraak

Naar de gemeente?
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken 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 schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende 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 pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit 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 be-
sluit 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 be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken 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.

GEMEENTEBERICHTEN

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende personen wonen 
niet meer op het adres waar zij 
volgens de Wet basisregistratie 
personen staan ingeschreven. 
Dit blijkt uit het adresonderzoek 
van de afdeling Burgerzaken. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft daarom besloten 
om hun persoonsgegevens niet 
meer bij te houden en hen uit te 
schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats.
- Tercu, Ciprian Cristian, 
 eboren 21-09-1989
- Mariţa, Georgiana Luminiţa, 

geboren 05-09-1994 
Besluitdatum: 06-09-2019
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.
Met vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Burgerza-
ken van de gemeente Bernheze, 

telefoon 0412-45 88 88 of ge-
meente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Koninklijke Fanfare Sint Willi-

brord Heeswijk voor het orga-
niseren van The Proms of Liber-
ty op 25 en 26 oktober 2019 
van 20.00 tot 23.00 uur in de  
St. Willibrorduskerk, Hoofd-
straat 80, Heeswijk-Dinther. 
De beschikking is verzonden 
14 oktober 2019.

- Koninklijke Fanfare Sint Willi-
brord Heeswijk voor het orga-
niseren van een extra voorstel-
ling op 7 november 2019 van 
19.00 tot 01.00 uur op de lo-
catie Heeswijkseweg 7, Hees-
wijk-Dinther. De beschikkingen 
zijn verzonden op 11 oktober 
2019.

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Vastgesteld bestemmingsplan 
Brouwershoeve Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
de gemeenteraad in de verga-
dering van 26 september 2019 
het bestemmingsplan ‘Brou-
wershoeve Nistelrode’ onge-
wijzigd heeft vastgesteld. Het 
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl onder code 
NL.IMRO.1721.BPBrouwershoe-
ve-VG01. 
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt 21 appartementen, 3 pa-
tiowoningen, circa 450 m² hore-
ca en ongeveer 95 parkeerplaat-
sen mogelijk in het centrum van 
Nistelrode.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:

Heesch
- Graafsebaan 24
 Veranderen grondwerkbedrijf
Heeswijk-Dinther
- Jan van den Boomstraat 2
 Plaatsen propaantank

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
- Plan De Zwarte Molen kavel 05
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 04-10-2019
- Parkstraat 2
 Vervangen handelsreclame
 Datum ontvangst: 08-10-2019
Heesch
- Hildebrandstraat e.o.
 Oprichten 10 huurwoningen 

en 22 huurappartementen
 Datum ontvangst: 09-10-2019
- Meursstraat 9b
 Plaatsen gastank bij tijdelijke 

woonunit
Datum ontvangst: 08-10-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding in werking.
Heesch
- Cereslaan 11
 Inpandig verbouwen en uit-

breiden van een kantoorpand
 Verzenddatum: 03-10-2019
- Strausslaan 10
 Dichtmaken overkapping

 Verzenddatum: 07-10-2019
- Plan De Erven kavel 9K05
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 10-10-2019
Heeswijk-Dinther
- Torenstraat 1a
 Verbouw woonhuis
 Verzenddatum: 08-10-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treed daags na verzending 
in werking.
Heeswijk-Dinther
- Sint Servatiusstraat 9a
 Omzetten van winkel naar wo-

ning en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 08-10-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Tijdelijke vergunningen
Onderstaande tijdelijke vergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding in werking.
Nistelrode
- Wiekslag 17
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

van een woonunit
 Verzenddatum: 07-10-2019
- Heesch
 Maasstraat 33
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

van een woonunit
Verzenddatum: 08-10-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

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

WWW.BERNHEZE.ORG
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Wil van Mil uit Nistelrode wil 
met behulp van stimuleringsgeld 
van de gemeente Bernheze een 
buurtverbinding voor en met 
buurtbewoners verwezenlijken. 
In 40 jaar jaar tijd is de buurt heel 
wat veranderd en is er veel min-
der sociaal contact. Vooral zijn 
er culturele verschillen ontstaan, 
doordat er ook naast de Molukse 
gemeenschap mensen in de wijk 
zijn komen wonen met een an-
dere etnische achtergrond.

Wil van Mil wil zorgen voor 
meer saamhorigheid in de buurt 
door het initiatief te nemen zo-

dat buurtbewoners elkaar beter 
leren kennen. In de komende 
weken zoekt men straatcoa-
ches voor ondersteuning. Er 
zijn rond de hoek Kerkhoflaan, 
Loosbroekseweg, Franciscanes-
senweg en Heuvelstraat een 
twaalftal straten waarvoor deze 
wenselijk zijn.

Voel je je aangetrokken om met 
een kort gesprek aan deze voor-
ziening een bijdrage te willen le-
veren?  
         
Bel dan Wil van Mil of stuur een 
appje naar 06-53964324. 

Hulp gevraagd bij burger- 
initiatief Nistelrode
NISTELRODE - De veiligheidsbeleving van bewoners ligt op een re-
latief hoog niveau. Toch zijn er volgens bewoners signalen dat ook 
in deze buurt het samenleven onder druk komt te staan. In de buurt 
wonen van oudsher veel autochtone Nederlanders. Velen zijn honk-
vast met vergrijzing als gevolg. In de buurt is relatief sterk sprake 
van gedeelde normen, waarden en gedrag ten aanzien van wonen 
en hoe bewoners met elkaar omgaan.

Gevolgen uitspraak Raad van 
State voor Bernheze
De uitspraak van de Raad van 
State heeft verschillende gevol-
gen. Zowel voor toestemming-
verlening en vergunningen, als 
voor activiteiten die met het PAS 
waren vrijgesteld van de ver-
gunningplicht. Natuurvergun-
ningen die definitief zijn en dus 
niet meer bij de rechter kunnen 
worden aangevochten, zijn nog 
steeds geldig. U kunt gebruik 
blijven maken van deze vergun-

ning. Is iemand al met een acti-
viteit gestart, voordat de vergun-
ning definitief werd? Dan heeft 
men dit op eigen risico gedaan. 
Als een vergunning vernietigd 
wordt door de Raad van State of 
de rechtbank, krijgt men onge-
veer een half jaar om de situatie 
te herstellen. 
Ontwerpbesluiten die ter inza-
ge liggen, maar waarover nog 
geen definitief besluit is geno-
men, worden in beginsel door 
de bevoegde instanties ingetrok-

ken. Voor het besluit kan geen 
gebruik meer worden gemaakt 
van het PAS en dit moet daarom 
op een andere manier worden 
onderbouwd. Bijvoorbeeld met 
een individuele ecologische on-
derbouwing waaruit blijkt dat de 
activiteit geen negatieve effecten 
heeft op de beschermde natuur 
in het Natura 2000 gebied. Als 
een omgevingsvergunning nog 
niet definitief is, is de zogenoem-
de verklaring van geen bezwaar 
niet meer van toepassing. 

Stikstofcrisis en Bernheze

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor ver-
gunningverlening. Ook vrijstellingen van de vergunningplicht die in het pro-
gramma waren geregeld, gelden niet meer. Hierdoor kan het zijn dat inwo-
ners een vergunning nodig hebben, terwijl dat onder het PAS niet het geval 
was. 

Cor van Erp, SP Milieuzaken 

Ze legt de taken en de rollen van 
de gemeenteraad uit en regelt 
speeddaten met gemeenteraads-
leden. De laatste bijeenkomst 
bestaat uit het bijwonen van een 
raadsvergadering. Vanuit Lokaal 
omarmen wij deze cursus, om-
dat deze inzichten geeft in hoe 
beslissingen genomen worden 
in de gemeenteraad, maar ook 
hoe inwoners daar eventueel een 
bijdrage aan kunnen leveren. De 
brug tussen politieke bestuurders 
en inwoners wordt hier op een 
inspirerende manier gebouwd! 
Immers met elkaar moeten we 
zorgen voor een groen, veilig en 
mooi leefklimaat in Bernheze. 

Goed om te zien dat de cur-
sus een flink aantal deelnemers 
heeft. Dat betekent dat inwoners 
zich lokaal betrokken voelen en 
misschien ook wel politiek be-
trokken? Ja, ik geef het toe... ik 
vis en hoop op een goede vangst 
voor onze partij Lokaal. 

Wij zoeken geïnteresseerde in-
woners om samen met ons te 
werken aan een samenleving die 
van ons allemaal is. Misschien 
wilt u helpen als lid van onze 
partij, als bestuurslid, raadslid of 
burgerlid? 
Kom dan eens met ons praten! 
Mail naar info@lokaal.nu.

Lokaal betrokken… 
betrokken
bij Lokaal?

Begin oktober is de cursus ‘Politiek Actief’ 
gestart. Docente Rianneke Mees, raadslid 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch, praat 
met deelnemers in een vijftal bijeenkom-
sten over de rol van gemeenten in het be-
sturen van Nederland, over verkiezingen, 
politieke partijen, over hoe de gemeente 
werkt, besluiten neemt en het beïnvloeden 
van de besluitvorming.

Hieke Stek, bestuurslid Lokaal

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Meer spullen, meer eten, meer 
geld, het is meer een emotione-
le leegte vullen. Alles begint met 
bewustzijn. 
We willen eigenlijk allemaal een 
betere wereld, toch? Of die nu 
voor je kinderen, het milieu, de 
dieren of voor jezelf is. Opstaan 
tegen vervuiling, verspilling, ar-
moede en hardheid om ons heen 
vergt moed.

Gelukkig kan een klein gebaar 
iets groots teweegbrengen en 
kunnen kleine stappen en be-

slissingen de wereld verbeteren. 
Ook binnen de politiek is een 
lange adem nodig, maar ik ver-

geet soms dat kleine beslissin-
gen het leven van iemand wel 
degelijk kunnen veranderen. Dat 
bewustzijn is mooi. Idealisme en 
realisme ineen. 

Laten we doorgaan met die we-
reld om ons heen, maar tegelijk 
de moed hebben om op te staan 
voor de toekomst van de grote 
wereld als geheel. 

Meer met minder

Deze titel kan op veel slaan, daar wil ik het graag even over hebben. Het streven om meer uit het leven 
te halen met minder hulpmiddelen (geld, bezittingen). Meer verdienen (geld, vrije tijd, kwaliteit) met 
minder inspanning. Maar ook meer impact op de wereld om je heen met minder moeite (iemand even 
voor laten, groeten, iets zeggen). En vooral meer opbrengst voor de aarde, de mens en de dieren door 
minder schaalvergroting, minder bulkproductie en zonder dierenleed. 

Esther van Voorden, commissielid namens Progressief Bernheze

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Kerkstraat 117 - Zeeland
06-54650715 - www.gashandelwillemsen.nl

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

We willen allemaal een 
betere wereld
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Belastingdienst geeft eenmans-
zaken nieuw BTW-Indentificatie-
nummer
In totaal ontvangen deze maand circa 1.3 miljoen ondernemers dit nieuwe btw-id.

Geen BSN meer in btw-id
In het nieuwe btw-id is het BSN van de ondernemer niet langer verwerkt. Zo 
wordt de privacy van de ondernemer beter gewaarborgd. Het nieuwe btw-id is 
geldig vanaf 1 januari 2020. De Belastingdienst verzendt de brieven deze maand 
al, zodat een ondernemer nu al voorbereidingen kan treffen, zoals het aanpassen 

van briefpapier en het informeren van de boekhouder.

Btw-id vermelden op facturen en website
Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer dat bestaat uit een reeks van 14 tekens. Vanaf 1 januari 
2020 moeten ondernemers het btw-id op facturen en hun website vermelden om zich te identificeren als 
btw-plichtig ondernemer. Daarmee voldoen zij aan de wettelijke eisen. Voor handel binnen de EU is het 
belangrijk dat mensen met een eenmanszaak hun btw-id tijdig doorgeven aan hun leveranciers.

Huidig btw-nummer wordt omzetbelastingnummer 
Uw huidige btw-nummer noemen we voortaan het omzetbelasting-
nummer. Dit nummer blijft u gebruiken bij contact met de Belasting-
dienst.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086

info@faara.nl - www.faara.nl

VORSTENBOSCH - Op woens-
dagavond 27 november vindt 
de openbare jaarvergadering 
van de Dorpsraad Vorstenbosch 
plaats in MFA De Stuik. 

Iedereen is van harte welkom. 
We ontvangen je graag om 19.00 
uur met koffie/thee. De vergade-
ring begint om 19.30 uur. Houd 
www.vorstenbosch-info.nl in de 
gaten voor meer informatie. 

Openbare jaarvergadering
Dorpsraad Vorstenbosch

Meepraten over onze gemeente

Toen ergens in april van dit jaar 
het nieuwsbericht voorbijkwam 
dat de gemeente Bernheze de 
cursus ‘Politiek Actief’ zou gaan 
organiseren, was dit voor mij dan 
ook de uitgelezen kans om deze 
kennis weer op te frissen én om 
te leren hoe je actief een bijdra-
ge kunt leveren aan je woon- en 
leefomgeving.

Kort nadat ik mijn interesse had 
uitgesproken om politiek actief 
te worden, ontving ik de uitno-
diging van CDA Bernheze om 

kennis te maken met de fractie. 
Na het bijwonen van meerdere 
vergaderingen was het duidelijk 
voor mij hoe belangrijk én leuk 
het is om je actief in te zetten 
voor je eigen gemeente. Afge-
lopen maand ben ik dan ook 
als burgerlid toegetreden tot de 
commissie Bestuur en Strategie.  

Om Bernheze nu en in de toe-
komst een fijne plek te laten zijn 
voor jong en oud, vind ik het 
belangrijk om mee te praten en 
mee te denken over onze ge-

meente. Dit doe ik graag samen 
met u. Samen zijn we immers 
Bernheze!

Hoe de gemeenteraad werkt en hoe besluiten genomen worden is 
kennis die ik op de middelbare school vergaard heb. Dat is nog niet 
zo heel lang geleden voor mij, maar toch is deze kennis enigszins 
vervaagd. Erg zonde eigenlijk, want de beslissingen die op gemeen-
telijk niveau genomen worden hebben invloed op onze directe leef-
omgeving.

Silvana Schoonenberg, burgerlid commissie Bestuur en Strategie

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

In het uitgebrachte rapport heeft 
de commissie veel aanmerkingen 
op het door het bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling in-
gediende mer-rapport. Een dui-
delijk oordeel, waarin geadvi-
seerd wordt de indeling van het 
bedrijventerrein te heroverwegen 
met het oog op eventueel minder 
geluidsoverlast. Ook het plaatsen 
van drie windturbines op Heesch- 
West kreeg veel kritiek. 

Onlangs heeft de gemeenteraad 
van Bernheze, met uitzondering 
van de VVD-Bernheze, het veto-
recht voor het plaatsen van één 
windturbine op haar grondge-
bied ingeleverd. Wij zien namelijk 

geen noodzaak voor het plaatsen 
van de windturbines en dat geldt 
blijkbaar ook voor de onafhan-
kelijke mer-commissie. Gelukkig 
is er dus nog een onafhankelijke 
commissie, die de plannen kan 
toetsen en de indieners kan te-
rugfluiten!

Bij de vele bijeenkomsten die 
georganiseerd zijn, heeft het 
bestuur altijd te gemakkelijk het 
mer-rapport verdedigd. 

Op veel vragen en opmerkingen 
van omwonenden/belangheb-
benden wist men geen goed ant-
woord. “Dat moeten wij nog on-
derzoeken”, was vaak de reactie.

De VVD-Bernheze zal ook niet 
akkoord gaan met het inleveren 
van het vetorecht op het toe-
staan van 5.1 milieucategorie 
bedrijven. Afspraak is afspraak, 
maximaal categorie 4.3. Ook 
hebben wij zorgen over de af-
wikkeling van het te verwachten 
enorme aantal verkeersbewegin-
gen. Een verkeersinfarct is onver-
mijdelijk, menen wij.

Voor alle duidelijkheid: de 
VVD-Bernheze is altijd voorstan-
der geweest van het bedrijven-
terrein Heesch-West en dat is 
niet veranderd.

Reageren: info@vvdbernheze.nl

Heesch-West: Auw!

Vorige week donderdag heeft de onafhankelijke commissie voor de milieu- 
effectrapportage (mer) een gevoelige tik uitgedeeld in het gezicht van de 
drie gemeenten Bernheze, ‘s-Hertogenbosch en Oss, die deelnemen in de 
gemeenschappelijke regeling Heesch-West.

Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD-Bernheze

Natuurlijk zijn wij als D66 voor 
deze maatregelen en vinden het 
een goede zaak dat we als ge-
meente hiervoor een (zeer inte-
ressante) lening verstrekken. Het 
financieel in leven houden van 
een sportvereniging is immers al 
moeilijk genoeg.

Maar let op, het budget dat hier-
voor vrij komt is beperkt en er 
gaat een procedure komen van 
‘wie het eerst komt, het eerst 
maalt’. Dus beste sportvereni-
gingen, maak van deze kans ge-
bruik! Als het goed is gaat het 

op 1 november van start en dat 
wordt dan bekend gemaakt via 
het digitale gemeenteblad. 

Je kunt dan gebruik maken van 
een formulier dat je ingevuld aan 
het college kunt richten.

Op naar een sportief en duur-
zaam Bernheze! 

Verduurzaming
sportaccommodaties   

Eind deze maand komt in de raad het voor-
stel om stimuleringsleningen te gaan ver-
strekken aan sportverenigingen die (verder) 
willen verduurzamen. Je moet dan den-
ken aan het vervangen van de verlichting 
door LED verlichting, energiebesparende 
maatregelen aan gebouwen, aanbrengen 
van zonnepanelen of het aanbrengen van 
warmtepompen.

Rob van Herpen, voorzitter D66 Bernheze

Sportverenigingen, 
maak van deze kans 
gebruik!

Vrijwilligersavond
in CC  Servaes Dinther
HEESWIJK-DINTHER - De vrij-
willigers van de geloofsge-
meenschap Dinther en hun 
partners zijn, zonder zich daar-
voor te hoeven aanmelden, op 
zaterdag 19 oktober om 20.00 
uur welkom in CC Servaes voor 
een gezellige avond. 

De leden van de locatieraad zijn 
uitermate trots op de ongeveer 
200 vrijwilligers. Dankzij hun in-
zet kunnen er steeds weer veel 
activiteiten uitgevoerd worden. 

Denk aan voorbereiding en be-
geleiding bij het Doopsel, de 
Eerste Communie en het Vorm-
sel, de planning van vieringen, 
de verzorging van de kerk door 
de poetsgroep, de koperpoets-
groep, de bloemsiergroep, de 
opbouw van de kerststal, het 
voorgaan in avondwakes en 
woord- en communievieringen, 
de ondersteuning bij vieringen 
door koren, lectoren, misdie-
naars, collectanten en kosters, 
het bouwtechnisch onderhoud 
van kerk en omgeving, het be-
heer en onderhoud van het 
kerkhof, de kledingactie voor 
behoud van de Sint Servatius-

kerk - locatieraad, boekhouding, 
administratie en locatiesecre-
tariaat - inzet voor mensen die 
het moeilijk hebben door ziekte, 
verlies, eenzaamheid of armoe-
de, de communicatie. 

Vele zichtbare maar juist ook stil-
le werkers die zonder op te val-
len diverse grotere en kleinere 
taken op zich hebben genomen.

We willen ook stilstaan bij de 
vrijwilligers en/of partners daar-
van die ons het afgelopen jaar 
ontvallen zijn. 

Daarvoor hebben we op zon-
dag 20 oktober om 10.45 uur in 
onze kerk een misintentie.
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Tekst?

SPETTER, SPIETER, SPATTER Zie oplossing pagina 30

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

PRINTPAPIER

A4 printpapier 80 grams. Per pak 
500 vel € 4,99. Hele jaar door 
5 pakken € 19,99. 
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

NIEUWE DESSO-
TAPIJTTEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. Grote 
voorraad, scherpe meeneemprijs. 
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Ma-wo-do-vrij-za open. 
Di- en za-middag op afspraak 
en zondag gesloten. 

DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kipproducten.
Nieuw vers uit de grill: 
kipdrumsticks, -bouten 
en vleugeltjes
Open woensdag van 14.00 tot
18.00 uur of op afspraak.
06-120 33 685.
Jan v.d. Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.

ELZEMIEK
TWEEDEHANDS KLEDING
Verkoop van goede merkkleding.
Openingstijden: woensdag en 
vrijdagmiddag van 13.00-16.00 
uur. Donderdag van 18.30-21.00 
uur. Kerkstraat 10, Vorstenbosch, 
0413-368626/06-83415518.

TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,

Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com. 

TE HUUR

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2

Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

250M2 OPSLAGLOODS 
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

KANTOOR/PRAKTIJK-
RUIMTE
52 m2 verdeeld in twee ruimtes 
Tramstraat 13 Nistelrode. 
Info 06-19732270.

AANGEBODEN

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

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. 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. 

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

DIVERSE SOORTEN 
HAARD- EN KACHELHOUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en 
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

JONGE VROUW ZOEKT
IN NISTELRODE, 
HUIS-HOUDELIJK WERK OP 
ZATERDAGMIDDAG, 
1X PER 14 DAGEN.
Het liefst 3 tot 4 uur. Minder 
is bespreekbaar. Strijkwerk 
verzorgt ze graag voor u, 
bij haar thuis. Zelf brengen 
en ophalen. Ook dit is 
bespreekbaar. 
Informatie via 06-406 23 722.

GEVRAAGD

ANSICHTKAARTEN VAN 
HEESWIJK-DINTHER EN 
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.

HEB JIJ NOG JEU DE 
BOULES BALLEN LIGGEN 
DIE NIET GEBRUIKT 
WORDEN?
Heb je er één, twee of vier, 
we komen ze graag ophalen. 
Laat het ons weten via: 
strandjeudeboules@gmail.com

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.

SCHOONMAAKSTER
1 x per week. 
Uren in overleg. Nistelrode. 
John van de Boogaart. 
Graag appen naar: 06-12998386.

KERKELIJKE BEELDEN, 
ROZENKRANSEN EN 
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782ee

le
n

Oplossing
vorige week:

Roy van der Heijden 
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Hetty van Veghel
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Kantoorboekhandel 

Paperpoint

Easy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

Puzzle #1520

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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Tussen 17 en 14 september 1944 zagen 
we in de Schoolstraat, ons thuisadres, 
steeds een wisseling van kleine, gewapen-
de Duitse en Amerikaanse soldateneenhe-
den, die elkaar ontweken voor een onder-
linge strijd. Mijn ouders besloten met hun 
vier kinderen per fiets te vluchten naar de 
ons bekende familie Van der Leest-Cleer-
din in de Poststraat in Dinther. De grote 
buurgezinnen, Croonen en Van Houtum, 
waren ons al voorgegaan naar veiliger 
plaatsen.

Wij werden goed ontvangen. Mijn vader 
had al tijdens een voor hem gevaarlijke 
situatie in hun hooiberg een nacht door-
gebracht. Er waren al enige vluchtelingen, 
zoals hun eigen hoogzwangere dochter 
Emma, gehuwd met Harrie van Helvert, 
en hun onderduiker Wim Buskermolen uit 
Aalsmeer. Zij woonden langs de Zuid-Wil-
lemsvaart in de Laverdonk, waar tweezij-
dige militaire activiteiten plaats hadden. 

Op 20 september hadden de Amerikaanse 
para’s de Laverdonk veroverd en was de 
boerderij van Harrie daarbij in vlammen 
opgegaan. Op 25 september was het rus-
tiger in het gevechtsgebied. Wat was er 
over van de levende have en van de boer-
derij? De zorg voor het vee dwong tot een 
gevaarlijke tocht. De aanstaande vader 
mocht onder geen voorwaarde meegaan. 
Wim, broer van Emma van der Leest en 
de onderduiker Wim Buskermolen, waren 

bereid. Ik wilde hen vergezellen en kreeg 
toestemming om, op enige afstand, toe 
te kijken en bij een slechte afloop voor 
de Wimmen aan het thuisfront verslag te 
kunnen doen. 

Via de Aa-brug nabij De Kilsdonkse Molen 
en enige kleiweggetjes bereikten we de 
zichtsituatie van de rokende boerderijres-
ten en de in de wei lopende, loeiende en 
lange tijd niet gemolken koeien. De var-
kens hoorden of zagen we niet; zij hadden 
de brand in het achterdeel van de boerde-
rij blijkbaar niet overleefd. 

Golven door jagers begeleide vliegtuigen 
vlogen laag boven onze hoofden en ver-
oorzaakten een voortdurend angstgevoel. 
Twee stapels hulzen van kanonvuur duid-
den op beschietingen van de corridor ter 
hoogte van Eerde, de geallieerde trekrou-
te naar Arnhem. De gesneuvelde Ameri-
kanen, ongeveer tien para’s, waren door 
hun kameraden opgehaald. De ongeveer 
veertig gedode Duitsers waren op enige 
verzamelplaatsen door burgers begraven 
en op hun ligplaatsen stonden een paar 
eenvoudige kruisen. Ruim vierhonderd 
krijgsgevangenen, waarvan een tien-

de deel gewond, waren afgevoerd naar  
Veghel. 

Ik bleef op de uitkijk staan terwijl de Wim-
men voorzichtig de smeulende ruïne in-
specteerden nabij de in de wei lopende 
koeien. We hoorden nog steeds de zwa-
re motorgeluiden van de overtrekken-
de vliegtuigen. Alles overheersend klonk 
plotseling een explosie aan de overkant 
van het kanaal, zestig meter van mij van-
daan. De Wimmen kwamen bezorgd naar 
mij toegelopen. Aan de overkant van het 
kanaal waren de jongvolwassen broers 
Oomen op een landmijn gelopen. Vlak-
bij ons maakten angstige doodskreten de 
oorlogssituatie compleet. Hulp bieden was 
onmogelijk; het water scheidde ons. De 
Wimmen posteerden zich midden op de 

rijweg toen enige militaire voertuigen ons 
naderden. Door gebaren en aanwijzin-
gen te geven, genoodzaakt door gebrek 
aan kennis van de Engelse taal, lukte het 
na een half uur door militairen gesteunde 
hulp ter plaatse te krijgen. Helaas voor Jan 
Oomen, 22 jaar oud, te laat. 

Vrezend voor landmijnen in onze omge-
ving, moesten we de terugweg inslaan. 
Wij waren genoodzaakt hulp aan het vee 
te staken en de overgebleven huisraad 
achter te laten. Met droeve herinneringen 
fietsten we huiswaarts en het zichtbare 
oorlogsterrein van enige dagen terug snel 
verlatend.

Thuisgekomen moesten we de gebeurte-
nis met de menselijke slachtoffers vele ma-
len herhalen. Onze opdracht was helaas 
niet vervuld, doch we waren heelhuids te-
ruggekeerd uit deze alleszins onverwachte 
oorlogssituatie. Voor de thuisblijvers was 
er blijdschap om het weerzien.

Jan van Gemert, Heeswijk-Dinther, 
augustus 2019 

N.B. Dit verslag is een sterk verkorte versie 
van een eerdere publicatie in De Kroniek, 
het blad van Heemkundekring De Woj-
stap in Heeswijk-Dinther en Loosbroek. 
Het uitgebreide verslag is te vinden in de 
Heemkamerbibliotheek, geopend iedere 
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

ONDERSTAANDE VERHALEN 
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN 
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE 
GEPUBLICEERD
D-Day (Uitgave 5 juni)
We Remember (Uitgave 14 augustus)
Piet Hanegraaf I (Uitgave 28 augustus)
16-18 September (Uitgave 11 september)
Een oorlogsmisdaad 
(Uitgave 18 september)
Ochtend 19 september 
(Uitgave 25 september)
Middaguur 19 september
(Uitgave 2 oktober)
Zuivering Laverdonk (Uitgave 16 oktober)

Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
Ramp op Den Dolvert
Het veldhospitaal
1 Oktober
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
Piet Hanegraaf II
Koeien begraven
Schietoefening Franse Soldaten
Mijn tante I
Langs de Aa
In verkeerde handen
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Bernhard v.d. Heijden
Burgerslachtoffers

Zuivering van de Laverdonk
BERNHEZE - Het grensgebied van Dinther. In 1944 nog deel uitmakend van de gemeente Schijndel.

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

Duitse krijgsgevangenen in de Laverdonk op 20 september 1944

Duitse krijgsgevangenen op het kerkplein in Heeswijk 20 september 1944 

Duits kanonvuur vanuit de Laverdonk naar de Corridor (Hells Highway) nabij Eerde
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Lea van den Bergh

Op mijn werkgroep, waarin we brainstormen over nieuwe lezingen, films of 
toneelvoorstellingen, die inspirerend zijn of stof tot nadenken geven.

Op de vrijwilligers van de muziekgroep, die talentvolle mensen hier naartoe 
weten te halen met verschillende muziekstijlen: van blues tot country en van 
Marialiedjes tot smartlappen.

Op alle vrijwilligers die meehelpen aan de bar of de entree, of om spullen klaar te zetten. 
Op Sjan Geenen, bestuurslid en verbindende factor, en op Harrie Geenen, haar 
man en rechterhand. Zij zorgen samen ook voor de schoonmaak en het onderhoud.

Op degene die onze website verzorgt, met informatie over ons aanbod en de 
mogelijkheden om de Kloosterkapel te huren.

Het gebouw en het aantal vrijwilligers is klein, maar ik vind dat we heel groot 
zijn in wat we allemaal doen. Nieuwe vrijwilligers, bijvoorbeeld voor weer meer 
exposities, zijn altijd welkom!

‘De Kloosterkapel is zo 
mooi, gewoon zonde 
om niet te gebruiken. 
Prachtig, hoe de zon 
door de ramen schijnt, er 
hangt een fijne sfeer en de 
akoestiek is geweldig.’
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Komt u in 
december ook
MEER BEWEGEN
in ons nieuwe 
centrum?

Vanaf december
is ons nieuwe adres:
Raadhuisplaza 2-4
5473 CX Heeswijk-Dinther
T (Fitness) 0413 - 22 84 21
T (Fysiotherapie) 0413 - 22 85 09
E info@mtc-bernheze.nl
I www.mtc-bernheze.nl

MTCverhuist!

Onze balletstudio is altijd bezig met ver-
nieuwing, professionalisering én de wens 
van de leerling. Tot op heden was de in-
stroomleeftijd voor onze lessen 4 jaar. 
Regelmatig krijgen we echter het verzoek 
of er ook een peuterdansles kan worden 
gestart. Daar geven wij natuurlijk graag 
gehoor aan. 

Dit seizoen presenteren we dan ook op 
veler verzoek iets nieuws, namelijk: peu-
terdans! Vanaf nu zijn ook de allerjong-
ste danseresjes of dansers vanaf 2 jaar 
welkom. Onze peuterlessen bieden de 
perfecte manier voor peuters om te le-
ren bewegen op muziek én ervan te ge-
nieten! Docente Nancy: “Het is heerlijk 
om het pure plezier te zien op zo’n jonge 

leeftijd. En mama’s zijn natuurlijk ook van 
harte welkom om mee te dansen!” We 
starten vanaf woensdag 30 oktober, iede-
re woensdag van 11.30 tot 12.15 uur in 
onze studio in Heesch. Het is mogelijk om 
nu acht weken te proberen voor slechts  
€ 30,-! 

Kleuterdans
Naast de nieuwe peuterlessen zijn we ook 
nog op zoek naar kleuters die houden van 
dansen op muziek. Onze jonge danse-
ressen uit Heesch, groep 1 en 2 (woens-
dag 14.30 tot 15.15 uur) en Nistelrode, 
groep 1-3 (woensdag van 16.30 tot 17.15 
uur) willen graag nog meer enthousiaste 
groepsgenootjes om mee te dansen. Ook 
deze lessen kun je nu acht weken lang uit-
proberen voor slechts € 30,-!

Dans je ook mee? Aanmelden voor de 
verschillende proefblokken kan via 
info@balletstudiovanderstappen.nl.

Dé balletstudio voor
(piep)jong en oud!
NIEUW Peuterdans vanaf 2,5 jaar

NISTELRODE/HEESCH - Na een succesvol afgelopen seizoen, met als afsluiter een 
prachtige voorstellingsreeks in theater De Lievekamp in Oss, is het huidige seizoen 
bij Balletstudio van der Stappen na de zomervakantie weer vliegend van start gegaan! 

Balletstudio van der Stappen

Locatie Heesch
De Misse 4, Heesch
06-1565 0770
Locatie Nistelrode
Zwarte Molenweg 11, Nistelrode
06-15650770

www.balletstudiovanderstappen.nl

‘Het is heerlijk om het pure plezier 
te zien op zo’n jonge leeftijd’
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Aannemersbedrijf Van de Beeten 
vestigde zich, na wat omzwervin-
gen, in 1983 op de huidige plek 
aan de Bedrijvenweg 16 in Nistel-
rode. Monique heeft het bedrijf, 
noodgedwongen na het plotse-
linge overlijden van haar vader 
in 1995, overgenomen. “Ik was 
toen 21 jaar en zat op de MTS. 
Het was overigens toch uiteinde-

lijk wel de bedoeling het bouwbe-
drijf over te nemen, alleen kwam 
het nu wat vroeg. Mijn vader 
had destijds een vaste club men-
sen in dienst: eigen metselaars 
en timmerlieden, want ZZP’ers 
waren er toen nog niet. Die men-
sen hebben mij erg goed gehol-
pen. De basis van het bedrijf was 
sowieso goed, maar ik heb na-
tuurlijk veel moeten leren.“

Monique runt nu samen met 
haar man Wiljon, die in 1997 
‘aan boord is gekomen’, Aanne-

mersbedrijf Van de Beeten. “In 
die periode ging het de goede 
kant op in de bouw”. Echter van 
2008 tot en met 2014 liep, zoals 
bij velen, vanwege de crisis het 
aantal opdrachten heel erg terug. 
“Gelukkig bleven ook in die tijd 
opdrachtgevers naar ons komen 
en hebben we nu weer genoeg 
projecten. Maar voor nieuwe op-

drachten staan we altijd open. 
Ook ben ik wel benieuwd naar 
het stikstofdebat en wat daar uit 
voort komt”, blikt Monique zo-
wel terug als vooruit. 

Aannemersbedrijf Van de Beeten 
bouwt voornamelijk de meer luxe, 
grote woningen in diverse stijlen 
voor particulieren in de kring Den 
Bosch, Eindhoven en Nijmegen en 
heeft op dit moment zeven vaste 
mensen (bouwvakkers) in dienst, 
maar regelt desgewenst ook een 
stukadoor, tegelzetter, elektricien 

of loodgieter. Monique doet de 
calculatie, werkvoorbereiding en 
stuurt de uitvoering. “Hierbij heb 
ik contact met de klant vanaf de 
tekening tot aan het moment dat 
ze de sleutel in de voordeur ste-
ken.” 

Op de vraag wat het grote ver-
schil is tussen het bouwen van 
huizen zo’n twintig jaar geleden 
en nu zegt Monique dat het in-
stallatietechnisch gezien tegen-
woordig echt anders is dan vroe-
ger. “Je ziet nu bijvoorbeeld meer 
en meer de warmtepomp zijn 
intrede doen en op elektrotech-
nisch gebied gaat domotica een 

grotere rol spelen.” Wat nog niet 
veranderd is ten opzichte van 
vroeger, is dat Aannemersbedrijf 
Van de Beeten een perfect stuk 

vakwerk aflevert, waarbij zowel 
bij nieuwbouw als verbouw aan 
alle verwachtingen van de klant 
wordt voldaan!

BERNHEZE BOUWT

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928

info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

Theo van Tilburg in overleg met Monique Foto: Marcel van der Steen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
 Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

‘Door ons onderscheidend vermogen weet
de klant ons al vele jaren te vinden’
‘Bouwvrouw’ Monique van de Beeten staat al 24 jaar haar mannetje in de bouwwereld
NISTELRODE – Vader Peter van de Beeten begon in 1977 in 
Heeswijk-Dinther een bedrijf gespecialiseerd in het maken 
van kozijnen, maar had uiteindelijk toch meer ‘feeling’ met 
bouwen. Inmiddels is Aannemersbedrijf Van de Beeten een 
fullservice aannemersbedrijf, waarbij het meedenken met 
de klant en een duidelijke communicatie naar de klant toe 
hoog in het vaandel staan. Dochter Monique (45) houdt van 
creativiteit, originaliteit, kwaliteit en helderheid en is graag 
op de bouw om te kijken hoe een project vordert.

‘Je ziet nu bijvoorbeeld meer en meer 
de warmtepomp zijn intrede doen en op 
elektrotechnisch gebied gaat domotica 
een grotere rol spelen’
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

COLUMN
ONNO

AANPASSEN 
BESTEMMINGSPLAN
Sinds juli 2018 heeft de 
gemeenteraad niet meer de 
plicht om bestemmingsplannen 
binnen de periode van 10 jaar 
opnieuw vast te stellen. De 
raad kan uiteraard wel op eigen 
initiatief een bestemmingsplan 
opstellen of herzien. Dit kan 
bijvoorbeeld nodig zijn bij 
verandering van beleid. 

Maar ook ú, als burger of bedrijf, kunt de gemeente 
verzoeken een bestemmingsplan op te stellen.

Als u een (bouw)plan wilt realiseren of een activiteit 
wilt ondernemen die niet past binnen het geldende 
bestemmingsplan, kan het nodig zijn om het 
bestemmingsplan te herzien. U kunt hiervoor dan een 
aanvraag indienen bij de gemeente. 
Een officiële aanvraag voor een bestemmingsplan-
herziening moet vergezeld gaan van een goede 
ruimtelijke onderbouwing. In een ruimtelijke onder-
bouwing komt een groot aantal onderwerpen aan de orde. 
Hoe ingrijpender en omvangrijker uw voornemen, des 
te uitvoeriger zal de onderbouwing moeten zijn. In het 
algemeen zal dit afhangen van:
- de aard en omvang van het project
- de mate van ingrijpendheid in de ruimtelijke structuur
- de actualiteit van het (gemeentelijk) ruimtelijk beleid en 

de relevantie van het beleid van andere overheden
- de aanwezige waarden (in de meest brede zin van het 

woord) en de milieugevolgen. 

Het gaat er bij een ruimtelijke onderbouwing dus om, dat 
u aantoont dat uw plan onder meer:
- past in het (ruimtelijk) beleid van rijk, provincie en 

gemeente;
- in overeenstemming is met milieuwetgeving op het 

gebied van geluidhinder, luchtkwaliteit (stof geur), 
bedrijven en milieuzonering, bodemkwaliteit, externe 
veiligheid en stikstof;

- geen verstoring betekent van archeologische waarden 
of voor de leefomgeving van planten en dieren;

- voldoet aan regels met betrekking tot de 
waterhuishouding en wateraspecten. 

U kunt op eigen initiatief de raad verzoeken het 
bestemmingsplan aan te passen. Als u wilt weten of de 
gemeente bereid is om mee te werken aan uw plan, kunt 
u beter uw plan eerst in de vorm van een principeverzoek 
aan het college van Burgemeester en Wethouders 
voorleggen. 
Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat het 
college van Burgemeester en Wethouders van uw plan 
vindt. Aan de hand van een principeverzoek bepaalt het 
college of het al dan niet bereid is om de planologische 
procedure op te starten, die nodig is om medewerking te 
verlenen aan uw plan.

De achterliggende gedachte is dat u op informele wijze en 
zonder al te veel kosten te maken kunt informeren, of de 
gemeente mee wil werken aan uw plan.
Tegen een principebesluit is geen bezwaar en beroep 
mogelijk. 

Laat u goed adviseren!

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op 
het gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

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

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

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

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 

open op zaterdag van 
10.00 - 14.00 uur

* Trespa-keralit-houten 
dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

BERNHEZE - Alle ontwikkelingen 
worden bij de BECO-specialisten 
bediscussieerd, zo ook de poten-
tie van waterstof. Lees mee hoe 
dat eruit ziet. 

Waterstof is een energiedrager, 
geen energiebron. Of waterstof 
daarmee ongeschikt is voor ge-
bruik in plaats van aardgas in 
woningen is een ander verhaal. 
Als je terugkijkt naar het verleden 
hebben wij vele nieuwigheden 
niet kunnen voorspellen, alleen 
Leonardo da Vinci was daar uit-
zonderlijk in. 
Het voordeel van waterstof ten 
opzichte van elektra is dat daar-
mee andere distributiekanalen 

dan een overbelast elektranet 
kunnen worden benut. Boven-
dien is de mobiliteit als zelfstandi-
ge energiedrager groter dan een 
ouderwetse accu.
Dan nog is het de vraag: Waar 
kun je waterstof het meest ef-
fi ciënt inzetten? Dat hangt af 
van alternatieve ontwikkelin-
gen: windmolens, zonnepanelen, 
warmtepompen, warmtenetten, 
opslagmethoden, et cetera. 

Het enige wat we zeker weten is, 
dat het altijd een mix van verschil-
lende oplossingen zal worden. En 
dus dat wij het ons niet kunnen 
permitteren welk idee dan ook te 
verwerpen. Dat deden mensen in 

de tijd van Leonardo da Vinci wel. 
Maar ja, toen gingen de ontwik-
kelingen veel langzamer.
De natuur bepaalt het tempo en 
dat gaat steeds sneller. Wij, men-
sen, aarzelen en menen ten on-
rechte dat het wel mee zal vallen. 
Misschien moeten wij alle moge-
lijkheden inzetten. Achteraf blijkt 
er vast een effi ciëntere weg te 
zijn. Maar als we nu niet hande-
len, zeggen onze nazaten: ‘Hoe-
zo effi ciënt, hadden ze maar iets 
gedaan!’  

Zoals ik de discussie zie: Prima 
voor het bepalen van de mars-
route; dus laten we op weg gaan, 
dan praten we onderweg door.

Waterstofbetoog

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit / 

Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl
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• Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
 (11.800 stuks)

A5 nu voor € 499,- (exclusief btw)
Normaal € 685,-.

A4 nu voor € 599,- (exclusief btw)
Normaal € 785,-.

Geldig voor verspreiding in oktober 
en november 2019

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

FLYERACTIE

Meer informatie of een flyeractie reserveren?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170

(exclusief btw)

• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant

(exclusief btw)(exclusief btw)
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HEESCH - Coach Roy de Haan 
had best wel een puzzel op te 
lossen. Maar liefst drie midden-
velders liggen in de lappenmand 
en daarom was enige creativiteit 
nodig. 

Michel van den Akker begon zo 
in de basis en voor Stijn van de 
Hurk was er een andere rol, die 
hij bewonderenswaardig goed 
invulde. Toch had HVCH in het 
eerste half uur het mindere van 
het spel en de Heeschenaren 
kregen al in de 10de minuut een 
achterstand te incasseren. Karim 
Kabaseke mocht van wel heel 
dichtbij vrij inkoppen.

svTOP zat in een riante positie 
en leunde wat achterover om op 
de counter met name via Aram 

Pusters de voorsprong te vergro-
ten. Verdediger Yannick van de 
Berg zette echter de zaken na 
een goed uur spelen recht, door 
bij een hoekschop hoog boven 
iedereen uit te tornen en de 
bal binnen te werken. Tien mi-
nuten later velde invaller Freek 
van Eembergen het vonnis voor 
svTOP. Hij tikte de steekpass van 
Jordy Veld door de benen van 
doelman Jeffrey Vendrig; dezelf-
de doelman die enkele minuten 
later miraculeus een kopbal van 
Van Eembergen redde. svTOP 
perste er nog een slotoffensief 
uit en dat leverde een enorme 
kans op voor Mustafa Seddeqi, 
maar die miste voor open doel. 
Voor HVCH is de buit binnen, 
drie van de vier competitiewed-
strijden zijn gewonnen.

Blijven strijden loont voor 
HVCH tegen svTOP

voetbal

Foto: Freek van Eembergen pers

WHV wint verdiend van VCO

ZEELAND/LOOSBROEK - De 
Loosbroekenaren begonnen fel 
aan de wedstrijd en al na 5 mi-
nuten stond WHV met 0–2 voor. 
Eerst was het Steven Lunenburg 
die diep werd gestuurd door 
Niels van der Wielen en de ver-
dediging te snel af was. 

Hij scoorde de openingstreffer. 
De ploeg van Mario van Ber-
kom was verrast en niet bij de 
les want in de 5de minuut was 
het Thijs Lunenburg die, op aan-
geven van Roy van der Wielen, 
in de verre hoek de 0-2 scoorde. 

WHV dacht daarna de buit bin-
nen te hebben waardoor de con-
centratie verslapte. Een onnodig 
weggegeven vrije trap zorgde in 
de 12de minuut uiteindelijk voor 
de aansluitingstreffer. 

WHV nam hierna het heft weer 
in handen zonder echt goed 
te voetballen en ook het vizier 
stond niet meer op scherp waar-
door VCO in de wedstrijd bleef. 
Ook de thuisploeg kreeg nog 
een goede mogelijkheid maar 
een afstandsschot spatte op de 
lat uiteen. Ruststand; 1–2.

Na rust hetzelfde spelbeeld, een 
beter en aanvallend WHV en 
een verdedigende thuisploeg. In 
de 52ste minuut viel de wedstrijd 
in het slot. Een uittrap van Glenn 
Bosch werd op de middenlijn 
door Thijs Lunenburg doorge-
kopt en de diepgaande Thomas 
Bosch bracht de bezoekers met 
een bekeken lob over de keeper 
van VCO op veilige haven; 1-3. 

Na dit doelpunt was het verzet 
van de rood-witten gebroken en 
kon WHV de wedstrijd gecon-
troleerd uitvoetballen.

voetbal

Nieuwe wedstrijdkleding en 
tassen voor Vorstenbossche 
Boys 3

Tevens is Machinaal Timmerbe-
drijf Van Heertum een trouwe 
sponsor van onze vereniging. 
Ze hebben sinds 2002 een re-
clamebord langs het veld han-
gen en vanaf 2007 sponsoren 

ze al shirtjes voor de jeugdteams 
waarin de zonen (Joey, Luuk, 
Wessel en Stef) voetballen. 
Het derde elftal is een nieuw 
seniorenteam van oud-selectie-
spelers, aangevuld met talenten 
vanuit de jeugd. Ondanks dat 
het aan het begin van dit seizoen 
nog niet zeker was dat Joey bij 
het derde ging keepen was Van 
Heertum toch bereid om wed-
strijdkleding en zelfs tassen te 
sponsoren! 

Christo, Edward en Rianne:  
“Namens de Vorstenbossche 
Boys hartelijk bedankt voor het 
sponsoren van de wedstrijdkle-
ding en tassen!”

VORSTENBOSCH - Machinaal Timmerbedrijf Van Heertum is een 
echt familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van hou-
ten kozijnen, ramen en deuren en zowel aan bedrijven als aan parti-
culieren levert. In 2020 bestaat het bedrijf alweer 50 jaar! 

V.l.n.r.: Wesley Dekkers, Rianne van 
Heertum en Edward van Heertum

BERNHEZE SPORTIEF

Nieuwe kleding voor trainers, leiders
en coaches Prinses Irene

Het project is mogelijk gemaakt 
door een samenwerking van de 
vrienden van Prinses Irene, Van 
Tilburg Mode & Sport en een bij-
drage van de Raboclubkascam-
pagne. 

Prinses Irene wil ook de drie par-
tijen hartelijk danken voor de tijd 
en inzet in deze nieuwe kleding. 
Afgelopen zaterdag waren de 
partijen die dit mogelijk gemaakt 
hebben aanwezig en was er een 
moment van persoonlijk bedan-
ken en natuurlijk ook een foto-
moment.

NISTELRODE – Het is een groot 
project geweest maar eindelijk 
was het dan zover. Alle trainers, 
leiders en coaches van Prinses 
Irene zijn in het nieuw gestoken. 
Ze hebben allen een polo en een 
jas gekregen. Dus bijna 200 po-
lo’s en jassen zijn er vorige week 
uitgedeeld!

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

MOMENT VAN 
PERSOONLIJK 
BEDANKEN EN 
NATUURLIJK EEN 
FOTOMOMENT
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Wilhelmina-Vorstenbossche Boys: 6-1
VORSTENBOSCH - Wilhelmina 
begon sterk aan de wedstrijd en 
na 7 minuten was het al raak, 
1-0. In de 19de minuut kwam 
Wilhelmina op 2-0 na een risico-
bal van Noud Donkers. 

In de 31ste minuut werd Vor-
stenbossche Boys gevaarlijk toen 
Marvin van Heeswijk Kay van de 
Ven de diepte instuurde, maar 
het kostte hem teveel tijd om de 
bal voor zijn goede voet te leg-
gen. Wilhelmina combineerde 
goed rondom het 16 meter ge-
bied en zorgde voor veel gevaar. 

In de 36ste minuut wilde Noud 
Donkers een schot op doel eruit 
halen, maar scoorde een eigen 
doelpunt, 3-0.

In de rust werden Wessel Domi-
nicus en Roel van Bakel vervan-
gen door respectievelijk Dave de 
Vocht en Jordy van Kessel. Vor-
stenbossche Boys begon goed 
aan de tweede helft. In de 49ste 
minuut stuurde Jordy van Kessel 

Rick Dortmans de diepte in met 
een pass over 40 meter die de 
3-1 maakte. 

In de 64ste minuut kwam Wilhel-
mina op 4-1 omdat de bezetting 
voor de goal niet klopte. In de 
70ste minuut kreeg Wilhelmina 
alle tijd en ruimte om een voor-
zet te geven en de 5-1 te scoren. 
Dave de Vocht kon in de 74ste 

minuut alweer het veld verla-
ten door een hamstringblessure 
en werd vervangen voor Tjeu 
Geenen. 

In de 80ste minuut kwam Vor-
stenbossche Boys met 10 man te 
staan omdat Marvin van Hees-
wijk het veld moest verlaten met 
een liesblessure. In de 82ste mi-
nuut kwam Wilhelmina op 6-1.

voetbal

Jouk Raijmakers (links) Foto: Marion v.d. Ven

HEESWIJK-DINTHER - Op een 
prachtige zondag stond een 
wedstrijd op het programma 
tussen twee ploegen die tot nu 
alledrie de wedstrijden gewon-
nen hadden. 

In de openingsfase kreeg de 
thuisploeg direct een goede mo-
gelijkheid toen Joost van Vugt 
de bal net niet goed kon raken 
na een strakke voorzet van Anco 
van Zutphen. Vervolgens kreeg 
Dries Heerkens een kans na een 
goede loopactie, maar hij schoot 
de bal over de goal. De gasten 
kozen ervoor om terug te zak-
ken en de bal aan de verdedi-
gers van Avesteyn te laten, maar 
bij een verkeerde pass van de 
thuisploeg zochten ze direct de 
diepte. Naarmate de eerste helft 
vorderde werd Avesteyn steeds 
slordiger en dit leverde dan ook 
enkele kleine kansjes op voor de 

gasten. Na rust was er in eerste 
instantie hetzelfde spelbeeld. De 
openingstreffer leek er te komen 
na een goede goal van Joost van 
Vugt, maar hij stond in buiten-
spelpositie. Aan de andere kant 
volgde een goede redding van 
Glenn Buermans na een hard 
schot. De wedstrijd ging lang-
zaam richting het einde toen 
Joost van Vugt werd neergehaald 
op de rand van het 16-meterge-
bied. Stan Bosch ging achter de 
toegekende vrije trap staan. Hij 
schoot de bal prachtig achter de 
doelman en via de onderkant 
van de lat stuiterde de bal achter 
de lijn; 1-0! Voor de zekerheid 
schoot de attente Dries Heerkens 
de bal nog tegen de touwen. De 
scheidsrechter floot voor het ein-
de van de wedstrijd en Avesteyn 
kan weer drie punten bijschrijven 
na een moeizame overwinning 
op het taaie Boskant.

Avesteyn 
wint wedstrijd van Boskant

voetbal

BERNHEZE SPORTIEF

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl

Hamstringblessure 
voor Dave de Vocht
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MIDDELAAR/NISTELRODE - 
Zondag stond de wedstrijd As-
trantia/ONA op het programma. 

Pr. Irene begon scherp aan de 
wedstrijd. Het was Evy v.d. Akker 
die de score opende (0-1). As-
trantia/ONA scoorde mee. Lotte 
Wilbers scoorde meteen (1-2). 
Daarna waren het Carolien van 
Santvoort en Gaby van Sant-
voort die en gat van 2 konden 
slaan. Astrantia/ONA deed iets 
terug via een afstandschot. Lot-
te Wilbers maakte direct daarna 
haar 2de van de middag zodat 
het gat op 2 bleef. Toen kwam 
Astrantia/ONA terug via 3 af-
standschoten en 1 korte kans 
en sloegen dus meteen een gat 
van 2 terug. Gaby van Santvoort 
scoorde net voor rust (7-6).  

Na rust was het Gaby die de 
stand gelijk trok (7-7). Lotte Wil-
bers scoorde een afstand schot. 
Hierna was het weer Astrantia/
ONA die er 2 kon maken. Gaby 
maakte nog 2 afstandschoten. 
Astrantia/ONA kon doorgaan 
met waar ze mee bezig waren 
en scoorde 3x op rij (12-9). De 
korfbalsters knokte hard en door 
scores van Annelies Thijssen en 
Marina van Venrooij kwamen ze 
terug tot 13-12. Weer was het 
Astrantia/ONA die de korf van 
ver wisten te raken en hadden 
weer een gat geslagen van 3 
doelpunten (15-12). 
Laura v.d. Ven kon nog iets terug 
doen in de slotfase maar dit was 
te laat. Astrantia/ONA en scoor-
de weer van afstand. Einduitslag 
is 16-13.

Prinses Irene 
korfbalsters verliezen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)
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DONDERDAG

Berghem 
Sport-VV Heeswijk: 4-0

Een aanval via rechts werd ma-
tig verdedigd door Heeswijk, 
waarna de bal bij Valentijn Smits 
belandde en uiterst bekwaam 
binnenschoof. Nog geen vijf 
minuten later keek Heeswijk al 
tegen een 2-0 achterstand aan. 
Wederom werd er slap ingegre-
pen en kon Van den Broek vanaf 
rechts in de korte hoek binnen-
schieten. Heeswijk was het van-
af dat moment helemaal kwijt: 
duels werden verloren, veel ver-
keerde inspeelpassen en er was 
vooral te weinig beleving. 

De tweede helft kwam Hees-
wijk beter in de wedstrijd. De 
blauw-witten wonnen hun du-
els en pakten de tweede ballen 

weer op. Heel gevaarlijk werd 
Heeswijk niet, maar na een cor-
ner van Adank had spits Wou-
ter van Dijke wel de 2-1 op zijn 
hoofd. Helaas ging de kopbal net 
over. In de 65ste minuut maakte 
Donny van Herpen een einde 
aan het Heeswijkse geloof. De 
nog altijd doelgerichte en slimme 
spits wist, na ongelukkig balver-
lies binnen de Heeswijk defensie, 
prachtig raak te stiften. 
Ook de 4-0 viel snel na dit doel-
punt. Berghem aanvoerder Jacky 
van Deutekom scoorde uit de 
corner na een dekkingsfout ach-
terin bij Heeswijk.
De wedstrijd kabbelde vervol-
gens naar het einde en Berghem 
Sport won geheel terecht.

BERGHEM/HEESWIJK-DINTHER - Heeswijk startte prima en er leek 
zeker de eerste 10 minuten geen vuiltje aan de lucht. Langzamer-
hand begonnen de mannen van Berghem Sport trainer Van der Burgt 
meer duels te winnen en tweede ballen op te pakken. In de 13de 
minuut was het dan ook raak. 

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

Bijzondere nieuwe shirtsponsor JO17-1

Op initiatief van de familie Esse-
laar (zoon Joris speelt in het team) 
prijkt Stichting Matchis op de 
borst van VV Heeswijk JO17-1. 
Op deze manier hoopt de fa-
milie Esselaar aandacht te vra-
gen voor Stichting Matchis. 
Deze stichting zorgt ervoor dat  
patiënten met leukemie en ande-
re ernstige bloedaandoeningen 
die een stamceltransplantatie 
moeten ondergaan zo snel mo-
gelijk de best passende donor 
krijgen. Voor meer informatie: 
bekijk de site van Stichting Mat-
chis. VV Heeswijk is de familie 
Esselaar ontzettend dankbaar, 

niet alleen voor de nieuwe tenues 
maar zeker ook voor het initiatief 

om op deze manier aandacht te 
vragen voor Stichting Matchis.

HEESWIJK-DINTHER - Het voetbalelftal van Voetbalvereniging Heeswijk JO17-1 speelt sinds afgelopen 
weekend haar wedstrijden in prachtige nieuwe tenues. Op het eerste gezicht weinig bijzonders; het 
kenmerkende blauwwitte shirt is voorzien van een nieuwe shirtsponsor. Maar wie goed kijkt ziet toch 
iets bijzonders! 

Foto: Hans Heesakkers

HBV 1 wint opnieuw

Het Heesche team, spelend in 
de vaste formatie bestaande 
uit Reni van der Wielen, Tessa 
Hoeks, Joost Verhees en Den-
nis van den Berg, won de eerste 
wedstrijd van het seizoen met 
11-5 en hoopte in de tweede 
speelronde opnieuw de winst-
punten in Heesch te houden. Het 

team begon daar voortvarend 
aan door het overgrote deel van 
de enkelspelen te winnen. Van 
de vier enkelspelen die gespeeld 
werden wisten de Heeschenaren 
er drie te winnen. 

In het dubbelspel waren de 
teams duidelijk meer aan elkaar 

gewaagd. Zowel de dames als 
heren hadden meer moeite om 
de shuttle bij de tegenstanders 
uit Rosmalen op de grond te krij-
gen en incasseerden de nodige 
tegenpunten. 
De beide dubbelspelen werden 
met een gelijkspel afgesloten, 
waardoor de winst over de ge-
hele wedstrijd in de gemengd 
dubbelspelen nog binnen ge-
sleept moest worden. 

Gemakkelijk ging dat niet. De 
spelers uit Rosmalen lieten zien 
ook in het gemengd dubbelspel 
gewaagde tegenstanders te zijn. 
Nipt wisten Tessa en Joost de 
beide sets van hun dubbelspel te 
winnen. Later voegden Reni en 
Dennis nog een laatste winstset 
aan de eindstand toe. Genoeg 
om te totale wedstrijd met 11-5 
te winnen en opnieuw winstpun-
ten in de poule zeker te stellen. 

Meer uitslagen zijn te vinden op 
www.hbv-heesch.nl.

HEESCH - Vorige week speelden badmintonteams uit de regio de tweede speelronde in de competitie. 
In deze speelronde nam HBV 1, het hoogst spelende team van de Heesche Badminton Vereniging, het 
op tegen badmintonvereniging Sparrenburg uit Rosmalen. 

badminton

Reni van der Wielen

BERNHEZE SPORTIEF
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Sterk collectief van Prinses 
Irene wint van Real Lunet

De mannen van Van Tilburg 
Mode & Sport versloegen zo de 
hoog aangeslagen Vughtenaren 
met 2-0. Na een 0-0 ruststand 
waren het in de tweede helft Tim 
van den Brand, op aangeven van 
Wibe van Rooij en laatstgenoem-
de zelf, die vanaf de elfmeterstip 
het vonnis voltrokken.

Een verdiende overwinning op 
een team dat bulkt van de in-
dividuele kwaliteiten van spe-
lers die in het profvoetbal actief 
waren en/of op het allerhoogste 
amateurniveau. Volgende week 
wacht de derby tegen Heeswijk, 
dan kan de ploeg laten zien of 
het de goede seizoenstart kan 
doortrekken.

NISTELRODE - Als een echt team presenteerde het eerste elftal van Prinses Irene zich zondagmiddag 
tegen het uit veel individuele kwaliteiten bestaande Real Lunet. 

voetbal
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DE OPLOSSING

NISTELRODE - Sinds aanvang 
van dit seizoen (2019/2020) 
heeft Heren 3 van voetbalver-
eniging Prinses Irene een nieu-
we sponsor.  

Delissen Tranport, die onder an-
dere meerdere keren per week 
restaurants van franchiseonder-
neming ’t Zusje voorziet van da-
gelijks verse groenten, brood en 
vlees, heeft het team voorzien 
van nieuwe tassen, nieuwe trai-
ningspakken als ook een geheel 
nieuw Prinses Irene oranje/wit 
outfit. 
Wij zijn de medewerkers van 
Delissen Transport, en in het bij-
zonder directeur Jacky Delissen, 

bijzonder dankbaar voor dit gul-
le gebaar. Namens de spelers en 
leiding van Prinses Irene Heren 3 
werd de nieuwe sponsor Delis-
sen Transport zondag 6 oktober 
uitgenodigd voor aanvang van 
de thuiswedstrijd tegen Gemert 
4 voor een fotoshoot om deze 
mooie nieuwe outfits te showen 
en waardering te tonen. Ook 
werd er een bloemetje overhan-
digd aan Jacky. 

Wij danken nogmaals Delissen 
Transport voor dit gulle en mooie 
gebaar en zullen onze sportieve 
best doen om er dit seizoen en 
ook de komende seizoenen iets 
moois van te maken.

Nieuwe sponsor Prinse Irene 
Heren 3

Erik Meulendijk en Prinses 
Irene verlengen

Als speler was Meulendijk vele 
jaren actief als profvoetballer bij 
FC Den Bosch, hier heeft hij on-

der andere de bekerfinale in het 
seizoen 1990–1991 gespeeld. In 
de periode dat Meulendijk voet-
balde bij FC Den Bosch, is hij ook 
begonnen met het trainen van 
de jeugd. Meulendijk was eerder 
hoofdtrainer bij DSC in Kerkdriel, 
Emplina en BVV. 
Dit seizoen is Erik als hoofdtrai-
ner gestart bij Prinses Irene en de 
samenwerking verloopt prettig. 
Zowel Erik als Prinses Irene zijn 
zeer tevreden en zien veel per-
spectief om samen door te gaan.

NISTELRODE - Erik Meulendijk blijft ook in het seizoen 2020-2021 
hoofdtrainer bij Prinses Irene. In goed overleg met de spelersgroep, 
de begeleiding en het bestuur is het besluit genomen om samen ver-
der te gaan en het contract met een jaar te verlengen. Daarmee staat 
Erik volgend seizoen voor het tweede seizoen op rij voor de groep. 

Nieuwe tenues voor Avesteyn 3

De kracht van Tom van den Berg 
Uitvaartzorg ligt in het zoveel 
mogelijk zorgen uit handen ne-
men en met persoonlijke bege-
leiding en advies zorg te dragen 
voor een mooi en memorabel af-
scheid. Bij Hadeco kun je terecht 
voor al je schilderwerk, spuit-
werk, glas en decoratie.

De sponsoren maken het mede 
mogelijk dat het derde elftal van 
Avesteyn elke wedstijd represen-
tatief en professioneel het veld 
op kan gaan. Het belang hier-
van werd op deze dag nog eens 

extra benadrukt en er werd veel 
waardering uitgesproken voor 

hun bijdrage en betrokkenheid 
bij de vereniging.

HEESWIJK-DINTHER - Zondag werd bij voetbalvereniging RKSV Avesteyn weer een team in een schitte-
rend nieuw tenue gestoken. Het derde team presenteerde zich op deze dag samen met beide sponsoren, 
Tom van den Berg Uitvaartzorg en Hadeco. De sponsoren werden vertegenwoordigd door Tom van den 
Berg (tweede speler van links) en Harm van den Hurk (rechts) die bij deze gelegenheid werden toege-
sproken vanuit de vereniging.

Altior moet de punten delen

De wedstrijd begint met ster-
ke aanvallen van de dames van 
Altior, die resulteren in een 2-0 
voorsprong. Ondanks dat de 
aanvallen goed opgebouwd wa-
ren, bleef Spes aanhaken en in 
de rust was er een minimaal ver-
schil: 5-6. De tweede helft ging 

ook gelijk op, ondanks dat Altior 
in het begin nog het betere van 
het spel had. Het was Spes dat 
de wedstrijd steeds meer naar 
zich toetrok en drie doelpun-
ten achter elkaar wist te maken, 
waardoor de stand 10-8 in het 
voordeel van de thuisploeg was. 

Altior knokte zich goed terug 
en wist in de laatste minuut op 
voorsprong te komen; 11-12. 
Toch lukte het de thuisploeg nog 

om wat terug te doen en bij een 
eindstand van 12-12 werden de 
punten gedeeld. Altior staat hal-
verwege de veldcompetitie op 
de vierde plaats.

Oxalis 2-Altior 2: 5-9
SCMH 2-Altior 3: 12-6
Nijnsel 3-Altior 4: 7-7
Be Quick 5-Altior 5: 12-1
NDZW MW1-Altior MW1: 6-6

Oranje Wit B1-Altior B1: 2-24
Altior B2-Avanti B1: 4-4
Altior B3-Tovido B1: 8-6
Blauw Wit B1-Altior B3: 9-4
De Korfrakkers C1-Altior C1: 8-2
VIOS C1-Altior C2: 18-0
KVS’17 D2-Altior D1: 2-10
JES E1-Altior E1: 5-2
Altior E2-SCMH E1: 10-3
De Korfrakkers F1-Altior F1: 5-5
Celeritas W1-Altior W1: 3-5.

MILSBEEK/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag stond voor het vaandelteam van Altior de uitwed-
strijd tegen Spes op het programma. Deze ploeg deelt de laatste plaats op de ranglijst met De Korfrak-
kers.
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Dames DOS’80/Olympia ‘89 
redden het niet tegen OHC

In de eerste helft kon de thuis-
ploeg terugkijken op een pri-
ma spel. Er werd goed als een 
blok verdedigd, met wederom 
een sterk keepende Inge Tur-
lings daarachter. Ook werden 
er fraaie aanvallen uitgespeeld, 
met elf keer een treffer tot ge-
volg. Geen van beide ploegen 
kon een grotere voorsprong 
nemen dan één doelpunt. Lieke 
van den Akker maakte drie tref-
fers, terwijl Marli van Iperen en 
Carlijn Kleinpenning allebei twee 
keer het net wisten te vinden. De 
laatste treffer voor rust was van 
OHC; 11-12.
De eerste treffer in de tweede 
helft was ook voor de ploeg uit 

Oosterhout. Carlijn Kleinpen-
ning maakte de 12-13, maar de 
twee treffers erna waren we-
derom voor OHC. DOS haakte 
op het tandvlees aan, maar kon 
nooit dichterbij komen dan twee 
doelpunten achterstand. 

Marli van Iperen maakte met 
een heel fraaie treffer de 16-18, 
maar helaas bleek dat een gro-
tere inspiratiebron te zijn voor 
OHC dan voor DOS. Drie tref-
fers op rij en de wedstrijd was 
beslist; 16-21. In het restant 
scoorden beide teams nog vijf 
keer, maar een comeback zat er 
geen moment meer in dit eerste-
klasseduel.

HEESCH - De dames van DOS’80/Olympia’89 hebben ook hun derde wedstrijd van het seizoen ver-
loren. Thuis tegen OHC liep de tegenstander na een spannende eerste helft (11-12) na rust weg. Dat 
kwam vooral doordat promovendus DOS geen antwoord had op de snelle tegenaanvallen waarmee de 
gasten makkelijk wisten te scoren.

handbal

Halverwege de 
veldcompetitie op de 
vierde plaats
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Jean van Erp aan ‘zet’ bij World Cup
‘Ik vond voetballen leuker dan biljarten’

  

Als 8-jarige begon Jean met bil-
jarten en al snel bleek dat hij er 
feeling voor had maar: “Ik voet-
balde ook. Dat vond ik toen ei-
genlijk leuker dan biljarten”, lacht 

hij, om toe te voegen: “Je begint 
spelenderwijs en je ontwikkelt je-
zelf gaandeweg. De trigger voor 
mij was dat ik er goed in bleek 
te zijn.” 

Laatstgenoemde is eigenlijk 
een understatement. Jean be-
hoort tot de top van Nederland. 
In 2006 werd hij voor het eerst 
landskampioen voor Teams in 

de Eredivisie, waarna er nog vijf 
volgden en dat kunstje flikte hij 
in teamverband ook vijf keer in 
België. In 2007 wist hij individu-
eel op het NK een tweede plek te 
halen en maar liefst acht keer een 
derde plek op het NK Masters. 

Het behalen van de eerste plek in 
2015 waarbij hij zich Nederlands 
Kampioen mocht noemen, was 
een persoonlijk hoogtepunt. Iets 
wat direct gevolgd werd door 
de eerste plek tijdens het WK 
in 2016. Iets wat hij samen met 
Dick Jaspers bereikte. “De Mes-
si onder de biljarters”, zegt Jean 
met oprechte bewondering. 

Jean speelt individueel en in 
teamverband bij S.I.S. Schoon-
maak en Herstel. Hoewel hij al 
decennialang een groot speler 
is overwoog hij nooit om er zijn 
beroep van te maken. “Biljarten 
is een kleine sport die lang nau-
welijks aandacht kreeg. Intussen 
is dat overigens wel een beetje 
aan het veranderen. Ik heb er 
lang geleden al voor gekozen 
om mijn sport te combineren met 
een baan”, vertelt hij. 
Biljarten is een concentratiesport 

waar Jean veel plezier aan be-
leeft: “Het is nooit hetzelfde. 
Mijn tegenstander is niet degene 
waar ik tegen speel, maar het zijn 
de drie ballen waarmee ik speel”, 
stelt hij. Die gaat hij dan ook 
trachten te overwinnen tijdens de 
World Cup waar de beste biljar-
ters wereldwijd komen. “Ik heb 
een wildcard gekregen en ben 
direct toegelaten bij de laatste 32 
spelers, oftewel het hoofdtoer-
nooi. Dick Jaspers is er ook en het 
zou mooi zijn om tegen hem te 
spelen”, meent Jean. 

Enthousiast: “Het wordt een aan-
tal dagen door Ziggo Sport uitge-
zonden op televisie.” Het is gelijk 
niet het laatste grote toernooi 
waar hij aan deelneemt, want: 
“Hoewel ik internationale we-
reldbekertoernooien doorgaans 
oversla, wil ik dat tóch een keer 
meemaken. In november speel ik 
ook in Korea”, om te besluiten: 
“Maar om te beginnen ligt de fo-
cus op de World Cup.”

HEESWIJK-DINTHER – “Ik vond voetballen leuker dan biljarten.” Die bekentenis wordt opgetekend 
uit de mond van biljarttopper Jean van Erp, waarbij hij refereert aan een periode dat hij beide sporten 
beoefende. Inmiddels ligt de focus allang op biljarten. Ondanks de goed gevulde prijzenkast is hierin 
ruimte gemaakt voor de World Cup die van zondag 20 tot en met zaterdag 26 oktober gehouden wordt 
bij De Noordkade in Veghel. De hele wereldtop verzamelt zich er en uiteraard ontbreekt ook Jean er 
niet. Ziggo Sport verzorgt er televisieuitzendingen.

Jean van Erp  Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Ik heb een
wildcard gekregen’

Dick Jaspers en Jean van Erp

Vorstenbossche Boys zet scheidsrechters en spelleiders in het zonnetje

Ook wij, Vorstenbossche Boys, 
deden hier natuurlijk aan mee. 
Op zaterdag 5 oktober, zondag 
6 oktober, zaterdag 12 oktober 
en zondag 13 oktober zijn alle 
scheidsrechters die een van de 
thuiswedstrijden hebben mogen 
fluiten in het zonnetje gezet door 
middel van een bloemetje.
Sinds enkele jaren hebben we 
ook spelleiders die de JO12 tot 
en met JO8 en MO13 begelei-
den. Dit zijn spelers en speel-
sters uit de eigen jeugdafdeling 
van Vorstenbossche Boys en ook 

deze spelleiders werden deze 
weekenden verrast met ‘Thank 
You’ chocolade.

Scheidsrechters en spelleiders van 
Vorstenbossche Boys: “We ho-
pen dat we nog heel veel gebruik 
mogen maken van jullie diensten 
als scheidsrechter of spelleider 
en nogmaals bedankt voor jullie 
waardevolle inzet!”

VORSTENBOSCH - In de week van 5 tot en met 13 oktober vond 
weer de ‘Week van de Scheidsrechter’ plaats. Een sportbreed initi-
atief waarbij het uitspreken van waardering voor de scheidsrechter 
centraal staat.

V.l.n.r.: Stephan Kouwenberg, Jurgen van den Biggelaar en Erik Knulst Rini van der Heijden

Verrast met chocolade
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DONDERDAG 17 OKTOBER
Heitje voor een Karweitje
Heesch

Alpaca belevingsdag
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Hulliewien 
Hullie Uden

Broeken event
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Ophalen oud papier
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg 
en De Zwarte Molen Nistelrode

Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Film: Pokémon detective 
Pikachu
CC Nesterlé Nistelrode

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

KBO ontspanningsavond
CC Nesterlé Nistelrode

VRIJDAG 18 OKTOBER
Heitje voor een Karweitje
Heesch

Kraam Anja voor Ghana
Weekmarkt Nistelrode

Alpacafarm open
Alpacawandeling
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Hulliewien 
Hullie Uden

Modeflitsen
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Mantelzorgwandeling & lunch
Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Night of the Music
Sporthal De Overbeek Nistelrode
PAGINA 9

Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 10

ZATERDAG 19 OKTOBER
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PAGINA 6

Hulliewien 
Hullie Uden

Lezing: Wim Davidse
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Night of the Music
Sporthal De Overbeek Nistelrode
PAGINA 9

Vrijwilligersavond in Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 19

Wereldmissiezondag 
Parochie Heilige Augustinus
PAGINA 9

FIETSplezier actiedag
Michel van de Wetering Heesch

ZONDAG 20 OKTOBER
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Hulliewien 
Hullie Uden

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

Concert met Klavecimbel
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Wereldmissiezondag 
Parochie Heilige Augustinus
PAGINA 9

Afsluiting Oerfestival
De Nistel Nistelrode
PAGINA 23

MAANDAG 21 OKTOBER
Computer- en smartphone 
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch

Film: Coureur 
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2 EN 10

Kaartmiddag
CC De Pas Heesch

Poedja-Bardo Onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Start: Hip Hop dansblok
Balletstudio van der Stappen 
Heesch

DINSDAG 22 OKTOBER
Modeflitsen
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Senioren-computerhulp
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Start cursus: Fotograferen 
met je spiegelreflexcamera
De Eijnderic Nistelrode

Avond voor vormselouders 
en andere zinzoekers… 
Petrus’ Banden kerk Heesch
PAGINA 8

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing: Joodse mystiek 
en Kabbala
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

Lezing: Bodhisattva
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 23 OKTOBER
Marianne Huisman, Helder-
ziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 24 OKTOBER
Workshop Njoeng Nee
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Ton Bons, Helderziende 
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

VRIJDAG 25 OKTOBER
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Feel good friday
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Proms of Liberty
Sint-Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther

Spititueel cabaret ‘Rugzak’
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

ZATERDAG 26 OKTOBER
Bernheze Vroeg wandeling
Start: Berkstraat 7 Heesch
PAGINA 22

Alpacafarm open 
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Workshop Beidehandjes
Klasse-RT Nistelrode

Boekenmarkt Stg. Pep
CC De Wis Loosbroek

Herfst bridgedrive
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Proms of Liberty
Sint-Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther

Aurora Ontmoet
CC De Pas Heesch
PAGINA 14

ZONDAG 27 OKTOBER

V.d Akker Aqua Service veldrit
Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Boekenmarkt Stg. Pep
CC De Wis Loosbroek

Kinderkleding/speelgoedbeurs
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Herfstwandeling 
Start: Bar De Ketel Vorstenbosch

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Film: The White Crow
Filmhuis De Pas HeeschEv
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Fotograaf: 
Marcel van der Steen - 
Zondagse Muziek CC Nesterlé




