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Boekenmarkt De Wis
De jaarlijkse boekenmarkt in Loosbroek
(cultureel centrum De Wis) was op 1 en
2 november 2014.
Helaas was de opkomst matig. Het
mooie weer tijdens die dagen was daar
mede debet aan.
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers
verliep de organisatie voortreffelijk. Het
aanbod was groot en er waren
verschillende complimenten van
bezoekers over de staat en de keuze van
de boeken.
Vele uren zijn besteed aan het
opschonen van onze voorraad boeken.
Duizenden boeken zijn afgevoerd als oud
papier.

Kerstmarkt
Ook in de Wis te Loosbroek werd op
zaterdag 13 en zondag 14 december van
10.00 -15.00 uur de jaarlijkse
kerstmarkt gehouden. Prachtige
kerststukken werden er aangeboden.
Deze zijn onder leiding van Martien
gemaakt. Uiteraard waren er
versnaperingen te krijgen; kinderen
konden creatief aan de slag en de
kerstkaarten vonden gretig aftrek. Dank
zij de inzet van vele mensen een
geslaagde activiteit.
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Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 14
en zondag 15 maart. Alle boeken zijn
uitgezocht! Onder leiding van Marij zijn
verschillende vrijwilligers uren aan het
werk geweest alle boeken weer eens
onder de loep te nemen. Deze operatie is
inmiddels bijna afgerond.
Deze keer houden we de boekenbeurs
samen met de Stichting MexAgrico uit
Heesch. Deze stichting zal schilderijen
van Dhr. Falke uit Oss in de verkoop
aanbieden . Hun opbrengst is bestemd
voor projecten in Mexico.

sponsordiner
Het sponsordiner vindt dit jaar plaats op
zaterdag 25 april in restaurant De Waard
te Heesch. Hopelijk zien we velen van u
daar tijdens die avond. Op dit moment
schrijven we ook bedrijven in Bernheze
aan, zodat we hopelijk meer deelnemers
kunnen verwelkomen tijdens het diner.
Vijf-gangendiner in een sfeervolle
ambiance voor de prijs van € 42,50.
In deze prijs zijn 2 consumpties en
koffie/thee inbegrepen.
Zaterdag 25 april 18.30 uur. (zaal open
om 18.00 uur).
Opgeven via: e.theunissen44@ziggo.nl
0412-452208. Het rekeningnummer
is: NL84RABO0120027313 t.n.v.
St.Pep-projecten Bernheze
Graag met vermelding
‘sponsordiner’.
Ook doorgeven wat voorkeur
hoofdgerecht is: vlees of vis.

ophalen goederen
De laatste maanden hebben
verschillende vrijwilligers weer allerlei
goederen opgehaald. Spullen bij scholen,
bij een Kinderdagverblijf. Ook zijn er

ruim 100 matrassen verkregen, die het
Rode Kruis in ons projectgebied prima
kunnen gebruiken.

herinrichting schuur
Stichting Pep-projecten Bernheze ziet
ook de subsidie van de gemeente terug
lopen. Dat geldt uiteraard voor alle
stichtingen en verenigingen binnen de
gemeente. Voor ons betekent dat, dat
we een deel van de (opslag-)loods in
Heeswijk gaan inleveren. Minder
vierkante meters betekent uiteraard ook
minder huur.
We zijn aan het inventariseren welke
goederen er op dit moment in de schuur
aanwezig zijn. Van die spullen maken we
ook foto’s.
Kleding wordt per doelgroep (kinderen,
dames, heren) opgeslagen. Ook bedden,
kasten, bankjes e.d. die in goede staat
verkeren, worden opgeslagen. In overleg
met onze hulpvragers in Roemenië
kunnen we zodoende afstemmen welke
spullen daadwerkelijk nodig zijn en wat
we de volgende reis meenemen.
Spullen die we niet kunnen gebruiken
gaan naar de Kringloop, zodat deze toch
nog een goed doel dienen.
Zoals u eerder in deze nieuwsbrief las
zijn alle boeken opnieuw uitgezocht en
gesorteerd. Kapotte boeken en boeken
die al jaren onverkoopbaar bleken te
zijn, hebben we als oud papier
afgevoerd. Dit bracht enkele honderden
euro’s in kas.

Website
Houdt u de website in de gaten? Daar
staan meer foto’s op. Ook logo’s van
sponsoren worden nu vermeld. Kijk
regelmatig op www.pepbernheze.nl
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