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Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 
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Diepvries & Versproducten
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folder deze Week 
eetcafé ‘t pumpke Alleen in Nistelrode

Open zondag 28 oktober 
Zie pagina 5

Door last van schulden kun je
letterlijk ziek worden!

Dat het moeilijk is te bepalen wie 
‘arm’ is, dat werd duidelijk in de 
discussie op de avond waarbij het 
initiatief SchuldhulpMaatje offi-
cieel werd bekrachtigd door het 
ondertekenen van de intentiever-
klaring. Zes landelijke partijen uit 
kerkelijke kring en vier professio-
nele schuldhulporganisaties heb-
ben krachten, kennis en ervaring 
gebundeld om samen met de ge-
meente Bernheze en Optimisd 
een ondersteunende rol te kunnen 
vervullen bij schuldpreventie,-hulp 
en nazorg. RK Parochie Heeswijk, 

Dinther, Loosbroek, Nistelrode, 
Vorstenbosch), de Protestante 
gemeente Dinther, de landelijke 
organisatie SchuldHulpMaatje en 
Frans Schmit, het eerste Schuld-
HulpMaatje voor Bernheze, onder-
tekenden de intentieverklaring. Zij 

hebben als doel er gezamenlijk en 
belangeloos te zorgen, personen/
huishoudens die moeite hebben 
hun financiële zaken op orde te 
krijgen en daardoor in problemen 
zijn geraakt of dreigen te raken, te 
ondersteunen: Altijd met respect 

voor de eigenwaarde van deze 
personen, zonder te veroordelen!
De drempel om hulp te vragen is 
echt hoog, maar toch, als je de 
stap gemaakt hebt is het fijn om 
de geldzorgen met iemand te de-
len en proberen op te lossen. Daar 
is het SchuldHulpMaatje voor dat 
specifiek hiervoor getraind is en sa-
men met de hulpvrager de vicieuze 
cirkel van onmacht, schaamte, 

schuld, angst en wanhoop pro-
beert te doorbreken. Door last van 
schulden kun je letterlijk ziek wor-
den. Maar als mensen zelf niet om 
hulp durven vragen, hoe kunnen 
we ze dan helpen? 
Armoede signaleren is vreselijk 
moeilijk. Iemand die geen sok-
ken draagt, hoeft niet arm te zijn. 
Zet mensen niet snel in een hokje, 
maar luister met een ander oor 
naar hun verhaal. 
Vanuit de kerkelijke betrokkenheid 
proberen armoede te signaleren en 
de mensen te polsen of ze hulp op 
prijs stellen. Daar ligt een begin.

www.schuldhulpmaatje.nl 
www.uitdeschulden.nu

BeRNHeZe - Daar begint natuurlijk de vraag: wat is armoede? Onder armoedegrens wordt 
meestal verstaan: het inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de basis-
behoeften (minimale levensbehoefte: kleding, goed drinkwater, voldoende voedsel, goede 
huisvesting, goed onderwijs en goede gezondheidszorg). De vraag wat die ‘minimale le-
vensbehoeften’ zijn en welk bedrag daarmee gemoeid is, is niet eenvoudig te beantwoor-
den. Want het gaat niet alleen die kosten, maar ook die nodig zijn om deel te kunnen nemen 
aan het maatschappelijk verkeer. 

V.l.n.r.: J. Versluis, F. Schmit, J. Jansen, R. Zegers en M Buys-van Kampen Tekst en foto: Hieke Stek

Iemand dIe geen 
sokken draagt, 
hoeft nIet arm 
te zijn!

WAArom?
SchuldHulpMaatjes helpen vanuit verschillende invalshoeken: uit geloof, als ervaringsdeskundige, uit 
deskundigheid of gewoon omdat ze van mensen houden. Hulp vragen? Om weer zonder zorgen de dag 
te beginnen! Waarom SchuldHulpMaatje worden? Omdat je dat wilt! Beide partijen kunnen informatie 
inwinnen bij: Frans Schmit. Mail: shmfjschmit@gmail.com. Telefoon: 06-10213723. 

HeeScH/NISTeLRODe - op 
het heideveld bij de Hooge 
Vorssel grazen zo’n 150 
schapen t/m vrijdag. Herder 
dirk Geenen van ‘Natuurgrazers 
landschapsbeheer’ heeft 
opdracht gekregen van de 
Gemeente Bernheze om de heide 
hier weer een open karakter 
te geven en te ontdoen van 
opschot. Het gaat hier over een 
pilotproject van 3 jaar. 

meer hierover op 
www.mooiheesch.nl 
www.mooinisseroi.nl

Foto: Marcel van der Steen

De heide wordt weer begraasd
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant 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 toestem-
ming van Bernheze Media.

culinair

U  zult ons regelmatig terug 
‘zien’  met onze column 
‘Wist u dat’.  We zullen uitgebreider 
ingaan op de producten die wij 
verkopen, tevens zal er met 
regelmaat een leuk recept geplaatst 
worden waar u en samen met uw 
familie heerlijk van kunt genieten.

raag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Riny van 
Esch, ik ben getrouwd met Ria en samen hebben we 
2 dochters. Na ruim 30 jaar ervaring in de 

slagerswereld, besloot ik in 2001 een eigen slagerij-/poelierszaak 
in Heesch op te zetten. Uit liefde voor het vak en met respect 
voor de dieren koos ik ervoor uitsluitend scharrelvlees, 
biologische en natuurlijke producten te gaan verkopen. Ons 
vlees wordt bereid zonder het gebruik van conserveermiddelen, 
kleur- of smaakverbeteraars. Kortom, eerlijk vlees met de puur 
natuurlijke smaak! Een groot aantal producten bereiden we op 
ambachtelijke wijze in onze eigen keuken, zoals het wel bekende 

Oerboutje, de spareribs en de balkenbrij. Maar 
ook bieden we vleeswaren uit eigen keuken, 
uitsluitend van scharrelvlees; zoals grillworst, 
gebraden gehakt en gebraden kipfilet. 
Naast het assortiment scharrelvlees, kunt u bij 
ons ook terecht voor biologische groenten- en 
fruitpakketten van de Twee Linden uit Reek en 
voor de zuivelproducten van de Petrus Hoeve. 
Deze producten passen uitstekend in onze 
keuze om een totaalconcept aan te bieden van 
biologische en natuurlijke producten.
Uiteraard kunt u bij ons voor een heerlijk 
gegrild haantje en diverse kant-en-klaar 
gerechten vinden. Nu het wildseizoen 
is geopend, kunnen we u weer een ruim 
assortiment aanbieden. 

Wist u dat...
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 Oók in de herfst is het 
bij ons genieten!

TOOs VersTraTen & ViOleT Van DOOren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

uit eIgenervarIng

het seNtiMeNt

’t Dorp 148, Heesch • T 0412-451181 • www.tunneke-heesch.nl 

 facebook.com/tunneke •  @tunneke

IETS TE VIEREN..?
reserveer nu ONZE ZAAL

VOOR EEN fantastisch feest!

Tijdens de Fairtrade week worden 
inwoners van Bernheze geprik-
keld om Fairtrade producten op de 
boodschappenlijst te zetten. Met 
de BIG FAIR BAG actie maken de 
Wereldwinkels in Bernheze het u 
wel erg eenvoudig. In plaats van 

€ 17,95 betaalt u nu slechts € 9,95 
voor een tas gevuld met heerlijke 
kookproducten.   Via een actie op 
de rijstverpakking maakt u boven-
dien kans op een reis naar Thai-
land. De tassen zijn beperkt voor-
radig en voor de actie geldt: op=op
Woksauzen, curry kruidenpasta’s, 
rijst en kokosmelk: dit is slechts een 
greep uit het Aziatische kookpak-
ket dat de Wereldwinkel speciaal 
heeft ingekoch en verpakt in de 
grote Shopper met de tekst   BIG 
FAIR BAG. Wel zo gemakkelijk 
om het pakket mee naar huis te 
nemen, cadeau te geven en voor 
alle vervolgaankopen in de We-
reldwinkel. 

Loop   eens binnen in de Wereld-
winkel in Heesch, Nistelrode of 
Heeswijk-Dinther.

fairtrade week in de 
wereldwinkels in Bernheze 
BIG FAIR BAG actie

Wijnproeven saai?
Ik ben er nog altijd aan ontdoken, de wijnproeverij. Ik hou niet van alcohol en dan lijkt mij proeven ook 
een zinloze vernieling van een heerlijk diner. Een dagje weg met vriendinnen beloofde me een rondleiding 
op een bedrijf, een wijnproeverij en daarna een etentje bij Het Sentiment in Heeswijk-Dinther. 
Bij de organisatie meldde ik me netjes af voor de wijnproeverij. Prima werd me verzekerd, je hoeft niet 
mee te doen maar het is tijdens het eten, dus je hoeft niet af te zeggen. Enige voorbereiding liet me weten 
dat de gastvrouwen Toos en chefkok Violet, graag zuinig met hun producten omgaan. Dat stond me 
wel aan,  geen onnodige verspilling. Dit op de wijn doorvertalend liet ik me geen wijn inschenken om te 
proeven, zou zonde zijn, toch? 
Totdat Violet, zoals later bleek een vinologe, haar verhaal over de bijzondere wijnen begon. Haar 
passie die ze gebruikte om de uitleg herkenbaar te maken voor de gasten, waarvan de meeste net het 
rood en wit uit elkaar konden houden, was meeslepend. Alle ogen waren op haar gericht en na haar 
wetenswaardigheden over de wijn wenste ik dat ik twee glazen voor me had staan, waar de filmende en 
zure wijnen hun werk konden doen bij de heerlijke gerechten die we voorgeschoteld kregen. Binnen no-
time werd mijn wens ingewilligd en kon ik meeproeven. Het hoofdgerecht kwam en de vinologe kwam 
nog even aan tafel, we vergaten met liefde de gesprekken die intussen gestart waren en werden ingelicht 
over de leeftijd van wijn, de combinatie met eten, de afsluiting van de fles en alles wat met passie over 
een wijn verteld kan worden. Ik ben van mijn geloof gevallen, wijnproeven is leuk, in ieder geval bij Het 
Sentiment in Heeswijk-Dinther.

BeRNHeZe - Van 25 oktober tot 4 november vindt voor de 6e keer de 
fairtrade week plaats. de Wereldwinkels in Bernheze hebben daarom 
een speciale actie. deze actie wordt georganiseerd in samenwerking 
met fairbezig. fairbezig wil dat het gebruik van fairtrade producten een 
gewoonte wordt. door onze dagelijkse gewoonten een beetje aan te 
passen, kunnen we een groot verschil maken. Het kopen van fairtrade 
producten, van een pak koffie tot een ring of een vaas, draagt namelijk 
bij aan een duurzame armoedebestrijding. 

Een goede referentie naar 
een ervaring met een bedrijf, 
persoon of organisatie.

NISTeLRODe - Bij eetcafé 
‘t Pumpke kunt u gezonde en vita-
minerijke gerechten afhalen. om-
dat u uw bestelling mee naar huis 
neemt of laat bezorgen en wij dus 
geen afwas   hebben, is de prijs 
aangepast en dus aantrekkelijker. 

Op zaterdag en zondag is het gra-
tis thuisbezorgen in Nistelrode. Zie 
de folder in deze krant of als u een 
nee-ja sticker hebt kunt u kijken 
op www.eetcafetpumpke.nl onder 
het kopje afhalen.

Geen zin om te koken?

We begroeten u graag eens in onze slagerij-/
poelierszaak, mijn team en ik zijn u graag 
van dienst.
Riny van Esch
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Al maanden zijn Rob en Anne-
lou bezig bij lokale ondernemers 
cadeaus te reserveren voor hun 
cadeaupuntensysteem. Uitgaans-
centrum Lunenburg en cc De 
Pas worden voor de gelegenheid 
omgebouwd tot een sfeervolle 
‘shopping mall’. Sieraden, tassen, 
apparaten, woonaccessoires, basic 

kleding, kappersbonnen en spullen 
uit de wereldwinkel liggen verlei-
delijk uitgestald en kunnen worden 
uitgekozen via het cadeaupunten-
systeem. Zelfs is gedacht aan de 
mensen die het geld liever aan een 
goed doel besteden. De Stichting 
Leergeld is lokaal actief voor kin-
deren die door gebrek aan finan-

ciële middelen niet mee kunnen 
doen met leeftijdgenootjes. Dat is 
het goede doel van dit jaar.

meer dan twee vliegen in een klap
Dankzij het slimme concept van 
Bubbles, Bites & Gifts hoeven on-
dernemers minder tijd te besteden 
aan het bedenken van een kerst-
pakket, worden medewerkers in 

de watten gelegd tijdens een luxe 
ontbijt, buffet of aangeklede bor-
rel, kunnen zij zelf hun cadeau 
uitkiezen én wordt de lokale mid-
denstand gesteund. De organisatie 
is helemaal in handen van Bubbles, 
Bites en Gifts! er zijn dan ook al 
aardig wat bedrijven die hebben 
geboekt voor een ontbijt, buffet 
of borrel. De een exclusief voor 

Advertorial

Bubbles,
Bites & Gifts
Cadeau zonder zorgen

Rob Hoevenaars: “Het moet een feest zijn”

een vrijwilliger achter de schermen
St. Servatiussleutel voor Wim Meulenbroek

Geheel verrast liet de ontvanger, 
Wim Meulenbroek zich de ‘St. Ser-
vatiussleutel’ opspelden. Naast de 
zorg voor zijn gezin, waar hij dui-
delijk heel trots op is, is Wim al vele 
jaren een van de stille krachten van 
de parochie. Wim heeft tientallen 
jaren heel veel werk verzet voor 
de parochie. Behalve zijn taak als 
collectant heeft hij ook achter de 
schermen een grote bijdrage, hij 
heeft de ledenadministratie, de 
administratie van de kerkbijdrage 
in zijn pakket van vrijwilligerswerk 
zitten. 
De verhuizingen worden bijgehou-

den en alle veranderingen in zijn al-
gemeenheid. Dit is een enorm tijd-
rovende klus. Het kost ook vooral 
heel veel tijd die niemand ziet. ex-
tra mooi dat Wim Meulenbroek in 
het zonnetje gezet werd in bijzijn 
van de 90 vrijwilligers. 

Wim is een ervaren vrijwilliger, 
vroeger heeft hij ook voor de 
bouwbond veel administratie bij-

gehouden. Hij kan mooie verhalen 
vertellen over zijn vrijwilligerswerk, 
vele bijzondere belevingen kwa-
men voorbij in al die jaren. Zo heeft 
hij het eeuwenoude systeem al 
jaren in zijn vingers zitten, deson-
danks toonde hij een positieve in-
zet om op zijn leeftijd en trouw aan 
zijn oude systeem, toch de omslag 
te maken naar een nieuw systeem. 
Dit bracht extra uren inwerktijd met 

zich mee en op 73-jarige leeftijd 
gaf ook de helpdeskmedewerkster 
de complimenten dat hij op deze 
leeftijd de nieuwe werkwijze zo 
snel oppakte. Dit is ook door de 
parochie opgepikt, een dankbe-
tuiging van dit formaat nam Wim 
Meulenbroek met dankbaarheid 
aan. 

HeeSWIJK-DINTHeR – Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van de parochie St. Servatius te dinther wor-
den alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet voor de parochie. dit jaar werd tijdens deze avond geheel onver-
wacht ook een St. Servatiussleutel uitgereikt. deze St. Servatiussleutel wordt bij hoge uitzondering verleend 
aan personen die een bijzondere bijdrage hebben verleend aan de parochie. op de sleutel bevinden zich vijf 
kruisjes in de baard van de sleutel. de sleutel is op veel beeltenissen van Sint Servaas te zien, samen met zijn 
pelgrimstaf.

Pastoor Jansen en Wim Meulenbroek

BeRNHeZe - een week voor Kerst worden uitgaanscentrum 
Lunenburg in Loosbroek en cc De Pas in Heesch omgeto-
verd tot één groot cadeauparadijs. Bedrijven die hun kerst-
viering hebben uitbesteed aan Rob Hoevenaars en Annelou 
van Noort, eigenaars van Bubbles, Bites & Gifts (in samen-
werking met cc de Pas en Uitgaanscentrum Lunenburg), 
hebben bij hen meteen ook het verzinnen van een passend 
geschenk uitbesteed. 

www.bubblesbitesandgifts.nl 
T 06 47570367 of 06 17367148

het eigen bedrijf, de ander ziet 
mogelijkheden voor netwerken en 
schrijft in op een bedrijvenmixvie-
ring. Wat men ook kiest; succes 
is verzekerd. Rob en Annelou zijn 
niet tevreden voordat iedereen blij 
de deur weer uit gaat met een ca-
deau of voedingsmiddelenpakket.

Tuincentrum LipsGroen 
gaat  eind december 

sluiten

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 5388 HM  Nistelrode, www.lipsgroen.nl

Openingstijden:  ma t/m vrij 9.00 -18.00 uur, 
 za  8.00 -17.00 uur

Leegverkoop van alle 
kerstartikelen, woonaccessoires, potterie, kamerplanten, 
gereedschap, bestrijding- en voedingsmiddelen, 

bloembollen, zaden, rieten manden, tuinmeubels, 

vijver en tuinartikelen, Capi potten en Nesling doek.

LipsGroen Hoveniers en FeelGoodgarden blijven 
op hetzelfde adres doorgaan.

Voor meer info zie www.lipsgroen.nl

Lipstuincentrum_109x109_wk41.indd   1 18-10-2012   21:46:32
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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
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24
tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
schoonstraat 21
tel: 0412-450802
spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37
tel: 0412-451355
spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
tel.: 0412-465500

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
tel.: 0413-292350
spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis veghel
tel.: 0413-381848.
BerneZorg 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
BerneZorg Thuis
Zijlstraat 1
tel.: 0413-298100

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13
tel.: 0412-611250
spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in oss.
tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020

LOOSBROEK
huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in heeswijk 
& nistelrode.
De huisartsen uit de regio 
draaien diensten in Loosbroek.

HeeSWIJK-DINTHeR - In de bus 
naar den Bosch raak ik in gesprek 
met Marjan, ze is geïnteresseerd in 
mijn werk en heeft soms ook wel 
eens behoefte aan ondersteuning.
“Hoe gaat dat dan precies?” vraagt 
ze.
“Nou, mensen komen naar ons toe 
met een hulpvraag. Dat kan van 
alles zijn, bijvoorbeeld het oplos-
sen van stressklachten, lichamelijke 
klachten, problemen in relaties of 
op het werk. Of ze willen iets leren, 
zoals: beter communiceren, gren-
zen stellen, omgaan met lastige si-
tuaties, enz.”
“Stel dat jij contact met ons op-
neemt, dan beginnen we met een 
gratis intakegesprek. Je vertelt over 
je hulpvraag en we kijken samen of 
je bij ons aan het juiste adres bent. 
Het is belangrijk dat er ook een 
‘klik’ is tussen ons, want het gaat 

om persoonlijke zaken en dan is het 
belangrijk om je veilig te voelen.“
“en dan, wat doe je daarna?” 
vraagt ze.
“Daarna is het maatwerk. Bij licha-
melijke klachten pakken we stress 
of energetische problemen aan met 
NSR of hypnotherapie. Bij coaching 
onderzoeken we samen wat je no-
dig hebt. Daarbij sta jij centraal; 
uitgangspunt is dat jij alle talenten 
in huis hebt om het leven te leiden 
dat bij jou past. Wij helpen je om 
je daarvan bewust te worden en je 
verder te ontwikkelen. Het draait 
meestal om vragen als: Wie ben ik, 
wat kan ik en wat wil ik?”

De bus stopt, ze neemt mijn visite-
kaartje aan. “Ik bel je nog,” zegt ze 
terwijl ze uitstapt. De bus trekt op, 
door het raampje zie ik haar lang-
zaam uit het zicht verdwijnen.

Hoe gaat dat dan?

Avila coaching Heeswijk-Dinther. Lid van VIV/SRBAG/cMI
Tel: 073 6572824 | 06 4347 5558 | 06 2113 9270
info@avilacoaching.nl www.avilacoaching.nl

Advertorial

HeeScH - Van 7 tot 13 oktober is 
weer de jaarlijkse collecte van de 
brandwondenstichting gehouden 
in heel Nederland. 
In Heesch werd de collecte voor 
de 20ste keer gehouden. en ook 
in 2012 hebben de inwoners van 

Heesch weer gul gegeven aan de 
collectanten, met een opbrengst 
van € 1.276,23. Graag bedanken 
wij alle inwoners van Heesch. en 
ook een bedankje voor onze col-
lectanten, die zich telkens weer 
inzetten.

Gift voor Nederlandse 
brandwondenstichtingbrandwondenstichting

HeeSWIJK-DINTHeR
naar den Bosch raak ik in gesprek 
met Marjan, ze is geïnteresseerd in 
mijn werk en heeft soms ook wel 
eens behoefte aan ondersteuning.
“Hoe gaat dat dan precies?” vraagt 
ze.
“Nou, mensen komen naar ons toe 
met een hulpvraag. Dat kan van met een hulpvraag. Dat kan van 
alles zijn, bijvoorbeeld het oplos-
sen van stressklachten, lichamelijke 
klachten, problemen in relaties of 
op het werk. Of ze willen iets leren, 
zoals: beter communiceren, gren-
zen stellen, omgaan met lastige si-
tuaties, enz.”
“Stel dat jij contact met ons op-
neemt, dan beginnen we met een 
gratis intakegesprek. Je vertelt over 
je hulpvraag en we kijken samen of 
je bij ons aan het juiste adres bent. 
Het is belangrijk dat er ook een 
‘klik’ is tussen ons, want het gaat 

met een hulpvraag. Dat kan van 

15 JaaR

15 JaaR

15 JaaR
20 JaaR

De middag vindt plaats in en rond 
de kapel van het ziekenhuis in Oss 
en begint om 13.30 uur. Kinderen 
(en hun ouders) kunnen vrijblij-
vend binnenlopen tot 16.00 uur. 
Aanmelden is niet nodig. De ver-
pleegkundig specialist kinderaller-
gie is aanwezig. Zij beantwoordt 
vragen over bijvoorbeeld voedsel-
allergie, hooikoorts of eczeem. er 
zijn standjes waar door de micro-
scoop bekeken kan worden hoe 
huisstofmijt eruit ziet. 

Getoond wordt hoe huidtesten 
worden uitgevoerd. Met een huid-
test kan worden opgespoord of 
en voor welke stoffen een allergie 
bestaat. De kinderlongverpleeg-
kundige is aanwezig en zij beant-
woordt vragen over piepen en 

puffen bij astma. Bezoekers kun-
nen zelf meedoen aan een zalf- 
en smeer workshop. Verder is er 
informatie over immunotherapie, 
koemelkallergie en wat is nou een 
anafylactische shock? Maar er is 
nog veel meer te doen en te zien. 

Aanleiding voor deze speelse in-
formatiemarkt voor kinderen is de 
ingebruikname van het regionaal 
Kinderallergiecentrum van zieken-
huis Bernhoven. De avond ervoor, 
op dinsdag 30 oktober vindt een 
lezing over allergie bij kinderen 
plaats in het kader van de serie 
‘Dokter op Dinsdag @ Bernhoven’, 
aanvang 19.30 uur, kapel, zieken-
huis Bernhoven Oss. (Voor deze 
avond is aanmelden via psb@bern-
hoven.nl wél gewenst).

Informatiemiddag voor 
kinderen met allergie

BeRNHeZe - In ziekenhuis Bernhoven staat allergie deze maand cen-
traal. op woensdagmiddag 31 oktober vindt een speciale informatie-
middag plaats voor kinderen (en hun ouders) over allergie bij kinderen.

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19

Jong belegen winnaar 
Bernhezer liedjesbal

een nieuwe club dit jaar waren de 
Stubeplekkers die het lied ‘Oh hier 
is het goed’ vertolkten. een gezel-
lige groep en volgens de jury met 
veel potentie, een belofte voor 
volgend jaar. De ex-prinsen met 
‘tis fist in ’t Weversrijk’ en hierna 
De Hossende Wevers met ‘Hé Hal-
lo’ sloten de 1e ronde af.
Na de pauze die muzikaal opge-
luisterd werd door de Dûrzakkers 
werden de scores bekend gemaakt.
7. ex-prinsen: 93 pnt.
6. Raad van elf: 99 pnt.
5. Oude Garde: 102 pnt.
4. Stubeplekkers: 107 pnt.

De nummers 1 t/m 3 moesten nog 
een keer optreden en hierna wer-
den de punten van beide optre-
dens bij elkaar opgeteld. De uitein-
delijke uitslag van de publieks- en 
vakjury was als  volgt:
1. Jong Belegen: 177 pnt.
2. De Dûrzakkers: 175 pnt.
3. De Hossende Wevers: 162.5 pnt.
Jong Belegen werd de winnaar 
met het nummer ‘D’n Dweil’ en 
mag binnenkort een cD opnemen 
in de studio.
Anke, Marij, Erna en Mirjam 
namens DeMooiBernhezeKrant 
gefeliciteerd met deze overwinning.

NISTeLRODe - Gerdie van den Heuvel en Gerard Janssen waren de pre-
sentatoren van deze avond. Na een hartelijk welkom werd geloot voor 
de volgorde waarop de deelnemers het podium zouden betreden deze 
muzikale avond. de dûrzakkers mochten het spits afbijten met het num-
mer ‘m’n eige navigaotsie’. de ouwe Garde, winnaar van 2011 ging 
als 2e het podium op. ze hadden gekozen voor het nummer ‘Nisserois 
Talent’, geschreven door linda van delst. Jong Belegen die bijna elk jaar 
bij de top 3 eindigd zong het lied ‘d’n dweil’, zij werden opgevolgd 
door de raad van elf met het nummer ‘Nisseroi wordt weer Weversrijk’.

V.l.n.r.: Mirjam, Marij, Erna en Anke
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse leven.

oud
Ik word oud. Versleten. Ik betrap mezelf er op dat ik een hang naar 
nostalgie heb. Ik behoor bijna tot de omroep Max doelgroep. Vijftig 
tinten grijs gaat bij mij over mijn haarkleur.

Ik betrap mezelf er op dat ik steeds meer het woordje ‘vruuger’ 
gebruik als ik met mijn jongere teamgenoten aan het praten ben. 
Ik haakte af toen ze over de nieuwste FIFA-game begonnen met 
flitsende graphics. Ik dacht met weemoed terug aan onze eigen 
familie Nintendo 8 bit met Super Mario en Duck Hunt. Het was een 
rib uit het lijf van Sinterklaas, maar wat hebben we plezier gehad 
tijdens regenachtige herfstvakanties. Ik durfde de jonkies daarna niet 
eens deelgenoot van mijn Commodore 64 avonturen te laten worden. 
Ze hoorden het in Keulen donderen zou dan het understatement van 
het kantinejaar zijn.

Het overkwam me pas ook toen ik naar de bibliotheek ging. Vol 
trots liep ik met een literair verantwoorde stapel boeken naar de 
balie. De bibliothecaresse keek me niet begrijpend aan toen ik mijn 
boeken op haar tafel legde. “Ik heb mijn keuze gemaakt. Deze kunt u 
afstempelen”, zei ik vriendelijk. Met een proestende lach verwees de 
mevrouw me naar de high-tech computer waar ik mijn boeken alleen 
maar op hoefde te leggen. De datum waarop de boeken weer retour 
moesten zijn, stond op het bonnetje wat er automatisch uit kwam 
gerold. Ik wist niets anders uit te brengen dan die verschrikkelijke 
ouwelijke zin: “De techniek staat voor niets tegenwoordig...” 

Ze zeggen dat jong van geest het belangrijkst is en dat je zo jong bent 
als je jezelf voelt. Ik denk dat die mensen die dat zeggen niet meer 
sporten met jongere mensen en nooit naar de bibliotheek gaan. 

Column
de bLIekers

Van de Akker is het meest bekend 
om de rolluiken en de zonwerin-
gen voor buiten. Ondertussen zijn 
er veel meer mogelijkheden voor 
bescherming, verfraaiing en uit-

breiding van uw huis. een van de 
nieuwste uitbreidingen van de mo-
gelijkheden is het kunststof kozijn, 
buitendeuren en alle accessoires 
die je daarbij maar bedenken kunt. 

De prachtige zonwering van alu-
minium en houten jaloezieën voor 
binnen, houden het licht van de 
zon tegen. Deze zonwering en ook 
de plissé- en rolgordijnen worden 

door de heren van Van de Akker 
deskundig en snel gemonteerd en 
zijn in kleur leverbaar. Zo hoeft u 
meteen niet meer op gordijnen uit!

WAT eeN lUXe
Ook nieuw zijn de terrasoverkap-
pingen. Die worden opgemeten 
en op maat gemaakt van glas of 
polycarbonaat, afhankelijk van de 
situatie ter plaatse en uw wensen 
hierin. Mocht u daarna beslui-
ten dat zijwanden en schuifwan-
den ook wel aardig zouden zijn, 
dan kan dat ook. Spotjes kunnen 
worden ingebouwd en, omdat we 

toch bezig zijn met verfraaiing en 
gemak, kunnen we meteen door-
gaan met het laten aanbrengen 
van zonwering op of screens aan 
de voorzijde van de overkapping; 
met elektrische bediening! 

VrIJBlIJVeNde PrIJSoPGAVe
Bijna zouden we de oorsprong 
van het bedrijf overslaan. Bij Van 

de Akker vergeet men dat niet. 
De zonwering voor buiten blijft. 
evenals de rolluiken. en omdat al-
les maatwerk is, komen Albert of 
Wout de maat nemen voor een 
gedegen prijskaartje, voordat u 
besluit tot aanschaf over te gaan. 
Geheel vrijblijvend! 

NoodGeVAlleN
Ook al zitten op de producten van 
Van de Akker de benodigde keur-
merken voor kwaliteit en politie en 
geven zij garantie gedurende een 
vastgestelde periode, een onge-
lukje is zo gebeurd. Daar kan geen 

garantie tegenop. Daarom heb-
ben de technici zich bekwaamd 
in reparatie van alle onderdelen 
en worden cruciale onderdelen op 
voorraad gehouden. In noodge-
vallen zullen ze niet schromen een 
tussentijdse oplossing voor te stel-
len, bijvoorbeeld bij inbraak met 
schade of brand.

HeeScH - Wie Van de Akker hoort denkt aan zonwering. Maar Van de Akker heeft nog veel 
meer te bieden dan zonwering met de juiste service en garantie. Vol trots willen de eigenaars 
van Van de Akker hun producten laten zien op zondag 28 oktober tussen 11.00-16.00 uur.

“Wij leveren kwaliteit in kozijnen” Foto: Marcel van der Steen

KUnStStOF KOzij nen en BUItenDeURen 
InCLUsIef montage en servICe

zelf kIJkeN
Zondag 28 oktober kunt u zelf een kijkje gaan nemen bij 
Van de Akker. U bent van harte welkom tussen 11.00-16.00 uur 
aan de Zoggelsestraat 21A, 5384 LL Heesch. T 0412 453113, 
www.akker-zonwering.nl. 

28 oktober laat Van de akker zien wat zij in huis hebben

Van de Akker, ook kunststof kozijnen

Advertorial

Leuk voor echte dierenvrienden 
Kinderboerderij Nissebisjes organiseert een dag rondom dieren

Twee jaar geleden werd de kin-
derboerderij geopend en heeft het 
een mooie naam gekregen; Stich-
ting Kinderboerderij De Nissebisjes 
en is iedere dag open voor jong en 
oud. De kinderboerderij aan het 

Maxend is een initiatief van: buurt-
bewoners, brede school de KanZ 
(met daarin Kinderdagverblijf de 
Benjamin, basisschool ‘t Maxend, 
stichting Kleur, peuterspeelzaal 
‘t Hummeltje) en Zorgcentrum 

Laarstede.  er zijn 2 varkens, 2 
schapen, cavia’s die intussen al-
weer kleintjes kregen, konijnen en 
kippen. elke dag worden de dieren 
verzorgd door een team van vrij-
willigers, die u deze open dag ook 
vast zal zien.  Kom gerust een kijkje 
nemen op Maxend 6, links naast 
Brede School de KanZ.

www.kinderboerderijnistelrode.nl

NISTeLRODe - de open dag op 28 oktober zal van 11.00 tot 15.00 uur 
veel vertier brengen.  een luchtkussen, vogelhuisjes versieren, pannen-
koeken eten en natuurlijk is er ook wat drinken bij. Voor de echte die-
renvrienden is er deze zondag van 11.00 tot 15.00 uur genoeg te doen. 
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Reünie jongensschool
klas 1 – april 1936 - oktober 1937

Want deze reünie wordt slechts 
om de 5 jaar gevierd. Vele van de 
oud-klasgenoten zijn over de hele 
wereld uitgezwermd vooral naar 
canada en Australie, maar het 
overgrote deel woont nog in Ne-
derland en zelfs in Noord-Brabant. 

Behalve Meester Krijnen zijn alle 
onderwijzers en onderwijzeres-
sen reeds overleden. Van het oor-
spronkelijke organiserende comité 
zijn van de 4 personen, alleen Jan 
van Nuland en christ cuijpers nog 
over. 

Onze klas bestond uit 59 perso-
nen, waarvan er inmiddels 17 zijn 
overleden. 22 Klasgenoten waren 
op deze reünie aanwezig, naar 
onze mening, nog best een flink 
aantal. Net als alle deelnemers zien 
ook wij uit naar onze 80ste verjaar-
dag, zodat we dan weer met even-
veel plezier onze 6e reünie kunnen 
vieren Tot slot danken wie Tonnie 
van es met zijn personeel voor de 
uitstekende   verzorging van deze 
middag.

NISTeLRODe - Voor het 5e jaar in successie organiseerde ons comité op 
6 oktober 2012 onze reünie. deze keer in de prachtige nieuwe locatie 
van Tonnie van es aan het raadhuisplein. Alle deelnemers, met hun 
dames, zijn inmiddels 75 jaar of ouder, en zien nu reeds halsreikend uit 
naar hun 80ste verjaardag. 

Het is geen cursus, maar een in-
loopcafé waar iedereen verder 
werkt aan een eigen handwerk. 
Het is dé plek voor liefhebbers van 
textiele werkvormen en handwerk 
om elkaar te ontmoeten, inspireren 
en verder te helpen. Tegenwoordig 
wordt er op allerlei vlakken creatief 
gewerkt, variërend van beroemde 
gebreide mutsen tot aan ‘urban 
knitting’ (waarbij bijvoorbeeld alle-
daagse objecten als lantaarnpalen, 
vazen, theepotten e.d. versierd 
worden met brei- en haakwerken). 

Ben je een beginneling of een 
5-sterren kunstenares, we zijn er-
van overtuigd dat je een gezellige 
avond zult hebben. We beginnen 
tijdens de wintertijd (november, 
december, januari, februari en 
maart) op de 1e donderdag van de 
maand, tussen 19.30 uur en 21.30 
uur. Loop binnen als je zin en tijd 
hebt, je hoeft er niet klokslag 
19.30 uur te zijn, maar 21.30 uur 
stoppen we wel (voorlopig: bij veel 
animo kunnen we andere tijden en 
extra dagen bespreken).

Wie een naald, een draad en een 
goed humeur meebrengt is wel-
kom.
Voor de kosten hoeft je het niet te 
laten, deelname is gratis! Alleen 
de consumpties die je gebruikt zijn 
voor eigen rekening.
Ik hoop andere liefhebbers te ont-
moeten op donderdag 1 november 
2012 om 19.30 uur, tot dan.
Info 06-53180803

Handwerkcafé in De Wis
LOOSBROeK - Handwerken begint weer populair te worden. Samen 
handwerken is nog gezelliger! In een handwerkcafé doe je alles met een 
‘steekje’: haken, breien, borduren en anderen dingen die je zoal met 
garen en stof kunt doen. 

tips
van de hovenIer
Nog eveN de tuiN iN voordat
het koud wordt

We hebben de afgelopen tijd een paar prachtige dagen gehad. Die 
mooie, bijna zomerse dagen zo laat in het najaar worden ook wel ‘ou-
dewijvenzomer’ genoemd, maar volgens mij hebben we allemaal – jong 
en oud - van die toegift genoten. Ongetwijfeld hebt u de al afgevallen 
bladeren van de bomen bij elkaar geharkt en ze op een hoop gelegd 
om te laten composteren. Als u daar niet de ruimte voor hebt, hebt u 
ze misschien klaar liggen om weg te brengen. Als voorbereiding op de 
winter kunt u nu ook het steunmateriaal bij de vaste planten in de border 
weghalen. en, hebt u een moestuin, dan kunt u ze daar ook weghalen en 
wegzetten tot ze het voorjaar weer van pas komen bij de ongetwijfeld 
uitbundige groei die we dan weer krijgen. 
De bomen laten nu echt hun bladeren vallen, de straten en perken liggen 
vol met bewijslast! Dat betekent dat de sappenstroom in de boom tot 
stilstand is gekomen. U kunt nu dus veilig snoeien bij de esdoorn, noten-
boom en berk. Vorm- en leibomen kunnen nog een keer geknipt wor-
den en ook de bladverliezende hagen kunnen voor de kou nog in vorm 
worden geknipt. Vergeet u niet om ook de druif nog even te snoeien, 
zodat u – of de vogels - ook volgend jaar kunt genieten van die heerlijke 
vruchten. 

Als ik de weerberichten voor de komende weken goed heb beluisterd, 
is de tijd van uitgebreid in de tuin zitten voorbij voor dit jaar. Sommi-
ge tuinmeubelen kunnen uitstekend tegen alle weersomstandigheden, 
maar de meeste tuinmeubelen kunt u maar beter opbergen of afdekken. 
Dat laatste moet u echter pas doen als u zeker weet dat de tuinmeubelen 
goed droog zijn.

Fons Baerken, hovenier

www.mooihdl.nl

hdl.nl

De herfst heeft ons veel meer te 
bieden dan adembenemende tafe-
relen. De economische gesteldheid 
in ons land vraagt om voordelige 
uitgaansmogelijkheden. 
De herfst lijkt hiervoor uitgevon-
den;  voor jong en oud biedt de 
natuur ontspanning in vele vor-
men. Het zijn verzamelmaanden; 
eikels, (tamme) kastanjes, noten 
er is genoeg te vinden. Ook den-
nenappels zoeken is een leuke be-

zigheid voor het gezin, om te ver-
werken in herfststukjes  maar ook 
verspreiden ze bij verbranding in 
het haardvuur een heerlijke geur.
De dagen worden korter en  
’s avonds mag het kaarslicht eerder 
aan. De gezellige lange avonden 
bieden genoeg ruimte voor dat 
spannende boek of gezellige spel. 
 

Vier de herfst!

De HeRfst: meer dan een kleurrijk palet 
BeRNHeZe – onze prachtige gemeente heeft vele gezichten. de seizoe-
nen geven de inwoners  steeds een nieuw schilderij om van te genie-
ten.  de zomertijd eindigt aanstaande zaterdag op 28 oktober 2012 om  
3.00 uur, de tijd gaat dan 1 uur achteruit. Het lijkt echter alsof de herfst 
zich niets aantrekt van onze klok, afgelopen week mochten we al volop 
genieten van de meest prachtige herfstplaatjes.

‘t Loo in nistelrode
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Advertorial

Op een creatieve leest geschoeid: 
je eigen schoen samenstellen!

Hij heeft een schoenentik: Hij heeft 
meer schoenen dan zijn vrouw! 
Maar dat is niet gek, want schoenen 
zitten in zijn genen. “Schoenenfa-
briek, schoenenwinkels, schoenen-
makerij: het zit generaties bij ons 
in de familie. Ik ben schoenmaker 
in hart en ziel. Ik weet álles van 
schoenen door mijn vakopleidingen 
en jarenlange ervaring, want heb 
alle soorten wel onder handen ge-
had voor reparaties. Nu deze kans 
voorbij komt, om in samenwerking 
met de ambachtelijke schoenenfa-
briek in Schayk, herenschoenen aan 

te kunnen bieden geheel op wens 
van de klant, heb ik die met beide 
handen aangegrepen. en natuurlijk 
blijf ik ook gewoon schoenen repa-
reren!”

Met Brabants vakmanschap een 
unieke schoen. eentje die niemand 
heeft: jouw eigen schoen! www.
kopsshoes.nl biedt het u aan. 
er gingen al velen voor. “Op de 
website vind je een impressie van 
schoenen die reeds voor klanten 
gemaakt zijn. er is alle ruimte voor 

eigen creativiteit: zelfs de kleuren 
stiksels of de kleur van zolen kunt 
u kiezen. Het is ook mogelijk om 
een bedrijfslogo of zelfs een foto in 
het leer te printen of er tekst op te 
borduren: uw initialen of bedrijfs-
naam. Het is een duurzame schoen 
die voldoet aan de moderne eisen. 
De dempende binnenzool is uit-
neembaar zodat het ruimte biedt 
voor eigen inlays. De modellen zijn 
nooit uitverkocht! De ‘standaard’ 
leest past bijna iedereen. een hoge 
of lage wreef zijn geen probleem, 

omdat de schoen op maat wordt 
gemaakt. Voor echt moeilijke voe-
ten kunnen we zelfs een leest op 
maat maken waar alles op ge-

maakt kan worden. Kortom alles 
is mogelijk. Het spreekwoord: wie 
de schoen past trekt hem aan is bij 
ons niet van toepassing, want hij 
past altijd!” Alle maten zijn lever-
baar. 

heesWIJK-DInther – Carlo kops biedt de mannen iets unieks aan: een herenschoen op Italiaanse leest geschoeid van de allerbeste kwaliteit 
leer, suède, lak en nubuck, die je zelf kunt samenstellen. “de kracht zit ‘m in de combinatie van kleuren en materialen. de basis is een Italiaanse 
leest, maar deze is aangepast op de wat bredere voet van de Nederlandse man. kleuren en de meer dan 40 soorten leer, kun je combineren naar 
eigen keuze. Ik kom bij u thuis met een passerie en de kleuren- en materiaalstalen. de mogelijkheden zijn legio: van ingetogen tot extravert. dus 
voor jong en oud. We zoeken samen naar de schoen die bij u past. ook als u moeilijke voeten heeft. Want deze schoen is maatwerk én verras-
send betaalbaar!” 

sChoenen 
VOOR IeDeReen!

Carlo Kops weet alles van schoenen

Voor meer informatie: 
www.kopsshoes.nl. 
Carlo informeert u graag!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn 
dan dat u heeft durven denken.

Kies voor 
uw voordeel

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80  

Ons voordeel is ook 
uw voordeel!

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291980 
of 0413-291205

KIES VOOR UW 
VOORDEEL!!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn  
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

Loop eens even binnen of 
neem contact op met:
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kleur en figuuranalyse
Workshop bij ToBme Fashion op 5 november

HeeScH - Ik vind zo veel leuk, wat 
staat mij nu het beste? Ik kan geen 
keuzes maken, mijn figuur is ver-
anderd… Ik heb een maatje meer 
gekregen, ik ben veel afgevallen… 

Herkenbaar? 
We hebben zo allemaal onze twij-
fels en onzekerheden en dat mag, 
daar zijn we mens voor. Maar las-
tig is het wel en het ontneemt veel 
vrouwen toch de zin om te gaan 
winkelen en al helemaal om te 
gaan passen. Jammer toch? Het 
kan ook anders... Het uitgangs-
punt is dat we allemaal mens zijn, 
in dit geval vrouw zijn. en zo willen 
we ons ook voelen: Vrouw! 
Daarom hebben we binnenkort 
een workshop in onze winkel TO B 
Me die op deze avond alleen voor 
een kleine groep beschikbaar is. 
In samenwerking met DITS crea-
tive Thinking is er een programma 
gemaakt die op een persoonlijke, 
inspirerende en creatieve manier 
u een duidelijk beeld geeft welke 
kleding het best bij u past. 

Wat kunt u verwachten op deze 
avond 
een persoonlijke kleur- en figuur-
analyse. Moodboard maken; ge-
past kledingadvies met de mo-
gelijkheid om te passen en te 
proberen. 
Voor het creatieve deel hoeft u 

echt geen ‘crea bea’ te zijn. 
Door een moodboard te maken 
denk je na over wat je ziet en aan-
spreekt en leer je keuzes te maken. 
De dames van DITS creative Thin-
king helpen je bij je keuze en bij 
het maken van je moodboard. Dit 
is een belangrijke en goede oefe-
ning om creatief te denken. Maar 
vooral ook leuk en inspirerend! 

Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd en daarbij geeft 
TO B Me op deze speciale avond 

15% korting op de kleding van uw 
keuze! 

Omdat het hier om een persoon-
lijke workshop gaat is het aantal 
deelnemers zeer beperkt en vra-
gen we u tijdig aan te melden. De 
kosten zijn € 30,= per persoon en u 
ontvangt een persoonlijk mapje 
met de omschreven analyses. 

Meldt u a.u.b. aan in de winkel, 
of via info@tobeme.nl of bel even 
naar 0412-450440.

De HeRfst: meer dan een kleurrijk palet 
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Theater 2012/2013
Mathilde Santing    02 november   2012  aanvang 20.15 uur 
Van der AA’s en Zekhuis  10 november   2012   aanvang 20.15 uur
Mark van de Veerdonk 11 januari   2013        aanvang 20.15 uur
Dirk Scheele *  26 januari   2013        aanvang  14.00 uur 
      of 16.00 uur
Guido Weijers**  17 april        2013         aanvang 20.15 uur

Kaartverkoop start op zondag 9 september bij de balie van Mariëndael 
van 13.00 tot 16.00 uur. Vanaf 10 september te koop bij het VVV en 
Mariendael.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.mariendael.nu

*)   2 voorstellingen
**)  max. 4 kaarten per persoon

Laan van Henkenshage 2 - 5492 BH Sint-Oedenrode - T 0413 47 40 31
www.mariendael.nu - info@mariendael.nu

Wk apenkooi gewonnen door mr. Blue

Tim was verkleed als een van de 
leden van de Blue Men Group en 
werd daarom Mr. Blue genoemd. 
In de finaleronde had Mr. Blue een 
paar onmogelijke ontsnappingen 
aan de tikker. Uiteindelijk waren 
er nog twee deelnemers over. Het 
werd spannend maar uiteindelijk 

was het Tim Verstegen alias Mr. 
Blue die uit de handen van de tik-
ker kon blijven en dus wereldkam-
pioen is geworden.
een ereronde over het parcours, 
een grote beker en 2 weekend-
tickets voor Festyland volgend jaar 
waren voor Tim.

NISTeLRODe – op zondag 14 oktober was 
er een Wk Apenkooi georganiseerd door 
BzB, tijdens het festyland. er was aan de 
deelnemers gevraagd om ludiek verkleed te 
komen en vooraf aan de wedstrijd werd er 
een parade gehouden. 

Buiten de vrouwen en de kinderen waren 
er ook een 25-tal mannen die de race aan-
durfden. de beste 5 zouden doorgaan naar 
de finale ronde. Hiervan was Tim Verste-
gen uit Nistelrode er één van.

op zondag 14 oktober was 

Veel vrienden en vriendinnen

Veertig jaar!  
Dit jaar vieren we het jubileum van 
twee leden die 40 jaar bij onze ver-
eniging zijn, elly Brouwers en Peter 
van der Voort. Twee steunpilaren 
van de vereniging die elk jaar weer 
hun partij meeblazen. Namens de 
bond kregen de jubilarissen van 
mevrouw van der Ven een speld en 
er waren natuurlijk mooie woorden, 
een bos bloemen en een dikke zoen 
van de voorzitter.

Bas-marimba
Aan  het begin van het concert 
werd de nieuwe bas-marimba over-
gedragen. Deze kon aangekocht 
worden dankzij de vrienden en ba-
ronnen en uit de inkomsten van de 
oud-ijzeractie. Fijn om te zien dat 
dat door onderlinge solidariteit en 
activiteiten mooie dingen kunnen 
worden gerealiseerd. 
Onder leiding van  onze diri-
gent  van de slagwerkgroep, Wim 
van Zutphen, werden een aantal 
stukken gespeeld waarin de extra 
klank en kleur die dit nieuwe in-
strument toevoegt mooi naar voren 
kwam.

op concours
Op 9 december gaat het orkest op 
concours en sinds de vakantie wordt 
extra hard geoefend om goed te 
kunnen scoren. Onder leiding van 
dirigent Mari van Gils wordt  hard 
gewerkt en de drie stukken die 
moeten worden gespeeld, goed 
onder de knie te krijgen. Het zijn 
de nummers ‘‘t Ministerie van Fan-
fare’, ‘Where  eagles soar’ en ‘Gul-
livers Travels’. Het concert werd 
afgesloten met de nummers ‘Floral 
Dance’ en ‘Funny Slides’.

Nieuwe Blazers
Het orkest is dit seizoen versterkt 
met 5 nieuwe koperblazers en heel 
opvallend het zijn 5 meisjes. Het is 
niet helemaal zonder risico om met 
nieuwe muzikanten op concours te 
gaan naar het concert van zondag 
geeft vertrouwen. Samen met de 
ervaren leden van het orkest werd 
er strak geblazen. De komende 
weken  zal er tijdens verschillende 
concerten flink geoefend worden. 
Bijvoorbeeld bij de Jumbo cup en 
diverse uitwisselingsconcerten in 
Oss en elst. Dat komt dus wel goed!

HeeSWIJK-DINTHeR - zondag  21 oktober gingen de deuren van Bern-
rode open voor het vrienden en jubilarissen concert van de koninklijke 
fanfare Sint Willibrord.

Herfstmarkt

“We waren te oubollig: 
dit jaar doen we het anders!”

Het humorgehalte ligt hoog in dit 
stuk. “Dat zorgt ervoor dat de 
groep het leuk blijft vinden om te 
spelen. eigenlijk wordt het steeds 
leuker in het traject naar de uitvoe-
ring toe. Als de spelers los komen 
van de boekjes, dán wordt er pas 
echt gespeeld. Alles wordt vrijer, 
ook de escort-dame in het stuk 
gaat helemaal los,” lacht Anne-

marie Bruin die de regie touwtjes in 
handen heeft. Zij speelde al jaren 
bij de toneelvereniging, maar toen 
de regisseur stopte heeft zij het 
overgenomen. “Vanzelfsprekend 
met het vertrouwen van de groep. 
Het is leuk om invloed op de rollen 
te hebben. Ik kan nu veel creativi-
teit kwijt in het totale beeldplaatje. 
Tijdens de uitvoering zit ik achter 

het toneel. Dan wil ik er zijn voor 
de spelers. Stuk voor stuk zetten 
ze hun rol goed neer en komen de 
typetjes goed uit de verf. We heb-
ben met elkaar voor iedereen een 
passende rol in dit stuk kunnen 
vinden.”
Souffleuze Marij v.d. Berg is er 
klaar voor: “Ik zit er en dat is voor 

de spelers vaak voldoende.” To-
neelmeester Gerard Verkuijlen ver-
wittigt zich serieus van zijn taken. 
Marga van eerd verzorgt de grime 
en dat is dit jaar een hele klus. De 
leescommissie Marij en Marij heeft 
een aantal stukken gelezen en in 
overleg met Annemarie is het Opa 
& co geworden. emile de Groot en 
Jos van eerd zijn ‘back on stage’. 
“er is een pikante, uitdagende rol 
weggelegd voor carol en zij voelt 
zich hier helemaal in thuis. Opa, 
zorgt voor veel hilariteit, omdat hij 
in zijn verwarring regelmatig met 
het hiernamaals communiceert. 
Onder de brug woont een dakloze 
in een doos en al deze verwikke-
lingen in combinatie met een rijke 
zakenfamilie, wordt lachen gebla-
zen.” Mieke van Schijndel zit al 21 
jaar bij de vereniging. “Ik speel de 
vrouw van de belastingdienst en 
kom alleen ellende brengen.” en 
wat voor ellende? Kom zelf maar 
kijken! Kaarten zijn telefonisch 
te bestellen via: 06-43778785 en 
kosten € 7,50.

HeeSWIJK-DINTHeR - Toneelvereniging Anders als Anders heeft goed geluisterd naar de opmerkingen van 
het publiek vorig jaar. “die vonden ons een tikkeltje ‘oubollig’, dus gooien we het over een andere boeg en 
komen met een leuk eigentijds blijspel. opa & Co bevat alle ingrediënten voor een avondje lachen!” Het 
blijspel wordt gespeeld op zaterdag 3 en zondag 4 november in CCServaes, dinther. Aanvang 20.00 uur.

Het WORDt LACHen!
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

Via de De MooiBernhezeKrant willen wij u aan het 
denken zetten en op de hoogte brengen over alles 
wat momenteel actueel is. 

soCiaL Media: #durFtevrageN
Langzaamaan verdwijnt het eeuwenoude gezegde; ‘Wie vragen 
worden overgeslagen’. Men ziet dat mensen met een ‘grote mond’ 
de halve wereld hebben. In dit geval verwijst de ‘grote mond’ niet 
naar de mond die we van onze ouders dicht moesten houden, 
maar naar de durf om te vragen. Mensen die beleefd vragen 
om een gunst krijgen vaak wat ze willen. Een ongebruikte fiets, 
overgebleven laptop, computerspellen, maar ook een gunst 
zoals oppassen, verhuizen of de zonnebank gebruiken; ofwel 
durftevragen.

Waar komt het vandaan
#durftevragen, hashtag durf te vragen, twitteren vele twitteraars. 
Heeft u het ook al eens langs zien komen? … een seconde gaat 
het door uw gedachte, waar komt dat vandaan? … meteen gaat 
u weer over tot de orde van de dag. Ik, nieuwsgierig waar het 
vandaan komt, durfde het vragen. 
Een aantal jaar geleden kwamen Herman Dummer en Nils 
Roemen op het idee van Durftevragen. Ze mochten een beurs-
stand vullen die over was tijdens een grote beurs. Ze richten de 
eerste ‘Durftevragen’ in: iedereen die binnenliep kreeg een boek 
en werd gevraagd: “Wanneer ga je tevreden naar huis?”
Zij ontdekten: Als je vraagt wat je echt wil, dan is de kans dat je 
dit ook daadwerkelijk krijgt aanzienlijk groter dan wanneer je het 
niet vraagt. Er zijn immers meer dan genoeg mensen die je graag 
een stap verder helpen in het realiseren van je droom. 
Wat begon met een vermoeden, verspreidt zich razendsnel over 
heel Nederland. De dagelijkse tweet-reach is meer dan 250.000 
mensen. 
Als we verder kijken, dan zien we dat dankzij sociale media 
als Twitter en de hashtag #durftevragen, het sympathieke idee 
uitgroeide tot een fenomeen, een nieuwe manier van denken. 
Meer weten?
Download gratis het boek  ‘Durftevragen en de kracht van sociale 
overwaarde’ hierin kun je lezen hoe je deze overwaarde kunt 
benutten, gewoon, door te vragen. 
http://durftevragen.com/boek

Column
mooI & onLIne

zorgeloos bbq-feest regelenzorgeloos bbqzorgeloos bbq

barbecue

dranken

partyhuur
Bestel online op

BBQenzo.nl

Check de acties op
@BBQenzo_nl

Deurtotaalmarkt.nl
De voordeligste deurenwinkel
van Nederland op internet!

Raamdecoratietotaalmarkt.nl

Raamdecoraties op maat,
voordelig online besteld!

COLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• restaurant 
 D’n Bonte Wever
• De Kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus hoeve
• Los door het bos
• heische tip

• vishandel venrooy
• Kaas van van den herik
• het Wafelhoekje
• De Kaaskoning

• Beauté totale Didi
• van der heijden
 Dakkappellen
• van schayk voF
• orangerie van tilburg
• rainbow center
• Beautytheek
• van ravensteijn 
 Assurantiën
• Wve schilderwerk
• trend zien & horen
• van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• v.o.F. van Berloo
• compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• etagereshop.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

etagereshop.nl

Op etagereshop.nl vindt men 
ongeveer 50 verschillende eta-
gères; het assortiment bestaat 
uit glazen, porseleinen, chromen 
en nikkelen etagères in verschil-
lende lagen. 
er wordt steeds getracht om het 
assortiment verder uit te breiden 
volgens de laatste trends. Heeft 
u een ‘etagèrewens’ die niet 
voorkomt op etagèreshop.nl 
dan gaat etagereshop voor u op 
zoek om uw wens te vervullen. 
etagereshop.nl werkt met een 
eigen voorraad etagères, hier-
door is de levertijd heel kort en 
ontvangt u de bestelling snel. 
elke bestelling vanaf € 25,- 
wordt gratis verzonden. Uiter-

aard is het ook mogelijk om de 
etagères in de showroom te be-
kijken en af te halen. 
De etagères zijn geschikt voor 
particulier en zakelijk gebruik. 
Vele winkels, hotels, restaurants 
en andere horecagelegenheden 
maken reeds gebruik van de eta-
gères van etagereshop.nl

een etagère is een leuk cadeau 
om te geven, maar zeker ook 
leuk om te krijgen. Denk bij-
voorbeeld ook aan de mogelijk-
heid om een gevulde etagère als 
kerstpakket te geven. Informeer 
naar de talrijke mogelijkheden 
bij etagereshop. 0412-764192 
of info@etagereshop.nl

HeeScH - etagereshop is een webshop van Paul & Maggy 
Peters uit Heesch. In 2007 zijn zij gestart met een web-
winkel voor woonaccessoires, maar in 2011 is de keuze 
gemaakt om alleen met etagères verder te gaan. 

www.etagereshop.nl | info@etagereshop.nl

Plaats uw eerste bestelling
bij de etagereshop.nl

Actie geldig tot 31-12-2012 - Kortingscode: Bernheze

en ontvang

10%
KORTING
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Wanneer het Nesterlé er eenmaal 
staat beschikt de kern van Nistelro-
de over een nieuwe ontmoetings-
plek voor jong en oud en waarin 
ook nog eens vele verenigingen 
hun intrek in kunnen nemen. Via 
deze weg wil ik dan ook verenigin-
gen, stichtingen en anderen bewe-
gen om hun weg te zoeken naar 

het Nesterlé, naar het gemeen-
schapshuis! Ik denk dat vele bewo-
ners trots zullen zijn op dit nieuwe 
gebouw en dat dit een pronkstuk 
wordt van de kern Nistelrode. Te-
vens alle complimenten aan het 
bestuur van de stichting welk 
voortdurend in de weer is om ver-
enigingen te bewegen gebruik te 

gaan maken van de luxe en ruime 
mogelijkheden van het gemeen-
schapshuis. 
Dus Bernheze kom op en vindt 
de weg naar het Nesterlé. Ik ben 
ervan overtuigd dat Nistelrode de 
komende jaren veel plezier gaat 
krijgen van het nieuwe gemeen-
schapshuis.

Bernheze Solidair: Voortgang 
Nesterlé gebouw Nistelrode

BeRNHeZe - Afgelopen week stond er in het Brabants dagblad een stuk geschreven 
waarin Jan Schaapsmeerders trots meldde dat het bouwen van het Nesterlé gebouw 
soepel en voortvarend verloopt en dat de bouwers voorliggen met het schema. Goed 
nieuws vind ik dat. 

Bas van der Heijden, raadslid

Bernheze 
Social Return is nog onvoldoende 
ingebed in de aanbestedingen die 
de gemeente Bernheze doet. Op-
drachtnemers komen nog te mak-
kelijk weg zonder Social Return. 
Social Return heeft als doel om de 
uitstroom naar werk te bevorderen 
voor mensen die zonder re-inte-
gratieondersteuning niet aan het 

werk komen. In diverse gemeen-
ten is Social Return al opgenomen 
in de aanbestedingen. In het bij-
zonder noemt de SP Bernheze de 
gemeente Roermond. Daar wil 
men in 4 jaar tijd 130 mensen te-
werkstellen via Social Return. Op-
drachtnemers voor de aanbeste-
dingen zijn verplicht mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 

in dienst te nemen. Roermond in-
vesteert ook in haar uitkeringsge-
rechtigden. Zij behalen eerst een 
VcA certificaat alvorens zij aan de 
slag gaan. Deze ‘best practice’ zou 
de SP Bernheze ook graag zien in 
onze gemeente. Op die manier 
kiezen we voor de sociale weg uit 
de crisis. Vooral voor mensen die 
het toch al moeilijk hebben.

SP: social Return ook in 
Bernheze dringend gewenst

BeRNHeZe - de rijksoverheid nam met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en 
aanbestedingen ‘Social return’ als contractvoorwaarde op. deze maatregel 
houdt in dat het rijk bij aanbestedingen boven de 250.000 euro in het contract 
opneemt dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden 
ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Het wordt hoog tijd dat 
op gemeentelijk niveau Social return een serieus onderwerp wordt.

Theo van der Heijden, Cor van Erp, Toon van Vugt, Raadsfractie SP

digitaal
De computer en internet zijn niet 
meer uit mijn leven weg te denken. 
Ik zie de grote voordelen. Ik ben 
redelijk handig met computers en 
werk er dagelijks mee. 
Mijn productiviteit neemt met de 
alsmaar voortschrijdende digita-
lisering toe. Artikelen schrijf ik op 
de computer, lees ze later nog eens 
door op mijn tablet, pas ze even-
tueel aan en mail ze, waar ik ook 
ben, voor de sluitingstermijn naar 

de redactie. Via sociale netwerken 
laat ik mijn mening horen en com-
municeer ik met mijn contacten. 
Winkelen kan bij de kachel, wan-
neer ik wil.

Verandering
Ik ben een voorloper als het om 
digitalisering gaat. Niet iedereen 
ziet de voordelen en kan deze ver-
andering aan. Toch is de digitali-
sering niet meer te stoppen en zal 
iedereen in meer of mindere mate 

in deze richting mee moeten gaan. 
Gelukkig wordt het steeds makke-
lijker, klantvriendelijker en zetten 
vrijwilligers zich in mensen te hel-
pen. De gevolgen voor bedrijven 
en winkels zijn groot. Dat is niet 
voor het eerst. Ontwikkelingen 
gaan door. Ook deze krant lees ik 
papierloos. 

www.demooibernhezekrant.nl 
(Red.)

Progressief Bernheze: papierloos

BeRNHeZe - Sinds een aantal weken ben ik de gelukkige eigenaar van een ta-
blet, een platte computer die je in de hand kunt gebruiken. leuk om mee te spe-
len en erg handig om mee te werken. mijn voornemen om papierloos te werken 
lukt. Geen dikke volle enveloppen meer van de gemeente in mijn brievenbus. 
Ik ga met met mijn tablet in mijn schrijfmap op weg naar het gemeentehuis. 
Voortaan altijd even dik.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Op zaterdag 27 oktober van 10.00 
tot 12.00 uur is er een open dag. 
Iedereen uit Bernheze is van harte 
welkom. Het thema van deze och-
tend is TOVeReN/GOOcHeLeN. 
Goochelaar Dries geeft een goo-
chelshow en is ook erg handig in 
het maken van ballonfiguren.
Lijkt het je leuk om een kijkje te ko-
men nemen.
De club op zaterdagochtend is be-

stemd voor jongeren van 6 t/m 12 
jaar. Ook op de vrijdagavondclub 
voor jongeren van 13 t/m 18 jaar is 
nog plek voor nieuwe leden. 

Heb je nog vragen, bel dan naar 
Annemarie van de crommert, tel. 
0413 364923
Okido, Locatie De Magneet
De Leest 45, Veghel
www.okidoveghel.nl

speciale jongerenclub 
Okido houdt open dag
VeGHeL - okido is een club voor kinderen uit het speciale onderwijs. 
elke twee weken op zaterdagochtend is er club okido van 10.00 tot 
12.00 uur. We zwemmen, knutselen, doen aan theater, dans, spel, ex-
cursies, speurtocht en nog veel meer. 

Programma kBo Cultureel
Als eerste treedt op het Senioren-
koor cantando uit Dinther, o.l.v. 
dirigente Marie-Astrid Zeinstra. 
Dit koor brengt in twee blokjes 
mooie luisterliedjes ten gehore. 
Vervolgens treden achtereen-
volgens op: Ad van Schijndel uit 
Heeswijk met enkele van zijn ge-
dichten, de Volksdansgroep Kuja-
wiak, een onderdeel van de KVO 
uit Vorstenbosch, de Dintherse 
troubadour Henk Habraken, caba-
retgroep De Lachspiegel uit Hees-
wijk met enkele aansprekende 
sketches, het Loosbroekse zang-
duo Jan den Dekker en Wout van 
Venrooij, de in Heeswijk wonende 
Dintherse verhalenverteller Toon 
Konings en tot slot wordt de mid-

dag afgesloten door het Bernhezer 
Senioren Orkest, met muzikanten 
uit de hele regio, o.l.v. dirigent Leo 
Boeijen.

ook lid worden?
Als u na het zien en horen van zo-
veel enthousiasme óók zin heeft 
om op een of andere manier ac-
tief te zijn op cultureel gebied, dan 
kunt u op deze middag daar volop 
informatie over krijgen. Ook kunt 
u dan ter plekke lid worden van de 
betreffende groep of vereniging.

Graag treffen wij u daarom op za-
terdag 10 november, ergens tussen 
13.30 en 17.30 uur, in cc Servaes.

Tot dan.

kBO biedt podium aan 
cultuur
HeeSWIJK-DINTHeR/LOOSBROeK - op zaterdag 10 november van 
13.30 – 17.30 uur wordt in CC Servaes in dinther kBo Cultureel ge-
presenteerd. rondom het dintherse seniorenkoor Cantando wordt een 
veelheid aan mogelijkheden geboden die ouderen kunnen inspireren 
om op een of andere manier ook op cultureel gebied actief te zijn of 
te worden. Iedereen en vooral de (aankomende) senioren uit dinther, 
Heeswijk en loosbroek, zijn van harte welkom om te genieten van een 
vol en afwisselend programma. Natuurlijk is de toegang gratis.

Hij praat de luisteraar bij over het 
laatste nieuws van die ochtend. 
Ook is er natuurlijk veel muziek te 
horen om fijn bij te ontwaken en 
kent de show een aantal rubrieken. 

Zo wordt elke dag een inwoner van 
Bernheze wakker gebeld. Wakker 
Worden met WanFM is dus van 
maandag tot en met vrijdag van 
6.00 tot 9.00 uur. Aansluitend is 
steeds van 9.00 tot 12.00 uur Aan 
de Slag te horen met Michel van 
Zuijlen. 

WanFM is in de ether te ontvan-
gen op 105.6 FM. Kabelluisteraars 
horen WanFM op de frequentie 
87.5 FM.

Nieuwe ochtendshow 
Wanfm
LOOSBROeK – Wanfm heeft een nieuw ochtendprogramma. Het gaat 
om Wakker Worden met Wanfm dat vanaf donderdag 1 november elke 
werkdag tussen 6.00 en 9.00 uur te horen is. de presentatie is in han-
den van edwin van Hal uit Heesch. 
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Column
ad

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente 
met als doel bewustwording, meningsvorming en brede deelname aan 
discussie te stimuleren. Reacties zijn daarvoor zeer welkom, deze kunt 
u mailen naar ad@demooibernhezekrant.nl Gepubliceerde columns 
kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

(oNt)stress

Dit is de 43ste uitgave van deze weekkrant als ik goed heb geteld. 
Een jaar geleden verscheen de eerste editie. Uitgevers, adverteerders, 
schrijvers en lezers van harte gefeliciteerd. “Informeren en verbinden 
staan centraal” aldus de uitgeefsters in de eerste editie. Nou, daar 
hebben de dames in het afgelopen jaar hun levenswerk van gemaakt. 

De eerste column van mij in die eerste editie droeg de titel ‘Mooi 
Bernheze, hoe lang nog’. Op dat moment begon de discussie over de 
samenvoeging van Bernheze en Maasdonk. We kennen inmiddels het 
verloop, en de titel van toen staat nog steeds. In de komende jaren 
zullen we zien wat ‘hoe lang nog’ precies gaat betekenen. Dat er na 
Bernheze een gemeente met een andere schaalgrootte gaat komen is 
wel zeker. 

In een jaar zijn veel onderwerpen voorbijgekomen. De burgemeester 
was er een van. In die eerste editie stond een kennismaking met 
Jan Boelhouwer, toen net de nieuwe tijdelijke burgemeester van 
Bernheze. ”Ik heb in elk geval ontzettend veel zin in deze klus” was 
zijn slotwoord. Het was een kort klusje en de zin in Gilze Rijen was 
groter. Inmiddels wacht de goegemeente al weer een maand geduldig 
op een volgende waarnemer. Ja, zo wordt de bestuurskracht vanzelf 
minder…

Verder deze week weinig nieuws. Mooi herfstweer en een 
herfstvakantie leveren tevreden mensen en alles loopt gewoon door. 
Meer vakantie, minder problemen, minder stress zou je kunnen 
zeggen. Een kort tripje helpt even goed om bij te komen van stress 
op het werk als een lange vakantie. In beide gevallen is het positieve 
effect echter binnen een week na thuiskomst wel weer verdwenen, 
constateert de Nijmeegse promovenda Jessica.

Komende week mogelijk weer wat minder te melden, maar dan….tot 
we met de kerst weer kunnen bijkomen.

Met groet, Ad

kringloop Heesch
kromstraat 5, Heesch, 0412-474500

www.kringloop-Heesch.nl

kringloop Heesch
kromstraat 5, Heesch, 0412-474500

www.kringloop-Heesch.nl

‘meer vakantIe, mInder probLemen, 
mInder stress’

Nauwelijks commentaar
Informatieavond Golfbaan 

Ruim 50 geïnteresseerden waren 
aanwezig, waarvan het merendeel 
omwonenden. Wethouder Rien 
Wijdeven opende de avond en 
gaf hierna het woord aan Gerard 
Overkamp, projectleider BRO (ad-
vies- en ontwerpbureau ruimtelijke 
ordening) die de avond zou lei-
den. Met behulp van verschillende 
kaarten en overzichten werden 
het plan en de procedure duidelijk 
gemaakt aan de belangstellenden. 

De meeste vragen van de omwo-
nenden hadden betrekking op de 
consequenties voor de openbare 
wandel-, fiets- en ruiterpaden die 
door dat gebied lopen. 
De uitbreiding met 9-holes gaat op 
verschillende plaatsen gerealiseerd 
worden, 1 hole wordt toegevoegd 
aan het gebied van de huidige 9 
holes, 2 holes staan ingedeeld op 
het MOB-complex en bij de oude 
vatenopslag. Beide terreinen zul-

len gesaneerd worden. De overige 
5 holes zullen aan de noordoost-
kant gerealiseerd worden. Op de 
plannen en de procedures was mi-
nimale kritiek. Alle vragen werden 
beantwoord; in de meeste gevallen 
naar tevredenheid. 

Tot 23 november kan iedereen een 
schriftelijke zienswijze indienen. 
Alle plannen en rapporten kunt u 
lezen op www.bernheze.org

NISTeLRODe – In zaal de Hoefslag was er dinsdagavond een informatieavond voor omwonenden en be-
langstellenden over de uitbreiding van Golfbaan de Hooge Vorssel van 9 naar 18 holes met de bijbehorende 
uitbreiding van het clubhuis en het natuurcompensatieplan. door het uitbreiden naar 18 holes zal het bezoe-
kersaantal verdriedubbelen. 

Dit huis is te koop!
Heesch, Beemdstraat 30

Bel vrijblijvend  06 - 22 24 66 11 of kijk op www.prachtighuis.nl 06 - 22 24 66 11 www.prachtighuis.nl 

Mooie, zeer ruime woning in Heesch. Deze woning heeft een uitgebouwde keuken met 
kookeiland en zeer mooie aangelegde tuin. Dus zorgeloos wonen door absolute nieuwstaat.
Gelegen in kindvriendelijke buurt. Perceeloppervlakte 270 m2. Woonoppervlakte150 m2. 
Inhoud 590 m3. Woonkamer met erker. 4 slaapkamers. Badkamer met ligbad en rainshower. 
Tuin met tuinhuis, (zwem)vijver op noorden...

Vraagprijs € 359.000,- k.k.   Meer info: www.prachtighuis.nl

Locatie: Heesch-West de Beemd
 Dicht bij natuur en uitvalswegen
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suDOku

mooIBernHeZertJe

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

GeZOcHt
Gemotiveerde studenten 
gezocht voor goedbetaalde 
bijbaan, www.hulpstudent.nl, 
M: 06-14826000 of 
e: y.kroef@hulpstudent.nl.

LUCHTPOST
DRÔME FRANKRIJK

Wij, Hans en marie-José 
egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en Tilburg, 
12 jaar geleden begonnen met 
la Colline, vakantieboerderij 
in de drôme, zuid-frankrijk.

“En hoe is het bij jullie”. Een vriend belt. “Nou hier schijnt 
de zon, zitten we buiten, drinken een kop koffie en genieten 
van onze tuin”. “En wat is dat getik wat ik hoor”. “Dat zijn 
de mussen die van het dak vallen”. Standaardgrapje tussen 
ons. Montélimar heeft de meeste zonuren van Frankrijk. 
Dus dat met die zon zit wel goed. Het seizoen loopt op z’n 
end. Vanmorgen nog enkele en -voorlopig laatste gasten- 
uitgezwaaid. Even tijd voor wat anders. Het eerste wat opvalt 
is de stilte. Een diepe, vanzelfsprekende stilte. Onaangetast 
ondanks het vliegtuig wat in de verte ronkt, de haan die kraait, 
of een paar rammelende landbouwmachines. Een stilte waar 
we van hebben leren houden. Licht, knisperend en kostbaar. Zo 
een die je in Nederland al bijna niet meer vindt.
Wat niet wil zeggen dat het hier niet kan knallen. De orages 
(onweer) en foudres (bliksems) van de Drôme zijn berucht. We 
zitten op de grens van het Alpen- en Middellands Zeeklimaat.
En als de vochtige warme lucht uit het zuiden onze koele 
avondlijke berglucht ontmoet kan het spoken. Aanzwellende 
donders, zwaar echoënd tegen de bergen. Buien die 
blijven hangen, onweer wat terugkomt. Bliksems, die op 
de bovengrondse elektriciteitsleidingen slaan en de soms 
urenlange stroomuitval zorgen dan voor extra vermaak. 
Gasten vinden dat natuurgeweld altijd weer spannend 
en opwindend. Gezellig ook. Er ontstaat een gevoel van 
saamhorigheid. Kaarsen op tafel, olielampjes, wegrommelend 
onweer. Ruisende regens, opflitsende bliksems, koken bij 
waxinelichtjes. Lekker intiem. Als dan na verloop van tijd het 
elektrisch licht weer aanfloept, hoor je altijd mensen roepen: 
“Oh, jammer kan dat licht niet uit, het was net zo knus”. 
Ontbering verbindt!
En dan volgen de dagen dat we niemand zien. Zingen de 
verhalen, die het seizoen kleur gaven, nog even na. 
Wat te denken van de 2 vriendinnen, die elkaar na 36 
jaar toevallig weer op la Colline ontmoetten. Twee dagen 
geboekt, maar een week gebleven om bij te kletsen. Of de 
beeldhouwster, die vertelde dat er zo’n “ongemakkelijke sfeer” 
hing op het buitentoilet. Ze voelde dat daar “verschrikkelijke 
dingen” gebeurd waren. (was de plek waar vroeger de kippen 
een kopje kleiner werden gemaakt). Of ze er iets aan mocht 
doen. Dat mocht. Toen ik na een paar dagen vroeg hoe het 
nu was, antwoordde ze blij opgelucht: “dat het nu een stuk 
beter aanvoelde”. Tenslotte de man die kabouters zag, met de 
bomen in gesprek ging en wist waar de regens ophielden en de 
godinnenenergie begon... We grinniken nog even na. Het gaat 
helemaal nergens over, maar dit soort teksten vormen wel de 
slagroom op ons seizoen.  www.lacolline.nl

Grote vogeltentoonstelling 

Dit jaar is het een zogenaamde 
‘bijzondere’ tentoonstelling met 
daarin opgenomen de Bernhezer 
tentoonstelling.
Honderden vogels zijn ondertus-
sen aangemeld om tentoongesteld 
te worden, te denken valt dan aan 
parkieten, tropen, kanaries, duiven 
en grondvogels.
De leden hebben er alles aan ge-
daan om hun vogels in topconditie 
naar de tentoonstelling te brengen 
alwaar ze door zeer deskundige 

keurmeesters worden beoordeeld 
op o.a. formaat, kleurregelmatig-
heid, kleurdiepte etc. De vogel met 
de meeste punten wordt kampioen 
.
Dit is een unieke gelegenheid om 
de pracht en praal van de vogels 
van dichtbij te bekijken.
Wij nodigen u dan ook allen uit om 
eens een keer te komen kijken naar 
deze tentoonstelling de entree is 
gratis. De openingstijden zijn op 
zaterdag 3 november van 14.00 

tot 21.30 uur en op zondag 4 no-
vember van 10.00 uur tot 15.00 
uur. 

Als u vragen over vogels hebt, bij-
voorbeeld over hun verzorging of 
gezondheid, dan zijn er altijd des-
kundigen aanwezig die u te woord 
kunnen staan.

HeeSWIJK-DINTHeR - In het weekend van 3 en 4 november organiseert 
de vogelvereniging ‘de Vogelvriend’ een grote vogelshow in het Wil-
librordcentrum te Heeswijk (naast de kerk) Het is al weer de 45e keer 
dat deze vogelvereniging een tentoonstelling organiseert.

Jaarlijke 
Donateursactie
Koninklijke fanfare
St. Willibrord

HeeSWIJK-DINTHeR - een altijd 
moeilijke zaak van een vereniging 
zijn financiën, zo ook voor de ko-
ninklijke fanfare St. Willibrord. 

De aanschaf van nieuwe instru-
menten, om iedere muzikant in 
staat te stellen op een goed in-
strument te musiceren. Aanschaf 
en onderhoud van uniformen, en 
de opleiding van nieuwe leerlingen 
zijn telkens weer hele zorgen.
Het is daarom ook dat wij als Ko-
ninklijke Fanfare St. Willibrord 
weer onze jaarlijkse donateursactie 
aankondigen. Vanaf 27 oktober 
zullen collectanten bij u aanbellen 
voor uw steun. Wij danken u alvast 
voor u bijdrage.

Vorig jaar bleek de ruimte te klein 
vandaar dat nu De Wis   te Loos-
broek haar deuren opent om dit 
prachtige initiatief onderdak te 
verlenen. 
Omdat de Sint een week later 
weer in het land komt kan deze 
markt niet op een betere tijd ko-

men, zeker gezien de aankomende 
pakjesavond.
Op 10 november zijn de deuren 
geopend van 9.00 to 12.00 uur.
Heb je nog interesse in een markt-
kraam op deze prachtige beurs, 
schroom niet en mail dan 
stef.schouten@planet.nl

tweedehands kinderkleding- 
en speelgoedbeurs!

Rommel-
markt eHBO
VORSTeNBOScH - op zondag 
25 november wordt de jaarlijkse 
rommelmarkt van de eHBo ver-
eniging Sint lucas uit Vorsten-
bosch georganiseerd. 

Het is een markt vol met curiosa, 
speelgoed, kleding en allerlei leuke 
snuisterijen. De rommelmarkt is 
van 10.00 tot 16.00 uur in de Stuik 
te Vorstenbosch. Wilt u een kraam 
huren dan kunt u zich nu inschrij-
ven op www.ehbovorstenbosch.nl.

LOOSBROeK - op 10 november organiseren korfbalvereniging korloo 
en Gemeenschapshuis de WIs te loosbroek samen een 2de hands kin-
derkleding en speelgoed beurs. Na het grote succes van vorig jaar heb-
ben  de twee partijen de handen ineen geslagen om nog meer kopers 
en verkopers te kunnen bedienen.

krant niet op 
woensdag 

ontvangen?

Wij doen er alles aan om onze 
krant op woensdag bij u te laten 

leveren. Heeft u de krant niet 
of niet op tijd gehad?

 laat het ons weten via 
info@demooiBernhezekrant.nl

Tel. 0412-795170 of 
06-22222955
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Advertorial

De kinderen van 5384
Een winkel vol kleur en gezelligheid

een ‘vaste klantendag’ organiseer 
je niet voor een kleine klanten-
kring. Maar chantal van de Zand-
schulp wist waaraan ze begon toen 
ze 4 jaar geleden startte in het 
leegstaande pand naast de Hema 
in Heesch. Ze had jaren gewerkt 
als vertegenwoordigster en assor-
timentsadviseuse in de kinderkle-

ding. Dat kwam van pas toen ze 
besloot om het pand 5384 weer 
een gezicht te geven.

chantal brengt haar adviezen nu 
zelf in de praktijk met kinderkle-
ding in de midden-categorie met 
een assortiment van betaalbare 
kleding en kleding uit het hogere 

segment. Maar ze biedt vooral 
ook gezelligheid bij het zoeken en 
passen. er slingert wat speelgoed 
rond en er is veel te zien. Voor de 
ouders of grootouders zijn er ca-
deautjes en accessoires om naar te 
kijken, en misschien te kopen. en 
bovenal is er veel geduld vanuit 
het verkopende team.

De ‘vaste klantendag’ werd aange-
kondigd met een uitnodiging aan 
de kinderen om hun mooiste, leuk-
ste of gekste outfit aan te doen 
voor de ‘model in een dag’ actie. 
In de winkel werd dus woensdag 
druk gewerkt om de haren te sty-
len en make-up aan te brengen 
(heel bescheiden). Daarna werd 
er een foto gemaakt. er waren 
prachtig versierde cup cakes om 
te smullen en limonade voor de 
dorst. Voor de mama’s was er een 
korting van 20% op de aankopen 
in de winkel, en ook dat was een 
schot in de roos. De tassen die mee 
naar huis gingen bevatten naast de 
aankopen ook een klein cadeautje 
als aandenken aan deze dag.
Ondertussen zit chantal niet stil. er 
is een tweede winkel geopend in 

Mill, de 5451. Ook daar is het een 
gezellige boel. Het assortiment is 
voorlopig nog identiek aan dat van 
Heesch, maar daar zullen kleine 
veranderingen in komen. Het fijne 
van twee winkels is dat het assorti-
ment ruimer kan zijn en de kleding 
die in de ene winkel is uitverkocht, 
soms toch nog in de andere winkel 
voorradig is. 

Sterrenwacht Halley staat in een 
betrekkelijk donker gebied, op 
enige afstand van steden en dor-
pen die heel veel licht uitstralen. 
Halley heeft echter ook hinder 
van de lichtvervuiling, waardoor 

lichtzwakkere hemelobjecten nau-
welijks meer met het blote oog te 
zien zijn. Zo is de Melkweg, lang 
geleden elke heldere nacht duide-
lijk zichtbaar, nu nog slechts spora-
disch te onderscheiden. Maar door 
verrekijkers en telescopen zie je de 
Melkweg wel heel goed en kun je 
met eigen ogen vaststellen dat die 
uit ontelbare sterren bestaat.
De verlichte hemel ’s nachts is niet 
alleen vervelend als je graag naar 
een mooie sterrenhemel kijkt, het 
verstoort ook de natuur. 

Als het niet bewolkt is, kun je bij 
Sterrenwacht Halley sterren en 
sterrenbeelden leren kennen. De 
telescopen worden op interessante 
hemelobjecten gericht, zoals onze 
Maan, de reuzenplaneten Jupiter 
en Uranus. In het educatorium van 
de sterrenwacht worden presen-
taties verzorgd over de Maan en 
over lichthinder.
Zaterdag 27 oktober
van 20.00 – 23.00 uur
entree: € 1,00

Nacht van de Nacht bij Halley
Publieksavond met Maan en Jupiter

HeeScH - Sterrenwacht Halley doet op zaterdagavond 27 oktober mee aan de Nacht van de Nacht. die wordt 
georganiseerd door de Stichting Natuur en milieu en de Provinciale milieufederaties. de Nacht van de Nacht 
is bedoeld om aandacht te vragen voor de schoonheid én de functie van de duisternis.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg - 5383 KT Heesch/Vinkel (halverwege Heesch en Vinkel). 
www.sterrenwachthalley.nl - www.laathetdonkerdonker.nl

HeeScH – Het was woensdag 17 oktober een gezellige boel in het centrum van Heesch. Meer 
specifiek in 5384, de winkel van chantal van de Zandschulp. Ouders met kinderen en kin-
deren met ouders gaven gehoor aan de uitnodiging voor de ‘vaste klantendag’ van 5384.

Advertorial

let op: de foto’s van de 
‘model in een dag’ 

modellen zullen in de 
winkel beschikbaar zijn. 
U krijgt daarover bericht. 

53-84 BABY- eN 
kINderkledING
Schoonstraat 2a-01 
5384 AN Heesch
0412 - 450503 
info@53-84.nl
Ma. 13.00 - 18.00 uur
Di-Wo-Do 9.30 - 18.00 uur
Vr 9.30 - 21.00 uur
Za 9.30 - 17.00 uur

Vanavond (woensdag 24 oktober)

LADIES NIGHT
van 18.00-22.00 uur. 

I.S.M. Haarstudio Jenne en Gastronomia Italiana
Proeven, haaradvies en shoppen 
met lekkere kortingen! Ben erbij!

Sandwich | Anna Scott | ICHI | MAC | Summum | Vila |
YAYA | Circle of Trust | Sisterpoint

Herfstmarkt
mAASHorSTreGIo 

de Heische Hoeve was een herfst-
achtig tafereel met de herfstmarkt 
2012: een nieuwe streekmarkt van 
boeren, natuurliefhebbers, jagers 
en ondernemers uit de maashorst-
regio. ruim 800 bezoekers wisten 
de weg naar loosbroek te vinden.  

Foto’s: Marcel van der Steen
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A u t o
R u B R I e k

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76

E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

  

•  Fiat Panda 1.2i, airco, electr. ramen, radio-CD 
stuurbekr., 20.000 km, 2008

•  Ford Mondeo, ecc, cv, elekt.ramen, trekh.,                                
70.000 km, 2004

•  Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 
 airco, stuurbekr., el. ramen, navi, 2009
•  Opel Meriva 1.4 16v ecc, radio-CD, stuurbekr. 

electr. ramen,106.000 km, 2005

•  Peugeot 306 1.4 stuurbekr., cv, 110.000 km 1996
•  Renault Scenic 1.6 16v aut./airco/el.ramen, 2001
•  Renault Scenic 1.6 16v, ecc, 82.000 km, 2005
•  Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 

voor/achter, 141.000 km, 2005
•  Volvo XC60 aut. Summum alle opties bomvol, 
 navi, leder, 89.000 km, 2009
•  VW Caddy 1.9 TDI 105 pk airco/el.ramen/cv, 2007

AutobedrijfLangens_109x53_wk43.indd   1 23-10-2012   9:27:05

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Chevrolet Matiz 5 drs  2007  €  3.450,- 

Citroën C5 2.0 HDI  2004  €  2.750,- 

Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  4.750,- 

Citroën C3 Difference  2004  €  4.950,- 

2 x Citroën Xara 1.4 vanaf  1999  €  1.500,- 

2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  5.750,- 

Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,- 

Daihatsu Yong YRV zwart  2002  €  2.750,- 

Fiat Panda  2005  €  3.950,- 

Een greep uit voorraad 

Ford Fiesta stuurbekr blauw  2001  €  1.600,-

Ford Focus Stationcar 16 16v  2002  €  3.499,- 

Ford Transit con.1.8 grijskenteken 2004 excl. btw € 3.250,- 

Mercedes Vito 109 CDI DL 2006 excl. btw € 9.750,-

Mercedes 220 diesel gr. met.  1998  €  2.950,-

Nissan Terrano diesel  1998  €  2.950,-

Peugeot 307 hdi break  2007  € 7.600,-

Peugeot 206 CC Cabrio  2006  €  6.950,-

Renault Clio airco elektr ramen etc 2004 € 3950,-

Renault Megane 19 dci gr.knt 2003 excl. btw € 2.499,-

Rover 2.5  2002  €  3.450,-

VW Golf 1,4 5 drs  2001  €  2.750,-

VW Golf 1.6 16v 5-drs airco  2003  €  4.450,-

VW Polo 1.4 16v  2000  €  2.650,- 

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud 
 van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s 
 en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005

Citroen C3 nw model  2010

Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007

Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004 

Ford Fusion 1.4 16V 5-drs 2006

Ford Ka 2002

Ford C-Max 2007

Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005

Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001

Hyundai Getz 30.000 km airco 2007 

Mini Cooper 2007

Mini Cooper 1.6 16V 2008

Opel Corsa 1,4 5 drs 70.000 km 2008

Opel Zafira 2.0 DTH 2003 

Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 2011

Peugeot 206 2.0 16V GTI 2001

Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006

Peugeot 206 hdi 2001

Renault Megane Stationcar 2001

Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006

Renault Clio 1.6 16V airco 2003

Volvo XC70 5-drs automaat 2005

volkswagen passat 1.9 tdi station 2007

Audi A3 1.9TDI  2004 116.273 km  € 9.950
Peugeot 207 XS 1.4             2007 53.300 km   € 6.750
Renault Twingo 1.2 1999 114.752 km € 1.950

Seat Arosa 1.4 2001   31.040 km € 3.950 
Suzuki Alto 1.1  2005 63.695 km € 3.950
Volvo V70 T5 260 pk   2006 169.985 km  € 17.450

• Nieuwe Erven 20
• 5384 TB Heesch 
• T. (0412) 45 22 65
• M.(06) 54 61 43 62

• APK
• Onderhoud
• Reparaties
• in/verkoop auto’s

WWW.autobedrijfronnieheesakkers.NL

2004 116.273 km  € 9.950 Seat Arosa 1.4 2001   31.040 km € 3.950 

HEESCH

AUTOBEDRIJF

RONNIE HEESAKKERS

Audi A3 1.9TDI  2004 116.273 km  € 9.9502004 116.273 km  € 9.950

Een greep uit onze voorraad

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

schadeherstel Rooyendijk
Een slimme chauffeur kijkt verder

Meestal geven de verzekerings-
maatschappijen de instructie om 
een beschadigde auto naar een 
door hen vastgesteld adres te la-
ten slepen. 
Dat is geen verplichting! Rooy-
endijk is niet aangesloten bij deze 
regeling van de verzekerings-
maatschappijen, maar zeer vak-
kundig. 

De leenauto die u beloofd wordt 
door het autoschadeherstelbe-
drijf vindt Ramon een vanzelf-
sprekende service en het eigen 
risico waar de verzekeraar mee 
schermt is bij hem zeker niet 
standaard. Schadeherstel Rooy-
endijk is klein en flexibel, met 
veel kennis van zaken. Niet voor 
niets herstellen zij ook schade 
voor garagehouders in de om-
geving. Het is daarom altijd slim 
om even overleg te plegen met 
Ramon. 

Momenteel hebben de mon-
teurs van Rooyendijk oldtimers 
onder handen die compleet ge-
stript worden en van een nieuwe 
strakke lak voorzien. 

Motoren, hijskranen, shovels, 
modelauto’s, vrachtauto’s en 
zelfs lichtmetalen velgen, we 
kunnen het zo gek niet beden-
ken of Rooyendijk zorgt dat het 
geheel weer ‘strak in de lak’ zit. 

Als er vitale onderdelen aan de 
auto beschadigd of verbogen 
zijn, dan wordt het chassis op-
gemeten. Met een meetsysteem 
worden de maten van de auto 
vergeleken met de fabrieksspeci-
ficaties en wordt de auto gericht. 

Mocht de richtspecialist vaststel-
len dat de vervormde delen niet 
meer aan de veiligheidseisen vol-
doen, worden ze vervangen.

Naast auto’s en motoren kunt u 
bij Rooyendijk ook terecht voor 
het spuiten van deuren, radia-
toren, kroonluchters, keukens 
meubels en alles waar u kleur op 
wenst. 

HeeScH - ramon rooyendijk van Schadeherstel rooyendijk zit een beetje verscholen aan de middelste 
Groes 13A. Toch heeft het bedrijf in korte tijd naam gemaakt met autoschadereparaties zoals: uitdeuken, 
spuiten, richten, uitlijnen.

Schadeherstel rooyendijk 
Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch 
Tel.: 0412 - 45 34 08 - Fax: 0412 - 47 32 14

Advertorial
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Ik Hou Van Brabant! en jij?
‘Entertainment voor elk klein en groot uitje of bedrijfsfeest’

Inspiratie genoeg
Manon van Schijndel uit Heeswijk-
Dinther startte op 1 april 2010 
haar eigen entertainment bedrijf. 
Bijna 3 jaar geleden kwam zij met 
het idee om een entertainment 

show te verzorgen voor familie- en 
personeelsfeestjes. Geïnspireerd 
door ‘Ik Hou Van Holland’ bedacht 
zij een ijzersterke Brabantse vari-
ant op dit kijkcijferkanon. Deze 
vorm van entertainment bleek een 

gat in de markt en leverde haar 
en haar man Jeroen een bloeiend 
bedrijf op dat op een professio-
nele manier op elke gewenste lo-
catie het publiek weet te boeien 
en vermaken. Nee ze gaan niet 
over een nacht ijs, Manon en Je-
roen gaan voor volledigheid: 

“een professionele aanpak is be-
langrijk, anders is het spel ge-
doemd te mislukken, we voelen 
ons heel verantwoordelijk en 
daarom hebben we alles tot in de 
puntjes voorbereid. We hebben 
vooraf altijd contact met de orga-
nisatie, we krijgen informatie over 
de doelgroep, leeftijden, interesses 
en we krijgen namen door of foto’s 
die we verwerken in de vragen.” 

entertainment kleine en 
grote groepen
Ik Hou Van Brabant is een unieke 
spelshow waarbij humor hoog in 
het vaandel staat en waar de al-
gemene kennis over Brabanders, 

Brabantse gebruiken en bovenal 
Brabantse muziek getest wordt. 
De show bestaat uit diverse afwis-
selende onderdelen zoals het mer-
kenspel, roddelen en foto’s van 
dieren die naar een bekende Bra-
bander transformeren. Voor uitjes 
van 20 tot 150 personen wordt in 
3 teams de strijd tegen elkaar aan-
gegaan, waarbij de kans groot is 
dat iedereen de hits van Brabantse 
grootheden als Guus Meeuwis en 
Peter Koelewijn uit volle borst zal 

meezingen en waarbij iedereen fa-
natiek zal zijn om zijn of haar team 
de overwinning te bezorgen.

Cadeau
Natuurlijk gaat er niemand met 
lege handen naar huis. Het com-
plete winnende team gaat er altijd 
met een mooie prijs vandoor. Zo 
zijn er al BBQ’s, pannenkoekwar-
mers en prachtige keukenschorten 
de deur uit gegaan en er zullen 
nog vele varianten volgen.

HeeSWIJK-DINTHeR - Het ‘Ik Hou Van Brabant Team’ is te vinden als 
entertainment tijdens bedrijfsuitjes, groepsuitjes en familiedagen. In 
de 2,5 jaar dat het bedrijf jong is, verzorgden zij al honderden uitjes, 
waaronder die van diverse bedrijven en groepen uit Bernheze. onlangs 
verzorgden zij nog een show voor Popkoor enjoy in Vorstenbosch, ra-
bobank Bernheze-maasland en de oud carnavalsprinsen van Hdl. de 
uit dinther afkomstige manon van Schijndel is de drijvende kracht ach-
ter dit unieke concept. zij verzorgt complete uitjes bij horecalocaties in 
de buurt, maar is ook te boeken als show in elke bedrijfskantine, school, 
achtertuin of clubgebouw in heel Brabant.

Boek nu het thema 
kerst arrangement 
en u ontvangt de 

geweldige 
“BRaBaNt stRIp”

Voor meer info 
www.ikhouvankerst.nl 

Boek nu een Ik Hou Van Brabant show 
voor de maand januari, februari of maart 

2013 voor slechts € 13,50 p.p.* 
Daarnaast ontvangt u als organisator een 
uitnodiging voor 2 personen om samen 

met het Ik Hou Van Brabant team 
de Bavaria Biertour te voelen, horen, 

beleven en te proeven! 
*Kijk voor de voorwaardes op onze website

Manon en Jeroen van Schijndel

Meer informatie vindt u op www.ikhouvanbrabant.nl. Wilt u net 
zo enthousiast worden als de deelnemers van eerdere bedrijfsuitjes, 
familiedagen of groepsuitjes, neem dan telefonisch contact op 
tel. 06-20892856. Kijk voor speciale thema-aanbiedingen op 
www.ikhouvansintenpiet.nl en www.ikhouvankerst.nl
Volg ons via twitter: @ikhouvanbrabant

Zondag 28 oktober a.s.  
Open van 10.00 uur tot 17.00 uur

Voor ALLERZIELEN 2 NOVEMBER volop groene en bloeiende planten voor de 
jaarlijkse herdenkingsdag van uw dierbare overleden familieleden en vrienden. 

Kom nu kijken als u in november een of meerdere bomen wilt planten.

Zondag 28 oktober a.s.  

Geldig in week 44 –t/m 6 november 2012- zolang de voorraad strekt. Prijs en/of modelwijzigingen alsmede zetfouten voorbehouden. 

genieten met groen

2,-
planten

2,- planten. 
Veilingkoopjes, keuze uit diverse soorten 
tuin- en kamerplanten. 

5,-
planten

5,- planten. 
Veilingkoopjes, keuze uit diverse soorten 
tuin- en kamerplanten. 

10,-
planten

10,- planten. 
Veilingkoopjes, keuze uit diverse soorten 
kamerplanten.

Nu weer KERSTSHOW 
in ons tuincentrum

Groenkoop 
dagen

Zondag 28 oktober a.s.  VEILINGKOOPJES 2,00
Keuze uit diverse soorten 
tuin- en kamerplanten
Vrijdag 26 oktober 
vanaf 13.00 uur

genieten met groen

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, T. (0412) 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl

Lifeandgarden_278x191_wk43.indd   1 23-10-2012   12:20:20
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Zestiende keer Verkleedbal
Organisatie in handen van Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal

er zijn prijzen te winnen voor de 
mooist verklede gasten. Om activi-
teiten als deze te kunnen blijven or-
ganiseren is de Stichting Bernhezer 

Gehandicaptenbal afhankelijk van 
sponsors en donaties. Wilt u deze 
organisatie steunen, dan kunt u een 
vrijwillige bijdrage storten op Rabo-

bank rek.nr. 1523.21.713 o.v.v. do-
natie. Info www.bernhezergehan-
dicaptenbal.nl, of mail naar info@
bernhezergehandicaptenbal.nl 

BeRNHeZe - Het jaarlijkse verkleedbal van Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal is inmiddels een begrip in 
Bernheze en verre omstreken. op 4 november tussen 13.00 en 17.00 uur beleven ruim 400 verstandelijk en 
lichamelijk gehandicapten van alle leeftijden, samen met hun begeleiders een geweldige carnavalsmiddag in 
Partycentrum ’t maxend in Nistelrode. Het programma is opnieuw veelbelovend met een optreden van Jettie 
Pallettie (bekend van vele bekende carnavalshits), dJ Bertie lukano en lokale muziekkapellen.

Andere mensen ontmoeten en 
dansen
Deze discoavond maakt het moge-
lijk dat mensen met een beperking 
elkaar ontmoeten en samen een 
gezellige dansavond hebben. Het 
gaat niet alleen om cliënten van 
cello, ook andere mensen met een 
verstandelijke beperking zijn van 
harte welkom!
De disco begint om 19.00 uur en 
duurt tot 21.30 uur.
De entreeprijs bedraagt € 5,00 
(inclusief twee drankmunten). Be-
langstellenden hoeven zich vooraf 
niet aan te melden en kunnen di-
rect naar uitgaanscentrum Lunen-
burg gaan. Adres: Dorpsstraat 39 
in Loosbroek.

Discoavond voor verstan-
delijk gehandicapten
BeRNHeZe - mensen met een verstandelijke beperking vanaf 16 jaar 
zijn de bijzondere gasten op de discoavond die uitgaanscentrum lu-
nenburg in loosbroek speciaal voor hen organiseert. op donderdag 25 
oktober zorgt dJ olav voor swingende muziek. lunenburg en zorgaan-
bieder Cello slaan de handen ineen om deze avond te organiseren. 

 

Deze avond is speciaal voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Geopend vanaf 19.00 uur tot 21.30 
uur 
Entree € 5,- p.p. incl. 2 drankmunten 
Adres: Uitgaanscentrum Lunenburg 
Dorpsstraat 39 in Loosbroek 
Info; ibongers@cello-zorg.nl 

Sint lambertus Nistelrode
Voor het fanfareorkest van Sint 
Lambertus is het uitwisselingscon-
cert een voorbereiding op deel-
name aan een bondsconcours op 
25 november in enschede. Orkes-
ten moeten voor behoud van hun 
positie tenminste een keer per vier 
jaar deelnemen aan een bondscon-
cours. In 2008 promoveerde het 
fanfareorkest naar de derde divisie. 
De fanfare in Nistelrode bestaat 
sinds 1946 en het fanfareorkest 
bestaat uit 45 leden. 

de Notenkrakers Vorstenbosch
De slagwerkgroep van de Noten-
krakers neemt op 8 december deel 
aan een bondsconcours in etten 

Leur. De slagwerkgroep komt uit 
in de derde divisie.
Fanfare en slagwerkgroep nemen 
op 3 en 4 november ook deel aan 
het regionaal jumbofestival in Zij-
taart. In deze jaarlijkse muziek-
competitie strijden de muziekkorp-
sen om de felbegeerde Jumbocup.
Het fanfareorkest van de Noten-
krakers nam vorig jaar deel aan 
een concours en behield een stevi-
ge positie in de vierde divisie. Mu-
ziekvereniging de Notenkrakers is 
opgericht in 1971. Het fanfare-
orkest heeft 31 leden, de slag-
werkgroep 11.

www.stlambertusnistelrode.nl 
www.notenkrakersvorstenbosch.nl

muzikale ontmoeting 
Nistelrode en Vorstenbosch

NISTeLRODe – VORSTeNBOScH - op zondag 28 oktober is in de Stuik 
in Vorstenbosch fanfare Sint lambertus uit Nistelrode te gast bij mu-
ziekvereniging de Notenkrakers. op dit uitwisselingsconcert spelen 
beide fanfareorkesten en de slagwerkgroep van de Notenkrakers een 
aantal concourswerken. Beide verenigingen nemen binnenkort deel aan 
concourswedstrijden. Het uitwisselingsconcert is een goede voorbe-
reiding daarop. Het concert begint om 14.00 uur in de Stuik aan de 
Schoolstraat. de toegang is gratis.

fanclubavond Herrie Davidson Band
10 november in De Zwaan

HeeSWIJK-DINTHeR - op zater-
dag 10 november is de jaarlijkse 
fanclubavond van de Herrie da-
vidson Band. dit jaar staat de 
avond in het teken van het 15-ja-
rig bestaan van de Herrie david-
son Band. de fanclub heeft een 
speciaal programma samenge-
steld in samenwerking met Café 
de zwaan te Heeswijk-dinther.

Behalve de Herrie Davidson Band, 
met ‘60 en ‘70 Rocknummers, tre-
den ook Hout Simpel, exploit en 
clemens van de Ven + band op. 
Fanclubleden hebben gratis toe-
gang tot deze avond. Niet leden 
betalen € 7,50 aan de kassa en 
€ 5,- in de voorverkoop. Zie daar-
voor: www.dezwaanlive.nl.
Aanvang is 20.00 uur.
Bestuur fanclub Herrie Davidson 
Band: Toos van erp (Voorzitter)
Karin van de Zanden- Barten
De Willem, cor van erp.

uitwisselingsconcert 
Aurora en Sint Servaes

Lucie van Oort heette alle aanwe-
zigen en in het bijzonder ons als 
gastvereniging van harte welkom. 
Het studiemalletorkest van Aurora 
trad aan met negen muzikanten 
onder leiding van haar dirigent 
Monique van Nistelrooij. Ze bracht 
drie nummers ten gehore, waar-
onder het bekende ‘clocks’ wat 
door de populaire band coldplay 
wereldberoemd is geworden. Bin-
nenkort treden zij op tijdens de 
Maasland cup.
Het opleidingsorkest van harmonie 
Sint Servaes onder leiding van haar 

dirigent Arian Deckers speelde met 
21 muzikanten. Astrid van der He-
ijden maakte haar debuut op de 
hoorn. Lisanne van Lankvelt op 
klarinet en Anne Wijgergangs op 
dwarsfluit hadden hun eerste op-
treden in het opleidingsorkest en 
deden dat zeer verdienstelijk. Op 
drums speelde Ton Meulemans 
een prachtig eerste publieke op-
treden, ondanks het feit dat hij pas 
vier weken met het opleidingsor-
kest meespeelt. 
Het orkest speelde twee delen uit 
‘Gimme me some groove’ van en-

nio Salvere. Daarna werden ‘New 
Port Beach’ en ‘channel Two’ voor 
het eerst voor publiek uitgevoerd. 
Het werd een mooi en geslaagd 
optreden. Het drieluik werd afge-
sloten met een optreden van het 
jeugdorkest van fanfare Aurora 
onder leiding van Fred van Toorn. 
Het 23-koppige orkest bracht vijf 
gevarieerde nummers ten gehore, 
waarbij de diversiteit aan instru-
menten goed werd benut. Aan-
sprekend waren fragmenten uit de 
bekende film Happy Feet en het 
slotnummer chester’s chase.

HeeSWIJK-DINTHeR/HeeScH - Het opleidingsorkest van Harmonie Sint 
Servaes uit dinther had op zondag 21 oktober jl. een uitwisselingsconcert 
met haar collega’s van bevriende vereniging fanfare Aurora uit Heesch. 
Het talrijk opgekomen publiek genoot van een gevarieerd concert. 

www.mooinisseroi.nl
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Deze avond zal beginnen om 
20.00 uur. U wordt ontvangen met 
prachtige accordeonmuziek van 
Harry van Helvooirt en wij bieden 
u een kop koffie/thee aan. Vervol-
gens zal Gerdie van den Heuvel 
optreden met haar groep De Die 
en Ik, Gerdi draait al enkele jaar-
tjes mee in deze kolderieke hap-
pening, maar daarnaast heeft zij 
ook een eigen radioprogramma bij 
de lokale omroep Wam Fm onder 
de naam ‘Op onze Misse’. Verder 
spelen mee Bert van Dinther, die 
al jaren muziek maakt. eerst in de 
badkamer, later op de zolder en 
nog later mocht hij meespelen bij 
verschillende bandjes. Frank Glou-
demans speelt bas, piano en per-
cussie, alles wat er onder toetsen 
te vinden is dus. Wilhelm van de 
Wijgert speelt accordeon, via de 
lichte-en popmuziek is hij in de 
cabaretwereld beland. De Die en 
Ik; een avond vol cabaret op z’n 
Brabants met liedjes en typetjes, 
zoals Truijke Simmers, Lieneke, 
Josefien,Troeleke en broeder Ber-
tus zullen deze avond de revue 

passeren. een vast terugkerend on-
derdeel van onze Brabantse Avond 
zal zijn een heuse Bingo, zoals 
deze vroeger ook werd gespeeld. 
Dus halverwege de avond pakken 
we de bingokaarten erbij en gaan 
we bingo spelen met natuurlijk, 
originele Brabantse prijzen zoals 
een snertpakket, stamppotpakket, 
zult, worst, balkenbrij enz. Na deze 

onderbreking zal de avond worden 
vervolgd met het tweede deel van 
cabaretgroep De Die en Ik. On-
dertussen zullen wij rondgaan met 
Brabantse hapjes.

Wilt u deelnemen aan deze Bra-
bantse Avond dan kunt u kaarten 
reserveren via onze website, www.
cafezaaljanvanerp.nl en klik ver-
volgens op de button reserveren, 
maar u kunt ze ook telefonisch 
bestellen via telefoonnr. 0413-
301972. De entreekaarten kosten 
€ 5,00 per persoon incl. kop kof-
fie/thee bij binnenkomst en div. 
hapjes tijdens de avond. Kom ou-
derwets genieten, gezien de groot-
te van onze zaal is tijdig reserveren 
gewenst want ook nu geldt nog 
steeds vol is vol.

Tot Ziens op onze eerste 
Brabantse Avond.
Namens het Jan van Erp team.

Gerard van Maasakkers zingt over 
mannen van vijftig die elke zon-
dagmorgen hun kilometers gaan 
fietsen, over zijn eigen lijf en over 
nog veel meer. Warme liedjes van 
de vriendelijke theaterreus uit Bra-
bant met een scherp oog voor de-
tails en sfeer, verwerkt in unieke 
stemmige liedjes die hij in zijn ei-
gen, zachte dialect zingt.
Hij grossiert in gepolijste ‘kleine 
blote liedjes’ waar enkel de essen-
tie van de boodschap overblijft. en 
die boodschap gaat over vriend-
schap, over hemzelf en dus over 
leven en liefde. Hij blijft die zo ty-
pische kleine portretten van hem 
maken, maar richt zijn blik zowel 
op zijn eigen leven als op de we-
reld om hem heen.
Gerard vertelt, nuanceert en relati-
veert en uiteindelijk sijpelt toch een 
oprechte boodschap door. Deze 
jongen spreekt zich in alle eenvoud 
uit voor mensen; eigen familie of 
volslagen vreemde wereldburgers, 

iedereen probeert op zijn manier 
iets van zijn leven te maken.
Donderdag 22 november, zaal 
open 19.00 uur, kaarten zijn uit-
sluitend verkrijgbaar via onze site. 
www.cafezaaljanvanerp.nl en kos-
ten in de voorverkoop € 21,50. 
Gezien de sfeer van dit optreden 
zijn er maar een beperkt aantal 
kaarten verkrijgbaar, dus wees er 
snel bij.

Ga voor meer info en/of kaartverkoop naar www.cafezaaljanvanerp.nl

Advertorial

Brabantse avond
HeeSWIJK-DINTHeR - Vervlogen tijden komen weer tot leven op 3 november bij Café zaal Jan van erp.
In samenwerking met de die en Ik hebben wij weer een heuse Brabantse Avond samengesteld voor u met 
muziek, dans, show en entertainment.

3 NOVemBeR 
Brabantse Avond

4 NOVemBeR 
Kinderspeelpaleis

9 NOVemBeR 
Mental Theo en Paul elstak.

10 NOVemBeR 
Pater Moeskroen en Private Label.

18 NOVemBeR 
Kinderkleding en speelgoedbeurs.

22 NOVemBeR 
Gerard van Maasakkers

23 NOVemBeR 
Peter van der Hurk.

13 t/m 17 DecemBeR 
Toneeluitvoering Kantlijn.

20 DecemBeR 
Start Kerst Driebandentoernooi.

20 DecemBeR 
Stand-up comedy.

aGeNDa café Zaal Jan van erp

Gerard van maasakkers
met grote trots presenteren wij u Gerard van maasakers. Hij zal bij ons 
in Café zaal Jan van erp een schitterend duo optreden geven.

Jeugd clubkampioenschap tVV’82

Veel spannende wedstrijden. Tus-
sen de wedstrijden door hebben 
de kinderen lekker gespeeld en 
een mooie hut gebouwd op het 
veld ernaast. Ondertussen werd er 
ook voor gezorgd dat de kinderen 
voldoende te eten kregen zodat ze 
weer verder konden op of naast 
de baan. Deze week is mogelijk 
geworden door de inzet van de 
kinderen en door de vele hand- en 
spandiensten van ouders.
Uitslag clubkampioenschappen 
jeugd 2012.
Groep 4 / 5:
Meisjes enkel: Maud vd Tillaart.
Lisa vd Tillaart

Jongens enkel: Ralf v Asseldonk.
Bram Rijkers
Meisjes dubbel: Maud vd Tillaart 
en Sille Donkers
Lisa vd Tillaart en Janne Donkers
Jongens dubbel: Ralf v. Asseldonk 
en Jur Vogels. Teun v. Lith en Bram 
Rijkers

Groep 6/7/8:
Meisjes enkel: elke v. Beekveld, 
Janne Donkers
Jongens enkel: Daan de Wit, Thijs 
vd Tillaart
Jongens dubbel: Daan de Wit en 
Thijs vd Tillaart. Timo de Boer en 
Juul Geenen.

Mix: Janne Donkers en Tom v. Kes-
sel, elke v. Beekveld en Timo de 
Boer.
Junioren:
Meisjes enkel: Pleun vd Ven, Nina 
v. Lanen
Jongens enkel: Joost vd Ven. Guus 
vd Ven
Meisjes dubbel: Sophie v. Kessel en 
Pleun vd Ven. Anne v. Duijnhoven 
en Nina v. Lanen
Jongens dubbel: Guus vd Ven en 
Jelle vd Pas. Guus v. Kessel en Tjeu 
Geenen.
Mix: Jules Schapendonk en Pleun 
vd Ven. Joost vd Ven en Sophie v. 
Kessel.

VORSTeNBOScH - de herfstvakantie stond in het teken van de clubkampioenschappen voor de jeugd bij de 
Vorstenbossche tennisvereniging TVV’82. 59 kinderen zijn sportief bezig geweest op verschillende onderde-
len: enkel, dubbel en de mix dubbel. Sommigen deden zelfs op 3 onderdelen mee. 

tennisHerfstvakantie in de 
Halloweensfeer

VORSTeNBOScH – Dinsdagmid-
dag 16 oktober is er een knutsel-
middag geweest voor uit groep 1 
t/m 4. Ongeveer 20 kinderen ver-
deeld in 3 groepen gingen aan het 
knutselen. Ze maakten spookpak-
ken van vuilniszakken, vleermui-
zen van petflessen en een grappige 
pompoen door de oudste kinde-
ren. De middag werd afgesloten 
achter in het bos met een verhaal 
van de fee.

In de avond mocht groep 5 t/m 
8 een speurtocht gaan lopen met 
opdrachten en enkele verrassende 
effecten, die het voor sommige 
erg spannend maakte. De route 
eindigde via de maïsvelden, het 
voetbalveld en de bossen.....bij de 
marshmallows aan de tipweg. 

Ruim 60 kinderen hebben zich pri-
ma vermaakt, met leuke verhalen 
voor thuis.
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pLus-training bij mHcH

Ruim 100 kinderen hadden zich 
aangemeld voor deze PLUS-trai-
ning en ze hadden er veel zin in. 
De weergoden waren goedgezind, 
dus aan niets kon het ontbreken. 
eerst werd er een warming-up ge-
houden met de complete groep en 
al snel gingen de trainingsjassen en 
truien uit.

Toen iedereen opgewarmd was 
werd er per team een training ge-
geven, van schieten op ‘t doel, 

slalom met de bal tot het geblind-
doekt elkaar begeleiden naar een 
bepaald punt.

een geweldige leerzame middag 
die mede mogelijk gemaakt is door 
de Rabobank Bernheze-Maasland, 
sponsor van deze middag. Alle kin-
deren werden op het einde van de 
middag nog beloond voor het har-
de werken met een lekker frietje en 
een heerlijke snack die ze zelf bij de 
frietkar konden bestellen.

hockey

HeeSWIJK-DINTHeR - zaterdag 
27 oktober vindt er bij Café zaal 
Jan van erp de voorronde plaats 
voor de Nederlandse Bekerfinale 
van kNBB. deze wedstrijd begint 
om 13.00 uur. 

Hier zal ons thuisteam ’t Ivoor 2, 
spelende in de tweede divisie van 
de landelijke competitie, het opne-
men tegen het eredivisieteam van 
Holland Mineraal afkomstig uit 
Lochem en omgeving. In Holland 
Mineraal spelen o.a. Tayfun Tasde-
mir, Jelle Pijl en Anno de Kleine. In 
’t Ivoor spelen o.a. Robbie van de 
Griendt, Jack van de Griend, Willy 
Smetsers en Hans Gerrits. U kunt 
deze wedstrijd geheel gratis bijwo-
nen als blijk van waardering voor 
uw komst krijgt u van ons en de 
teams een kop koffie/thee aange-

boden. Dus wij zien u graag a.s. 
zaterdag bij café zaal Jan van erp 
om 13.00 uur.

Biljarten bij 
café zaal Jan van erp

biljarten

LOOSBROeK/ VORSTeNBOScH/ 
NISTeLRODe - kinderen in loos-
broek, Vorstenbosch en Nistelrode 
vermaakten zich prima tijdens de 
vakantieactiviteit. Springen, sprin-
gen en nog eens springen. Het 
was de eerste vakantieactiviteit 
van het project Bewegen= fun in 
de gemeente Bernheze. 

Op de airtumbling (een opblaas-
bare langemat), de dubbele mini-
tramp, een mini-tramp, de boun-
zer en de springplank konden 
kinderen zich vermaken met allerlei 
sprongen. In totaal bijna 70 kinde-
ren waren aanwezig tijdens de eer-
ste vakantieactiviteit in Loosbroek, 
Vorstenbosch en Nistelrode. en ze 

hebben zich vermaakt. Dat bleek 
wel uit de vele positieve reactie 
van kinderen én ouders. “Komen 
jullie in de kerstvakantie weer?” 
was een veel gehoorde kreet van 
de kinderen. 

Marc en Sven (studenten van de 
Academie Lichamelijke Opvoeding 
in eindhoven) en Pieter (Projectco-
ordinator) hebben de kinderen een 
hartstikke leuke middag bezorgd.
Het project Bewegen=Fun behelst 
5 deelprojecten en richt zich op 
kwaliteitsvebetering van het be-
wegingsonderwijs en sportstimu-
leringsprojecten voor kinderen tot 
12 jaar. Het project wordt uitge-
voerd door Gympoint Nistelrode.

komen jullie 
in de kerstvakantie weer?

medi spa annelies schenkt 
Tennisteam TVV ’82 nieuwe tenues

Medi Spa Annelies uit Vorsten-
bosch is inmiddels een bekende 
naam in de schoonheidsbranche. 
Het bedrijf, tot voor kort Beauty 
Wellness en Lifestyle center gehe-
ten, draait al ruim 20 jaar mee. 

Onlangs is eigenaresse Annelies 
voor de tweede maal genomineerd 
voor de titel beste ondernemer van 
Bernheze. eerder werd ze al geno-
mineerd voor beste schoonheids-
specialiste van Nederland.

VORSTeNBOScH – Het 35+ herentennisteam uit Vorstenbosch is volledig in het nieuw gestoken door medi 
Spa Annelies. Paul Aarts mocht namens het team de mooie tenues in ontvangst nemen. Het shirt zal gedra-
gen worden tijdens de voorjaars- en najaarscompetitie van de kNlTB. Het is reeds het derde kNlTB-team 
van TVV’82 dat wordt gesponsord door medi Spa Annelies.

tennis

Bekeroverwinning voetbalsters 

Bij Prinses Irene ontbrak in de ba-
sisopstelling aanvoerster Inge v.d. 
Berg, vanwege knieproblemen. Le-
onie Haagmans en Ilona den Dun-
nen begonnen op de bank. Daar-
door stond de amper vijftienjarige 
Amber Mutsaers laatste vrouw en 
speelde Hilde Langens als voor-
stopper een degelijke partij. Mut-
saers kweet zich ook bijzonder 
goed van haar taak en was, mede 
vanwege haar voortreffelijke trap, 
in opbouwende zin belangrijk. Aan 
het front deze keer slechts twee 
soldaten, Sanne Huberts en Jody 
van Kessel, die echter gevaarlijk 
waren voor drie. In een poule van 
vier staat Prinses Irene nu op de 

2e plaats. Wie er doorgaat wordt 
beslist in de wedstrijd die onze 
vrouwen spelen tegen Topklasser 
Fortuna Sittard. Prinses Irene moet 
winnen wil het verder gaan.

NISTeLRODe - de vrouwen van Prinses Irene wonnen in het beker-
toernooi thuis met 4-3 van SV Venray, dat net als Prinses Irene in de 
hoofdklasse speelt. daarin staat die ploeg een paar plaatsen hoger op 
de ranglijst. de vrouwen met als sponsor ‘Totaalmarkt.nl’ op de shirts 
verdienden de overwinning.

voetbal

Heesch goed vertegenwoordigd
HeeScH - Afgelopen zondag is 
een groep hardlopers uit Heesch 
naar Cuijk gegaan om deel te 
nemen aan de wedstrijd ’10 van 
Cuijk’. Vanuit 3 trainingsgroepen 
(recreanten) van runningtherapie 
Bernheze zijn we met 11 lopers (+ 
1 haas en 2 fans…) op zondag-
ochtend vertrokken om de 3 c.q. 
de 5 kilometer te lopen. 

Voor een aantal lopers was het 
de eerste keer dat er meegedaan 
werd aan een wat grotere loop. 
Leuk maar ook een beetje span-
nend om voor de eerste keer een 
startnummer op te spelden en een 
chip aan je schoen te bevestigen. 
Voor de jeugd die startte op de 3 
km was het jammer dat er een ge-
brekkige parcoursaanduiding was, 
dat maakt dat een paar lopers be-

duidend verder dan 3 km gelopen 
hebben…ondanks dat behaalden 
ze toch een heel mooi resultaat en 
kunnen Nienke, Willem, Tom en 
Maurits daar trots op zijn! Ook de 

5 km lopers kwamen allemaal moe 
maar voldaan over de streep! Het 
was een gezellige ochtend en in de 
toekomst zullen er zeker nog vaker 
wedstrijden bezocht worden! 

hardlopen

trampoline

HeeScH – In 2011 is het jeugdplan van mHCH (mixed, Hockey, Club, Heesch) gestart om voor de leden, 
trainers en coaches de kunde, de kennis en het plezier te vergroten. Afgelopen zaterdag werd in dit kader 
bij mHCH en PlUS-training gegeven door ToP-hockeyers. Vanuit clubs uit den Bosch en Tilburg kwamen 
coaches en keepers naar Heesch om kinderen van alle d t/m A spelers van de hockeyclub een extra training 
te geven. 
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NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP  WWW.VANTILBURGONLINE.NL

VAN TILBURG MODE | SCHOENEN | SPORT  NISTELRODE 
Laar 8  5388 HE  Nistelrode  Telefoon: 0412-611288  www.vantilburg.nl

VAN TILBURG 

sportief     mooi

BIJ VAN TILBURG!

HeeSWIJK-DINTHeR 
Avanti 1 – Altior 1
Afgelopen donderdag 18 oktober 
mocht Altior voor haar eerste be-
kerwedstrijd in Schijndel aantreden 
tegen Avanti. Bij aanvang van de 
wedstrijd had Altior nog onvol-
doende concentratie om de kansen 
goed af te maken. De ruststand 
was 1-6 in het voordeel van Altior, 
maar het verschil had eigenlijk gro-
ter moeten zijn. In de tweede helft 
lukte het Avanti niet meer om dich-
terbij te komen en een eindstand 
van 3-14 kon worden genoteerd. 
Altior mag dus door naar de kwart-
finale van de beker, de dames zul-
len dan aantreden tegen DDW. 

odisco 2 – Altior 6
In de eerste helft hadden we vele 
kansen op een zwaar grasveld. er 
wilde echter geen doelpunt vallen 
aan onze zijde en we keken met de 
rust tegen een 3-0 achterstand aan. 
De tweede helft begon voortvarend 
en de invalsters scoorden beiden 2 
maal voordat Odisco de gelijkma-

ker scoorde. Nog éénmaal wisten 
we een voorsprong te nemen maar 
het was niet genoeg om de punten 
mee naar huis te nemen. De eind-
stand kwam op 6-5. Doelpunten 
van Daisy (2), Kim (2) en Wieneke.

eendracht C1 – Altior C1
Het veld lag er goed bij zodat we 
lekker en goed konden gaan korf-
ballen, en dat deden we, alleen we 
vergaten te scoren zodat we gin-
gen rusten met een tussenstand 
van 0-0. Na rust gingen we gelijk 
weer goed aanvallen en kregen 
weer volop kansen. Na weer en-
kele gemiste kansen was het ein-
delijk raak, een doorloopbal van 
Anne van Zutphen. Maar een-
dracht kwam terug in de wedstrijd 
1-1. We bleven de kansen die we 
kregen missen zodat wij op 1 doel-
punt bleven staan en eendracht in 
de slotfase toesloeg met een toe-
vallig afstandsschot door een van 
hun meisjes, die het amper kon ge-
loven dat de bal erin ging, maar ze 
wonnen de wedstrijd wel 2-1.

altior wint 
overtuigend bekerwedstrijd 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HVcH bekert verder

Herpinia heeft een fysiek sterke 
ploeg die goed op conditie is en 
veel lengte heeft. De Herpenaren 
gaven de Heeschenaren dan ook 
een warm onthaal. compact spe-
len met gesloten linies en op de 
counter eruit. Aan HVcH dan ook 
de taak het spel te maken. Adel 
verplicht. HVcH moest veel werk 
verzetten en tot de rust bleef op 
het scorebord de brilstand staan.
In de tweede helft was de eerste 
echte kans voor Herpenaar Paul 
Sweep. Sweep reageerde op een 

lange bal en schoot maar ternau-
wernood naast. Direct daarop was 
zijn medespeler Tim Siebers erg 
ongelukkig toen hij een voorzet 
van Tom Hekerman in het eigen 
doel werkte. Lang mocht HVcH 
niet van de voorsprong genie-
ten. Drie minuten later in de 65e 
minuut maakte Luc van Zuijlen 
na een hoekschop de gelijkma-
ker. Zwak verdedigen van HVcH 
lag daar aan ten grondslag. Aan 
HVcH dus weer de taak om het 
verschil te maken. Robbert Stam 

ging regelmatig mee naar voren en 
met name Tim Govers kwam toe 
aan aanvallen. 
Dit alles leidde in de 87e minuut 
tot de 1-2 van Jouke Vos. HVcH 
stond weer op voorsprong. In de 
laatste minuut zorgde doelman 
Rob van erp er met een geweldige 
redding voor dat die voorsprong 
ook het eindsignaal haalde. HVcH 
bekert dus verder.

Volgende week speelt HVcH voor 
de competitie thuis tegen RVU.

HeeScH – Herpinia mocht lang hopen op een stunt en hielp zelfs een handje mee aan de overwinning van 
HVCH. In het spel was het klasseverschil wel zichtbaar. de Heeschenaren maakten het spel en hadden de 
kansen. Herpinia maakte het HVCH echter lastig en streed tot de laatste minuut.

voetbal

BeRNHeZe - Afgelopen week 
begonnen bij de thuisbasis van 
biljartvereniging Aquarest de 
voorrondes voor de 3e Bernhezer 
biljartkampioenschap. ruim 70 
deelnemers, jong en oud, streden 
om de felbegeerde titel.

Na 4 dagen voorrondes gespeeld 
te hebben werden vrijdag, zater-
dag en zondag de diverse finales 
gespeeld, waarin uiteindelijk op 
zondagmiddag er maar 1 persoon 
kampioen kon worden. De finale 
werd uiteindelijk gehaald door 
iemand die de meeste carabols 
moest spelen. Namelijk 100, Peter 
van erp en iemand die de minste 
carabols van het toernooi moest 
maken, namelijk 17, Jeffery van 
casteren. Het was een mooie fi-
nale, waarbij uiteindelijk Peter van 

erp het onderspit moest delven. 
Nieuwe kampioen werd dus Jef-
fery van casteren, die ook nog dit 
weekend 16 was geworden. een 
prachtige prestatie van een jongen 
die vorige jaar voor het eerst de keu 
ter hand nam. Met een brede lach 
nam hij de prijzen in ontvangst en 
werden de overige prijswinnaars 
ook gehuldigd. 1e prijs Jeffery van 
casteren, 2e prijs Peter van erp, 3e 
prijs Ad van esch, 4e prijs Joost van 
de Pas. Allen van harte proficiat. 
De organisatie kan terugkijken op 
een prachtig toernooi. Voor vol-
gend jaar staat er een 4e Bernhe-
zer biljartkampioenschap gepland 
in de herfstvakantie. 
Deelnemers kunnen zich nu al mel-
den op info@aquarest.nl
Wie weet bent u de volgende 
kampioen.

3e Bernhezer 
biljartkampioenschap

biljarten

Wesley pittens tweede in ONk

In de eerste proef moest hij Plek-
kenpol meestal laten gaan.  echter 

in de tweede en derde proef was 
Wesley sneller. In de laatste ronde 

stond hij zeventiende van een se-
conde voor op erwin. Wesley wist 
dat erwin in de eerste proef de be-
tere was. echter, toen Wesley de 
proef in reed, ging het gelijk su-
per en hij maakte vervolgens geen 
enkele fout. Toen hij uit de proef 
kwam, was hij bijna vijf seconden 
sneller dan Plekkenpol. Ook in de 
laatste proef wist hij een snelle tijd 
op de klokken te zetten en zo ver-
zekerde hij zich van een tweede 
plaats in de e3 klasse.
 
Aankomende zaterdag gaat het 
kampioenschap verder in Hellen-
doorn.
 
Daguitslag:
1 Amel Advokaat
2 Wesley Pittens
3 erwin Plekkenpol

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

vorstenBosch – Wesley Pittens van Pittens Racing is zaterdag tijdens de vijfde wedstrijd om het Open 
Nederlands Kampioenschap Enduroin Vorden op een tweede plaats geëindigd. Het was voor Wesley de 
eerste keer dat hij van start ging in de E3 klasse. Wesley had deze keuze gemaakt omdat hij van mening is 
dat hij op zijn eigen motor (KTM 300) beter kan presteren en meer kan leren. Deze motor is lichter en com-
petitiever dan de Honda. 

Foto: John Lenders
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.demooibernhezekrant.nl www.vorstenbosch-info.nl

BERNHEZE

25 OKTOBER 
Discoavond voor verstandelijk 
gehandicapten
Locatie: Lunenburg
Zie pagina 16

T/M 28 OKTOBER
Fair Menu week

28 OKTOBER 
Lions Club Bernheze: 
Wijnproeverij
Locatie: Kasteel Heeswijk 

30 OKTOBER 
Informatieochtend: 
Eigen bijdrage
Locatie: CC De Pas, Heesch 

31 OKTOBER 
Halloween

3 NOVEMBER 
Borstzorgbeurs
Locatie: Bernhoven, Oss

4 NOVEMBER
Bernhezer gehandicaptenbal
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend, 
Nistelrode
Zie pagina 16

HEESCH 

24 OKTOBER 
Ladies Night 
Locatie:  Dressup-Instyle
Zie pagina 13

25 OKTOBER 
Handwerken voor leden KBO
Locatie: CC De Pas 

Comedie: Wordt u al geholpen
Locatie: CC De Pas 

Wereldwinkel: Viering van het 
20-jarig bestaan
Locatie: De Misse & CC de Pas

Michiel Stroink over zijn 
roman ‘Of ik gek ben’
Locatie: Bibiotheek Heesch 

26 OKTOBER 
Rock4 ‘doet Queen’
Locatie: CC De Pas

26 -27 OKTOBER
Outletverkoop Helderr 
Locatie:  Zoggelsestraat 23
Zie pagina 6

27 OKTOBER 
Sterrenwacht Halley: 
Nacht van de Nacht
Locatie: Halleyweg 1 
Zie pagina 13

Co-Incidental met eerste 
optreden in de Pas
Locatie: CC De Pas 

28 OKTOBER
Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 

Open zondag 
Locatie:  Van de Akker, zonwering
Zie pagina 5

29 OKTOBER 
Pasta en Risotto workshop
Locatie: Restaurant De Keuken 

30 OKTOBER 
Vrije inloop Avondsoos KBO
Locatie: CC de Pas

1 NOVEMBER 
Inschrijving De Hisse Kwis
www.dehissekwis.nl 

Handwerken KBO
Locatie: CC De Pas

4 NOVEMBER
Baby- en kinderbeurs
Locatie: CC De Pas

5 NOVEMBER
Kleur- en figuuranalyse
Locatie: ToBme
Zie pagina 7

NISTELRODE

25 OKTOBER 
De Ontmoeting: 
Gerard van Heertum
Locatie: Gasterij Laarstede 

26 OKTOBER 
Disco groep 7-8
Locatie: Bobz 

26 - 27 OKTOBER 
Magazijnverkoop Marya 
Schoenen & Tassen
Locatie: Laar 31 

27 OKTOBER 
Bridge kampioenschap
Locatie: Paviljoen ‘De Wevershof’ 

Nacht van de nacht 
Locatie: Natuurcentrum Slabroek 

28 OKTOBER 
Open dag kinderboerderij
Locatie: Maxend 6
Zie pagina 5

31 OKTOBER 
Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg

1 NOVEMBER 
Inschrijving De Nisseroise 
Kwis
www.denisseroisekwis.nl

2 NOVEMBER 
Workshop Bodylotion en 
douchegel maken
Locatie: praktijk Marianne van Lith

3 NOVEMBER 
11-11-bal
Locatie: Zaal De Hoefslag

VC-Tornado volleybalspeeltuin
Locatie: Sporthal De Overbeek

LOOSBROEK

26 OKTOBER 
‘00 Reünie
Locatie: Lunenburg 

1 NOVEMBER
Handwerkcafé
Locatie: De Wis
Zie pagina 6

2 NOVEMBER
‘80 Reünie
Locatie: Lunenburg

3-4 NOVEMBER
Boekenbeurs Stg. Pep
Locatie: De Wis

HEESWIJK-DINTHER

T/M  7 DECEMBER 
Expositie Liesbeth van 
Beekveld 
Locatie: Cunera/De Bongerd 
van BerneZorg 

25 - 26 OKTOBER 
Onderonsje Dinther,
over de herfst
Locatie: CC Servaes 

27 OKTOBER 
Koninklijke Fanfare 
organiseert een Spooktocht
Locatie: Vlegelhut aan de 
Kaathovensedijk 

Sweets for my sweet!
Locatie: Café Zaal de Toren 

Voorronde bekerfinale 
biljarten 
Locatie: Café-Zaal Jan van Erp  
Zie pagina 17

1 NOVEMBER
Workshop ‘De grond onder 
mijn voeten’
Locatie: Abdij van Berne

3-4 NOVEMBER
Toneelstuk ‘Opa en Co’
Locatie: CC Servaes
Zie pagina 8

VORSTENBOSCH

26 & 27 OKTOBER
Ophalen oud metaal
Locatie: Vorstenbosch

26 OKTOBER
Lezing Piet Bongers
Locatie: Kloosterkapel 

28 OKTOBER
Concert Geliefde 
Musical-Liederen
Locatie: Kloosterkapel

Concert Notenkrakers & 
St. Lambertus samen
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Zie pagina 16

30 OKTOBER
Vraagbaak
Locatie: de Stuik

3 NOVEMBER
Yoga  voor volwassenen 
& kind
Locatie: Kloosterkapel

4 NOVEMBER
Concert Cohda KREK
Locatie: Kloosterkapel 

 


