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Dag van de Leraar

Katja Brooijmans
Drie generaties nieuwe voorzitter
leraren over van tRV-Bernheze

hun vak

FOLDER DEZE wEEK

DE WIT UIT SCHIJNDEL
MARYA UIT NISTELRODE

Meneer Krijnen: “25,5 uuR pER WEEK LES, NEt ZOALS Nu”

Wereldwinkel Nistelrode
pag. 11

‘Onze evenementen zijn niet alleen groen
en gastvrij, maar ook cultureel!
De kracht zoeken in die verbinding levert
kwaliteit op voor Bernheze’
Jos van den Bogaart: “LERAAR BEN jE 24 uuR pER dAg”

Mooi & aan het werk
pag. 12

BERNHEZE - TRV-Bernheze heette 29 september Katja Brooijmans welkom als nieuwe voorzitter van de toeristisch recreatieve vereniging. Henry van Boxmeer gaf het stokje over aan
het enthousiaste nieuwe bestuurslid. Katja presenteerde meteen
haar voornemen voor de komende twee jaar...

Lees meer op pagina 41
in the

Vorstenbosch picture

gerard in gesprek met
pag. 29

Hilde van den Bergh
gastredactrice in
DeMooiBernhezeKrant
Jongens MHCH J6E1
pag. 44

Eva van Rooij: “WiE AANdAcHt KRijgt, gROEit”

BERNHEZE - Lange vakanties en korte werkdagen, zo wordt vaak
gedacht. Hoe anders is de realiteit. Iedere dag opnieuw staan ze met
tomeloze energie weer klaar voor ‘hun’ kinderen.

Krant niet op
woensdag
ontvangen?

Op 5 oktober is het de Dag van de Leraar. Hún dag. Drie generaties
leerkrachten vertellen hoe zij hun beroep als leerkracht ervaren. Over
uitdagingen, veranderingen en daar waar het allemaal om draait: de
kinderen.

Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

Zie pagina 17

“We hebben een winnaar gekozen... Hilde van den
Bergh uit Vorstenbosch”, hiermee werd de 2000ste
liker van onze Facebookpagina gevierd.

Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!
• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

VORSTENBOSCH - Hilde vulde de prijs - een pagina in de
krant - met Vorstenbosch en dat vonden wij, van
DeMooiBernhezeKrant, zo’n goed idee dat we deze aanvulden samen met ondernemers uit Vorstenbosch. Het werden
maar liefst vijf pagina’s…

Lees verder op pagina 33

Zie pagina 23

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

