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NISTELRODE -

Het

Tramstation wordt gevuld
met vrolijkheid. Het
echtpaar Van der Lee
viert er met kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen dat
ze op 22 oktober 65 jaar

Een keer
per week
samen
naar de
Jumbo

65 jaar getrouwd
en nog even
blij met elkaar

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

Anny Fransen

getrouwd zijn. Ze hebben BERT(JE) VAN DE
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er zin in, vooral omdat dan LEE EN MIEN VAN
de hele familie samen is. DER LEE-VAN DIJK
Ze ogen vitaal en hebben nog veel
om handen. Toch zijn Mien en
Bert van der Lee al 83 en bijna 88
jaar. Mien vindt het heerlijk om te
‘teulen’, lekker boontjes uit eigen
tuin. Bert rijdt elke week samen
met Mien naar de Jumbo voor de
boodschappen en ’n praatje.

‘op de klep’ valt. Maar pas nadat
hij zich uitgebreid heeft gesoigneerd voor de spiegel; ijdel als hij
is. Elke zondag komt zoon Lammie
met zijn fietsvrienden binnenvallen voor koffie. In de zomer buiten
onder de partytent en in de winter
in de schuur. Overal hangen dan

Afsluiting Kinderboekenweek
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‘MET 9 KINDEREN, 13 KLEINKINDEREN EN
10 ACHTERKLEINKINDEREN IS HET EEN
KOMEN EN GAAN’
Mien houdt zelf het huis aan kant
met hulp van dochter Greet. Ondertussen leest Bert de krant,
waarbij soms de slaap hem overmant. Met 9 kinderen (1 zoon en
8 dochters) 13 kleinkinderen en
10 achterkleinkinderen is het een
komen en gaan in Nistelrode. Ook
schoolkinderen en toevallige wandelaars kennen Bert en Mien. Bert
biedt graag een kop koffie met
koek, waarbij de afwas blijft staan
voor Mien.
Gezelligheid
Bert vindt het heerlijk dat alles

D

shirts en de handdoeken die Mien
klaar hangt om gezicht en handen
te wassen voor het koffiedrinken.
Samenzijn is voor Bert wellicht zo
belangrijk omdat hij al heel jong alleen stond in de wereld. Zijn moeder overleed in Uden toen hij 7
was en zijn vader toen hij 16 was.
Daarna zat hij links en rechts ‘in de
kost’ en werkte bij het vliegveld,
de boeren, als bakker en melkboer.
Overal waar hij meer geld kon verdienen ging hij en als er extra werk
was, deed hij dat ook. Er moest immers veel brood op de plank komen met 9 kinderen.

Bernheze Bouwt
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Bert en Mien hebben veel herinneringen

Hittekar
Mien heeft als hulp bij gezinnen
gewerkt en bij de Gruyter. Niet
lang, want Bert kwam al snel in
beeld. Als vriend van haar broers
en oogappel van haar moeder,
kon zij niet anders dan verkikkerd
worden. Getrouwd woonden ze
eerst in Mill. Daar sprokkelde Bert
in de bossen hout voor de kachel
en nam dat in ‘t ‘hittekarke’ mee

Foto: Marcel van der Steen

naar huis. Maar Nistelrode trok.
Daar, op de Hogeweg, woonden
ze naast de ouders van Mien. Het
kleine huisje werd te klein en haar
broer metselde toen het huis waar
ze nu al 58 jaar wonen. De kinderen en buurtkinderen werden als
opperman ingeschakeld.
Daar zal Rien Wijdeven (loco-burgemeester) het briljante echtpaar
25 oktober feliciteren.

ONDERNEMERS
OPGELET

E TIJD VLIEGT VOORBIJ

Inmiddels zijn we alweer 12 maanden bezig
met DeMooiBernhezeKrant
In 2011 maakten we drie kranten in de maanden oktober, november en
december en vanaf januari 2012 komt hij wekelijks huis-aan huis in Bernheze.
Het gevoel dat er onder de bevolking een behoefte was aan een nieuwe,
frisse en moderne full-colour krant blijkt te kloppen. De reacties vanuit de
verschillende kernen zijn overweldigend. Van zowel de ondernemers als
andere burgers horen we dat de krant goed gelezen wordt. Dat doet ons veel
deugd. We werken er namelijk hard aan om iedere week een interessante
editie op de deurmat te toveren.
DeMooiBernhezeKrant is de naam van een vernieuwend en bijdetijds
weekblad dat de mensen in Bernheze boeit, interesseert, informeert en ook
amuseert. Interessante achtergrondverhalen, verrassende interviews met
burgers uit alle lagen en standen, veel aandacht voor sport, kunst, cultuur en
natuurlijk de ondernemers.
Samen met de lezers en adverteerders vinden we steeds beter onze weg
en krijgen we echt een eigen gezicht. Hiervoor willen we u natuurlijk
bedanken! De inwoners van Bernheze omdat u uw verhaal met ons en alle
Bernhezenaren deelt.

Wij bedanken alle mensen die vol enthousiasme en vol vertrouwen dit jaar met ons samen deze krant
hebben gemaakt. De krant die u boeit, voor Bernhezenaren, door Bernhezenaren.

Krant

nheze
Team DeMooiBer

Nieuwe sponsor VV Heeswijk
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Meer informatie:
0412-795170
06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
Geldig tot 31-12-2012

Openingstijden
maandag van 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur
Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84

Culinair

cOLOFON

DeMooibernhezekrant

MICK KooKT oVER
BLIJ

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

De eerste najaarsstorm hebben
we alweer gehad, maar dit is ook
het seizoen van prachtige kleuren,
huiselijke gezelligheid en een keuken
vol lekkere primeurs. wat dacht je
bijvoorbeeld van brabants Edelhert en
veenbessen van hier om de hoek!

kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
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ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
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Oma’sKOUDE SCHOTEL

Woensdag 17 oktober 2012

Geen wild, dat mag pas vanaf
halverwege november geschoten
worden en is voor ons veel te exclusief.
Nee, gewoon tam uit Zeeland. Met veel liefde grootgebracht
en persoonlijk door Henk of sjan afgeleverd. De biefstuk van de
achterbout, is waanzinnig lekker.
Maar wil je iets bijzonders? Neem dan de sukade, een spierstuk uit
de schouder, het mooiste suddervlees. Net als bij de koe met dat
kenmerkende reepje vet/kraakbeen er in. Nee, dat is niet vies en je
hoeft het niet op te eten. Maar tijdens het sudderen houdt juist dit
vet het vlees sappig en geeft heel veel smaak. een hertensukade
is veel kleiner dan van een koe, dus voor vier personen is één hele
sukade precies een mooie portie.
Oké, en nu? Peper uit de molen, beetje zout en een klont boter
in de sudderpan rondom aanbraden. Gerookt spek, peen, prei
en ui d’r bij en afblussen met Oijens amber. Blaadje laurier en
wat jeneverbes, aanvullen met water of - beter – bouillon, tot de
sukade onderstaat en het deksel er schuin op. Laat maar gaan,
twaalf uur langzaam pruttelen …
Dan de sukade uit de pan, het kookvocht zeven en in laten koken
tot een lekkere saus. snijd het vlees in één cm dikke plakken en
warm die op in de
saus.
Wat zeg je? Je mist
een zoetje in de
saus: veenbessen uit
de stelt, even meekoken. Puree en
witlof erbij, klaar.
kijk, daar word ik
nou blij van!

winnaar origineelste aardappelgerecht!
HeescH – Mevrouw van erpMuller is een van de cliënten voor
de dagbesteding op Heelwijk. er
was een wedstrijd bij Brabantzorg
uitgeschreven voor het insturen
van het origineelste recept van
een aardappelgerecht. Mevrouw
stuurde haar recept ‘Oma’s koude
schotel’ toe. Uit de 31 inzendingen onder cliënten, medewerkers

en vrijwilligers van Brabantzorg
kwam mevrouw Van erp-Muller
tot haar verbazing als een van de
winnaars uit de bus, ze behaalde
de 3e plaats. Zij werden allen uitgenodigd voor een bourgondische
feestmaaltijd op de eemlandhoeve
in Amersfoort, de stad die uitgeroepen is als hoofdstad voor de
‘Week van de smaak’!

Foto: Marcel van der Steen
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Mevrouw van Erp-Muller geeft de
geheimen prijs van haar recept

boodschappenlijstje
2,5 kg. aardappelen
750 gram soepvlees
grote pot erwtjes extra fijn
klein potje worteltjes
2 witte uien
mayonaise
slasaus

Voor de garnering:
tomatenketchup
6 hardgekookte eieren
komkommer
zilveruitjes
aiervorm)
augurken (snijden in wa
Paprikapoeder.

ito BEREIDING
Buon Apet
Aardappelen gaar koken en koud laten worden.

Openingstijden:
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00 - 18:00 uur
Een ander tijdstip? Bel ons even!
Bezoek onze landgoedwinkel
• ambachtelijke producten uit de streek
• eigen zuivel zoals melk, karnemelk en yoghurt
• kaas uit eigen kaasmakerij
• biologische compost en potgrond
• Verschillende soorten sauzen en jam
• verse marmelades, met fruit van vd Broek kleinfruit
Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl | I www.beleefpetrushoeve.nl

soepvlees een nachtje laten trekken, uit de bouillon scheppen en koud
laten worden.
soepvlees in kleine stukjes snijden.
Worteltjes in kleine stukjes snijden.
Meng het soepvlees met de worteltjes en de erwtjes. Hak de koude
aardappelen in kleine stukjes en meng dit met het bovengenoemde
mengsel.
Naar smaak mayonaise en slasaus toevoegen en omroeren tot een
mooie grove massa.
Neem een grote schaal en leg de koude schotel in het midden.
Bestrijk de koude schotel met mayonaise, zijkanten garneren met sla,
eitjes, zilveruitjes, waaier-augurkjes en komkommer.
Afmaken met toefjes mayonaise en ketchup.

Eet Smakelijk

Zondag 4 november
vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur

De complete versspecialist
voor de horeca

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104
info@heerkensagf.nl

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode
t. 0412 611383
M. 06 53716610

Vanaf
woensdag
24 oktober
Wild op
de kaart

Laar 24 - Nistelrode - (0412) 61 08 28
www.dnbontewever.nl

Culinaire kaas/wijnproeverij in
samenwerking met Wijnhuis Oss en
Van Doorn Exclusieve Catering
Locatie Business Lounge TOP Oss
Kosten 12,50 per persoon
‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

Aanmelding via
bonfromage.ton@live.nl
Voor meer informatie

www.bonfromage.nl
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Het Bomenpark en Wereldwinkel Heesch samen in actie

Column
DE BLIEKERS
Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad.
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse leven.

LICHTJAREN
Vorige week ging ik boodschappen doen met een mevrouw die,
vanwege een herseninfarct een paar jaar geleden, met een rollator
loopt. Ze kan prima voor zichzelf zorgen, maar het is wel zo prettig
als er iemand is die af en toe met haar mee gaat om eens een hele
kar vol te laden en mee naar huis te sjouwen. Met zijn twee zijn wij
daardoor altijd nogal gangpadblokkerend bezig, maar er is nog nooit
iemand geweest die daar vervelend over deed. Deze keer voelde ik
echter, terwijl ik een potje tuinbonen van de planken aan het vissen
was, iets tegen mijn enkels aan botsen. Au. En in plaats van een
mompelend excuus kwam er, terwijl ik mij fronsend omdraaide, een
tweede ram achteraan en nog een beuk tegen mijn kuiten. Pardon!
Wat is dit?

HeescH - De wereldwinkel in Heesch organiseert in samenwerking
met het bomenpark een ‘Fair Menu week’. De wereldwinkel in Heeswijk-Dinther organiseert eenzelfde actie met restaurant ne9en. Voor
deze week hebben de chefkoks ieder een speciaal 3-gangen menu samengesteld, waarbij zoveel mogelijk eerlijke producten uit de wereldwinkels worden gebruikt. De Fair Menu week van de wereldwinkels is
in de week van 22 tot en met 28 oktober 2012.
Het Bomenpark is gevestigd op
een schitterende locatie, midden in
de natuur. tal van fiets-, wandelen ruiterpaden komen langs dit
prachtige plekje en veel mensen
maken met plezier een tussenstop
bij dit restaurant.
Of dat nu voor een kopje koffie of
een borrel, een lekkere lunch of diner is. Het restaurant ligt direct aan
het water en gedurende alle jaargetijden is er van alles te zien op,
langs en in het water.

Puur Genieten
Naast een groot assortiment aan
(h)eerlijke levensmiddelen is de
Wereldwinkel ook dé cadeauwinkel voor mode- en woonaccessoires. In de Fair Menu Week
kan iedereen tijdens een avondje
uit ‘Puur Genieten’, van de beste
ingrediënten die op een eerlijke
wijze zijn geproduceerd en bereid.
Dat is beter voor mens en dier
maar vooral ook heel lekker. Het
3-gangen diner bij Het Bomenpark wordt aangeboden voor een

Veelzijdige

vormgeving
Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl

en solide

scherpe prijs. klanten van de Wereldwinkel Heesch krijgen bij aankoop van een artikel een flyer van
het Bomenpark, die recht geeft op
een korting op de rekening van het
Fair Menu.
eerlijke ingrediënten winnen in de
horeca aan populariteit. een gerecht met een goed verhaal smaakt
beter. Niet alleen omdat het beter
voelt, maar ook omdat de herkomst van ingrediënten bepalend
is voor de kwaliteit. Fairtrade producten zijn te koop in de drie Wereldwinkels in Bernheze.
Maak kennis met Fairtrade producten en reserveer tijdig voor een
eerlijk Menu. kijk voor meer info:
www.bomenpark.nl of www.restaurantnegen.nl

Kerststukje
maken bij
KBO afdeling
Heesch

communicatie

17 t/m 21 oktober
‘Vieren’ wij de herfst!
4-gangenmenu all-in € 50,00 p.p.
Inclusief wijnarrangement, bier, fris en koffie of thee en exclusief
champagne, à la carte wijnen en digestief
Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

OP EEN ANDERE PLANEET EN NIETS
VERMOEDEND
Voor mijn neus zag ik een man en een vrouw met olijke hoofden.
Ze waren zich van geen kwaad bewust. Zij zat met gebroken been
voor zich uit gestoken in een rolstoel en hij duwde haar. Ze hadden
duidelijk een doel voor ogen en dat lag achter mij en mijn enkels. Ik
geloof niet dat ze mij zagen. Ik was onzichtbaar.
Anders hadden ze vast wel gevraagd of ik zo vriendelijk wilde zijn
om een stapje achteruit te doen. Of hoe lang ik dacht dat het nog
duurde om die tuinbonen buit te maken, want ze hadden namelijk
buitengewoon dringende zaken te doen in het gangpad van de
borrelnootjes.
Toen de olijke agressievelingen mijn mevrouw in het oog kregen
(blind waren ze klaarblijkelijk niet) trokken ze ineens wel hun mond
open. Vooral de vrouw bleek heel goed, en met een volume waar ze bij
de opera jaloers op zouden zijn, in staat tot praten: Sooooooooo meid,
hoe issut nouw? As ik jou so sie, dan denk ik: ut valt allemaal nog
reuse mee met mijn. Godskelere seg, arrem kind. Furskrikkuluk! Ut
ken altijd stukken erruger. Nouw nouw. Nee, as ik dát so sie, ken ik in
me in me handjes knijpuh. Sooo, feel sterrukte, hè schat. Was gesellig
je weer effies te sien.
Gister zat ik in de tram en hoorde ik een vrouw tegen haar man
zeggen toen we rammelend een straat overstaken: Deze straat hè,
deze straat is uitverkozen tot de *op fluistertoon* lelijkste straat van
de stad. Ze keek een beetje besmuikt om zich heen. Alsof ze bang was
dat de straat zijn oren had gespitst, haar woorden had gehoord en elke
moment in huilen uit kon barsten. Ik deed mijn ogen dicht en hoorde
de olijke mevrouw in haar rolstoel nog net wat nietsvermoedende
beledigingen murmelen.
Ver weg op haar andere planeet.

HeescH - Op vrijdagavond 14 december bieden wij een avond aan
om gezellig met elkaar kerststukjes
te gaan maken. U gaat die avond
een stuk voor uzelf maken en ook
wat stukjes maken die bij de kerstviering op de tafels geplaatst kunnen worden.
Aanvang 19.30 uur. De avond
duurt ongeveer 2 uur. De kosten
bedragen € 15,00 tot € 20,00.
Aanmelden vóór 1 november bij:
Adri van Oss, telefoon: 0412853197.

Grote opruiming
Alle potterie

35% korting
Vijverartikelen 35% korting
(binnen en buiten)
(Behalve vijverfolie)

Rieten manden 35% korting
Openingstijden:

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

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

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

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.

Cursus
Zonnebloemers volgen lichtjesroute
en Hanneke Heijmans dankbaar
wichelroede
voor dit sympathieke gebaar.
Heesch - Tijdens de cursus wichelroede, gegeven door Stef Freriks, leert u het meten van wateraders, aardstralen en electrosmog.
Tevens gaat hij in op de werkelijke
kwaliteit van voedsel. Elk levend
product heeft zijn eigen energieveld of frequentie. Hoe krachtiger of gezonder het product zoals
fruit of groente, des te krachtiger
het energieveld. Deze energieën
leer je uit te drukken in getallen,
hierdoor worden ze het onderling
vergelijkbaar.

Hoe vitaler het organisme is des
te sneller kan het lichaam herstellen van mogelijke onbalans bij het
gebruik van goede groente en levensmiddelen.
Deze tweedaagse cursus is voor
iedereen toegankelijk, bent u onder de 60 jaar dan garandeert Stef
u dat u leert hoe de wichelroede
te gebruiken. Ook kunt u meteen
ervaring opdoen buiten om de leylijnen (positieve aardstralen) te leren vinden.
Stef Freriks geeft al 15 jaar op bijzondere en enthousiaste wijze zijn
wichelroedecursus, waarin ruim
1500 mensen u voorgingen en
zeer onder de indruk waren.

H ees w i j k - D i n the r / L o o s broek/Vorstenbosch - Voormalig burgemeester Jos Heijmans
schonk na zijn afscheidsreceptie
o.a. een flink bedrag aan de Zonnebloemafdeling HDLV met het
verzoek om iets te organiseren
voor alle gasten en vrijwilligers.
Op maandagavond 8 oktober ver-

trokken 240 Zonnebloemers naar
de lichtjesroute in Eindhoven.
De vele Zonnebloemers hebben
genoten van heel veel kleine en
grote verlichte ornamenten op de
22 km lange route door de lichtstad. Heel mooi waren bijv. Circus
Drentz, de smurfen, een speeltuin
en het Airborneteken. We zijn Jos

Nistelrode – Ook de zonnebloem uit Nistelrode ging naar de
lichtjesroute in Eindhoven. En wel
op donderdagavond 11 oktober.
Na een heerlijk kopje koffie/thee
met gebak vertrokken de bussen
richting Eindhoven. Eenmaal daar
reden de bussen de lichtjesroute
van maar liefst 22 km door de
straten van Eindhoven. De mensen genoten van alle voorstellingen met verschillende thema’s als
sprookjes, de overgang dit jaar van
gloeilamp naar ledlamp, circus en
smurfen. Het was een fantastisch
spektakel.
Namens de Zonnebloem Nistelrode willen we iedereen bedanken
die deze Lichtjestour tot een succes
heeft weten te maken; alle vrijwilligers, verpleegkundigen en gasten
en speciale dank aan het bestuur
van de Charity Cup Nistelrode die
ons heeft gesponsord met het busvervoer. Iedereen heel hartelijk bedankt.

1e Cursusdag 19 oktober
10.00 uur
2e Cursusdag 2 november
10.00 uur
cursus € 200,00 incl. koffie,
lunch en materialen.
Opgeven via de site
www.wichelroede.nl of
telefonisch 0412-454744

“Mijn vrouw
heeft al 10 jaar
Multiple Sclerose”
In haar strijd voel ik
mij machteloos...
Meld je aan als collectant en strijd
mee tegen Multiple Sclerose!
Bel 010 591 98 39 of mail
naar info@nationaalmsfonds.nl

Giro
5057

www.nationaalmsfonds.nl

Advertorial

MaaSSluiS

Tijdloos Mooi

Column

Hormonen en overgewicht…

Foto: Jan Gabriëls

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
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Waarom kan de ene mens alles eten
zonder aan te komen, en wordt de ander
al dik als die er alleen maar naar kijkt?
Hoe kan het dat je vlak na de maaltijd
zo’n trek hebt in zoet? Hoe kan het dat je
in de ochtend zo snel weer een dip hebt?
Waarom wordt dat vet juist opgeslagen in
de buik of op de heupen? Genoeg van het
eeuwige ge-jojo?
Dit alles en nog veel meer wordt
beauty | wellness | lifestyle
bepaald door HORMONEN. Zij geven
als boodschappers signaalstoffen door
voor het optimaal functioneren van de stofwisseling, maar ook van de
vetopslag, ze regelen het bloedsuikergehalte en je stressniveau, dus je
gevoel en nog veel meer.
Als deze hormoonhuishouding uit balans is, zal dat tegen je werken.
En hoe langer dit duurt hoe meer gevolgen dat kan hebben. Van
overgewicht tot een trage schildklier, van insulineresistentie tot
diabetes. Van chronische stress tot een burnout. Van slaapproblemen tot
chronische vermoeidheid, en allerlei vage klachten.
Het goede nieuws in deze is dat men zelf heel veel invloed op de
hormonale balans kan uitoefenen! Want heel vaak ligt de oorzaak in
een tekort aan de juiste voedingsstoffen, aan stress of aan een toxische
omgeving, alsook te weinig beweging of sport.

Hoe?
Als gediplomeerd trainer hormoonfactor zijn we in staat disbalansen
op te sporen en kunnen we via enkele consulten heel veel handvatten
aanreiken en begeleiden om hieraan te werken, op een manier dat het
geen opgave is maar een uitdaging wordt!
Door de juiste (kracht)voeding in te zetten, en beter om te gaan met
stress in je leven, voldoende en op de juiste manier te bewegen en te
sporten en de tekorten in je lichaam aan te vullen, krijg je langzaam
maar zeker de controle over je gezondheid. Je gaat je steeds energieker
voelen en je gaat er beter uit zien! Bovendien gaat ook je honger en
verzadigingsgevoel zich goed instellen, dus je gewicht blijf meer stabiel.
De volgende doelen zijn te bereiken;
• meer energie
• dieper slapen
• fit en uitgerust wakker worden
• een gezond libido
• glanzende huid en haren
• een slank en gezond lichaam
Zet vandaag nog die stap naar een hoger gezondheidsniveau en merk
dat veel meer vanzelf gaat! Binnen een jaar is 90% van de lichaamscellen
vernieuwd, dus het is nooit te laat!
“Als je goed in je vel zit, dan straal je dat uit”
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Pakt u de draad weer op?
Modevakschool ENSAID viert 100-jarig bestaan
HeescH – Geen pc, geen facebook geen twitter geen mail checken, maar gewoon lekker achter de naaimachine iets creëren, iets zelf maken. De naald en draad wordt weer opgepakt, de naaimachine komt weer op
tafel. Anny Fransen blijft enthousiast over deze hobby die u vele euro’s kan besparen. Ze kan er ook uren over
vertellen. nu de modevakschool haar jubileum viert is hiervoor een mooie gelegenheid.
Anny Fransen van Modevakschool
Anny Fransen, behaalde haar diploma’s bij modevakschool eNsAID.
In 1976 slaagde ze als coupeuse,
deed nog een opleiding tot lerares
en kwam in de examenadviescommissie van eNsAID. Intussen geeft
ze al 37 jaar naailes en leidde al vele
leraressen op. Dit kon ze prachtig
combineren met haar taak als moeder en intussen is ze een enthousiaste oma. Maar ze heeft nog veel
passie voor haar grootste hobby en
werk; het naaien.
eNsAID is een particulier initiatief
en bleef een familiebedrijf. eNsAID
gaat terug naar 1912, toen bedacht
Mevrouw Hendrikse-kapen een
methode om patronen te maken.
Annie is ook een van ± 500 leraressen met een licentie die volgens

het eNsAID-patroontekensysteem
lesgeven. Zij geeft cursussen waarvoor geen vooropleiding nodig is
en de duur van de opleiding is afhankelijk van de kennis die u al van
het naaien heeft.
De naaimachine weer op tafel
Doordat veel mensen net even beter op hun uitgaven letten in tijden
van consuminderen, ontdekken ze
de naaimachine opnieuw. een opfriscursus is dan fijn. Maar ook de
wekelijkse naaiavonden met een
groepje, waarbij iedereen zelfstandig bezig is en zo hier en daar een
advies krijgt, vindt Annie gezellig
om te doen. “We hebben vele verschillende cursisten, van hobby tot
echt naaisters die zelf ook les willen geven. Fijn dat het weer in trek
is, want het is een mooie tijdsbe-

Opbrengst touwtrekkraam Hanex
Dit jaar vindt het Verkleedbal
plaats op zondag 4 november,
vanaf 13.00 uur. Het programma
is opnieuw veelbelovend met een
optreden van Jettie Pallettie (onder andere bekend van de carnavalshits Hey knul, sleetje Rijden en
koekoek), gezellige carnavalsmuziek van huis DJ Bertie Lukano en
lokale muziekkapellen. Ook zijn er
prijzen te winnen voor de mooist
verklede gasten.

GEHANDICAPTEN
VANUIT HEEL
BERNHEZE GENIETEN
VAN CARNAVALSBAL
Om activiteiten als deze te kunnen
organiseren is de stichting Bernhezer Gehandicaptenbal afhankelijk
van sponsors en donaties. Daarom
besloot Hanex carwash de opbrengst van haar touwtrekkraam
op ‘Heesch Presenteert’ in zijn geheel te schenken aan deze enthousiaste stichting.
Meer informatie op
www.bernhezergehandicaptenbal.nl
en www.hanex.nl

Ine Peters van Hanex Tankstations
en Carwash overhandigt de
cheque aan Peter en Mirjam van
den Akker van Stichting Bernheze
Gehandicaptenbal.

Diepvries & Versproducten

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL
HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Informatie www.ensaid.nl
Aanmelden: lpfransen@home.nl

Hovenier

Tijdens ‘Heesch Presenteert’ naar Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal
BeRNHeZe - Het jaarlijkse verkleedbal van Stichting bernhezer Gehandicaptenbal is inmiddels een begrip in bernheze en verre omstreken.
op de eerste zondag van november beleven ruim vierhonderd geestelijk en lichamelijk gehandicapten van alle leeftijden, samen met
hun begeleiders, een geweldige carnavalsmiddag in Partycentrum
’t Maxend in nistelrode.

steding en het vermaken of maken
van kleding levert ook nog eens
een fikse besparing.” De enthousiaste naaister heeft in haar atelier
aan huis nog plek over voor enkele
cursisten. “en anders gaan we er
gewoon nog een avondje of morgen extra voor zitten”, besluit ze
lachend.
Voor de verschillende vakken kunt
u gaan kijken op de website van
de jubilerende organisatie. Daarop
staan de eNsAID-leraressen die
een grote mate van zelfstandigheid kennen. Bij Annie Fransen
kunt u terecht voor inlichtingen
over lestijden en lesgeld.

Fons Baerken
T 0412-852538
M 06-54392701
fons@baerken.net

Onderhoud - Renovatie - Aanleg
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Grappigste baby: Etosha
HEESWIJK-DINTHER– Etosha Versteegh uit Heeswijk-Dinther is nu
al een lokale beroemdheid. Met haar vrolijke lach en haar guitige
gezicht heeft deze dreumes de verkiezing van de grappigste baby
gewonnen. Een wedstrijd die is uitgeschreven door drogisterij Etos
in Heeswijk-Dinther.

Etosha neemt de prijs van grappigste baby in ontvangst samen met haar
moeder en grote zus

Afgelopen 6 weken leverden meer dan 100 ouders de grappigste foto
van hun koter t/m 2 jaar in bij de drogisterij. Afgelopen week had het
etos personeel de moeilijke taak daar 3 winnaars uit te kiezen. Want
naast etosha, wonnen ook toes en Mirthe, respectievelijke de tweede
en de derde prijs.
etosha mag opnieuw op de foto, want zij wint een fotoreportage t.w.v.
€75,- bij Alette fotografie. toes wordt lekker verwend met een Zwitsal-pakket t.w.v. €30,- en Mirthe met een etos-pakket t.w.v. €20,-.
De foto’s van de drie grappige koters zijn te bewonderen in drogisterij
etos aan de Raadhuis-plaza in Heeswijk-Dinther.

Hallo wereld
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HOe De WeReLD eR UIt ZIet WeteN WIJ NU!

HEESCH – woensdag 3 oktober jl. vond de opening plaats van de jaarlijkse kinderboekenweek, met dit jaar als thema: ‘Hallo wereld’. op
basisschool Delta zongen de kinderen gezamenlijk het bijbehorende
kinderboekenweeklied en voerden de kinderen een door hen zelf ingestudeerde dans op. Daarna hadden leden van de ouderraad voor elke
groep een boek dat in de klas kan worden voorgelezen of om zelf te
lezen voor zij die dat al kunnen.
tijdens de kinderboekenweek,
die duurde tot en met 12 oktober,
werden de kinderen getrakteerd
op specialiteiten uit allerlei verschillende landen. Op basisschool Delta

zitten kinderen waarvan beide ouders uit Nederland komen maar er
zijn ook kinderen die bijvoorbeeld
een Nederlandse vader en een
Russische moeder hebben, of een

Nederlandse moeder en een vader
uit Indonesië of Nigeria, of beide
ouders komen uit china, Polen of
Iran. Weet jij waar de ouders of de
opa’s en oma’s van jouw vriendje
of vriendinnetje vandaan komen?
Zo kwamen de traktaties uit allerlei
landen en werd er met de kinderen op een heel grote wereldkaart
gezocht naar de desbetreffende
landen. chinese gelukskoekjes
met een wensbriefje er in, lekkers
uit Iran en Polen, Russische pannenkoekjes die op school werden
gebakken en er waren kinderen die
zelf op het idee kwamen om kroepoek uit te delen want een van de
vaders komt uit Indonesië, maar
ook het Nederlandse blokje kaas
mocht niet ontbreken. Het was
mooi om te zien hoe de kinderen,
speurend over de grote wereldkaart, op zoek gingen naar landen
en spraken over de verschillen. Die
verschillen gebruiken de kinderen
op basisschool Delta om met elkaar
in een open, veilige, vertrouwde
en gestructureerde sfeer te spelen,
praten en van elkaar te leren.

Hallo wereld

LeZeN Is VOOR IeDeReeN
Ludieke actie van BS De Toermalijn
HeescH – De kinderboekenweek van 3 t/m 13 oktober had dit jaar als
motto ‘Hallo wereld!’ – over het ontmoeten van andere culturen in en
door verhalen. op bS De Toermalijn werd de opening van de kinderboekenweek officieel ingeluid met een voorstelling op het schoolplein
door de stagiaires van de school, met als slot het lied ‘Hallo wereld’.
Dit sloot helemaal aan bij het thema ‘taal’, van de participerende
ouders van De toermalijn voor een
gezamenlijke activiteit. taal is een
basisbehoefte om samen te leven.
Voor veel kinderen geen vanzelfsprekendheid! Ouders en schoolleiding zijn aan het werk gegaan
om de leerlingen te laten delen
met kinderen die geen boeken
kunnen lezen. een wedstrijd werd
uitgeschreven welke klas de mees-

te kinderboeken inzamelde voor
een boekenmarkt op 10 oktober.
er gebeurde veel! De één heeft
spijt van dat ene boek en de ander haalt de hele boekenkast leeg.
Daarom werd door de school veel
tijd en energie gestoken in goede
uitleg over de actie en het doel.
boekenberg
centraal in het project stond een
boekenkast die prachtig ‘gepimpt’

Foto’s: Marcel van de Steen, meer foto’s op www.mooiheesch.nl

werd. Daarin werden de eerste
boeken verzameld. De inzameling liep tot 5 oktober en de berg
boeken vulde uiteindelijk bijna een
klaslokaal. De organisatie en het
categoriseren van de boeken werd
door de ouders: Yvette van Herpen, Jeanine van der Giessen, Annelou van Noort en Nancy Roland
gedaan. een enorme klus; er waren duizenden boeken. Allemaal in
goede staat en van deze tijd. De
boekenmarkt op 10 oktober in de
hal van de school en op het school-

plein was beperkt tot ouders en
familieleden van leerlingen. Niet
alle boeken zijn verkocht. Maar de
overgebleven boeken hebben een
goede bestemming o.a. het Ronald
McDonald Huis, Voedselbank en
stichting Vincentius, waar ze vast
nog vaak gelezen worden.
De
opbrengst,
maar
liefst
€1185,83, gaat naar ‘My Book
Buddy’. My Book Buddy zet zich in
voor kinderen in ontwikkelingslanden via verrijdbare boekenkasten,
gevuld met boeken die kinderen

kunnen lenen. Inmiddels helpt My
Book Buddy in elf landen kinderen
aan boeken en leesonderwijs.
kinderen voor kinderen
De toermalijn heeft met deze actie
kaarten gewonnen voor de voorstelling ‘kinderen voor kinderen’
in de Heineken MusicHall. De winnende klassen uit de bovenbouw
(1x groep 7) en de onderbouw (1x
groep 3) gaan hier naar toe, met
de ouders uit de werkgroep die
deze actie hebben georganiseerd.

Afsluiting Kinderboekenweek basisschool ‘Op weg’
VORsteNBOscH – Afgelopen

vrijdag werd de kinderboekenweek bij bS op weg afgesloten met een voorstelling van
de fantastische verhalenverteller Adri Gloudemans. Zijn verhaal gaat over ‘waarom eet een nijlpaard geen vis’.
“En terwijl de Afrikaanse rumba klinkt, beklimt het nijlpaard de Hoge berg waar Simba de leeuw woont. Aan alle
bavianen in de zaal vraag ik om hem daarbij te helpen. Zal hij de krokodil kunnen overtuigen dat hij geen vis eet?”
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De klompenmaker
vertelde over het
heden en verleden
van de klompen

OFFICIËLE
AFTRAP

LOOsBROek - Gemeente bernheze organiseert ook dit jaar weer op
diverse basisscholen activiteiten in het kader van de boomfeestdag. De
officiële aftrap vond plaats afgelopen donderdag bij de St. Albertusschool in Loosbroek door wethouder rein van Moorselaar.
De kinderen gingen in groepjes
een route lopen met hierbij vragen
en opdrachten die natuurlijk over
bomen en de natuur gingen. De
gemeente Bernheze vindt het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd kennismaken met de natuur en

BOOMFEESTDAG
schiedenis van de klompenmakerij.
Alle scholen in Bernheze hebben
een geschilderde klomp aangeboden gekregen als aandenken aan
de Boomfeestdagen van 2012.

dus ook kennismaken met bomen.
Bomen vormen immers een belangrijk deel van hun woon- en
leefomgeving. Na de route met
de opdrachten was er een heuse
klompenmaker aanwezig die geweldig kon vertellen over de ge-

Ook heeft Wethouder Rein een
paar klompen meegekregen omdat ze in Heesch op het gemeen-

Jeugd van Aurora heeft een date!

sant voor zowel publiek als muzikant. Het opleidingsorkest van
Harmonie sint servaes uit Dinther
is evenals de jeugd- en studieorkesten van Aurora een orkest om
de individuele muzikanten het samenspel bij te brengen en op te
leiden voor de stap naar het ‘grote’
harmonie- of fanfareorkest.
Door regelmatig ook uitwisselingsconcerten te houden met andere
verenigingen doen de jonge muzi-

kanten naast repeteren ook podiumervaring op.
Het gezamenlijke concert van de
jeugd van Aurora en sint servaes
is op zondagochtend 21 oktober.
De aanvang is om 11.00 uur en
vindt plaats in de repetitieruimte
van Fanfare Aurora aan ’t Dorp
138 in Heesch. Van jong tot oud,
iedereen is van harte uitgenodigd.
De toegang is gratis en de koffie
staat klaar!

Afsluiting Kinderboekenweek ‘De KanZ’
NIsteLRODe - Tijdens

de afsluiting van de kinderboekenweek op ‘de kanZ’ in nistelrode
afgelopen vrijdag kwamen er ruim 16 landen voorbij buiten nederland waarvan de
kinderen van ’t Maxend, ’t Hummeltje, kleur en/of de benjamin familie hebben wonen
of waar ze vandaan komen.

n

Een kind kleur t je leve

HeescH – op zondagochtend 21 oktober hebben de studiemalletband en het jeugdorkest van Fanfare Aurora
uit Heesch een ‘date’ met het opleidingsorkest van Harmonie Sint Servaes uit Dinther. Deze ochtend geven
de drie orkesten namelijk gezamenlijk een concert.
Zowel de studiemalletband als
het jeugdorkest van Aurora zijn
in voorbereiding op een concertwedstrijd later dit jaar. De studiemalletband gaat deelnemen aan
de Maasland Ontmoetingsdag
eind november en het jeugdorkest
neemt deel aan een jeudgfestival
in Ammerzoden op 3 november
a.s. Naast de muziek die ze daar
ten gehore gaan brengen, is een
leuk repertoire ingestudeerd. Amu-

tehuis graag willen weten wanneer
hij er aankomt.
Na afloop hebben alle leerlingen
een 1-jarig boompje met plantinstructies mee naar huis gekregen, die zijn geleverd door H. v.d.
Broek, een plaatselijke boomkweker.
Meer foto’s: www.mooihdl.nl
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Trendy strand-cultuurvakantie Kaapstad

HEESCH – onze winter komt eraan, dat betekent dat het aan de andere
kant van de aarde zomer wordt. Zo ook in Zuid-Afrika. kaapstad is al
vaker uitgeroepen tot beste vakantiebestemming ter wereld. De natuur
die kaapstad omringt, de talloze wijnhuizen in de omgeving, de toprestaurants, de Tafelberg (die onlangs is uitgeroepen tot een van de
mooiste natuurwonderen ter wereld) de schitterende stranden.
Dit zijn inderdaad de hoogtepunten van kaapstad, oftewel de
Mother city, zoals deze stad in
Zuid-Afrika liefkozend door capetonians wordt genoemd.

een vakantiedag in kaapstad kan
er bijvoorbeeld zo uitzien: Met een
huurauto maakt u prachtige ritten
in de omgeving. Maak een mooie
rit over het kaapse schiereiland.

Vanuit Houtbay maakt u een boottocht naar de zeehondencolonie
op seal Island. Rij dan verder naar
cape Point en kaap de Goede
hoop in het gelijknamige natuurreservaat.
stop onderweg nog even bij Boulders Beach waar u de Zuid-Afrikaanse pinguïns kunt bekijken.
In het juiste seizoen heeft u zelfs
de kans walvissen te spotten. ter
afsluiting van de dag toost je met
champagne op signall Hill, een
waanzinnig uitzichtpunt. Natuurlijk mag een bezoek aan Robbeneiland niet ontbreken. Op deze plek
heeft Nelson Mandela tijdens het
apartheidsbewind 20 jaar gevangen gezeten!
Ga fietsen door de wijnlanden bij
stellenbosch, maak prachtige wandelingen, duik met haaien, waar
elders heb je zulke afwisselende

vakantiedagen? Wilt u kijken en
gezien worden, ga dan naar het
trendy strand hij camps Bay.
Houdt u van meer rust, dan raden
wij de stranden van clifton aan.
Deze zijn lekker rustig en windstil.
kortom kaapstad heeft alles wat
u nodig heeft om even de Nederlandse winter te ontvluchten.
Reisburo de Wit organiseert eigen
reizen naar Zuid-Afrika.
Onze specialisten vertellen u alles
wat u wilt weten!
www.bestoftravel.nl of loop binnen bij Reisburo de Wit in Heesch.

mooi & in de streek
John F. kenneystraat 1a
Heesch, 0412 473290
www.reisburodewit.nl

Heeft u ons ook gezien?

Creativiteit bij KBO

Bernrode in actie voor het goede doel

HeescH - op donderdag 11 oktober is kbo Heesch gestart met
een creatieve ochtend voor haar
leden in cc De Pas, zaal D’n Herd,
onder leiding van Marijke kappen.

Janniek van Dommelen

Van 9.30-11.30 uur waren elf enthousiaste dames aanwezig met
een handwerkje als breien, quilten,
borduren, kaarten. Iedereen nam
het eigen handwerk en de materialen en/of gereedschap mee naar
cc De Pas. Het was een gezellige ochtend. Besloten is om deze

HeesWIJk-DINtHeR - Vorige week hadden wij, Pam, imme, céline en
Sanne van Gymnasium bernrode in Heeswijk-Dinther, een project over
ontwikkelingslanden, gegeven door de organisatie cross Your borders.
Hiervoor kregen we afgelopen
woensdag de opdracht om op vrijdag zo veel mogelijk geld ingezameld te hebben voor het goede
doel. Daar kregen we dus amper
3 dagen de tijd voor. We konden
een klein bedrag lenen van onze
school en daarmee moesten we
een bedrijfje op starten om geld
op te halen voor stichting Pelido,
die zich inzet voor arme boeren
in Oeganda. Wij hebben voor die
dag verjaardagkalenders gemaakt.
twee middagen en avonden zijn
we heel druk bezig geweest met
het maken van de kalenders. We
waren erg tevreden over het resultaat en hebben dan ook alle 53
kalenders verkocht! Ook hadden
we sponsoren gezocht die voor
een zelfgekozen bedrag hun logo
in de kalender mochten zetten. Wij

* Openingstijden:
Ma t/m vrij van 06.30 uur
tot 21.00 uur
Za. 07.30 tot 21.00 uur
Zon. 09.00 tot 21.00 uur
* Wasprogramma en wasbox
BP van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

handwerkochtend vanaf nu elke
donderdagochtend te laten doorgaan zolang daarvoor voldoende
belangstelling blijft bestaan.
Inlichtingen bij Marijke kappen,
tel.: 0412-481907

HeescH - Het is weer bijna zover, de opening van het nieuwe carnavalsseizoen. op zaterdag 10 november worden Prins Porcus XLii en
zijn Adjudant onthuld en zullen we weten wie ons voorgaan in het
komende seizoen.

zijn hen erg dankbaar, want een
groot deel van het bedrag hebben
wij aan hen te danken. Uiteindelijk
hadden we een recordopbrengst
van 542,35 euro gerealiseerd! en
met dit bedrag hadden wij verreweg het hoogste bedrag van onze
school en het hoogste bedrag dat
cross Your Borders ooit heeft gezien, opgehaald. Wij hebben er
met heel veel plezier aan gewerkt
en zijn trots dat we zo’n mooi bedrag hebben opgehaald voor het
goede doel! Dank aan alle mensen
die onze kalender hebben gekocht
een aan alle sponsors die hebben
bijgedragen.
Céline Breurken, Sanne van de
Vondervoort, Imme Degreef
en Pam Boerdonk van klas 4b
Bernrode, Heeswijk-Dinther

* Vers belegd broodje

• Eetcafé ‘t Pumpke
• Restaurant
D’n Bonte Wever
• De Kriekeput
• Landgoedwinkel
Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische Tip

mooi & op de markt

Prinsenonthulling
Krullendonk op 11-11 bal

Knipshop
Harrie van der Heijden

cOLOFON

• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den Herik
• Het Wafelhoekje
• De Kaaskoning

mooi & in bedrijf
• 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

mooi & online

Niet alleen Prins Porcus XLII en
zijn Adjudant zullen die avond bekend worden gemaakt. Om 18.30
uur start de avond die uiteindelijk
leidt tot de onthulling van Jeugdprins Porcellus XXXVI en zijn Adjudant. Maar zij zullen niet onthuld
worden, voordat diverse teams de
strijd aan zijn gegaan in de ‘Porcellus Battle’!
Na de onthulling van de Jeugdprins en zijn Adjudant kunnen de
aanwezigen proberen de identiteit
van Prins Porcus XLII en zijn Adjudant te achterhalen in de welbekende Porquizzz. Door middel van
hints en foto’s zullen er weer di-

verse teams strijden om de mooie
prijzen. Houd de komende tijd de
hints op de website www.carnaval-heesch.nl of op de facebookpagina van stichting carnavalsviering Heesch in de gaten!
De Porquizzz start om 21.00 uur
maar de koffie staat al klaar vanaf
20.30 uur. U heeft dan alvast de
kans de ‘Porcusopties’ met elkaar
te delen.
De avond wordt muzikaal opgeluisterd door DJ Robert ten Brok en
een ‘special act’.
Noteer 10 november in uw agenda! We zien u graag terug in onze
Residentie cc de Pas.

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Etagereshop.nl
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.
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op de markt

NISTELRODE - vrijdag 08.30 - 12.00 uur
HEESCH - woensdag 13.00 - 16.30 uur
HEESWIJK-DINTHER - vrijdag 08.30 - 12.00 uur
VORSTENBOSCH - woensdag 08.30 - 12.00 uur

mooi & op de markt

De Kaaskoning, ook een begrip bij u op de markt
HEESWIJK-DINTHER – opa van kaathoven, grondlegger van de kaaskoning, is in de veertiger jaren
begonnen als kleine zelfstandige. in de loop der jaren en drie generaties verder is de kaaskoning uitgegroeid tot de grootste kaasmarkthandel van brabant. Met ruim tachtig markten per week staan ze
op veel markten in onder andere de regio’s Den bosch en Eindhoven.
De beste omstandigheden
Met één wagen in België, vier
in Duitsland en 10 in Nederland
gaan ze dagelijks op pad om zo
de weekmarkten te bezoeken
met hun Noord Hollandse kazen die gemaakt en gerijpt zijn
volgens een speciaal receptuur.
koeien uit de Beemsterweide
zorgen voor de beste melk.
Door de hoge waterstand is het
gras extra mals en door de ziltige
lucht krijg je een perfecte combinatie voor de beste grondstof.
Dan nog een rijping onder ideale
condities die ervoor zorgen dat
de kaas de gelegenheid krijgt
om lekker te rijpen en daardoor
de juiste smaak te ontwikkelen.
De koeien worden extra verwend. speciale matrassen om op
te liggen en draaiende massage-

borstels. Goed zijn voor de boer
en zijn koeien geeft uiteindelijk
een eerlijk product.
wekelijkse proeverij
Waar het vroeger begon met 5
soorten Hollandse en drie soorten Buitenlandse kaas met een
paar worstjes op een ouderwetse
marktkraam, is het assortiment
nu uitgegroeid tot het niveau
van gekoelde rijdende verkoopwagens met een breed assortiment waar de kaasspeciaalzaak
niet aan kan tippen. Van jong tot
oud, van light tot volvet, geit,
koe of schaap.
Daarnaast grote variaties buitenlandse kaas en tapa’s. Vers
van het mes en geholpen worden door een vakman. Die weet
wat de klant wil en wat de klant

mag (als hij een allergie heeft).
Lactosevrij, plantaardig stremsel of glutenvrij. Mager voor de
lijn of een te hoog cholesterol.
Maakt niet uit, daar ben je vakman voor. Het is te merken dat
de klanten het waarderen om

EERLĲK EN HEERLĲK
lekkere kaas te kopen in plaats
van voorverpakt. Dat het bij de
kaaskoning altijd gezellig is, is
een feit. een wekelijkse proeverij in feestsfeer. een ballonnetje
voor de kinderen en uiteraard
een lekker stukje kaas. Dit zijn
onze toekomstige klanten en die
gaan we nu al lekker verwennen. Volgende week geen tijd?

even een extra stukje laten vacumeren, of even op de website
kijken waar ze nog meer in de
buurt staan. een weekje niets
nodig, toch lekker iets proeven.
Ook de kaaskoning blijft vernieuwen. Binnenkort starten ze
met een lijn bioweide kaas. een
biologische kaas in verschillende
leeftijden, met en zonder kruiden. Uiteraard geweldig van

smaak en betaalbaar. Ga gerust eens even keuren en geef
uw oordeel over het voor veel
mensen nog onbekende. Met
de herfstvakantie zijn er weer
vele extra’s op de Heeswijkse
markt. Voor zowel de klanten als voor de kinderen. kijk
voor
speciale
kaaskoningaanbiedingen op de marktpagina in deze krant.

MArkT niSTELroDE, HEEScH En HEESwijk-DinTHEr
AAnbiEDinG GELDiG MArkT HEESwijk-DinTHEr

FAMILIEPAKKET

Familiebak kibbeling
+ 4 hollandse nieuwe
samen € 11,gratis saus

Actiemarkt
Heeswijk-Dinther

MArkT HEESwijk-DinTHEr
Iedere vrijdag van
7.30 uur tot
12.30 uur in
Heeswijk-Dinther

Jonge, romige graskaas
1 kilo 0 6,49

Aanbiedingen!
Aanbiedingen!

oud zwart

heerlijk pittig van smaak, 1 kilo 0

9,98

Bij aankoop van € 5,00 of meer ontvangt u een
gratis lot voor een kaaspakket.
De prijswinnaars worden vrijdag 25 oktober bekend gemaakt op de kraam op de markt.

MArkT HEEScH

Onze strOOpwafels
zijn altijd vers
wekelijks op
de Heesche markt
Ook leuk om kado te
geven, een pot of blik met
een pak stroopwafels.

Vrijdag 19 oktober
is er voor alle kinderen
gratis popcorn en kunnen
zij zich vermaken op een
springkussen.
bij iedere aankoop op
deze actiedag maakt u
kans op een
GOED GEVULDE
BOODSCHAPPENTAS
MET PRODUCTEN
VAN DE
MARKTKOOPLIEDEN!!
Graag tot ziens op
vrijdag 19 oktober
in Heeswijk-Dinther
op de markt.

Vrijdagochtend

Geldig
op vrijdag
Geldig
op
21
19september
oktober
t/m 5 oktober 2012

van 8.00 – 12.30 uur
op de markt in
Heeswijk-Dinther

Kaaskoningkaas aktie!

VERS VAN HET MES
Allemaal Noord-Hollanders uit de West Beemster!

Jong
Jong bel.
Belegen
Extra bel.

Proef, geniet en profiteer!

€ 3.95
€ 3.95
€ 3.95
€ 3.95

p/500 gr.
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INFORMATIE
voor de
KERNEN
Column Basisworkshop en themaworkshop
mandalatekenen in Nistelrode
een mandala is een cirkel, waarin
symmetrische figuren getekend
worden vanuit het midden. Mandala’s zijn eeuwenoud en je vindt
ze terug in alle culturen. Het mandalatekenen geeft ontspanning en
rust. Lichaam en geest komen meer
in balans. Het is een ondersteuning
voor je persoonlijk groeiproces.

RECHT
DICHTBIJ….
Even een beschouwelijk uitstapje. Ik heb jarenlang organisatieadvies
gegeven en gecoacht (dat laatste doe ik trouwens nog steeds). Een van
de centrale thema’s daarbij is de zogenaamde rol- en stijlflexibiliteit.
Kort gezegd -er zijn bibliotheken over volgeschreven- gaat het om de
manier waarop je met een zekere soepelheid je standpunt en je houding
met betrekking tot een bepaalde vraag of een probleem bepaalt om een
resultaat te behalen. Waai je met alle winden mee dan krijg je zelden
wat je wilt; ga je overal keihard op af dan geldt eigenlijk hetzelfde. Je
moet dus steeds kiezen: wat vind ik, wat wil ik, wat doe ik en hoe doe
ik dat.
Afgelopen week hoorde ik een verhaal van iemand die lang in de
advocatuur had gezeten. Hij sprak uitsluitend in vijandbeelden,
keiharde juridische acties en het uithalen van streken in procedures. In
een tijd waarin we in mijn vak eigenlijk meer dan ooit gericht zijn op
oplossingen, onderhandelen en mediation, vond ik zijn geluid, hoe zal
ik het eens zeggen, verrassend agressief.
Hij bracht mij in elk geval op het verhaal over flexibiliteit: ook in
juridische zaken, in geschillen, moet je goed kiezen hoe je gaat
opereren. Welk resultaat wil je halen, hoe zijn je kansen, ga je scoren
met een verstandig gesprek of is die tijd al voorbij? Moet je nog verder
met je wederpartij of hoop je elkaar nooit meer te zien na afloop van
het geschil? Dat laatste punt speelt vaak in familiekwesties, maar ook
zakelijk moet je dat afwegen.
Er zijn veel redenen om zaken rustig (‘ín der minne’ zouden wij zeggen)
op te lossen; als advocaat ben ik ook verplicht om de mogelijkheid
daarvoor te onderzoeken. Maar als je aan het lijntje wordt gehouden of
erger (ik mag in deze column geen grove taal gebruiken) dan moet je
misschien toch maar eens vol erin gaan. Bespreek dat met je advocaat.
Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Drie keer opletten
Wanneer elke seconde telt!
BERNHEZE – Seconden kunnen het verschil tussen leven en dood betekenen. Vooral in de vroege morgen zijn de honderden leerlingen die naar
school fietsen in bernheze en ook de mensen die gaan werken, een belemmering tussen de brandweerkazerne en de weg naar de noodsituatie.
De brandweer wil graag aandacht
voor de vroege morgen.
1. De brandweermensen komen
vaak de fietsers achterop rijden
wanneer ze naar de kazerne gaan.
Ze letten zelf ook op dat ze veilig
aankomen, maar hoe eerder hoe
beter. Maak plaats!

Zij staan dag en nacht klaar om
u de hulp te bieden die nodig is.
De donkere dagen komen eraan

2. Het verkeer op het fietspad
moet opletten voor de uitrukkende brandweerwagen. Iedereen die brand heeft of betrokken
is bij een ongeluk wil zo snel mogelijk geholpen worden natuurlijk.
Maak ruimte en wacht even tot de
brandweerwagen weg is.

en dat vraagt extra oplettendheid.
Bij een melding gaan de piepers af
van de brandweerlui, waarop zij
reageren en met haastige spoed
naar de brandweerkazerne gaan.
In Nistelrode staan de zogenaamde
flitspalen bij de brandweerkazerne.
Deze gaan flitsen meteen als de
brandweerlieden hun melding krijgen op de pieper. Let op want deze
hulpverleners komen eerst met de
auto naar de kazerne voor ze weer
de kazerne verlaten met de brandweerwagen.

3. Zorg dat je licht op de fiets goed
werkt, zodat je gezien wordt. extra
veiligheid!
De hulpdiensten vragen uw hulp.

OUDERS INFORMEER
UW KINDEREN

NIsteLRODe - willemien Geurts
geeft woensdagavond 31 oktober en donderdagmorgen 15 november een basisworkshop mandalatekenen. op vrijdagmorgen
9 november geeft ze een themaworkshop en ga je een oriëntaalse mandala maken.
Mandala
Het woord ‘mandala’ betekent magische cirkel. De cirkel staat symbool voor alles wat één geheel is.

basisworkshop
In deze workshop ga je kennismaken met verschillende mandala’s.
Je leert iets over de herkomst en
de betekenis. Je gaat mandala tekenen vanuit natuurlijke vormen.
Je krijgt speelse oefeningen aangereikt die je eigen creativiteit stimuleren. Ook ga je zelf ontwerpen.
Daar krijg je richtlijnen en hulpstructuren voor, dus tekentalent is
niet nodig. Plezier in het tekenen
en inkleuren staat voorop! Het
inkleuren is heel rustgevend en je
zult merken dat je trots bent op het
resultaat!

oriëntaals
De Oriëntaalse mandala is een
mandala uit de Oosterse landen
waar hoofdzakelijk de Islam de
godsdienst is. In de Islam mocht je
geen afbeeldingen van mensen in
de kunst gebruiken.
Vandaar dat de kunstenaars hun
toevlucht zochten tot geometrische vormen De prachtige geometrische vormen werden versierd
met ornamenten, arabesken en
palmetten.
In deze workshop gaan we één
Oriëntaalse mandala helemaal uitwerken. We tekenen met de passer
een oriëntaals figuur, daarna gaan
we er zelf versieringen in maken.
We oefenen het ontwerpen van
ornamenten, zodat het een echte
Oriëntaalse mandala wordt!
opgave en informatie
Willemien Geurts 0412 612022 en
www.mandalart.nl

Informatiemiddag succesvol
Ouderen willen informatie over zorg
HeescH - in samenwerking met
de Gemeente bernheze organiseerde de raad Gecoördineerd
ouderenwerk Heesch een informatiemiddag op vrijdag 12 oktober j.l. Het onderwerp was: ZorG.
Hoe krijgen we zorg geleverd wanneer we die nodig hebben? Welke
mogelijkheden zijn er?
Het onderwerp was met name toegespitst op Huize Heelwijk.
Het bleek een schot in de roos te
zijn. Wat een belangstelling! er
leek bijna geen eind te komen aan
de belangstellende bezoekers. tafels en stoelen werden aangesleept
en er werd koffie bijgezet. en toch
kon de voorzitter, mevrouw Mariet
Jaspers, zo goed als op tijd het beginsein geven.
Na een woord van welkom aan
aanwezigen, vertegenwoordigers
van Huize Heelwijk, Pantein en
natuurlijk aan mevrouw Monique

sweep van BrabantZorg, die de
middag verzorgde, gaf Monique
een zeer duidelijke uiteenzetting
over een scala van zorgmogelijkheden.
* Zorg thuis: van thuiszorg tot begeleiding bij dementie.
* Zorg buitenshuis: van tijdelijke
opname in een kamer in Huize
Heelwijk tot dagverzorging in
Huize Heelwijk.
BrabantZorg had nog meer pijlen
op haar boog:
* Diverse activiteiten en maaltijden
tegen betaling.
* Zelfs reizen met goede begeleiding konden worden georganiseerd.
Het was een zeer aandachtig gehoor. De informatieve brochures verschaften de aanwezigen
alle gewenste inlichtingen. Na de
pauze werden er nog veel vragen
gesteld, die Monique zeer ter zake
deskundig beantwoordde.

Het was een zeer nuttige maar
toch ook gezellige middag.
De volgende informatiemiddag is
op vrijdag 18 januari 2013.
Onderwerp: WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Meer gemak voor
busreizigers in Bernheze
BeRNHeZe - Wethouder Rien Wijdeven leverde op 10 oktober de
laatste toegankelijk gemaakte bushalte in Bernheze op. Deze bevindt
zich bij Zorgcentrum Laarstede in
Nistelrode. De bewoners van Laarstede werden uitgenodigd voor
een korte busrit en konden op deze
manier de toegankelijkheid testen.
er werd een proefrit gemaakt door
Bernheze en langs het ziekenhuis
in Uden.

Informatie voor de kernen
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SP: Naleven milieuregels van groot belang
Cor van Erp, Raadslid SP
BeRNHeZe - De SP afdeling bernheze is van mening dat regels nageleefd dienen
te worden. Dat geldt zowel in het verkeer als in het milieu. bij de SP bernheze
komen de laatste tijd veel berichten binnen omtrent naleven milieuregels in de
intensieve veehouderij. De publicatie van het rapport EH-0159 van de provincie
bracht veel onrust met zich mee. intensieve veehouders leven de milieuregels
slecht na. in bernheze constateren we een overtredingspercentage van 59%. Extreem hoog naar de mening van de SP bernheze. Stel dat 59% van de inwoners
zich niet aan de verkeersregels zou houden!
rUD
Operationeel worden van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s)
is belangrijker dan ooit. Het toezicht op naleven van de milieuregels komt in handen van die RUD’s.
te hoge uitstoot van ammoniak is
een directe bedreiging voor europees beschermde natuurgebieden.
De directe gevolgen voor de volksgezondheid zijn nog niet voldoen-

de in kaart gebracht door de GGD.
Dat vergt een jarenlang onderzoek
en veel geld. In deze tijd van crisis
is dat juist onvoldoende beschikbaar. De RUD controles vragen alleen voor de periode 2013 – 2014
een investering van 3,4 miljoen
euro. Onduidelijk is nog waar dat
geld vandaan moet komen. Zorgen van de sP Bernheze zijn gerechtvaardigd.

contact
Hebt u vragen of wilt u zaken aan
de kaak stellen in Bernheze? Neem
contact op met: toon van Vugt (tel
0413-292870) voor Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch.
christa kolman (tel. 0412-451398)
voor Heesch en Nistelrode.
Als u sP lid wilt worden.
Internet: www.bernheze.sp.nl

Progressief Bernheze: De tijd is rijp
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
BeRNHeZe - 10 oktober was de Dag van de Duurzaamheid. De dag om stil te
staan bij de vele crisissen waar we in verkeren: de financiële, de economische en
de ecologische crisis. Maar ook de dag om een impuls te geven aan de verandering. op weg naar een kringloopeconomie gebaseerd op duurzame energie uit
zon, wind, aarde en groene grondstoffen. Er is geen keus. Van 20 veel gebruikte
grondstoffen in de industrie is nog voor slechts 10 tot 40 jaar goed winbare
voorraad over. Maar liefst 54 van de 65 olieproducerende landen hebben al een
dalende productie.
Succes
Vele burgers en bedrijven zijn aan
de gang. Minder energieverbruik,
zelf energie opwekken, minder
afval produceren, afvalstoffen recyclen. Het geselecteerde bedrijf
voor het regionaal zonnepanelenproject in Noordoost-Brabant heeft
de afgelopen maanden maar liefst
5.000 panelen geplaatst waarmee
meer dan 1 miljoen kWh schone

stroom per jaar wordt opgewekt.
Ook andere installatiebedrijven
hebben klanten over kunnen halen
daken vol te leggen met zonnepanelen. Heeft u al plannen?
Positief
Progressief Bernheze is ervan overtuigd dat een wereld zonder olie
mogelijk is. Omdat de economie
zich zo afhankelijk heeft gemaakt

van dit product zijn alternatieven
voor deze grondstof pas kort in
ontwikkeling. Maar het is volgens
ons niet te laat. Nu met elkaar
doorpakken.
Niet wachten tot de regering het
allemaal heeft uitgediscussieerd.
Burgers, bedrijven, lokale energiecoöperaties en gemeenten nemen
het voortouw en laten Den Haag
zien dat het kan.

Bernheze
beste stagegemeente?
BeRNHeZe - ook bij gemeentelijke
instellingen kun je als aankomend
ambtenaar stage lopen. Het kenniscentrum wat mensen begeleidt
naar de arbeidsmarkt – EcAbo wilde in beeld brengen welke gemeente als beste wordt beoordeeld
als werkgever voor stagiaires.
Uit de inzendingen heeft men de
gemeenten beoordeeld aan de
hand van de criteria: stagebeleid,
mobiliteit, toekomstig personeel,
diversiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, netwerken en
samenwerking met het onderwijs.
De gemeente Bernheze is een
van de drie finalisten voor de titel
‘Beste stagegemeente Nederland’.
De overige finalisten zijn Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Amsterdam en de gemeente Zaanstad. In november worden
de genomineerden bezocht door
een delegatie van de vakjury en er
wordt dan gesproken over de invulling van de criteria zodat de vakjury
zich een beeld kan vormen over
het stagebeleid in de praktijk. Op
13 december wordt bekend wie de
beste stagegemeente van Nederland is. We houden u op de hoogte.
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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.

BERNHEZE IN DE VERDEDIGING
Wat nu? Hebben we
ook al een Bernhezer
voetbalteam was een
eerste reactie na het
lezen van deze kop
in de krant. Nee, de
gemeente voelt zich
aangevallen door de
provincie! De kop sloeg
op de behandeling
van het rapport over
de bestuurskracht van
Brabantse gemeenten.
De gemeenteraad
gaat een brief sturen
waarin ze aangeven
zeggenschap over de
ontwikkelingen van
Heesch West te willen behouden.
Voor het echte aanval- en verdedigingswerk moet je bij de
voetbalclubs zijn. Daar wordt fel gestreden voor behoud of bereiken
van posities. Heeswijk heeft het moeilijk in de 2de klasse. Ze bezetten
de laatste plaats. Ook Vorstenbosch kan in de competitie van de
4de klasse alleen nog maar winnen nu ze op de laatste positie zijn
beland. Dinther vult in diezelfde klasse de koppositie in en zal moeten
strijden om die te behouden. WHV, Prinses Irene en onze 1ste klasse
speler HVCH staan op een middenpositie in hun klassen en vechten
om die te verbeteren.

ER IS IN BERNHEZE EEN NIEUWE
TOPSPORTER IN DE MAAK
Op sportief gebied zit het echt wel goed in Bernheze. Deze week lazen
we bijvoorbeeld over het Nederlands kampioenschap van Wesley
Pittens uit Vorstenbosch, de topprestaties van BMX-er Glenn van
de Wetering uit Heesch en over de wereldpositie van Rieky Young
uit Vorstenbosch in de paardensport. Sanne van Dijke uit Heeswijk
plaatste zich afgelopen week als kandidaat voor het Nederlands
kampioenschap judo. En de lijst met Bernhezer topsporters is nog
langer.
Topsporter in de maak is wethouder Rien. Die twitterde dat hij voor
de halve marathon in Eindhoven afgelopen weekend startnummer
13540 had gekregen. Na deelname aan de Bernhezeloop in augustus
heeft hij de smaak te pakken.
En nog meer sporters zijn in de maak. Gympoint, de organisatie
die door de gemeente is ingehuurd om gymlessen op scholen
te begeleiden en bewegen buiten de scholen gaat stimuleren,
organiseert deze weken haar eerste activiteit: Jump-Inn’s. Kinderen
leren verantwoord te springen op de trampoline. Kinderen leren zo
spelenderwijs dat bewegen belangrijk en gezond is.
Hoezo, Bernheze in de verdediging, aanvalluh zul je bedoelen!
Met groet, Ad
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BERNHEZE

B O UW T

UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?
INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje in de bouw…

Bouwactiviteiten De Beekgraaf nog even onzichtbaar
NIsteLRODe - begin oktober werden de handtekeningen gezet, de
vergunning is goedgekeurd en de bouw kan zijn aanvang starten. nu
zijn de bouwactiviteiten op basisschool De beekgraaf allemaal nog
achter de schermen. Half november zal de zandvlakte, die nu nog
een grote zandbak lijkt, omgezet worden en voorzien worden van
meetstokken en touwen.
In opdracht van stichting Novum
start Hodes Bouwsystemen binnenkort met de bouw van het
gebouw voor de Basisschool De
Beekgraaf in Nistelrode. Donderdag 27 september zijn de contracten ondertekend (zie foto).
De basisschool is ontworpen door
Leenders Architecten, volgens de
visie van de stichting.
De uitgangspunten voor de opdrachtgever zijn uiteengezet volgens de eisen van ‘Frisse scholen’. Hierin wordt een gemiddelde
score gehaald tussen de klasse A
en klasse B. er maken 3 instanties

gebruik van het gebouw, zijnde
een school, een buitenschoolse
opvang en een peuterspeelzaal.
De basisschool bestaat uit 3 onderwijspleinen met in totaal 11
lokalen en met de benodigde
nevenruimten, 1 peuterspeelzaalruimte en 2 bso ruimten. In totaal
heeft het gebouw een oppervlakte van ca. 2.000 m2 BVO. Begin
november 2012 zal de bouw gestart worden en naar verwachting
zal half april 2012 het gebouw
opgeleverd worden.
Meer nieuws volgt wanneer ze
gestart zijn!
Directeur SKPO Novum, Gerard van Bergen en directeur Hodes Bouwsystemen, Ronald Scholten
tje bij te dragen.
bar gestaan om zo ook een steenfestival met 5 personen achter de
Freekenia tijdens het Zomernachtjaar hebben leden van de stichting
tingen elkaar kunnen helpen en dit
goede doel gekeken hoe 2 stichVoor ’t eerste jaar is er met het
bedrag gegenereerd.
activiteit ’t Drankorgel heeft het
Nistelrode voor het goede doel. De
is tijdens het Zomernachtfestival in
que van € 500,00 die opgehaald
de stichting Freekenia een cheoverhandigt Ursula Hiemstra van
bestuurslid van Zomernachtfestival
NIsteLRODe - Ruud Wijdeven,

Update Blokhut
VORsteNBOscH – begin september is de oude blokhut gedeeltelijk gesloopt om de nieuwe te gaan bouwen. Een deel van de blokhut is blijven staan en heeft de functie van bouwkeet. Aannemersbedrijf Hans
van der Velden en bouwservice Peer van der Zanden hebben het project aangenomen.
Ze werken samen met verschillende ondernemers uit Vorstenbosch. Op dit moment zijn medewerkers van
Installatiebedrijf Ad somers druk bezig het riool aan te leggen en is Ad Donkers de kozijnen aan het maken.
Begin oktober is de fundering gestort en de planning is om eind volgende week de begane grond te storten.
Hierna wordt de staalconstructie geplaatst en worden de kozijnen gesteld zodat er gemetseld kan worden.

Hans van der Velden en Peer van der Zanden

Vorstenbosch

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Medewerkers van Installatiebedrijf Ad Somers
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Emmausschool

HeescH - nadat aan het begin van het schooljaar begonnen werd
met de sloop van de oude Emmausschool, zijn de medewerkers van
Van Herpen bouwbedrijf deze week aangevangen met de aanleg van
de fundering van de nieuwbouw.

Dit gaat gepaard met veel ‘passen en meten’

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

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

Sparrenweide

Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw
Heeswijk-Dinther
/ Tin0413
29/ 29
/ www.vanzutphenelektro.nl
Allround en veelzijdig
elektro
Agro05/ Industrie
/ Utiliteit / Woningbouw
Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

OOK BOUWMARKT KARWEI OP

WWW.MOOIHEESCH.NL

NIsteLRODe - De vlag wappert in de wind. We hebben het kunnen zien als we goed kijken halfweg het grote complex dat gebouwd
wordt aan het Laar. De vele bouwvakkers bereikten het hoogste punt,
bij restaurant D’n Bonte Wever werd feestelijk stilgestaan bij dit heuglijk feit. Het gaat snel, de winter moet nog beginnen, maar voorzichtige positief kan er al gespeculeerd worden over de opleverdatum. De
toekomstige bewoners die de aanwezigheid van bouwvakkers over
gaan nemen, zijn al volop bezig met de voorbereidingen van hun verhuizing.

De Mooibernheze sites brengen elke dag het
nieuws bij u thuis. Vele bedrijven ondersteunen
deze volledige en actuele startpagina.

www.karwei.nl
De Moderne doe-het-zelver wordt het beste bediend door kArwEi
voor het verfraaien van de woonomgeving zowel op assortimentsniveau als op de manier waarop hij begrepen en geholpen wordt:
behulpzaam en vriendelijk en dat altijd dichtbij.
Voor al uw klussen in huis en/
of in de tuin. Voor interieur- en
tuinideeën en interieur- en tuintrends, dan bent u op het goede
adres bij het team karwei Heesch
aan de cereslaan.
Professionele deskundige mensen weten u de juiste weg te
wijzen door de grote diversiteit
in het assortiment. In 2011 als
Beste Bouwmarkt van Nederland
uit de strijd gekomen, dingen
ze dit jaar weer mee voor deze

prachtige titel.
U kunt het zo moeilijk niet bedenken: o.a. badkamer klussen,
badkamer renovatie, badkamer
verbouwen, bank maken, cando,
elektra aanleggen, hek plaatsen,
houtverbindingen, huis verven,
inspiratievideo, instructievideo,
interieur styling, kast maken,
keuken renoveren, kleuradvies,
kliklaminaat,
klusinstructies,
klusvideo, kraan monteren, leiding aanleggen, meubels maken,
muur plaatsen, muur schilderen,

muur verven, muurdecoratie,
radiator ombouw, slaapkamer
inspiratie, stijladvies, tuin opknappen, tuininrichting, tuininspiratie, verf technieken, vloer
leggen, vlonder, wand plaatsen,
wandafwerking,
waterafvoer,
woonideeën, wooninspiratie.
De decoratieve en behulpzame
bouwmarkt van Nederland voor
de moderne doe-het-zelver.
wat je ook bedenkt.
Geen punt bij kArwEi

ben jij een starter en wil je ook de mogelijkheden verkennen?
Geïnteresseerde starters kunnen contact opnemen met Bernheze Makelaars of alvast eens een kijkje nemen op de website: www.sparrenweide.nl De ontwikkelaars Bert en Maarten de Lorijn hebben een
prachtige starterskorting en een renteloze lening beschikbaar voor de
laatste vijf appartementen. Misschien krijgt u in de sparrenweide wel
uw appartement op het hoogste punt.

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

Altijd
te
de scherps
en.
aanbieding

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezor
gd!

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

De koffi
es
altijd kl taat
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl
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Advertorial

Een sfeervol licht in het koude winterseizoen
GRAVe LIGHts: Weer en windbestendige gedenk- en graflichten in tientallen modellen
NIsteLRODe - net voor Allerheiligen is de releasedatum van zijn unieke product: Gedenk- en graflichten
voor een betaalbare prijs. Deze lichten trokken een tijd geleden in Polen de aandacht van rini van Dijk.
Hij bezocht daar de begraafplaats van de ouders van zijn vriendin Gaby. opvallende kaarslichten brachten
warme sfeerverlichting op het koude kerkhof. “ik vroeg me af waarom ze in nederland niet ook veel meer te
zien waren op de begraafplaatsen. Het liet me niet meer los en ik ben gaan onderzoeken wat dat nou was.”,
vertelt rini enthousiast. Zijn bevinding: de prijs is vooral de reden van het ontbreken van de sfeervolle lampjes. Dat is vanaf heden anders: Vanaf enkele euro’s kunt u de gedenksteen van uw dierbare mooi verlichten.
Voor ieder budget een lichtje in donkere dagen.
Vele branduren
Rini van Dijk is duidelijk: “Voor
iedereen dezelfde prijs”. De prijs
voor de lampjes zal overal gelijk zijn, of u nu bij de dealers het
lampje koopt of de internetsite gevonden heeft.
De website is net een week online maar de aanloop heeft al vele
‘branduren gekost’. De kaarsen
kregen een check op het aantal
branduren dat de leverancier beloofde. Maar ook de voorbereidin-

gen om het kleine bedrijf professioneel aan te pakken kostte vele
uren: onderzoek op vele begraafplaatsen, vele websites werden
doorzocht en vele leveranciers gesproken.
Allerheiligen
U kunt ze al bestellen via de website, maar ze zullen ook bij verschillende dealers in Bernheze te
vinden zijn die ook op de website
te vinden zijn. Ook staan ze iedere

zaterdag op de vrije markt in Hal 2
gang A.
“Ik hoop met deze lichtjes veel
mensen blij te maken, ze zijn betaalbaar, in tientallen verschillende
vormen en afmetingen, weer en
windbestendig en het bijbehorende kaarsje is inclusief.” De ondernemer in de dop is blij dat het
zover is, nu begint het echte werk.
Voor kerst hebben ze zelfs enkele
kerstlampjes.

Meer informatie: www.gravelights.nl

Aftrap van het herfstseizoen
HEESWIJK-DINTHER – Aanstaande zondagmiddag 21 oktober vindt bij
De Heische Hoeve in Loosbroek de Herfstmarkt 2012 plaats: een kleinschalige streekmarkt van boeren, natuurliefhebbers, jagers en ondernemers uit de Maashorstregio. De herfstmarkt duurt van 13.00-17.00
uur. Het karakter van deze markt is kleinschalig en intiem. De toegang
is gratis.
Boeren, natuurliefhebbers en jagers
leven met de seizoenen. Deze nieuwe herfstmarkt markeert het begin
van het herfstseizoen en toont allerlei aspecten van natuur, jacht,
visserij, culinair genieten en lifestyle
in en om de Maashorst. IVN organiseert twee herfstwandelingen vanaf de Heische Hoeve om 14.00 en
15.30 uur. stef Freriks uit Heesch
demonstreert
de wichelroede,
dorsclub De stofvreters laat oude

tijden herleven met antieke tractoren, er is een culinaire herfstproeverij en een optreden van jachthoornblazers. De herfstmarkt 2012 wordt
georganiseerd met ondersteuning
van de Maashorstboeren, ZLtO, de
Wildbeheereenheden in de Maashorst, IVN en Maashorst Betrokken
Ondernemen.
wanneer? zondag 21 oktober 2012
Hoe laat? van 13.00 – 17.00 uur

waar? De Heische Hoeve, Heideweg 1a Loosbroek
wat kost het? toegang is gratis en
bezoekers krijgen een gratis kopje
koffie

Ziekenvereniging Horizon Heesch en
haar donateurs
HeescH - Donateurbeheerder
Frans wijnen is maar wát trots
op het grote aantal donateurs van
Ziekenvereniging Horizon Heesch.
Hij spreekt namens de vereniging
grote dank uit aan de vele Heeschenaren die zich al jaren betrokken voelen bij het mooie werk dat
de ziekenvereniging doet voor de
zieke, gehandicapte en alleenstaande dorpsgenoten. Zij werden
donateur van Ziekenvereniging
Horizon Heesch, omdat zij haar
een warm hart toedragen. Mede
door hun financiële ondersteuning
kan De Horizon activiteiten organiseren of attenties aanbieden aan de

mensen die op haar doelgroepenlijst staan. “een donateur van de
Horizon komt dus niet op deze lijst
te staan en wordt ook geen lid van
deze vereniging, zoals veel mensen
per abuis denken”, vertelt Frans
Wijnen. Ziekenvereniging Horizon
Heesch heeft géén leden! Zij kent
alleen donateurs en mensen die op
de doelgroepenlijst staan. Die lijst
bestaat uit mensen die langdurig
ernstig ziek, eenzaam of minder
begaafd zijn. Frans Wijnen zegt
dat men kan al donateur kan zijn
voor slechts € 7,50 per jaar.
Alle informatie is te vinden op
www.horizon-heesch.nl

kunst en cultuur
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Michiel Stroink over zijn
debuutroman ‘Of ik gek ben’
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Het Geheugen van Bernheze
Terug in de tijd met René

In Bibliotheek Heesch
HeescH - Tijdens zijn studie literatuurwetenschappen gaf oud-inwoner
van Heesch Michiel Stroink nederlands en Maatschappijleer aan tbspatiënten. Zijn ervaringen gebruikte hij voor het schrijven van zijn debuutroman ‘of ik gek ben’. op uitnodiging van bibliotheek Heesch is
Michiel Stroink op donderdag 25 oktober 2012 te gast.
van de huidige generatie van snel
verveelde jongeren. Benjamin, een
succesvolle jonge kunstenaar, is
verbijsterd als hij in een tbs-kliniek
belandt. Hij kan niet geloven dat
hij schuldig is aan wat hem ten
laste wordt gelegd - maar door te
veel drank en drugs kan hij zich
van de bewuste avond niets meer
herinneren.
Het leven als tbs’er is absurd, en
hoe hij zich ook probeert af te
schermen, de gebeurtenissen en
confrontaties in de kliniek laten
hem niet onberoerd.

of ik gek ben
Het boek Of ik gek ben geeft naast
een indringend beeld van de dagelijkse gang van zaken in een tbskliniek ook een treffende schets

Michiel Stroink
stroink studeerde literatuurwetenschappen in Utrecht, studeerde
af in de Moderne Letterkunde en
werkt nu in Amsterdam als communicatietrainer en copywriter.
Na zijn succesvolle romandebuut
werkt hij aan een tweede roman
die naar verwachting in het najaar
uitkomt.

kaarten voor de lezing kosten
€ 5,- voor bibliotheekleden en
€ 7,- voor niet-leden. Ze zijn verkrijgbaar via de website www.
bibliotheekmaasland.nl of in een
van de vestigingen van BasisBibliotheek Maasland.
De lezing in Bibliotheek Heesch
begint op donderdag 25 oktober
om 20.00 uur.

Lezing FeelGood Garden
UDeN - Zondag 21 oktober, 14.00 uur, houdt wim Lips een lezing over
zijn FeelGood Garden in het Mrk Uden ter gelegenheid van de expositie De boom, in natuur, cultuur en religie.
tuinontwerper Wim Lips vertelt
wat een energetische tuin voor de
tuinbezitter kan betekenen. Wim
Lips ontwerpt tuinen waar goede
sfeer en harmonie aanwezig zijn.
Door de juiste vormgeving, vormkracht en gedachtekracht toe te
passen, kun je dit bereiken. een
tuin die goed in balans is geeft rust
waardoor de mensen zich prettiger
voelen. een FeelGood Garden.
Wim vertelt over vormen, kleuren,
materialen, bomen en planten.
een goede afstemming in een tuin
geeft harmonie. Harmonie creëer

je door disharmonie op te heffen.
Dit kan men realiseren door gebruik te maken van passende materialen. De natuur heeft hiervoor
alles in huis, zoals planten, natuursteen, hout, bodemverbetering,
waterelementen etc.
Wim Lips streeft ernaar om zoveel
mogelijk plekken te creëren waar
mens, dier en natuur in harmonie
kunnen zijn. Om zoveel mogelijk
mensen te bereiken heeft hij op de
Floriade 2012 een complete FeelGood Garden ontworpen en aangelegd. De bezoekers konden daar
ervaren wat materialen, bomen
en planten voor de mens kunnen
doen.

Foto: Marc Bolsius -Hertogenbosch

BeRNHeZe – Het brabants Historisch informatie centrum (bHic) organiseert weer een gezellige, historisch getinte avond onder de titel
‘Het Geheugen van bernheze’ in nistelrode. Uw gastheer is de immer
boeiende causeur rené bastiaanse. Hij praat aan de hand van alledaagse verhalen, beelden en foto’s met u over Dinther, Heesch, Heeswijk,
Loosbroek, nistelrode en Vorstenbosch. in 2006, 2010 en 2011 was het
bHic al eens te gast in de gemeente bernheze.
Nu weer, maar met een compleet
nieuw programma. Ook heemkundekring Nistelvorst zal zich deze
avond presenteren.
Programma ‘Het Geheugen van
Bernheze’
• Welkomstwoord en inleiding
door René Bastiaanse onder het
genot van koffie/thee
• ‘Aan weerszijden van de wijst’
– Bernhezer geschiedenis(sen),
door regiohistoricus Henk Buijks
van het BHIc
• korte pauze
• Gezellige ‘Petje op Petje af’
quiz door René Bastiaanse met
daarbij historisch beeld en geluid

uit onze archieven van Bernheze
• Gelegenheid om uw meegebrachte foto’s op een groot
scherm te laten zien, samen
herinneringen op te halen en
informatie uit te wisselen. Ook
aan de hand van oude filmfragmenten.
DonDErDAG 8 noVEMbEr
Locatie: café-Zaal ‘t tramstation,
Raadhuisplein 5 in Nistelrode
Zaal open vanaf 19.30 uur
start programma om 20.00 tot
22.30 uur
toegang is gratis
U bent van harte welkom!

FOTO-OPROEP!
Het BHIc is speciaal voor deze avond op zoek naar foto’s van verdwenen beroepen (zoals de schillenboer, scharensliep, vodden- of
melkboer) en/of huishoudelijke voorwerpen (zoals de waswringer en
mattenklopper). kortom, beroepen en voorwerpen die uit ons dagelijkse leven zijn verdwenen. Maar neem gerust ook andere oude foto’s
mee uit Dinther, Heesch, Heeswijk, Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch!

Entree
Volwassenen € 5,00. Groepen indien vooraf gereserveerd € 4,00 p.p.
Gratis entree: kinderen tot 16 jaar/studenten/Museumkaart/cJP/IcOMpas/Vereniging Rembrandt/
Vrienden van het Museum voor Religieuze kunst

VANAF HeDeN IN De BOekWINkeL:

‘Brabant, daar brandt nog licht’
De geschiedenis in strip
Twee jongeren maken via een App
op hun mobieltje een reis door de
tijd op brabantse bodem.
Dit scenario vormt de basis voor
een stripboek van 48 full-colour
pagina’s op A4 formaat, over de
geschiedenis van Noord-Brabant.
Manon van schijndel, van Ik Hou
Van Brabant, was bij de uitreiking
van het eerste exemplaar aanwezig. Zij is met haar bedrijf uit
Heeswijk-Dinther aandeelhouder
van het boek: “er konden geen
financiën gevonden worden voor
het boek, dus werden aandeelhouders gezocht en toen konden wij

niet achterblijven natuurlijk. Het
is een humoristisch boek waarin
Maarten en eefje, door de geschiedenis zappen, er in verdwaald raken en elkaar kwijtraken en weer
terugvinden.” Manon is duidelijk
onder de indruk van het boek dat
onze historie van Brabant in stripbeeld brengt. De reis speelt zich
Brabantbreed af in allerlei steden,
dorpen en landschappen. Het boek
kleurt mooi bij de sint en past precies onder de kerstboom.
Het perfecte decembercadeau
voor elke Brabander!

HERFST-ACTIE!
Speciaal voor u tijdens de herfstvakantie
t/m zaterdag 20 oktober
diverse acties bij ons in de winkel!
Shop till you drop
Actievoorwaarden zie winkel

Sandwich | Anna Scott | ICHI | MAC | Summum | Vila |
YAYA | Circle of Trust | Sisterpoint
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Samen 1000 jaar

Senegal staat centraal
Een land met een eigen problematiek
HeesWIJk-DINtHeR/LOOsBROek - Senegal kent veel analfabeten,
staat in oktober centraal. De katholieke kerk zet zich onder andere in
voor het onderwijs. Men streeft ernaar meer kinderen naar school te
laten gaan en vooral ook langer dan alleen de basisschool.
Veel jonge mannen uit senegal
vertrekken naar europa, waar ze
werk hopen te vinden. Daarvoor
riskeren ze een gevaarlijke tocht op
zee in kleine houten vissersboten.
Vaak overleven ze dat niet en degenen die europa wel bereiken
wacht een onzekere toekomst.
In parochies worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om
mensen voor de gevaren te waarschuwen en hen ertoe te bewegen
in senegal te blijven.

HeescH – Afgelopen zondag 14 oktober op de verjaardag van cris waren de 15 kinderen van Grad & jaan van
casteren 1000 jaar oud. Ze hopen nog lang en gezond te mogen leven.

Hoewel vrouwenbesnijdenis officieel verboden is in senegal, komt
het nog vaak voor. Zusters gaan de
dorpen langs om de mensen be-

wust te maken van de lichamelijke
en psychische gevolgen van genitale verminking.
Ook zijn het zusters, die in de
hoofdstad Dakar een opvanghuis
hebben voor vrouwen en kinderen.
steun de katholieke geloofsgemeenschap in senegal en geef gul
tijdens de tweede collecte op Missiezondag 20 en 21 oktober in de
kerken van Heeswijk, Dinther en
Loosbroek.
Of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.
Voor meer informatie:
www.missio.nl

Vrienden- en jubilarissenconcert Door mandarijnen naar
Zuid-Afrika

HeesWIJk-DINtHeR - De koninklijke Fanfare Sint willibrord verzorgt op zondag 21 oktober het Vrienden- en
jubilarissenconcert in de aula van bernrode. Tijdens dit concert zullen de twee jubilarissen van de fanfare Elly brouwers en Peter van de Voort - in het zonnetje worden gezet.
Verder hebben we de overdracht
van de bas-marimba die onlangs
is aangekocht. De middelen om de
bas-marimba aan te schaffen zijn
gedeeltelijk afkomstig van de oudijzeractie die nu een jaar loopt.
Mooi om nu al de resultaten te
kunnen zien van dit initiatief. Het
nog ontbrekende deel van de aanschafprijs hebben de vrienden en

SUDOKU

baronnen voor hun rekening genomen. De vrienden en baronnen
steunen de koninklijke Fanfare sint
Willibrord al vele jaren en daar willen we ze tijdens dit concert speciaal voor bedanken. Met de nieuwe
bas-marimba kan de fanfare muzikaal net weer wat meer bieden en
we hopen dat er veel mensen eens
komen kijken en vooral luisteren

naar het orkest van de koninklijke
Fanfare sint Willibrord.
tijdens het concert zullen onder
meer de concourswerken worden
gespeeld die tijdens het concours
in december gespeeld moeten
worden. We beginnen zondag 21
oktober om 11.00 uur in de aula
van Bernrode en de toegang is gratis.

MOOIBERNHEZERTJE
GEZOCHT
Wij zoeken versterking van
ervaren muziekanten om
accordeon mee te spelen bij
Ricochet. een gezellige club op
woensdagavond van 19.0020.15 uur in cc servaes in
Dinther. Ook met optredens
in de omgeving. Info: Wendy
Baets, 06-42087673 of Riet v.d.
Dungen 073-5493444.
GEZOCHT
Zoekt u huishoudelijke hulp?
slechts € 12,95 uur.
zie www.hulpstudent.nl.
bel 06-14826000 of mail
y.kroef@hulpstudent.nl.

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

NIsteLRODe – Marlies Dortmans
ontving afgelopen vrijdag uit handen van Helmi van Bakel – Heerkens de prijs van een 17-daagse
reis naar Zuid-Afrika. Door het ko-

pen van mandarijnen van de ‘clemendgoldactie’ en de bijbehorende
actiecode in te vullen op internet is
zij de winnaar geworden van de
reis naar Zuid-Afrika. Gefeliciteerd.

Kattekwaad in Heesch
HeescH - Een mens weet wat hij doet, een hond kun je africhten, maar
een kat blijft een eigenwijs wezen. Mensen houden van katten omdat
ze eigenwijs zijn. norma-jean van de burgt is zo’n mens dat van katten
houdt. Ze heeft er nu nog twee, maar dat waren er meer. Helaas zijn
er in het afgelopen jaar vier katten van haar op onverklaarbare wijze
verdwenen.
een bezoek aan het asiel, een telefoontje met de politie, rondvragen in de buurt (Mozartlaan) en
ophangen van briefjes heeft niet
geholpen. Ze is er erg verdrietig
over. Vooral omdat ze niets over
de verdwenen katten te weten
is gekomen en ze vraagt zich nu
bezorgd af wat er met haar kat-

Pim Langens
M 06 525 448 08

ten kan zijn gebeurd. Norma-Jean
wil graag weten wat er met haar
katten is gebeurd. en vooral wil ze
graag dat mensen begrijpen dat zij
erg op haar katten is gesteld, ook
al lopen ze vaak buiten en zitten ze
soms in uw tuin.
Weet u iets meer, dan mag u het
mailen naar info@mooiheesch.nl

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

beugelen
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voetbal

boksen

badminton

zwemmen

Bernheze sportief
waterpolo

handboogschieten
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tafeltennis

korfbal

Taxi & Transportbedrijf
Van Lieshout & Prijsdiscount.nl

Korloo wist
geen punten te pakken

Nieuwe shirts voor v.v. Heeswijk F6

LOOSBROEK - Op zondag 14 oktober kwam Korloo voor de laatste
keer in deze competitie uit tegen DOT in Vlierden. We hebben nog
maar weinig gepresteerd deze competitie en dus keken we positief uit
op deze wedstrijd. Deze wedstrijd zouden we weleens met punten naar
biljartenkunnen
duivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
huis
gaan.

Heeswijk-Dinther - Het jeugdbestuur is blij dat v.v. Heeswijk F6
door Taxi & Transportbedrijf Van
Lieshout / Prijsdiscount.nl in een
nieuw trainingspak is gestoken.
Tevens hebben alle spelers van het
team een hele mooie Bundesliga
wedstrijdbal gekregen. Namens
Taxi & Transportbedrijf Van Lieshout/Prijsdiscount.nl heeft de heer
Van Lieshout, in het bijzijn van het
voltallige F6 team, een bloemetje,
‘n mooie v.v. Heeswijk-sjaal en
toepasselijke paraplu in ontvangst
genomen bij de uitreiking van de
nieuwe shirts.
We wensen zowel het team van
Taxi & Transportbedrijf Van Lieshout/Prijsdiscount.nl als het F6
team heel veel succes toe en we
hopen dat v.v. Heeswijk F6 goede

prestaties neer blijft zetten met dit
mooie nieuwe trainingspak.

Website: www.taxivanlieshout.nl
en www.prijsdiscount.nl

korfbal

HVCH gelijkspel

HEESCH – Één schamel puntje hield HVCH over aan het treffen tegen
OSS ’20. De koploper liet de Heeschenaren het spel maken en probeerde zelf op de counter het verschil te maken. Dit leverde een saaie
eerste helft op en een tweede helft waarin HVCH wel beter was, maar
toch ook de winst niet kon pakken.

Bart Westerlaken, de jongeling die in de basis begon.

De derby bracht vooral veel Heesch
publiek naar Oss. Het begin van de

wedstrijd verliep rommelig. Qua
kansen was de eerste helft wel in

evenwicht. Beide teams kregen er
twee. Voor de rest was het maar
een saaie vertoning, waarin wel
veel gele kaarten vielen. Bij HVCH
stond Bart Westerlaken in de basis. Hij speelde een verdienstelijke
partij. Zowel Tom Herkerman als
Bas v.d. Star kwamen oog in oog
met doelman Maikel v.d. Lee. Het
schot van Hekerman ging voor
langs, en de doelman redde de inzet van Van der Star met de voet.
In de tweede helft had HVCH zo’n
60% balbezit maar de eerste echte kans in de tweede helft kwam
voor OSS ’20. Jori Koel kwam opzetten en kreeg een voorzet op
maat, maar door zijn grote snelheid werkte hij de bal ongecontroleerd over. Ondanks het overwicht van HVCH duurde het tot de
80e minuut voordat er een echte
HVCH-kans kwam. Johan v.d. Pas
probeerde het van afstand met een
goed schot.
De attente doelman Van de Lee
redde ten kostte van een strafschop. HVCH bleef wel aandringen, maar creëerde te weinig goede kansen.

jeu de boule

paardrijden

schaken
Helaas
in de eerdammen hadden we vooral
ste 15 minuten nog teveel tijd nodig om de korf en elkaar te vinden
en werden we daar meteen hard
voor afgestraft.
1cm b DOT wist zo in de
eerste helft voor te komen op een
tussenstand van 8-2. Gedurende
1,2 cm b hadden we moeide hele wedstrijd
te om de overname in de steunpositie goed te regelen, we speelden
niet zeker en DOT wist daar veel

wielrennen

darten

golf

van hun doelpunten uit te halen.
Op onze beurt kregen ook wij de
nodige kansen om terug te komen,
maar we lieten het afweten in de
afronding. Prachtkansen bleven
onbenutkaarten/bridgen
en hierdoor hebben we,
mede door de onzekere overname,
de wedstrijd verloren.
Het buitenseizoen is hiermee afgesloten en we gaan weer volop
trainen voor de eerste binnenwedstrijd over 3 weken. Hopelijk kunnen we daar meer punten pakken!
Doelpunten: Marja Smits, Mariska
Nuijen, Mirte van Schaijk, Marieke
Smits en Sandra de Mol.

1,4cm b

autosport

voetbal

hardlopen

basketbal
karten

Slamdunk ‘97
motorsport

HEESCH - Het seizoen is inmiddels een aantal weken op gang. Voor een
paar teams zit het niet mee.

De U12 doen het super goed. Ze
hebben nog geen winst geboekt,
maar maken het de tegenstanders
erg moeilijk. Je zou dan ook bijna
niet geloven dat dit team bestaat
uit nieuwe en eigenlijk te jonge
spelers. Keitrots zijn wij als club op
dit team.
Verkeerde indeling in de competitie zorgde ervoor dat de U14-B
een hele slecht start heeft gehad
met gigantische uitslagen in het
nadeel van Slamdunk’97. Toch geven de kinderen het niet op. Super
hoe dit team het doet, zij verdie-

nen dan ook een grote pluim.
U14-A staat op de 4e plaats, U16
jongens op de 3e. Jongens U18
hebben helaas nog niet gespeeld
in deze competitie. Hun poule bestaat maar uit 4 teams. Wel zetten
deze jongens zich voor de volle
100% in voor de club. Bedankt
jongens.
De meiden U18 hebben op dit
moment een 4e plek bereikt. Datzelfde geld voor de heren. Deze
bestaat ook voor de helft uit U22
spelers en toch staan ze op dit moment op de 6e plek.
Om de sport Basketbal te promoten bij de jeugd in Heesch en omliggende dorpen, wordt er na de
herfstvakantie gestart met het geven van lessen op de basisschool.
Als eerste school is BS de Emmaus
aan de beurt. Han Tan die deze lessen gaat geven heeft er heel veel
zin in.

tennis

Kampioensteam TV de Balledonk

Het kampioenschap is binnen voor
het meisjesteam t/m 10 jaar. Dit
team dat bestaat uit Luus van Alebeek, Yara Smits, Isa van Delst,
Fleur Esselaar en Demi Kerkhof,
moest op de laatste competitiedag
nog minimaal 3 van de 6 wedstrijden winnen om kampioen te worden. Dit lukte overtuigend door in

Budel met 5-1 te winnen.
Bij de afsluiting van de competitie
in de kantine van TV de Balledonk,
waarbij alle jeugdteams traditioneel friet komen eten, werden de
meiden gehuldigd en kregen ze
een presentje namens de club.
Gefeliciteerd namens de jeugdcommissie.
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Vorstenbossche Boys - Handel TEC is maatje te groot voor Heeswijk
Heeswijk –Dinther - In de 2e klasse F tekende zich na de 7de speelronde al een duidelijk klassenverschil
af. TEC uit Tiel de tegenstander van vandaag, had een duidelijke doelstelling. Over 2 jaar willen zij in de
hoofdklasse van het amateurvoetbal spelen en op basis van die doelstelling hebben zij ook de spelers aangetrokken.

Vorstenbosch - Vorstenbosch begint gemotiveerd aan de wedstrijd
maar al vrij snel komt Handel op 1-0. Na deze achterstand begint het
bij Vorstenbosch beter te lopen. In de 35e minuut maakt Gijs van Kessel
dan gelijkmaker 1-1. Dit is ook de ruststand.
Al in de 1e minuut van de 2e helft rug op eigen helft.
krijgt Vorstenbosch een penalty Door het verkeerd inspelen en
tegen. Deze wordt verzilverd door overkoppen worden de scoringsZemir Hadzevic. 1 - 2. Vorsten- kansen ontnomen, echter 5 minubosch gaat achterin slecht spelen ten later wordt een bal vanaf de
en hier profiteert Handel van en zijkant voorgegeven, de bal komt
kan Zemir Hadezevic wederom hoog bij de ingekomen A junior die
scoren en brengt de stand op 1-3. met een kopbal de 3 - 3 aantekent.
Vorstenbosch probeert wat rust te Vorstenbosch lijkt op dit moment
krijgen en op deze manier Han- door te drukken maar door een
del
Ook
slecht weggewerkte
bal kan Zemir
voetbalonder druk
hockey te zetten.
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
Handel laat hierdoor een bal lo- Hadzevich zijn 3e van de middag
pen die door Ronald Bijl beheerst maken. 3 - 4. In de slotfase wordt
afgewerkt wordt. 2 - 3 in de 60e het nog hectisch. Door 2 blessureminuut. Op dit moment heeft Vor- gevallen moet Vorstenbosch noodstenbosch het betere van het spel gedwongen de laatste minuten
en
dringt Handel
meer temet 10waterpolo
man verder.
kon, het was de Heeswijks goalbeugelen
boksen steeds
badminton
zwemmen
handboogschieten
tafeltennis Heeswijk begon vanuit verdedigende stellingen aan de wedstrijd. getter Frank Dobbelsteen die de
TEC liet de bal snel rondgaan en handschoenen overnam. Heeswijk
kreeg in de 5de minuut de eerste stond in de 1ste helft positioneel
korfbal
corner. De hoge bal die in 2e in- goed, waardoor de gastheren geen
stantie werd ingebracht was een uitgespeelde kansen creëerden. De
paardrijden
wielrennen
darten
golf
hardlopen
jeu de boule
korfbal
prooi voor doelman Lunenburg, kwaliteit van de Tielse aanvallers
maar in de drukte voor hem land- was echter dusdanig groot, dat ietig door naar een 8-4 voorsprong de hij ongelukkig op zijn rechter- dere 2e bal in de Heeswijk-zestien
bij rust. Toch kijkt de thuisploeg enkel. Direct werd duidelijk dat direct werd omgezet in een doelniet tevreden terug op de eerste de Heeswijk-goalie niet verder punt. Op de 4-0 ruststand was
helft, want een groter verschil had
biljarten
duivensport
judo
vissen
snowboarden
kano
er zeker skien
in gezeten.
In de tweede
helft moet het vizier dus weer op
voetbal
scherp. Na ongeveer een kwartier
spelen, raakt Altior het spoor bijster en Be Quick weet de score van Heeswijk-Dinther - De eerste helft van deze wedstrijd was duidelijk
een 11-8 achterstand om te zetten voor Avesteyn. Als koploper in de 4e klasse G verwachtte men ook niet
in een voorsprong van 11-12 in de anders. Avesteyn kwam al vroeg op voorsprong.
schaken
kaarten/bridgen
30ste minuut.
Anne Lucius schiet
dammen
Altior 1 – Be Quick 1
voor Altior nog één keer raak en
Afgelopen zondag 14 oktober, zag daarmee weten de dames toch
de pupil van de week Femke van nog 1 punt veilig te stellen. Dit geVenrooij een1cm
echte
topper! De da- lijkspel voelt echter als een verlies.
b
mes uit Nuland zijn al jarenlang een Donderdag 18 oktober speelt Alvaste
waardehockey
in de toptennis
5 van de
tior nogturnen
een bekerwedstrijd
tegen
voetbal
basketbal
volleybal
handbal
1,2 cmhebben
b
topklasse, maar
dit seizoen Avanti in Schijndel, aanvang 20.00
nog geen punten weten te pakken. uur en daarna beginnen de dames
De eerste vijf minuten beginnen aan de voorbereiding voor de zaalgoed voor Altior en al snel staat competitie.
1,4cm b
de 2-0 op het
scorebord. Be Quick Voor alle uitslagen van Altior kijk
maakt
bouwt rusop www.mooihdl.nl
beugelen 2-1, maar
boksen Altior
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

Altior verliest kostbaar punt

daarom ook niets af te dingen.
Na rust kwam Heeswijk er regelmatig goed uit en waren er zeker
goede doelkansen voor de blauwwitten, maar helaas kon er geen
eretreffer op het bord gezet worden. De thuisploeg liep via goede
individuele acties nog uit naar 7-0.
Een terechte overwinning voor de
ploeg die een paar klassen hoger
zeker niet zou misstaan.

Avesteyn voorbij A.S.V. ‘33

autosport

karten

motorsport

korfbal

Prinses Irene
uit degradatiezorgen
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

Nistelrode - Zondagmiddag
stond voor Prinses Irene de belangrijke wedstrijd tegen Concordia/Boskant op het programma.
biljarten ploegen
duivensport
judo aanvang vissen
Beide
hadden bij
van de wedstrijd 4 punten.
Wie deze wedstrijd zou winnen
zou uit de degradatiezone zijn en
met een goed vooruitzicht de zaal
in gaan. In een goede eerste helft
werd
voor de 14dammen de basis gelegd schaken
11 overwinning. Opvallend was
dat A-junior Laura van de Ven in
de basisopstelling stond, onder
de korf ving 1cm
zij bgeweldig veel ballen af. Lotte Wilbers en Lieke van
Griensven scoorden respectievelijk
cm b
vier en drie1,2doelpunten
in deze
wedstrijd.

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

In de 13e minuut scoorde Rens v.
Vugt. (1-0). Nadat in de 22e minuut een inzet van de gasten maar

dansen

net over ging, was het in de 26e
minuut wel raak(1-1). Rond het
half uur kwam Avesteyn weer op

voorsprong. Weer was het Nick
v.d. Heijden, die Stefan v. Zutphen
door een slim overstapje aan het
werk zette en hem de gelegenheid
gaf om af te ronden (2-1). In het
tweede bedrijf waren de gasten de
bovenliggende partij. Zo had Dirk
in de 54e minuut geluk dat een
gevaarlijke inzet van A.S.V. ‘33 de
paal raakte. De gasten zetten druk
maar de defensie van Avesteyn
stond. In de 73e minuut was de
wedstrijd echter al gespeeld.
De net ingevallen jeugdspeler Stan
de Laat was toen de maker van het
derde doelpunt van Avesteyn. door
een formidabele lob (3-1). De gasten lieten zich echter niet zo maar
naar de slachtbank leiden en zochten nog meer de aanval. Het was
wederom Avesteyn dat scoorde.
Uit een voorzet van Stefan v. Zutphen was het Dries Heerkens, die
de vierde treffer liet aantekenen.

Zumba Gold

bernheze - De bewegingsactiviteit Zumba is de laatste jaren erg
populair, vooral in fitnesscentra.

kaarten/bridgen

RIGOM biedt de variant hiervan
aan, die geschikt is voor de mogelijkheden van de ouder wordende
mens. Zumba GOLD; zumba in
een wat rustiger tempo. Een heerlijk uurtje genieten van vrolijke muziek en ondertussen toch calorieën
verbranden. Er worden danspassen
aangeleerd, maar ook gym-, evenwichts- en coördinatieoefeningen

gedaan. Er wordt in deze lessen
veel Latijns-Amerikaanse muziek gebruikt zoals salsa, merengue, cha-cha-cha, maar ook jaren
’60/’70 muziek of een Spaanse
flamenco.
Start: woensdag 7 november

Kosten: € 86,- (10 bijeenkomsten)
Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen met de afdeling
cursussen en activiteiten van RIGOM: 0412 – 65 32 40.
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Avesteyn F6 in het nieuw

Prinses Irene en Volharding
boeien toeschouwers
NIsteLRODe - Twee ploegen die
aanvallend zijn ingesteld en technisch verzorgd spelen. Als je dan
ook nog een scheidsrechter (Mark
van kuyen) hebt die de wedstrijd
goed aanvoelt en foutloos fluit,
dan heb je een vermakelijke wedstrijd.
De mannen van “Van tilburg
Mode
& sport”
wonnen
in Viervoetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
lingsbeek met het kleinst mogelijk
verschil 0-1 van Volharding, door holpen. Ook Prinses Irene had een
een doelpunt in de 70e minuut van paar keer moeten scoren. In de 2e
Jeroen Bekkers. In de 1e helft had helft was Prinses Irene de betere
Volharding een paar geweldige ploeg en kwam een keer of drie vrij
kansen,
die om
werden gevoor doelman
Vullings.
In de tafeltennis
slotbeugelen
boksenzeepbadminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten

fase drong Volharding sterk aan en
was er een sublieme redding van
doelman timmers op een inzet van
Marco Daniels.

korfbal

Kampioen
Korloo B1
korfbal

HeesWIJk-DINtHeR - op zaterdag 7 oktober werden de kanjers van
Avesteyn F6 in het nieuw gestoken. Twee enthousiaste sponsoren en
tevens leiders van de F6 (Van den nieuwenhuijzen VoF en Edeck Schilderwerken) hadden zich bij de Dintherse voetbalclub gemeld om het
jonge team te voorzien van nieuwe shirts.
Ondanks het slechte weer was er
wel degelijk sprake van een feestelijk moment. spelers, leiders en andere belangstellenden waren het
er met elkaar over eens.
Hier kan men trots op zijn. en zo
werd ook door alle spelers verteld
dat zij trots waren op de nieuwe

prachtige shirts. kanjers in de dop.
Natuurlijk werden de sponsoren
niet alleen door de spelers maar
ook door het bestuur bedankt met
de opmerking dat sponsoren een
onmisbare schakel zijn in het hedendaagse verenigingsgebeuren.
Dank daar voor.

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

LOOsBROek - Zaterdag 13 okbiljarten speelde
duivensport
judo
tober
koploper
korloo vissen
b1 tegen de directe concurrent
de kangoeroe b1. Als korloo zou
winnen of gelijkspelen, zouden
zij kampioen worden en als de
kangoeroe zou winnen werden zij
kampioen. korloo won met 6-2.
schaken

dammen

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

Kampioen
Korloo F2
1cm b

Al uw sport en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
budo

Succesvol
weekend voor Van Buel Sports!

1,2 cm b

LOOsBROek - Zaterdag 13 oktober speelde koploper korloo F2
haar kampioenswedstijd tegen
b
Emos F2 en 1,4cm
hebben
deze gewonnen met 7-3.
autosport

karten

motorsport

voetbal

Prinses Irene
vrouwen moeten gelijkspel
toestaan in blessuretijd
De vrouwen van Prinses Irene
speelden in eindhoven tegen de
gelijknamige club met 2-2 gelijk. In
de eindhovense ploeg speelden vijf
speelsters mee van eredivisionist

PsV. sanne Huberts scoorde twee
keer, maar dat bleek niet voldoende, mede omdat de doelvrouw van
Prinses Irene niet haar beste dag
had.

volleybal

BeRNHeZe - Afgelopen weekend hebben de judoka’s van Van
buel Sports op de zaterdag goed
gepresteerd tijdens het jaarlijkse
judotoernooi in Made.
De volgende resultaten werden
daar behaald: 2e plaatsen voor
Owen en senna v/d Veerdonk,
3e plaatsen voor scott sieliakus,
Daisy Bens en Daan Duijs. Op
zondag organiseerde Van Buel
sports haar 2e Opstaptoernooi
voor beginnende wedstrijdjudoka’s
in sporthal de Rusheuvel in Oss.
Met nagenoeg 175 deelnemers
van 20 verschillende clubs uit de
regio Zuid-Nederland werd er gestreden om het eremetaal en lieten
de judoka’s prachtig judo zien. Na-

19

tuurlijk was er ook deelname van
onze eigen judoka’s afkomstig uit
Oss, Heesch, Geffen en Berghem
en wistten ook zij de nodige prijzen
in de wacht te slepen.
Hieronder de resultaten van deze
bijzonder geslaagde dag: 1e plaatsen voor Lars Putters, Roy van
Leur, Yasper van tuijl, Roy de
Haard, Anke Muller en tess sieliakus. 2e plaatsen voor sven v/d
sluiszen, Martijn van Dinther,
Denzel Burke, Jesse van Buel, Vagif
Hamidov, christoffel Monganga,
Belize Oralalp, kyra corbee, Lucas
van Griensven, sam Grimmelikhuizen en thijs Bodar. 3e plaatsen
voor kay van Nuland, ties van Dijk,
Dylan Jharap, Jasmijn Linskens en
Yancy kivits.

Tornado Dames 1 wint de
tweede wedstrijd van het seizoen weer
NIsteLRODe - Zaterdag 13 oktober 2012 heeft Tornado Dames 1 de
tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. na de overwinning van
vorige week begonnen ze met vol enthousiasme aan de wedstrijd tegen
Van Tartwijk/VcH Dames 2 in Schijndel. onder andere de vaste trouwe
supporters Engelien en riek waren er ook weer bij.
Ondanks dat de service de vorige
wedstrijd het scorende element
was, ging dat vandaag juist minder. Gelukkig hielp de coach van
de tegenpartij hen juist hiermee in
de 4de set. Doordat hij zijn spelers
afleidde kon tornado de service op
deze spelers spelen. De aanvallen
van Dames 1 waren vandaag minder knallend dan ze kunnen zijn.
Vooral de diepe ballen van Wendy
scoorden vele punten. Daar tegenover stonden de mooie korte ballen

van Marieke en de harde aanvallen van karin. Met dit wisselend
spel wist de tegenstander niet altijd
raad. Daardoor probeerden ze kort
te scoren in het midden van veld.
een paar keer lukte hen dit, later zag
tornado dit en werd de bal goed
gered door de pass van susan. Ondanks dat tornado dames 1 geen
topprestatie heeft laten zien, hebben zij de wedstrijd vol overtuiging
gewonnen met 4-0.
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EVENEMENTEN
BERNHEZE

25 OKTOBER
Komedie: ‘Wordt u al
geholpen’
Locatie: CC De Pas

T/M 21 OKTOBER
Bernhezer Libre
Kampioenschappen
Locatie: Aquarest,
Heeswijk-Dinther

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

22 - 28 OKTOBER
Fair Menu week
Zie pagina 3

Michiel Stroink over zijn
roman ‘Of ik gek ben’
Locatie: Bibiotheek Heesch
Zie pagina 15

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

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

31 OKTOBER
Halloween

27 OKTOBER
Sterrenwacht Halley:
Nacht van de Nacht
Locatie: Halleyweg 1, Heesch

HEESCH
18 OKTOBER
Veelzijdig talent
Nina de la Croix
Locatie: CC De Pas

28 OKTOBER
Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35

Concert door het studieorkest
van Fanfare Aurora
Locatie: ’t Dorp 138
20 OKTOBER
Lachen, gieren en brullen
bij de Tonproatersavond
Locatie: CC De Pas
21 OKTOBER
Expositie: architect
Friso Woudstra
Locatie: Heemschuur,
Schoonstraat 35
Concert door de
studiemalletband &
het jeugdorkest
Locatie: ‘t Dorp 138
Zie pagina 7
23 OKTOBER
Filmavond bij
Heemkundekring
‘De Elf Rotten’
Locatie: Heemschuur,
Schoonstraat 35

29 OKTOBER
Pasta en Risotto workshop
Locatie: Restaurant De Keuken

NISTELRODE
18 OKTOBER
Oud papier ophalen
Locatie: buitengebied Nistelrode

27 OKTOBER
Bridgekampioenschap
Locatie: Paviljoen ‘De Wevershof’

22 OKTOBER
Motorcross Jeugd &
Veteranen
Locatie: Circuit Stanserhorn

Nacht van de nacht
Locatie: Natuurcentrum Slabroek
28 OKTOBER
Rommelmarkt c.v.
de Hossende Wevers
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
31 OKTOBER
Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg
Zie pagina 10

LOOSBROEK

26 OKTOBER
’00 Feest
Locatie: Lunenburg

HEESWIJK-DINTHER
17 T/M 21 OKTOBER
‘Vieren’ wij de herfst
Locatie: ‘t Sentiment
Zie pagina 3

Jump-in
Locatie: Sporthal de Overbeek

18 OKTOBER
Rijvaardigheidstest voor
55+-ers uit HDL
Locatie: Bernrode

19, 20, 26 & 27 OKTOBER
Magazijnverkoop Marya
Locatie: Laar 31
Zie pagina 1

19 OKTOBER
Actie op de markt
Locatie: Plein 1969
Zie pagina 9

20 OKTOBER
XploderZ
Locatie: Cafe Zaal ‘t Tramstation

20 OKTOBER
Herfst Bridgedrive
Locatie: CC Servaes

21 OKTOBER
Najaarswandeling Vogelwacht
Locatie: De Maashorst

21 OKTOBER
Koninklijke Fanfare:
Vrienden -Jubilarissenconcert
Locatie: Bernrode
Zie pagina 16

Lezing Wim Lips
Locatie: MRK Uden
Zie pagina 15

23 & 30 OKTOBER
Vrije inloop Avondsoos
KBO Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas

21 & 28 OKTOBER
Kienen
Locatie: Café-Zaal Elsie

21 OKTOBER
Herfstmarkt
Locatie: Heische Hoeve
Zie pagina 14

Co-Incidental met
eerste optreden
Locatie: CC De Pas

19 OKTOBER
Sterrenwacht Halley:
Publieksavond
Locatie: Halleyweg 1

26 OKTOBER
Disco groep 7-8
Locatie: Bobz

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

Bockbier Proeverij
Locatie: Café zaal Jan van Erp
Matineeconcert: Mannenkoor
Zang en Vriendschap
Locatie: Kasteel Heeswijk

23 OKTOBER
Themavond met film over
Hildegard von Bingen
Locatie: St. Servatiuskerk
25 - 26 OKTOBER
Onderonsje Dinther
over de herfst
Locatie: CC Servaes
27 OKTOBER
Koninklijke Fanfare
organiseert een spooktocht
Locatie: Vlegelhut aan de
Kaathovensedijk
27 OKTOBER
Sweets for my sweet!
Locatie: Café Zaal de Toren
T/M 7 DECEMBER
Expositie L. van Beekveld
Locatie: Bernezorg

VORSTENBOSCH
19 OKTOBER
Concert Notenkrakers &
St. Lambertus samen
Locatie: ‘De Stuik’ Vorstenbosch
Kaartavond voor
De Zonnebloem HDLV
Locatie: De Stuik
21 OKTOBER
Vogelbeurs De Oranjewever
Locatie: de Riethoeve
23 & 30 OKTOBER
Vraagbaak
Locatie: de Stuik
26 OKTOBER
Lezing Piet Bongers
Locatie: Kloosterkapel
26 & 27 OKTOBER
Ophalen oud metaal
Locatie: Vorstenbosch
28 OKTOBER
Concert geliefde
musical –liederen
Locatie: Kloosterkapel

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

