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Brasserie ’t oude Raadhuis, 
’t Dorp 61, 5384 MB Heesch 

www.ouderaadhuisheesch.nl
www.facebook.com/ouderaadhuis

Wij feliciteren 
Fred en Bianca 

met het 5-jarig
bestaan van

Brasserie 
‘t oude Raadhuis

Team Brasserie ’t oude Raadhuis

Nieuwe openingstijden zaterdag op de Misse
 in Heesch van 10.00 tot 15.00 uur

VenrooyVis_109x53_wk44.indd   1 25-10-2012   21:33:58

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

BS de toermalijn
Plusgroep Middenbouw geopend

tijdens het welkomstwoord van 
mevrouw tineke Coppes (voorzit-
ter College van Bestuur Primair) 

zette zij het nut uiteen van een 
plusgroep voor kinderen die hoog-
begaafd zijn uit de groepen 4, 

5 en 6. Vorig jaar is in Nuland een 
plusgroep geopend voor kinderen 
uit de bovenbouw in Nuland. De 

kinderen op de toermalijn worden 
op de dinsdagen voorbereid op de 
bovenbouw en het voortgezet on-
derwijs. Het leren ‘leren’ is daarbij 
een van de belangrijke onderdelen. 
De kennis die de kinderen hebben 
meegekregen tijdens hun les in de 
plusgroep nemen ze mee in de re-
guliere lessen. Zij kunnen op die 
manier van toegevoegde waarde 
zijn voor de ‘eigen’ groep. Het le-
ren om goede open vragen te stel-
len, jezelf leren concentreren, leren 
in welke volgorde je moet werken 
(plannen), zijn zomaar een paar 
voorbeelden van de onderwerpen 
die in de plusgroep aan de orde 
komen. 

DE OPENING
Na dit officiële gedeelte mochten 
de kinderen de oplossing van de 
rebus presenteren en er de zin van 
vormen: ‘Wij komen in de plus-
groep tot bloei!’. 
De vruchten met de wensen om te 
leren werden in de boom gehan-
gen en toen was het tijd voor kin-
derchampagne. 

HEESCH - Dinsdag 20 oktober verwelkomde Freule de Primula (juf Anita van Uden) de men-
sen in het klaslokaal waar de kinderen al hard hadden gewerkt aan het oplossen van een 
rebus en het schrijven van hun leerwens op een zelfgemaakte vrucht.

De woorden uit de opgeloste rebus vormden samen een zin Foto’s: Marcel van der Steen

OOK VERKOOP WINTERBANDEN!
Alanenweg 12, Oss  Tel. 0412 - 48 07 33

www.winterbandenhoteloss.nl

OPSLAG WINTERBANDEN
Heeft u gebrek aan ruimte of simpelweg wilt u

niet de banden bij u thuis?

Wij slaan graag de banden voor u op, voor slechts
50.00 per wissel/montage incl. 6 maanden opslag.

NIEUW IN OSS

Kennismaken-leren-werken!
Burgemeester Van Beek:  ‘Iedereen zal merken dat ik het graag doe’
“iedereen zal merken dat ik dit graag doe”, zegt Willibrord van Beek op zijn 
eerste werkdag als waarnemend burgemeester. De dag waarop hij kennismaak-
te met alle medewerkers in het gemeentehuis. Donderdag wordt hij tijdens de 
raadsvergadering voorgesteld aan de gemeenteraad en neemt hij direct zijn taak 
als voorzitter op zich. 
“Het is wel vreemd om als burgemeester aangesproken te worden, maar het 
zal snel genoeg wennen en een bijzondere ervaring worden”, vertelt de bur-
gemeester. Er is geen tijd voor een lange introductieperiode. Als waarnemend 
burgemeester zal hij kennismaken, leren en werken tegelijk. 
Geen probleem voor de ervaren bestuurder. Hij heeft 35 jaar bestuurlijke ervaring 
en hoogstwaarschijnlijk is hij daar op geselecteerd. Minimaal een half jaar zal hij 
van Maarheeze naar Bernheze reizen om zijn taak vol enthousiasme in te vullen. 
Wellicht komt u hem al snel tegen, hij staat graag dicht bij de mensen. 
Wij heten hem van harte welkom in ons Mooi Bernheze.

Burgemeester Willibrord van Beek
Foto: Marcel van der Steen
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Bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestem-
ming van Bernheze Media.

culinair

Voor 6 personen
Toetje
VAN KRUIMELDEEG, 
FRUIT EN
PECANNOTEN

Boodschappenlijstje 

300 gram bloem
200 gram Bertolli ongezouten margarine

150 gram suiker
1 theelepel speculaaskruiden 

500 gram fruit, bij voorkeur peren en appels

125 gram pecannoten

Vanille-ijs

BeReidiNg
Verwarm de oven op 200 graden.
Schil de appels en peren en snij deze in kleine stukjes. 
Hak de pecannoten grof.
Doe bloem, suiker, margarine en speculaaskruiden met elkaar in een 
kom en meng deze met je handen door elkaar totdat er mooie kruimels 
ontstaan.
Vet een overschaal in met wat boter.
De helft van het kruimeldeeg mag in een ovenschaal, hierover verdeel 
je het fruit en de gehakte pecannoten en daarna gaat de 2e helft van 
het kruimeldeeg hier weer overheen.
Zet de ovenschaal in de oven totdat de kruimels goudbruin zijn; dit is 
na ongeveer 25 minuten.
Schep vanuit de ovenschaal het warme gerecht op een bord en schep 
hier een bolletje vanille-ijs bij. Eet Smakelijk

WijnProeverij 
oP 4 november 2012!

Voor alle klanten is het elke keer 
weer een waar proefparadijs in 
onze winkels. De kaasjes, tapas 
en vleeswaren worden dankbaar 
in ontvangst, genomen alleen het 
proeven van ons wijnassortiment in de 
winkel behoeft een nadere toelichting. 

Vandaar dat we op uitnodiging van een Wijnleverancier uit Oss 
deelnemen aan de Wijnproeverij op zondag 4 november in de 
Businesslounge van FC Oss. 
Vanaf 13.00 tot 17.00 uur kunt u tegen betaling van € 12,50 

per persoon heerlijk proeven van kazen en wijnen en hebben 
wij ook de mogelijkheid om u uitgebreid te informeren over 
de combinatiemogelijkheden. Onze nieuwe medewerker in 
Heesch Johan Broeren heeft in het verleden veel ervaring 
opgedaan in de horeca en adviseert u graag over de nieuwste 
trends op culinair gebied. Ada Broeren (tja het is familie) kent als 
geen ander alle kaasprocessen in binnen-en buitenland en heeft 
inmiddels een grote reputatie opgebouwd als culinaire gastvrouw 
van Bon Fromage.

Namens Bon Fromage heet ik u, samen met mijn vrouw Elly, 
van harte welkom om een zondagmiddagje te vertoeven maar 
vooral te komen proeven! Laat het even weten als wij u mogen 
ontvangen via bonfromage.ton@live.nl

Column
TON BeNs

Advertorial

Laat u van 21 november
tot en met 2 december

verrassen met ons
all in ‘pakjesmenu’!

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

Wijn- & Spijsproeverij

Maandag 19 november 
een bijzondere avond, 
met hartverwarmende 
wijn-spijs combinaties. 

 Meer informatie 
www.dekeuken.nl/nieuws

 

Graag tot ziens in ‘De Keuken’!   

‘t Dorp 94   Heesch   0412 474424

www.dekeuken.nl 

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

lezing ‘zelf maken van appel- en perenstroop’
Cor Stals bij Heemkundekring Nistelvorst

Er waren in de tijd van het hoog-
stamfruit volop (val)appels en pe-
ren, waarvan goedkoop stroop ge-
maakt kon worden. 
De suikerbiet nam later de plaats 
in van de peren en zo ontstond de 
zgn. rinse appelstroop. tot 1950 
was stroop in Limburg het meest 
gegeten broodbeleg. Eind 19e 
eeuw waren er in Zuid-Limburg ca. 
300 stroopfabriekjes; tegenwoor-
dig zijn er nog maar 2.
Het programma bestaat achtereen-

volgens uit een presentatie over 
openluchtmuseum   Eynderhoof 
en het stroop stoken. Na de pauze 
bekijken we een film van 20 minu-
ten (Duitstalig) over stroop stoken. 
Aan het eind van de avond, kun-
nen we met een daarvoor geschikt 
stuk brood de stroop proeven. 
De lezing wordt gehouden in ons 
heemhuis Maxend 3 te Nistelrode. 
Niet-leden zijn ook van harte wel-
kom; zij betalen € 2,50 incl. koffie 
of thee.

NiStELRODE - Op 7 november om 20.00 uur verzorgt Cor Stals uit 
Nederweert een voordracht met proeverij over de thuisfabricage van 
appel- en perenstroop, iets wat vooral in Limburg gewoon was. Het zelf 
stoken van stroop was al bekend bij de Germanen en Romeinen en was 
een van de conserveringsmanieren om de winter door te komen.

Een schone wijsvinger is belangrijk bij het proeven van de stroop

‘De kAAsJes, TAPAs eN VleesWAreN WOrDeN 
DANkBAAr iN ONTVANGsT GeNOMeN’
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Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

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

Tuincentrum LipsGroen 
gaat  eind december 

sluiten

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

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

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

bloembollen, zaden, rieten manden, tuinmeubels, 

vijver en tuinartikelen, Capi potten en Nesling doek.

LipsGroen Hoveniers en FeelGoodgarden blijven 
op hetzelfde adres doorgaan.

Voor meer info zie www.lipsgroen.nl

Lipstuincentrum_109x109_wk41.indd   1 18-10-2012   21:46:32

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

Hoera, de vlag mag uit!
Sinds de pepernoten in de winkels liggen is het alsof het jaar al bijna is 
afgelopen. En nu er dan ook nog kerstkransjes zijn bijgekomen, ben ik 
maar vast begonnen met de nabeschouwing van 2012. Er is natuurlijk 
van alles gebeurd dit jaar, maar het menstruatiefeest waar ik naar toe 
ben geweest in de lente was wel één van de highlights.

Menstruatiefeest? 
Ja. Menstruatiefeest. 

Men neme een willekeurige verjaardag, iemand die iets te enthousiast 
is over haar eigen afstudeerproject en dat tot thema van haar feestje 
maakt, een doodgewone dinsdagavond, een stel hysterische vrouwen 
die de uitnodiging om in het rood te komen met huid en haar hebben 
aangegrepen om eindelijk in allerlei gradaties van oogverblindende 
uitbundigheid in het openbaar te mogen verschijnen en één 
nietsvermoedende genodigde die de aanstaande feestelijkheden 
ernstig onderschat. Die laatste was ik. 

De samenvatting:
We zaten aan een lange tafel in een restaurant (voor de duidelijkheid: 
een restaurant is een publieke gelegenheid), de jarige speechte 
met heldere stem over bloederige kwesties, tussen de gangen door 
moesten mochten wij tot mijn afschuw grote vreugde ook over 
onze eigen ervaringen vertellen (wat de rode vrouwen vervolgens 
natuurlijk in geuren en kleuren deden), ons eten werd geserveerd 
door piepjonge obers die niet in staat bleken met armen vol borden 
te lopen en tegelijkertijd hun oren potdicht te knopen waardoor het 
schaamrood bijna tot aan hun oksels kwam, deden we bekkenbodem-
oefeningen, riep iemand dat het soms wel lente leek in haar 
schaamstreek en mochten we op het eind gelukkig allemaal vertellen 
wat we van dit alles vonden (heel bijzonder). 

Na die bewuste avond is heel 2012 eigenlijk een eitje gebleken, 
evalueerde ik vandaag. (Fiets weg, baan kwijt, been eraf? Och, ík was 
bij een menstruatiefeest.) Echt. Alles is relatief. Ik kan het iedereen 
aanraden, zo’n verjaardag.
Ja ja. ‘t Is wat in de stad. 

Column
De BliekersCabaretgroep Weverhôfkes: 

liefde voor cabaret
Na 13 jaar plaats voor nieuwe 55+ talenten

Een gemêleerd gezelschap
Het gezelschap, onder leiding van 
Willy de Groot, bestaat nu nog uit 
accordeonist Adriaan Verhagen en 
zijn vrouw Mientje, Piet van Hin-
tum en Mientje v.d. Akker, Jet v.d. 
Heijden, Ans v.d. Broek, Nico en 
Dora v.d. Ven, Rien Cuijpers, Cor 
van Schijndel en Jo van Breemaat. 
Harrie Rijkers sluit de rij als stage-
manager, ofwel de technicus. De 
personages in de liedjes komen 
allemaal tot leven door de attri-

buten en de verschillende kleding 
tijdens het optreden. Ook de duo-
sketches maken de mensen aan 
het lachen. Helaas is het voor en-
kele leden mooi geweest en stop-
pen ze na dit jaar. Cor, Rien, Jo en 
Ans zouden graag doorgaan met 
de cabaretgroep, maar zoeken nog 
enkele nieuwe leden erbij. Liefst 
natuurlijk weer een accordeonist 
en ook iemand die voor het licht 
en geluid meegaat. Er wordt geoe-
fend op maandag van oktober tot 

maart. Van Middelbeers tot aan 
Wychen hebben ze zo’n 10 optre-
dens per jaar, meestal overdag. Dat 
geeft aan hoeveel tijd  die nieuwe 
leden moeten hebben. 
Een gezellige groep mensen die van 
plezier maken houden. En, omdat 
het spreekwoord nu eenmaal zegt: 
‘hoe meer zielen hoe meer vreugd’ 
zoeken ze nog versterking. 
Meer info kunt u opvragen bij:  
Jo van Breemaat, 06-22167028,
vanbreemaat@home.nl

NiStELRODE - Een mooie rij met 11 microfoons staat klaar en Harry Rijkers zorgt ervoor dat ze ook werken. 
De Weverhôfkes, een cabaretgroep van 55+ leden heeft oud Hollandse liedjes in het repertoire, leuke anek-
dotes door de accordeonist en vooral veel gezelligheid voor het publiek. Door gebruik te maken van ieders 
kwaliteiten heeft de cabaretgroep een heel gevarieerd programma. Het programma heeft medleys van oud 
Hollandse liedjes maar ook leuke sketches. Soms als duo een andere keer met drie of vier leden van de ca-
baretgroep. Vier leden zoeken nieuwe aanwas van talent.

Cabaretgroep De Weverhôfkes staat er gekleurd op

Medewerkers in de bloemetjes

Nadat de winkel weer was geslo-
ten, kreeg iedereen een kopje kof-
fie of thee met wat lekkers aan-
geboden in één van de zalen van 
de Pas. Ondertussen werd een 
powerpoint presentatie vertoond, 
waarop in vogelvlucht twintig jaar 
Wereldwinkel Heesch was te zien. 
Voorzitter Mia van den Hurk ging 
in haar toespraak in op de wens 
om het fairtrade label steeds verder 

uit te dragen. “Sommige instanties 
schenken al fairtrade koffie, deze 
week had het Bomenpark een fair-
trade verrassingsmenu en ik hoop 
in de toekomst op een fairtrade 
gemeente Bernheze.”  Na het op-
halen van herinneringen was het 
tijd voor een intermezzo. Een groot 
deel van het Afrika Enga koor uit 
Nistelrode verzorgde een mooi op-
treden met hun Afrikaanse liedjes. 

Daarna kregen medewerkers die 
al twintig jaar bij de Wereldwinkel 
betrokken zijn een prachtig boeket 
overhandigd. Vervolgens werd er 
onder het genot van een hapje en 
een drankje nog gezellig nagepraat 
waarbij nog vele herinneringen op-
gehaald werden.

Ook belangstelling om te werken 
in de Wereldwinkel? Neem dan 
contact op met winkelcoördinator 
Bert Bakker, tel. 0412 - 63 37 29.

Kijk voor meer informatie op 
www.heesch.wereldwinkel.nl

Betsy Dijkhuizen, Mien van den Hurk, Mia van den Hurk, Hilma Kraan,  Emmy van Gruijthuijzen, Tineke Oomen, 
Janny van Loenen, Betsie van Herpen en Tjitske van Ginkel. Afwezig: Ria de Koning.  Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH - Wereldwinkel Heesch heeft haar twintigjarig jubileum don-
derdag 25 oktober groots gevierd in CC de Pas. Voorafgaand aan het 
feest was de winkel nog een uurtje open en veel mensen kwamen even 
een kijkje nemen of kochten een cadeautje.
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

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

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

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

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode.
De huisartsen uit de regio 
draaien diensten in Loosbroek.

Health Beauty Care

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

Anky van Grunsven over Annelies:

In mijn werk is het belangrijk dat alles 
tiptop in orde is. Ik streef naar perfectie 
en daarbij speelt het uiterlijk een grote 
rol. Dat geldt voor mijn paard maar ze-
ker ook voor mij. Doordat ik veel buiten 
ben heeft mijn huid het soms zwaar te 
verduren. Een goede verzorging is dan 
ook erg belangrijk. Alleen het beste is 
goed genoeg.

Daarom ga ik voor mijn huidverzorging 
naar Annelies. Zij maakt gebruik van 
de nieuwste technieken en eersteklas 
producten en weet precies wat ik nodig 
heb. Zo weet ik zeker dat ik er altijd op 
mijn best uitzie. Bovendien biedt zij alle 
behandelingen onder één dak en dat 
scheelt mij weer veel tijd.

Annelies staat voor mij aan de top! © The Tack Factory

BLAZER WEEK!
20% KoRting op alle blazers!

geldig t/m zaterdag 3 november 2012
Actievoorwaarden in de winkel

Sandwich | Anna Scott | iCHi | MAC | Summum | Vila |
YAYA | Circle of trust | Sisterpoint

Bedankt namens Pepteam 4 Sam 

Duchenne was misschien een on-
bekende ziekte voor u. Wij ho-
pen dat door de acties die hebben 
plaats gevonden de bekendheid 
groter is geworden. Door uw steun 
kan meer onderzoek worden ge-
daan naar deze ongelofelijke rot-

ziekte en wij hopen dan ook dat 
er in de nabije toekomst een door-
braak komt. Wij, het Pepteam-
4Sam, hopen dat met onze inzet 
een medicijn gevonden zal wor-
den. Daarom hebben wij ons ook 
voor 2013 weer aangemeld. 

Sam en zijn familie voelen zich 
enorm gesteund door jullie gift op 
welke manier dan ook. “De toe-
komst wordt voor ons geen ge-
makkelijk pad als je ziet dat onze 
zoon steeds minder kan, hij zit nu 
op elfjarige leeftijd al in een rol-
stoel. We beseffen ook terdege dat 
het leven niet stopt bij deze ziekte. 
Het leven gaat door en wij maken 
ook heel veel leuke dingen mee. 
Wij zullen in de toekomst ups en 
downs hebben als er iets verandert 
in de situatie van Sam. Door deze 
ziekte zijn we als gezin enorm ge-
groeid en samen zijn we sterk”. 
De 303 bikers hebben met z’n 
allen het streefbedrag weer bin-
nengehaald. Het totale bedrag 
van Duchenne Heroes 2012 is 
€ 1.165.038,-
Wij hebben ons steentje daar ook 
aan bijgedragen met een bedrag 
van € 5.219,-.

Bij deze willen wij iedereen bedan-
ken die ons heeft gesteund.

HEESWIJK-DINTHER - Het Pepteam4Sam en alle Duchenne patiënten, 
willen u hartelijk danken voor de steun die we hebben mogen ontvan-
gen. Hierdoor was het mogelijk om mee te kunnen doen aan de zware 
mountainbiketocht van Duchenne Heroes 2012.

Toon, Sam en Frans

De eerste uitvoering staat gepland 
op zondag 14 april 2013. Chro-
nisch zieke kinderen met hun fa-
milie zijn op deze dag de speciale 
gasten. Een deskundig team onder 
leiding van Liset Nooijen en Nancy 
de Wit is betrokken bij de realisatie 
van Opkikkertheater in samenwer-
king met alle leerlingen van STOP! 
Theateropleiding en diverse par-
ticipanten. Voor de verkoop van 
chocoladeletters, de letter S van 
STOP! Kikkert op! worden zoveel 
mogelijk bedrijven en particulieren 
benaderd om Opkikkertheater te 
realiseren. 

Bestellen kan via de flyer, o.a. ver-
krijgbaar bij Bon Fromage en de 
Bakkers Lamers of door het formu-
lier te downloaden via www.stop-
theater.nl.

STOP! Kikkert op! 
Zet met Opkikkertheater chronisch zieke kinderen in de schijnwerpers

Inloopochtend 
voor borstkan-
kerpatiënten 
OSS – Mensen die borstkanker 
hebben gehad of nog patiënt zijn, 
worden donderdag 1 november 
weer hartelijk ontvangen door 
vrijwillige ervaringsdeskundigen 
in ziekenhuis Bernhoven, locatie 
Oss. Elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten te praten en 
ervaringen uit te wisselen. De bij-
eenkomst wordt gehouden in Aula 
1 en duurt van 10.00 tot 12.00 
uur. Aanmelden is niet nodig, toe-
gang is gratis. 

HEESCH - Als je kind gezond geboren wordt lijkt er niets aan de hand maar voor veel ouders beginnen dan 
ook de zorgen. Als blijkt dat je kind chronisch ziek is bestaat het leven veelal uit ziekenhuisbezoeken, me-
dicatie toedienen en leven met de beperkingen die dat met zich meebrengt. Speciaal voor deze doelgroep 
organiseert STOP! Theateropleiding & Theaterproducties ‘Opkikkertheater’. 

STOP! Theateropleiding & 
Theaterproducties
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Peter Plouvier gaat als eerste in de 
ton gevolgd door Sjanneke van 
Zoggel. Henk Habraken zal op zijn 
bekende wijze enkele liedjes ten 
gehore en wordt begeleid door 
Rico van Hooren. De derde buutre-
der is Siegbert Roefs waarna Peter 
van Daal de ton in kruipt. Daarna 
sluit Rene v.d. Veerdonk de avond 
op zijn eigen bekende wijze. Alle 
deelnemers zijn al goede bekenden 

op onze zwetsavonden en staan 
borg voor veel slappe klets, dus la-
chen geblazen. Onze eigen kapel 
zal de avond muzikaal opluisteren 
onder leiding van Peter Smulders. 
De presentator is Gerrie v.d. Broek.

30e zwetsavond
HEESWiJK-DiNtHER - CV De Juinders organiseert op 10 november 
de 30e zwetsavond, het 6e lustrum. Een avond vol muziek en liedjes 
waarin vooral de humor de boventoon zal voeren. Marja de Visser en 
Jorien v.d. Heijden openen de avond als Toos en Patries en zullen de 
aanwezigen opwarmen met leuke liedjes.

Datum: zaterdag 10 november
Locatie: Zaal de toren. Aanvang: 20.11 uur
Zaal open: 19.00 uur. Kaarten te koop à € 10,00 bij Paperpoint 

11-11 bal in Heesch
Thema een ‘GOET FAUT’ feest 

Wie zal er dit carnavalsseizoen de 
scepter zwaaien over de jeugd van 
Krullendonk en welke adjudant zal 
er aan zijn zijde staan? De Jeugd-
hofkapel zal de prijsuitreiking en 
de onthullingsceremonie muzikaal 
opluisteren.
Daarna, om 21.00 uur, zal de strijd 
tussen de clubs losbarsten in de 
‘Porquizzz’. Meedoen betekent de 
eerste punten binnenhalen voor de 
‘Krullendonkste club competitie’! 
Heb je je nog niet aangemeld? 
Doe dat dan op www.carnaval-

heesch.nl! Na de vele hints en 
foto’s zullen we weten wie Por-
cus XLii en zijn adjudant worden. 
De onthullingsceremonie zal mu-
zikaal ondersteund worden door 
de jubilerende, 65-jarige Hofkapel 
de Dors(t)vlegels. De feestavond 
wordt daarnaast muzikaal opge-
luisterd door DJ Robert ten Brok 
en ‘Die tolle Leute’. Een avondje 
met Robert de Brok draagt bij aan 
een avond live top entertainment! 
Die tolle Leute is een groep ‘Duit-
se’ heren, die er met de bekende 

Duitste (schlager)hits een groot 
feest van maken en zorgen voor 
een echt ‘GOEt FAUt’ feest.
Noteer 10 november in uw agen-
da! We zien u graag in onze Resi-
dentie CC de Pas in Heesch.

HEESCH - Zaterdag 10 november zullen we weten wie ons dit seizoen 
voorgaan als Porcellus XXXVI, Porcus XLII en hun adjudanten. Om 
18.30 uur start de avond met de ‘Porcellus Battle’; verschillende jeugd-
teams zullen tegen elkaar strijden tijdens een 6-kamp. De winnaar wint 
de Porcellus Battle wisselbeker en een extra prijs! Aan het einde van 
deze spetterende strijd zal Prins Porcellus XXXVI worden onthuld.

Deelname aan de kwis kan uitslui-
tend als je je hebt ingeschreven 
en kost € 10,00 per deelnemend 
team. Het bedrag kan op 28 de-
cember worden betaald tijdens 
het afhalen van het kwisboek. 
Na de inschrijving ontvang je een 
bevestigingsmail op het door jou 

opgegeven e-mailadres. Hierin 
staat een link waardoor je mee 
kunt spelen aan de inschrijfkwis. 
Met de inschrijfkwis kun je, net 
als vorig jaar, een gratis deelname 
winnen. Ook kunnen er gratis in-
schrijvingen gewonnen worden via 
facebook. ‘Like’ onze facebookpa-

gina en onder de ‘likers’ verloten 
we meerdere gratis deelnames. Let 
op: De inschrijfperiode loopt af op 
15 december.

Start inschrijving Nisseroise Kwis
NiStELRODE - Vanaf 1 november start de inschrijving voor de tweede 
editie van de Nisseroise Kwis. Je kunt je team dan aanmelden om op 
28 december mee te spelen. Het inschrijven kan via onze website www.
nisseroisekwis.nl of via een inschrijfformulier bij de bibliotheek. 

Om 22.00 uur begint in de zaal de 
start van een - wederom - spec-
taculaire onthullingsact waarin 
het sociale karakter van carnaval 
enigszins verloren gegaan lijkt. 
Of dit uiteindelijk allemaal op zijn 
pootjes terecht komt en we weer 
de skônste, de prachtigste, de be-
langrijkste mens van ‘t Weversrijk 
mogen aanschouwen om 22.11 
uur, dat zal nog de vraag zijn. 

Anders dan anders zal er dit jaar 
tussen afvoeren van oude Prins en 
Adjudant en het onthullen van de 
nieuwe heersers nog een verras-
sing gepresenteerd worden door 
de ex-leden van carnavalsstichting 
de Wevers.
Kortom er zal genoeg te beleven 
zijn en als alle officiële protocol-
laire handelingen zijn voltooid en 
de felicitaties in ontvangst zijn ge-
nomen, zal er nog een groots feest 
plaatsvinden met de DJ’s van RWP. 

Het 11-11 bal met de onthul-
ling van de nieuwe ‘Baron van ‘t 
Kentje tot Geeneind’ is elk jaar, 

en zeker dit jaar, de start van vele 
golven van leut en feest door het 
Weversrijk en 1 ding is zeker, daar 
heeft prins ... d’n ... meestal geen 
hekel aan.  Om daar zeker van te 
zijn nodigen CS de Wevers en met 
name prins ... d’n ..., zijn adjudant 
... en hun durskes iedereen uit om 
zaterdag in de Hoefslag het Car-
navalsseizoen 2012-2013 mee te 
openen.

Prins is er klaar voor
NiStELRODE - Het zijn nog maar enkele dagen totdat de nieuwe heerser 
van het Weversrijk ten tonele zal verschijnen in Feesterij de Hoefslag 
op zaterdag  3 november. Traditiegetrouw zal op deze eerste zaterdag 
van november vanaf 19.30 uur het Carnavalsseizoen officieel starten 
voor alle Wevers en Weverinnekes. 
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Zodra de temperatuur daalt, zoals nu, is de kans groter dat 
uw huid ruw, droog en dof wordt

Geeft uw dagcrème in de herfst 
niet meer het gewenste effect? 
Geeft uw crème uw huid niet de 
juiste voeding en bescherming? 
Waar u in de zomer voornamelijk 
bescherming nodig hebt tegen UV-
straling en warmte, vraagt uw huid 
in herfstige tijden om bescherming 
tegen de drogere lucht, kou, wind, 
regen en wisselende temperaturen 
als airco en centrale verwarming.

Wat te doen!?...
Laat uw huid eens goed bekijken 
door een professional. Wij geven 
u het juiste advies om het zelfher-
stellend vermogen van uw huid te 

activeren door de huid te conditi-
oneren, te vernieuwen en te ver-
beteren. Samen met u stellen we 
een plan op om uw huid weer in 
de juiste conditie te krijgen en te 
houden... Neem vandaag nog con-
tact op voor uw eigen persoonlijke 
advies. 

Bij ons bent u aan het 
juiste adres!
De huid leeft! Deze kan gevoelig 
zijn, transpireren, uitdrogen en 
zelfs droevigheid uitstralen. De 
huid laat zien wat er van binnen 
leeft! Bij Beauté totale Didi is uw 
huid ons vak. Daarom biedt Beau-
té totale Didi een breed scala aan 
huidverbeterende als verzorgende 
behandelingen en staat garant 
voor deskundig advies en aan-
dacht in een ongedwongen sfeer.

“Een gezonde huid is een mix van 
zelfinzicht, genen en techniek!.”
U bent bij ons in goede handen. 
Handen die u het beste willen ge-
ven, terwijl u zich helemaal kunt 
ontspannen in een aangename, 
rustgevende omgeving. Dit alles 
nadat we samen uw wensen uitge-
breid hebben doorgenomen.

NiStELRODE - Dat heeft alles te maken met de natuurlijke barrière van uw huid die als de tem-
peraturen dalen een stuk minder goed zijn werk kan doen doordat de luchtvochtigheid buiten 
én binnenshuis daalt. tijd dus om uw huid voor te bereiden op het wisselen van de seizoenen!

Laar 57e, 5388 HC, Nistelrode
tel: 0412 - 61 2671
E-mail: info@btdidi.nl
www.btdidi.nl

VOORTAAN OOK OP 
ZATERDAG GEOPEND

Didi van de Graaf in haar salon

Op vertoon van deze 
advertentie ontvangt u 

ook nog eens 
€ 20,00 KORTING 
bij besteding vanaf 

€ 69,00.

een vernieuwde showroom met eindeloze keuzes
Van Kessel Openhaarden en Kachels: Een begrip in de regio

Bij Van Kessel vindt u diverse haar-
den en kachels. Afhankelijk van uw 
wensen zal men u het goede voor 
u adviseren. Er is een grote keuze 
in houtgestookte, gasgestookte of 
elektrische haarden. Deze kan men 
hebben in moderne inbouw haar-
den, met of zonder meubelom-
bouw en natuursteen afwerking. 
Of in een klassieke natuursteen 
schouwmantel. Ook vindt u de 
exclusieve haarden van Focus-
ontwerper door Dominic imbert. 
Prijswinnaar van ‘Het mooiste ont-
werp ter wereld’ op het Pulchra 
concours in italië.

SPeKSteeNKACHelS
Bij van Kessel vindt u ook allerlei 
speksteenkachels. Er is een groot 
verschil tussen de ene en de an-
dere speksteenkachel. Het para-
depaardje bij Van Kessel zijn de 
massieve speksteenhaarden. Deze 
geven met 2 tot 4 uur stoken 12 
tot 24 uur warmte. Het zijn zeer 
duurzame haarden. 
Over deze haarden wordt donder-
dag 8 november een speciale infor-
matie avond gehouden. Deze begint 
‘s avonds om 19.30 uur. Hiervoor 
kunt u zich aanmelden per tele-
foon of per email.

U bent van harte uitgenodigd op 
3 en 4 november. Er  worden dan 
ook demonstraties gegeven. Een 
demo-wagen van Lohberger for-
nuizen die op hout en pellets  kun-
nen stoken, laten u fornuizen zien 
die op maat gebouwd naar uw 
wensen ingericht kunnen worden. 

eeN geNiAle uitViNdiNg 
iN tWee VARiANteN
Daarnaast is er een demonstra-
tie van de eerste houtkachel met 
geheel nieuwe technologische af-
standbediening en volautomati-
scheregeling. Met computeronder-

steuning waarbij u de verbranding 
kunt volgen en kunt zien hoe zui-
nig en hoe schoon de verbranding
is. Een wereldprimeur.

Uiteraard kunt u bij ons ook te-
recht voor de vakkundige bouw, 
installatie  en organisatie van het 
gehele traject. 

Wij nodigen iedereen uit die be-
langstelling heeft in ons bedrijf en 
onze producten. We zullen er een 
feestelijk tintje aangeven.

UDEN - 3 en 4 november is het zover, het open weekend zal een einde maken aan de  ver-
bouwing bij Van Kessel Openhaarden. Een prachtige showroom met heel veel haarden en 
kachels is het resultaat. Het familiebedrijf bestaat al ruim 35 jaar. De showroom  meer dan 
900 m2 gelegen op de weg van Uden naar Vorstenbosch in een landelijke omgeving.

3 eN 4 NOVeMBeR VAN 11.00 tOt 16.00 uuR:
OPEN DAGEN MEt DEMONStRAtiES
8 NOVeMBeR 19.30 uuR:
iNFORMAtiEAVOND SPEKStEENKACHELS
Bedafseweg 14, 5406 tM Uden, 0413-262377 
Meer informatie: www.kesselopenhaarden.nl

Warmte, sfeer & duurzaamheid
Bouwbedrijf in open haarden, kachels, schouwen en rookkanalen

Advertorial
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Brasserie ’t oude Raadhuis: Eerste lustrum
Dé plek voor lunch, diner, high tea of koffie met iets lekkers

Het ondernemer zijn in Heesch 
bevalt vanaf de eerste dag uitste-
kend. Een groot aantal mensen is 
vaste gast bij de brasserie, van-

wege de toegankelijke kaart én de 
hartelijkheid. De gasten zijn zeer 
gevarieerd in leeftijd, achtergrond 
en keuze van gerechten. Zo geva-

rieerd als de gasten zijn, zo gevari-
eerd zijn ook de keuzemogelijkhe-
den. 

Teamwerk
“We werken met een hecht team” 
vertellen Fred en Bianca, “het 
vaste personeel werkt al vanaf de 
eerste dag bij ons. Dat geeft een 
uitstekende basis om kwaliteit te 
leveren. De erkenning voor hard 
(samen)werken kregen we in 2009 
door de verkiezing tot ‘jonge on-
dernemer’ van Bernheze! Een lus-
trum vieren doe je dan ook niet al-
leen” vinden Fred en Bianca, “we 
hebben in november aanbiedingen 
die wel heel aantrekkelijk zijn.”

De kaart
Vóórdat een nieuw seizoen aan-
breekt zitten Fred en Bianca met de 
koks om tafel om nieuwe gerech-
ten voor de kaart te bespreken. De 
drie koks zijn een groots team in 
de keuken, maar als het gaat om 
de nieuwe kaart, zijn ze concur-
renten. Elke kok presenteert zijn 
gerechten naar keuze aan Bianca. 
Zij is immers de leermeester kok. in 
overleg wordt vervolgens besloten 
wat er in ’t nieuwe seizoen op de 
borden komt. Fred - leermeester 
gastheer - en zijn team presente-
ren die borden elke keer weer met 
veel plezier aan de gasten. 

Efficiënt en lekker
Wist u dat ’t oude Raadhuis gra-
tis WiFi heeft? U kunt dus tijdens 
het wachten op de gasten snel en 
gratis uw mail checken. Niet voor 
niets komen ondernemers met 

gasten en medewerkers vaak even 
iets lekkers eten. Als de tijd beperkt 
is, bellen ze hun favoriete gerecht 
(www.ouderaadhuisheesch.nl) 
vooraf door. De keukenbrigade 
zorgt dan dat het gerecht ongeveer 
gereed is bij binnenkomst. Niet al-
leen zakelijke klanten, ook de the-
aterbezoekers (in samenwerking 
met CC De Pas), profiteren van de 
luxe van een ontspannen en lek-
kere maaltijd. 

November feestmaand!
Heerlijke lunchgerechten voor 
_ 5,- en driegangen diners maan-
dag t/m donderdag _ 15,- excl. 
drankjes (driegangdiner in ‘t week-
end _ 19,50). De 5 van 5 jaar 
vindt u overal terug in november. 
Fijn om even bij te komen tijdens 
of na de sinterklaasinkopen. En als 
u toch aan cadeaus denkt, Bras-
serie ’t oude Raadhuis heeft ook 
cadeaubonnen. Leuk voor Sint en 
Kerstman. 

P.S. zaterdag 24 november zorgt 
’t oude Raadhuis voor een lekker 
gratis kop koffie tijdens het shop-
pen, dit mag u niet missen.

HEESCH – Brasserie ’t oude Raadhuis aan ’t Dorp 61 in Heesch is inmiddels 5 jaar een begrip 
in de regio. Klanten vinden gemakkelijk de weg naar deze gezellige brasserie van Fred en 
Bianca Schel. De sjieke gevel van dit prachtige historische pand herbergt een huiselijk interi-
eur en bij mooi weer is het goed toeven op het ruime terras. 

Openingstijden:  dinsdag t/m 
zaterdag v.a. 12.00 uur, 
zondag v.a. 16.00 uur
0412 473079 
www.ouderaadhuisheesch.nl

Fred en Bianca zorgen voor een gastvrije ontvangst  Foto: Marcel van der Steen

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch 
Tel.: (0412) 45 17 84

Advertorial

NiStELRODE - Gezellige herfstwandeling 
afgelopen zaterdag met de Zonnebloem bij 
het avonturenpad Docus de Das in Schaijk.

Openbare
repetitie
fanfare Aurora
HEESCH - Het groot orkest van 
Fanfare Aurora is momenteel druk 
aan het repeteren voor de Maas-
landcup beoordelingswedstrijd, 
die zondag 25 november aan-
staande in De Meent in Nuland 
plaatsvindt. 

in de voorbereiding hiernaartoe 
is er op zondag 4 november een 
extra repetitie in het eigen repe-
titielokaal (‘t Dorp 138 - Heesch) 
gepland. Deze repetitie van 19.00 
tot 21.00 uur is openbaar en gratis 
te bezoeken voor iedereen, die be-
langstelling heeft om Aurora eens 
flink aan het werk te zien. 

Leden en dirigent Hans Pastoor 
nodigen u van harte uit. 

U maakt kennis met allerlei beken-
de en minder bekende sterrenbeel-
den en heldere sterren, denk aan 
Grote en Kleine Beer, Stier, An-
dromeda, Arcturus, Arend, Draak, 
Poolster, Wega en veel meer. 
in de publiekslezing komen aller-
lei sterrenkundige onderwerpen 
aan de orde; interessant en leuk 

voor jong en oud! in het digitale 
planetarium is een spectaculaire 
voorstelling over planeten, ster-
ren en sterrenbeelden, en maak je 
een reisje naar het internationale 
Ruimtestation iSS.
Entree sterrenwacht: 5 euro (kin-
deren tot en met 12 jaar: 3 euro).
Het adres van Sterrenwacht Halley 

is Halleyweg 1, 5383 Kt Heesch/
Vinkel. Groepen kunnen op an-
dere dagen en tijden terecht. Bel 
voor een afspraak: (0412) 45 49 
99. Meer informatie over Sterren-
wacht Halley: www.sterrenwacht-
halley.nl

Publieksavond Sterrenwacht Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 2 november voor pu-
bliek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt ongeveer 
twee uur. Als het niet bewolkt is, kunt u door de grote telescoop de 
reuzenplaneet Jupiter bekijken, met zijn wolkenbanden en vier groot-
ste, Galileïsche manen. Onze Maan staat hoog aan de hemel, en met de 
kijkers zijn de ‘zeeën’, bergen en vele kraters prachtig te zien.

Herfstwandeling



Woensdag 31 oktober 20128 
  

mooi & in de streek

in de streek

Reserveer 
nu alvast
uw tafel voor 

Kerstmis

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

Los door 
het bos

Los door 
het bos

Accommodatie: 
Palmenweg 5

Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14

www.losdoorhetbos.nl

 leef je uit op de
natuurwerkdag

dieR eN tuiN Weide
De Dier & tuin weide is een natuureducatieterrein van 5,3 
hectare. Het terrein is begrensd aan de noordzijde door de 
Heeswijkse bossen en aan de zuidzijde door rivier De Leijgraaf. 
WERKZAAMHEDEN: u kunt dieren voeren & verzorgen, 
houtwallen snoeien, kruidentuin opschonen, houtsnipperpad 
aanvullen, takkenbossen maken, vogelhuisjes ophangen, 
vlindertuin verzorgen, insectentuin verzorgen, etc. Het is aan te 
raden stevige schoenen/laarzen en werkkleding aan te trekken. 
Afhankelijk van het weer eventueel ook regenkleding. Voor de 
lunch en drankjes wordt gezorgd.
TIJD: 10.00-16.00 uur
LOCATIE & VERZAMELPUNT: Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther. 
KINDEREN: ook geschikt voor kinderen onder 12 jaar onder 
begeleiding van ouders.
MAATSCHAPPELIJKE STAGE: deze locatie biedt mogelijkheden 
voor een maatschappelijke stage.
VOOR MEER INFORMATIE: Henry van Boxmeer. 
henry@leygraaf.nl. 06-53221249

KASteel HeeSWiJK
Kasteel Heeswijk ligt aan rivier de Aa. 
Rondom het kasteel liggen broekbossen met vooral elzenhout en wilg. 
WERKZAAMHEDEN: we zullen een deel van dit broekbos afzetten om het bos te verjongen. Hierdoor 
zal meer diversiteit in het bos ontstaan. Van het hout dat vrijkomt worden mutsaards gemaakt voor de 
bakkersoven van de Museumboerderij. Voor een broodje wordt gezorgd. Afhankelijk van het weer zijn 
laarzen/dichte werkschoenen nodig.
TIJD:  8.45 - 13.00 uur.
LOCATIE & VERZAMELPUNT: Kasteel 4 Heeswijk-Dinther. 
KINDEREN: ook geschikt voor kinderen onder 12 jaar onder begeleiding van ouders.
MAATSCHAPPELIJKE STAGE: deze locatie biedt mogelijkheden voor een maatschappelijke stage
VOOR MEER INFORMATIE: Harry van der Pas. www.ivnbernheze.nl
ahmvanderpas@planet.nl. 06-5231 7518

HEESWiJK-DiNtHER- Op zaterdag 3 november 2012 vindt de 12e Natuurwerkdag plaats 
op meer dan 300 locaties verspreid over heel Nederland. Stichting Dier & Tuin Weide 
& Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther doen hiermee een oproep aan iedereen om 
die dag mee te komen werken. 

zAteRdAg 3 NOVeMBeR

MeedOeN eN AANMeldeN
Jezelf, vrienden en familie aanmelden voor een gezellig dagje onder elkaar?! 
Voor mogelijkheid tot inschrijving en meer informatie kun je terecht op www.natuurwerkdag.nl. 

Een ‘positieve’ herfstbenadering
1. HERFSTIGER KAN NIET
natte westenwind
vliegend water langs pui en ruit
drie boze mollen graven verse hopen in mijn tuin
oud paard onder smerig vilten dek
bonkt achterwerk tegen schutting
weer geen weer voor zacht gekneuter
de tijd legt het loodje
alle deuren dicht en de koffie zwart

2. DE EERSTE VORST
nu de vorst snel nadert schurkt het blad 
zich nog één keer aan de middagzon
vindt dan zijn onvermijdelijk graf
op de bodem van de tijd
daarom heb ik voor jou een mand vers hout gekloofd
voor in de open haard en een zacht kleedje klaargelegd
op onze tweezitsbank
maar je beide bovenbenen blijven koud 
ook nu je bij mij binnen zit en waar ik
jou voorzichtig streel verschijnt een ijsbloem op je huid
morgen hark ik alle blad uit onze tuin!

3. DE TWEEDE VORST
ik dacht: och zo’n eerste nachtvorstje….
ik heb een dikke bladerdeken uitgepakt
die op haar lieve lijf gespreid
en een extra wijntje in de kamer klaargezet
want onder de bevroren dagen
zitten altijd wel wat zaden van zonnevlagen
die gaan ontkiemen bij warmer weer
maar de ijsbloemen groeiden groter
en op ons voormalig open liefdesmeer
trokken vreemde schaatsers 
hun vermaledijde krakend spoor

Ad van Schijndel, 27 okt. 2012
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Eetcafé ‘t Pumpke - Raadhuisplein 7 - 5388 GM Nistelrode
T.: 0412-612956 - E.: info@eetcafetpumpke.nl
W.: www.eetcafetpumpke.nl

Alle dagen geopend behalve woensdag met uitzonderingvan Sinterklaas en de Kerstdagen.

SINTERKLAAS

Reserveer nu 
‘het Rondje door 

de keuken’ op 
Sinterklaasavond 

5 december

Pumke_109x109_wk44.indd   1 29-10-2012   20:41:30

COLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• restaurant 
 d’n Bonte wever
• de kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische tip

• Vishandel Venrooy
• kaas van Van den Herik
• Het wafelhoekje
• de kaaskoning

• Beauté totale didi
• Van der Heijden
 dakkappellen
• Van schayk VOF
• Orangerie Van tilburg
• rainbow center
• Beautytheek
• Van ravensteijn 
 Assurantiën
• wVe schilderwerk
• trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

• BBQenzo.nl
• deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• etagereshop.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

D’N 
BOER 

OP

Lucht wassen?

John legt geduldig het systeem uit. 
“De stal inhaleert lucht en blaast 
het weer uit. tussentijds legt de 
lucht een hele route af. Door de 
hele stal loopt een afzuigkanaal 
waar alle afdelingen in de stal op 
aangesloten zijn. Aan het einde 
van dit kanaal zitten ventilatoren 
die de lucht uit de stal zuigen en 

het tegelijkertijd aan de andere 
kant door de luchtwasser duwen. 
in de luchtwasser wordt de lucht 
gewassen met water. Een eerste 
keer door sproeiers, waardoor de 
(fijn)stof aan het water gebon-
den wordt en vervolgens voor de 
tweede keer gaat de lucht door 
filters waar water doorheen loopt. 
De lucht is dan nog vochtig, maar 
net voordat ze naar buiten gebla-
zen wordt vangt een druppelvan-
ger het water eruit, zodat de lucht 
droog en schoon weer naar buiten 
geblazen wordt.” 

Het wassende water
Voor dit wassen wordt hetzelfde 
water gebruikt. “Hierdoor ontstaat 

een kweekvijver van bacteriën die 
de ammoniak en de geur op een 
biologische manier afbreken. De 
kwaliteit van het water moet aan 
bepaalde waardes voldoen en hier 
controleren we streng op. Zijn de 
waardes te hoog? Dan wordt er 
vers water aan toegevoegd om de 
waarde van het water weer op het 

juiste niveau te brengen. Zo blijft de 
luchtwasser altijd optimaal functio-
neren. Het afvalwater wordt onder 
de noemer van mest afgevoerd. 
De chemische wasser werkt on-
geveer hetzelfde: Alleen is het dan 
niet de bacteriële kweekvijver die 
de ammoniak, geur en fijnstof af-
breekt, maar 95% technisch zwa-
velzuur. En bij dit systeem komt er 
iets minder afvalwater vrij. Allebei 
de wassers hebben voor– en nade-
len. ik heb gekozen voor een bio-
logisch systeem. Voor mij voelde 
dit voor de toekomst als een beter 
systeem, maar het is eigenlijk net 
als het kiezen voor een auto: Audi 
of BMW? Dat doe je toch ook puur 
op gevoel?” ■

Heeswijk-dintHer – We kennen allemaal het fenomeen: geld witwassen, maar wie wast lucht en waarom?
De intensieve veehouderij wast lucht schoon. Zij zijn verplicht om milieumaatregelen te treffen om de uitstoot van am-
moniak, fijnstof en geur te reduceren. Dat doen ze met zeer geavanceerde biologische of chemische luchtwasser sys-
temen. Op de varkenshouderij van John van Es in Heesch werken ze met een biologisch systeem. “Dat heeft niets te 
maken met beter of slechter, maar met anders.”

Tekst en foto: Hieke Stek 

‘...MAAR HET IS EIGENLĲ K NET ALS HET 
kieZeN VOOr eeN AUTO: AUDi OF BMW?’ 

Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther 
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl  |  I www.beleefpetrushoeve.nl

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	zuivelproducten	&	kaas
•	Rondleidingen	vanaf	10	personen	
 á € 7,50 incl. hapje en drankje

Producten van de Petrus Hoeve zijn ook
verkrijgbaar bij:
- Slagerij - Poelier Riny van Esch in Heesch
- Dagwinkel Schouten in Loosbroek
- Slagerij vd Tillart in Vorstenbosch
- Ton Kanters Groenten en Fruit in Schijndel
- Keurslager Johan Jansen in Veghel
- Boerderij de Bosrand in Uden
- Wijdeven groenten en fruit in Uden
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“Schat”, zei de kandidaat-notaris tegen zijn vrouw, “Goed nieuws! Ik 
word notaris en ga het kantoor overnemen!” Er moest alleen even iets 
worden geregeld rond huwelijkse voorwaarden, want die hadden ze 
nog niet en dat is met een ondernemer in het gezin wel verstandig. Na 
enig geregel (huwelijkse voorwaarden tijdens een bestaand huwelijk 
is een beetje ingewikkeld) werd de akte opgemaakt. Een geval van 
“koude uitsluiting” waarbij de financiële banden tussen de partners 
eigenlijk helemaal niet (meer) bestaan. Mevrouw werd verteld dat 
haar risico’s flink afnamen, voor het geval het ooit met haar man niet 
goed zou gaan.

Tien jaar later. “Ik ben eigenlijk toch wel op jou uitgekeken; we gaan 
uit elkaar…” sprak de (nu) notaris tegen zijn vrouw. Schrik, boosheid, 
verdriet en een flinke echtscheidingsprocedure tot aan de Hoge Raad 
toe. 

De vrouw (die niets leek te krijgen van de man) stelde dat zij niet had 
begrepen dat zij van alle vermogensgroei had afgezien (dat was na 10 
jaar praktijk een heel bedrag) en de man zei dat zij daarmee destijds 
had ingestemd nadat zij uitgebreid was voorgelicht.

De rechter stelde vast dat de vrouw juist beperkt was voorgelicht over 
de gevolgen van de huwelijkse voorwaarden. Haar man en de notaris 
die de akte destijds had gemaakt hadden haar alleen gewezen op het 
belang van het uitsluiten van risico door de splitsing van vermogen. 
Wat ze even ‘vergeten’ hadden te vertellen, is dat mevrouw bij een 
scheiding dus ook niets meer ging ontvangen. Mevrouw had deze 
deskundigen, waaronder haar man, begrijpelijkerwijs vertrouwd.

Verder vond de man in de procedure: “wie stelt bewijst”, dus laat 
mevrouw maar eens aantonen dat ze het allemaal niet begrepen heeft. 
Daar zei de rechter van: een redelijke verdeling van de bewijslast 
houdt hier in dat een deskundige meer uit te leggen heeft dan een 
niet-deskundige. Dus laat de man maar bewijzen dat mevrouw het 
wel begrepen heeft.

Inmiddels is er overigens wel het een en ander veranderd in de 
notariële plicht tot voorlichting bij het vaststellen van huwelijkse 
voorwaarden. Maar wat ik vooral mooi vind is hoe de rechter tot en 
met de Hoge Raad toe een elegante procesrechtelijke weg vindt om 
tot een mooie uitspraak in een schrijnend geval te komen.

Als u iets wilt regelen rond huwelijkse voorwaarden of echtscheiding: 
bespreek het met uw advocaat.

Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Column

NiStELRODE - De handwerkgroep 
van de KBO heeft weer een hele-
boel mooie werkstukken klaar. Op 
zondag 11 november van 10.00 
uur tot 14.00 uur worden deze te-

gen aantrekkelijke prijzen te koop 
aangeboden. iedereen is uitgeno-
digd om een kijkje te komen ne-
men in het paviljoen aan de We-
vershof. De koffie staat klaar!

Verkoop handwerkstukken KBO

Nieuwe armen
in recente publicaties (o.a. Volks-
krant 27/10/2012) wordt melding 
gemaakt van de nieuwe armen ge-
noemd. Deze mensen verloren in 
de jaren na de crisis (2009-2011) 
hun baan. Nadat het recht op WW 
op is, vallen zij terug op bijstands-
niveau. Vaak is er sprake van hoge 
lasten. Helaas zijn er vaak jonge 

kinderen in het geding. De SP 
Bernheze zag in 2011 deze proble-
matiek reeds aankomen en maakte 
er melding van. Direct koos de SP 
voor actie. Bij de begroting van 
2012 werd het sociaal fonds op-
gericht. Dit met het geld dat nog 
beschikbaar was uit de egalisatie-
reserve lastenverlichting. Goed dat 
we dit gedaan hebben. Nu kunnen 

we in de komende jaren die de cri-
sis nog gaat duren deze mensen 
helpen. Samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld is van 
groot belang. 
Signalen uit de samenleving moe-
ten duidelijk maken waar hulp ge-
wenst is. Vaak komen mensen niet 
uit zichzelf. Dit uit schaamte of an-
dere redenen.

SP: Nieuwe armoede komt eraan

BERNHEZE - De SP Bernheze maakt zich ernstig zorgen om de sterk groeiende 
groep armen. In de publicaties wel ‘nouveau pauvre’ (nieuwe armen) genoemd. 
Dit is de groep mensen die na 2009 hun baan verloren en nu uit de WW komen. 
Deze mensen zitten permanent krap bij kas. Zij hebben vaak hoge lasten en zijn 
steeds vaker aangewezen op bijstand. Het zijn de nieuwe klanten van de voed-
selbank. Het sociaal fonds van Bernheze zal meer dan ooit nodig zijn. Zeker als 
er kinderen in het geding zijn.

Toon van Vugt

Vele ondernemers die actief zijn 
in het centrum willen het centrum 
nóg aantrekkelijker maken. Evene-
menten en promoties zullen nu nog 
meer mensen naar Heesch trekken, 
en dan niet alleen mensen uit Oss 
of andere omliggende gemeenten, 
nee, ook onze eigen Bernhezer in-
woners. Om dit te kunnen bekos-
tigen hebben de ondernemers een 
reclamebelasting aan de gemeen-
teraad voorgesteld. Bernheze Soli-
dair was eerst zeer kritisch over dit 
voorstel. Regeldruk en financiële 

risico’s voor de gemeente vormden 
voor ons de boventoon. toch heb-
ben de ondernemers ons weten te 
overtuigen omdat het geen extra 
administratieve last brengt voor de 
ondernemer en een beperkt risico 
voor de gemeente. 

Het initiatief kwam van onderaf en 
werd bekrachtigd door de meeste 
ondernemers in het centrum. Dit 
gaf voor ons de doorslag om de 
ondernemers deze kans te geven. 
Anderzijds heeft de gemeenteraad 

in september 2011 het economisch 
beleidsplan ‘denken en doen’ aan-
genomen waarbij de gemeente 
haar winkelcentra aantrekkelijker 
wil maken. Niet alleen denken, 
maar ook daadwerkelijk uitvoe-
ren is het credo. Het centrum van 
Heesch is de gangmaker en krijgt 
hierdoor kansen om het centrum 
aantrekkelijk te maken, leegstand 
aan te pakken en mensen een ple-
zierige middag te geven. 
Wij wensen de ondernemers erg 
veel succes in hun activiteiten.

Bernheze Solidair: Reclamebelasting in het 
centrum van Heesch, alleen maar kansen!

BERNHEZE - Heesch heeft een winkelcentrum dat natuurlijke vele malen kleiner is dan 
die van Oss of Uden. Toch heeft het iets te bieden wat de andere steden niet doen: het 
gemoedelijke van winkelen met daarbij gratis parkeren.

Johan van Kessel, burgerlid Bernheze Solidair

Boekhouding
iedereen weet dat er geen bonus 
voor mij, u en de gemeente in zit. 
De financiële crisis is nog niet voor-
bij. Wekelijks zijn er nog beelden 
van Griekenland en Spanje op de 
televisie waar mensen zwaar lijden 
onder de bezuinigingen. 

De schulden van Nederland moe-
ten verder omlaag. Minder ont-
vangen en meer betalen. We 
zullen moeten zoeken naar de mo-
gelijkheden om minder geld uit te 

geven. De boekhouding moet op 
orde.

Begroting
in de gemeenteraad staat 8 no-
vember de begroting 2013 op de 
agenda. Op 1 november spreken 
de politieke partijen hun algemene 
beschouwing hierover uit. Pro-
gressief Bernheze staat achter de 
keuzes die het college voorstelt. 
De gemeente teert in op haar re-
serves. Veel minder bouwgrond is 
er verkocht. De inkomsten voor de 

gemeente dalen hierdoor sterk. Er 
is geen reden voor paniek. De ge-
meente is financieel gezond.

Investeren
Met investeren is geld te verdienen. 
Een nieuwe CV ketel betekent een 
lagere energierekening. Samen-
werken verdeelt kosten over meer 
partijen. Een groene leefomgeving 
en voorzieningen trekt mensen. in-
vesteren voor de toekomst. De ge-
meente Bernheze kiest deze weg. 
Het nieuwe kabinet hopelijk ook.

Progressief Bernheze: Nieuw kabinet

BERNHEZE - Op het moment dat ik deze column schrijf is bekend dat deze week 
het nieuwe kabinet van VVD en PvdA gereed is. Flarden van de nieuwe plannen 
verschijnen op de televisie en in de krant. Namen van de nieuwe ministers zijn 
genoemd. Het is spannend. Gaat de koopkracht verder achteruit? Krijgt Bern-
heze veel minder geld uit het gemeentefonds?

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

RegeReN iS VOORuitzieN, OOK VOOR BeRNHeze
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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 verkleurd

Daar is hij dan, de nieuwe burgemeester. Willibrord van Beek gaat Jan 
opvolgen die Jos opvolgde.
OPG-er Jan liet weten dat hij “uitermate gelukkig” is met deze 
burgemeester. Dat is mooi en vanzelfsprekend maar geen nieuws. 
Het zou nieuws zijn geweest als hij of een van de andere fractieleiders 
toch gerede twijfel zou hebben gehad bij zijn benoeming. Want in 
gemeenteland is het met benoemingen van burgemeesters ook niet 
meer zo vanzelfsprekend. Dat hebben we in de afgelopen weken wel 
kunnen zien in onder andere Roermond. Dat het toen ook om de 
VVD ging is puur toeval.

De Bernhezer raad moet overigens nog wel op zoek naar een nieuwe 
burgemeester. Burgemeester Willibrord is maar een tussenpaus, 
“zonder opdracht en zonder verborgen agenda” zoals hij laat 
weten. Maar geheimen geef je toch nooit prijs? Dat het een VVD 
burgemeester is geworden mag met de verkleuring tijdens de laatste 
verkiezingen logisch lijken. Brabant verkleurde bijna volledig van 
groen naar blauw. Ook in Bernheze werd de VVD, nu de kleinste 
fractie in de raad, de grootste partij. En baantjes zoals deze worden 
nu eenmaal politiek toebedeeld. Dat Willibrord tijdens een laatste 
debat in de Tweede kamer over herindelingen van gemeenten rondom 
Bussum het meest in het oog springend aan het woord was zal toeval 
zijn. Of zou Willibrord de discussie in de regio gaan leiden vanuit 
Bernheze? 

Ruim een maand geleden was het de verkiezing die Bernheze deed 
verkleuren. Nu is het de herfst die de bladeren aan de bomen doet 
verkleuren. En na de verkleuring vallen ze in rap tempo. De gemeente 
laat weten dat ze de blaadjes in de straten komen opruimen, zeker als 
u ze op een hoop wilt vegen. Maar let op, doe er geen blaadjes van de 
eigen bomen bij, want dat is niet de bedoeling. Een gewaarschuwd 
mens…

Raadslid Cent meldt dat hij geen last meer heeft van vallende blaadjes 
nu hij is overgestapt op papierloos werken. Misschien ook iets voor de 
gemeente om over te stappen op virtuele of plastic bomen? Want wat 
is dat vervelend die blaadjes eraf, en straks weer er aan, en die wortels, 
en vallende vruchten, en takken of schaduw! 

Met groet, Ad
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Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

10%premie voor 10 jaar sparen

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch
T  0412 - 45 20 03
E  info@vanheckassurantien.nl
I  www.vanheckassurantien.nl

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
T  0413 - 29 19 80
E  info@vangrunsvenhaerkens.nl
I  www.vangrunsvenhaerkens.nl

Heb hart 
voor het 
vrouwenhart
HeescH - KVO Heesch vindt be-
langrijk dat vrouwen zich bewust 
zijn dat het vrouwenhart meer 
aandacht verdient. Er blijken grote 
verschillen te zijn tussen mannen 
en vrouwen wat betreft hart- en 
vaatziekten. 

De heer Van Gool is freelance 
voorlichter voor de Nederlandse 
Hartstichting. Hij geeft aan onze 
vrouwenvereniging een boeiende 
en leerzame presentatie. De rode 
draad in zijn verhaal is zijn eigen 
levensverhaal. Hij leeft al jaren met 
een donorhart.
Wilt u als introducé deze lezing 
voor _ 6,00 bijwonen? U bent van 
harte welkom op 14 november om 
19.30 uur in ’t Tunneke in Heesch. 
Graag aanmelden voor 10 novem-
ber per e-mail heesch@kvo.nu of 
per telefoon 454323. 

Onder andere is sindsdien in ka-
tholieke kerken het gebruik van de 
eigen taal in plaats van het traditio-
nele Latijn toegestaan, staan pries-
ters bij het altaar niet meer met de 
rug naar de gelovigen en hebben 
leken een grotere rol gekregen. 
Op een drietal maandagavonden 
willen we vanuit de Heesche pa-

rochie stilstaan bij deze belangrijke 
gebeurtenis. Naast een terugblik 
gaat het vooral om uitzicht. Wat 
is de toekomst van alle visionaire 
gedachten van dit concilie? Hoe 
krijgen die visioenen gestalte in 
het kerkelijk leven van alledag? 
De eerste bijeenkomst is op 5 no-
vember en gaat over kerk en oecu-

mene. Tijdens de tweede avond op 
19 november wordt er gesproken 
over de missie (zending) van de 
kerk. De laatste avond, 3 decem-
ber, heeft als thema ‘visioenen en 
uitzicht’. 
Voor meer informatie en aanmel-
ding: (0412) 451215 of bergsma@
petrusemmausparochie.nl

Het Tweede Vaticaans Concilie - 
50 jaar na dato
Een drietal bijeenkomsten over deze historische kerkvergadering uit de jaren zestig

HeescH – Deze maand is het vijftig jaar geleden dat de eerste bijeenkomst van het Tweede Vaticaans Con-
cilie plaatsvond. Deze vergadering van gezagsbekleders uit de Rooms-katholieke Kerk, waar meer dan 2500 
bisschoppen uit de hele wereld aan deelnamen, werd bijeengeroepen door paus Johannes XXIII met het doel 
kerk en liturgie meer ‘bij de tijd te brengen’ (aggiornamento). 

Wilma heeft vele hoogtepunten 
gekend, zoals het europees schut-
terstreffen in het Poolse Tuchola,  
de gildedagen in Neer, st. Mi-
chielsgestel en Nuland en natuur-
lijk de begeleiding van Patrick 
Kuis bij zijn eerste Heilige Mis in 
Uithuizen. een dieptepunt was er 
helaas ook, het overlijden van ons 

gewaardeerde lid Jo Broeren die 
met gilde-eer is begraven. Hoewel 
we het Wilma gunnen heeft toch 
elk gildelid zaterdag de kans om 
de titel koning te verwerven bij het 
traditionele koningschieten.
Vanaf 10.30 uur zijn alle leden en 
geïnteresseerden welkom op Gilde-
terrein De schuttershof in de Fok-

kershoek, waarna eerst de nieuwe 
leden worden ’in gevendeld’ als 
lid van het sint Willebrordusgilde. 
Ook nu zijn er alweer geïnteres-
seerden die zich hebben aange-
meld, maar deze moeten nog een 
jaartje verder als aspirant-lid voor-
dat ook zij ‘in gevendeld’ worden. 
Het koningschieten begint om 
11.30 uur na de bevrijdende scho-
ten van onze Gildeheer Joost Jan-
sen, de vertegenwoordiger van de 
gemeente en de ereleden. ’s Mid-
dags is er voor alle leden om 15.00 
uur een warm en koud buffet en 
de dag wordt ’s avonds afgesloten 
met een gezellige feestavond. 

Op zondag 4 november begint de 
dag om half 10 alweer met een 
Heilige Mis in de parochiekerk 
van Heeswijk, waar tevens de in-
stallatie van de nieuwe koning is. 
Aansluitend op de mis is er in Gil-
dehuis de schuttershof een recep-
tie waar onder het genot van een 
kopje koffie gelegenheid is om de 
nieuwe koning te feliciteren.

Koningschieten Sint Willebrordusgilde
HeesWIJK-DINTHer - Zaterdag 3 november is het weer koningschieten 
bij het Heeswijkse Sint Willebrordusgilde en komt er voor Wilma Bre-
kelmans een eind aan haar koningschap. Wilma was een voorbeeldige 
koning omdat ze altijd en waardig aanwezig was, zeer representatief 
voor ons nog steeds groeiende gilde. 

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Johan Tibosch
06-51419167

Marjan danen-
van de Groenendaal
06-83530740

Sint-Michielsgestel 
• Den Dungen • 
Berlicum • Middelrode 
• Nistelrode • Heeswijk-
Dinther • Heesch 
• Vorstenbosch 
• Loosbroek • Vinkel
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SudOKu

mooIBernhezertje

Wilt u EEN zoEKERtjE plaatsEN?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

gezOCHt
Zoekt u een werkster? 
Slechts € 12,95 per uur, 
zie www.hulpstudent.nl, 
bel 06-1482 6000 of mail 
y.kroef@hulpstudent.nl. 

WeRKeN iN de 
WeReldWiNKel 
iN HeeSCH? 
Neem dan contact op met 
winkelcoördinator Bert Bakker, 
tel. 0412 - 63 37 29.

“De bedoeling is dat talenten wor-
den uitgedaagd, eens een keer van 
dat bekende pad af te wijken”, 
geeft van Brink aan. Van Brink wil 
met 2 Gether Studio Sessions mu-
zikale talenten de kans bieden op 
een groot podium (radio) hun ei-
gen werk te promoten, maar ook 
met voor hen onbekende talenten 
samen onder druk een product te 
maken.
“Het kan bijvoorbeeld voorkomen 
dat een rapper de opdracht krijgt 
om samen te werken met een vio-
list, in de vorm van een cover van 

een top 40 plaat of juist een eigen 
productie te maken. Hiervoor krij-
gen de twee talenten dan 3 en een 
half uur de tijd”, aldus van Brink.
De bedoeling is dat de 2 Gether 
Studio Sessions eind november 
starten. Van Brink hoopt dan dat 
het Bernhezer talent zich aanmeldt 
om mee te doen aan deze intieme 
Studio Sessions. “Wie weet kun-
nen we aan het eind een bijzonder 
concert houden”, fantaseert van 
Brink. Aanmelden voor deze Stu-
dio Sessions kan via info@goede-
morgenbernheze.nl

Wat doet Bernheze met 
talent op muzikaal gebied?
BERNHEZE - Dat was de vraag die programmamaker Roy van Brink van 
Goedemorgen Bernheze op Wan fm zichzelf stelde. Het antwoord was 
misschien wel typerend. Talenten krijgen een podium en mogen hun 
aangeleerde kunstjes laten zien. Roy van Brink wil toch nog een stap 
verder gaan met muzikale talenten.

BERNHEZE – De nieuwe Country 
Line Dance club in Bernheze heeft 
de naam the Little Village Dancers 
gekregen. Zaterdag 24 november 
zal in Zaal Kerkzicht in Loosbroek 
een country line dance avond ge-
organiseerd worden met mede-
werking van DJ Riny. iedereen is 
welkom vanaf 20.00 uur.
Entree is € 2,50

HEESWiJK-DiNtHER - Ook in 
2012 organiseert Supportersver-
eniging Avesteyn weer een Wild-
kermis. Deze zal gehouden wor-
den op zondag 4 november a.s., 
tijdens de thuiswedstrijd van ons 
eerste elftal tegen V.O.W./Hobij 
Groep 1.

De eerste ronde begint al om 
13.30 uur beginnen, dus zorg dat 
je op tijd bent om lotjes te kopen. 
tijdens de rust en na de wedstrijd 
van ons eerste elftal zullen er ook 
nog een aantal rondes gespeeld 
worden. Deze middag is voor ie-
dereen, ook voor niet-Avesteyn-
leden. Dus zegt het voort.

Wildkermis

little Village 
dancers

inloopmiddag bij popkoor d’Accord
BERNHEZE - Popkoor d‘Accord 
houdt op zondagmiddag 11 no-
vember 2012 (d’n 11e van d’n 
11e) een inloopmiddag in soos ‘de 
Krinkelhoek’ aan de Oijenseweg 3 
in Oss. Deze middag staat in het 
teken van gezelligheid en bezig-
heid. 

De middag wordt muzikaal on-
dersteund door dweilorkest ‘de 
Krulkapel’. Popkoor d’Accord, on-
der leiding van Maarten van de 
Hoven, zal liedjes zingen van o.a. 
de Beatles en Phil Collins die zij 
onlangs heeft gezongen tijdens de 
korendag in Zandvoort. Voor de 
kinderen zijn er spelletjes. Vanaf 
13.30 uur is iedereen van harte 
welkom en de entree is gratis. 
Voor meer informatie: Willie Gielis 
06-20656789 of Nannie Spieksma 
06-53282255. www.d-accord.nl

gouden bruidspaar van 
zwolgen-van esch

in 1964 is de oudste dochter Pe-
tra geboren en verhuisde het ge-
zin van een tijdelijke woning naar 
het nieuwe zelfgebouwde huis aan 
de Pater van de Elzenstraat 13 te 
Heesch. Na 3 jaar werd hun twee-
de dochter Riëtte geboren. 
tegenwoordig genieten ze van de 
kinderen en inmiddels 5 kleinkin-

deren. Zolang de gezondheid het 
nog toelaat vertrekken ze in de 
winter naar Spanje met de eigen 
camper om te overwinteren. 
De huwelijksdag zelf, vrijdag 26 
oktober hebben ze genoten van 
een geweldige dag met een uitge-
breid diner met alle familie en ken-
nissen.

HEESCH – Afgelopen vrijdag 26 oktober 2012 is het 50 jaar geleden dat 
Henk en Dineke van Zwolgen – van Esch in het huwelijk traden. Henk 
is in september 76 jaar oud geworden en Dineke is 74 jaar oud. Henk 
is de tweede zoon uit een gezin van 8 kinderen en Dineke is de oudste 
dochter uit een gezin van 9 kinderen. Henk groeide op in Alphen aan 
de Maas en Dineke heeft haar jeugd doorgebracht op ‘t Ven in Heesch.

Piet en Annie trouwden in 1962 en 
gingen wonen aan de Deken v.d. 
Cammenweg in Heesch, waar ze 
zelf hun huis bouwden. Ze kregen 
3 kinderen, 2 dochters, 1 zoon en 

5 kleinkinderen. in 2001 verloren 
zij hun oudste dochter Marianne. 
Samen hielden ze elkaar op de 
been en sloegen zich door deze 
moeilijke tijd heen. Annie is actief 

vrijwilligster geweest bij de Hori-
zon waarvoor zij een Koninklijke 
onderscheiding heeft ontvangen. 
Je kunt altijd een beroep op haar 
doen. Voor haar kinderen en klein-
kinderen staat zij altijd klaar.
Piet handelt nog een beetje in ma-
chinale houtbewerkingmachines, 
fietst graag en legt af en toe een 
kaartje. Piet houdt vooral van lek-
ker eten en kan daar enorm van 
genieten.

Sinds vorig jaar oktober zijn ze ver-
huisd naar de Kloosterhof in Nistel-
rode, waar ze  het erg naar hun zin 
hebben. Samen genieten ze nog 
volop van het leven. Ze gaan graag 
nog een dagje of weekendje weg.  
Ze zullen hun gouden bruiloft fees-
telijk vieren met familie, vrienden 
en kennissen.

Hopelijk mogen ze nog jaren ge-
nieten van alle leuke dingen van 
het leven.

gouden bruidspaar Annie en Piet 
lucius-van Hoorn
NiStELRODE - Op 30 oktober is het 50 jaar geleden dat Piet (75) en Annie (76) in het huwelijksbootje tra-
den. Piet, geboren aan de Kerkstraat in Heesch, heeft jaren een eigen machinaal timmerbedrijf gehad aan de 
Bosschebaan. Annie, geboren aan de Kloosterstraat  in Geffen, werkte voor haar trouwen als secretaresse bij 
Bergoss. Na hun trouwen zorgde zij voor het gezin, waar zij altijd voor klaarstond.

www.mooihdl.nl

hdl.nl

DeMooiBernhezeKrant:
Altijd en overal 

in de lucht!

www.demooibernhezekrant.nl
  

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe

Foto: Marcel van der Steen
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HEESCH - in een prachtig pand uit 1838, waar voorheen de burgemeester 
van Heesch zijn werk deed, kunt u terecht voor een kopje koffie met iets 
lekkers, een heerlijke (zaken)lunch of een lekker diner. 

de BRASSeRie is gezellig, met trendy kleuren, gecombineerd met 
verrassende oude elementen zoals het behoud van de oude kluis. Ze 
beschikken binnen over 54 zitplaatsen. Buiten hebben ze een gezellig 
terras met 60 zitplaatsen.
in 5 jaar tijd hebben Fred en Bianca met hun team bij de brasserie een 
statement gemaakt. Met de juiste uitstraling, de juiste sfeer en de juiste 
gerechten maakt men van ieder huis een thuis voor de gasten. 
Laat u welkom heten en geniet van de sfeer die de brasserie met alle juiste 
ingrediënten omtovert tot een gezellige en smakelijke avond uit. 

De openingstijden van de keuken zijn: dinsdag t/m zaterdag vanaf 12.00 
uur en zondag vanaf 16.00 uur.

Een heerlijke
lunch

of een lekker 
diner

opje 
offie

met    iets lekkers

Advertorial Wij feliciteren Fred en Bianca 
van brasserie ’t oude Raadhuis
MeT HeT 5-JAriG BesTAAN

dinerdiner
3-GANGEN KEUZEMENU ‘NOVEMBER’ Voorgerecht keuze uit:

Tomatensoep
***

Pompoensoep
***

 Uiensoep
***

 Duo van zalm
***

Boerensalade 
Alle voorgerechten worden geserveerd met vers afgebakken brood, kruidenboter en tapenade.  Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, frisse salade en mayonaise. 

vrijdag t/m zondag€ 19,50 p.p. 

Hoofdgerecht keuze uit:
Pannetje met kip

***
Biefstukspies

***
Pangafilet

***Vegetarische groenteschotel
Nagerecht keuze uit:

Stroopwafel parfait
***

Coupe Crisis
***

 Koffie compleet

dinsdag t/m donderdag € 15,00 p.p. 

 Alle hoofdgerechten worden geserveerd 

LUNCHTIP ‘NOVEMBER’ 

I.v.m. ons 5-jarig jubileum bieden we de 

hele maand november een ‘feestelijke’ 

lunchtip aan voor maar  5,00 p.p.

Deze lunchtip bestaat uit een

 klein soepje naar keuze. 

Daarna serveren we verschillende soorten 

stokbrood die u zelf kunt beleggen 

met de volgende heerlijkheden:

* Filet americain 

* Kruidenkaas 
* Tonijnsalade

* Huzarensalade

BRASSeRie ‘t Oude RAAdHuiS - ‘t Dorp 61 - 5384 MB Heesch - Tel. 0412-473079 - www.ouderaadhuisheesch.nl
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b o uW t
BeRNHeze uW BOuWPeRiKeleN iN BeRNHeze BOuWt?

iNFO@deMOOiBeRNHezeKRANt.Nl

Een rondje in de bouw…

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVan Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

tOON eN dAAN: Focus op het binnenwerk van uw huis
Ambachtelijke Schilderwerken zijn zoals het klinkt ‘Ambachtelijk goed’

Daan en toon beginnen met een 
zorgvuldige behandeling van de 
ondergrond, waarna een gron-
dige voorbehandeling volgt en tot 
slot zorgt het schilderwerk met 
vaste hand en hoogwaardige verf 
voor een ambachtelijk resultaat  
ofwel vakwerk dat weer jarenlang 
meegaat.

Schilderen en ondernemen
Daan van Driel van Daans Am-
bacht, had 10 jaar ervaring als 
schilder en hij wilde de vrijheid in 
het aannemen van klussen om ze 
uit te werken zoals hij goed acht-
te. Hij denkt als een ondernemer 
en dat wil zeggen dat hij een ex-
tra stapje wil doen voor zijn klant. 

Zonder concessies kwaliteit leve-
ren. toon staat er hetzelfde in. Hij 
wilde al jaren voor zichzelf begin-
nen, maar het kwam er nog niet 
van. Een gesprek met zijn jongere 
kompaan, Daan bracht als resul-
taat: ieder voor zich en samen 
voor de klant. 

Korte lijnen met de klant geeft 
vertrouwen en duidelijkheid. 
Daan’s enthousiasme is aan-
stekelijk: “We doen samen het 
voorgesprek, de kennismaking en 
bekijken het schilderwerk; zoals 
kozijnen, deuren, kleurstelling etc. 
Hierna wordt het werk verdeeld.”

Kleurrijke samenwerking
Een goede samenwerking tussen 
twee generaties. in de afgelopen 
vijf jaar hebben ze hun visie over 
kwaliteit in uitvoering gebracht 
en is duidelijk geworden dat er 
geen generatieverschil zit in de 
serieuze wijze waarmee ze in hun 
bedrijf ondernemen. Het profes-
sioneel advies dat ze bieden in 

deze week ging de eerste schop/shovel in de grond 
NiStELRODE - Gebr. Dijk-
hoff BV heeft rond de zomer-
vakantieweken al een hele berg 
werk verricht op het terrein van 
Basisschool De Beekgraaf. 

Nu de bouwperikelen weer 
verder kunnen, zijn het de 
grote machines uit Heeswijk-
Dinther die het onmenselijke 
werk dat verzet moet worden 
overnemen. Dirk Verwijst, di-
recteur van de basisschool, 
zal geen tijd hebben om vaak 
op de bouw aanwezig te zijn, 
maar volgt het op de voet. Met 
Leon Dijkhoff bekijkt hij hier op 
de foto het werk dat de eerste 
week verzet is. Wanneer de 
lente de winter weer overneemt 
zal de bouw opgeleverd moeten 
zijn. 
De fotoimpressie kunt u terug-
kijken op Mooinisseroi.nl

Toon van de Akker en Daan van Driel

kleur- en materiaalgebruik geeft 
vaak verrassende reacties. toon 
besluit overtuigd: “Vooral het ad-
vies over het kleurgebruik brengt 
ons veel complimenten. Daan is 
er echt goed in om het interieur, 
de lichtinval en de combinaties al-
lemaal in te passen tot één kleur-

advies, dat ook nog rekening 
houdt met de wensen van de 
klant. Zoeken de mensen daarbij 
echt vakmanschap dan moeten ze 
ons vragen.”

Leon Dijkhoff geeft een korte update aan Beekgraaf directeur Dirk Verwijst

NiStELRODE - De winter komt er aan en de schilders leggen hun 
focus op het binnenwerk, zij kunnen in de wintermaanden zowel uw 
kamer, hal, slaapkamer en overloop opfrissen. Schilderen is meer dan 
een likje verf met een glanslaagje. De levensduur van houten delen 
wordt bepaalt door de kwaliteit van het schilderwerk.

‘ieDer VOOr ZiCH eN sAMeN VOOr De klANT!’
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tOON eN dAAN: Focus op het binnenwerk van uw huis
Ambachtelijke Schilderwerken zijn zoals het klinkt ‘Ambachtelijk goed’

Tuincentrum

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

Geldig in week 45 - t/m 13 november 2012- zolang de voorraad strekt. Prijs en/of modelwijzigingen alsmede zetfouten voorbehouden. 

Herfst

Plant nu bomen 
en heesters

Beuken:
- Voor haag
- Groen- en roodbladig
- Vanaf 40/60 cm

Bomen groot en klein, 
vormbomen zoals dakbomen, 
leibomen enz.

Fruitbomen:
- Pruimen - Perzik
- Appels - Kersen
- Peren etc
in struik, halfstam 
en hoogstam variant

vanaf 
€ 9.95

Bomen groot en klein, 

vanaf 
€ 0.90

BP Service-
station van 
Duijnhoven,
Maxend 20 
te Nistelrode

Spaaractie:
* Bij 3 stempels van Eetcafe ‘t Pumpke tot 
 75% KORTING op een wasprogramma bij 

BP Servicestation van Duijnhoven 

* Bij 3 stempels van Servicestation BP in 
 Nistelrode of Heesch (vanaf 20ltr) een 
 GRATIS hoofdgerecht bij Eetcafe ‘t Pumpke
Actie is geldig van 1 oktober t/m 31 januari 2013 

BP_109x53_wk44.indd   1 29-10-2012   19:54:31

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

dé kampeerauto van het jaar 2013

Via een voorverkiezing waren 
twaalf campers in vier categorieën 
geselecteerd voor deelname aan 
de eindronde tijdens de Kampeer 
en Caravan Jaarbeurs. De eerste 
drie dagen van de beurs konden 
bezoekers stemmen en liet een 
vakjury haar licht over de twaalf 
uitverkorenen schijnen. 

Oud-schaatser en liefhebber Rintje 
Ritsma reikte de prijs uit op de stand 

van de Nederlandse Kampeerauto 
Club (NKC) tijdens de Kampeer- 
en Caravanbeurs in Utrecht. De 
belangrijkste reden voor de titel 
was het feit dat de Arto zich on-
derscheidt door de manier waarop 
je het interieur kunt samenstellen 
naar de persoonlijke smaak. 

Er is keuze uit veel dessins en 
kleuren, waardoor er meer dan 
vijfhonderd combinaties mogelijk 

zijn. Uitstraling en kwaliteit zijn de 
andere pluspunten die de Arto tot 
topper maken, aldus de NKC-jury. 
De beursbezoekers samen met de 
NKC-camperspecialisten plaats-
ten deze camper bovenaan hun 
lijstje. Michel Verhoeven, sales-
manager van Van Venrooy Mo-
torhomes, tevens importeur van 
Niesmann+Bischoff, toonde zich 
uitermate enthousiast: “Leuk, echt 
super!”

HEESCH/OSS - Kampeerauto Arto 66F van Niesmann + Bisschof is verkozen tot de ‘NKC kampeerauto van 
het jaar 2013’. Van Venrooy Motorhomes in Oss is het enige verkooppunt binnen Nederland van het merk 
Niesmann+Bischoff. Franca en René van Venrooij, ruim 20 jaar geleden in Heesch begonnen met het bedrijf 
en tevens woonachtig in Heesch, zijn vanzelfsprekend bijzonder trots. 

V.l.n.r.: Rintje Ritsma, Franca van Venrooij, Cécile Rouesné (Niesmann+Bisschof), René van Venrooij, 
Marretje Jelmersma (NKC) en Michel Verhoeven

12 eN 13 NOVeMBeR StARt 6 WeeKSe CuRSuS 
‘KOM iN Je KRACHt’

Vanaf 12 november in avonduren en vanaf 13 november in middaguren

www.demooibernhezekrant.nl
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De Rabobank Bernheze Maasland CD 
is één van de cadeaus waaruit 
je kunt kiezen op de spaardag!

KOM NAAR DE RABOBANK SPAARDAG 
OP ZATERDAG 1O NOVEMBER!

Neem je spaargeld mee! Want als je spaart op de 
spaardag ontvang je een leuk cadeautje!

Kijk voor de tijden en deelnemende kantoren op 
www.rabobank.nl/bernhezemaasland

 

UitnodigingUitnodigingUitnodiging
SpaardagSpaardagSpaardag

RABOBANK BERNHEZE MAASLAND

UitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodiging

Volg ons op facebook via www.facebook.com/RabobankBernhezeMaasland53-84 Schoonstraat 2A-01  Heesch |  telefoon 0412 - 450503  |  info@5384.nl  |  www.5384.nlSchoonstraat 2A-01  Heesch |  telefoon 0412 - 450503  |  info@5384.nl  |  

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BONTEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

JEANS ACTIE

2E JEANS VOOR DE 

HELFT VAN HET 

GELD!*

*m.u.v. de Vingino jeans

ACTIE IS GELDIG VAN 
31 OKTOBER T/M 7 NOVEMBER  

‘elsje Fiederelsje, zet je klompjes bij ’t vuur’ 

Nadat groep 7a samen met mijn-
heer Ed buiten allerlei bomen had 
bestudeerd, gingen ze naar bin-
nen waar Frans hen opwachtte. Hij 
had allerlei soorten klompen mee-

genomen: draagklompen, veen-
klompen, turfklompen, geboor-
teklompjes, bedankklompjes en 
klompjes als relatiegeschenk. De 
klompenmakerij bruist nog volop. 

“Bomen, werden vroeger speciaal 
op het erf van de boerderij geplant 
om er klompen van te maken. 
tegenwoordig koop ik hout van 
natuurbeheer of staatsbosbeheer. 
Elke week maak ik, gemiddeld, 
zo’n 125 klompen. En dat gebeurt, 
natuurlijk een beetje met behulp 
van machines, meestal nog met de 
hand volgens onze 300 jaar oude 
familietraditie,” legt Frans uit. 

WAAROM WERDEN KLOMPEN 
GEMAAKT?
“Vroeger liepen mensen op blote 
voeten en klompen zijn gemaakt 
om deze te beschermen tijdens 
het werken op het land. Er werden 
allerlei verschillende kompen ont-
worpen voor specifieke werkzaam-
heden, hoge en lage modellen.” 

HOE WORD JE 
KLOMPENMAKER?
“Als jongetje van 10 hielp ik 
mijn vader al. ik mocht de klom-
pen nummeren, gladschuren, het 
gaatje voor het touwtje boren en 
verven. Stapje voor stapje leerde 

ik het klompen maken. De linker, 
de rechter: precies op maat. ik ben 
verschillende keren Nederlands 
Kampioen geweest en daarom 
mag ik mijzelf nu ‘meester klom-
penmaker noemen’.”

VAN WELKE BOOM WORDEN 
KLOMPEN GEMAAKT?
“Van populieren en wilgen. Dat 
hout is slijtvast en daardoor gaan 
klompen langer mee. De klomp 
wordt uit een blok hout, een bol 
noemen we dat, gehakt en worden 
met een scherpe zaag gemodel-
leerd. Met een guts maken we het 
gat voor de voet en hollen dat uit 
tot de juiste maat, waarna we de 
klomp glad maken. in zo’n 4 uur 
maak ik één paar klompen.”

HOE MAAK JE DE GOEDE MAAT?
“Door goed te meten en ruwweg 
de juiste ruimte voor de voet uit te 
boren met de lengteboor. Met ver-
schillende messen zorgen we voor 
de juiste pasvorm.”

HOEVEEL KLOMPEN GAAN 
ER UIT EEN BOOM?
“Dat hangt van de dikte en de 
lengte van de boom af. Hoeveel 
precies is een kwestie van schatten 
en van ervaring. Vroeger ging het 
met handjeklap net als bij het vee. 

tegenwoordig koop je het hout per 
meter.”Het was een leerzame les 
van Frans. En in november krijgen 
de kinderen allemaal een boompje 
van school, wat ze mogen gaan 
planten.

Heeswijk-dintHer – Een oud kinderliedje dat Herman Broekhuizen schreef en componeerde. Toen was een 
klompenmaker heel gewoon, maar vandaag de dag zijn er nog maar 300 in Nederland die de klompenmaker-
kunst beoefenen en één daarvan, meester klompenmaker Frans van Kuijk uit Velddriel, was op de Landelijke 
Boomfeestdag te gast bij basisschool ’t Palet in Dinther. De kinderen van groep 7a hingen aan zijn lippen en 
mochten ook vragen stellen.

Tekst en fotografi e Hieke Stek

HEESWiJK-DiNtHER - Donder-
dag 1 november kan iedereen die 
belangstelling heeft voor dans 
een kijkje nemen tijdens een 
dansles van de Heeswijkse Bal-
letschool of zelfs meedansen!

Van 15.45 tot 16.30 uur zullen de 
kleuters dansen in basisschool het 
Mozaïek in Heeswijk.
Er wordt dan natuurlijk gedanst 
over de herfst, maar ook andere 
oefeningen komen aan bod onder 
leiding van danslerares Willeke 
van Slooten. De toegang is gratis, 
dus graag tot ziens op donderdag 
1 november in de speelzaal van 
BS het Mozaïek.

Voor meer informatie kunt u bel-
len of mailen: 0413-291335 of 
van.oorschot@ziggo.nl

Open dag balletschool

Klompenmaker Frans van Kuijk



Woensdag 31 oktober 2012 17
  

Advertorial

3 NOVeMBeR 
Brabantse Avond

4 NOVeMBeR 
Kinderspeelpaleis

9 NOVeMBeR 
Mental theo en Paul Elstak.

10 NOVeMBeR 
Pater Moeskroen en Private Label.

18 NOVeMBeR 
Kinderkleding en speelgoedbeurs.

22 NOVeMBeR 
Gerard van Maasakkers

23 NOVeMBeR 
Peter van der Hurk.

13 t/M 17 deCeMBeR 
toneeluitvoering Kantlijn.

20 deCeMBeR 
Start Kerst Driebandentoernooi.

20 deCeMBeR 
Stand-up Comedy.

AgeNdA Café zaal Jan van erp

Vrouwen Prinses irene net op tijd bij de les
NiStELRODE - De vrouwen van 
Prinses irene, stonden na een half 
uur spelen tegen FC Berghuizen op 
een 0-2 achterstand. in een van 
FC-Berghuizen-zijde veel te harde 
wedstrijd, wist de ploeg van José 
van Hoof uiteindelijk toch nog te 
winnen. 
Wel waren er twee, naar het laat 
aanzien, flinke blessures. Jody van 
Kessel werd echt de wedstrijd uit 
getrapt. invalster Heidi Haagmans 
liep kort nadat ze was ingevallen 
zware knieblessure op.

voetbal

Prinses irene achterhaald 

in de 2e minuut was het al tim 
van de Brand die na een prachtige 
schijnbeweging, van de kersverse 
vader, spits Robert van Pinxteren, 
de 1-0 binnen schoot. Vijf minuten 
later scoorde Jeroen Bekkers, met 
een fraaie lob over doelman Bas 

Schoolmeesters, die werd echter 
niet geteld. De bal werd ongeveer 
een halve meter achter de lijn weer 
het veld ingetrapt.  Na rust kwam 
SVC via een benutte penalty, die 
vlekkeloos werd ingeschoten door 
Noud Schoolmeesters. in de 55e 

minuut was het opnieuw tim die 
na een prachtige actie van Van 
Pinxteren vrij voor het doel werd 
gezet en de 2-1 in het netje legde. 
Prinses irene had daarna de beste 
kansen, al moet gezegd worden 
dat SVC een geweldig voetballend 
elftal heeft. De Prinses irene ach-
terhoede gaf tegen dit klasseteam, 
de hele wedstrijd nauwelijks kansen 
weg. Een prachtig schot van Vaes-
sen in de 87e minuut verdween, 
tot ontsteltenis van de Prinses ire-
ne supporters, onhoudbaar achter 
doelman timmers, waardoor het 
alsnog 2-2 werd. Winnaar was het 
publiek dat opnieuw een bijzonder 
leuke wedstrijd zag. 

voetbal

NiStELRODE - De oranjes uit Nistelrode speelden zondagmiddag een goede wedstrijd tegen de nummer 
twee van de ranglijst SVC 2000 uit Roermond. In een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd, met twee aanval-
lende ploegen, die met veel snelheid speelden, nam Prinses Irene twee keer de leiding. 

een weekend vol topartiesten bij Café zaal Jan van erp

MeNtAl tHeO
De jaren ’90 herleven weer hele-
maal deze avond. De gehele avond 
door knallen de hits van deze tijd 
uit de luidsprekers en zal de zaal 
gevuld zijn met een grootse licht- 
en lasershow. theo Nabuurs, beter 
bekend als Mental theo, is een 
internationale DJ met ruim 20 jaar 

ervaring.  theo draaide met vele 
toppers zoals tiésto, Marco V.,  
DJ Jean en vele anderen. Mental 
theo is ook de creator van o.a. 
het thunderdome concept.  Zijn 
muzikale doorbraak kwam samen 
met Charly Lownoise in ‘t begin 
van de jaren ’90 met Club en Mel-
low House, later ook met Gabber 
en Happy Hardcore. Al zijn hits uit 
deze tijd zal hij deze avond draaien 
en zeer zeker niet te vergeten het 
nummer Wonderfull Days. 

PAul elStAK
Elstak groeide op in een muzikale 
familie. Zijn vader was slaggitarist 
bij de band the Rhythm Stars. Hij 
begon met optredens in buurt- en 
clubhuizen. in 1987 werd hij aan-
genomen als DJ in de Rotterdamse 
discotheek Bluetiek.
in  1991  scoorde Elstak samen 
met Rob Fabrie en de groep Holy 
Noise een top 10 hit met het num-
mer James Brown is still alive, een 
reactie op het nummer  James 
Brown is Dead van L.A. Style. Hij 

specialiseerde zich in de opko-
mende stroming van de  hardcore 
house met de kenmerkende kei-
harde beats. Door de toename 
van het aantal hardcore feesten 
en de toegenomen populariteit 
van het genre behoorde Elstak 
tot de bekendste DJ’s van de 
hardcore scene naast onder meer  
DJ Ruffneck en DJ Dano en trad op 
in binnen- en buitenland. in 1995 
kwam de tweede single uit ‘Rain-
bow in the Sky’ die de derde plaats 
in de hitparade behaalde. 
De door hem geschreven titel-
song ‘turbo’  van de film New Kids 
turbo en zijn rol als cameo in de 
gelijknamige clip leverden hem in 
2011 een Rembrandt Award en 
een gouden plaat op.

lieVeR liVe | liVe AlBuM & 
tOuRNee
in mei 2012 zag het nieuwe Pater 
Moeskroen album ‘Liever Live’ het 
levenslicht. Het live-album kent 
een greep uit de meest succesvolle 
nummers uit de gehele carrière van 
de band en laat horen dat de band 
het podium als haar tweede thuis 
ziet. tijdens deze avond hoort u 
dus het beste van Pater Moeskroen 
voorbij komen.

PRiVAte lABel
Voordat de Paters beginnen zal 
Private Label op deze avond de af-
trap nemen met een superlange set 
vol rockmuziek. Private Label staat 
voor een avond feesten of zoals zij 
zelf zeggen: “Gas erop!” Aange-
voerd door Vincent van Uden en 
drummer van eigen bodem Patrick 
Jacobs, maken zij er een knallende 
avond van.  Rock/pop zoals Muse, 
U2, Lenny Kravitz en Queen wordt 
afgewisseld met Rock&Roll van de 
Stray Cats. Funk zoals Wild Cherry 

en Living Colour wordt afgewisseld 
met hedendaagse popmuziek van 
Mando Diao en R.E.M.  Ook voor 
feestmuziek van Madness en een 
ballad van Pearl Jam ben je bij Pri-
vate Label aan het juiste adres.Za-
terdag 10 november, Café zaal Jan 
van Erp zaal open vanaf 21.00 uur, 
kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.cafezaaljanvanerp.nl.

Heeswijk-dintHer – Op vrijdag 9 november staan ze er dan: Mental 
Theo en Paul Elstak bij Café zaal Jan van Erp. Samen op een podium 
met een geweldige laser- en lichtshow, ter ondersteuning van hun hap-
py en hardcore nummers die door de speakers zullen knallen. De zaal 
gaat open om 21.00 uur voor publiek en de toegang is € 15,00 in de 
voorverkoop. Minimum leeftijd 16 jaar.

Op zaterdag 10 november doet de karavaan van Pater Moeskroen, Café 
zaal Jan van Erp aan, met in het voorprogramma Private Label.  Pater 
Moeskroen staat voor aanstekelijke folk, knallende feestnummers en 
meeslepende ballades. Pater Moeskroen brengt een karrenvracht aan 
instrumenten mee, wat resulteert in het herkenbare Moeskroen-geluid. 
De grootste hits zijn Roodkapje, Hela Hola (tuthola) en Laat maar waai-
en.

Zaterdag 27 oktober mocht dames 
1 opnieuw aantreden. Dit maal 
speelde zij uit in Zeeland tegen De-
tac, de hekkensluiter van de com-
petitie. De verwachtingen voor 
tornado waren dan ook hoog. Zij 
hebben deze verwachtingen waar 
gemaakt door wederom overtui-
gend te winnen met 4-0. 

tornado staat op dit moment op 
een gedeelde 1e plaats, gevolgd 
door Skunk uit Veghel met een ge-
lijk puntenaantal. 

tweemaal overtuigende winst

volleybal

NiStELRODE - Op 23 oktober speelde Tornado dames 1 een inhaal-
wedstrijd tegen Spirit dames 4 in Rosmalen. En voor de derde keer op 
rij hebben zij deze wedstrijd gewonnen met 4-0. 

NiStELRODE - De meisjes van 
Tornado mc1 speelden alweer hun 
5de competitiewedstrijd. Deze 
keer was Skunk uit Veghel de te-
genstander.

Onze meiden begonnen scherp 
aan de wedstrijd, wat meteen een 
voorsprong van 6 punten oplever-
den en vervolgens het vertrouwen 
alleen maar ten goede kwam. 

Zo werd de 1ste set vrij gemakke-
lijk met 15-25 gewonnen. De 2e 
set was met goed spel snel beslist 
7-25.

in de 3e set kwam de tegenstan-
der goed terug met tussenstanden 
van 17-7 en 20-13 en leek Skunk 
zich terug in de wedstrijd te knok-
ken, maar na een time-out en een 
paar bemoedigde woorden van de 
coach vocht tornado zich terug in 
de set en won uiteindelijk met 21-
25. tijdens de 4de en laatste set 
was de spanning weg en speelde 
Skunk voor de eer. Maar tornado 
was niet naar Veghel gekomen 
om kadootjes uit te delen en won 
ook deze set met 12-25. Door dit 
goede resultaat staat tornado op 
de 2de plaats in de ranglijst.

Meisjes C winnen in Veghel

Ga voor meer info en/of 
kaartverkoop naar 
www.cafezaaljanvanerp.nl
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HEESCH – Door blunders in de 
defensie van HVCH kwam RVU al 
vroeg in de wedstrijd in de ideale 
uitgangspositie te zitten. Daarbij 
was de scheidsrechter ook nog 
eens mild voor HVCH, want an-
ders waren de consequenties nog 
groter gewwest. 

HVCH begon na de rust met een 
0-2 achterstand, een verdediger 
minder en een aanvaller meer. 
Voordat de toeschouwers de om-
zettingen echter goed en wel had-
den gezien lag de 0-3 al in het net. 
Zo werd het een kansloze middag 
voor HVCH en nam RVU verdiend 
de punten mee.

HVCH krijgt les van RVuvoetbal

Heeswijk haalt eerste punt 

Echt gevaarlijk werd de thuisploeg 
echter niet waardoor grote kan-

sen uitbleven. De 0-0 ruststand 
was dan ook een logisch gevolg. 

Na rust werd Beerse Boys steeds 
sterker. Heeswijk had moeite om 
de bal voorin vast te houden. en 
daardoor konden de bezoekers de 
druk steeds verder opvoeren. Echt 
grote kansen leverde dit echter 
niet op. Daarbij greep Hulsen en-
kele keren overtuigend in voordat 
de aanvallers uit Beers gevaarlijk 
konden worden. 10 minuten voor 
tijd leek het toch nog mis te gaan 
voor de thuisploeg. 
Een voorzet van de rechterkant 
werd weggewerkt en kwam te-
recht voor de voeten van Van 
Heerbeek. Hij twijfelde niet maar 
zijn boogbal kaatste via de lat weer 
terug het veld in. in het restant van 
de wedstrijd deden zich geen kan-
sen meer voor, dus daarmee bleef 
de stand zoals bij het begin van de 
wedstrijd, 0-0.

voetbal

HEESWiJK-DiNtHER - De bezoekers uit Beers begonnen sterk aan de 
wedstrijd. Vanaf de aftrap veroverden ze de bal en binnen de minuut 
was het eerste schot op invaller-doelman Hulsen een feit. Heeswijk 
nam daarna het initiatief over en de thuisploeg kon de druk op doelman 
Van Kollenburg dan ook langzaam opvoeren. 

WHV wint in de slotfase

LOOSBROEK - In de eerste helft 
ging het spel op en neer en kregen 
beide ploegen diverse kansen om 
de score te openen. In de 26e mi-
nuut scoorde WEC de 0-1 en dit 
was tevens de ruststand.

Er werd met veel overgave begon-
nen aan de 2 helft. WEC werd te-
ruggedrongen op eigen helft en 
WHV rook zijn kans. WEC loerde 
op de counter en in de 52e minuut 
was het weer WEC dat de voor-
sprong uitbouwde 0-2. WHV liet 
de moed niet zakken en kwam in  
de 56e minuut terug in de wed-
strijd. thijs Lunenburg werd ge-
vloerd in de 16 en thijs wist de pe-
nalty vlekkeloos te benutten. 1-2. 
WHV zette hierna alles op alles en 
drukte WEC terug op eigen helft. 
De gelijkmaker hing in de lucht en 

deze kwam in de 76e minuut. Roel 
Lunenburg zag de keeper iets te 
ver voor zijn doel staan en hij wist 
met een hele mooie stift de 2-2 te 
scoren. Het laatste kwartier was 
erg leuk om te zien met kansen 
aan beide zijden. Een goede voor-
zet van Roel Lunenburg ging door 
een woud van benen en kwam bij 
invaller Per van Niftrik terecht en 
deze bedacht zich geen moment 
en schoot op goal. Het schot was 
niet hard maar het verdween toch 
in het doel van WEC en de eind-
stand was 3-2.

voetbal

Battle of utrecht
HEESCH - Zondag 28 oktober was 
in Utrecht de Battle of Utrecht. Dit 
is een taekwondotoernooi in de 
ITF-stijl. Er werden wedstrijden 
gehouden in de onderdelen tuls 
en sparring. Aan dit toernooi deed 
ook een aantal leden van Taekyon 
Berghem mee. Een aantal van hen 
behaalde aansprekende resultaten.

Op het onderdeel tuls was er een 
3e plek voor Huberto van de We-
tering bij de senioren heren A. 
Mike Bloks uit Heesch behaalde 
in deze klasse een 2e plek. Esli van 
Leuken was vandaag de beste bij 
de meisjes B en wist een mooie 1e 
plek te winnen. Op het onderdeel 
sparring werden nog meer goede 
resultaten geboekt. Luuk Rovers 
werd knap 3e bij de jeugd B -170 

cm. Vincent van de Vorle werd in 
de klasse jeugd B-160 cm knap 
2e. Hetzelfde presteerden Esli van 
Leuken bij de meisjes B-160 cm en 
Eliza van de Wetering bj de senio-
ren dames A +63 kg. Er waren op 
dit onderdeel ook twee gouden 
plakken voor leden van taekyon 

Berghem: Daiko Martens bij de 
jeugd jongens A +170 cm en Ken 
Dekkers bij de junioren A +7- kg.
in totaal behaalde taekyon Berg-
hem twee keer een 3e plek, vijf 
keer een 2e plek en drie keer een 
1e plek. De coaches waren erg te-
vreden met dit resultaat. 

budo

dOS’80 op schot tegen Blauw Wit
HEESCH -  De dames van Dos’80 
zijn erg goed begonnen in de 2e 
klasse. Na vorig seizoen ongesla-
gen kampioen te zijn geworden in 
de 3e klasse hebben de dames nu 
alweer 2 overwinningen behaald 
in de 2e klasse. 

De eerste wedstrijd tegen mede-
promovendus Vespo werd met 
overtuigende cijfers gewonnen. 
Vandaag werd tegen Blauw Wit uit 
Den Bosch een bijna foutloze wed-
strijd neergelegd. De dames van 
DOS’80 namen meteen het initia-
tief en kwamen al rap op een 0-5 
voorsprong. De verdediging en 
keepster Lieke Reinders stonden 
als een huis. Blauw Wit wist maar 
4 keer te scoren. Ruststand 4-13. 
in de rust gaf coach Joop Baltus-

sen zijn dames de opdracht om 
snel te blijven spelen en zo Blauw 
Wit geen kans te geven om terug 
in de wedstrijd te komen. Deze 
opdracht voerde het team perfect 
uit en met snelle breaks en prima 
uitgespeelde aanvallen gaven zij 
hun tegenstanders het nakijken. 
Eindstand 9-27. 

handbal

HEESCH - De heren senioren 
konden de goede start van de 
competitie jammer genoeg geen 
goed vervolg geven. Zij leden een 
onnodige nederlaag tegen HV  
Zephyr uit Schijndel. 

Na de vorige wedstrijd, een knap 
gelijkspel tegen Olympia, volgde 
nu dus een onnodige nederlaag te-
gen Zephyr. De heren van DOS’80 

hadden na de eerste helft nog wel 
een 8-9 voorsprong maar zij kwa-
men niet fel genoeg terug na de 
rust. Zephyr wist 5 keer op rij te 
scoren en DOS’80 had de grootste 
moeite met de midden-opbouwer 
van Zephyr. De in het begin van 
de 2e helft opgelopen achterstand, 
kon niet meer worden rechtgezet 
en Zephyr wist hun thuisvoordeel 
vast te houden. Eindstand 25-22.

dOS’80 heren onnodig verlies

Noud v. Stiphout van Boekel Sport 
kreeg toen veel ruimte om te sco-
ren. De thuisclub bleef aandringen 
en toen Avesteyn’s aanvoerder 
Roy Wijlaars in de 35e minuut 
moest uitvallen was het hek van 
de dam.  Drie minuten later lag de 
tweede al in het net. Boekel Sport 

bleef druk op het Avesteyn-doel 
zetten, maar gescoord werd er in 
de eerste periode niet meer. Men 
was echter niet bij machte om het 
de thuisploeg moeilijk te maken.
in het tweede bedrijf was de eer-
ste kans voor Avesteyn, maar een 
schot van Nick v.d. Heijden was in 
de 46e minuut iets te hoog gemikt. 
in de 50e minuut werd het toch 
3-0, waarbij de Dintherse keeper 
niet geheel vrijuit ging.  in de 65e 
minuut kreeg Avesteyn een straf-
schop tegen na een aangeschoten 
handsbal. (4-0). Wesley Verkuijlen 
kon in de 69e minuut de aanslui-
tingstreffer scoren (4-1). Hierna 
kon Avesteyn meer aan aanvallen 
gaan denken, omdat de gastheren 
de teugels wat lieten vieren. in de 
79e minuut werd de eindstand op 
5-1 gebracht.

Avesteyn krijgt 
voetballes van Boekel Sport

voetbal

HEESWiJK-DiNtHER - Koploper Avesteyn heeft afgelopen zondag 
voetballes gekregen in Boekel van de plaatselijke ex-derdeklasser. In 
de allereerste minuut hadden de oranjezwarten al geluk dat het niet op 
achterstand werd gezet. Zij konden echter niet verhinderen dat hun op-
ponent in de 24e minuut op voorsprong kwam.

HEESWiJK-DiNtHER - Afgelopen zondag zijn Ronnie Meulenbroek uit 
Heeswijk-Dinther en Patrick Greup uit Bergharen Nederlands kampioen 
zijspan inters 2012 geworden.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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HEESWiJK-DiNtHER - De speler-
tjes van het, nu nog jongste team 
van voetbalvereniging Avesteyn, 
zijn trots omdat zij hartstikke 
mooie wedstrijdshirts gekregen 
hebben van Administratie en be-
lastingadvieskantoor Kees van 
Schayk. 

Vandaar dat op 20 oktober bloe-
men werden uitgereikt aan me-

vrouw van Schayk. Bij de over-
handiging van de shirts werd stil 
gestaan bij het feit hoe blij Ave-
steyn is met weer een enthousiaste 
sponsor. Mede hierdoor kunnen de 
jonge helden genieten van de vele 
wedstrijden die zij ongetwijfeld 
gaan spelen. Dit was meteen te 
zien in de wedstrijd die direct daar-
na volgde. Mannen, jullie staan er 
mooi op!

Nieuw tenue Avesteyn F7

voetbal

NiStELRODE - Afgelopen zater-
dag werd voor de twaalfde maal 
gespeeld om het bridgekampioen-
schap van Nistelrode. Achttien pa-
ren hadden ingeschreven en trof-
fen elkaar in het ‘Paviljoentje’ aan 

de Wevershof. Na een fantastische 
bridgemiddag kon om half zes de 
uitslag bekend worden gemaakt.

Lies en Jan van de Wielen mogen 
zich de nieuwe bridgekampioen 
van Nistelrode noemen. Zij behaal-
den de mooie score van 63.54%. 
Riek en Jos van de Broek werden 
twee met 61.98% en Ria en Frank 
Jansen drie met 58.07%.

twee dames van de K.B.O. ver-
zorgden, geheel belangeloos deze 
middag. Zij zorgden ervoor dat het 
de deelnemers aan niets ontbrak. 
Dames, bedankt!

Bridgekampioenbridgen

NiStELRODE - De meiden van de 
turnselectie en trampolineselec-
tie Gympoint Nistelrode hebben 
er even op moeten wachten maar 
gisteren was het dan zover. 

Helemaal uit Amerika.... nieuwe 
turnpakjes. Afgelopen vrijdag 
mochten de meiden de nieuwe 

pakjes voor het eerst aan. Maar 
al te graag poseerden de meiden 
voor de foto. tijdens de trampoli-
newedstrijd op 3 november in Oss 
en de turnwedstrijd in Cuijk op 10 
november mogen de meiden in 
hun nieuwe pakjes laten zien wat 
ze kunnen.

gympoint meiden in het nieuw
Nieuwe turnpakjes voor turn- en trampolineselectie

gym

Sponsoring Avesteyn 2

Lijmbedrijf van de Pas en tegel-
zetterbedrijf van de Doelen zijn al 
sinds 2007 verbonden als sponsors 
aan het tweede elftal van Ave-
steyn. Dit jaar zijn ze bereid gevon-

den om het elftal te voorzien van 
nieuwe tassen. Daarnaast heeft 
Van Gerwen Metaalbouw een 
eredivisie-wedstrijdbal geschon-
ken. We hopen dat de tassen en   

de wedstrijdbal een bijdrage leve-
ren  aan het team om optimaal te 
presteren. 
Voetbalvereniging   Avesteyn, en 
dan in het bijzonder het tweede 
elftal, dankt de diverse sponsoren, 
Cor van de Pas, Ronnie van de 
Doelen en Koen van Gerwen har-
telijk voor hun bijdragen.

voetbal

HEESWiJK-DiNtHER - Nadat Avesteyn 2 in 2011 een nieuw tenue ge-
sponsord kreeg van Hedi Meubelen is het belofteteam van de Dintherse 
voetbalvereniging verder toegerust.

Veldtoertocht

Niet alleen de meest geoefende 
fietsers kunnen deelnemen. Ook 
voor de minst getrainde deelne-
mers is er een mooie route uitgezet 
op 4 november. 
De inschrijflocatie is, zoals altijd, 

Achter Den Berg 16 te Nistelrode 
(Scouting) en men kan zich inschrij-
ven tussen 8.30 en 10.00 uur. Het 
inschrijfgeld bedraagt voor NtFU 
leden 3,- euro , niet-leden betalen 
1 euro meer. Jeugdige fietsers t/m 

15 jaar doen gratis mee. NtFU le-
den kunnen snel inschrijven door 
het scannen van hun pasje. 

Meer informatie op www.twcde-
voorsprong.nl of via 0412-455724 

NiStELRODE - TWC De Voorsprong organiseert op 4 november haar jaarlijkse veldtoertocht. Iedereen met 
een mountainbike of veldtoerfiets kan deelnemen aan deze tocht, we hebben voor iedereen een geschikte 
afstand. De afstanden waar men uit kan kiezen zijn 35, 45 of 55 kilometer. Men fietst via mooie bospaden 
en goed begaanbare landwegen in het mooie gebied van Bedaf, Slabroek en de Maashorst. In elke afstand is 
een pauze opgenomen waar iedere deelnemer thee of iets fris wordt aangeboden. 

mountainbiken
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heesch • heeswijk • dinther • loosbroek • nistelrode • vorstenbosch
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

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

Bernheze
2 NoVEmbER 
jaren 80 Reünie 
Locatie: Lunenburg

3 NoVEmbER 
borstzorgbeurs
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven Oss

4 NoVEmbER 
bernhezer Gehandicaptenbal
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
in nistelrode 

3 - 4 NoVEmbER 
open dag Van Kessel 
open haarden
Locatie: Bedafseweg 14 
Zie pagina 6

Natuurwerkdag
Locatie: Heeswijk-dinther
Zie pagina 8

8 NoVEmbER 
Het Geheugen van bernheze
Locatie: café zaal ‘t tramstation

10 NoVEmbER 
Rabobank spaardag 
Zie pagina 16

heesch 
t/m 3 NoVEmbER 
blazer Week
Locatie: dressup-instyle 

VaNaf 1 NoVEmbER 
inschrijving Hisse Kwis 

1 & 8 NoVEmbER 
Handwerken voor 
leden Kbo Heesch
Locatie: cc de Pas 

2 NoVEmbER 
publieksavond 
sterrenwacht Halley
Locatie: Hallyweg 1 
Zie pagina 7

3 NoVEmbER 
Reünie-optreden 
van de coverband spirit
Locatie: cc de Pas 

4 NoVEmbER 
baby- en kinderbeurs
Locatie: cc de Pas 

openbare repetitie 
fanfare aurora
Locatie: ‘t dorp 138
Zie pagina 7

Wijnproeverij
Locatie: Businesslounge Fc Oss
Zie pagina 2
 
5 NoVEmbER 
Workshop tobme fashion 
Locatie: schoonstraat 24 

6 NoVEmbER 
Vrije inloop avondsoos 
Kbo Heesch
Locatie: cc de Pas 

t/m 7 NoVEmbER 
jeansactie
Locatie: 5384
Zie pagina 16

10 NoVEmbER 
Elf-Elf bal 2012
Locatie: cc de Pas
Zie pagina 5

11 NoVEmbER 
Handwerkverkoop van 
ziekenvereniging ‘de Horizon’
Locatie: Petrus-emmauskerk
Zie pagina 10 

inloopmiddag bij 
popkoor d’accord
Locatie: Oijenseweg 3 in Oss
Zie pagina 12 

nistelrode
VaNaf 1 NoVEmbER 
inschrijving Nisseroise Kwis
Zie pagina 5 

2 NoVEmbER 
Workshop bodylotion 
en douchegel maken
Locatie: Praktijk Marianne van Lith, 
stekstraat 15 

3 NoVEmbER 
Elf-Elf bal 
Locatie: de Hoefslag
Zie pagina 5

VC-tornado Volleybalspeeltuin
Locatie: sporthal de Overbeek 

4 NoVEmbER 
Veldtoertocht
Locatie: Achter de Berg
Zie pagina 19  

6 NoVEmbER 
zonneochtend
Locatie: Paviljoen 

7 NoVEmbER 
lezing ‘zelf maken van 
appel- en perenstroop’
Locatie: Heemhuis 
Zie pagina 2

8 NoVEmbER 
Workshop mandalatekenen 
Locatie: Palmenweg

9 NoVEmbER 
themaworkshop: 
oriëntaalse mandala
Locatie: Palmenweg 

10 NoVEmbER 
spookavond miraCeti
Locatie: Achter de Berg 

loosBroek
3  & 4 NoVEmbER 
st. pEp boekenbeurs
Locatie: Gemeenschapshuis de wis

8 NoVEmbER 
onderonsje loosbroek 
over gezonde voeding
Locatie: steunpunt d’n Hoek  

10 NoVEmbER 
2de Hands kinderkleding- 
en speelgoedbeurs!
Locatie: Gemeenschapshuis de wis

heeswijk-dinther
1 NoVEmbER 
open dag balletschool 
Locatie: Basisschool ‘t Mozaiëk
Zie pagina 16 

Handwerkcafé
Locatie: de wis in Loosbroek 

Workshop ‘de grond onder 
mijn voeten’
Locatie: Abdij van Berne 

3 - 4 NoVEmbER 
toneelstuk ‘opa & Co’ 
Locatie: cc servaes 

Koningschieten en installatie 
nieuwe koning
Locatie: sint willebrordusgilde
Zie pagina 11

Grote vogeltentoonstelling
Locatie: willibrordcentrum 

3 NoVEmbER 
brabantse avond
Locatie: café zaal jan van erp 

Gerard Ekdom
Locatie: café Zaal de toren 

4 NoVEmbER 
Kids speelpaleis
Locatie: café Zaal jan van erp
 
Wildkermis avesteyn
Locatie: sportpark Avesteyn
Zie pagina 12 

8 NoVEmbER 
Wmo ochtend
Locatie: cc servaes 

9 NoVEmbER 
mental theo en paul Elstak 
Locatie: café zaal jan van erp 
Zie pagina 17

10 NoVEmbER 
aftrap battle in the pub: 
Groeten uit de rimboe!
Locatie: café Zaal de toren 

fanclubavond 
Herrie Davidson band 
Locatie: de Zwaan 

30e zwetsavond 
Locatie: café de toren 
Zie pagina 5

pater moeskroen 
bij jan van Erp
Locatie: café zaal jan van erp 
Zie pagina 17

11 NoVEmbER 
india book party: 
boeken voor een goed doel
Locatie: willibrordcentrum 

vorstenBosch
1 NoVEmbER
oud papier ophalen
Locatie: ’t dorp

3 NoVEmbER
Yoga volwassenen & kind
Locatie: kloosterkapel

4 NoVEmbER
Concert Cohda KREK
Locatie kloosterkapel 

6 & 13 NoVEmbER
Vraagbaak
Locatie: de stuik
 
8 NOVeMBeR
lezing: leven met 
een beminde
Locatie: kloosterkapel

10 - 11 NoVEmbER
Expositie jan van tilburg
Locatie: kloosterkapel


