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Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

Fijne feestdagen

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Het Team van Bon Fromage 
wenst iedereen

Wij doen mee met de 
verkiezing van de leukste 

winkel van Bernheze

Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87

Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

• Koken op locatie
• Catering van buffetten warm/koud

• Workshop sushi bij u thuis
• Webshop met hapjes

Vadebo
culinair

Met ruim 100 shows per jaar zijn 
de mannen van Twenty Sicks hard 
op weg naam te maken op de 
Nederlandse podia. De aansteke-
lijke mix van omgebouwde covers 
wordt met veel passie neergezet 
en laat het publiek geen moment 
stilstaan.
Goede muziek, daar draait het om: 
no nonsense, rock & roll! Energiek, 
dynamisch, intens en vol passie. 
Twenty Sicks stond onder meer op 
Solar Weekend, Paaspop, Festy-
land en in 3FM’s Glazen Huis. Ook 
was Twenty Sicks al eens te zien in 
het voorprogamma van de Golden 
Earring en Bløf. Bovendien werd 
een eigen nummer van Twenty 

Sicks in 2014 op single uitgebracht 
door niemand minder dan Way-
lon. ‘Grasping Song’ haalde de 14e 
plaats in de Top 30. “Wie beweert 
dat akoestisch niet rock and roll is, 
heeft Twenty Sicks nog nooit aan 
het werk gezien, 3VOOR12”.
Zaal open 21.00 uur, vrij entree, 
info 0413-291575 of 
www.dezwaanlive.nl.

Twenty Sicks in café 
de Zwaan

HEESWIJK-DINTHER - Rock ‘n Roll, blues, rockabilly, Americana; het 
komt allemaal voorbij op zaterdag 27 december tijdens het optreden 
van Twenty Sicks in café De Zwaan in Heeswijk-Dinther. 

Advertorial

GENIET!

Zo tegen het einde van het jaar is het 
een prima tijd om het jaar nog even te 
overdenken. Wat waren de hoogtepunten? 
Zijn er bijzondere dingen gebeurd? 
Mooi om alles nog even de revue te laten 
passeren. 
Daar lijkt december ideaal voor, ware het 

niet, dat vlak voor de feestdagen, er ineens nog heel veel moet 
gebeuren. Vooral leuke dingen als kerstborrels, cadeautjes voor 
onder de boom kopen, kleding uitzoeken om er piekfijn uit te 
zien, staan op het programma. En, o ja, nog even een 4-gangen 
kerstmenu in elkaar draaien. Elk jaar nemen we ons voor om het 
volgend jaar anders te doen en dan maar gewoon boerenkool met 
worst op het kerstmenu te zetten, vind ik zelf overigens een prima 
alternatief! Maar helaas. het ‘voorgenomen volgend jaar’, wordt 
gewoon weer een ouderwets een 4-gangenmenu, waarmee we 
met liefde weer ietsiepietsie teveel hooi op de vork nemen. 

Deze tips maken het misschien iets makkelijker voor u: 
-  Schrijf de dingen op die u wilt maken, zodat u niets vergeet.
-  Maak het uzelf niet te moeilijk, er zijn veel gerechten die u de 

dag vooraf al klaar kunt maken en op het moment zelf alleen 
nog in de oven hoeft af te garen. 

-  Goede voorbereidingen zorgen ervoor dat u de dag zelf ook 
met uw gasten kan genieten. 

-  Maak het tijdens het voorbereiden voor uzelf ook gezellig. 
Kaarsjes aan, muziekje aan, wijntje - of ander drankje - erbij, 
dat maakt deze enorme klus een stuk leuker.

-  Maak niet te veel, geloof me, niemand van uw genodigden 
gaat iets te kort komen.

En, lieve mensen, hoe hectisch het deze dagen misschien ook 
moge zijn, vergeet vooral niet om te genieten van deze tijd! En 
mocht u dit kerst-menu-koken thuis willen vermijden? U kunt 
natuurlijk ook lekker uit eten gaan...

Ik wens u hele fijne, mooie feestdagen en een 
goed 2015. 
Met vriendelijke groet, Marita 
chefkok Eetcafé ‘t Pumpke

Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

columN
Marita Advertorial
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Out of Home formule award

Stationsplein 4 5384 BH HEESCH

  
 

Malse hamburger met sla, tomaat, bacon 
en Smokey BBQ saus op een luxe broodje 3,25

Broodje hamburger 
Black Jack
Broodje hamburger 

Geldig t/m

31 december 2014

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl



Woensdag 24 december 2014 3
  

In DeMooiBernhezeKrant van 17 december las ik 
een artikel waar ik spontaan goede zin van kreeg. 
Het stond op pagina 30, maar wat mij betreft 
had het best op de voorpagina mogen staan. Ik 
bedoel natuurlijk het stukje waarin staat dat we 
in de loop van 2015 in de winkel van de Abdij 
van Berne traditioneel Norbertijnenbier kunnen 
kopen. 

Mijn oog werd in eerste instantie getrokken door de nogal kleine 
foto bij het stukje. Daarop staat abt Dennis Hendrikx met een 
kelkvormig bierglas. Dat glas lijkt leeg te zijn en de abt kijkt of 
hij nageniet van de inhoud. Na het lezen van de bijbehorende 
tekst gingen mijn gedachten terug naar de tijd dat mijn vader 
een pater kende in de Achelse Kluis en we daar wel eens op 
bezoek gingen. Dan liepen we ook altijd even binnen in de bij 
dat klooster horende winkel. Dat was een waar lustoord voor de 
liefhebbers van Belgische chocola en trappistenbier. 

Zo’n soort winkel krijgen we dus binnenkort ook in Heeswijk. 
Ik verheug me er nu al op dat ik in het nieuwe jaar in mijn eigen 
dorp een kratje Norbertijnenbier kan kopen. Vandaar dat ik deze 
keer het gedicht opneem dat ik een aantal jaren geleden schreef 
over de godendrank die we bier noemen. We moeten er, ook in 
de dagen rondom Kerst en oud en nieuw, niet teveel van drinken, 
maar een glas op zijn tijd kan natuurlijk helemaal geen kwaad. 
Want of er later in de hemel bier is, weet niemand, ook Dennis 
Hendrikx niet.

Ik wens iedereen prettige kerstdagen 
en een mooi begin van 2015. 
BIER

De vraag blijft: is er in de hemel bier?
En wie o wie zal het dan voor ons tappen?
En drinken wij het uit een soort van nappen
Of toch gewoon uit glazen zoals hier?

Een vraag is ook: houdt God wel van plezier
En houdt hij op zijn tijd van goeie grappen?
Valt er met hem ook wel eens lol te trappen
Of is hij maar een saaie dooie pier?

Ik vrees helaas: God is een soort cipier
En hij heeft weinig goede eigenschappen.
Hij gunt ons in zijn cellen geen vertier
En niemand kan aan zijn regime ontsnappen.

Als ik er hier op aarde mee moet kappen
Wil ik een kratje mee als souvenir.

Wilt u reageren op deze bijdrage of een van mijn vorige 
bijdragen, stuur dan een mail naar jeagmanders@gmail.com.

mooi vaN hans Manders

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980
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Als u al een CZ verzekerde bent of een nieuwe 
CZ-verzekering wilt aanvragen zijn wij u graag van dienst 
als uw adviseur en tussenpersoon voor CZ.

Als NIEUWE CZ KLANT van ons kantoor ontvangt u 
een WELKOMSTPREMIE van € 20,-

Loop eens even binnen of neem contact op met:

SAMEN MAKEN WE
HET VERSCHIL.

ELKE DAG OPNIEUW.

U wilt graag een aanspreekpunt 
voor uw CZ-verzekering dicht 
bij u in de buurt?

Dat kan!

koninklijke onderscheiding 
voor Ben van doorn

Ben van Doorn heeft de onder-
scheiding ontvangen voor zijn 
jarenlange verdiensten op maat-
schappelijk terrein, sinds 1998. 
Vanaf toen, tot mei 2014 was hij 
technisch vrijwilliger binnen cc 
Servaes in Dinther. Hij verhielp 
eenvoudige technische storingen, 
installeerde apparatuur en zorgde 
voor het onderhoud. Daarnaast 
richtte hij wekelijks de zalen in 

voor de diverse activiteiten. 
Vanaf september 2003 is Ben van 
Doorn vrijwilliger binnen verpleeg-
huis Laverhof in Heeswijk. Hij on-
derhoudt de rolstoelen, rollators en 
duofietsen voor de bewoners van 
dit verpleeghuis. Daarnaast is hij al 
vele jaren betrokken bij de jaarlijk-
se schoonmaakactie van deze rol-
stoelen en rollators. Of, zoals Ben 
zelf zegt, ‘Keep on rolling’.

HEESWIJK-DINTHER - Ben van Doorn uit Heeswijk-Dinther is zondagmiddag tijdens de kerstbijeenkomst 
van CC Servaes benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Peter van Boekel heeft 
hem de versierselen behorende bij deze Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Locoburgemeester Peter van Boekel spelde  Ben zijn onderscheiding op en had voor zijn vrouw een bloemetje

VorstenBosCH – Voor Hans van der Vel-
den, wellicht beter bekend als Hans d’n 2e, 
was 2014 een geweldig jaar. De zelfstandig 
ondernemer was het afgelopen jaar Prins 
Carnaval van de Piereslikkers. “Het is on-
beschrijfbaar, je moet het zelf ervaren heb-
ben”, vertelt Hans.

“Prins Carnaval zijn is echt iets bijzonders. iets 
onvoorstelbaars”, vindt Hans. De carnavalsdagen 
waren geweldig; met name De stuik was mooi 
omgetoverd tot Pierehol. “ook de prinsenreceptie 
en mijn onthulling waren bijzonder. Zelf deed ik 
mee met de onthulling, maar niemand wist dat ik 
prins zou worden.” Afgelopen zomer kwam Hans 

nog een bekende tegen. in Frankrijk bleek Hans zonder dat hij het wist op dezelfde camping te 
zitten als oud-prinses Marianne d’n Urste van HDl.

Hoe gaat het nu met priNs haNs d’N 2e?

Winnaar twee gratis kaartjes: 
Wilma Verstegen
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Health, Beauty, care

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

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

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

THuISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 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 Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 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 RegioApotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

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

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

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

Uw huid verjongt van binnenuit!

Meer informatieMeer informatie

De jeugdigheids- 
innovator voor het 

gezicht.
De slankheidsactivator 

voor het lichaam.

Van Wetten
Is het kappersvak 
geknipt voor jou?

De avondopleidingen 
2015 starten medio 
januari

Kerkstraat 10, Beek en Donk       |       0492-461255       |       www.kappersschoolvanwetten.nl

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

moderne burenhulp in nistelrode

Door ontmoetingen, verbindingen 
leggen en samenwerken creëren 
we een leefwereld in ons dorp, 
waarin mensen belangeloos voor 
elkaar willen zorgen. Het is een 

vorm van burenhulp waarbij de 
kwaliteit van leven bovenaan staat 
en gericht is op het eigen netwerk 
en zelfredzaamheid. De meeste 
van ons willen graag zo lang mo-

gelijk in onze vertrouwde omge-
ving blijven wonen en eventuele 
hulp uit de eigen kring inzetten. 

Dichtbij, veilig en vertrouwd
Kun je goed luisteren en denk 
je oplossingsgericht, ben je een 
bruggenbouwer en wil je graag 
samenwerken, dan zijn we op 
zoek naar jou. Je kunt rekenen 
op begeleiding, ondersteuning en 
samenwerking met de anderen. 
We willen met een enthousiaste 
en gemotiveerde groep mensen in 
het voorjaar van 2015 aan de slag 
om een moderne vorm van buren-
hulp te bieden aan onze buren en 
dorpsgenoten.

We leren van elkaar en er wordt 
een mogelijkheid geboden om 
een training te volgen. We delen 
graag ons enthousiasme en willen 
een samenwerking aangaan met 

mensen die er graag willen zijn voor
een ander en elkaar. Is je interesse 
gewekt, ben je nieuwsgierig hoe 
dit initiatief zich ontwikkelt en 
hoe jij een steentje kunt bijdragen, 
neem dan gerust contact met ons 
op. 

Marjo Govers: 0412-612927,
marjogovers@gmail.com of; 
Arie Kemps 06-5335 9017 of
info@dorpsraadnistelrode.nl.

NISTELRODE - Vanuit de dorpsraad Nistelrode is een initiatiefgroep ontstaan welke is uitgegroeid tot het 
huidige zorgplatform in oprichting. De leden zijn enthousiaste inwoners uit Nistelrode, die zich op vrijwil-
lige basis inzetten. De Gemeente Bernheze en verschillende welzijnsinstanties ondersteunen het initiatief. 

DE zoRG VERaNDERt...

De zorgkrant, boordevol informatie over de zorg vanaf 2015, verschijnt 
deze week als bijlage en is gemaakt in samenwerking met gemeente 
Bernheze. Bewaar hem goed.

  

WERKALGEMEEN JEUGD ZORG

Wat verandert er 
en wat blijft hetzelfde?

Waar kunt u terecht 
met uw vragen?

U leest het in de Zorgkrant 
van de gemeente Bernheze

ZORG en 
ONDERSTEUNING

 2015

Bewaar-exemplaar

Bewaar-exemplaar

moderne burenhulp in nistelrode

Kun je goed luisteren
zonder oordeel

Kun je goed luisteren en denk 
je oplossingsgericht, ben je een 

op begeleiding, ondersteuning en 
samenwerking met de anderen. 

Netwerken, 

samenwerken 

en lef hebben
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Met een opleiding tot brandmees-
ter, bevelvoerder, is de ervaren An-
dré nu hoofd brandwacht, hij be-
zet het liefst de plek van chauffeur. 
Als eerste aanspreekpunt op loca-
tie, pompbediende en de uitgifte 
van materialen, is hij op z’n best. 
Dit is ook de functie van Tom op 
zijn werk, daar krijgen ze aan het 

begin van de 24-uurs dienst een 
taak toebedeeld. Bij de vrijwillige 
brandweer waar Tom ook bij zit, is 
hij bevelvoerder; net als André was 
tot hij overdag niet meer beschik-
baar was. 

Begin
André werd in 1987 gevraagd of 

hij bij de brandweer wilde, bij de 
cHV in Oss. Niet helemaal over-
tuigd begon hij aan de opleiding, 
maar, zoals hij zelf zegt: “Als je er 
eenmaal mee besmet bent... Je ziet 
weinig mensen die stoppen omdat 
ze het niet leuk meer vinden, het 
zijn altijd privéomstandigheden 
waardoor iemand stopt.” Er is voor 

André nooit een moment geweest 
dat hij er over dacht te stoppen. 
Tom ging na het voorgezet onder-
wijs naar de mts – bouwkunde - en 
na het afstuderen stroomde hij in 
als preventiewerker bij de gemeen-
te Bernheze. Tom, nu alweer vijf 
jaar bij de brandweer in Nijmegen: 
“In Nijmegen is mijn werk, maar in 

Nistelrode is het echt een club met 
saamhorigheidsgevoel. Het fana-
tieke blijft, maar het hart zit me 
niet meer in de keel, zoals in het 
begin.” 

André zit nog vol geweldige anek-
dotes uit de tijd in de oude kazerne 
in de Kromstraat, dat was een hele 
speciale tijd. Beide mannen hou-
den van de saamhorigheid: “De 
leerzame en gezellige maandag-
avonden, de leuke avonden van de 

mannen samen met hun partners 
én het op wedstrijd gaan.” Buiten 
het hulpverlener zijn, is het ook 
een club waar je dag en nacht op 
kunt vertrouwen. We gaan nooit 
naar huis voor de dingen afgehan-
deld zijn.”
Lees meer over de passie van 
André en Tom op MooiNisseroi.nl

Merk  KM Jaar  Prijs  
Audi A1 1.2 TFSI Pro Line Business S Navi Xenon 16.677 km 01/2013 17.850,-
BMW 320 320d Executive Navi LMV Leder Clima LMV 94.720 km 06/2009    14.500,- 
Mazda 5 1.6 CiTD Business 7-pers Climate Cruise LMV 63.211 km 04/2011  13.900,-
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Edition Pdc 6-Bak 17” LMV 31.126 km 03/2012   13.400,-
Opel Astra 1.6 Cosmo Clima Full map Navi Xenon pdc 45.656 km 01/2011   11.900,-
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 997 4S Navi Leder Xenon 164.322 km 02/2006  43.000,-
Renault Megane 1.6 Business Sport Leder Full map navigatie 42.954 km 11/2009   9.700,-
Renault Megane 1.2 TCe Dynamique Navi Leder/Alcantara 18.916 km 06/2012   14.500,-
Renault Scenic 1.2 TCe Bose Navi Parkcam Leder (Nieuw Model) 16.785 km  12/2012 16.750,-
SEAT Leon 1.2 TSI Ecomotive COPA Climate Cruise LMV 40.781 km 02/2012   11.900,-
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5 drs DEALER ONDERHOUDEN! 40.223 km 09/2011   5.250,-
Suzuki Swift 1.3 Exclusief  Automaat, Airco, Easy entry 89.621 km 04/2008   6.150,-

Merk  KM Jaar  Prijs
Volkswagen Eos 2.0 TDI 140 pk Highline Clima Leder Pdc 59.844 km 06/2007   14.150,-
Volkswagen Golf 1.4-16v Sport Cruise LMV Alcantara  54.318 km 09/2011  11.150,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion-Edition 5drs Navi Cruise Clima 85.726 km 07/2011   13.5500,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5drs Navi Ecc leer 80.629 km 06/2010   12.900,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5drs Navi Clima LMV 32.765 km 09/2012 15.150,-
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI Comfortline Clima Cruise LMV 74.735 km   06/2010  11.900,-
Volkswagen Polo 1.6 TDI Comfortline 5drs Clima Cruise S&S 25.341 km 12/2011 12.450,-
Volkswagen Polo 1.6 TDI Highlines 5drs Ecc Cruise S&S LMV 83.502 km 12/2010 10.900,-
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic Clima Pdc telefoon LMV 35.227 km 02/2010   11.900,-
Volvo C30 1.6D DRIVe Momentum Clima Leder Cruise 64.247 km 08/2010  12.250,-
Volvo S40 2.0D 136 pk Summum Leder Clima Xenon 69.012 km 03/2009   13.150,-
Volvo V50 1.6D DRIVe Momentum Clima Leder Cruise 134.281 km 07/2009   9.250,-

Opruiming winterbandensets

voor de Alto, Pixo, Aygo, C1 en 107

Jonge hippe auto’s, scherpe internetprijzen

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of de gewenste occasion nog 
beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de vaste openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!  RDW gecerti� ceerdDe Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

06 17 22 63 92 - www.rsautomobielen.nl

Alle informatie en prijzen zijn onder voorbehoudt van fouten en wijzigingen.

Vanaf € 300,-

OP=OP!

VERKOCHT

VERWACHT
VERKOCHT

VERKOCHT

TWEEGENERATIES

André - op zijn favoriete plek - en zoon Tom is het liefst bevelvoerder  Foto’s: Marcel van der Steen

Vader andré en zoon Tom zijn brandweerman
‘We gaan niet naar huis voor er een oplossing is’

NISTELRODE – Ze kunnen er nog amper over uit hoe speciaal het is; als vader en zoon in 
een team van brandweer Nistelrode landskampioen worden. In gesprek met twee generaties 
brandweermannen; vader André Verbruggen is al 27 jaar bij de brandweer en de 27-jarige 
zoon Tom Verbruggen intussen zeven jaar. “Tom zei op z’n derde al dat hij brandweerman 
wilde worden en intussen is hij als beroeps gestationeerd in Nijmegen”, vertelt vader trots, 
die de nationale titel met de brandweer winnen, als zijn mooiste moment bij de brandweer 
benoemd.

“Het hart zit me niet 
meer in de keel, maar 
het fanatieke blij ft”

Tom wilde altijd al brandweerman 
worden
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De visie van beiden is dat de mens 
niet een op zichzelf staand feno-
meen is. De mens maakt onderdeel 
uit van het universum. Elke erva-
ring van de mens heeft een doel in 
de ontwikkeling van mens en om-
geving. 

De opleiding evolutie psychologie 
die beiden gevolgd hebben is – 
heel summier - samen te vatten in 
de opvatting dat alles een reden, 
een betekenis en een doel heeft en 
dat alles met elkaar in verbinding 

staat. Dat als basis nemend maakt 
het veel in je leven duidelijk en kun 
je onderzoeken welke les je mag 
leren uit je situatie.

Eigenheid
Hoewel onderdeel van het grote 
geheel, heeft elk mens toch zijn 
bijzondere eigenheid. Die eigen-
heid geeft ons een gezicht, ka-
rakter en omstandigheden met de 
daarbij behorende leerprocessen. 

Bij mensen kan de eigenheid en 
daarmee de kracht, verstopt gaan 
onder de mantel van moeten, aan-
passen en stress. Voor Hilma was 
dat een van de dingen waarmee zij 
geconfronteerd werd in haar werk 

bij de begeleiding van jongeren 
met een Niet Aangeboren Hersen-
letsel, mensen in rouwprocessen 
en anderen. Het gevoel daarmee 
iets te moeten, werd duidelijker 
naarmate de bezuinigingen in de 

zorg te weinig ruimte lieten voor 
persoonlijke aandacht. Nu werkt 
ze, met meer voldoening, als vrij-
willigster in hospice De Oase. 

Mia was al eerder een ander pad 
ingeslagen. Het werk op school 
combineerde zij met 
bloesem- en kruidentherapie en 
voetreflextherapie in haar praktijk. 
Het verrijkt haar en zij wil verder 

op het pad de mensen te helpen 
op hun weg te hervinden naar hun 
eigenheid.

Liefde
Uitgaand van het universele dat 
alles liefde is en dat uitingen resul-
taat kunnen zijn van oorzaak en 
gevolg, moet je erkennen dat de 
mens in al zijn eigenheid bijzon-

der is. Veel vrouwen zoeken naar 
hun eigenheid en kern om weer in 
hun kracht te staan. Mia en Hilma 
vullen elkaar aan. Dat hebben ze 
ervaren in hun werk bij de Wereld-
winkel. Samen hebben ze besloten 
tot de groeigroep ‘Ontwikkel je 
vrouwelijke kracht’. 

Vier bijeenkomsten op woensdag 
of donderdag met theorie, oefe-
ningen en expressie. 

Meer informatie: Mia 0412-
452845/Hilma 06-49962574.

Heeswijk-DintHer – De eerste HaDee-kwis in maart 2014 was een 
groot succes. De organisatie hoopte op vijftig deelnemende teams, 
maar uiteindelijk stonden 95 groepen paraat. “De quiz leefde echt en 
iedereen had het erover”, herinnert mede-organisator Annemieke van 
der Aa zich.

na de eerste editie van de dorpsquiz was al snel duidelijk dat er een tweede 
HaDee-kwis zou komen. sinds de zomer zijn Annemieke en de zeven andere 
vrijwilligers van de organisatie bezig om een nieuw quiz in elkaar te zetten. 
“we hebben geëvalueerd en vonden het de moeite waard om door te gaan. 
De tweede quiz blijft in grote lijnen hetzelfde, maar we willen wel dat men-
sen intensiever moeten gaan zoeken.” De HaDee-kwis vindt plaats op vrijdag 
27 maart 2015. 

Hoe gaat het met de hadee-kwis?

1500 m2 speciaalzaak aan de IJsselstraat 4 Oss
T 0412 625 113  • www.vanhaarenwoninginrichting.nl

tapijt  vinyl  gordijnen zonwering  pvC-vloeren laminaat  karpetten
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2e Kerstdag open
11 tot 17 uur

Karpetten 
korting tot

40%

eLKe 5e 
Meter 

laminaat & pvc 

GratIS

maak van je huis, je thuis!

eLK 5e 
prODUCt 

ZonWEring

GratIS

eLKe 5e 
Meter 

tapijt & vinyl 

GratIS

eLKe 5e 
Meter 

gordijnstof 

GratIS

mia: ‘‘De mens in al zijn eigenheid is bijzonder’

De Passie
 van
 Mia van den Hurk 
 en Hilma Kraan 

Hilma en Mia bij een schilderij van Maria, de vrouwelijke kracht Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEEScH – De gezamenlijke interesse naar de processen van de mens 
heeft ertoe geleid dat Mia van den Hurk en Hilma Kraan hun ontwik-
keling gedeeltelijk parallel hebben afgelegd. Toch komen ze beiden uit 
een andere achtergrond. Hilma was als maatschappelijk werkster jaren 
actief in verpleeghuizen en Mia als groepsleerkracht  in het basison-
derwijs. 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Zaterdag 27 december gesloten

 De EchteBakker
Van Mook

Zondag 28 december van 13.00 tot 16.00 uur 

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode 
0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Smakelijke 
feestdagen

Zaterdag 27 december
gesloten

Zaterdag 27 december

Wij wensen iedereen 
fijne  feestdagen

en alle goeds voor 2015

ZLTO Bernheze geeft gezond 
cadeautje aan ‘bijzondere’ mensen

“Het is bijzonder om te mogen 
ervaren dat er ook spontaan, naar 
aanleiding van onze actie vorig 
jaar, ZLTO-leden hun producten of 
een financiële bijdrage aanbieden 
dit jaar. Het feit dat de kerstpakket-
ten zo warm zijn ontvangen, heeft 
ons weer volop energie gegeven 
om de actie te herhalen,” aldus 
Miranda Roefs - lid PR-groep.   

“Naast vele positieve reacties op 
ons idee, zijn er volop donaties ge-
daan door onze leden, maar ook 
van Rabobank BernhezeMaasland 
en van verschillende niet ZLTO-
leden. We hebben weer een fees-
telijk, eerlijk, gezond en voedzaam 
pakket kunnen samenstellen. Vorig 
jaar, bij het wegbrengen, werden 
we toch wel diep geraakt door het 
gevoel dat het écht nodig blijkt te 
zijn. De oprecht gemeende dank-
baarheid van deze mensen bezorg-
de ons kippenvel en het gevoel dat 

het op de goede plek terecht is ge-
komen. Via deze weg willen wij de 
leden van ZLTO Bernheze en alle 
andere donateurs bedanken voor 
hun bijdragen waarmee we dit ge-
baar hebben kunnen maken.” 

Kerstgedachte 
“We zijn trots op het feit dat onze 
agrarische sector in Bernheze 24 
uur per dag bezig is met het pro-

duceren en vermarkten van lek-
ker en gezond voedsel. Boeren en 
tuinders proberen mensen bewust 
te maken van het gevarieerde 
voedselaanbod dat we in Bernheze 
maken. Dat het gezond voedsel is, 
wat eerlijk geproduceerd wordt, re-
kening houdend met dier, mens en 

milieu. Veel mensen weten wellicht 
niet wat er allemaal van Bernhezer 
bodem komt en denken misschien 
ook dat deze producten duurder 
zijn dan in de winkels, maar dat is 
niet zo. Het zijn voedingsmidde-
len waar je niet alleen een heerlijk 
kerstmenu mee kan samenstel-
len, maar die elke dag lekker zijn! 
Met onze streekproductenpakket-
ten hebben wij een gebaar willen 

maken dat bij onze kerstgedachte 
past; dat ook mensen die het wat 
minder hebben een feestelijke en 
gezonde kerstmaaltijd op tafel 
kunnen zetten”, besluit Miranda. 

Dankzij Bernhezer boeren een gezond en lekker voedselpakket Tekst: Hieke Stek Foto: ZLTO

BERNHEZE - Vorig jaar heeft de PR-groep van de ZLTO vanuit de agrarische sector een bijdrage geleverd 
om ‘bijzondere’ mensen een warm kerstgevoel te geven. Het idee lijkt op het initiatief van de voedselbank: 
agrariërs die hun producten gratis aanbieden, zodat er een mooi voedselpakket samengesteld kan worden, 
om aan deze doelgroep cadeau te doen. 

Mensen bewust Maken van het gevarieerde 
voedselaanbod uit bernheze

1 + 1 GRATIS

Bestel Online op
www.bikers.nl

Tot wel 50% Korting!

Hoe gaat het met de hadee-kwis?
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KBO Bernheze
kBO BernheZe
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen

kBO Bernheze: 
iets extra’s?
BERNHEZE - December is vaak een 
dure maand. Misschien komt u 
voor een extraatje in aanmerking. 

Als u een bijstandsuitkering hebt of 
een inkomen tot maximaal 110% 
van de geldende bijstandsnorm, 
komt u voor een tegemoetkoming 
in aanmerking. Dat wil zeggen dat 
uw netto maandinkomen, exclusief 
vakantiegeld, huur– en/of zorg-
toeslag en eventueel eigen vermo-
gen, per 1 september 2014 niet 
hoger is dan: € 1090,99 voor een 
alleenstaande óf € 1501,69 voor 
een (echt)paar. Deze tegemoetko-
ming is belastingvrij. De ontvangst 
ervan heeft geen gevolgen voor 
uw huur- en/of zorgtoeslag of de 
eigen bijdrage in de zorg.

Wie op 1 september 2014 een bij-
standsuitkering heeft, of een an-
dere vergoeding heeft ontvangen 
van Optimisd, heeft het geld auto-
matisch op de rekening gestort ge-
kregen, eind november (week 48). 
Zij hoefden daarvoor niets te doen.
Deze tegemoetkoming bedraagt:
€ 100,- voor gehuwden/samen-
wonenden;
€ 90,- voor een alleenstaande ou-
der;
€ 70,- voor een alleenstaande.

Degenen die geen bijstandsuit-
kering ontvangen of geen ver-
goeding hebben ontvangen van 
Optimisd in 2014, kunnen een 
aanvraagformulier downloaden 
van de website: 
www.optimisd.nl/digitaal+loket. 
Kopje aanvraagformulieren down-
loaden.

Als u nog niet op de hoogte was 
van deze regeling, dan kunt u tot 
uiterlijk 31 januari 2015 een aan-
vraag indienen. 
Optimisd heeft een speciaal te-
lefoonnummer opengesteld voor 
informatie over deze koopkracht-
tegemoetkoming: 
tel: 0413-750350, maandag t/m 
donderdag van 13.30 tot 16.00 
uur. Voor hulp met het invullen 
van het aanvraagformulier kunt u 
ook terecht bij Optimisd in Veghel, 
Frisselsteinstraat 6, van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
Het is raadzaam van tevoren con-
tact op te nemen.

kBO Vorstenbosch 
sluit 2014 af

VORSTENBOScH - Nadat eerder 
in de week de interne biljartcom-
petitie, waaraan 36 spelers deel-
namen, afgesloten werd met de 
finale met als winnaar Ruud de 
Bruijn, sloot KBO Vorstenbosch 

2014 af met haar jaarlijkse kerst-
viering.
 
Zo’n 160 leden kwamen donder-
dagavond 18 december bij elkaar 
om gezamenlijk een door pastoor 
Ouwens opgedragen mis bij te 
wonen. Het parochiekoor zong a 
capella enkele kerstliederen, waar-
bij veel aanwezigen in samenzang 
meededen. Tijdens de eucharistie-
viering werden de dit jaar overle-
den leden herdacht. Na dit mo-
ment van bezinning, volgde een 
kerstkoffietafel en kon er volop 
gebuurt worden.

Aan mevrouw Jo van den Berg-
Hendriks werd, vanwege haar 
25-jarig lidmaatschap, de KBO-
Brabant oorkonde uitgereikt. Tij-
dens een korte huldiging mocht 
zij ook een groot kerststuk in ont-
vangst nemen. De Nistelrodense 
toneelgroep ‘Van alles wè’ bracht 
een goed gespeeld en komisch 
stuk op de planken, wat bij de aan-
wezigen goed in de smaak viel.

De lange avond werd afgesloten 
met de verloting van kerststuk-
jes die door eigen vrijwilligers ge-
maakt waren. In zijn afsluiting 
wenste de voorzitter alle aanwezi-
gen fijne feestdagen toe en hoopte 
verschillende leden weer te mogen 
ontmoeten tijdens de nieuwjaars-
receptie op 2 januari 2015. 
Tevens kondigde hij de jaarverga-
dering van 14 januari aan.

Smaakvolle 
kerstviering kBO 
nistelrode
NISTELRODE - De tribune van CC 
Nesterlé zat vrijdagmiddag 19 de-
cember weer vol voor de kerstvie-
ring van KBO Nistelrode. 

In het eerste deel werden de tech-
nische mogelijkheden van cc Nes-
terlé volledig benut. Het senioren-
koor zong kerstliederen, waarvan 
de teksten werden geprojecteerd 
op het grote scherm. Pastoor Ou-
wens sprak een mooie kerstge-
dachte uit. 
Een hoogtepunt was het kerstver-
haal. Te horen was een zeldzame 
opname van Ad de Laat met het 
verhaal van Mieke Bessem. Ignace 
van Dommelen zorgde voor toe-
passelijke dia’s. Wim Timmers las 
een kerstgedicht, dat in het teken 
stond van de strijd tegen kinder-

kanker. Tot besluit van het eerste 
deel luisterde het publiek naar 
‘Kerstazzie’ van Ger coppens. 
Hierbij had Harrie van Grinsven 
beelden gezocht. 
In de pauze was Peter van de Ak-
ker met zijn medewerkers van Par-
tycentrum ’t Maxend aanwezig 
om de aanwezigen te trakteren op 
een bordje ‘petazzie’ met gehakt-
bal. Dit viel goed in de smaak.

Het tweede deel werd ingevuld 
door toneelgroep ‘Van alles wè’ 
met een mooie voorstelling. Al met 
al een goed geslaagde middag. 
Een aanwezige reageerde: “Mijn 
vrouw en ik willen de organisatie 
complimenteren met de prachtige 
kerstmiddag. We hebben, even-
als alle andere aanwezigen en dat 
weet ik zeker, genoten van deze 
mooie middag. De KBO, een zeer 
grote vereniging, waardig. 
Ga zo door en we kijken al reik-
halzend uit naar het jubileumjaar 
2015!”

www.kijkmij.info | www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.
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50% korting
op monturen

Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

in combinatie 
met een 
opruimer 
nog eens 
10% extra 
op de glazen

De opruiming loopt tot eind december

nistelroDe – De Stichting Dorpsraad Nistelrode organiseerde eind 
2013 een bijeenkomst om te kijken of er een draagvlak is voor één 
centraal loket voor de zorgvraag. “Mensen hebben moeite de weg naar 
de juiste zorginstelling te vinden”, concludeerde Arie Kemps, voorzit-
ter van de dorpsraad.

naar aanleiding van de bijeenkomst schreef de dorpsraad een ondernemers-
plan waarin de zorgbehoeften van nistelrode centraal staan. in dit plan wordt 
onder andere gesproken over een netwerk van opgeleide vrijwilligers in de 
wijk of buurt die voor vragen van burgers aangesproken kunnen worden. “De 
gemeente is enthousiast en heeft al een stukje subsidie toegezegd”, vertelt 
kemps. De dorpsraad heeft momenteel nog verbindingsgesprekken met de 
vier welzijnsorganisaties. Binnenkort hoopt de dorpsraad het ondernemers-
plan ten uitvoer te brengen.  Zie ook pagina 4

Hoe gaat het nu met 
het zorgplatform Nistelrode?
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meedenken, meepraten: TipmooiBernheze.nl
denkT eChT iedereen heTZeLFde? meTen iS WeTen!

Inwonerspanel
Bernheze Media gaat de samen-
werking aan met onderzoeks-
bureau TOP-onderzoek, dat in-
wonerspanels uitvoert. Rian van 
Schijndel: “Burgers van Bernheze 
kunnen zich inschrijven voor het 
panel, waarna ze regelmatig een 
enquête ontvangen. Door middel 
van deze enquête kan de burger 
meedenken en meepraten over de 
gemeente. Op deze manier kun-
nen wij als krant nog dichter bij 
de burger komen te staan.” Het 
resultaat wordt uiteindelijk, statis-
tisch of in een redactioneel, gepu-
bliceerd in DeMooiBernhezeKrant. 

De enquêtes
De deelnemende inwoners krij-
gen ongeveer een keer per maand 
een enquête toegestuurd. Martijn 
Hulsen van TOP-onderzoek: “Met 
ons burgerpanel kunnen we te 
weten komen wat er speelt bij de 
gemiddelde inwoner uit Bernheze. 
We hanteren een brede uitgangs-
positie, waar jong en oud gebruik 
van kan maken. Door de uiteen-

lopende vragen, is het voor alle 
deelnemers interessant om mee te 
praten. Het invullen van een en-
quête duurt enkele minuten en de 
onderwerpen zijn sterk afhankelijk 
van de actualiteit.”

Representatief 
Om het onderzoek representa-
tief te maken, is er een minimaal 
aantal respondenten nodig. Mar-

tijn: “We moeten ervoor zorgen 
dat de steekproef representatief 
is. De groep ondervraagden moet 
een juiste en goede afspiegeling 
van de gehele bevolking in Bern-
heze zijn. Dit toetsen we aan de 
hand van allerlei factoren; zoals 
leeftijd, gezinsopbouw en culturele 
activiteiten. Mochten er bepaalde 
groepen mensen onderbelicht zijn 
in het panel, dan wordt er speci-

fiek naar deze doelgroep gezocht, 
bijvoorbeeld via sociale media en 
via drukwerk. We kunnen vragen 
wegleggen per kern en kunnen re-
sultaten bekijken per leeftijd, per 
kern, per geslacht en ga zo maar 
door. Alles is mogelijk.”

Respondenten 
Heidi Verwijst: “Bernheze is de 
zesde gemeente waar TOP-onder-
zoek met een burgerpanel aan de 
slag gaat. DeMooiLaarbeekKrant 
ging ons voor en met succes, ze 
hadden 280 respondenten nodig, 
maar zitten nu al op meer dan 500. 

Wij denken dat mensen heel graag 
meepraten en meedenken over de 
gemeente.” 

Meedenken, meepraten 
De komende maanden staan in het 
teken van het werven van respon-
denten. Naar verwachting gaat in 
maart 2015 de eerste vragenlijst 
naar de deelnemers.

Meedenken over Bernheze, meepraten over je eigen dorp. Meld je nu aan voor het burgerpanel!

“Wij horen vaak: ‘Als ze alle inwoners van 

Bernheze zouden vragen, zou iedereen kiezen 

voor...’. Het is tijd voor een burgerpanel, 

je hoeft je naam niet op te geven. 

Je blijft anoniem. Het enige dat je hoeft te 

doen is het juiste antwoordhokje aanklikken 

op www.tipmooibernheze.nl. Bij minimaal 

250 respondenten, zoals we dat noemen, 

kunnen we aan de slag 

met het burgerpanel.”

BERNHEZE – Hoe denk jij over de verkeersveiligheid in jouw kern? Is het woningaanbod voldoende in de 
gemeente? En zijn de veranderingen in de zorg voldoende belicht? Het zijn slechts een paar vragen waar we 
binnenkort wellicht het antwoord op weten. Althans, hoe de burgers hierover denken. Meld je, in enkele 
minuten, aan als respondent en doe mee. 

TipMooiBernheze.nl
Wil je meedoen? 
Ga dan naar 
www.tipmooibernheze.nl 
en meld je aan!

Verkeers-

situaties 

Bernheze
veilig?

Meedenken, meepraten Geef periodiek je mening over actuele

onderwerpen in Bernheze

Woning-
aanbod 

voldoende?

Meedenken, meepraten Geef periodiek je mening over actuele

onderwerpen in Bernheze

Zorgveranderingen 

duidelijk 

gecommuniceerd?

Meedenken, meepraten Geef periodiek je mening over actuele

onderwerpen in Bernheze

Zorgveranderingen 

gecommuniceerd?
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Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of de gewenste occasion nog 
beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de vaste openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

 RDW gecertificeerd

5384 SE AUTO’S wenst u fijne feestdagen

AUTO’S Vinkelsestraat 113a - 5384 SE Heesch - M 06 - 33 05 03 06- E info@5384seautos.nl

www.5384SEAUTOS.nl

Merk  Jaar Kmstand  Prijs  
Audi A5 3.0 TDI quattro Pro Line 2011 60.209 € 29.999,-
Camper capron sunlight a 728 6-persoons 2013 23.000 € 47.900,-
Camper Mc Louis, incl. btw 2000 55.895 € 36.900,-
Camper LMC explorer I698G 2012 11.600 € 54.900,-
Can-Am Spyder  2011 14.637  € 13.990,-
Citroen Berlingo 1.6-16v Multispace 2x Schuifdeur 2013 11.926 € 13.999,-
Citroen C4 1.6 HDi Ligne Business, incl. btw 2014 16.079  € 18.999,-
Ford Cmax 1.6 trend metall, airco, LMV PDC, NIEUWE AUTO  8-2013 3.000 € 17.490,-
Ford Fiesta TITANIUM 1.6TDCI, Nieuw Model 2013 11.102  € 12.990,-
Ford Fiesta 1.0 ECOBOOST TITANIUM 100pk, 3-drs. 2014 2.074  € 13.999,-
Ford Fiesta 1.4 96 pk Titanium zwart metaal 5-drs.  5-2011 68.000 € 9.950,-
Ford Ka 1.2 TITANIUM airco 2013 9.462 € 8.999,-
Hyundai ix20 1.4 drive 2012 9.500 € 12.990,-
Hyundai i20 1.2i i-Vision 2013 3.763 € 9.999,-
Hyundai ix35 1.6i GDI i-Vision 2013 11.149 € 19.999,-
Kia Picanto 1.0 CVVT 2011 33.700 € 6.599,-
Kia Picanto 1.0 cwt, comfort, pack 3-drs zwart metall, airco, LMV 2-2014 6.000 € 8.499,-
Mitsubishi Outlander 2.2di-d intense 7-persoons, ex BPM 2011 61.000 € 13.500,-
Nissan Pixo 1.0 Acenta 2010 36.037 € 5.190,- 
Nissan Pixo 1.0 Acenta 2010 60.477 € 4.890,-
Nissan Pixo 1.0 Look airco 2013 12.665 € 6.750,-
Nissan Pixo 1.0 Acenta automaat 2010 40.090 € 6.390,-

Merk  Jaar Kmstand  Prijs 
Nissan Pixo 1.0 Acenta 2012 15.806  € 6.150,-
Nissan Pixo 1.0 Acenta 2010 26.721  € 4.999,-
Nissan Qashqai 1.5 dCi Tekna, incl.btw 2014 10.850  € 25.990,- 
Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex Edition, 3-drs. 2011 32.080  € 8.750,-
Peugeot 107 1.0-12v xs, automaat 2009 46.958 € 5.390,-
Peugeot 207 1.4vti 16v xs, SW 2008 79.843 € 7.199,-
Seat Ibiza 1.2 TDI COPA Plus Ecomotive, SW 2010 72.591 € 9.400,-
Seat Leon 2.0 TDI FR 2012 29.150 € 17.950,-
Skoda Fabia 1.2 TSI Monte Carlo 2013 14.022 € 11.690,- 
Suzuki Alto 1.0 Comfort 2012 20.798 € 5.790,-
Suzuki Alto comfort + airco 2011 20.765 € 5.899,-
Suzuki Alto comfort cabrio top 2010 67.591 € 5.490,-
Suzuki Alto 1.0 automaat Comfort Plus 2011 18.848 € 7.890,- 
Suzuki Alto 1.0 Comfort 2010 29.812  € 5.190,-
Suzuki Alto 1.0 Cool Comfort cabrio top 2010 42.997 € 5.790,-
Suzuki Alto 1.0 Exclusive automaat 2010 77.168 € 6.799,- 
Suzuki Swift 1,2  roodmetall 3-drs.  2-2012 41.815 € 8.990,-
Suzuki Swift AUTOMAAT! 2013 9.104  € 12.490,- 
Suzuki Swift SPORT! 2013 13.259 € 12.990,-
Suzuki SX4 1.6 comfort airco 2012 23.700 € 11.950,-
Toyota Verso-S 1.3vvti aspiration 2012 13.267  € 15.990,-
Volvo V60 D3 Summum wit, navi, leer, automaat, PDC, LMV, incl.btw 9-2011 60.000 € 24.950,-

Alle informatie en prijzen zijn onder voorbehoudt van fouten en wijzigingen.

VERWACHT

VERWACHT

VERWACHT

VERWACHT
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BERNHEZE - De Bond van Alleen-
gaanden Kring uden is op zoek 
naar nieuwe leden.

De Bond van Alleengaanden Kring 
Uden is een vereniging waarvan 
de meeste leden weduwe of we-
duwnaar zijn, in de leeftijd van 60 
jaar of ouder. De leden komen uit 
Uden, Veghel en de omliggende 
dorpen. De vereniging bestaat al 
ruim dertig jaar en is ontstaan uit 
de ZLTO. 
Ieder maand, behalve in de twee 

zomermaanden, wordt er iets ge-
organiseerd zoals een uitstapje, een 
bowlingmiddag of een brunch. 
De vereniging is geen datingclub, 
de contributie bedraagt slechts 
€ 5,- per jaar. Voor meer infor-
matie of aanmelden: Diny van de 
Burgt in Boekel: 0492-322143, 
Toon van Berlo in Boekel: 0492-
321733, Henk van de Ven uit Zij-
taart: 0413-365242, Harrie van de 
Meerakker uit Heeswijk-Dinther: 
0413-291689, Thea Donkers uit 
Boerdonk: 0492-465653.

Bond van alleengaanden 
kring uden zoekt leden 

van 11.00 tot 17.00 uur

vuurwerkvuurwerkHet mooiste

van Nederland

www.intratuinvuurwerk.nl

Intratuin Veghel 
Heuvel 11. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Hondentrimsalon 
Chateau Animaux

Voor de volledige 
vachtverzorging: 

wassen, knippen en plukken.
Bel voor een afspraak.

Jetty van de Leest
Laag beugt 3c

Heeswijk-Dinther
06-31780198/0413-293294

Kinderopvang De Benjamin, Maxend 6 te Nistelrode
0412-611942 – info@debenjamin.nl  - www.debenjamin.com

Mocht u geïnteresseerd zijn 
dan bent u van harte welkom 
voor een rondleiding! 
Mirjam Verbruggen en Inez van Kessel

Wij zien u samen met uw kind(eren) 
graag tegemoet!

Als het niet bewolkt is, kunnen de 
bezoekers kennismaken met een 
aantal bekende en minder beken-
de sterren en sterrenbeelden; denk 
aan de Poolster, capella, Grote 
en Kleine Beer, Aldebaran, Orion, 
castor en Pollux, Stier, Tweelingen, 
cassiopeia en Pegasus.
De grote telescoop wordt ge-

richt onder meer op de bijna volle 
Maan, de reuzenplaneet Jupiter en 
zijn grootste manen, dubbelsterren 
en het Zevengesternte of Plejaden. 
Het moet wel onbewolkt zijn om 
dit alles te kunnen zien.
Met Driekoningen in het vooruit-
zicht, is er op 2 januari opnieuw 
een presentatie over de Ster van 

Bethlehem. Dat is het bekendste 
astronomische verschijnsel dat in 
de Bijbel wordt beschreven. In de 
loop der tijden zijn tal van the-
orieën uitgedacht om de Ster te 
verklaren. Algemeen wordt aan-
genomen, dat christus niet in het 
jaar 1 is geboren, maar wanneer 
dan wel, is niet precies bekend. In 
het decennium voor het begin van 
onze jaartelling, waren er veel ster-
renkundige fenomenen die voor 
astrologen van bijzondere beteke-
nis geweest zullen zijn. In de pre-
sentaties wordt een aantal van die 
bijzondere hemelverschijnselen be-
sproken. Wie weet was één daar-
van de Ster van Bethlehem. 

Entree sterrenwacht: € 5,- 
(kinderen t/m 12 jaar: € 3,-).
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 5383 KT Heesch 

Groepen kunnen op andere dagen 
en tijden terecht. Bel voor een af-
spraak: 0412- 45 49 99. 
Meer informatie: 
www.sterrenwachthalley.nl.

Ster van Bethlehem bij Sterrenwacht halley

HEEScH - Sterrenwacht Halley in Heesch is op vrijdagavond 2 januari 
voor publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt 
ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt.

fotocluBBernheze

ik ben henk van ballegooij, hobbyfotograaf en lid van de 
fotoclub FC bernheze. Fotograferen doe ik al vanaf mijn 
15e jaar en ik heb dus ruim 40 jaar ervaring. in die 40 jaar 
is er veel veranderd in de manier waarop je  fotografie 
kunt toepassen. het lijkt eenvoudiger geworden, 
betaalbaar en beter bereikbaar voor iedereen. de grenzen 
liggen nu veel meer bij de creativiteit van de fotograaf zelf 
en niet meer bij de techniek van de fotocamera of het 
maken van een afdruk van het vastgelegde beeld.
persoonlijk lig ik vaak met mezelf in de clinch om uit te 
zoeken wat ik nu zelf nog onder fotografie versta of wat 
ik meer als bewerking achteraf zie en of dat nog wel bij 
fotografie hoort. 
bij analoge fotografie kon je met het filmpje en in de doka 
nog wel wet manipuleren, maar de gemaakte foto was 
grotendeels bepaald door de fotograaf met zijn camera. 
zeker als je diafilm gebruikte.
nu - in het digitale tijdperk - kan de manipulatie,  na  
het maken van het digitale fotobestand, een heel eigen 
dimensie krijgen. kunst is het zeker.
bij fotoclub FC bernheze vind ik dat er volop ruimte is 
om alle vormen van creativiteit rondom fotografie met 
elkaar te delen en van elkaar te leren. samen met andere 
mensen met fotografie bezig zijn, is al zeer de moeite 
waard, maar als je zelf merkt dat nieuwe dingen lukken, is 
dat prachtig en geeft het je een kik om door te gaan.

De LeDeN sTeLLeN ZIcH VOOR MeT HUN BesTe FOTO’s. HUN 
INsPIRATIe eN cReATIes VOOR De INWONeRs VAN BeRNHeZe. 

heNk vaN Ballegooij

22 sept 2012

Molen de Vlijt

Kasteel Heeswijk

Textielmuseum

Molen Zeldenrust

Openluchtmuseum

Watermolen
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Heesch - Jip Roumen (18)

“Kerst vier ik de ene dag met mijn vriendin en haar familie en de 

andere dag met mijn eigen familie. We gaan ook een dagje naar 

Valkenswaard en een avond stappen. In januari ga ik op wintersport 

naar Oostenrijk. In de zomer ga ik ook op vakantie, maar weet nog 

niet waarheen. Verder hoop ik in het nieuwe jaar veel te kunnen 

werken.”

Heeswijk-Dinther - Carel van Eerd (11)“Kerst vind ik leuk en gezellig. Ik vier het samen met mijn familie. 
Volgend jaar ga ik naar de brugklas, maar dat vind ik eigenlijk niet 
zo spannend. Het leukste van volgend jaar vind ik de zomer, want dan 
gaan we op vakantie. In de zomervakantie gaan we naar Turkije.”

Loosbroek - Eef van Uden (72)

“Met Kerst is de familie bij elkaar en vier ik met de kleinkinderen. 

Met oud en nieuw zijn mijn vrouw en ik met zijn tweeën. Om twaalf 

uur kijken we vuurwerk en feliciteren we de buren. Voor mij is het 

afwachten wat 2015 gaat brengen. Ik heb geen speciale plannen in dat 

jaar.” 

Nistelrode - John Romme  (52)

“Zo, het jaar zit er weer bijna op. Het einde van het jaar vier ik met 

familie. Dit jaar is een van mijn kinderen naar de middelbare school 

gegaan. Volgend jaar gaat een  van mijn kinderen naar groep 8 en de 

ander naar groep 5. Wat de rest van het jaar mij gaat brengen zal een 

verrassing zijn.”

Wa� vind� Bernh� � va� Kers� e� 
Ou� & Nieuw e� kĳ k� he� voorui� naar 2015?
BERNHEZE – Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Bernheze Media ziet het einde 
van het jaar als een sfeervolle periode, waarin teruggekeken wordt, maar kijkt ook 
graag vooruit. In 2015 hoopt Bernheze Media voor een nog mooiere krant te zorgen 
met de mooiste verhalen. Maar hoe kijkt de Bernhezenaar zelf naar het einde van het 
jaar en naar 2015? We gingen de straat op!  
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Heesch - Shoeraya van Grinsven (18)

“Kerst is gezellig samen zijn en eten met familie. Ik ga - denk ik - ook 

nog uit met vrienden. Volgend jaar hoop ik dat alles goed gaat met 

mijn studie. Ik kijk al erg uit naar mijn studiereis naar Andalusië in 

Spanje. Daar heb ik erg veel zin in.”

Vorstenbosch - Frans Heerkens (64) met kleinzoon Tjeu“Kerst vind ik speciaal. Hetzelfde geldt voor oud en nieuw. Ik vind wel dat er wat minder vuurwerk afgestoken mag worden en dat er in de plaats daarvan wat meer geld naar de mensen gaat die het nodig hebben. Volgend jaar hoop ik 65 te worden en dat dit grote mannetje naast mij gezond blijft.”Spanje. Daar heb ik erg veel zin in.”

Heeswijk-Dinther - Marcel Seegers en kleinzoon Robbert

“Kerst en oud en nieuw zijn de meeste sfeervolle tijden van het jaar. 

Bij ons staat er al een kerstboom en Robbert heeft meegeholpen hem op 

te tuigen. Hij heeft de kerstballen erin gehangen. Volgend jaar hoop ik 

vooral dat we allemaal gezond en gelukkig mogen blijven, want dat is 

toch het mooiste?”

Nistelrode - Jolanda van der Heijden, Elvira, Mirthe en 

Daniëlle
“Kerst en oud en nieuw is een gezellige en leuke tijd. Mirthe en Daniëlle 

kijken erg uit naar de kerstmusical en het kerstdiner op school. Elvira 

gaat zingen in het kerstkoor en gaat volgend jaar naar de middelbare 

school. Dit is de laatste keer dat ze Kerst viert op BS ’t Maxend.”

Vorstenbosch - Natascha Konings (37)
“Met Kerst ben ik samen met de mensen die mij dierbaar zijn. Dat vind 
ik gezellig en dan sta ik er even bij stil dat we het hier goed hebben, 
want dat is niet overal in de wereld zo. We wachten rustig af wat er 
volgend jaar gaat gebeuren. Ik hoop dat iedereen gezond blijft. Dat 
vind ik het belangrijkste.”

Loosbroek - Joris van de Ven (23)“Kerst is een gezellige tijd met familie, maar ik krijg er verder geen speciaal gevoel bij. Wat er het komende jaar gaat gebeuren is afwachten, maar ik wil wel een aantal festivals bezoeken. Misschien ga ik naar Sziget. Op dit moment studeer ik niet. Volgend jaar ga ik - denk ik - maar eens ‘prakkeseren’ wat ik wil gaan doen.”
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Heesch - Toos van Tilburg (74)
“Kerstmis en oud en nieuw betekenen veel voor mij. Dat komt van vroeger uit, we waren thuis met z’n elven dus hadden een groot gezin. Ik ben lekker gezellig thuis dit jaar en ik ga ook naar de nachtmis. Volgend jaar loopt het zoals het loopt. Ik ben blij als ik gezond blijf in 
2015. Dat is voor mij iets belangrijks.” 

Vorstenbosch - Rick Janssen (12) en Kevin van Uden (13)“Kerst vinden wij wel gezellig. Dan gaan we gourmetten met de familie. Oudjaar vinden we ook leuk, dan steken we allerlei soorten vuurwerk af. Wat we van volgend jaar moeten gaan verwachten, weten we eigenlijk niet zo goed. We spelen allebei in de C2 van Vorstenbossche Boys. Hopelijk worden we volgend jaar kampioen.” 

Heeswijk-Dinther - Monique van Zutphen (47)

“Kerst en oud en nieuw is een leuke tijd met familie. Gezellig bij elkaar 

met zelfgemaakt eten. In 2015 hoop ik dat de varkensprijzen gaan 

stijgen, want wij hebben een eigen varkensbedrijf. Daarnaast hoop ik 

dat het goed blijft gaan met mijn ouders, zij zijn allebei in de tachtig. 

Ik hoop ook dat het goed blijft gaan bij hockeyclub HDL.”

Loosbroek - Mieke van Grinsven (60)
“Kerst en oud en nieuw zijn allebei gezellig. Ik vind het leuk om dan 
spelletjes te doen met de kleinkinderen. De winter is een sobere, maar 
tegelijkertijd ook een mooie tijd. Na de jaarwisseling mag van mij snel 
het voorjaar komen. Hopelijk wordt 2015 een rustig jaar waarin ik en 
mijn kleinkinderen gezond blijven.” 

Nistelrode - Ria Kerkhof (69)
“Kerst en oud en nieuw vind ik een speciale tijd van het jaar. Daar kijk 
ik ieder jaar weer naar uit. Het hele jaar door beleef ik mooie momenten, 
want ik ben nog erg actief en ben bij veel dingen betrokken. Er is in het 
nieuwe jaar dus geen speciaal moment, maar meerdere momenten.”
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Con Fuoco treedt op met de 
Bende van Beuving 

Marij Wingens, voorzitter van 
con Fuoco, vertelt: “In juli kwam 
de uitnodiging bij het koor con 
Fuoco binnen om - samen met de 
Bende van Beuving - een optreden 

te verzorgen op 9 januari 2015 in 
cc Nesterlé. De Bende van Beu-
ving werkt vaak met plaatselijke 
koren voor de begeleiding. Koor 
con Fuoco reageerde hier meteen 

positief op omdat het weer een 
nieuwe uitdaging is. Vanaf oktober 
heeft con Fuoco de teksten en de 
muziek ontvangen en is vanaf die 
tijd aan het oefenen. Nu het koor 
enkele weken aan het repeteren is 
met de muziek en teksten van de 
Bende van Beuving, is iedereen en-
thousiast, zo ook tijdens de repeti-
tie op dinsdag 16 december. Ook 
het combo is druk bezig met het 
zich eigen maken van de teksten, 
ze kunnen voor deze avond de in-
strumenten laten voor wat ze zijn. 
Waar normaal bij de repetities de 
gezelligheid de boventoon voert, is 
nu iedereen erg fanatiek bezig. 

Met nog enkele weken voor de 
boeg, gaat het zeker lukken om 
de teksten onder de knie te krijgen 
en gaan we ervan uit dat het op 9 
januari een mooi optreden wordt. 
Aan de Bende van Beuving en ons 
con Fuocokoor zal het niet lig-
gen.”

Vrijdag 9 januari 20.15 uur
Meer informatie of kaarten 
bestellen: www.nesterle.nl.
Kaarten à € 12,50 
of 0412-859001.

NISTELRODE - De Bende van Beuving was dinsdag 16 december in Nistelrode om samen met het koor Con 
Fuoco te repeteren voor de uitvoering op vrijdag 9 januari in CC Nesterlé Nistelrode.

Tijdens de repetitie-avonden is het gezellig, maar vooral wordt er fanatiek gerepeteerd

HEEScH - Het aftellen is begon-
nen, vrijdag 9 januari is de eerste 
van vijf avonden pronkzitting van 
de Rooie Tesneuzik in Heesch. 

De artiesten zijn volop bezig met 
het oefenen van hun stukjes en 
zetten de laatste puntjes op de i. 
De toneelmeesters regelen alles 
achter de schermen en de tech-
nische commissie heeft nu extra 
werk door het nieuwe decor, een 
heus led-scherm.

De 100e uitvoering zal nog specia-
ler worden dan alle vorige uitvoe-
ringen. Er zijn nog enkele kaartjes 
beschikbaar voor donderdag 15 

januari, deze kaartjes zijn verkrijg-
baar bij boekhandel ceelen aan ’t 
Dorp in Heesch. De pronkzittingen 
zijn op 9, 10, 15, 16, en 17 januari.

Laatste kaarten voor pronk-
zitting rooie Tesneuzik

Evenals tijdens de drie voorgaan-
de (uitverkochte) edities in 2006, 
2009 en 2012, kan het publiek ook 
dit jaar, aan de vooravond van car-
naval, genieten van de samenwer-
king van Fanfare Aurora met lokale 
talenten. Dit jaar treden zangeres 
Iris Langedijk en zanger Mick van 
Haaren met het orkest op. Het 
programma wordt compleet ge-
maakt door een speciaal gastop-
treden van het carnavalsduo Pap 
& Pudding, onder meer bekend 
van de carnavalskneiter ‘confetti 
in mijn bier’. 

Het thema van het carnavalscon-
cert is ‘carnaval Mundial’. In een 
muzikale wereldreis brengt Aurora 
deze avond volks-, feest- en carna-
valsmuziek uit diverse landen. Alles 
wordt uit de kast gehaald om de 
toeschouwer alvast warm te ma-
ken voor carnaval. 

Uiteraard zijn Prins Porcus, Jeugd-
prins Porcellus, hun adjudanten 
en hun Raad van Elf van de partij. 
Maar ook ‘Grad en Ties’, Hofkapel 
de Dors(t)vlegels en de Dansgarde 
dragen hun steentje bij aan het 
carnavalsconcert. 

Voorverkoop
Kaarten kunnen tijdens de voorver-
koop op dinsdag 6 en woensdag 
7 januari tussen 19:00 en 20.30 
uur in De Pas (verkoop op volg-
orde van binnenkomst) gekocht 
worden. Kaarten kosten € 5,- per 
stuk, inclusief een consumptiebon 
en bewaakte garderobe . Net als 
voorgaande edities kan er gekozen 
worden voor kaarten in de zaal of 
op het balkon. Voor beiden geldt: 
op=op. Na deze twee voorver-
koopavonden kunnen eventueel 
resterende kaarten gekocht wor-
den bij De Pas.

Carnavalsconcert aurora 
met Pap & Pudding

HEEScH - Fanfare Aurora verzorgt zaterdag 7 februari in samenwerking 
met Stichting Carnavalsviering Heesch weer een carnavalsconcert in De 
Pas. Aanvang 20.00 uur.  

Ik heb er veel zin in. 
Op dinsdag 9 januari ga ik weer naar de Bende van Beuving van Ernest Beuving in CC Nesteré. Deze 
keer heeft Beuving een plaatselijk koor uitgenodigd, Con Fuoco. Het koor begeleidt hem, maar zingt zelf 
ook enkele liederen. Het koor en ook de geweldige band die Ernest Beuving heeft, zijn een wezenlijk 
onderdeel van de voorstelling. Allen samen vormen zij één familie, vandaar de naam ‘Bende’. Dit tekent 
de sfeer van de avond. Je voelt je erg op je gemak. Hij lijkt in die zin wel op Herman Finkers. 
De voorstelling is muziek, liedjes, teksten, imitaties, interactie met het publiek, aansprekende 
onderwerpen. Het wordt knap, mooi, vriendelijk en humoristisch gebracht. Een heerlijk avondje uit,
waarbij de glimlach vrijwel constant op je lippen ligt.
Vind je het gek dat ik daar veel ZIN in heb!?

Groetjes Mayke Hendriks

Voorverkoop 
Weverszittingen 
2015
Donderdag 8 januari 2015 van 
19:00 tot 20:00 uur
Locatie: Rainbow centre Nistelrode

De zittingen vinden plaats op 24 en 
31 januari in de Overbeek Nistelrode.

Nestelré, zo dichtbij, kom geniet en ontmoet
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Bezoek de 
mooiste showroom 
van Brabant!

Nistelrode
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Openingstijden
Maandag t/m vrijdag  09:30u t/m 17:30u
Zaterdag  09:30u t/m 17:00u

‘s Avonds kan ook, bel even voor een afspraak.

Canadabaan 18A
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412 610 557
badkamermarkt.nl

Ervaren adviseurs

Gert-Jan Verhallen
Jouw adviseur 

BEZOEK ONZE SHOWROOM IN NISTELRODE VOOR DE LAATSTE MODELLEN, INSPIRATIE EN ADVIEZEN

“Omdat zelf doen niet 
betekent dat je alles zelf 
hoe�  te weten.”

GROHE REGENDOUCHE 
GROHE EUPHORIA 
  badkamermarkt.nl/better

Mengkraan met aquadimmer en 160 mm 
regendouche en massage handdouche.

€299,00

BADMEUBELSET 
BRUYNZEEL BANDO
 badkamermarkt.nl/bando

Meubelset met spiegelkast, 
60 x 45 cm.

€895,00

WANDCLOSET
SPHINX RIMFREE 345
 badkamermarkt.nl/345

Elegant diepspoel wandcloset in 
een Rimfree uitvoering.

€269,00

SPECIALE

KOOPZONDAG
28 december

12.00 - 17.00 u

“ In de showroom 
viel alles op zijn 
plaats”
Jack en Mayke Hagens uit Wijchen in hun nieuwe badkamer.

Shoppen in de showroom van 

Badkamermarkt brengt het beste van 

een webwinkel en een showroom samen. 

Naast de overzichtelijke presentatie van 

badkamers en accessoires, krijg je met 

onze iPad snel extra keuze-informatie 

en inspiratie. Onze ervaren adviseurs 

helpen je bij het maken van keuzes en 

bij de verbouwing.

Jack en Mayke Hagens uit Wijchen in hun nieuwe badkamer.

een webwinkel en een showroom samen. 

Beautysalon La Vida biedt tal van schoonheidsbehandelingen
De geboren en getogen Heesche, 
cindy van Heumen rondde in 1995 
de opleiding voor allround schoon-
heidsspecialiste af in ’s-Hertogen-
bosch. Vrijwel meteen kon ze aan 
de slag in een vijfsterren hotel in 
Spanje. “Hier volgde ik ook inter-
ne cursussen en na anderhalf jaar 
kreeg ik de kans om te gaan wer-
ken op een cruiseschip. Dat was 
een mooie tijd, de gasten hadden 
allerlei nationaliteiten en genoten 
van een fijne vakantie en ik maak-
te die nog een beetje mooier met 
mijn behandelingen. Daarna heb ik 
nog in een aantal resorts gewerkt 
in diverse landen, waaronder een 
vijfsterren resort in Gran canaria. 
Hier heb ik gewerkt als supervisor. 
Al met al heb ik heel veel ervaring 
opgedaan voordat ik mijn eigen 
zaak hier in Heesch opende”, ver-
telt cindy in haar fraai ingerichte 
salon in de Wilhelminalaan. 

Huidverbetering
De schoonheidsspecialiste werkt 
met de producten van Guinot, the 
Facial Specialist. “Dit Franse merk 
staat op nummer één in Frankrijk 
en wereldwijd gezien in de top 
tien. Het is een geweldig merk en 
toch redelijk geprijsd.” De salon is 
voor zowel mannen als vrouwen 
en men heeft de keuze uit wel tien 
verschillende gezichtsbehande-
lingen en tal van massages. Ook 
pedicure en manicure behoren tot 
de mogelijkheden. Daarnaast kan 
men hier terecht voor Microder-
mabrasie, een behandeling voor 

huidverbetering en anti-aging, en 
voor Neoderma Bio-peeling: een 
behandeling die speciaal gericht 
is op mensen die last hebben van 
acne. Wie aanvullend verzekerd is, 
krijgt bij een acnebehandeling een 
vergoeding van hun zorgverzeke-
raar. Natuurlijk is men hier ook aan 
het juiste adres voor wimperexten-
sions, én permanente make-up, 
waarbij met de Hairstroke-metho-
de prachtige, natuurlijke wenk-
brauwen gecreëerd worden. 

cindy is hiervoor gecertificeerd 
door de GGD en is lid van An-
bos. De schoonheidssalon heeft 
nog een ongebruikte ruimte over. 
“Misschien is er wel een freelance 
schoonheidsspecialiste of masseur 
die nog een plekje zoekt? We kun-
nen elkaar dan mooi versterken.” 
Over de vraag wat ze het leukste 
vindt aan haar vak, hoeft ze niet 
lang na te denken. “Ik ben nog 
net zo gedreven als twintig jaar 

geleden, het is de liefde voor mijn 
vak én voor mensen. Zij gaan na 
een behandeling weer heerlijk ont-
spannen naar huis, het is echt even 
een time-out voor hen als ze hier 
zijn. Ik verzorg een totaalconcept, 
dus een juiste beoordeling van de 
huid en vervolgens de juiste be-
handeling. Daarnaast zijn voeding, 
levensstijl en onderhoud van de 
huid met de goede producten ook 
van belang om een mooie huid te 
behouden.”

Kijk voor het volledige aanbod op 
www.beautysalonlavida.nl

BeauTySaLOn La Vida
Wilhelminalaan 41
5384 KP Heesch
Tel. 0412 - 64 77 77

Cindy van Heumen bij haar productenlijn van Guinot 
 Tekst: Carla Admiraal Foto’s: Ad Ploegmakers

Advertorial

HEEScH - Beautysalon La Vida in Heesch is een schoonheidssalon met 
een breed en divers aanbod aan behandelingen. Cindy van Heumen 
startte haar bedrijf in 2001 in de Wilhelminalaan, maar hoort toch re-
gelmatig van klanten dat ze niet wisten dat zo’n prachtige salon ge-
woon in Heesch gevestigd is. Hoogste tijd dus voor een nadere ken-
nismaking.

Wilhelminalaan 41 herbergt La Vida Beautysalon



Woensdag 24 december 201416 
  

Beste
prijs

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van zaterdag 27 dec. 2014 t/m dinsdag 6 jan. 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

www.adcommunicatie.nl

Broodje frikandel 
of -pikante gehaktstaaf
zak à 8 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 6.99 / 8.49

Chinese 
tomatensoep
emmer à 1 liter
Diepvriesspecialist
Normaal 3.49

Rundvlees- of 
goulashkroket
schaal à 5 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

Mini satay box of
Tokyo garnalen mix
doos à 75/60 stuks
Asian Fingerfood
Normaal 13.95 / 16.95

Appelstrudel
doos à 600 gr.
Coppenrath&Wiese
Normaal 2.39

Boerenroomijs
bak à 2,5 liter
Diepvriesspecialist
Normaal 5.69

La Gondola 
roomijs
vanille

doos 
à 650 ml.
IJsco

Frites 
dik of dun
zak à 2,5 kg.
Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

Mini pizza
diverse varianten
doos à 12 stuks
Galileo. 
Normaal 2.69

4.49

2.79

1.99

10.99

3.99

1.99

1.99

Gratis tegen inlevering 
van 10 spaarpunten

of -pikante gehaktstaaf

Coppenrath&Wiese

Spaar-
kaart

dik of dun
zak à 2,5 kg.
Diepvriesspecialist

dik of dun
zak à 2,5 kg.
Diepvriesspecialist

DiepvriesspecialistDiepvriesspecialist

1.99

2 voor
4.99

Mini satay box of Frites 

Kleintje snack 
doos à 96 stuks
Normaal 9.99  7.49

Kleintje kip
doos à 50 stuks
Normaal 6.95  5.19

Mini frikandel
doos à 50 stuks
Normaal 4.59  3.39

Diepvriesspecialist

25% 
korting

fotocluBBernheze

hallo, mijn naam is arjan heesakkers (38 jaar) en 
ik woon in heeswijk-dinther. ik ben werkzaam als 
algemeen directeur bij heesakkers beton bv, een 
bedrijf dat op maat gemaakte prefab beton elementen 
maakt. voor dit bedrijf maak ik met veel plezier de 
foto’s die bestemd zijn voor bijvoorbeeld de website. 
Fotograferen doe ik puur als hobby en dat wil ik ook 
graag zo houden. ik vind het vooral leuk om naar 
buiten te gaan en te fotograferen. Mijn voorkeur gaat 
uit naar fotograferen met  daglicht, omdat ik dat 
het mooiste en meest natuurlijke licht vind.  om me 
breder te oriënteren heb ik de basisopleiding fotografie 
gevolgd aan de nederlandse fotovakschool te boxtel. 
nadat ik de basisopleiding succesvol afgerond had, 
ben ik medio 2012 gestart met de vakopleiding 
fotografie. de twee jaar durende vakopleiding heb ik 
één jaar gevolgd, daarna ben ik gestopt, omdat het 
niet helemaal aan mijn verwachtingen voldeed en het 
ook moeilijk te combineren was met mijn werk. ik ben 
lid geworden van FC bernheze om inspiratie op te 
doen en om bezig te blijven met fotografie. bijzonder 
leerzaam zijn de foto-opdrachten en het bekijken 
en bespreken van elkaars werk. vooral de excursies 
(zoals dit jaar naar den bosch) zijn de moeite waard. 

De LeDeN sTeLLeN ZIcH VOOR MeT HUN BesTe FOTO’s. HUN 
INsPIRATIe eN cReATIes VOOR De INWONeRs VAN BeRNHeZe. 

arjaN heesakkers

Pixelstick (schilderen met licht) Detail sint Jan Den Bosch

Amerikaanse Begraafplaats Margraten

Illustratieve foto Jack Daniëls

Drie generaties

aangePaSTe 
BeZOrging

  

Vrijdag 2 januari
in plaats van woensdag 

31 december
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Advertorial

kenniS en
 Onder STeuning 
bieden aan lokale 
gemeenschap

Frank Hanegraaf, initiatiefnemer 
van het spreekuur, vertelt: “Ik ben 
al jaren aanwezig op het spreekuur 
van de KvK om ondernemers van 
raad te voorzien op hun accoun-
tancy vragen. 

Wij staan iedere eerste woensdag 
van de maand van 15.00 tot 18.00 
uur voor u klaar tijdens een gra-
tis toegankelijk spreekuur op ons 

kantoor in Heesch (cereslaan 4, 
naast de Rabobank). Iedereen kan 
hier vrijblijvend binnenlopen om 
vervolgens in gesprek te gaan met 
een van de aanwezige specialisten, 
waarbij ze worden voorzien van 
een basisadvies. 
Hierna kunnen we gezamenlijk be-
palen of een verder adviestraject 
volgt. Om te garanderen dat de 
specialist die u wilt spreken voor 

u beschikbaar is, is het aan te be-
velen om van tevoren telefonisch 
uw afspraak te reserveren op 0412 
- 45 90 00 (receptie Van Soest & 
Partners). 

Wilt u op een ander tijdstip of 
datum een vrijblijvende afspraak 
maken, dan kunt u natuurlijk ook 
altijd dit telefoonnummer bellen of 
gewoon binnen komen lopen.

Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons 
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of 
zakelijke vraagstukken” 

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Maasdonk kunnen iedere eerste woensdag van de maand 

van 15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de cereslaan in 

Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel, 

lonen, dan wel accountancy gebied.

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Foto: Thomas Segers

OnZe dienSTen O.a.:

• Accountancy

• Belastingadvies

• Financiële administratie

• Salarisadministratie

• Personeelsadvisering

• Financiële planning

• Bedrijfseconomische 

ondersteuning

• Startersbegeleiding

• Fusie & overname

kerst in beeld in mooiBernheze
Foto’s: Marcel van der Steen, 
Ad Ploegmakers en DMBK
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Welk cultuurproject 
wint € 2.500,-?

Criteria
Het project moet:
- Origineel zijn.
- Met kunst en cultuur te maken 

hebben.
- Geïnitieerd zijn vanuit Bernheze 

en/of plaatsvinden in Bernheze.
- Een educatief karakter hebben.
- iIn samenwerking ontwikkeld 

zijn met diverse partijen en or-
ganisaties.

- Kennismaking met cultuur en 
kunst bevorderen.

- In 2014 uitgevoerd zijn of in 
2014 geïnitieerd zijn en op korte 
termijn worden uitgevoerd.

Iedereen kan een project voor de 
prijs voordragen. In de voordracht 
moet het volgende staan:
- Doelen en activiteiten van het 

project.
- Wanneer het project is uitge-

voerd of is geïnitieerd en wordt 
uitgevoerd.

- Bij de voordracht hoeft geen 
financiële verantwoording te 
worden afgelegd. Stuur de 
voordracht voor 31 januari 2015 

naar 
 k.vanden.akker@bernheze.org.

Wie wint de prijs?
Projecten die aan zoveel mogelijk 
criteria voldoen, maken de meeste 
kans om de cultuurprijs 2014 te 
winnen. De voorgedragen pro-
jecten worden begin 2015 door 
de werkgroep cultuurprijs beoor-
deeld. Het college van burgemees-
ter en wethouders beslist uiteinde-
lijk over de toekenning van de prijs.
Wilt u van tevoren overleggen 
over de mogelijkheden, neem dan 
contact op met Karin van den Ak-
ker van de gemeente Bernheze, te-
lefoon 0412-45 88 88.

BERNHEZE - De gemeente Bernheze looft elk jaar een Cultuurprijs uit. 
Elke vereniging, instelling of organisatie die een origineel kunst- en 
cultuurproject heeft uitgevoerd of organiseert, kan in aanmerking ko-
men voor deze prijs en een bedrag van € 2.500,- winnen. Projecten 
kunnen tot 31 januari 2015 worden voorgedragen.

kunst, cultuur en historie gaan samen

Wethouder Van Boekel was bijzon-
der blij met het kunstwerk dat hij 
ontving uit handen van twee leer-
lingen van BS Op Weg: Meggie 
van Zutphen en Thijs van Kessel. 
Als wethouder voor onder andere 
kunst en cultuur had hij tijdens zijn 
kennismakingsgesprek met cube 
laten vallen dat hij graag kunst-
werken van scholen op zijn kamer 
zou hangen. Daar heeft BS Op 
Weg nu gehoor aan gegeven.

Het schoolproject
Het project WAAR? werd ontwik-
keld door cube, met als doel leer-

lingen bewust te maken van hun 
eigen omgeving en deze leren ver-
woorden en verbeelden én ze te 
leren wat ‘waar’ is: je eigen waar-
heid of die van een ander? 1500 
Leerlingen van de groepen 4 t/m 
8 van de basisscholen in Bernheze 
maakten ieder op een plankje een 
eigen landkaart met fluoresce-
rende verf. De plankjes werden op 
kniehoge paaltjes samengebracht 
tot één groot Land-Art kunst-
werk, van bovenaf te zien als een 
enorme A1. Vanuit de lucht werd 
een foto gemaakt die een prachtig 
overzichtsbeeld van de A1 van bo-

venaf geeft, zowel overdag als in 
het donker.

De prachtige foto werd niet al-
leen door wethouder Van Boekel 
bewonderd, ook burgemeester 
Moorman kwam even binnen om 
met de kinderen te praten over de 
foto, het kunstwerk en het belang 
van die A1. De leerlingen, juf Lon-
neke van der Burght en directeur 
Ria Bongers waren vereerd met al 
die aandacht en wethouder Peter 
van Boekel was in zijn nopjes met 
het mooie kunstwerk.

V.l.n.r. Ria Bongers - directeur, Lonneke van der Burght - lerares, Peter van Boekel - wethouder gemeente Bernheze, 
Meggie van Zutphen en Thijs van Kessel - leerlingen groep 6 Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE – Wethouder Peter van Boekel mocht op 16 december een mooi ingelijste foto in ontvangst 
nemen van leerlingen van Basisschool Op Weg. De luchtfoto laat een overzichtsbeeld zien van de plek bij 
kasteel Zwanenburg, waar in 1944 geallieerde militairen zouden hebben moeten landen. Het vliegtuig met 
militairen die de plek hadden moeten markeren met een fluorescerende A1 herkenning, werd neergeschoten 
en de soldaten landden bij kasteel Heeswijk in plaats van kasteel Zwanenburg.

nistelroDe – Henri en Anne-Marie van den Hurk zet-
ten vorig jaar de Stichting Bloom op om aandacht te vra-
gen voor het syndroom van Bloom, een onbehandelbare 
aandoening. Mede door het benefietconcert ‘Nothing 
else Matters’ werd geld opgehaald voor onderzoek. 

“ons doel was om de gevolgen van Bloom beter te behande-
len”, vertelt Henri. Hiernaast was het belangrijk dat Bloom 
onder kinderartsen bekender werd. “een diagnose kan pas ge-
steld worden als de aandoening bekend is bij artsen.” Zonder 
diagnose kan een kinderarts groeihormonen voorschrijven, 
hetgeen een averechts affect heeft. Met het opgehaalde geld 
doet het UMC radboud onderzoek naar Bloom. op basis van 
tussentijdse bevindingen is al een kind behandeld. een goed 
teken. “in 2015 hopen we weer geld op te halen.” 

Hoe gaat het nu met 
stichtiNg Bloom?

aurora gets Serious: weer 
groot succes

Voor kinderen was er een heus 
kidscasino, een slagwerkworkshop 
en Kell’s kapsalon, waar gezorgd 
werd voor leuke kapsels. Ook voor 
ouderen was er veel te doen. Zij 
konden raden hoeveel keycoards 
er in een pot zaten, een gokje wa-
ren in het casino of de langste noot 
blazen. 
Prijzen werden gewonnen door 
Kevin Adriaans, die de meeste sla-
gen per minuut had bij het slag-
werk, Jim van Uden die het aantal 
keycoards wist te raden, Ruben 
van der Giesen die de beste was bij 
het kidscasino en Ilse Wijnen die 
meester was in het notenblazen. 
Zij blies de langste noot.

’s Avonds zorgden Syndicate en 
The Basement voor spetterende 
optredens en werd er tussen de 
bedrijven door aan het rad van for-
tuin gedraaid. Dankzij de gulle on-
dernemers uit Heesch en omstre-
ken gingen er leuke prijzen over 

in nieuwe handen. Aurora is de 
ondernemers bijzonder dankbaar 
voor de bijdrage in het resultaat 
dat zij nu kunnen overdragen aan 
Serious Request. Met steun van die 

ondernemers en de aanwezigen 
op het Aurora Gets Serious evene-
ment, kan Aurora een bedrag van 
€ 2.258,31 aan Serious Request 
doneren. Super!

HEEScH – De tweede editie van Aurora Gets Serious was een groot succes. De middag en avond van de 20e 
december konden de aanwezigen genieten van muziek, dans en spel. De mooie optredens van de leerlingen 
van balletschool Hanneke van der Stappen namen de bezoekers mee in de muziek en ook het optreden van 
Helma met haar gitaristen was prachtig. 



Woensdag 24 december 2014 19
  

Jaarprogramma hkk nistelvorst

NISTELRODE - Heemkunde Kring 
Nistelvorst in Nistelrode organi-
seert het jaar door interessante 
lezingen en andere avonden, ten-
toonstellingen, excursies en een 
kerstviering. 

Alle activiteiten - met uitzondering 
van de heemreis - zijn gratis voor 
leden. Niet-leden betalen voor de 
publieksactiviteiten een bijdrage, 
die per activiteit wordt vastgesteld. 
Nu lid worden biedt dus vele voor-
delen, zoals gratis deelname aan 

lezingen, excursies en een kerst-
viering. 
Leden kunnen deelnemen aan ac-
tiviteiten op het gebied van stam-
boomonderzoek, archeologie, 
collectieregistratie en meer. Elke 
maandagavond komen onder an-
dere de werkgroepleden bijeen in 
het heemhuis; er wordt dan ook 
gewerkt, maar het is er vooral ook 
gezellig. De kosten van het lid-
maatschap bedragen € 20,- per 
jaar en € 15,- per jaar voor het 
tweede lid uit hetzelfde huishou-
den.

Aanmelden als lid kan bij secretaris 
Rien van de Graaf, 
tel. 06-33587468 of per mail:  
secretaris@nistelvorst.nl of op 
maandagavond in het heemhuis, 
Maxend 3 in Nistelrode.

Jaarprogramma 2015
7 januari: Lezing met de titel 
‘koorts en honger’, door Hans van 
de Broek; 
4 februari: Jaarvergadering; 

4 maart: Lezing over ‘de schaap-
herder in deze regio’, door Dirk 
Geenen; 
14 maart: Bezoek aan ‘woonboer-
derij’ van Theo van Oort;
1 april: Buurtavond, uitleg met de 
mogelijkheden nieuwe versie van 
Adlib;
6 mei: Lezing over ‘grote gezinnen 
in Brabant’, door Ad Rooms;
24+25 mei: Pinkstertentoonstel-
ling; onder voorbehoud;   
3 juni: Avond met ‘oude’ filmpjes 
over Nistelrode, met medewerking 
van Broer van Gestel;
27 juni: Heemreis naar Deurne/
Asten; 
2 september: Buurtavond;
13 september: OMD tentoonstel-
ling, thema ‘Kunst en Ambachten’;
7 oktober: Lezing met de titel ‘Alle 
wegen leiden naar Rome’, door 
Ton cruijsen;
4 november: Thema-avond: ‘Soe-
pele rode wijnen tussen stevige 
stenen forten’, door Steef Pen-
nings;
16 december: Kerstviering.

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt 

ondernemers een compleet scala aan diensten. 

Op het gebied van accountancy, administratie, 

fi scale zaken, loonadministratie en advies op 

juridisch en/of bedrĳ fseconomisch terrein.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

DE LA SALLESTRAAT 8  5384 NK HEESCH   
T. 0412 624 855  WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

Voor Connect Accountants & Adviseurs is  
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met  
vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met 
vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor  
25 jaar en twee bronzen medailles voor  
12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie. 

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis, 
aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets 

over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze 
zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van 
ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij 
financiële en fiscale ondernemersvragen. En over 
de prestaties die onze mensen leveren om het  
voor u helder en efficiënt te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 

Tekst?

de LaaTSTe gaST

loosBroek – Sinds 1 augustus 2014 is Chantal Kanters beheerder van Cultureel 
Centrum De Wis. Ze zit daar helemaal op haar plek. “Het is een afwisselende baan 
en ik heb te maken met allerlei leeftijdsgroepen”, zegt Chantal.

onder het beheer van Chantal vonden er in De wis al leuke activiteiten plaats. er was een la-
dies night, een foute bingo en onlangs gaf cabaretier rob scheepers een oudejaarsconference. 
Maar naast de activiteiten, heeft Chantal met meer zaken te maken. “ik doe ook bijvoorbeeld 
de administratie, de pr en de inkopen”, vertelt Chantal, die fijn samenwerkt met zeven vrijwil-
ligers. in 2015 hoopt ze dat De wis loosbroek nog meer kan bieden. “ik wil dat er altijd iets 
te doen is.”

Hoe gaat het nu met chaNtal kaNters

Winnaar van de kleurwedstrijd in 
Heeswijk-Dinther is de 5-jarige Se-
bas van den Akker. Hij ontving uit 
handen van Riek van de Laar het 
serviesje van Aadje Piraatje en al-
vast één pak hagelslag. 
Sebas was erg blij met zijn prijs. 
Zijn moeder vond het zo’n leuke 
actie en omdat de boeken van 

Aadje Piraatje in de bibliotheek 
allemaal uitgeleend waren, kocht 
zij een tweede pak hagelslag. Zo 
krijgt Sebas ook nog het boekje 
Storm gratis!
Wij wensen Sebas veel plezier met 
zijn prijs en hopen dat hij mag ge-
nieten van veel boterhammen met 
(h)eerlijke hagelslag.

Prijsuitreiking kleurwed-
strijd aadje Piraatje

HEESWIJK-DINTHER - In samenwerking met de Bibliotheken Bernheze 
organiseerde de Wereldwinkel een kleurwedstrijd met als thema ‘Aadje 
Piraatje’. De bibliotheek leent boeken uit van Aadje Piraatje en de We-
reldwinkel heeft een uniek serviesje van dit piraatje. Bovendien ont-
vang je bij aankoop van twee pakken Fairtrade hagelslag het boekje 
Storm van Aadje Piraatje gratis.

Sebas van den Akker ontvangt zijn prijs
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NISTELRODE – De Kerst van vorig 
jaar kreeg voor Sanne Heijmans 
(10 jaar) uit Nistelrode nog een 
leuk staartje. Ze mocht namelijk 
vuurkoningin zijn tijdens de kerst-
boomverbranding en dat vond ze 
erg leuk. “Ik heb mijn vrienden en 
vriendinnetjes verteld dat ze zich 
zeker in moeten schrijven om ook 
vuurkoning of -koningin te wor-
den”, zegt ze.

Kinderen die meehelpen met het 
ophalen van kerstbomen voor de 
kerstboomverbranding, kunnen 
zich inschrijven om vuurkoning of 
-koningin te worden. Dit betekent 
dat je de brandweer mee mag hel-
pen. Ieder jaar wordt er één jongen 
of één meisje uitgekozen die deze 
titel een keer mag dragen. Sanne 
was vorig jaar de gelukkige. “Ik 
was echt blij. Het voelde alsof ik 
belangrijker was dan normaal. Ik 
mocht in de brandweerauto zitten 
en had ook een brandweerpak aan. 
Ik mocht alleen niet mee blussen.”

Sanne had vorig jaar ongeveer ze-
ven kerstbomen opgehaald en dit 
jaar wil ze weer bomen op gaan 
halen. “Maar ik ga me niet inschrij-
ven om vuurkoningin te worden, 
want dat ben ik al geweest. Ande-
re kinderen moeten ook een kans 
hebben. Ik heb tegen mijn vrien-
dinnetjes wel gezegd dat ze zich 
zeker moeten inschrijven, want het 
is heel erg leuk!”, zegt een blije 
Sanne.
Sanne’s broertje Bas is pas drie jaar, 
maar weet wel al wat hij later wil 
worden. “Sinds ik vuurkoningin 
ben geweest wil hij brandweerman 
worden! Ikzelf wil later niet bij de 
brandweer. Ik wil dokter worden”, 
besluit Sanne.  

AED verkoop, advies, training
EHBO cursus via E-learning én praktijk.

Oók: EHBO bij kinderen
Onder andere voor gastouders en kinderopvang

Heeswijk-Dinther - 06-44648681
0413-291070 - aed-thuis@home.nl

Altijd een AED binnen bereik:

- Bij u thuis
- In de buurt
- Bij uw bedrijf
- Bij uw vereniging

Altijd een AED binnen bereik:

-  BIJ U THUIS
-  IN UW BUURT
-  BIJ UW BEDRIJF
-  BIJ UW VERENIGING

WWW.AED-THUIS.NL

www.aed-thuis.nl

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

www.ouderaadhuisheesch.nl

We wensen iedereen fijne feestdagen 
en een smaakvol 2015

Nieuwjaarsdag
Donderdag 1 januari 

geopend vanaf 16.00 uur.
Proostend het nieuwe jaar in 

met een gratis glaasje champagne.

Vuurkoningin Sanne had een bevoorrechte positie bij de kerstboomverbranding  Tekst Matthijs van Lierop

‘het was erg leuk om vuurkoningin te zijn’

Dit jaar organiseert Stichting Jeugdbelangen wederom de kerstboom-
verbranding, in samenwerking met de vrijwillige brandweer Nistelrode. 
De bomen kunnen op zaterdag 3 januari tussen 13.30 en 16.30 uur 
ingeleverd worden op de Hoogbroeksesteeg (dat is de zandweg tus-
sen de Weidestraat en Donzel). Om 17.45 uur worden de lampionnen 
uitgedeeld op het plein bij Eetcafé ’t Pumpke en wordt de vuurkoning 

‘Geven aan elkaar’: Kinderen van 
de Bolderik geven kinderen uit de 
regio die het in velerlei opzichten 
moeilijk hebben, met Kerst een 
klein cadeautje. De Bolderik is één 
van de negen basisscholen die - in 
samenwerking met Ladies’ circle 
de Leijgraaf - hopen op deze ma-
nier de Kerst van ongeveer 1200 
kinderen een beetje meer kleur te 
geven. De kinderen van de Bolde-
rik laten met deze actie een ‘wens’ 
in vervulling gaan. 
Twee weken lang stond op school 
een kerstboom met hierin speci-
ale kerstbelletjes. De belletjes in 
de boom waren voorzien van een 
kaartje dat er uitgehaald mocht 
worden. Het ‘wenskaartje’ gaf aan 
voor wie een cadeautje gekocht 
kon worden. Vele pakjes werden in 
de manden onder de boom gelegd 
en aan het einde van die weken 
waren alle belletjes uit de boom.

‘Samen vieren’: Donderdag 18 de-
cember was het zover: kinderen 
kwamen ’s avonds vol verwach-
ting naar school met allerlei zelf-
gemaakte hapjes voor het kerst-
buffet. In de groepen werd aan 
feestelijk versierde tafels gegeten.  
Daarna liepen de kinderen in op-

tocht met hun zelfgemaakte lampi-
on een ronde door de wijk. Ouders 
wachtten hen op het schoolplein 
op. Daar stond chocolademelk en 
glühwein voor iedereen klaar. 
‘Samen vieren: Kinderen, ouders 
en team’, dat is één van de belang-
rijke pijlers van de Bolderik’, aldus 
directeur Joke Schopping.

geven aan elkaar en 
samen vieren

HEESWIJK-DINTHER - Dit jaar staat Kerst op basisschool De Bolderik in 
Heeswijk-Dinther in het teken van ‘geven aan elkaar en samen vieren’. 
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Voor de 18e keer de enige echte 

nisseroise
kletsaVond

een aVondVullend programma Vol lol en gein

donderdag 15 januari 2015
aanVang 20.00 uur - Zaal open Vanaf 19.00 uur

entree € 11,00

spetterend programma m.m.V.
ton Brekelmans
frank schrijen
BerrY knapen
ad Vermeulen

hans keeris
rien Bekkers

onder Begeleiding Van de nisseroise hofkapel

Maxend 22a  •  Nistelrode  •  Tel. (0412) 611 251  •  info@partycentrummaxend.nl
www.partycentrummaxend.nl          ’t Maxend partycentrumwww.partycentrummaxend.nl          

Vuurkoningin Sanne had een bevoorrechte positie bij de kerstboomverbranding  Tekst Matthijs van Lierop

‘het was erg leuk om vuurkoningin te zijn’

of -koningin bekendgemaakt. Daarna vertrekt de stoet rond 18.00 uur 
in een lampionnenoptocht naar de Hoogbroeksesteeg. De kerstboom-
verbranding start om 18.30 uur. 

Voor vragen over de kerstboomverbranding kan gebeld worden naar 
0412-610250.

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

Voor zorgeloze feestdagen 
Wij bezorgen op alle feestdagen

Bestel makkelijk en snel op www.bbqenzo.nl Bel 0800-2008

25% korting 
op mooie horloges van de merken:

Prisma
Edox

Jacob Jensen
Danish design

Christinastraat 4, 5384 KL Heesch
0412-452087 

Openingstijden: vrijdag 9.30-20.00 
uur en zaterdag 9.30-16.00 uur.
Ook mogelijk op afspraak

*  Geldig op het gehele kerstassortiment en alleen tijdens de looptijd van de krant.
Levende kerstbomen en kerstgroen zijn uitgesloten van deze actie.
Niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen.

40%korting

OP=OP!VANAF 27 DECEMBER 2014

               op alle kerst- 
en diverse 
sfeerartikelen*.

Intratuin Veghel 
Heuvel 11, 0413-350816, 
www.intratuin.nl 

Levende kerstbomen en kerstgroen zijn uitgesloten van deze actie.
Niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen.Niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen.Niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen.

               op alle kerst-                op alle kerst- 
*

VANAF 27 DECEMBER 2014 OP=OP!VANAF 27 DECEMBER 2014

Winnaars 
gratis kaartjes 
herrie uit 
nazareth
Monique Smits
Theo v.d. Heuvel
Dianne van der Aa
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Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure
Thea en Eline van Dijk

Wij wensen u 
fijne feestdagen 
en een goed 2015

HeescH – Anthony van Bakel van Van Bakel Elektro Eco noemde begin dit jaar 2014 
het jaar van de oplaadpalen, als gevolg van de subsidie (€ 750,- van de gemeente) en 
de fiscale voordelen. “De ontwikkeling van de elektrische auto is nog steeds goed”, 
zegt Anthony bijna een jaar later.

Meer elektrische auto’s 
leiden tot meer op-
laadpalen. “op diverse 
locaties staan inmiddels 
oplaadpalen, hoeveel 
het er in de gemeente 
precies zijn, durf ik 
niet te zeggen.” Vol-
gens Van Bakel zal het 
aantal elektrische auto’s 
toenemen in 2015. “er 
is markt voor. en als 
je een bedrijf hebt met 
een oplaadpaal voor de 
deur, biedt je een stukje 
service. Voor bedrijven 
kost een oplaadpaal bijna niets door de fiscale voordelen.” 

Hoe gaat het nu met de oplaadpaal?

HeesCH – In januari richtte Madelon in Heesch 
konijnenopvang Hazel op. De opvang geeft op dit mo-
ment plek aan zo’n tachtig konijnen. “Ik ben blij met 
elk konijn dat we een plekje kunnen geven”, vertelt 
Madelon. 

“Het gaat beter dan verwacht. Het gaat zelfs goed”, vertelt 
Madelon. De opvang groeide uit tot een stichting die dit jaar 
al tachtig konijnen geplaatst heeft en het aantal vrijwilligers 
is toegenomen tot zo’n vijftien mensen. “we zijn steeds be-
kender geworden.” konijnen kunnen bij Hazel terecht voor 
vakantieopvang, maar kunnen ook geadopteerd worden. 
“konijnen zijn groepsdieren, één konijn adopteren gaat dus 
niet”, zegt Madelon die het beste met de pluizenbolletjes 
voor heeft. “Volgend jaar verwacht ik dat de opvang gewoon 
zo doorgaat. ik hoop op meer pleeggezinnen”, besluit Ma-
delon.

Hoe gaat het nu met 
koNijNeNopvaNg hazel

Ook volgend jaar volop genieten van bluesmuziek

“We gaan zoeken naar iets be-
kendere bluesbandjes en hopen 
wat meer mensen te trekken. We 
hebben nu zeven edities gehad, 
binnenkort dus een jubileumpje. 
Misschien dat we dan ook wel wat 

leuks gaan doen.” Vanaf januari 
gaat Bluesunday door met iedere 
laatste zondag van de maand een 
andere bluesband. Toon hoopt dat 
Bluesunday grootser wordt, zo-
dat er een keer een bluesfestival 

op touw kan worden gezet. “Dat 
zou erg mooi zijn in het pittoreske 
Heeswijk-Dinther!”, vertelt Toon.

Het idee voor Bluesunday ontstond 
zo’n twee jaar geleden toen Toon 
aan de bar zat bij Aquarest. Uit de 
luidsprekers kwam bluesmuziek, 
wat Toon en Jan aan het denken 
zetten. “Blues is goede muziek, 
maar je hoort het eigenlijk weinig. 
Jan en ik vonden het een goed 
idee om wat met dit muziekgenre 
te doen”, legt Toon het ontstaan 
van Bluesunday uit. Jeroen de Mol 
vond het ook een mooi idee en 
sloot zich bij het tweetal aan. 

Vorige week heeft het drietal de 
blues-optredens geëvalueerd en 
Toon en Jan gaan graag door met 
Bluesunday. “We zetten de schou-
ders eronder en gaan er voor. We 
hebben goed geëxperimenteerd. 
Jeroen heeft het helaas te druk en 
trok zich terug”, zegt Toon, die 
merkt dat er veel animo is voor 
Bluesunday. “Er zijn te weinig po-
dia voor bluesbandjes. Ik krijg veel 

aanmeldingen van bands die op 
zouden willen treden.”

De bandjes komen vaak uit de 
buurt. Bijvoorbeeld uit Nuland, 
Mill of Schijndel. “Binnenkort ho-
pen we Fifty Fifty naar Aquarest 
te krijgen. Dat is een band met ‘n 
paar leden uit Heeswijk-Dinther, 
zoals Olaf Sleutjes.” Al die ver-
schillende bandjes leveren volgens 

Toon veel moois op, want iedere 
band heeft binnen de blues zijn 
eigen genre. “Soms is het stevige 
blues, dan weer dansblues of rock-
blues. Voor de variatie komt er ook 
iedere keer weer een andere band. 
De sfeerbeleving is er in ieder geval 
altijd. Het gaat natuurlijk wel om 
de gezelligheid”, besluit Toon. 

Jan en Toon Tekst: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINTHER – Het afgelopen jaar ‘experimenteerden’ Toon Ko-
nings en Jan van de Vorle met bluesmuziek bij Aquarest. Het tweetal 
was zeer te spreken over de eerste edities van Bluesunday en doet er 
volgend jaar een schepje bovenop. “Vanaf januari gaan we ervoor”, 
zegt Konings. 

iedere band 
heeft zijn eigen 
genre

nisseroise 
kwis
ZOndag 28 deCemBer

hisse kwis
maandag 29 deCemBer
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mooi & in de streek

in de streek

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

Los door het bosLos door het bos
GPS tochten: De moord op Sjaak
 Mister X
 Casinotocht
 Metaaldetectortocht
Zaal verhuur: als je zelf geen ruimte hebt, 
we hebben plaats van 4 t/m 100 personen.

COLOFON

• Los door het bos
• Bed & Breakfast Weltevree

• BecO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco
• Technitrexx
• roscobouw
• Leddux

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van Berloo
• car Media
• Thelma kado’s
• Humstijl

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

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.

kerstkabouterwandeling in de maashorst
MAASHORST - Natuurcen-
trum De Maashorst houdt 
op tweede kerstdag weer 
een kerstkabouterwandeling. 
Voor deze gelegenheid is er 
een speciaal kabouterboekje 
te huur bij het natuurcentrum 
en zijn er in het kabouterbos 
leuke kerstopdrachtjes te 
doen.

De boekjes zijn, zoals altijd te 
huur voor € 3,- per boekje. 
Na afloop krijg je bij het na-
tuurcentrum iets lekkers en 
een mooie kerstkleurplaat. 
Voor de ouders is er een heer-
lijk glaasje glühwein te koop.
Er kan gestart worden tussen 
13.00 en 15.00 uur.
Het natuurcentrum is op deze 
dag geopend van 13.00 tot 
17.00 uur.

Voor meer informatie: www.natuurcentrumdemaashorst.nl of 0412-611945.

‘Beter Leven’ boer uit Bernheze zet deur open
Herkomst miljoenen rookworsten voortaan traceerbaar

HEEScH / NISTELRODE - Al sinds 
1937 houdt unox Nederland warm, 
tijdens koude winterse dagen, met 
onder andere de iconische Gel-
derse rookworst. Omdat steeds 
meer mensen benieuwd zijn naar 
de herkomst van het vlees op hun 
bord, lanceert unox deze winter 
een uniek project: ‘Onze Boeren’. 

Via de speciale website 
www.Unox.nl/Onze-Boeren kun-
nen consumenten middels een 
code op de verpakking van hun 
rookworst kennismaken met de 
boer bij wie het vlees vandaan 
komt. Boer Dennis van Asseldonk 
uit Nistelrode behoort tot de Unox 
boeren: “Ik ben ontzettend trots 
op mijn bedrijf dat gevestigd is in 
Heesch en laat dat graag aan zo-
veel mogelijk mensen zien. Het is 
geweldig dat ik als boer nu de kans 
krijg om aan consumenten te laten 
zien dat het vlees van hun rook-
worst bij mij vandaan komt.”

Dennis: “Geweldig om aan consumenten te laten zien dat het vlees bij mij vandaan komt”
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De Misse 6, Postbus 19
5384 zG Heesch
0412 - 45 88 88 / 06 - 53 94 65 69 
(voor storingen in de openbare ruimte 
buiten openingstijden)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 12.30 uur. 
Woensdag: 8.30 - 19.00 uur.

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, 0412 - 45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13. 
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25, 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Politieloket
maandag t/m donderdag: 
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur.

Maak een afspraak 
U kunt alleen op afspraak
terecht aan onze balies.
U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 0412-45 88 88
- bij de receptie in het gemeentehuis

Paspoort, rijbewijs of id-kaart 
ophalen?
Dat kan dagelijks zonder afspraak van 
8.30 tot 17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 
uur en woensdag tot 19.00 uur bij de
receptie in het gemeentehuis.

PrakTiSChe inFOrmaTie aangepaste openingstijden
Gemeentehuis 
24 december 2014 vanaf 13.00 uur gesloten
25 december 2014 gesloten
26 december 2014 gesloten
31 december 2014 vanaf 13.00 uur gesloten 
1 januari 2015  gesloten
2 januari 2015  gesloten 

Milieustraat 
24 december 2014 geopend van 13.00-17.00 uur
26 december 2014  gesloten 
31 december 2014 geopend van 13.00-17.00 uur

Groendepots 
24 december 2014 Heeswijk-Dinther van 15.00-17.00 uur
   Nistelrode van 8.30-12.00 uur
31 december 2014 Heeswijk-Dinther van 15.00-17.00 uur
   Nistelrode van 8.30-12.00 uur
Vanaf 1 januari 2015 zijn de openingstijden van beide groendepots:
Woensdag: 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 8.30-14.00 uur.

Servicepunt Heeswijk-Dinther 
Het servicepunt sluit op 1 januari 2015. Uw paspoort, id-kaart en rijbe-
wijs regelt u voortaan in het gemeentehuis in Heesch. Maak daarvoor 
een afspraak. U kunt het document vervolgens zonder afspraak dagelijks 
tussen 9.00 en 17.00 uur (vrijdag 8.30-12.30 uur en woensdag tot 19.00 
uur) ophalen bij de receptie in het gemeentehuis in Heesch.

geen WeekmarkT 
niSTeLrOde OP 2 Januari 

Op vrijdag 2 januari 2015 is er 
geen markt op het Raadhuis-
plein in Nistelrode. De markt-
kooplieden zien u graag in het 
nieuwe jaar terug op vrijdag 9 
januari 2015 en wensen u een 
voorspoedig 2015 toe.

Nistelrode, 3 januari 2015
Hoe laat: 18.00 – 20.30 uur. 
Waar: terrein van de Broeksesteeg
Kerstbomen inleveren: 3 januari 
2014 tussen 13.00 en 17.00 uur 
op het terrein van de Broeksesteeg. 
Kinderen krijgen ’s avonds bij de 
verbranding € 0,25 per boom die 
ze ‘s middags inleverden. Ook 
kunnen ze vuurkoning of -konin-
gin worden. Hij of zij mag dan 
mee in de brandweerwagen vanaf 
’t Pumpke naar de verbranding en 
samen met de brandweermannen 
het vuur ontsteken. Alle kinderen 
die bomen inleveren ontvangen 
een lotnummer. 
17.15 uur: uitdelen van lampion-
nen op het plein bij ’t Pumpke en 
bekendmaking vuurkoning of -ko-

ningin. 
17.30 uur: lampionoptocht naar 
het terrein van de Broeksesteeg. 
Organisatie: Stichting Jeugdbelan-
gen, in samenwerking met Eetcafé 
’t Pumpke.

Vorstenbosch, 9 januari 2015
Hoe laat: 18.30 uur, 
Waar: terrein/ bouwlocatie Riet-
dijk-Peelstraat,
Kerstbomen inleveren: 9 januari 
tussen 15.00 en 17.00 uur op het 
terrein/bouwlocatie Rietdijk-Peel-
straat. Kinderen ontvangen een 
lotnummer. 
Vanaf 18.30 uur: lampionoptocht 
van gemeenschapshuis De Stuik 
naar de verbrandingsplaats, mu-
zikaal omlijst door drumband De 

Notenkrakers. Na afloop van de 
verbranding vindt in gemeen-
schapshuis De Stuik onder het ge-
not van koffie, thee of frisdrank 
een loterij plaats. 
Organisatie: Stichting Jeugdbelan-
gen Vorstenbosch. 

Heesch, 10 januari 2015
Hoe laat: 19.00 uur,
Waar: Schoonstraat, grond Verste-
gen, nabij Binnenweg. 
Kerstbomen inleveren: 10 januari 
2015 tussen 13.00 en 16.30 uur 
op het Narcislaanveld of op de 
hoek van de Verdilaan-Leharstraat. 
Kinderen ontvangen een lotnum-
mer. Er is voor de jeugd gratis cho-
colademelk en peperkoek. 
Organisatie: Scouting Heesch,

Heeswijk-Dinther en Loosbroek, 
10 januari 2015
Hoe laat: 19.00 uur.
Waar: parkeerterrein sportvereni-
gingen Droevendaal. 
Kerstbomen inleveren: 10 janu-
ari 2015 tussen 13.00 en 16.30 
uur aan de Droevendaal of op het 
veldje aan de Schaapsdijk in Loos-
broek. Kinderen ontvangen een 
lotnummer. Ook is er voor de jeugd 
chocolademelk en peperkoek. 
Organisatie: Jong Nederland HDL.

kerstboomverbrandingen
Ook in 2015 vinden er in alle kernen van Bernheze kerstboomverbrandingen plaats. Dit spaart ons jaarlijks 
de onkosten voor de verwerking van het afval, het voorkomt illegaal dumpen en is bovendien erg gezellig. 
Hieronder leest u wat er in de verschillende kernen te doen is. De gemeente wenst u veel plezier! 

COnTainerS aFgeSLOTen 
TiJdenS JaarWiSSeLing

In verband met mogelijk van-
dalisme, sluit de gemeente de 
containers voor plastic verpak-
kingsafval en voor luier- en in-
continentiemateriaal van 29 de-
cember tot en met 2 januari. 
Wilt u uw afval in die dagen niet 
naast de container zetten?

afvalkalender 2015
Wanneer komt de vuilniswagen? 
Wanneer mag u het plastic ver-
pakkingsafval aan de straat zet-
ten? Het antwoord hierop vindt 
u in de Afvalkalender. Deze is op 
drie manieren beschikbaar.

Download de 
Afvalstoffendienst app
U vindt de app in de AppStore, sto-
re voor Windows Phone en Google 
Playstore. Zoek daarbij op Afval-
stoffendienst. De app downloaden 
kan ook via www.bernheze.org.

Print de Afvalkalender zelf uit
Geen smartphone? U kunt de Af-

valkalender als pdf downloaden 
via www.bernheze.org. Vul uw 
postcode en huisnummer in. 
U ontvangt een pdf die u kunt uit-
printen en ophangen. De kalender 
is vernieuwd, waardoor deze ge-
makkelijker te lezen is. U ziet een 
jaarkalender waarop per maand 
staat aangegeven welk afval wan-
neer wordt opgehaald.

Vraag de Afvalkalender 
telefonisch op
Lukt het installeren van de app of 
het zelf printen van de Afvalkalen-
der niet? Bel ons dan en wij sturen 
een Afvalkalender naar u toe. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk dan op 
www.bernheze.org of bel naar 
0412-45 88 88. Mailen kan ook, 
kcc@bernheze.org.

agenda

KERstboomVERbRaNDING: 
3 januari - Nistelrode
9 januari - Vorstenbosch
10 januari - Heesch, 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek

Vuurwerk afsteken? 
Voortaan alleen op oudejaarsavond 
van 18:00 tot 02:00 uur

Vuurwerk
afsteken?
Voortaan
alleen met
oud en nieuw
van 18.00
tot 2.00 uur

Gemeenteberichten
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Vanuit Vorstenbosch, Heeswijk-
Dinther en Nistelrode kun je star-
ten voor de 5, 10 of 20 kilometer-
lange wandeling door de natuur 
rond Bernheze. Genietend van 
de natuur samen met vele andere 
wandelliefhebbers. 
In Vorstenbosch is de start vanaf 
café-zaal de Schaapskooi, Heuvel 
4. In Heeswijk-Dinther kun je star-
ten vanaf de Petrus Hoeve, Vor-
stenbosscheweg 9 en in Nistelrode 
loop je vanaf Eetcafé ’t Pumpke, 
Raadhuisplein 7. Interesse in een 
wandelclinic deze dag? Meer we-
ten over de winterfair bij de Petrus 
Hoeven of over de fotowedstrijd? 
De kosten zijn € 3,- p.p., inschrij-
ving is bij de start. Startmogelijkhe-
den 20 km start tussen 8.00-11.00 
uur. 5 en 10 km start tussen 8.00-
12.00 uur.

Fotowedstrijd
De omgeving van Bernheze biedt 
bij elk weertype prachtige foto-
momenten. De organisatie van de 
winterwandeling heeft weer een 
mooie prijs beschikbaar voor de 
mooiste foto, gemaakt tijdens de 
winterwandeling.  Ook DeMooi-
BernhezeKrant heeft een mooie fo-
towedstrijd in het thema ‘Mijn…’, 
hiermee kunt u waardebonnen van 
Eetcafé ’t Pumpke winnen. 

Meer info: www.trv-bernheze.nl.

handhavingsbesluiten
Ontwerp gedoogbeschikking in-
zake Heideweg 4a, Loosbroek. 
Op 16 december 2014 besloot 
het college van burgemeester en 
wethouders een procedure op te 
starten voor het afgeven van een 
gedoogbeschikking. Het gaat in dit 
geval om het tijdelijk wonen in een 
recreatiewoning aan de Heideweg 
4a in Loosbroek. De ontwerpge-
doogbeschikking ligt ter inzage 

van 16 december 2014 tot en met 
13 januari 2015. Gedurende deze 
periode kunnen belanghebbenden 
hun zienswijze schriftelijk indienen 
bij het college. 

Ontwerp gedoogbeschikking in-
zake Justitieweg ongenummerd, 
Heeswijk-Dinther. 
Op 16 december 2014 besloot 
het college van burgemeester en 
wethouders een procedure op te 

starten voor het afgeven van een 
gedoogbeschikking. Het gaat in dit 
geval om de plaatsing van teelt-
ondersteunende voorzieningen 
aan de Justitieweg ongenummerd 
in Heeswijk-Dinther. De ontwerp-
gedoogbeschikking ligt ter inzage 
van 17 december 2014 tot en met 
17 januari 2015. Gedurende deze 
periode kunnen belanghebbenden 
hun zienswijze schriftelijk indienen 
bij het college.

OFFiCiËLe Bekendmakingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Niet thuis? 
Licht aan!

• doe net alsof u thuis bent
• gebruik een tijdschakelaar 

als u er niet bent
• doe ook een buitenlamp aan

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

WT 11214024 Poster LICHT_A5.indd   1 29-10-14   14:46

nadere regels maatschappelijke 
ondersteuning 2015
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 oktober 2014 de Verordening maatschappelijke ondersteu-
ning 2015 gemeente Bernheze vastgesteld. Het college is daarin gemandateerd om op onderdelen nadere 
regels vast te stellen. Het college heeft in navolging hiervan de ‘Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 
2015’ vastgesteld. Dit zijn praktische uitvoeringsregels voor de Wmo. De ‘Nadere regels’ zijn te raadplegen op 
www.bernheze.org.

gemeente bellen? 
Vanaf 5 januari 2015 belt u 14 0412. Dit is een verkort nummer dat is sa-
mengesteld uit 14 (het nummer van de overheid) plus het netnummer van 
de gemeente (0412). 

0412

Gemeenteberichten

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Eigengemaakte erwtensoep
Alleen geldig op zondag 28 december 2014

 0412 61 29 56 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56

Eigengemaakte erwtensoep

 0412 61 29 56

€ 2,75

Eigengemaakte erwtensoep

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Heuvel 4 – Vorstenbosch – 0413-363120

Koffie met 
appeltaart € 3,-
Alleen geldig op 
zondag 29 december 2013
Alleen geldig op
zondag 28 december 2014

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

Openingstijden: 
22 - 23 - 24 december
10.00 - 17.00 uur

Bezoek onze landgoedwinkel
Ambachtelijke producten uit de streek
• Eigen zuivel zoals melk, karnemelk en yoghurt
• Kaas uit eigen kaasmakerij
• Verschillende soorten sauzen en jam
• Wij zorgen graag voor uw kerstpakket met producten uit de streek

Toeristische Recreatieve Vereniging Bernheze

www. trV-Bernheze .nl
“de groene, culturele, gastvrije gemeente”

LOOPSCHOOL RTB BIEDT OOK SPORTIEF WANDELEN (ZONDAGOCHTEND) 
EN WANDELEN VOOR SENIOREN (65+/WOENSDAGOCHTEND)

genieten van de natuur tijdens Winterwandeltocht Bernheze
BERNHEZE - De decembermaand heeft vele feestelijke momenten met lekker eten en drinken. Na al die 
feestelijkheden is het heerlijk om tussen Kerst en oudjaar een ‘frisse neus’ te halen. De winterwandeltocht 
op zondag 28 december, door TRV Bernheze en Jong Nederland uitgezet, is daarvoor een uitstekende gele-
genheid.
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Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

 06-2909 9005
www.roconnect.nl

Graafsebaan 31 Heesch
onno@roconnect.nl

InformatIe
 voor de

KERNEN

CDA Bernheze

Fijne feestdagen 

en een goed 2015! 

2015
Als 2014 er bijna op zit, komt 
2015 eraan. Een jaar dat duide-
lijkheid moet geven over Jeugd-
zorg, Wmo en zorg voor mensen 
die geen baan hebben. Dat moet 
de gemeente na 1 januari allemaal 
oppakken. En met minder geld. 
De SP gaat voor kwalitatief goede 
zorg aan mensen die zorg nodig 

hebben. Dat was de kern van het 
SP verkiezingsprogramma 2014-
2018. Die belofte houdt de SP 
Bernheze. In 2015 zal vooral ‘luis-
teren naar de mensen’ centraal ko-
men staan. Hoe gaat het met zorg 
voor jeugd, ouderen, gehandicap-
ten, zieken en werklozen? Laat het 
weten aan de SP Bernheze. Door 
uw signalen door te geven, weet 

de SP waar er knelpunten zitten en 
waar mogelijk werk aan de winkel 
is. De SP-mensen staan gewoon 
voor u klaar in 2015!

Gelukkig Nieuwjaar 
Graag sluit de SP Bernheze 2014 
af door alle inwoners van Bernheze 
een sociaal, goed en gezond 2015 
toe te wensen.

SP: Op naar een sociaal 2015

BERNHEZE - Het oude jaar 2014 loopt ten einde. De SP Bernheze kijkt terug op 
een bewogen jaar. Een waarin Nederland er niet socialer op werd. Dit, ondanks 
de inspanningen van de SP. In Bernheze heeft de kiezer op 19 maart 2014 de 
SP een grote blijk van waardering gegeven. Na 4 jaar meebesturen, onder crisis 
omstandigheden, kreeg de SP er een raadszetel bij. Een bewijs dat Bernheze 
voor sociaal kiest. De SP kwam opnieuw in de coalitie terecht en leverde een 
wethouder. 

Theo van der Heijden, SP-bestuurslid

IPG is zichtbaar
Alleen door zichtbaar te zijn, kun 
je aandacht vragen voor de situ-
atie van de achterban, stelt het 
IPG. Daarom gaat het IPG naar 
de inwoners toe, bijvoorbeeld bij 
‘Heesch Presenteert’, de vrijwilli-
gersmarkt in Heeswijk-Dinther en 
via projecten en activiteiten. Met 
het vernieuwde ‘Scholenproject’ 
werden dit jaar scholen in Hees-
wijk en Vorstenbosch bezocht. In 

het kader van ‘IPG Smile’ werd 
Schietvereniging Hedilo tot meest 
toegankelijke sportvereniging ver-
kozen. Een rondwandeling met 
KBO, ambtenaren en wethouder 
door Heeswijk-Dinther en Nistel-
rode om knelpunten in de openba-
re ruimte op locatie ter discussie te 
stellen, resulteerde direct al in een 
aantal verbeteringen. 

IPG heeft kennis van zaken
Op basis van ervaringsdeskun-
digheid, kennis en actiebereid-
heid, is het IPG actief voor en in 

de gemeenschap. Het IPG is ver-
tegenwoordigd in tal van overleg-
structuren, onder andere met de 
gemeente, de WMO Adviesraad 
en het Reizigersplatform. Ze is ook 
betrokken bij nieuwe initiatieven, 
zoals welzijnsorganisaties of op te 
richten zorgcoöperaties. 

Niet alleen, maar samen 
IPG doet al veel voor mensen met 
een beperking. Maar alle informa-

tie, hulp en ondersteuning daarbij 
is welkom! Meer weten, kijk op 
www.ipgbernheze.nl of mail 
ipgbernheze@gmail.com.
Bellen kan ook: maandagavond 
van 19.00-21.00 uur op 
06 - 5886 8935.
Let op: het adres is gewijzigd naar:
IPG Bernheze
Dr. S. v. Zwanenberglaan 69
5384 BV Heesch

IPG Bernheze wenst iedereen heel 
warme, gezellige kerstdagen en 
een goed verzorgd 2015.

iPg; ook in 2014 schakel 
tussen mensen met een 
beperking en instanties

BERNHEZE - IPG Bernheze (Integraal Platform Gehandicapten) maakt 
zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan participeren en 
mensen met een beperking zoveel mogelijk de eigen regie behouden op 
het gebied van wonen, vervoer, voorzieningen en communicatie. 

Deze winst is niet in de laatste 
plaats verworven door fractievoor-
zitter Annemieke Boellaard. Zij 
heeft met haar jarenlange passie 
voor en geloof in D66, enorm veel 
‘know how’ in huis en is op een 
kordate en vernieuwende manier 
naar buiten getreden. 

Zonder de anderen tekort te doen, 
is ook Jan Glastra van Loon (wet-
houder Financiën, Wmo en volks-
gezondheid) voor ons van grote 
waarde door zijn kennis en bedre-

venheid. Dit kenmerkt tevens de 
gevarieerde groep leden, waarvan 
een aantal - met weinig ervaring, 
maar met heel veel motivatie, en-
thousiasme en betrokkenheid - 
D66 compleet maken. 
Breed geworteld in alle kernen van 
Bernheze. Op een eigentijdse ma-
nier proberen we de mensen te be-
reiken, door aanwezigheid op in-
formatieavonden en daden bij het 
woord te voegen. Niet schreeuwen 
wat moet, maar doen wat op lan-
ge termijn voordeel oplevert voor 

de medemens. Gelijkwaardigheid 
en gelijke kansen voor iedereen. 
Transparantie, duurzaamheid en 
innovatie voor een nog beter leef-
baar Bernheze. Voor nu en voor de 
toekomst. 

Voor mijzelf is het als nieuwkomer 
in de politiek een leerzaam jaar ge-
weest en ik kijk ernaar uit om in 
2015 weer een steentje te kunnen 
bijdragen. Het kan altijd beter. 
Ik wens jullie allen een zo aange-
naam mogelijk leefbaar 2015 toe!

D66: Terugblik van d66 Bernheze 

BERNHEZE - Met een goed gevoel en enige trots wil ik nog even terugblikken 
op een bijzonder jaar voor D66. Na een twaalf jaar - lange afwezigheid in de ge-
meenteraad van Bernheze - staan we plots weer op de kaart, en hoe! Maar liefst 
drie personen van D66 mochten de raad gaan versterken na de verkiezingen op 
19 maart. Annemieke Boellaard, Erik van Santvoort en Mathieu Bosch.

Paul Aarts, commissielid Bestuur en Strategie

daaroM gaat ipg naar de inwoners toe
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Ondernemers en bewoners 
Centrum Heesch wensen u 
fijne kerstdagen

www.centrumheesch.nl

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen 
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met 

een bekend gezicht.  Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. 
Op kantoor, via internet of app.  RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

Wij zijn uw bank.
Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Van heck assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

rivez assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Maar de dagen zijn kort en de 
nachten lang. Het wil nog niet echt 
vriezen en toch is het bijna Kerst. 
Een tijd om feest met elkaar te vie-
ren. Om wat gas terug te nemen 
van onze drukke bezigheden. Om 
eens wat andere dingen te doen. 
Elkaar op te zoeken of een kaart te 
sturen. Nu even niet via apps re-
ageren. Maar samen een spelletje 
doen. Je traditionele kerstnacht 

vieren bij je kerststukje of boom. 
Het hoeft niet perfect. Belangrijk is 
dat je elkaar weer ziet. 
Erwtensoep is net zo Kerst als een 
driegangendiner. Samen luisteren 
naar een concert in de kerk of ge-
woon op je smartphone. Weer tot 
rust komen na deadlines en proef-
werken. Even alle zorgen opzij 
over tegenslagen. Samenkomen 
voor het kerstontbijt op school, 
luisteren naar het kerstverhaal in 
het ziekenhuis of bij elkaar thuis. 

Een kaarsje branden voor iemand 
die het nodig heeft. Weer energie 
opdoen voor het nieuwe jaar. Even 
stil worden in de tijd. 

Om het komende jaar vol vertrou-
wen tegemoet te kunnen zien. 
Iedere ontwikkeling is een kans. 
cDA Bernheze wenst iedereen een 
gemoedelijke Kerst, een zalig uit-
einde en een goed begin van het 
nieuwe jaar.

CDA: een gemoedelijke kerst 

BERNHEZE - Het weer speelt nog niet mee. Voor het gevoel duurt de 
herfst nog voort of is het al lente. Sommige bomen hebben nog steeds 
hun blaadjes. Primula’s steken hun kopjes op. Overdag is de zon soms 
zo fel dat je een zonnebril nodig hebt. 

Namens bestuur en fractie CDA Bernheze, Esther van den Bogaart

Hopelijk hebben jullie, Bernhe-
zenaren, ons ondertussen ook al 
een beetje leren kennen en heeft 
Lokaal een mooi plekje bij jullie 
gekregen. In het komende jaar zul-
len jullie ons blijven zien, lezen en 
horen. In 2015 daarom meer over 

de mensen binnen Lokaal en waar 
wij voor staan. Een lang verhaal 
vinden we niet gepast zo op het 
einde van het jaar. Het is nu vooral 
belangrijk terug te kijken, met je 
dierbaren samen te zijn en je klaar 
te maken voor de feestdagen. 

We maken daarom van de gele-
genheid gebruik om jullie allen te 
groeten en we wensen jullie en 
jullie dierbaren een geweldig mooi 
kerstfeest en een fantastisch 2015 
toe! Zorg goed voor jezelf en voor 
elkaar!

Lokaal: Op naar 2015 met Lokaal

BERNHEZE - Het einde van 2014 nadert, wij van Lokaal kijken terug op een 
inspirerend jaar. Het was geweldig leuk om onszelf als nieuwe club, opgericht 
uit de drie dorpspartijen, als het ware opnieuw uit te vinden. Natuurlijk was er 
soms wat oponthoud onderweg, maar we hebben vooral al veel goede momen-
ten gehad!

Mieke, bestuurslid LOKAAL, miekedemol@hotmail.com / info@lokaal.nu

Dit gebeurt op basis van artikel 
13b van de Opiumwet. Artikel 13b 
is vastgesteld, waarin is opgeno-
men dat de burgemeester nu direct 
kan handelen als drugs wordt ver-
kocht, afgeleverd of verstrekt.

Bernheze wordt in toenemende 
mate geconfronteerd met handel 
in drugs. Het gaat hierbij om zowel 
soft- als harddrugs. Het verkopen 
van drugs vanuit een woonhuis, 
horeca en bedrijfsruimten is wette-
lijk verboden. Vanuit het oogpunt 
van openbare orde en veiligheid, 

de volksgezondheid en het be-
schermen van het woon- en leef-
klimaat is het verstandig om streng 
op te treden tegen de handel in 
en het gebruik van drugs. Daarom 
stelt de burgemeester, die daarvoor 
wettelijk bevoegd is, het beleid 
vast. Met dit beleid kan snel inge-
grepen en gehandeld worden om 
het sluiten van woningen, horeca 
en bedrijven mogelijk te maken 
zodra er door de politie strafbare 
feiten geconstateerd worden die 
vervolgens voldoen aan de rand-
voorwaarden van dit beleid. 

Signaalfunctie in 
drugsbeleid 
BERNHEZE - Het verkopen van drugs vanuit een woonhuis, horeca en 
bedrijfsruimten is wettelijk verboden. Zodra er door de politie strafbare 
feiten geconstateerd worden, heeft de gemeente beleid om snel in te 
grijpen en te kunnen handelen voor het sluiten van woningen, horeca 
en bedrijven. 

Vragen aan de 
gemeente?

@bernhezetwit

VorstenBosCH – In december 2013 is het Hans Schoenmakers en Coen Janssen ge-
lukt om de Engelse band The Brew naar gemeenschapshuis De Stuik te krijgen voor 
een concert. “Het publiek vond het fantastisch en ook de band vond het leuk”, blikt 
Schoenmakers terug.

Het publiek keek naar de band en 
vervolgens om zich heen. waar ben 
ik ook alweer? oh jaaa in De stuik! 
schoenmakers en janssen zijn er trots 
op dat zij the Brew naar Vorstenbosch 
konden krijgen. “Het was de moeite 
waard. Dit concert is zeker voor herha-
ling vatbaar”, aldus schoenmakers, die 
dezelfde band terug wil laten komen in 
2015. wanneer de tweede editie van 
kingswoodrock gehouden wordt, is 
nog niet bekend. Volgens schoenma-
kers wordt dat op tijd aangekondigd. 

Hoe gaat het nu met kiNgswoodrock?

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

www.mooiheesch.nl
INfoRmEERt, boEIt 
EN INtEREssEERt
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Easy

1 4 7 2 5

6 8 3 7 9

9 7 4

3 7 2 4

4 8

3 4 6 2

6 4 3

5 1 9 8 2

4 1 6 5 7

Puzzle #22488

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

mooIBernhezertjes

aangeBOden

mediSCh PediCure 
niSTeLrOde 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

nageLSTyLiSTe niSTeLrOde
Gaby Nails
Voor mooie Gel en Acryl nagels.
Behandeling alleen op afspraak.
Telefoon 06-33737429.

PediCure 
heeSWiJk-dinTher
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de winter 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

8 aVOnden WOrkShOP
gLaS in LOOd
Bij Stijlvol glas in lood
Heeswijk-Dinther.
creatief en gezellig!
Start 15 januari.
Schijf je snel in!
Voor informatie en inschrijven:
info@stijlvolglasinlood.nl
Tel. 0413-228377.

remediaL TeaChing / 
BiJLeS VOOr uW kind 
Leren via je eigen route. Als het 
leren niet vanzelf gaat. www.
emkejansma-remedialteaching.nl 
Meer weten? Maak vrijblijvend 
een afspraak. 06-46576606.

WeLke kLeuren maken u 
heT aLLermOOiSTe?
Laat mij u helpen de juiste keuzes 
te maken met een persoonlijke 
analyse en make-upadvies.
Leuk om kado te geven en te 
krijgen, of voor een
vriendinnen avond.
Bel 06-51110053 colorenta 
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl

Te kOOP

aLLe STOFZuigerZakken 
en onderdelen uit voorraad 
leverbaar. Tevens kunt u bij ons 
terecht voor scheerkoppen, 
batterijen en alle soorten 
gloeilampen, LED-lampen en 
spaarlampen. Parkeren voor de 
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

Leuke kadO’S 
bij Heesakkers Kadoshop.
Zoals de trendy BiBa sieraden 
vanaf € 5,95.
Of wat te denken van onze 
Oozoo horloges een
sieraad voor elke pols,vanaf  
€ 29,95. Kom maar langs bij 
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

haardhOuT
Goed gedroogd, eiken.
Per m3 € 65,-. Vanaf 3 m3

gratis thuisbezorgd. 
Tel: 06-51315242.

drieZiTS Leren Bank
Prijs n.o.t.k.
06-19708975.

4 WinTerBanden 
OP STaLen VeLgen
195-60-15.
5 gaten gem. profiel 6 mm.
€ 150,-
0412-612383 of 06-13444948

PrinTPaPier
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99
Hele door 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

WIlt u EEN zoEKERtjE plaatsEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Te huur

OPSLagruimTe 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

geVraagd

Bespeelt u een instrument en 
maakt u graag muziek
dWeiLOrkeST nie Te 
geLeuVe uit Heesch kan nog 
muZikanTen gebruiken. 
Interesse of wilt u een keer 
een bezoekje brengen aan een 
repetitie: wimvanoss@hotmail.
com of 06-53630850.

Voor ons maandelijks verschijnend 
blad INFO zoeken wij een:
redaCTeur
KBO-Heesch is een vereniging 
met ongeveer 1200 leden.
Informatie: redactie@kboheesch.nl
of voorzitter KBO-Heesch: 
loetkuijlaars@gmail.com.

inTerieur

meuBeL-STunTer. 
nu 30% kOrTing op alle teak-
houten meubelen! Maatwerk zon-
der meerprijs! Ook zondags open. 
www.meubel-stunter.nl. 
Eerschotsestraat 72e, 
St. Oedenrode. 0413-472510.

VermiST

Op 10 november is uit Nistelrode 
Jaap een ZWarTe kaTer ont-
snapt. Hij wordt vermist in het 
centrum van Nistelrode. Intussen 
zijn we al enkele weken verder, 
dus misschien is Jaap al bij iemand 
opgevangen. Jaap is zwart met een 
paar witte haartjes op de borst.
Meer informatie: 0412-613201.

wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782eelen

Oplossing
vorige week:

Gerda van der Heijden
uit Loosbroek

Winnaar:
caroline Lunenburg
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel ceelen

MACHINAAL TIMMERBEDRIJF KETELAARS-HUBO
Maxend 5 - 5388 GH Nistelrode - Tel. 0412-611033 - www.vuurwerktoppers.nl/hubo

• Al jaren ’t vertrouwde adres 
• Betrouwbare inkooppartners 
• Grote collectie vuurwerk 
• Goed geïnformeerde medewerkers 
•	 Gunstige	prijzen

Openingstijden	voorverkoopdagen
Woensdag 24 december van 8.00 t/m 17.00 uur

Zaterdag 27 december van 8.00 t/m 17.00 uur

VUURWERKTOPPERS
Openingstijden	verkoopdagen
Maandag 29 december van 8.00 t/m 20.00 uur
Dinsdag 30 december van 8.00 t/m 20.00 uur
Woensdag 31 december van 8.00 t/m 20.00 uur
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Brugstraat 18a Vinkel
Tel. (073) 5324280

Fax (073) 53254 87
www.vanvlijmenkeukens.nl

www.ecologischekeukens.nl
wo. do. 09.30 tot 18.00 uur

vr. 09.30 tot 20.00 uur
za. 10.00 tot 16.00 uur

Kleur logo: pms 477  818 Chocolate Brown

Bezoek onze vernieuwde showroom

2e kerstdag

KERSTSHOW
van 11.00-16.00

HeesCH – Cor van Aalst werd aan het begin van het jaar uigeroepen tot verenigings-
man van voetbalclub HVCH 2014. Het wisselbeeldje dat Cor kreeg, stond mooi in ‘t 
zicht op de vensterbank. “Ik was natuurlijk wel blij met die waardering”, vertelt Cor.

“nee, ik had het niet verwacht. Had er 
geen erg in dat ik uitgeroepen zou wor-
den tot man van de vereniging”, blikt Cor 
terug. op de nieuwjaarsreceptie kreeg hij 
uit handen van de vorige verenigingsman, 
Frank Gloudemans, de wisselbeker uit-
gereikt. “Vorig jaar was ik elf en een half 
jaar materiaalman en nu dus 12,5 jaar. 
Vorig jaar wilde ik er na 12,5 jaar mee 
stoppen, maar ik ga nu toch door”, besluit 
Cor met een lach. 

Hoe gaat het nu met cor vaN aalst?

Stichting centrum Management 
Heesch startte dit jaar samen met 
Ondernemersvereniging Heesch 
een leuke actie voor haar bezoe-
kers. Van zaterdag 1 november 

t/m zondag 21 december kregen 
bezoekers van de betrokken deel-
nemers, bij besteding van een be-
paald bedrag per branche verschil-
lend, een rode loperactiekaart om 

in te vullen. Deze ingevulde kaarten 
mochten ingeleverd worden in de 
inzameltonnen die klaar stonden bij 
Lederzaak Verhagen, Haarmode/
Bijoux van Herpen en c1000. 

Elke deelnemende winkelier had 
prijzen ter beschikking gesteld voor 
een goed gevuld prijzenpakket. Er 
waren drie hoofdprijzen en nog 
een vijftigtal andere prijzen. Mark 
van Herpen, Peter van Moorselaar 
en Marinda Vos trokken zondag 
tijdens de koopzondag de lootjes.

1e prijs: combi/magnetron en een 
grote mand gevuld met prijzen: 
mevrouw de Goeij uit Heesch.
2e prijs: Friteuse en een grote 
mand gevuld met prijzen: me-
vrouw Van Pinxsteren uit Heesch.

3e prijs: Een grote mand gevuld 
met prijzen: mevrouw R. Veld uit 
Heesch.
Helaas waren geen van de win-
naars aanwezig, maar de prijzen 
zijn intussen thuisgebracht.

Ook waren er nog een vijftigtal an-
dere prijzen, waarvoor de aanwe-
zige mensen om 17.00 uur lootjes 
kregen. Eén voor één werden er 
lootjes getrokken en er zijn nog 
vele aanwezigen blij gemaakt met 
mooie prijzen. Voor vragen en in-
formatie: info@centrumheesch.nl

Succesvolle rode Loperactie heesch 

HEEScH - Tijdens de koopzondag in Heesch zondag 21 december vond de prijsuitreiking van de Rode Loper-
actie plaats. Er waren 50.000 kaartjes uitgegeven en ruim 37.500 kaartjes ingeleverd, dus de actie was zeker 
succesvol.

Om 17.00 uur werden de winnaars van de Rode Loperactie bekendgemaakt Foto’s: Marcel van der Steen

Mooie prijzen, feestelijk ingepakt, werden dankbaar in ontvangst genomen

HO • HO • HO!

Carlijn en Monique www.buro-tweevoud.nl

Wij wensen u 
fijne feestdagen 

toe en een 
gezond en 

voorspoedig 
2015! 

Wij wensen u 
fijne feestdagen 

toe en een 
gezond en 

voorspoedig 
2015! 

aangePaSTe BeZOrging

  

Vrijdag 2 januari in plaats van 
woensdag 31 december
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90
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voor het complete filmprogramma van deze week, 

online reserveringen en tijden:  

WWW.iNdustrybioscoop.Nl  

of bel 0413 - 82 09 90

vanaf 20 december t/m 4 januari 

vroeGe voGels 

KortiNG!
alle films voor 12.00u: 

€5,50*
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KRuISWOORDPuZZEL

hOriZOnTaaL

1 advies 4 gierigaard 7 gezellig 11 meervoud van serum 15 heffen 18 zeer vermoeiend 20 groter worden 22 waskuip 24 land in Afrika 25 mager 26 Europees 

kampioenschap (afk.) 27 uitbouw 29 Tennessee (officiële afk.) 30 voorzetsel in oud-Nederlandse spelling 31 persoonlijk voornaamwoord 32 voegwoord 

(bij keuzes) 33 engerd 35 boom 37 achter 38 overblijfsel 40 zelfzuchtigheid 43 zintuig 44 familielid 45 dopingmiddel 46 ijzerhoudende grond 48 grote vrucht 

51 leveren 54 getij 56 bergplaats 57 plaats in Gelderland 59 brandrest 60 rivier in Italië 61 spinnendraad 63 aanstaande (afk.) 65 verlangen 66 voorzetsel 

67 voertuig 68 gekruid en gegrild vlees 71 sterrenbeeld 72 waddeneiland 74 fundamenteel 76 idee fixe 77 arabische vorst 78 uurwerk 79 schoon 

80 vacht

VerTiCaaL

1 regering 2 koraaleiland 3 aanwijzend voornaamwoord 4 smet 5 uitloopruimte voor kippen 6 voegwoord 8 voorzetsel 9 vliegende schotel 10 vlek 

11 halfbevel 12 vulkaan in Europa 13 verklaring 14 tropische vrucht 16 afsluitende groet in liefdesbrief 17 rijstwijn 19 meisjesnaam 21 hert 22 

Europeaan 23 aanwijzend voornaamwoord 27 aangrenzend 28 besturen 32 Europees gebergte 33 soort garnaal 34 wandelen 36 voorwendsel 38 

kledingstuk 39 bijwoord 41 geladen deeltje 42 lidwoord 47 winnaar 49 schoeisel 50 kerstboom 51 heester 52 geeuwen 53 verhoogde stoep voor 

de ingang van een gebouw 55 uitroep van afkeer 58 geestdrift 60 forum 62 woestijn in china 64 volle kus 66 land in West-Azië 67 aanlegplaats 

69 deel van een graanplant 70 paling 72 streling 73 deel van het gezicht 75 lichamelijke oefening 76 persoonlijk voornaamwoord

67 27 13 68 39 4 42 79 68 25 58 1 41 8 52OPLOSSing
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Grenzeloos BernheZe

The TraVeL CLuB gaBy BOOnSTra
0412-85 69 85 - 06 21702690 - gaby.boonstra@thetravelclub.nl - www.thetravelclub.nl/gabyboonstra

Persoonlijk 
advies 
voor een Reis 
op maat van 
Gaby Boonstra

Hoe ziet uw vakantie 
eruit in 2015?

Ieder jaar een vraag die terugkomt. Urenlang surfen op het 
internet en alle sites vergelijken of wachten op uw beurt bij 
het reisbureau. Voor veel mensen niet de ideale voorpret. 
Als persoonlijk reisadviseur bied ik u de meest efficiënte ma-
nier voor het boeken van uw vakantie met optimale service. 
Door mijn meer dan 18 jaar werkervaring in de reiswereld, 
krijgt u deskundig advies en breng ik u op ideeën waar u 
wellicht niet aan denkt. Ik werk samen met gerenommeerde 
reisorganisaties in binnen- en buitenland. Aan de hand van 
uw wensen, stel ik uw unieke reis samen. Ik neem u alle 
zorg uit handen en verzorg uw reis tot in de puntjes en dat 
zonder extra kosten! 

Neem eens een kijkje in het gastenboek op mijn website en 
lees de ervaringen van mijn klanten. 
Herinneringen voor later, maak je nu! 

Graag tot ziens.

Advertorial

marinka Lipsius: Kili Challenge voor War Child

Het overlijden van de baby van 
vrienden van Marinka in 2013 en 
de oproep van de vader van het 
kind om bewust iets te doen voor 
een ander, wat het kind nooit zelf 
zou kunnen doen, was voor Ma-

rinka het laatste duwtje om serieus 
een project te zoeken waar zij steun 
aan wilde verlenen; ook handelend. 

Twee vliegen
Zoekend op internet naar een pas-

send project, stootte Marinka op 
de door War child georganiseerde 
klim van 100 deelnemers – in drie 
groepen - naar de top van de Ki-
limanjaro. Een schot in de roos. 
Niet alleen vanwege het werk van 

War child, ook stond de Kiliman-
jaro op het verlanglijstje van Ma-
rinka. Wandelen in de Alpen is een 
jaarlijks feest, maar de Kilimanjaro 

is het summum. Overleg met de 
achterban leerde dat het plan niet 
overal juichend werd ontvangen, 
maar dat er wel steun was. Tijd 
voor de volgende stap!

Voorbereiding
Een berg van 5895 meter beklim 
je niet zomaar. Marinka traint in-
tensief bij Fitnezz Plaza, doet aan 
Ashtanga (power) yoga, wandelt 
veel en kreeg met alle andere deel-
nemers hoogtetraining, ademha-
lingstraining en mindset training 
van Wim Hof (Iceman), abseilen 
en meer. 
In januari gaat ze met man Jan 
in de Alpen trainen. Maar er is 

meer. Een minimum donatie van 
€ 2.400,- is vereist, exclusief reis- 
en verblijfskosten.

Acties
De kosten voor reis, verblijf en alle 
voorbereidende trainingen draagt 
Marinka zelf. Voor de donaties zijn 
al evenementen geweest, zoals 
een spinning marathon bij Fitnezz 
Plaza. En er zitten nog evenemen-
ten in de pen, voor het vertrek op 
1 februari. Zo was er op 16 decem-
ber een voorstelling van Julika Ma-
rijn (Etty Hillesum) in het Herman 
van Veen Arts center, Soest; Julika 
en het Arts center doneerden deze 
voorstelling.

Januari (datum volgt): concert Ma-
rinka (viool) en muzikale vrienden: 
piano, hobo, zang en gitaar. Klas-
siek, jazz en modern in Eindhoven. 

7 Januari: Smakelijke War child 
avond Restaurant Wolters, 
driegangendiner + loterij. (€ 75,-/
couvert). Winst donatie van Wol-
ters en loterijprijzen lokale onder-
nemers.
23 Januari: Benefietavond The 
Duke: diner, optreden van o.a. Ta-
nia van Raai + veiling. (€ 150,-/
€ 200,- /couvert).

Informatie/aanmelden: 
marinkalipsius@outlook.com.Marinka met haar viool, een heel speciaal instrument  Tekst Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE – War Child zet zich in voor kinderen in oorlogsgebieden. Voor een beter leven krijgen kinderen 
een opleiding en leren een vak. Ook krijgen kinderen de mogelijkheid hun oorlogstrauma’s te verwerken en 
zich weer veilig te voelen. War Child zet zich daarnaast in voor herstel van de sociale omgeving voor kinde-
ren uit oorlogsgebieden. 

een berg van 5895 Meter bekliM Je niet zoMaar

loosBroek – De 25-jarige horecaliefhebber Luc Ver-
hoeven werd in april van dit jaar de nieuwe uitbater van 
café Kerkzicht. “Het gaat prima. Veel van mijn doelen 
heb ik gehaald”, zegt Luc.

Met de Foute Q-Music Party en de kermis kende luc een suc-
cesvol eerste jaar met een paar mooie evenementen. in zijn 
café zorgde hij daarnaast voor een pooltafel, een flipperkast en 
een fotoplay. “ook is er nu meer sfeerverlichting en staan er 
wat speciaalbieren en andere nieuwe dranken op de kaart”, 
aldus de tevreden café-eigenaar, die 2015 spetterend wil begin-
nen. 10 januari speelt de Heesche band nicky’s Pride op de 
nieuwjaarsborrel. snel daarna is het carnaval. “in de zomer 
wil ik een beachsoccer- en touwtrekevenement gaan organise-
ren”, besluit Verhoeven. 

Hoe gaat het nu met 
luc verhoeveN?
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Hier zie je een foto zoals Jan ze van bijna elke dag kon maken. V.l.n.r.: Jan Wijnen zelf, tante Liz, Nellie uit Rosmalen, 
Kevin, Maria uit Duitsland, Chase en Dieuwke uit Schipluiden.  Tekst: Martha Daams Foto: archief Jan Wijnen

Jan Wijnen kijkt terug op de tocht 
naar Santiago de Compostella

“Santiago als stad valt tegen”, al-
dus Jan. “Maar het was leuk om 
mensen terug te zien die ik onder-
weg tegenkwam.” Tijdens de drie 
maanden lopen had Jan geen bles-
sures en is niet ziek geweest. Bui-
ten de korte onderbreking voor het 
overlijden van zijn vriend, heeft hij 
één rustdag gehad. Jan: “Het was 
een heerlijke tijd, zonder zorgen 
voor morgen. Alsof ik weer zestien 
was en op vakantie. Natuurlijk had 
ik wel contact met het thuisfront, 
maar ook daar liep alles op rolle-
tjes.”

Consequenties
Uiterlijk heeft de tocht Jan niet 
veranderd, maar vanbinnen zijn 
er dingen ‘verschoven’. Jan heeft 
een maand moeten afkicken van 
het lopen in zijn eentje, zonder iets 
te moeten. Het lopen nu is anders 
dan voor de tocht of tijdens de ca-
mino. Het doel is weg. En hier is 
alles als vanouds en dat is wennen. 
“Ik heb onderweg met heel veel 

mensen uit diverse landen gespro-
ken. Diepe gesprekken soms. Over 
het leven, de dood, de diepere be-
tekenis van dingen. Dat verandert 
je. Geestelijk ben ik gegroeid en 
ook heb ik mijn ‘rugzakje’ leeg-
gemaakt, vooral bij het cruz de 
Ferro. Dat maakt dat ik opener 

ben geworden en me niet meer zo 
druk maak over wat mensen van 
me denken.” 

Jan heeft ook beslissingen geno-
men. “De vrijheid die ik onderweg 
voelde heeft me bewust gemaakt 
van beperkingen die er waren. De 
vage gedachte over de verkoop 
van mijn huis heb ik omgezet in 
daden. Binnen vijf dagen was het 
huis verkocht. Begin 2015 verhuis 
ik naar een appartement; minder 

beslommeringen betekent meer 
vrijheid.”

Toekomstplannen
Jan wil in 2016 weer de camino 
lopen, dan vanuit Lissabon. Hij is 
ook dan niet bang om eenzaam 
of alleen te zijn, wetend dat er 

veel mensen uit alle windstreken 
op hetzelfde pad lopen. Allemaal 
met hun eigen verhaal dat verteld 
moet worden. Nog steeds heeft hij 
contacten met mensen uit Japan 
en Amerika. Foto’s van de ‘tocht 
van zijn leven’ roepen verhalen op. 
Verhalen die hij vertelt en opge-
schreven heeft in een boekje. Voor 
€ 15,- is het te bestellen voor de 
liefhebber: 
janwijnen1@hotmail.com of tel. 
0412-611086.

NISTELRODE – Jan Wijnen uit Nistelrode had getraind en trajecten gelopen toen hij op 5 april 2014 vanuit 
Trojes vertrok naar Santiago de Compostella. Zijn Camino werd onderbroken toen zijn vriend en buurman 
overleed. Na de uitvaart hervatte Jan zijn tocht. We kijken even terug. 

‘het WAS een heeRLij Ke tij D, ALSOf iK 
zestien was en op vakantie’

Veel van onze lezers kennen Hans 
en Marie-José inmiddels van de 
verhalen, de luchtpost, of hebben 
La colline zelf al eens bezocht. 
Voor wie dat niet geldt: La colline 
is een gezellige chambres d’hôtes 
(B&B op z’n Frans) in het Zuid-
Franse Pont de Barret, waar in het 
seizoen (april - september) elke 
week tot zo’n 28 gasten kunnen 
verblijven.
De activiteiten variëren van schil-
der-, bridge- en beeldhouw-
workshops, fietsen, wandelen, 
geheel verzorgde busvakanties (in 
2015: 31 mei-6 juni; 19-25 juli; 
9-15 augustus) tot het zelf afhu-
ren van een huisje of kamer.

Een van de hoogtepunten van 
het afgelopen seizoen was de 
week met het St. Joris Gilde uit 
Berlicum. Een bus vol gildebroe-
ders die La colline en omgeving: 
Avignon, Orange en natuurlijk de 
Mont Ventoux, bezochten. Met 
als absolute topper de uitwisseling 
met het gilde van de truffeltelers 
uit Richerenches. “Geweldig om 
te zien, hoe een Brabants gilde in 
vol ornaat met vendels, vlaggen, 
trommels en tamboer, door het 
eeuwenoude truffelstadje mar-
cheerde, de vendelgroet bracht 
en de gildes elkaar toezongen met 
het Brabants ‘were di’ en ‘le ca-
talan’ (volkslied uit onze streek). 
Prachtig. Ontroerend.”

Zoals gezegd, zien zij een hoop 
mensen en zo krijgt het seizoen 

2015 langzaam vorm. Een bijzon-
der seizoen, voor sommige activi-
teiten wordt het de laatste keer. 
“We denken hierbij aan onze se-
niorenreizen, want er gaat het no-
dige veranderen met La colline.
“Ja, we zijn van plan de boerderij 
eind 2016 van de hand te doen 
en om te zien naar een wat klei-
nere accommodatie. Overigens 
wel in dezelfde streek. We doen 
alles samen, hebben La colline op 
deze manier al weer zo’n 15 jaar 
gerund, worden ook een dagje 
ouder en zijn nu mentaal nog 
‘fris’ genoeg voor een nieuwe 
uitdaging. Want we willen wel in 
Frankrijk blijven wonen. Als we 
dat dan weer 10 jaar gedaan heb-
ben, zien we wel verder. Maar we 
willen voorkomen dat we ‘opge-
brand’ raken, er straks geen zin 
meer in hebben. Je hebt ook een 
verantwoordelijkheid naar je gas-
ten. Zij hebben ook ‘recht’ op een 
enthousiaste, klantgerichte, initië-
rende aanpak, zoals ze dat de af-
gelopen 15 jaar van ons gewend 
zijn.”
Ze denken dat straks in de nieu-
we opzet, 10 tot 12 mensen met 
zwembad (!), weer voor 10 jaar te 
kunnen garanderen.

Ter geruststelling, de komende 
twee jaar kan iedereen nog ge-
woon boeken via 
johannes.egelmeer@orange.fr 
en houden ze u op de hoogte 
via www.lacolline.nl, verzekeren 
Hans en Marie-José ons.

La Colline... op de koffie 
bij ons op de redactie

FRANKRIJK/NISTELRODE - Het is al weer vijf jaar geleden dat Hans 
en Marie-José Egelmeer voor het eerst bij ons, redactie MooiNisse-
roi, op de koffie kwamen. Sindsdien komen ze, als ze in Nederland 
om nieuwe contacten te leggen en oude aan te halen; elk jaar even 
langs om bij te buurten. Ook dit jaar is er veel gebeurd. Tijd om even 
stil te staan bij het afgelopen seizoen. 

Marie-José en Hans

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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nistelroDe – In 2014 is directeur Eric van den 
Heuvel van PIP Animal een stuk wijzer geworden 
over hoe veehouders hun ammoniakreductie kunnen 
stimuleren. De oplossing om ammoniakuitstoot te 
verminderen ligt bij de ontlasting van poep en pies bij 
het vee.

samen met vijf partijen heeft PiP Animal naar aanleiding 
van de sBir-prijs in december 2013, onderzoek gedaan naar 
de ammoniakreductie. “Aanvankelijk hebben we probiotica 
toegevoegd aan de mest. Dat had geen effect. nu weet ik dat 
we moeten kijken naar het dier en zien dan dat we invloed 
hebben op de productie van Urease en dat ze daardoor 
minder ammoniak produceren. Ammoniakreductie is wel  
bijzaak, het belangrijkste is dat veebedrijven op een natuur-
lijke manier gezonder zijn.” 

Hoe gaat het nu met 
eric vaN deN heuvel?

Donderdag 2 januari 201410 
  

mooi & in bedrijf             Innovatie dankzij SBIR prijs
SBIR ‘Voer- en managementmaatregelen’: Voor PIP Animal een unieke kans om grote stappen te maken

Directeur Eric van den Heuvel is 
heel blij met de toekenning. “Een 
regeling als deze is voor een klei-
ne onderneming een unieke kans 
om grote stappen in innovaties 
te zetten.” PIP Animal zal samen 
met een consortium van vijf par-
tijen werken aan een haalbaar en 
betaalbaar product voor de ge-
hele veehouderij. 

SBIR 
Het consortium dong mee in de 
SBIR-regeling Voer- en manage-
mentmaatregelen, een regeling 
van het Ministerie van Economi-
sche Zaken om het bedrijfsleven 
uit te dagen om maatschappelijk 
gewenste innovaties te realiseren. 
De SBIR-regeling is een tender, 
waarin bedrijven in twee fasen 
concurreren om een gunning 
voor een haalbaarheidsstudie en 
een onderzoek- en ontwikkeltra-
ject. Alleen de beste voorstellen 
worden gehonoreerd. Deze SBIR 
heeft als doel om via voer- en ma-
nagementmaatregelen ammoni-
ak te reduceren in de veehouderij. 

Consortium 
Het consortium bestaat - naast 
PIP Animal - uit de bedrijven 

Chrisal, Cumulus, Kewi Services 
en OneHealth. Projecten LTO 
Noord ondersteunt het consor-
tium. Met elkaar staan zij voor de 
uitdaging om met de PIP Animal 
Housing producten een werkwijze 
te ontwikkelen die optimaal pres-
teert op het gebied van ammoni-
akreductie. PIP Animal Housing 
is een mengsel van probiotische 
bacteriën dat wordt toegepast in 
de omgeving van het dier. Alles is 
er op gebaseerd dat in de omge-
ving van het dier de ongewenste 
bacteriën onder controle worden 
houden met gewenste bacteriën; 
op een natuurlijke manier. 

Haalbaarheid
Het consortium gaat de komende 
maanden aan de slag met het 
haalbaarheidsonderzoek. Hierin 
zal worden onderzocht of het 
technisch en economisch haal-
baar is - om door middel van 
een werkwijze met PIP Animal 
Housing producten  - aanzienlijke 
ammoniakreducties in de veehou-
derij te realiseren. Naast ammoni-
akreductie wordt ook gekeken 
naar reductie van geur, fijnstof en 
endotoxinen.   
www.pipanimal.eu

NISTELRODE - PIP Animal is één van de negen winnaars van de SBIR (Small Business Innovation Re-
search) Voer- en managementmaatregelen. In totaal waren 25 voorstellen ingediend bij de beoorde-
lingscommissie, bestaande uit experts op het gebied van reductie van ammoniak in de veehouderij. 

Eric van den Heuvel werkt met Probiotica waarbij een gezond klimaat geschapen wordt

Beste product van het jaar 2014-2015 
Renske Natuurlijke Diervoeding wint award in de categorie Dierenvoeding

Een groot consumentenonderzoek 
is de basis voor de onderscheiding 
‘Beste product van het jaar’. De 
verkiezing voor het ‘Beste product 
van het jaar Nederland’ bestaat 
sinds 2014 en is een initiatief van 
Q&A Research & consultancy. Zij 
zijn vooral bekend van ‘Retailer of 
the Year’. 
Zie ook info.besteproductvanhet-
jaar.nl. Op donderdag 18 decem-
ber werden de winnaars bekend-
gemaakt van de verkiezing Beste 
product van het jaar 2014 - 2015. 
In totaal streden er 113 producten 
mee in diverse categorieën. De 
producten werden beoordeeld op: 
prijs-kwaliteitverhouding, product-
presentatie en gebruikstevreden-
heid. 

Renske Natuurlijke Diervoeding 
is een sterk groeiend innovatief 

Nederlands bedrijf, gevestigd in 
cuijk en gespecialiseerd in 100% 
natuurlijke gezonde voeding voor 
honden en katten. Ze zijn markt-
leider in het segment ‘vers vlees 
voeding’ dat verkrijgbaar is in meer 
dan 1.500 winkels in Nederland en 
verder in 12 andere landen.

Voormalig Vobra Special Petfoods 
directeur, Frank van Zutphen uit 
Heeswijk-Dinther is, samen met 
de familie Van den Berg uit cuijk, 
directeur/aandeelhouder van dit 
mooie bedrijf en erg verguld met 
deze erkenning. “consumenten 
hechten steeds meer waarde aan 
gezonde en natuurlijke voeding 
voor hun huisdier en deze prijs be-

vestigt dat de consumenten onze 
producten bijzonder waarderen”, 
aldus van Zutphen.

HEESWIJK-DINTHER - Renske Natuurlijke Diervoeding met Frank van Zutphen uit Heeswijk-Dinther als 
mede-directeur/aandeelhouder is in de categorie diervoeding met het product ‘Renske Vers Vlees Vakantie’ 
winnaar geworden van de onderscheiding ‘Beste product van het jaar 2014-2015’. Renske Vers Vlees Va-
kantie is speciaal samengesteld voor de gezondheid van de hond en zo ontwikkeld dat dit ook meegenomen 
kan worden op vakantie of op reis. 

Elma, Renske en Eric van den Berg, Frank van Zutphen

voor vakantie 
en op reis

Advertorial

BillyBird warmt zich op voor nieuwjaarsduik 2015
Nieuwjaarsduik verwacht 500 duikhelden op 1 januari

Weersverwachting 1 januari 2015
De kans is groot dat 2014 als warm-
ste jaar de boeken ingaat volgens 
de meteoroloog van MeteoVista/
Weeronline.nl: “Het is niet verras-
send dat de zeewatertemperatuur 

hoger ligt dan de afgelopen jaren 
en op dit moment een verschil kent 
van ongeveer 2 graden met vorig 
jaar. Aanstaande koude lucht en 
vorst kunnen de temperatuur van 
het water de komende tijd nog be-
hoorlijk doen dalen, waardoor het 
toch een frisse duik kan worden op 
1 januari.” 

Frisse start van het nieuwe jaar
54 Jaar geleden vond de symboli-
sche duik voor het eerst plaats in 
Zandvoort; 5 jaar later werd ook 
Scheveningen een geliefde ver-
zamelplaats. Uiteraard in traditi-
onele stijl: met Unox-mutsen op 
het hoofd en na afloop genietend 
van een warme, welverdiende kop 
erwtensoep! Ok van Batenburg 
(84 jaar), duikpionier van het eer-

ste uur, begrijpt het succes van de 
Hollandse traditie als geen ander: 
“De duik zelf duurt slechts een 
paar minuten, maar de voorpret en 
sfeer na afloop zijn misschien nog 
wel de mooiste momenten van de 
Nieuwjaarsduiken. En zoals dat bij 
tradities hoort, staan de gebruiken 
vast: met elkaar het koude water in 
en warme erwtensoep na afloop.”
Nieuw dit jaar bij BillyBird Park He-
melrijk

Of je nu komt duiken of kijken, ie-
dereen is van harte welkom bij de 
Nieuwjaarsduik bij BillyBird Park 
Hemelrijk. Speciaal dit jaar worden 
kinderen uit het publiek uitgeno-
digd om een “Nieuwjaarsplonsje” 
te nemen in het daarvoor gere-
serveerd stukje strandbad. Na de 

duik, waarvoor het startschot om 
15.30 uur klinkt, is het gezellig op-
warmen tijdens de afterparty, ver-
zorgd door DeFeestDj. Om 17.45 
uur wordt de Nieuwjaarsduik 2015 
afgesloten met een vuurwerk-

show. Mobiliseer vrienden, familie 
en teamgenoten voor de Nieuw-
jaarsduik om samen het nieuwe 
jaar te vieren. Doe je mee, meld je 
dan aan op Facebook. 
www.billybird.nl

VOLKEL  - Op Nieuwjaarsdag 2015 zijn de Nederlandse wateren weer het domein van dappere duikers. Een 
extra feestelijk jaar voor de organisatie en deelnemers, want de Nieuwjaarsduik viert zijn 55-jarig bestaan. 
Tel daar een record van 138 duiklocaties bij op en het feest is compleet. De organisatie van de Nieuwjaars-
duik bij BillyBird Park Hemelrijk in Volkel verwacht ook dit jaar weer honderden duikers op 1 januari. 

Advertorial
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Bezoek onze nieuwe website. Wilt 
u op de hoogte gehouden worden, 
meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

@tpumpke en facebookadres
en blijf altijd op de hoogte!

Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 - 612956 • www.eetcafetpumpke.nl

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een gezond en smaakvol 2015

2e kerstdag geniet u van 
onze KERSTPROEVERIJ 

of à la carte

2e kerstdag geniet u van 

2e kerstdag

Volop activiteiten in de laatste weken van het jaar

Van 27 t/m 30 december is 
het Raadhuisplein sfeervol 
aangekleed met een echte 

SCHAATSBAAN. Volop 
vertier voor jong en ouder.

Van 27 t/m 30 december is 

Schaatsbaan

28 december i.s.m. de TRV 
Bernhezer WINTERWANDELTOCHT

28 december i.s.m. de TRV 

TRV 
winterwandeltocht

‘t Pumpke zorgt voor veel 
mooie fotomomenten
‘t Pumpke zorgt voor veel 
mooie fotomomenten
Sponsor van fotowedstrijd DeMooiBernhezeKrant

fotowedstrijd
De redactie van DeMooiBernhezeKrant houdt een fotowedstrijd met als onderwerp: Mijn...
 Kerst- en nieuwjaarsfeest, een korte vakantie en tijd voor elkaar of voor jezelf thuis of in de natuur. Maak een foto van een onderwerp dat je boeit en geef de foto de titel 
‘Mijn….’. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Mijn huisdier, Mijn hartendief, Mijn meest bijzondere plek, Mijn kerstfeest, Mijn …. de invulling is helemaal aan jou! Laat zien wat jou zo 
boeit en laat je inspireren door wat jouw omgeving je ingeeft. Bijgaand alvast enkele voorbeelden:

De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van DeMooiBernhezeKrant. Professionele fotografen en medewerkers van DeMooiBernhezeKrant en de Mooi-sites zijn van deelname 
uitgesloten. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (In JPG formaat, resolutie 300 DPI en tenminste 1MB groot). Stuur geen archiefopnamen in, maar alleen recent gemaakte 
foto’s. Geef de foto/foto’s alleen een titel mee die past binnen de wedstrijd ‘Mijn….’. Verdere toelichting op of bij de foto/foto’s is niet nodig; elke foto moet het verhaal zelf 
vertellen.  Bedenk ook dat foto’s vaak nog mooier worden als er mensen (of mensjes) op staan!
Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal drie foto’s sturen naar de redactie van DeMooiBernhezeKrant.
Stuur hiertoe een email naar: info@demooibernhezekrant.nl met vermelding: fotowedstrijd. 
Vergeet in de email niet, duidelijk je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Insturen t/m 18 januari 2015.

De foto’s worden beoordeeld door een jury die bestaat uit de fotografen van DeMooiBernhezeKrant, bijgestaan door Fotograaf Wim Roefs 
uit Loosbroek. Zij kiezen uit de ingezonden foto’s de drie mooiste, die beloond zullen worden met de 1e tot en met 3e prijs. 
Beoordelingsmaatstaven hierbij zijn: originaliteit, creativiteit, compositie, kwaliteit.

de Te Winnen PriJZen ZiJn:
1e PriJS PumPke kadobon € 100,00
2e PriJS PumPke kadobon € 50,00
3e PriJS PumPke kadobon € 25,00

De winnende foto’s worden bekendgemaakt en gepubliceerd in DeMooiBernhezeKrant van week 5, uitgave 28 januari 2015.
Uit de ingezonden foto’s wordt bovendien een selectie van 25 foto’s gemaakt, die op de websites: www.mooiheesch.nl, www.mooinisseroi.nl en www.mooihdl.nl worden 
gepubliceerd. Wij wensen je een fijne vakantie toe en kijken uit naar vele mooie inzendingen. Knip ze! (Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd!)

FOTOWedSTriJdmiJn...

Mijn sport

Mijn held

Mijn 
supervrouw
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Heeswijk-DintHer – Voor Buro Lima, pedagogische be-
geleiding en ondersteuning, was 2014 aan de ene kant 
het jaar van een succesvolle crowdfundingsactie en aan 
de andere kant het jaar van veel onzekerheid. “Ik zie 
nu wel meer licht”, vertelt bestuurder Lianne van Ge-
nugten.

“Met het crowdfunden hebben we een mooi bedrag opge-
haald en we kregen veel aandacht. ik heb me ontzettend 
gesteund gevoeld. Dat was fantastisch”, blikt lianne terug. 
toch was het een intensief jaar, want de toekomst van Buro 
lima zag er lang niet altijd even rooskleurig uit. Met de 
nieuwe huurlocatie vlakbij CC sint servaes hoopt Buro lima 
een paar jaar door te kunnen. “ik heb er vertrouwen in dat 
2015 een fijner en beter jaar wordt”, besluit lianne.  

Hoe gaat het nu met Buro lima?

Vrijdag 11 april start Buro Lima 
met een presentatie in het cultu-
reel centrum in Heeswijk-Dinther 
over de evenementen die in de 
maanden april, mei en juni plaats-
vinden. “We willen alle doelgroe-
pen in heel Heeswijk-Dinther bij 
onze actie betrekken”, vertelt Van 
Genugten. 

Buro Lima heeft geld nodig om de 
zorg die ze kinderen geeft ook in 
de toekomst te kunnen geven.

Grote inzamelactie voor 
voortbestaan Buro Lima
HEESWIJK-DINTHER - Pedagogische kinderopvang Buro Lima uit Hees-
wijk-Dinther zet onder de naam Crowdfunding een grote inzamelactie op 
touw om haar voortbestaan te kunnen garanderen. “We willen mensen 
besmetten met het Limavirus”, vertelt oprichtster Lianne van Genugten.

WILLEMSEN

Kerkstraat 117 - 5411 CK  Zeeland Nbr - Tel (0486) 45 21 15 - www.tonnywillemsen.nl

TU IN -   EN   PARKMACH INES
TANKSTAT ION
HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117 - 5411 CK  Zeeland Nbr
Tel (0486) 45 21 15 - www.tonnywillemsen.nl

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

Tevens uw adres voor 
slijpwerk en onderhoud van 

Tuin- en Parkmachines

Tevens uw adres voor 
propaan, heftruckgas en 
industriële gassen

WILLEMSEN
TU IN -   EN   PARKMACH INES

WILLEMSEN
TU IN -   EN   PARKMACH INES

SOB voorzitter Wim van der Heijden bij het bord op Industrieterrein ’t Retsel in Dinther 
 Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

SOB/SiOB blij met kVO-B certificering

Ton Linders is als eerste voorzit-
ter van de SOB, samen met de 
gemeente gestart met de reno-
vatie van de industrieterreinen in 
Bernheze. Zorgen voor veiligheid 
en een veiligheidscertificering was 
een logische volgende stap richting 
toekomst voor de bedrijventerrei-
nen. Jack van der Dussen volgde 
Ton Linders op als voorzitter en het 
traject voor een KVO-B (Keurmerk 
Veilig Ondernemen Bedrijventer-
reinen) volgde. Eind 2010 werden 
cereslaan-West en de Beemd als 
eerste gecertificeerd. Afgelopen 
jaar volgde Kleinwijk in Nistelrode 
en dit najaar, met de certificering 
van ’t Retsel in Heeswijk-Dinther, 
voldoen alle terreinen in Bernheze 
aan het KVO-B.

Samen sterk
De KVO-B certificering vereist een 
goede samenwerking van alle be-
trokken partijen en brengt kosten 
met zich mee. Gemeente, politie, 
brandweer, ondernemers en SIOB 
hebben de krachten gebundeld in 
drie werkgroepen, waarbij MKB 

Nederland professionele onder-
steuning geeft. Deze samenwer-
king heeft tot certificering geleid. 
De financiële steun van het Ra-
bobank Maatschappelijk Stimu-
leringsfonds bewees dat de bank 
haar missie: De leef- en werkom-
geving van haar klanten sterker 

maken en medeverantwoordelijk 
zijn voor de ontwikkeling van haar 
klanten, serieus neemt. De kosten 
van KIWA-certificering, de nieuwe 
borden bij de toegangswegen en 
het projectmanagement, heeft de 
Rabobank voor haar rekening ge-
nomen. Een bijzonder welkome 
aanvulling op het totale budget. 
Niet alleen voor dit traject, maar 
ook zaken zoals Triple-P, BEcO en 
het Ondernemerslokaal mogen re-
kenen op de steun van de Rabo-
bank of zijn door haar geïnitieerd.

Beoogde doel
certificering is het begin. Behoud 
van het certificaat is de volgende 
stap in dit project. De werkgroepen 
hebben een omvangrijk draaiboek 
van activiteiten die uitgevoerd 
moeten worden, zoals het maken 
van schouwrondes per terrein en 

het continu rapporteren en eva-
lueren van onveilige situaties en 
incidenten. Met ingang van 2015 
is eenmaal per drie jaar her-certi-
ficering vereist. Er is en wordt veel 
werk verricht voor de KVO-B cer-
tificering, maar het beoogde doel 
is bereikt. 

De bedrijventerreinen zijn veiliger, 
hebben een beter aanzien, krijgen 
korting op verzekeringen en – heel 
belangrijk – de samenwerking en 
saamhorigheid zijn gegroeid.

‘Gemeente, politie, brandweer, ondernemers 
en SIOB hebben de krachten gebundeld’

BERNHEZE – Toen Wim van der Heijden het voorzitterschap van Samenwerkende Ondernemersverenigingen 
Bernheze (SOB/SIOB) in 2013 overnam van Jack van der Dussen, werd overeengekomen dat de certificering 
van de industrieterreinen Kleinwijk en ’t Retsel nog door Van der Dussen zou worden uitgevoerd. En zo ge-
schiedde.

Wist u dat bij de brandweerka-
zerne in Nistelrode aan beide zij-
den van de inrit flitslichten staan? 
Wanneer deze lichten ‘flitsen’ zoals 
op de foto, dan is er een uitruk van 
de brandweer. Deze lampen gaan 
branden op hetzelfde moment dat 
de ‘piepers’ van de brandweer-
mensen gaan. Deze brandweer-
lieden moeten dus nog van huis 
komen en moeten snel het pad 
van de brandweerkazerne op kun-
nen. Een gevaarlijke situatie, drie 
keer…!

Seconden kunnen het verschil be-
tekenen tussen leven en dood. 
Vooral in de vroege morgen, de 
honderden leerlingen die naar 
school fietsen en ook de mensen 
die gaan werken, zijn een belem-
mering tussen de brandweerkazer-
ne en de weg naar de noodsituatie.

De brandweer wil vooral graag 
aandacht voor de vroege morgen. 
1. De brandweermensen komen 

de fietsers achterop rijden wan-
neer ze naar de kazerne gaan. 
Ze letten zelf ook op dat ze vei-
lig aankomen, maar hoe eerder 
hoe beter. Maak plaats!

2. Het verkeer op het fietspad 
moet opletten voor de uitruk-
kende brandweerwagen. Ieder-
een die brand heeft of betrok-
ken is bij een ongeluk, wil zo 
snel mogelijk geholpen worden. 
Maak ruimte en wacht even tot 
de brandweerwagen weg is.

3. Zorg dat je licht op de fiets goed 
werkt, zodat je gezien wordt. 
Extra veiligheid!

als de brandweer uitrukt: 
Let op!
BerNHeze – De hulpdiensten vragen uw hulp. Zij staan dag en nacht 
klaar om u hulp te bieden waar nodig. De donkere dagen komen eraan 
en dat vraagt extra oplettendheid. Bij een melding gaan de piepers af 
van de brandweerlui, waarop zij reageren en met haast naar de brand-
weerkazerne gaan. Meestal vallen ze wel op, maar op sommige plaat-
sen minder: let extra goed op.
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b o uW t
BernheZe uW BOuWPerikeLen in BernheZe BOuWT?

inFO@demOOiBernheZekranT.nL

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten 

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Uw adres voor: keukens • werkbladen
inbouwapparatuur • renovatie

De oude Ros • Nistelrode • 
Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’
Tel. 0412-612231 • info@gedekeukens.nl

www.gedekeukens.nl        www.taurus-garage-store.nl

GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ

• ONDERHOUD
• NIEUWBOUW
• BEGLAZING
• WANDAFWERKING
• ALLE SOORTEN STUCWERK

Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl

Lariestraat 42, Heeswijk-Dinther  
m 06 52 42 14 05

e info@vanzoggelbouwadvies.nl
www.vanzoggelbouwadvies.nl 

ZORGELOOS BOUWEN 
VAN A TOT Z

• Dienstverlening, 
 beton, grond 
 en wegenbouw

• Container plaatsing

• Grondwerk

• Het aanleggen van 
betonverhardingen

Loosbroeksestraat 2 - 5384 SV Heesch - 0412-456277 - 06-22502062
info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Boekhandel Berne gaat totaalbeleving van het abdijleven aanbieden 
 Tekst en foto: Hieke Stek

Boekhandel Berne biedt totaalbeleving 
van het abdijleven aan

“Het oude VVV-kantoor en de 
oude tentoonstellingsruimte zijn 
goed voor zo’n 200m2 uitbrei-
ding. We zitten momenteel volop 
in een verbouwing. We willen 
de abdij meer een beleving la-
ten worden; niet alleen geestelijk 
‘leesvoer’ aanbieden, maar ook 
zuivere, eerlijke en smaakvolle 
producten en interessante arran-
gementen”, aldus Femke Brou-
wer en operationeel directeur 
Hans Peters.

Om te struinen langs de 5000 
boektitels, 3000 non-books zoals 
cD’s, iconen, kaarten, kaarsen 
en kleinkunstartikelen, is al een 
cadeautje op zich, maar de abdij 
heeft meer ambities. “We kunnen 

met gepaste trots zeggen dat we 
de mooiste religieuze boekwinkel 
in Nederland zijn en deze willen 
we graag aanvullen door een ‘be-
levingsgevoel’ te creëren rondom 
het leven op een abdij. We gaan 
arrangementen aanbieden waar-
bij rondleidingen in tuin, abdij 
en kerk gecombineerd worden 
met een passende activiteit. In de 
nieuwe ruimte kunnen lezingen 
en boekpresentaties gehouden 

worden. Er is een doorlopende 
tentoonstelling van de Norber-
tijnen over het leven, werken en 
wonen in de abdij. We zetten er 
leestafels neer waaraan een kopje 
koffie gedronken kan worden.”

Abdijproducten
“De abdij in Postel maakt heerlijk 
bier, verrukkelijke kaas en heilza-
me geneeskrachtige kruiden. En 
zo zijn er vele abdijen die hun ei-
gen speciaal bier hebben met een 
eigen label. De likeur van Abdij 
chatreuze glijdt als een engeltje 
over je tong en de biologische 
wijn van conques is een soepel 
‘gezelschap’ aan tafel. Klooster-
broeders en -zusters maken de 
prachtigste kunstvoorwerpen 

en heerlijk geurende zeepjes. Al 
deze eerlijke abdijproducten krij-
gen een belangrijke plaats in de 
nieuwe ‘winkel’. 

Daarnaast richten we een kleine 
ruimte in als atelier, waar we de 
kunst van het kaarsen schilderen 
kunnen laten zien. Door de uit-
breiding van onze boekhandel 
bieden we écht een meerwaar-
de.”

HEESWIJK-DINTHER - Naast het produceren van de liturgische uitga-
ven en diverse boeken over theologie en spiritualiteit, is de Abdij van 
Berne in Heeswijk-Dinther in het trotse bezit van Boekhandel Berne. 

oM te struinen langs 5000 boektitels, 
3000 non-books en andere produCten, 
is al een CadeautJe op ziCh
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Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

KWALITEIT
IS DE 

NORM

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

Kortingen tot 10%

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
 Vouwwanden

www.hetbouwblok.nl

2014 – een heel bijzonder jaar! 

Het einde van 2014 is in zicht, tijd om terug te kijken op een bijzonder jaar. Een jaar waarin vrijwel 
alles in het teken stond van nieuwbouwperikelen. Gelukkig hebben we ook genoeg tijd vrijgemaakt 
voor heerlijke vakanties, avonden op de bank televisie kijken en gezellige avonden met vrienden. Maar 
nummer één onderwerp van elk gesprek was toch wel ons huis. Vaak hebben we verteld wat onze 
ideeën waren en hoe ver de bouw gevorderd was. Vol trots liep ik met grote regelmaat door het huis en 
verheugde ik me op het moment dat we er echt in gingen wonen. 

Een jaar geleden was de verdiepingsvloer net gestort en ging ons huis de hoogte in. Door de milde 
winter hebben de metselaars goed hun werk kunnen doen en heb ik aardig wat zaterdagen meegehol-
pen door het klaarzetten van de stenen en het opruimen van de bouwplaats. Vlak voor de zomer zijn de 

kozijnen geplaatst en konden we binnen veel werk verrichten. En zodra de zon scheen, ging ik gauw in het zonnehoekje staan om te 
kijken hoe de warme stralen daar naar binnen vielen. Toen de muren gestuukt waren en de vloer gelegd was, wisten we het: het einde van de bouwperiode nadert. 

De afgelopen weken is er hard gewerkt om er voor te zorgen dat we voor de feestdagen konden verhuizen naar de overkant. De schilder, Hans van Duynhoven, heeft 
binnen gezorgd dat de muren, plinten en deuren de juiste kleur kregen en daarbij hebben we een goed handje kunnen helpen. Twee werkdagen op kantoor heb ik 
ingeruild voor schilderdagen in ons huis, samen met vriendlief en familie. En dat ging best goed! De moeilijk stukken deden de vakkundige schilders, de grote op-
pervlakten namen wij voor onze rekening. De bijzondere blauw-groene kleur op de wand tussen eet- en woonkamer knalt er goed uit en de ‘soft sand’ kleur op de 
muren zorgt voor een warme uitstraling. Het inpakken in het chalet is begonnen en de laatste puntjes worden op de i gezet… we zijn klaar om te verhuizen!

columN van een bouwvrouw

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

Sanne zorgt voor een mooie kleur op de 
wand 

b o uW EduurZaam N

Wij wensen de bouwvrouw veel woonplezier 
in de door ons gebouwde woning!

www.pvandriel.nl - 0413 366 395

VAN DUYNHOVEN

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

Broekkant 10 Vorstenbosch 
0413-366628 

www.vanduynhoven.nl
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Solliciteren
Solliciteren begint bij het vast-
stellen bij wat voor bedrijf je 
zou willen werken en wat je het 
bedrijf te bieden hebt. Natuurlijk 
zet je dat in je sollicitatiebrief. 
Voordat die brief gemaakt kan 
worden, is het handig eerst je CV 
(levensloop) te maken. 

Het cV begint altijd met je per-
soonlijke gegevens zoals naam, 
adres, geboortedatum en ge-
boorteplaats, email adres, tele-
foonnummer en of je in het bezit 
bent van een rijbewijs. 
Daarna vermeld je de opleidingen 
die hebt gevolgd en wanneer, 
met de informatie of je diploma 
hebt gehaald. Heb je werkerva-
ring opgedaan. Meld deze dan, 
ook vrijwilligerswerk geldt.
Vermeld waar je goed in bent en 
welke hobby’s je hebt. 
Als je een bestuursfunctie hebt, 
vermeld die dan ook. 

Dan de brief
Besteed aandacht aan je sollicita-
tiebrief. Het is jouw visitekaartje. 
Geef aan naar welke functie je 
solliciteert, waarom je solliciteert, 
waar je de vacature hebt gezien, 
welke bijzondere eigenschappen 
je te bieden hebt om de functie 
goed uit te voeren en waarom jij 
meer meebrengt dan andere kan-
didaten. Dat kan zijn een karak-
tereigenschap, een opleiding of 
vaardigheid. Zorg voor iets per-
soonlijks, waar jouw persoonlijk-
heid uit blijkt. Zorg dat de brief 
en de cV er goed verzorgd uit-
zien en binnen de gestelde tijd bij 
het bedrijf zijn. Als je de brief en 
cV per mail stuurt, zorg dan dat 
je mail alvast iets vermeldt over 
jou en jouw kwaliteiten en waar-
om je solliciteert. 

Gesprek
Proficiat, je bent uitgenodigd 
voor een gesprek. Zorg dat je er 
goed verzorgd uitziet en dat je 
het gevoel hebt dat je de hele 
wereld aankunt. 
Zorg dat je aftershave of parfum 
bescheiden zijn en de geur niet 
het hele vertrek vult. 

Wees op tijd!
Tijdens het gesprek, let erop dat 
je niet onderuit gezakt zit, niet 
te ver voorover leunt om iemand 
van jouw kwaliteiten te overtui-
gen en wees beleefd. 
Praat nooit negatief over vorige 
werkgevers.
Geef een helder antwoord op de 
vragen. Een waterval van woor-
den is niet nodig, maar eenletter-
grepige antwoorden zijn ook niet 
gewenst. Wees open en eerlijk, 
zonder alle privézaken meteen op 
tafel te leggen.
Stuur een bedankbriefje. Dat laat 
een goede indruk achter en zorgt 
voor opnieuw een contactmo-
ment. 

Van Soest & Partners is een 
organisatie van accountants 
en adviseurs. Wij richten ons 
vooral op ondernemers uit het 
midden- en kleinbedrijf en vrije 
beroepsbeoefenaren. In een open 
informele sfeer zijn wij onze 
cliënten van dienst.  Werkelijke 
betrokken heid en aandacht vinden 
wij daarbij onontbeerlijk. Niet 
alleen voor de cliënten maar ook 
voor de collega’s. Ieders inbreng 
krijgt dan ook de verdiende 
aandacht en voor het ontplooien 
van nieuwe initiatieven en 
persoonlijke groei wordt volop 
ruimte geboden. Verder vinden wij 
het belangrijk dat werken en privé 
in balans zijn.

zoekt

Interesse in één van deze functies?
Solliciteer direct of neem voor meer informatie contact op met 
de heer C.J.T. van Daal AA op telefoonnummer (0412) 45 90 00 
of (06) 13 13 43 87. Ook kun je onze website bezoeken:  
www.soestacc.com

Je schriftelijke sollicitatie stuur je binnen twee weken naar:
Van Soest & Partners, t.a.v. de heer C.J.T. van Daal AA,  
Cereslaan 4, 5384 VT te Heesch, of per email naar  
cvd@soestacc.com
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Assistent Accountant (m/v)

Het betreft hier een fulltime functie (minimaal 32 uur).

De functie:
Afhankelijk van ervaring, worden medewerkers betrokken  
bij alle werkzaamheden, welke worden verricht binnen het 
team waar ze deel van uitmaken. Bijvoorbeeld het verzorgen 
van administraties, het samenstellen van jaarrekeningen, 
het opstellen van belastingaangiften, opstellen van tussentijdse 
rapportages en prognoses,  het voorbereiden van adviesnotities 
en het onderhouden van contacten met klanten.  

Werkzaamheden:
• verlenen administratieve diensten
• samenstellen jaarrekeningen
• verrichten controlewerkzaamheden
• opstellen belastingaangiften
• verrichten ondersteunende werkzaamheden
• signaleren adviesmogelijkheden

Je profiel:
Je hebt minimaal een afgeronde HBO Accountancy of 
Bedrijfseconomische opleiding.  Tevens is het een pré dat je 
werkervaring hebt op een accountantskantoor.  Verder beschik 
je vanzelfsprekend over een dienstverlenende en zeer flexibele 
instelling gezien de diversiteit van de te verrichten werkzaam-
heden.

Wij bieden:
Een prettige en inspirerende werkomgeving, een goed salaris en 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Belastingadviseur (m/v)

Het betreft hier een fulltime functie (minimaal 32 uur).

De functie:
Je werkzaamheden als belastingadviseur richten zich
op het controleren van gemaakte belastingaangiften, het
opstellen van meer complexe aangiften en het geven van
belastingadviezen. Tevens zal je ook betrokken worden
bij pensioenberekeningen voor de dga en voor adviezen op
het gebied van bijv. huwelijkse voorwaarden en testamenten.

Werkzaamheden:
• geeft leiding aan aangifte- en belastingadviesopdrachten
• verzorgt belastingadviezen
• signaleert adviesopdrachten en voert deze uit
• verzorgt pensioenberekeningen
• voert (mede) acquisitiegesprekken
• levert een bijdrage aan de praktijkontwikkeling

Je profiel:
Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding Fiscale 
Economie.  Tevens is het een pré dat je werkervaring hebt op 
een accountantskantoor.  Verder beschik je vanzelfsprekend 
over een dienstverlenende en zeer flexibele instelling gezien de 
diversiteit van de te verrichten werkzaamheden.

Wij bieden:
Een prettige en inspirerende werkomgeving, een goed salaris en 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Vestiging:
Heesch
Geffen
Heeswijk-Dinther

Bezoekadres:
Cereslaan 4
Dorpstraat 43
Plein 1969 1a

Postadres:
Cereslaan 4
5384 VT 
Heesch

T  
F 
E info@soestacc.com
W www.soestacc.com

0412 - 45 90 00
0412 - 45 90 01 

aan het werk
WILT u OOK EEN VACATuRE PLAATSEN?
Stuurt u ons de informatie en het logo en wij maken de 
advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat.
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Heescheweg 17 Nistelrode
0412 782507

Knapperig broodje 
met mozzarella, tomaat, 
streaky bacon en pesto!

Actieprijs  € 2,95

Broodje van de week:

L I V I N G  A C C E S S O I R E S  &  M O R E

kado.nl

Verrassende 
kadootjes voor 
de feestdagen!
Schoonstraat 24 - Heesch

BibiKado.nl 
shop-in-shop 

bij Boetiek24.nl

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Geniet Tweede Kerstdag
van de kerstproeverij of à la carte

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Geniet Tweede Kerstdag

Open 12.00 uur

Geniet Tweede Kerstdag

Op 27 en 28 december serveren wij een bijzonder all-in 

‘AFTER CHRISTMAS-MENU’
Een 4-gangenmenu, aperitief, wijnarrangement, bier en/of fris 

tijdens het diner en koffie nà voor € 55,- p.p.

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016 | www.hetsentiment.nl

kinderdagverblijf Piekobello 
trakteert Zorgcentrum heelwijk

Er waren kraampjes waar ouders 
of andere familieleden de door de 
kinderen zelf gemaakte kerstat-
tributen konden kopen, evenals 
kraampjes met een versnapering 
en een lekker warm drankje. De 
gehele opbrengst van de kerst-
markt gaat naar Stichting Heppie, 
die zich richt op een vergeten groep 
kinderen in Nederland, die het erg 

moeilijk hebben en extra aandacht 
verdienen. Dit doet zij door onder 
andere leuke vrijetijdsactiviteiten 
voor hen te organiseren, om ze zo 
ook positieve levenservaring mee 
te geven en even - los van alle zor-
gen - gewoon kind te mogen zijn. 

De cheque met de opbrengst wordt 
zeer binnenkort overhandigd.

Aangezien de kerstgedachte ver-
der strekt dan alleen kinderen, 
wilden we onze oudere buren ook 
eens positief verrassen. 

Zij zijn verrast met een bezoek van 
de kerstvrouw en dozen vol ap-
pelflappen van de bakker. Het was 
een erg geslaagde verrassing.

HEESWIJK-DINTHER - Op Kinderdagverblijf Piekobello is een kerstmarkt georganiseerd, samen met alle 
kinderen. Ook de buitenschoolse opvang De Rebbels en De Toversteen waren hierbij aanwezig. Er was van 
alles voor de kinderen te doen - zoals tegen betaling voor het goede doel - op de foto met de kerstvrouw, 
spelen in de ballenbak, schminken, een springkussen, kerstfilm kijken, een loterij met vele leuke prijzen, 
kersttekeningen maken. 

loosBroek – Op de nieuwjaarsreceptie van voet-
balclub WHV in januari 2014 werd Libert Heerkens 
uitgeroepen tot Kanjer van de Hoef 2014, vanwege zijn 
harde inzet voor de vereniging. “De oorkonde heeft 
een mooi plaatsje in de woonkamer gekregen”, vertelt 
Libert.

“wat ik doe voor wHV vind ik heel normaal. Dit had niet 
gehoeven, want ik doe het graag. Het is natuurlijk wel mooi, 
want ik verwachtte het niet”, zegt de man die bij wHV ook 
wel ‘Mister wHV’ wordt genoemd. Door de jaren heen heeft 
libert van alles gedaan bij de voetbalverenging. onder andere 
was hij leider van het eerste elftal. “nu zit ik in de technische 
commissie en fluit ik de jeugd op zaterdag”, besluit Heerkens. 

Hoe gaat het nu met
liBert heerkeNs? 
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In de mini-kerstmusical ‘Met Mo-
zart bij de stal’ gingen de leerlin-
gen samen op reis, rustten ze wat 
uit bij de herders, volgden ze de 
sterren en kwamen ze uiteinde-
lijk bij de stal van Jozef en Maria. 
Daar gaven ze een fantastisch en 
ritmisch optreden voor het kindje 
Jezus. 

De kerstmusical was opgebouwd 
uit een serie variaties op ‘Altijd is 
Kortjakje ziek’, een bekende me-
lodie die zijn oorsprong vindt in 
Frankrijk en waar Mozart in 1778 
twaalf variaties op schreef. Het re-
sultaat was een prachtige, indruk-
wekkende en zeer muzikale voor-
stelling. 

Jongste leerlingen het 
mozaïek spelen kerstmusical

HEESWIJK-DINTHER - De speelzaal van de Heeswijkse basisschool Het 
Mozaïek was donderdagmiddag het decor voor een sfeervolle kerst-
musical, die werd uitgevoerd door de kleuters van groep 1-2B van Het 
Mozaïek. Onder het publiek waren ook de andere kleuters van de basis-
school, kinderen van peuterspeelzaal Piccino en kinderen van Kinder-
dagverblijf Klein Drakestein. 

Dessert
taartjes

Hoofdstraat 74 
Heeswijk-Dinther
0413 292 118

Met en 
zonder rozijnen 
€ 0,80 per stuk

Wij wensen u 
fi jne feestdagen en 
een gezond 2015

Oliebollen

Tijdens de goedbezochte middag 
ging pastoor Ouwens voor in de 
viering. Hij benadrukte dat in de 
kersttijd iedereen druk in de weer 
is voor de medemens. “Het zou 
goed zijn als dit tijdens de rest van 

het jaar ook zo zou kunnen zijn.” 
Sfeervolle kerstliedjes werden door 
de mensen gezongen onder muzi-
kale begeleiding van ‘Die is ‘t’. En 
traditiegetrouw droeg Leny van 
Mun haar persoonlijke kerstge-

dachten van dit jaar voor. 
Voorzitter Rosemarie van Ark 
heette iedereen welkom, speciaal 
burgemeester Marieke Moorman, 
die de kerstviering van de Zon-
nebloem in Nistelrode meevierde. 
Burgemeester Moorman: “Ik vind 
het heel bijzonder om onder werk-
tijd zo te mogen meegenieten bij 
de kerstviering met vrijwilligers, 
deelnemers en verpleegkundigen 
van De Zonnebloem Nistelrode. 
De Zonnebloem Nistelrode bestaat 
dit jaar 65 jaar. Over 5 jaar vieren 
jullie je jubileum. Ik wens jullie na-
mens het gemeentebestuur plezie-
rige kerstdagen en een goeie roetsj 
in het nieuwe jaar”. 

Er was tijd voor een praatje met el-
kaar en een hapje. Maar er werd 
ook goed meegezongen en mee-
geswingt met de gezellige liederen 
van Die is ‘t. De sfeervolle middag 
werd afgesloten met een geza-
menlijke broodmaaltijd. 
Het team van Zonnebloem Nistel-
rode bedankt iedereen die zich 
heeft ingezet om deze middag 
tot een succes te maken en wenst 
iedereen fijne kerstdagen en alle 
goeds voor het nieuwe jaar.

kerstviering Zonnebloem 
nistelrode brengt licht
NISTELRODE - De traditionele kerstviering voor deelnemers, vrijwil-
ligers van De Zonnebloem Nistelrode en bewoners van Laarstede was 
woensdag 17 december in het Tramstation in Nistelrode.

Dinthers Eethuis - Schoolstraat 15 - 5473 GD - Heeswijk Dinther - Tel:041329118 - www.dintherseethuis.nl 

Kan nie kiezen menu 
Stel zelf uw proeverij menu samen, u kiest per gang  

Keuzen uit 35 gerechten!! 

Tegen inlevering van deze knip bon.  Geldig van 3 T/m 31 Januari.  

 3 kleine gerechtjes geserveerd op één bord.   

23,95 15% korting p.p. 

Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31 - www.jackmartens.nl

Wij wensen u 
prettige feestdagen

Oliebollenverkoop en winterwandeltocht 
Jong nederland Vorstenbosch
VORSTENBOScH - Jong Nederland Vorstenbosch verkoopt op oudejaarsdag - 31 december - weer de lekkerste zelfgebakken oliebollen. Van 10.30 uur 
tot 16.30 uur zijn ze te koop tegenover de kerk, op het Meester Loeffenplein. De oliebollen kosten € 0,70 per stuk, en voor € 7,- heb je een volle zak 
met twaalf stuks! 

Tevens houdt Jong Nederland op zondag 28 december de WinterWandelTocht in samenwerking met TRV-Bernheze. De opbrengst van deze dagen wordt 
gebruikt voor het zomerkamp en andere activiteiten die door het jaar heen voor de kinderen georganiseerd worden. 
Voor meer info: www.jnvorstenbosch.nl.
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kerst-
gedachten

Het was weer een 
prachtige zomer geweest,

In gedachten gaan we naar het 
kerstfeest,

Als het tegen Kerstmis 
vroeg donker wordt,

De nachtenlang, 
de dagen, kort.

Dan is het o zo aangenaam, 
als alle lichtjes branden gaan.

Wanneer met Kerst 
de klokken luiden,

Klinken over stad en land,
Roepen voor het feest der 
vrede, weigert even mijn 

verstand.
Want vrede is vaak ver te 
zoeken, heel verdrietig, 

dat is waar,
Wij zouden zo graag willen 

leven, met respect en eerbied 
voor elkaar. 

Zo ook in die Heilige Nacht, 
er was nergens plaats voor hen,

Maar het lief Jezuskind 
werd verwacht.

Ze vonden een stal, juist daar 
werd vrede geboren,

Ongeacht ras, geaardheid, 
kleur of geloof,

en engelen zongen, 
eenieder kon het horen,

Voor velen van ons was 
het een bewogen jaar en lijkt 

alles extra zwaar.
Weet dat er altijd de 

Zonnebloem voor je zal zijn,
Die met je is begaan, samen 

delen we het verdriet,
Om er beter mee om 

te kunnen gaan,

Onze kerstwens voor allen is 
eenvoudig en klein,

Gelukkig samen te leven 
en te zorgen, gewoon er voor 

elkaar te zijn.
Onthou van ’t oude jaar, 
alleen de beste dagen,

En ga met nieuwe moed, het 
jaar 2015 tegemoet.

Een Zalig Kerstmis!
Leny van Mun

Weijen 16  |  5388 HN Nistelrode  |  0412 610071

Fijne feestdagen 
en een gelukkig 2015

Van 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.

Kijk voor meer info op 

www.vanschijndeltegels.nl

Wij wensen u fi jne feestdagen en een gelukkig 2015 Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

24 december t/m 3 januari 2015

Op alle kerstartikelen 
25 tot 40% korting*

*Met uitzondering van lopende acties en aanbiedingen

Openingstĳ den ma./vr. 9.00-18.00 uur 
vrĳ dag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur.

Feel good & Shop event: 
ondernemers promoten tijdens TrV winterwandeltocht

De initiatiefnemers van het shop-
event zijn twee enthousiaste da-
mes die thuis zijn in de wereld van 
de webshops. 
“We willen bijzondere webshops 
de kans geven om zich aan een 
groot publiek te presenteren en 
zijn verrast door het aanbod van 
(webshop)ondernemers uit Bern-
heze. We hebben daarom samen 
met de deelnemers uit Bernheze 
een flyer ontworpen, waarop ze 
zich presenteren en willen zo hun 

bedrijf en het event promoten.”
Hoewel het nog een paar maan-
den duurt voordat het event 
plaatsvindt, zijn alle standplaatsen 
al verhuurd. “Er komen webshops 
uit het hele land. Ze komen graag 
naar Brabant en we merken dat ze 
de locatie op de Noordkade ook 
heel uniek vinden.”

Feel good & Shop Event gaat een 
stapje verder dan shoppen al-
leen door het toevoegen van en-

kele feelgood elementen, zoals 
de workshops ‘club van Relaxte 
Moeders’ en ‘Soulcollage’, en de 
aanwezigheid van originele food-
trucks met heerlijk fingerfood.

Tot 5 januari kunnen bezoekers 
hun entreekaart nog met ‘vroege-
vogelkorting’ kopen voor € 5,- via 
de website feelgoodshopevent.nl. 
Kaartkopers kunnen meedoen met 
een winactie van Bed&Breakfast 
Life is Good uit Heeswijk.

BERNHEZE/VEGHEL - Wis&Waarachtig, Modefeestje, Number 3, Fashionitems 2 Have, Natures’ Valley, 
Streekvol en Bed&Breakfast Life is Good. Dat zijn de namen van ondernemers uit de gemeente Bernheze die 
je kunt ontmoeten op het Feel good & Shop Event op 20 en 21 maart in Veghel. Tijdens de TRV Winterwan-
deltocht op 28 december wordt het Feel good & Shop Event gepromoot met ondernemers uit de gemeente 
Bernheze die meedoen aan het event. 

20 & 21 MAART 2015
NOORDKADE, VEGHEL

FEELGOODSHOPEVENT.NL
INFO@FEELGOODSHOPEVENT.NL

Programma n-ice aangevuld 
met topformatie Baby Blue!
NISTeLrODe – Wie liever niet op de schaats gaat, maar wel wil genieten van een heerlijke 
winterse sfeer, zit óók goed bij N-Ice! Iedere dag staan er diverse muzikale optredens ge-
pland. Allemaal uit onze eigen regio. Klappers op de slotavond zijn band The Basement uit 
Heesch en DJ Mayzo uit Nistelrode.

Gertjan Hermes van de organisatie van N-Ice: “Maar wàt trots zijn we dat we op maandag-
avond 29 december daar de band Baby Blue aan hebben kunnen toevoegen. Zij hebben in-
middels vele energieke optredens op hun naam staan en zijn hard op weg om een begrip te 
worden. Zo stonden ze al in het voorprogramma van De Dijk en op Festyland”.

Het programma van N-Ice ziet er als volgt uit: 
27 DECEMBER vanaf 18.00 uur vind je Party DJ Tom en om 19.00 uur wordt de schaatsbaan 
geopend. 
28 DECEMBER is er een Open Podium. 
29 DECEMBER start Party DJ Tom, gevolgd door Lars Smits en Efkes Anders waarna de top-
band Baby Blue de avond tot een daverend succes maakt. 
30 DECEMBER met het jeugdorkest van Fanfare St. Lambertus en slagwerkgroep, muziekkapel 
De Dûrzakkers, band The Basement en DJ Mayzo.

Aanvullingen worden bekend gemaakt via www.facebook.com/Nisseroionice.

Advertorial
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Wat is er leuker dan je eigen 
wedstrijdverslag te lezen in de 
krant? Of er leuke reacties op te 
krijgen?  Verenigingen, ouders, 
fans, trainers en ook de sporters 
zelf, mogen elke week hun wed-
strijdverslag aanleveren. Enkele 
voorwaarden; dat het niet langer 
mag zijn dan 250 woorden, er 

mag een kleurenfoto bij en stuur 
het voor maandag 12.00 uur op. 
Ook werkt het goed om nieuwe 
leden enthousiast te maken. 
Want, wie wil er nou niet bij een 
club die regelmatig in de publici-
teit staat?
Precies! DeMooiBernhezeKrant is 
een krant voor en door Bernhe-

zenaren. En daar hoort jouw club 
ook bij. Sportverslagen worden 
door DeMooiBernhezeKrant gra-
tis gecorrigeerd en geplaatst en 
de foto kan digitaal doorgestuurd 
worden. Zomaar gratis, een ser-
vice van onze mooie krant. 
Opsturen kan naar: 
info@demooibernhezekrant.nl

HEESWIJK-DINTHER - Bridgeclub 
De Klotbeek uit Heeswijk-Dinther 
sloot vorige week maandag het 
jaar af met een kerstbridgedrive. 

Met 108 aanwezigen was deze 
bridgedrive weer een gezellige en 
vooral ook sfeervolle en goedbe-
zette drive. Een prachtige prijzen-
tafel vormde een goed decor voor 
die sfeer. Er werd topintegraal ge-
speeld en alle leden speelden met 
een toegewezen partner. 

Alle niveaus waren door elkaar ge-
husseld, wat de spelvreugde ten 
goede kwam. Ook de 15 nieuwe 
leden van de laatste cursusgroep 
lieten zich goed gelden. Twee kop-
pels eindigden op de derde en 
vierde plaats met ca. 59%. Er was 
sprake van ‘gestoken’ spellen, wat 
hele leuke en verrassende spelont-
wikkelingen teweeg bracht. Uiter-
aard waren er wel winnaars. Dat 

waren Raymond Verhoeven en Ad 
Ketelaars met 71,21%.
De voorzitter stond aan het eind 
van de avond stil bij de organisatie 
van deze avond die in handen was 
van de WEcOM, onder leiding van 
Adrie van Gemert en Annie Hae-
ve, de dames van de kerststukjes 
en Michel Haeve en cor van Ge-
mert, die assistentie verleenden bij 
het sjouwwerk en klaarzetten van 
de wedstrijdtafels. Zij werden be-
dankt. 

Ook een blijk van waardering ont-
brak niet naar de medewerkers 
achter de bar, de vrijwilligers van 
cc Servaes, die eigenlijk bijna alle 
maandagavonden het afgelopen 
seizoen aanwezig waren, door het 
aanbieden van een kerststukje en 
een flesje wijn. Een sfeerimpressie 
door middel van foto’s en de uit-
slag zijn te vinden op 
www.nbbclubsites.nl/club/8043.

BC de klotbeek 
sluit 2014 af met kerstbridgedrive

bridgen

Na een, aanvankelijk, gelijk op-
gaande wedstrijd, wisten de da-
mes van trainer Joop Baltussen in 
het tweede gedeelte van de eer-
ste helft een gat te slaan van vier 
doelpunten. Een mooie 9-5 voor-
sprong prijkte bij rust op het sco-
rebord. De gasten uit Son gaven 
zich, zoals een koploper betaamt, 
niet zomaar gewonnen. Maar door 
uitstekend verdedigend werk, van 
Sanne Turlings, werd de angel uit 
het spel van Apollo gehaald. Ook 
in de aanval lieten de Heesche da-
mes zich goed zien, Kim van Erp 
wist viermaal het net te vinden. 
Zelfs in ondertal werd er gescoord 
en zo kwam de overwinning niet 
in gevaar. Ook niet toen Apollo 
drie minuten voor tijd nog even 
terugkwam op één doelpunt ach-
terstand. Doelvrouw Nicole Maas 
verrichtte nog enkele uitstekende 
reddingen en Joyce van Heeswijk 
zorgde uiteindelijk voor een ver-
diende overwinning 16-13.

Heren
De heren van Dos’80 hadden wei-
nig te vrezen van Jupiter uit Eer-
sel. Binnen 10 minuten was er een 
voorsprong van vijf doelpunten 
voor de Heeschenaren. Dat was 
ook mede te danken aan Roy Go-

vers, die open kansen wist te keren. 
Vlak voor rust liep Ben Woolfitt 
tegen een rode kaart op, dit door 
een onfortuinlijke ingreep. Rust-
stand 12-7. Na rust liep de ploeg 
van Frank Schellekens gemakkelijk 
uit naar een nog ruimere voor-
sprong. Mathijs Lubbersen en Se-
bastiaan Spetter wisten ieder acht 
keer te scoren, maar de mooiste 
treffer kwam op naam van Joost 
Verhoeven. Met een ‘vlieger’ wist 
hij, al in de eerste helft, de keeper 
te verschalken. Eindstand 28-19.

dames dos’80 
verslaan koploper

Kim van Erp  Foto: Ruud Schobbers

HEEScH - De handbaldames van Dos’80 uit Heesch verrasten koploper 
Apollo uit Son en Breugel afgelopen zaterdag in sporthal ’t Vijfeiken in 
Heesch. Ook de heren konden een gemakkelijke overwinning boeken.

handbal

Heeswijk-DintHer – Vorig jaar kreeg Harmonie Sint 
Servaes tienduizend euro uit het Coöperatief Divi-
dend van de Rabobank. Mede dankzij het bedrag uit 
dit fonds kon de harmonie een nieuw onderkomen 
realiseren: De Muziekfabriek.

“ik ben ontzettend blij met het nieuwe thuisfront. Met 
name voor de jeugd is dat fijn. Zij hebben nu echt het 
gevoel dat zij lid zijn van een vereniging. in het cultureel 
centrum was dat toch anders”, vertelt voorzitter lambert 

van der Ven, die meent dat de Muziekfabriek de harmonie 
meer mogelijkheden biedt. “we hebben nu veel mogelijk-
heden voor concerten.” ook buiten het thuisfront zal de 
harmonie te horen zijn. op 30 en 31 oktober vindt een 
promsconcert plaats in De Zaert.

Hoe gaat het nu met harmoNie siNt servaes?

nieuw wedstrijdtenue voor avesteyn e2

HEESWIJK-DINTHER - De spelers 
van het Dintherse Avesteyn E2 
kregen onlangs een nieuw wed-
strijdtenue. uCE computers is 
de sponsornaam die op de shirts 
staat. 

De spelers kregen het tenue uitge-

reikt door Jacqueline en René van 
Uden van UcE computers. De spe-
lers zijn trots op hun nieuwe kle-
ding en beloofden dat zij elke keer 
dat zij dit gaan dragen, hun beste 
beentje voor zullen zetten. En dat 
het E2 team een steuntje in de rug 
kan gebruiken is duidelijk, zij ston-

den in een hele moeilijke compe-
titie ingedeeld. Na de winterstop 
zal dit waarschijnlijk aangepast 
worden. 
Het bestuur van Avesteyn wenst 
de spelers veel succes en wil Jac-
queline en René hartelijk danken 
voor deze sponsorbijdrage.

Scoren met demooiBernhezekrant

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

‘op 30 en 31 oktober vindt een 
proMsConCert plaats in de zaert’
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Bernheze sportief

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Gun uw
spaargeld een
mooie rente

Koek & Zopie

Spaar € 750 en krijg twee winterse soepkommen cadeau*

Spaar € 750 en krijg twee winterse 

Heeft u een eindejaarsuitkering of ander extraatje
ontvangen?
Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons
profiteert u van een mooie rente. Bovendien krijgt u tijdens
onze actieweken twee winterse soepkommen cadeau.*

*
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nederlands kampioen wielrennen bij de beloften 
Tim kerkhOF verkozen tot talent van het jaar 
TiJdenS BraBanTS SPOrTgaLa meT VeLe TOPSPOrTerS OP heT POdium

De titel ‘Talent van het jaar’ had 
Tim grotendeels te danken aan het 

gewonnen NK wielrennen bij de 
beloften in juni. Ondanks het NK 
rekende de Nistelrodenaar nergens 
op. “Ik ging eigenlijk zonder ver-
wachtingen naar Helmond. Mat-
thieu van der Poel (veldrijder) was 
ook een van de genomineerden, 

dus ik wist dat het moeilijk ging 
worden om met die titel terug naar 

huis te gaan. Voor mij was Mathi-
eu de favoriet”, laat Tim per e-mail 
vanuit België weten. Tim was blij 
om de prijs in ontvangst te mo-
gen nemen. “Gezien het feit dat 
Brabantse ex-topsporters hebben 
gestemd voor deze prijs, vind ik 

het een eer om deze te winnen. Ik 
denk dan ook zeker dat deze prijs 

iets met mijn sportprestatie te ma-
ken heeft, al zal mijn persoonlijk-
heid ook invloed gehad hebben.” 
Tim heeft na het sportgala, net 
zoals na het gewonnen NK, veel 
positieve reacties gehad: “Ik heb 
vooral veel leuke berichtjes gehad 

van familie, vrienden en fans op 
Facebook en andere social media.”

In januari heeft Tim een trainings-
kamp in Spanje, waar zijn vorm 
bepalend zal zijn voor de planning 
van koersen in het komende weg-
seizoen. Een van de koersen die 
Tim mogelijk gaat rijden is de ZLM 
Roompot Tour, de nieuwe naam 
van de Ster ZLM Tour die koerst 
door Brabant en mogelijk door de 
gemeente Bernheze. 

“Mocht ik daar aan de start komen, 
dan is dat zeker speciaal. Koersen 
door je eigen trainingsgebied is 

echt gaaf. Vooral omdat je dan een 
van de weinigen bent die de weg 
echt goed kent. Ik ben opgegroeid 
in Nistelrode en heb daar dus veel 
herinneringen aan. Elke keer als ik 
terug in Nistelrode kom, voelt als 
thuiskomen.” Hoe dan ook, kijkt 

Tim uit naar het komende wieler-
seizoen. “Ik heb in ieder geval heel 
veel zin in het nieuwe seizoen en 
dat is denk ik al het halve werk. 

Op dit moment ben ik wat verkou-
den maar tot nu toe heb ik goed 
kunnen trainen in de winter. 

Ik hoop dat ik op schema lig. Bin-
nenkort zal ik nog een inspannings-
test doen om mijn vorm te testen. 
Van daaruit zal ik dan verder kun-
nen bouwen om volgend seizoen 
te kunnen knallen!”, besluit Tim.

Tim Kerkhof vindt het een eer om talent van het jaar te zijn Tekst Matthijs van Lierop

HELMOND/NISTELRODE – De Nistelrodese wielrenner Tim Kerkhof (21) is vorige week op het Brabants 
Sportgala in Helmond uitgeroepen tot sporttalent van het jaar. “Het is een eer om deze prijs te winnen”, vind 
de renner die in 2015 zal koersen voor Team Roompot. 

‘ik ben opgegroeid in nistelrode en heb daar dus veel 
herinneringen aan. elke keer voelt het als thuiskoMen’

de OPLOSSing

Hoe gaat het nu met harmoNie siNt servaes?
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ruim 250 kinderen op XrC 
handbal scholentoernooi

Bernheze sportief

In zijn eerste seizoen heeft hij laten 
zien, dat hij het vrouwenvoetbal 
binnen de vereniging naar een ho-
ger niveau aan het brengen is. Een 
proces dat nog zeker niet is vol-
tooid. De speelsters van het eerste 
elftal wilden unaniem verder met 
couvreur. Bestuur en senioren-
commissie zijn dan ook verheugd 
dat zijn contract met één seizoen 
is verlengd.

ronald Couvreur blijft Prinses 
irene trouw
NISTELRODE - Het zal geen verrassing zijn dat Prinses Irene graag ver-
der wil met Ronald Couvreur als trainer/coach van het eerste vrouwen-
elftal, dat middenmoter is in de Landelijke Hoofdklasse (zondag). Cou-
vreur is bijzonder betrokken en heeft een duidelijke visie. 

Al ruim dertig jaar wordt in de 
kerstvakantie het handbaltoernooi 
georganiseerd voor de groepen 3 
tot en met 8 van de Heesche basis-
scholen. Dit jaar is het door XRc 
gesponsorde toernooi op vrijdag 
2 januari en doen er 27 teams van 

drie basisscholen mee. De groepen 
7 en 8 bijten de spits af en begin-
nen al om 9.00 uur. Deze twee 
groepen spelen in de gehele sport-
hal, dat wil zeggen: op het officiële 
handbalveld van 20 bij 40 meter.

Van 14.00 tot 17.30 uur zijn de 
groepen 3 tot en met 6 te gast. 
Hier wordt gespeeld op de zoge-
naamde miniveldjes van 15 bij 20 
meter. Veel groepen hebben zich 
weer via extra trainingen voorbe-
reid op het toernooi en daardoor 
zal het ook dit jaar wel weer een 
leuk, gezellig en vooral sportief 
toernooi worden. Op de tribune 
van sporthal ‘t Vijfeiken in Heesch 
is volop plaats voor familieleden 
die de jeugd willen ondersteunen. 

HEEScH - Handbalvereniging Dos’80 uit Heesch houdt op vrijdag 2 
januari wederom het handbal scholentoernooi. Ongeveer 250 kinderen 
van drie Heesche basisscholen zijn te gast in sporthal ’t Vijfeiken. XRC 
services uit Nistelrode sponsort het scholentoernooi.

nieuwjaarsreceptie h.V.C.h. 
HEEScH - Op zondag 4 janu-
ari 2014 houdt H.V.C.H. haar 
nieuwjaarsreceptie. u bent als 
lid, begunstiger, toeschouwer 
of als andere H.V.C.H.-relatie 
hiervoor van harte uitgenodigd.

De receptie begint om 15.00 uur 
in het clubgebouw aan de Bin-
nenweg 1, te Heesch. Naast een 
gezellig samenzijn en het over-
brengen van de beste wensen 
huldigen we ook de jubilarissen. 

Bovendien maken we de verenigingsman of -vrouw bekend, wat een 
belangrijke titel is in de H.V.c.H.-traditie. Hopelijk tot dan! 

korfbalsters Prinses irene 
slaan gat van 6 punten

Prinses Irene kwam goed uit de 
startblokken. Met twee afstand-
schoten, van Lieke van Griensven 
en Esther van Venrooy, kwamen 
de meiden op voorsprong. Avanti 
scoorde tegen, maar een goed spe-
lende Linda van Venrooy maakte 
meteen korte metten, van dichtbij 
in de korf (1-3). Avanti kwam op-
nieuw dichterbij, nadat er lang niet 

gescoord was. Esther van Venrooy 
scoorde een korte kans en Ella van 
de Graaf bracht de stand op 2-5 
door van afstand te scoren. Avanti 
scoorde vanuit een doorloopbal en 
een vrije worp. Prinses Irene bleef 
goed zoeken en via een goede vrije 
worp van Esther van Venrooy was 
er weer een verschil van twee pun-
ten. Net voor rust was het Avanti 
dat de korf wist te vinden. Er werd 
gerust met een 5-6 voorsprong.

Na rust bleef Prinses Irene effec-
tief en volwassen spelen. Linda 
van Tilburg schoot van ver raak. 
De zussen Esther en Linda van 
Venrooy vonden de korf uit prima 
combinaties, waardoor Prinses 
Irene op een ruimere voorsprong 

kwam (6-9). Binnen 3 minuten 
kwam Avanti volledig terug in de 
wedstrijd door tweemaal te scoren. 
Echter dit Prinses Irene scoort op 
de juiste momenten. Het was Lie-
ke van Griensven die van afstand 
raak schoot en Linda van Venrooy 
maakte met twee mooie doelpun-
ten opnieuw ruimte. 
Met een 8-12 stand en nog vijf 
minuten op de klok, speelden de 
Nistelrodense vrouwen de wed-
strijd op een sterke manier uit. 
Avanti scoorde nog eenmaal. Prin-
ses Irene was echter de ploeg met 
de langste adem. Topscoorster van 
de dag Esther van Venrooy maakte 
haar 5e doelpunt. Ella van de Graaf 
zette uit een korte kans de einduit-
slag op 9-14.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  
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NISTELRODE - Prinses Irene heeft de belangrijke uitwedstrijd, tegen de nummer twee uit de competitie, 
Avanti, na een 5-6 voorsprong bij de rust, met 9-14 gewonnen. Door deze overwinning vergroot de ploeg 
van coach De Veer de voorsprong op de achtervolgers met maar liefst zes punten halverwege de competitie. 

VorstenBosCH – In januari werd Wendy 
Dominicus van Vorstenbossche Boys in 
het zonnetje gezet. In Lunenburg kreeg 
zij - tijdens de jaarlijkse huldigingen voor 
de Sportkampioenen Bernheze - de prijs 
uitgereikt als sportvrijwilligster van het 
jaar. “Dat was echt een verrassing voor 
mij”, blikt Wendy terug. 

“Het was erg leuk, er waren ook erg veel be-
kenden in de zaal. ik kreeg een standaard van 
glas met een duim. Hij staat nu in de woonka-
mer als aandenken”, vertelt ze. wendy houdt 
zich bij de Vorstenbossche Boys met name 
bezig met het damesvoetbal, dat onder andere 
door de inzet van wendy een nieuwe boost 
kreeg. “nu telt Vorstenbossche Boys vier mei-
denteams. na de winterstop zijn dat er vijf”, 
besluit ze trots. 

Hoe gaat het nu met weNdy domiNicus?

Bezoek onze 
mooisites

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Deze sites voorzien 
Bernheze van actuele 

informatie

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign
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Bernheze sportief

Spinning – Personal Training – Body Support – Do-In Yoga
Zumba – Les Mills – Xco – Senioren Fit – Kids Fit en MEER

Move your Body and Mind               Heb jij overgewicht en wil jij succesvol afvallen onder            begeleiding van  onze Personal Trainer? Start in januari 2015 en leer binnen 12 weken  een gezonde nieuwe levensstijl aan!                    Neem voor meer informatie contact met ons op.    

Sport & Healthclub Meer Sports
‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl)  (0412) 40 44 74

Meer info check onze site: www.meersports.nl
Meer info check onze site: www.meersports.nl

Nieuwjaarsacties               •  Start nu en betaal vanaf  februari 2015       •  Geen inschrijfkosten in de maand januari 2015                  

Voordat de ploeg van coach Van 
de Pas goed en wel aan de wed-
strijd begon, keken de meiden al 
tegen een 0-5 achterstand aan. 
Langzaam leken de Heeswijkse da-
mes zich terug in de wedstrijd te 
knokken, maar door slecht spel in 
de laatste 10 minuten van de eer-
ste helft, was de ruststand 4-8 in 
het voordeel van Stormvogels. 

Na de rust moest er uit een ander 
vaatje getapt worden. Met her-
nieuwd zelfvertrouwen kwam de 
thuisploeg uit het kleedlokaal en in 
de tweede helft stond er een ander 
team op het veld. Met 12 doelpun-
ten in de tweede helft, wist Altior 
toch nog de overwinning naar zich 
toe te trekken. De eindstand was 
16-13. Ondanks dat Altior slecht 
aan de wedstrijd is begonnen, 
heeft het team een enorme veer-
kracht laten zien. Halverwege de 
zaalcompetitie staat de ploeg op 

een gedeelde eerste plaats, samen 
met Oranje-Wit. 
Altior 2-De Korfrakkers 2: 4-14
Altior 3-De Korfrakkers 3: 6-13
Altior 4-Flamingo’s M 2: 12-12
BMc MW 1-Altior MW1: 17-6
SVOc ’01 A1-Altior A1: 6-14
Altior A2-De Kangeroe A1: 7-6
De Korfrakkers A2-Altior A3: 6-8 
Flamingo’s B1-Altior B1: 3: 6-3
Altior c3-Avanti c2: 5-2
Altior E1-corridor E1: 15-6
Altior E2-corridor E2: 8-2
De Korfrakkers E5-Altior E3: 11-7
De Korfrakkers E6-Altior E4: 11-5
celeritas E2-Altior E5: 7-3
Odisco F1-Altior F1: 18-7
Altior W 1-Tovido W1: 2-20        
strafworpen: 6-7.

altior 1 gedeeld 
eerste na winst op Stormvogels 1
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HEESWIJK-DINTHER - Altior trad zondag thuis aan tegen Stormvogels. 
De pupil van de week, Floor van de Meerakker, zag dat Altior alles be-
halve scherp aan de wedstrijd begon, maar wel won. 

LOOSBROEK - Voor Korloo stond 
zondag de thuiswedstrijd tegen 
het Veghelse De Kangeroe op het 
programma. 

De ploeg uit Loosbroek begon 
sterk in de verdediging, maar on-
danks dat, was het toch De Kan-
geroe dat op voorsprong kwam. 
Korloo creëerde kansen, maar kon 
deze weer niet omzetten in doel-
punten. Ruststand 0-6. 

In de tweede helft lukte het - on-
danks de wissels - niet de scorings-
spirit te vinden. Het was de Kan-
geroe dat beter bleef afronden, 
waardoor Korloo de wedstrijd ver-
loor met 2-13.

Verlies voor 
korfbalsters korloo 1 
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geweldige afsluiting van 2014 
bij dV dancing kids

Bij de garde ging het voortreffelijk: 
de Mini Garde 1e plaats - 230 pun-
ten. Ook Melody 1e plaats - 237 
punten. Miracle 1e plaats met 271 
punten. Een zeer mooi begin van 
deze dag. 
Voor Lindsey Wassenberg was het 

haar eerste wedstrijd in de solo 
garde vrije klasse, met 12 deelne-
mers in de categorie behaalde ze 
de 6e plaats - 232 punten. Vera 
Oomen in de solo sportklasse -1e 
plaats - 277 punten en Sascha van 
Munster voor het eerst in de sport-

klasse - 6e plaats - 256 punten. 
De categorie show karakter minio-
ren zorgde voor onze minioren met 
hun dans ‘have a nice flight’ ook 
nog een 1e plaats binnen. Tot slot 
danste onze modern groepen Re-
lease en Spirit nog; Release werd 
tweede van de negen deelnemers 
met 235 punten; Spirit won met 
259 punten!
Het middagprogramma: Garde 
Mars Untouched -1e plaats - 284 
punten. Solo’s jeugdklasse: Guusje 
- 4e plaats - 272 punten, hoofd-
klasse: Demi Remers - 5e plaats 
- 279 punten, Kimberley Xhofleer 
- 4e plaats - 282 punten, Demi 
Gabriël - 1e plaats - 285 punten. 
Garde jeugd Diamonds - 1e plaats 
- 268 punten, hoofd: Touch - 1e 
plaats - 286 punten. 

Als laatste van deze lange dag 
kwamen de moderne groepen.
Show Modern: Euphoria 1e plaats 
met 276 punten en Inspiration - 1e 
plaats met 286 punten. Ook Mar-
lon heeft met haar show solo een 
1e plaats binnen met 270 punten. 

Was echt een geslaagde dag met 
vele prijzen en wij wensen ieder-
een een fijne kerstvakantie; maar 
met aangepaste tijden wordt er 
wel doorgetraind, want op 11 ja-
nuari gaan ze weer op toernooi in 
Berghem.

dansen

NISTeLrODe – Pas het tweede toernooi van het seizoen en de resultaten groeien al. Maar laten we niet op 
de zaken vooruit lopen, eerst vroeg uit de veren voor de jongsten, zodat ze half acht konden verzamelen. 
Samen als een team op pad, begon al gezellig en de strijdlust ging mee. Alle leden kwamen dit keer in actie 
bij DV Swifters in Odiliapeel.

hVCh F4 compleet in het nieuw gestoken

HEEScH - Dit seizoen is de F4 
van HVCH goed van start gegaan, 
door te winnen in de F-categorie 
van het Festilent-toernooi in Zee-
land. 

In de competitie stond het team 
lang ongeslagen aan kop in de 
ranglijst. Helaas hebben de voet-
ballertjes het kampioensduel niet 
in hun voordeel afgesloten, maar 
in het voorjaar zullen ze er weer 
staan. Begin van het seizoen heeft 
de F4 drie sponsoren bereid ge-
vonden om het team in het nieuw 
te steken.
Betherma uit Oss is de sponsor van 
de nieuwe tenues. Betherma is de 
Nederlandse producent van con-

vectoren en stralingspanelen uit 
Oss, met klanten in heel Nederland 
en meerdere landen in Europa. 
Met volledige productie in eigen 
huis, is Betherma voortdurend be-
zig om milieuverantwoorde pro-
ducten en productiemethoden te 
onwikkelen.
DFM Bloemen en Planten heeft 
voor nieuwe trainingspakken ge-
zorgd. DFM heeft vijf vestigingen 
in Oss en omgeving, en verder zit 
het bedrijf in Uden, St. Oedenrode 
en in Son en Breugel. Je kunt er 
terecht voor bloemen en planten, 
potten en vazen. Ook bruidswerk 
en grafarrangementen worden 
door DFM verzorgd. In Oss en om-
geving is een snelservice beschik-

baar, waarbij bestellingen binnen 2 
uur worden bezorgd.
Verstegen Bouwbegeleiding uit 
Heesch heeft nieuwe sporttassen 
gesponsord en sponsort tevens 
de trainer en de leiders. Verstegen 
Bouwbegeleiding zorgt met een 
team van specialisten voor een 
kwalitatief hoogwaardig bouwpro-
ject en tevreden opdrachtgever. 
Tevens verzorgen ze bouwkundige 
keuringen.
Daarnaast hebben de ouders geza-
menlijk drie voetballen en een krat 
met bidons aangeschaft voor de 
spelers. Alle spelers, leiders en trai-
ner willen de sponsoren en ouders 
hartelijk danken voor hun betrok-
kenheid en waardering.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
Wij wensen onze lezers fijne feestdagen 

en een mooi en gezond 2015 met veel leesplezier
DoNDERDaG 25 DECEmbER

1e Kerstdag

VRIjDaG 26 DECEmbER

2e Kerstdag

Kerst arrensleetocht
Locatie: Heesch

Kerstkabouterwandeling
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode
Pagina 23

jeugdkoor op-maat: 
Kerstsamenzang
Locatie: Heeswijk-Dinther

zatERDaG 27 DECEmbER

N-ice
Locatie: raadhuisplein Nistelrode
Pagina 43

twenty-sicks
Locatie: De zwaan 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

De Hisse 100
Locatie: De Pas Heesch

Eindejaarsbridge
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther

buurtschappen 
jeu de boules
Locatie: ’t Gildenbergske 
Vorstenbosch 

zoNDaG 28 DECEmbER

N-ice
Locatie: raadhuisplein Nistelrode
Pagina 43

tRV-bernheze: 
Winterwandeltocht
Locatie: Bernheze
Pagina 25

buurtschappen 
jeu de boules
Locatie: ’t Gildenbergske
Vorstenbosch 

Kienen
Locatie: café zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

Nisserois 
zaalvoetbaltoernooi
Locatie: Sporthal De Overbeek 
Nistelrode

Nisseroise Kwis-avond met 
afterparty
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

open oliebollenzondag
Locatie: Van Mook de Echte 
Bakker Nistelrode

maaNDaG 29 DECEmbER

buurtschappen 
jeu de boules
Locatie: ’t Gildenbergske 
Vorstenbosch 

N-ice
Locatie: raadhuisplein Nistelrode
Pagina 43

De Hisse Kwis
Locatie: Heesch

oliebollentoernooi
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode

DINsDaG 30 DECEmbER

N-ice
Locatie: raadhuisplein Nistelrode
Pagina 43

WoENsDaG 31 DECEmbER

oudejaarsdag

labyrint lopen en open huis 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

oliebollenactie
Locatie: Mr. Loeffenplein 
Vorstenbosch 
Pagina 42

DoNDERDaG 1 jaNuaRI

Nieuwjaarsdag

for mineur Nieuwjaars-
optreden: for love
Locatie: De Pas Heesch

VRIjDaG 2 jaNuaRI

bezorging 
DemooibernhezeKrant
Locatie: Bernheze

XRC handbal 
scholentoernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken 
Heesch
Pagina 46

soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

oliebollentoernooi 
voor de jeugd tC telro
Locatie: Tc Telro Nistelrode

publieksavond sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 10

Geen weekmarkt
Locatie: Nistelrode

zatERDaG 3 jaNuaRI

Inleveren kerstbomen
Locatie: Hoogbroeksesteeg 
Nistelrode
Pagina 20

Kerstboomverbranding
Locatie: Nistelrode
Pagina 20

familiemusical 
brandweerman sam
Locatie: De Pas Heesch

prinsenonthulling
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

zoNDaG 4 jaNuaRI

Nieuwjaarsreceptie HVCH
Locatie: Binnenweg 1 Heesch

Kienen
Locatie: café zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

prinsenreceptie 
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

DINsDaG 6 jaNuaRI

Drie koningen

stylish Wonen Workshop
Locatie: VInkelsestraat 107 
Heesch

WoENsDaG 7 jaNuaRI

Citotoets voor groep 7 en 8
Locatie: Klasse-rT Nistelrode

Voorverkoop carnavals-
concert aurora met 
pap & pudding
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 14

filmclub Kbo Heeswijk
Locatie: cc Bernrode 
Heeswijk-Dinther

Kaartverkoop pronkzitting
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

start cursus: 
snel leren = leuk leren
Locatie: Nesterle  Nistelrode

Reiki-oefenavond bij 
Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Gratis inloopspreekuur
Locatie: Van Soest & Partners 
Heesch

smakelijk War Child avond
Locatie: restaurant Wolters 
Heesch
Pagina 32

DoNDERDaG 8 jaNuaRI

basiscursus Dierencommuni-
catie bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Voorverkoop kaarten 
pronkzitting
Locatie: rainbow centre 
Nistelrode

VRIjDaG 9 jaNuaRI

muziektheater 
‘Klap van de Korenmolen’
Locatie: cc Nesterlé Nistelrode
Pagina 14

soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

pronkzitting Rooie tesneuzik
Locatie: café-zaal ‘t Tunneke 
Heesch
Pagina 14

Kerstboomverbranding
Locatie: Vorstenbosch 

zatERDaG 10 jaNuaRI

pronkzitting Rooie tesneuzik
Locatie: café-zaal ‘t Tunneke 
Heesch
Pagina 14

juist jonge topsover 
toernooi
Locatie: café D’n Haon 
Nistelrode

Cursus Voetreflexmassage 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

southern stars: 
boys and Girls
Locatie: De Pas Heesch

Installatiebal De Hossende 
Wevers
Locatie: zaal ‘t Maxend Nistel-
rode

Kerstboomverbranding
Locatie: Heeswijk-Dinther, 
Loosbroek en Heesch
Pagina 24

jeugdprinsonthulling
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

zoNDaG 11 jaNuaRI

Nieuwjaarsconcert fanfare 
st. lambertus
Locatie: cc Nesterlé Nistelrode

Kienen
Locatie: café zaal elsie 
Heeswijk-Dinther 


