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Juul jongste vrijwilliger D’n HaDeejer.nl
Juul VAN DeN HeuVel: De JoNGsTe FoToGrAAF VAN HeesWIJK-DINTHer

Vlak voor de zomervakantie las 
Juul in D’n HaDeejer dat er vrijwil-
ligers werden gezocht om foto’s 
te maken. De 12-jarige brugklas-
ser van Bernrode had interesse en 
stuurde direct een mailtje. “Toen 
is Ronald van Hastenberg langs 
geweest en die heeft mij dingen 
verteld en uitgelegd. Hij zei dat ik 
foto’s mag maken van dingen die 

ik zelf leuk vind”, vertelt Juul. In-
middels heeft hij al foto’s gemaakt 
voor de website bij onder andere ’t 
Mozaïek, het zomerconcert van de 
fanfare en de 70-jarige bevrijding. 
“Het meest trots ben ik op de foto 
die ik heb gemaakt van Blaudzun 
in de Kersouwe.”
Het maken van foto’s is bij Juul 
niet zomaar uit de lucht komen 

vallen. “We hadden al heel vroeg 
een digitale camera thuis en daar 
deed ik veel mee. Ook maakte ik 
foto’s met wegwerpcamera’s. Op 
mijn negende kreeg ik mijn eigen 
camera en in mei heb ik een twee-
dehandse camera gekocht”, zegt 
Juul, die ook altijd een camera 
meeneemt op vakantie. De jong-
ste vrijwilliger van D’n HaDeejer.nl 

maakt niet specifiek foto’s van de-
zelfde dingen of dezelfde mensen. 
Voor de website gaat Juul overal 
heen. Ook is hij vaak op de ver-
gaderingen van D’n HaDeejer.nl. 

“Het is veel klets”, lacht Juul, die 
de vergaderingen wel leuk vindt. 
“We zijn nu bezig met de nieuwe 
site en we bespreken dingen waar 
we heen gaan om foto’s te ma-
ken.”

Juul is de jongste vrijwilliger, maar 
het scheelt niet veel. “Ruben van 
de Weijer, een van mijn vrienden, 
maakt ook foto’s voor D’n HaDee-
jer.nl. Hij is twee weken ouder dan 
ik”, zegt Juul, die later graag wat 
zou willen doen met fotografie. 
“Maar wat, weet ik niet precies. 

Bij D’n HaDeejer.nl vind ik het in 
ieder geval wel leuk. Ik ga graag 
op pad om foto’s te maken.”

In mei kocht Juul een tweedehandse camera  Tekst en foto: Matthijs van Lierop 

HEESWIJK-DINTHER – Juul van den Heuvel is pas 12 jaar, maar is al een half jaar actief als fo-
tograaf in Heeswijk-Dinther voor de website: www.hadeejer.nl. “Ik vind het erg leuk om te 
doen en ik mag zelf aangeven welke foto’s ik wil maken”, vertelt Juul.

Juul: 

‘We hadden 
al heel vroeg 
een digitale 
camera thuis’ 

‘ik mag Zelf 
aangeVen Welke 
fOtO’s ik Wil maken’

Koninklijke erepenning voor Gilde sint Antonius Abt
Het Gilde Sint Antonius Abt is in 
1639 opgericht en telt 66 leden. 
Het gilde is één van de grootsten, 
meest actieve en bekende gilden 
in Brabant. Gedurende de periode 
1890 – 1950 heeft het gilde een 
slapend bestaan geleid en is in 
1951 heropgericht. In deze sla-
pende periode zijn wel enige 
activiteiten ontplooid. Het gilde 
heeft momenteel een Overheid 
(dagelijks bestuur) van drie leden 
en een aantal commissies die veel 
werk verzetten. 
De accommodatie ‘t Gildebergs-
ke is de uitvalsbasis en de plaats 
waar de meeste activiteiten 
worden georganiseerd, voor het 
Gilde Sint Antonius Abt, maar ook 
voor andere gilden en inwoners 
van Vorstenbosch. Daarmee ver-
vult het Gilde Sint Antonius Abt 
een hele belangrijke sociale rol 
in de parochie Vorstenbosch en 
daarbuiten. De Koninklijke Ere-

penning is een onderscheiding 
van Zijne Majesteit de Koning, die 
wordt uitgereikt aan verenigingen 
en instellingen die tenminste vijf-
tig jaar of een veelvoud van 25 
jaar bestaan en een belangrijke 
plaats in de samenleving inne-
men.

VORSTENBOSCH -  Maandagavond, tijdens een ingelaste ledenver-
gadering heeft burgemeester Marieke Moorman van de gemeente 
Bernheze een Koninklijke erepenning met bijhorende oorkonde uitge-
reikt aan het Gilde Sint Antonius Abt in Vorstenbosch. De Koninklijke 
erepenning is toegekend ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan 
van deze vereniging.

De erepenning krijgt ongetwijfeld een ereplaats in de vitrine op de achtergrond
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culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschWij ontmoeten u graag in het nieuwe jaar

De workshop ijssculpturen maken 
op zondag 14 december was onze 
laatste, bijzonder geslaagde activi-
teit in 2014.

We zijn blij met alle bezoekers aan 
onze exposities, alle luisteraars bij 
onze concerten, alle toehoorders bij 
onze lezingen en alle deelnemers 
aan de yoga-lessen, meditatie-uur 
en stiltedagen!

Samen met onze vrijwilligers zorg-
den zij in het afgelopen jaar voor 
een warme, prettige sfeer in onze 

Kloosterkapel! In 2015 zullen we 
onze activiteiten voortzetten met 
nieuwe energie. Kort na de jaarwis-
seling gaan we weer beginnen aan 
nieuwe series YOGA-LESSEN op 
maandag en dinsdag en het MEDI-
TATIE-UUR onder begeleiding van 
Emmy Simons op donderdag.

In het weekend van 10 en 11 janu-
ari zetten we onze reeks exposities 
voort met een prachtige EXPOSITIE 
van schilderijen van Emilie Linden-
bergh. En elke maand kennen we 
opnieuw een opmerkelijk CON-

CERT, op zondag 25 januari met 
de groep BEEZ. Tenslotte gaat onze 
reeks lezingen een vervolg krijgen 
met een LEZING van Henk Goos-
sens op donderdag 22 januari over 
‘Met aandacht genezen’.

Het bestuur van de Kloosterkapel 
wenst u fijne kerstdagen, een ge-
zellige jaarwisseling en een goed 
begin van 2015. 

Graag ontmoeten wij u weer bij 
onze activiteiten in het nieuwe 
jaar!

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Advertorial

Maandag 22 december: Joyeux Noël
Heesch- Filmhuis De Pas presenteert op maandag 22 december de film 
Joyeux Noël, met een introductie van Henk Buijks.

‘In wezen zijn we allemaal hetzelfde, dus waarom blijven we elkaar afma-
ken?’ Dat is de vraag die de drie partijen zichzelf stellen op de kerstavond 
van 1914. En dus wordt besloten een wapenstilstand af te sluiten, al is het 
maar voor een nacht. Langzaam komen de vijanden uit hun loopgraven en 
verzamelen zich op het stuk niemandsland dat hen eerst scheidde. Duitsers 
trachten geluid te krijgen uit de doedelzakken van de Schotten en er wordt 
chocolade en drank uitgewisseld. 
Het moment echter dat de drie partijen om beurten in elkaars loopgraven 

schuilen voor andermans artillerie, is zeer 
aangrijpend. Want ook al zijn alle solda-
ten in wezen hetzelfde, in een oorlog is 
het helpen van de vijand blijkbaar nog 
altijd landverraad... De film werd geno-
mineerd voor een Oscar in de categorie 
Beste Buitenlandse Film. 

Filmhuis De Pas wenst u fijne 
feestdagen. Wij hopen u in 2015 weer 
te ontmoeten.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur. 

Winnaar twee gratis kaartjes: 
Henriëtte Smits

HEESWIJK-DINTHER - Woodstock 
komt zaterdag 20 december tot le-
ven in café De Zwaan in Heeswijk-
Dinther, met het optreden van de 
Woodstock Tribute Band. 

Nonstop zal het overgrote deel 
van het Woodstock-repertoire live 
ten gehore worden gebracht. Alle 
muziek uit de Woodstock-film pas-
seert de revue met nummers van 

Country Joe Macdonald, Melanie, 
Ten Years After, Janis Joplin, Jefer-
son Airplane, The Who, Tim Har-
din, Santana, Crosby, Stills, Nash 
& Young, Joe Cocker en vele an-
deren. De band stond afgelopen 
zomer nog in een uitverkochte 
Kersouwe.
Aanvang 21.00 uur, de toegang is 
gratis. Info 0413-291575 of 
www.dezwaanlive.nl.

Woodstock Tribute Band 
in De Zwaan

Advertorial

Op de kwisavond zelf kun je weer 
terecht bij Wihabo aan ’t Dorp in 
Heesch voor een kopie van het 
kwisboekje. Handig! Een kopie van 
het kwisboekje is tot 19.00 uur 
verkrijgbaar op vertoon van het 
origineel en kost € 2,-.
Ook dit jaar verstoppen we een 
geheime tip op onze website. Hou 
dus www.dehissekwis.nl extra 
goed in de gaten!

Nieuw dit jaar is dat MFM live ver-
slag uitbrengt van De Hisse Kwis 
op hun radiozender. Tussendoor 
wordt er muziek gedraaid. Wie 
weet word je geïnterviewd door de 
radioverslaggever en hoor je jezelf 
terug op de radio. Maak de kwis-
avond extra gezellig en stem af op 
MFM.
Verder willen we nog eens op de 
mogelijkheid wijzen om via het 
gastenboek op zoek te gaan naar 
teamgenoten. Zoek je nog aanvul-
ling voor je team of wil je je bij een 
ander team aansluiten? Aarzel niet 
en plaats een bericht in ons gas-
tenboek.
Ten slotte: inschrijven kan via de 
website of op de kwisavond zelf in 
De Pas; tot 18.30 uur. We hopen 
je te mogen begroeten op 29 de-
cember!

Tips voor De Hisse Kwis
HEESCH - De Hisse Kwis nadert met rasse schreden. Nog even en 
Heesch staat weer een avond op zijn kop. Hierbij nog even wat laatste 
tips want het is zo 29 december. 

HEESCH - In het Italiaanse blad  
Il Giornale wordt cannoli geroemd 
om de wereldwijde bekendheid, 
naast Heineken en Coca-Cola.

Cannoli is het meervoud van Can-
nola, maar dat komt omdat het 
nooit bij één blijft. Zo lekker! Het 
waren de Saracenen die het recept 
voor deze gefrituurde, opgerolde 
koekjes nalieten en daar wordt 
vooral van gesmuld tijdens carna-
val. De Cannoli worden gevuld met 
zoete ricotta en eventueel stukjes 
chocolade, hazelnoot of gekon-
fijte vruchtjes. Het is niet alleen de 
smaak met de krokant koek. De 
Cannoli is er bij de pasticceria op 
Sicilië ook in een mini-versie. 
Onze tip: Onderneem eens een 
reisje naar Heesch. Daar maakt 
oer-Siciliaan Gaetano Mercurio 

verse Cannoli volgens traditioneel 
recept, met schapenricotta uit Sici-
lië. Verrukkelijk!

Gastronomia Italiana zet 
Heesch op de kaart SLAGERIJ MEAT STORY

Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther
 0413-289350

Wij heten u van harte welkom 

Cilia, Henk en Mireille Story
Ook hebben wij
diverse hapjes:
onze heerlijke grillworst, 
pikantjes, spare-ribs, saté 
etc.

De specialist voor de fondue- en gourmet-
schalen in Heeswijk en omgeving

Ook hebben wij diverse 
soorten wild en gevogelte

Bestel tijdig voor 
uw kerstontbijt, -lunch 
of -diner

Diverse specialiteiten in vlees en vleeswaren

www.mooinisseroi.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert

zet al ruim acht jaar Nistelrode op de kaart

Advertorial
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Bert Engelbart en Chrisjan Ploeg-
makers zijn muziekliefhebbers van 
alle tijden en genres. Heel goed, 
want zij zijn al weken bezig om de 
Hisse 100 voor te bereiden. Ieder-

een die iets drinkt in De Pas krijgt 
een stembiljet in de handen ge-
drukt of liever een stemviltje. Het 
belooft een gevarieerde avond te 
worden voor de rasechte muzie-
kliefhebbers, aldus Bert Engelbart. 

Programma
Naast de bands die een selectie 
van de favoriete nummers ten 
gehore brengen, is Rini Boeijen, 
bekend van zijn columns over mu-

ziek, aanwezig voor een plaatje en 
een praatje en ook Kees van Uden 
uit Oss laat zich niet onbetuigd. 
De ‘muziekarchivaris’ van Mfm 
beveelt vanaf vandaag tot de 27e, 

elke dag een nummer aan dat vol-
gens hem niet in de Hisse 100 mag 
ontbreken! Naarmate de avond 
vordert, testen waarnemend bur-
gemeester van Rhenen, Hans van 
der Pas, en wethouder Rien Wijde-
ven van Bernheze in een quiz hun 
kennis over muziek. Tussen alle 
activiteiten door worden nummers 
uit de Hisse 100 gedraaid, met 
daarbij videofragmenten vol wee-
tjes en feitjes. 

Muziekkeuze
De top 5 is inmiddels ingeleverd 
door het cabaretduo Speelman en 
Speelman, maar ook burgemees-
ter Marieke Moorman heeft haar 
lijstje met favoriete nummers in De 
Pas achtergelaten. Welke plaat dit 
jaar in Heesch als beste plaat aller 
tijden wordt vastgesteld, blijft nog 
een verrassing. Geen verrassing is 
de muzikale bijdrage van Co-Inci-
dental als vaste setting in De Pas. 
Daarnaast zullen Joris van Gemert, 
zanger van Nicky’s Pride, Mick van 
Haaren en The Click in een kleine 
setting akoestisch nummers spelen 
uit de Hisse 100. Kortom, wie zin 
heeft in een feestje met muziek en 
flauwekul, mag de avond van 27 
december niet overslaan.

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

Vuurwerk 

Dat wordt gezellig, zo´n gezamenlijk fietstochtje van 
vuurwerkliefhebbers op Oudjaarsavond. In een colonne van 
honderden fietsers over het fietspad naar Heesch, zo net 
voor de jaarwisseling. Onder begeleiding van vrijwilligers en 
gemeenteambtenaren die de wat te dronken fietsers moeten behoeden 
voor een nat pak als ze een op het oog kortere route via het weiland 
willen nemen om naar het spektakel te gaan. Wat een gevoel van 
gemeentelijke verbroedering zal dat geven!

Ik zie de uitnodigingen van al die verkorte oud en nieuw feestjes al 
voor me. Kom op tijd, want om elf uur moeten we allemaal op de fiets 
stappen om nog iets van het vuurwerk te zien. Doe rustig met alcohol, 
want de politie trekt je zo van je fiets af, omdat je een gevaar bent 
op de openbare weg. Honderden, hopelijk nuchtere, automobilisten, 
zullen zich op de donkere drempelwegen van nachtelijk Bernheze 
begeven om naar het gemeentehuis te gaan om er toch bij te kunnen 
zijn.

Het idee van particulier vuurwerkgebruik is natuurlijk ook een 
vreemde traditie. Je zou maar zo´n buurman hebben, die bijna de 
voorgevel van je huis blaast met zijn zelfgemaakte vuurwerkbom. Of 
een groepje hangjongeren, die net de rioolput voor jouw huis heeft 
uitgekozen om hun tien dozen strijkers één voor één in te mikken. Dan 
duurt zo’n jaarwisseling toch langer dan je zou wensen.

Je kunt veel beter aan de traditie gaan bouwen van een spectaculaire, 
gemeentelijke vuurwerkshow. Betaald door de belastingbetaler, maar 
wel een stuk beter te controleren. Het organiseren van een veilige reis 
van complete, lichtelijke of compleet benevelde, vriendengroepen 
naar een naburig dorp is een peulenschil. Daar zijn toch taxi’s voor of 
alcoholische geheelonthouding? Want, wie kan er nou tegenwoordig 
nog de verantwoordelijkheid aan om zichzelf en zijn medemens te 
beschermen tegen vuurwerk? Ook dat moet je aan de overheid over 
laten om te reguleren. 

Column
D’n Blieker

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

Wenst iedereen fijne feestdagen

Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31 - www.jackmartens.nlA
A
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G BBB helm en brilSamen voor € 49,95

Bert Engelbart kijkt uit naar de Hisse 
100 Tekst: Martha Daams 
 Foto: Ad Ploegmakers

De Hisse 100 is bijna rond
heesch – Voor de Hisse 100 is meer dan vierhonderd keer een top vijf ontvangen. Welk nummer op de eer-
ste plaats komt te staan, is op zaterdag 27 december om precies middernacht te horen. Helemaal in de sfeer 
van de Top 2000 a gogo van Matthijs van Nieuwkerk, wordt er een spetterende avond vol muziek gehouden 
in De Pas, vanaf 21.00 uur, met gratis entree.

‘OOk Burgemeester mOOrman heeft 
haar lijst met favorieten ingeleverd’

De gemeente zorgt ervoor dat je 
alleen legaal vuurwerk kunt ko-
pen op de daarvoor aangewezen 
tijden en bij de erkende handela-
ren. Regels voor het afsteken van 
vuurwerk. Vuurwerk mag je op de 
laatste 3 werkdagen van het jaar 
kopen bij een erkende handelaar. 
Op elk vuurwerkproduct moet een 
goede Nederlandstalige gebruiks-
informatie staan. 
Legaal vuurwerk is te herkennen 
aan de aanduiding ‘bestemd voor 
particulier gebruik’. Op het etiket 
moet het volgende staan:
•	 een	 vermelding	 of	 afbeelding	

van het soort vuurwerk met de 
te verwachten effecten

•	 de	 (handels)naam	en	het	adres	

van de in Nederland gevestigde 
fabrikant, importeur of hande-
laar

•	 het	artikelnummer	van	de	fabri-
kant en het productiejaar

•	 een	goede	Nederlandstalige	ge-
bruiksaanwijzing

•	 de	minimumleeftijd	van	de	per-
soon aan wie het vuurwerk ver-
kocht mag worden

•	 de	zin:	uitsluitend	buitenshuis	te	
gebruiken

•	 de	NEM:	de	 totale	hoeveelheid	
pyrotechnische stof in het pro-
duct

Voldoet vuurwerk niet aan alle bo-
venstaande criteria? Dan is het il-
legaal en mag je dit niet kopen en 
afsteken.

Afsteken vuurwerk
BERNHEZE - Je mag vuurwerk afsteken van 31 december 18.00 uur tot 
1 januari 2.00 uur. Op andere tijden is het verboden vuurwerk af te 
steken. Alleen professionele bedrijven mogen dat.



Woensdag 17 december 20144 
  

HEESCH – De arrenslee met rijder Nancy zorgde de hele dag voor vervoer heen en terug van het parkeerterrein naar Schoonheids- en kapsalon, pe-
dicure en manicure Thea en Eline van Dijk. Thea en Eline hadden hun handen vol aan demonstraties, het ontvangen van gasten en het in ontvangst 
nemen van de vele felicitaties. Thea van Dijk en dochter Eline Janssen-van Dijk kunnen de toekomst met vertrouwen tegemoetzien in het prachtige 
nieuwe pand. Dat vonden ook de vele bezoekers die een kijkje kwamen nemen. Samen geven moeder en dochter alle behandelingen die je kunt 
verwachten bij een schoonheids- en kapsalon. 

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure Thea en eline van Dijk, Kerkweg 7, 5384 NL Heesch, 0412-454402

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.

Tijdens de jaarwisseling is het elk 
jaar druk op de Spoedeisende Hulp 
van Bernhoven. Er komen vooral 
patiënten met oogletsel. Het gaat 
hierbij niet alleen om personen die 
zelf het vuurwerk afsteken, maar 
ook om omstanders. 
Bernhoven hoopt dat door de 
verkoop van vuurwerkbrillen het 
aantal vuurwerkslachtoffers met 
oogletsel afneemt. De oogart-
sen adviseren ook voor en na de 
nieuwjaarsnacht een vuurwerkbril 
te dragen. De praktijk wijst uit dat 
juist dan de meeste slachtoffers 
vallen. 

Er is een bril voor volwassenen en 
een voor kinderen, beide in leuke 
kleuren en ze kosten € 2,- per 

stuk. Hiervan schenkt Bernhoven 
bovendien € 1,- aan de Stichting 
Visio Grave, een instituut voor 
slechtzienden en blinden in Grave, 
dat het besteedt aan speelgoed en 
leermateriaal voor blinde kinderen. 

Gelieve contant af te rekenen om-
dat pinnen niet mogelijk is.

Bernhoven verkoopt 
weer vuurwerkbrillen
UDEN - Ook dit jaar verkoopt ziekenhuis Bernhoven weer vuurwerkbril-
len. De brillen kosten slechts € 2,- per stuk. Ze zijn verkrijgbaar aan de 
balie van de poli oogheelkunde in Uden en op de polikliniek in Oss.

Danique WijnenDanique Wijnen

Haarmode

font versie

Lettertype:  Dynalight   
Regular

Lettertype:  Helvetica Neue LT Std  
55 Roman

Haren 
Majesteit

Haren 
Majesteit

Haarmode
C 70 M 12 Y 0 K 0

C 70 M 0 Y 45 K 0

C 80 M 10 Y 45 K 0

C 100 M 33 Y 45 K 0

C 100 M 55 Y 60 K 0

C 6 M 29 Y 88 K 0

Huisstijl Haren Majesteit

Catharinahoeve 23 
5384 MH Heesch 
06-22623936
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Wanneer we in contact zijn met 
wat er hier en nu is, komt er meer 
rust en helderheid in ons. Het geeft 
ons meesterschap over onszelf. Het 
is niet het antwoord op alle levens-
problemen, maar je wordt je meer 
bewust van de dingen zoals ze wer-
kelijk zijn.
In januari starten weer nieuwe 
8-weekse cursussen. Gewoon bij u 

in de buurt en in kleine groepen. 
We komen bij elkaar om de oefe-
ningen te leren die thuis gedaan 
worden en we praten over erva-
ringen met betrekking tot het oe-
fenen. Het gaat uitdrukkelijk niet 
om het gezamenlijk bespreken van 

problemen, het is gericht op de 
praktijk.

De enige voorwaarde is dat u vol-
doende tijd beschikbaar heeft om 
eenmaal per week naar de cursus 
te komen en iedere dag minimaal een half uur te besteden aan de 

opdrachten. Wat is er mooier dan 
het nieuwe jaar te starten met een 
cursus die uw leven verrijkt?

Depressief?

Burn-out?

Chronische pijn?

Teveel piekeren?

Meer genieten?

Vanaf 13 januari op maandagavond of 
vrijdagochtend starten er weer nieuwe 

8-weekse mindfulness-trainingen.

mindfulnesstrainingen Nistelrode 

Zie voor meer informatie: www.praktijkmarneffe.nl

Advertorial

NISTELRODE - Mindfulness, oftewel aandachtig zijn, is een methode waarmee u leert anders om te gaan met 
lastige situaties in uw leven. een methode die u helpt naar uw (pieker)gedachten te kijken in plaats van erdoor 
meegesleept te worden. Aandacht is een eenvoudig principe dat in vele situaties zijn werking kan hebben. Het 
brengt je dichter bij jezelf, bij anderen, bij waar het écht om gaat.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

overweldigende aanloop 
bij open dag Thea en 
eline van Dijk 

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
Heesterseweg 3a Geffen
tel. 06 - 21644798 info@bbyr.nl

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up
permanente make-up, wimperpermanent
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Kerst 
Kroon
juweeltjes
per 4 stuks
6,80

Heeft u uw bestellĳ st al ingevuld? U kunt ‘m 
nog t/m maandag 22 december bĳ  ons inlveren. 
Download ’m van de website of neem mee
 uit de winkel. Óf plaats uw bestelling 
     rechtstreeks in onze webshop 
                  op www.debakkerslamers.nl
                 Zo weet u zeker dat alles straks 
            kerstvers voor u klaarstaat.

Mr. Frost
frambozenmousse 

2,50

Kerstkrans
(roomboter-
amandelspĳ s) 
9,75

Triviantje
aardbeienmousse 

2,25

Truffelbol
chocolademousse 

& hartje van
 witte mousse 

2,25

Weihnachtstol 
1000 gram      12,50
Weihnachtstol 
750 gram         8,95
Weihnachtstol 
300 gram         4,30

Florentines
100 gram

3,95

 a merry christmas
we wish you

de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
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Kerkstraat 2A - 5384 KB Heesch - 0412 454 938
info@notarisgroeneweg.nl - www.notarisgroeneweg.nl

CeeleN: De Groenten- en Fruitspecialist
NISTELRODE - De heerlijke groenten- en fruitsoorten stralen versheid 
uit in de winkel bij Ceelen Groenten- en Fruitspecialist. Verse rauw-
kostsalades voor bij het gourmetten of voor bij het diner zijn nu te 
bestellen in een schaal met vijf verschillende smaken - totaal een kilo. 
Zo kan iedereen in het gezin zelf kiezen. De kwaliteit en versheid van 
de salades is kenmerkend voor de specialist. Geen e-nummers of ma-
yonaise in de salades. 

oliebollen open zondag  28 december bij De eCHTe BAKKer
NISTELRODE - Online bestellen is makkelijk, snel gedaan en bespaart 
wachtrijen en uitverkochte producten. Natuurlijk wilt u de oliebollen 
wel gezien, geroken en geproefd hebben voordat u ze koopt. Ook daar-
aan is gedacht door Van Mook, de echte Bakker’ tijdens de oliebollen 
open zondag. 

Michel en Karin

Toen was de slager nog slachter bij Van Kessel
NISTELRODE - Slager Van Kessel uit Nistelrode raakt niet uitgepraat 
als je hem vraagt hoe de slagers vroeger te werk gingen en hoe dat 
nu is. een aantal jaren geleden kocht de slager een koe in de buurt bij 
een boer en slachtte deze zelf. Het uitbenen, verwerken en presenteren 
werd allemaal met veel vakmanschap gedaan. 

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van geboorte, overlijden, jubilea, dank-
betuigingen, felicitaties en veel meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze alle 
huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt. 

Bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt 
deze automatisch doorgeplaatst op onze site met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 

Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt 
mensen de mogelijkheid een bericht voor u achter te laten op de 

site. U kunt kiezen of u de tekst zelf aanlevert of door ons 
laat maken. 

U kunt ook een afbeelding aanleveren van een kaart die 
uw familie-bericht al bevat. Laat u eens informeren over 

de mogelijkheden. T. 0412 795170.

BernHeZefamILIeBerICHten

Ceelen Groenten- en Fruitspecia-
list is ook de winkel voor heerlijke 
dressings van het merk Smaakge-
heimen en de verse zuivel van de 
Petrus Hoeve. Wilt u liever biologi-
sche groenten eten, dan bent u bij 
Ceelen ook aan het juiste adres en 

u krijgt er gratis recepten bij. 

Opvallend zijn ook de vele onbe-
kende groenten- en fruitsoorten 
die in de winkel liggen. Denk eens 
aan een kaki, dit is een exotische 
vrucht zonder pit, heerlijk voor in 

Ruim assortiment siert de vitrine

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 
19 t/m 24 december

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Wij wensen iedereen 

fijne  feestdagen

Voor de feestdagen diverse 
eigen producten 

 
Vraag in de winkel naar onze specialiteit 

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

info@ceelengroentefruit.nl

Witlof 500 gram € 0,75
Stoofperen 1 kilo vanaf € 0,98
Citroenen 5 stuks € 1,50

Lever tijdig uw kerstbestellijst in
Zaterdag 27 december gesloten

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Bestel gemakkelijk online 

voor de Kerstdagen en krijg een 

Echte Bakkers 
kalender cadeau!

www.vanmook.echtebakker.nl

CeeleN: De Groenten- en Fruitspecialist

de yoghurt of als tussendoortje, 
maar ook om bijvoorbeeld een 
mousse of ijs mee te maken. De 
vergeten groenten heeft Ceelen in 
de winkel of kunt u bestellen, zoals 
pastinaak of aardpeer.
Antoine en Karin staan - samen 
met alle personeelsleden - voor u 
klaar met een deskundig advies. 
Zo kunnen ze u voorzien van al het 
lekkers op gebied van groente en 
fruit; voor elk budget, gerecht en 
smaak.

Antoine en Karin staan voor u klaar

Gewijzigde openingstijden tijdens de feestdagen:
Dinsdag 23 december is de winkel de hele dag geopend.
Zaterdag 27 december is de winkel gesloten

oliebollen open zondag  28 december bij De eCHTe BAKKer

De ambachtelijke Echte bakker 
heeft elke dag vers brood en de 
heerlijkste taarten. Met deze da-
gen voor Kerst hebben Michel en 
Karin elke dag ook een nieuwe 
voorraad kerstlekkernijen. 
Met de vijf sterren kerststol aan 
top, zorgen ze met een heel team 
ambachtelijke bakkers en gespe-
cialiseerde verkopers in de winkel 

voor kwaliteit op uw bord. 
De bestellijst heeft u vast al gezien, 
maar u kunt nog eens rustig het 
assortiment bekijken op 
www.vanmook.echtebakker.nl 
nog eens rustig door het assorti-
ment heen kijken. Bestelt u via de 
webshop, dan ontvangt u er een 
mooie Echte Bakkerskalender bij. 

Nieuwe broodbakkerij
Na de kerstdagen zal de drukte 

aanblijven in de bakkerij, de eer-
ste proefsessies van oliebollen zijn 
al geweest. Op zondagmiddag 28 
december kunt u de oliebollen nog 
een keer komen proeven. 

Tegelijkertijd kunt u nog één keer 
zien hoe de bakkerij er nu uit ziet, 
want in 2014 zijn ze gestart aan de 
realisatie van een nieuwe brood-
bakkerij, welke in 2015 in gebruik 
wordt genomen.

Openingstijden: Dinsdag 23 december van 8.00 tot 18.00 uur, woensdag 24 december van 7.00 tot 16.00 
uur, zaterdag 27 december van 7.00 tot 16.00 uur, zondag 28 december oliebollen open zondag van 13.00 
tot 16.00 uur. Maandag 29 december van 8.00 tot 18.00 uur, dinsdag 30 december van 8.00 tot 13.00 uur, 
woensdag 31 december van 7.00 tot 16.00 uur, vrijdag 2 januari van 7.30 tot 18.00 uur.

Toen was de slager nog slachter bij Van Kessel

Datgene wat men nu verkoopt als 
streekproduct, was toen heel ge-
woon. Het uitbenen en bereiden 
van de producten is niet wezen-
lijk anders geworden. Vlees heeft 
ook nu nog tijd nodig om te rijpen 
en ook nu nog is er tijd en ken-

nis nodig voor het bereiden van 
de worsten, vleeswaren, zult en 
bloedworst. Vroeger was aandacht 
voor de wens van de klant heel be-
langrijk. Dat is ook nu nog zo. Er is 
zelfs een tendens dat klanten dat 
specifiek zoeken.

Verschil
Hoewel gedwongen door strenge 
overheidseisen na uitbraak van vi-
russen en ziektes onder het vee, is 
Van Kessel toch sceptisch over de 
manier van werken van nu. Veel 
wordt machinaal gedaan en daar 
leer je niet het echte vak mee. Vak-
kennis krijg je niet door een druk 
op de knop. Vakkennis leer je door 
bij het begin te beginnen en zelf 
van A tot Z alle stappen te door-
lopen. 

Als je dat niet doet, kun je niet zeg-
gen dat je vakkennis hebt. Je kunt 
ook niet met trots zeggen: “dit heb 
ik zelf gemaakt.” 

Jammer dat niemand meer opge-
leid wordt tot een slager die slach-
ter, uitbener, productbereider en 
verkoper met kennis van zaken is. 

Advertorial

Advertorial

Advertorial

Gewijzigde openingstijden tijdens de feestdagen:
Maandag 22 en dinsdag 23 december van 8.30 - 18.00 uur.
Woensdag 24 december van 7.00 - 16.00 uur.
Zaterdag 27 december is de winkel gesloten

leZersACTIe: geef antwoord op de vraag: 
Hoeveel tijd jij denkt dat er nodig is om een oliebol te maken? 
Vermeld daarbij wie je dit jaar op oudjaarsdag heerlijke oliebollen 
gunt en waarom. Stuur je antwoord voor 27 december aan: 
info@demooibernhezekrant.nl en maak kans op een zak van 10 stuks 
overheerlijke oliebollen die je zelf mag bezorgen. Met ook voor de 
winnaar een lekkere verrassing. De winnaar krijgt bericht.
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KBO Bernheze
KBo BerNHeZe
Vervoer voor kleine kernen

De regiotaxi 
als alternatief
BERNHEZE - Wanneer in kleine 
Brabantse dorpen weinig of geen 
bussen rijden, kan als alternatief 
de Deel- en Regiotaxi worden 
gebruikt. De Deel- en Regiotaxi 
wordt dan tegen verlaagd tarief 
aangeboden, het zogenoemde Ta-
rief Kleine Kernen.

Een Deel- of Regiotaxi kan ge-
nomen worden van en naar het 

dichtstbijzijnde OV-knooppunt. 
Vanaf daar reis je weer verder met 
het reguliere openbaar vervoer. 
Voor de meeste dorpen geldt het 
gereduceerde tarief in de avon-
duren en op zaterdag en zondag 
ook overdag voor deze taxi’s.
 
De prijs van een rit met de Regio- 
of Deeltaxi wordt uitgedrukt in 
zones. Net als vroeger in de bus. 
Je betaalt voor elke rit één opstap-
zone en een bedrag voor elke zone 
die je reist. In 2014 is het tarief 
voor OV-reizigers € 1,95 per zone.

Voor meer informatie:
Regio Noordoost-Brabant:
reserveren via 0900 - 829 44 67
www.regiotaxinoordoostbrabant.nl.

Vanaf zondag 14 december rijden 
de bussen in Brabant volgens een 
nieuwe dienstregeling. Er blijft veel 
zoals het was. Maar het brengt 
ook veranderingen met zich mee. 
Vertrektijden wijzigen, sommige 
lijnen rijden vaker of bijvoorbeeld 
niet meer in het weekend. Er zijn 
lijnen die een nieuw lijnnummer 
krijgen en enkele routes worden 

aangepast.
De nieuwe dienstregeling zal best 
even wennen zijn. Zorg dat je je 
niet laat verrassen.

Kerstviering bij 
KBo Heesch
HEESCH - In De Pas in Heesch 
wordt maandag 22 december de 
Kerstviering van KBO Heesch ge-
houden. 
 
Medewerking wordt verleend door 

pastoor Ouwens, koor Con Amore 
o.l.v. Tom Overtoom en het Bern-
hezer Senioren Orkest onder lei-
ding van Leo Boeijen.
 
De viering start om 12.00 uur met 
een uitgebreide koffietafel en om 
13.00 uur begint het programma. 
Wilt u nog deelnemen aan die kof-
fietafel, bel dan even met Herman 
van Hal, 0412-453316. Wilt u al-
leen het programma meemaken 
vanaf 13.00 uur (zonder kosten), 
bel dan naar Frans Eijsink 0412-
610444.

Marie van Zeeland is 70 jaar lid 
geweest en Tonny van der Heij-
den, Nelly Timmers, Marietje van 
de Ven, Sjaan van de Wielen, Fien 

van der Heijden, Lena van de Rakt 
en mevrouw van Tilburg, zijn allen 
meer dan 50 jaar lid geweest. Het 
was een gezellige vereniging met 
oog voor elkaar. Ze hadden nog 
jaren door kunnen gaan, maar het 
hoofdbestuur besliste anders. Een 
fusie was noodzakelijk volgens het 
hoofdbestuur.

De KVO is nu landelijk gefuseerd 
met Vrouwen van Nu, maar in 
Nistelrode gaat de nieuwe vrou-
wenvereniging genaamd VIVIN 
- voor iedere vrouw in Nistelrode 
- starten. De meeste leden van de 
KVO gaan over naar VIVIN en er 
hebben zich ook al verschillende 
nieuwe leden aangemeld.

Dit is ook de reden dat we het af-
scheid feestelijk gevierd hebben. 
KVO afdeling Nistelrode sluit een 
mooie tijd af, maar er komt iets 
moois voor in de plaats. 

Het bestuur is uitgebreid met jon-
gere leden en zij hebben er alle-
maal zin in om er iets van te ma-
ken. 

Ook de nieuwe leden zullen hun 
inbreng hebben. Samen gaan ze er 
een gezellige vrouwenvereniging 
van maken.

Meer informatie over VIVIN bij 
voorzitter Riky de Vocht:  
j.vocht@planet.nl.

Afscheidsfeest KVo Nistelrode

NISTELRODE - De KVO, afdeling Nistelrode, nam maandag 15 december met een feestelijk diner afscheid 
van de naam KVO. Nagenoeg alle leden waren hierbij aanwezig. De afdeling Nistelrode heeft 87 jaar bestaan 
en vormde een echte traditie. Op deze avond werden enkele leden die al heel lang bij de vereniging waren, 
in het zonnetje gezet. 

We zoeken een man of vrouw die
 vluchtelingen kan begeleiden 

vanaf het moment dat men de sleutel van het woonhuis krijgt. 
De begeleiding bestaat o.a. uit het aanvragen van de toeslagen, 

verzekeringen regelen, wegwijs maken in de kern, hand- 
en spandiensten, etc. In het begin zal dit één à twee dagdelen 

per week in beslag nemen. 

Vragen? Meer weten?
Loop even binnen,

Neem contact op met het vrijwilligerspunt
(0412-474851 of info@vpbernheze.nl)

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Alzheimerkoor

Start Mindfulness,- en 
Compassie training
Effectieve trainingen om stress, psychische klachten 
en chronische pijn te hanteren en te verminderen. 
In januari starten 8-weekse trainingen in Veghel. 

Voor meer informatie / aanmelden zie:
www.more-mindful.nl

www.trimsalonbeautydog.nl

06-20 60 36 56
Schutsboomstraat 4 5384 GT Heesch

•	Trimmen	op	massage-achtige	wijze
•	Feather	extensions	zetten

Jubilarissen tijdens afscheid KVO in het zonnetje gezet

jaren door kunnen gaan, maar het 

Het koor is bedoeld voor mensen 
met geheugenproblemen én hun 
mantelzorger(s). Een mantelzorger 
kan echtgenoot, dochter, zoon, 
vriend, broer of buurvrouw zijn. Er 
wordt gezongen onder leiding van 
dirigent Peter Ruijs. Plaats van sa-
menkomst is ‘De Brink’, Driek van 
Erpstraat 45, Oss. 

De bijeenkomst is eens in de twee 
weken. Om 10.00 uur is de zaal 
open en van 10.30 tot 11.30 uur 
wordt gezongen.

Voor informatie en aanmelding 
kunt u terecht bij Jan Mous: 0412-
612615, 
janenanniemous@gmail.com.

OSS-UDEN-VEGHEL -  Voor de Alzheimerafdeling begint 2015 goed: 
Op donderdagmorgen 8 januari 2015 gaat het ‘Alzheimerkoor’ van 
start. Regelmatig hoort de afdeling dat mensen met dementie afhaken 
bij een bestaand koor, omdat tempo en niveau te hoog liggen. Zingen 
en muziek kunnen helend werken bij een achteruitgaand geheugen. Sa-
men zingen maakt vrolijk. 

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT

Marie van Zeeland



Woensdag 17 december 2014 9
  

BERNHEZE - De decembermaand heeft vele feestelijke momenten met lekker eten en drin-
ken. 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 gelegenheid.

sTArTmoGelIJKHeDeN
De 20 km wandeling start tussen 
8.00-11.00 uur. Voor de 5 en 10 
km kun je starten tussen 8.00-
12.00 uur. 
In Vorstenbosch is de start vanaf 
café-zaal de Schaapskooi, Heuvel 
4. De routes slingeren zich door 
de natuur met haar zandverstui-

vingen, bossen en heide. Er is een 
pauzemoment voor koffie/thee of 
iets anders bij Vakantieboerderij de 
Leijgraaf en bij het zweefvliegveld 
in Nistelrode. 
In Heeswijk-Dinther kun je starten 
vanaf de Petrus Hoeve, Vorsten-

bosscheweg 9. Pleisterplaatsen zijn 
voorzien bij het Pannenkoekenhuis 
De Koekenbakkers en bij Eet- & 
borrelcafé De Toren. 
En in Nistelrode loop je vanaf Eet-
café ’t Pumpke, Raadhuisplein 7 in 
enkele minuten de bewoonde we-
reld uit en de natuur in. Een pau-
zeplaats is ingericht bij Camping 

Uitgerust. 
De kosten voor alle wandelingen 
zijn € 3,- p.p. en inschrijving is bij 
de start.

WANDelClINIC
Dit jaar is er ook de mogelijkheid 

voor een 1,5 uur durende wandel-
clinic van Runningtherapie Bern-
heze. Starttijden zijn 9.00 - 10.45 
- 12.45 uur bij het Raadhuisplein 
in Nistelrode. Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk via 
www.trv-bernheze.nl. Kosten zijn 
€ 9,95, incl. koffie/thee en een 
goodiebag. Deelnemers lopen on-
der begeleiding de door Running-
therapie Bernheze uitgestippelde 
route in eigen tempo. 

WINTerFAIr
Op 28 december heeft de Petrus 
Hoeve een proeverij van de heer-
lijkheden die hier gemaakt wor-
den. Leuk om een perfecte wan-
deling mee af te sluiten. Op de 
bescheiden winterfair bij het start- 
en eindpunt van de wandeling 
kan iedereen, wandelaar of niet, 
rondneuzen en producten van de 
hoeve kopen. De entree is gratis. 

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. Neem dus 
je camera mee en upload je foto 
via www.bdclub.nl wie weet win 
jij straks die fantastische speciale 
wandelclinic van Runningtherapie 
Bernheze. 

Meer weten over het programma: 
www.trv-bernheze.nl.

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

Toeristische Recreatieve Vereniging Bernheze

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

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

Genieten van de natuur 
tijdens Winterwandeltocht 
Bernheze

Willy van Herpen is trots op de natuur rond Vorstenbosch Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

‘Genietend van de natuur al lopend 
de extra kilo’s kwĳ traken’ 

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

28 december
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Stichting Hafa Nistelrode

Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
José van Genugten
Nezahat Akbal
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Pepers-Volk (MaS)
0412-745181
info@vpbernheze.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl 

VRIJWILLIGERSCOLLEGE VIVAAN: 
LEREN VAN ELKAAR!

Werk je als vrijwilliger en wil je nieuwe vaardigheden 
of kennis opdoen? Of wil je als vrijwilliger aan de slag 
maar mis je bepaalde vaardigheden of kennis? Dan is 
het Vrijwilligerscollege er voor jou! Door meer te le-
ren over een bepaald onderwerp kun je jouw vrijwil-
ligerswerk nog beter uitvoeren en het plezier in je taak 
vergroten. 

Een vrijwilligerscollege kan een cursus, workshop, lezing, bijeenkomst of 
persoonlijke begeleiding bieden, afhankelijk van jouw behoefte. Zo is er 
op 30 januari een workshop over ‘hoe schrijf ik een (pers)bericht of artikel’.

Hoe schrijf ik een (pers)bericht of artikel?
Worstel jij ook met het schrijven van een stukje voor je clubblad, regioblad, 
buurtkrant, of voor een folder van jouw vereniging of vrijwilligerswerk. Dan 
heb je nu de kans in deze workshop er wat over te leren. Een korte inleiding 
met de basisprincipes over het schrijven van een stuk in het algemeen. Je 
gaat in de workshop ook aan de slag met vragen en voorbeelden. Breng 
daarom je stuk(je) mee en maak ge-
bruik van de praktische tips en advie-
zen van Douwe Klaazen die de work-
shop gaat begeleiden.

De workshop vindt plaats op 30 janu-
ari van 13.30 tot 15.30 uur bij het Ta-
lentcentrum aan de Berghemseweg 
8B in Oss. Deze workshop is óók voor 
alle vrijwilligers uit Bernheze.

Voor aanmeldingen en informatie 
kun je terecht bij de coördinator van 
het vrijwilligerscollege Nezahat Ak-
bal tel; 06 14342408 of mailen: 
vrijwilligerscollege@vivaan.nl

Vacature van de 
week
Een van de onderdelen van Vivaan is het vrijwilligerspunt. 
Het Vrijwilligerspunt is er voor mensen, organisaties en in-
stellingen die meer willen weten over vrijwilligerswerk.

We bemiddelen onder andere in vrijwillige inzet, via een di-
gitale databank. Op dit moment hebben we ruim 100 vrij-
willigersvacatures open staan. Deze proberen we in te vul-
len, door bijvoorbeeld steeds een nieuwe vacature in het 
spotlicht te zetten. 
Deze vacature is dan de ‘Vacature van de week’ en kun je 
vinden op o.a www.vivaan.nl, in bibliotheken, diverse lokale 
nieuwssites en DeMooiBernhezeKrant. Wanneer zo’n vaca-
ture van de week is geweest, zien we dat er meer reacties 
komen van vrijwilligers om deze vacature te vervullen.

Buro Lima zoekt twee vrijwilligers die 
het leuk vinden om in de tuin te werken. 

Daarnaast is het mogelijk om klusjes uit te 
voeren in en rond het Lima Huis. Gezocht 
worden mensen die graag werken met hun 

handen en hun hart.

Vragen? Meer weten?
Loop even binnen of

neem contact op met het vrijwilligerspunt 
0412-474851 of info@vpbernheze.nl.

Creatief en actief. mooi Bernheze in actie

eijnderic Heesch
Kerststal Heesch

Kerst De Stuik Vorstenbosch
Kerstmarkt Loosbroek

Kerstmarkt Loosbroek

Stichting Hafa Nistelrode

Stichting Hafa Nistelrode meer fOtO’s OP
www.mooiheesch.nl
www.mooihdl.nl
www.mooinisseroi.nl

Foto’s: DMBK

Wegens 
vakantie
gesloten
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A L F E R I N K  O p t I E K ;  v I s I O N A I R  I N  O O g z O R g !

 tot 50% korting 
op diverse 

merkmonturen

Recht op zorg
vergoeding?vergoeding?vergoeding?

Doe de zorg
verzekerings check 

in de winkel.

op alle RayBan correctiemonturen!50% korting

 10% montuur
korting op 
de nieuwe 

collectie

www.alferinkoptiek.nl

HEESCH
‘t Dorp 31, 5384 MB
t (0412) 45 10 03

Acties geldig t/m 10 januari 2015. Vraag  
naar de bijzonderheden in de winkel.

Anny Jansen heeft veel fotomate-
riaal verzameld van de gebouwen/
huizen die in de loop van de tijd 
gebouwd zijn in de Servatiusstraat. 
Heel bijzonder zijn ook foto’s van 
de bewoners in de loop van de 
tijd. Vooral bij de oude foto’s zitten 
zeer mooie plaatjes. Bij deze foto’s 
zijn door de bewoners en oud-be-
woners veel verhalen verteld. Met 
al deze gegevens heeft Anny een 
presentatie gemaakt van drie keer 
ongeveer 30 minuten, met twee 
korte pauzes.
De Heemkundekring wil de oud-
bewoners en andere belangstel-
lenden de gelegenheid geven om 
deze presentatie bij te wonen. 

Deze staat gepland op vrijdag 16 
januari om 20.00 uur in de Heem-
kamer van De Wojstap.
De Heemkamer is open vanaf 
19.30 uur, toegang is gratis voor 
leden en € 2,- voor niet-leden. 
Omdat de ruimte beperkt is 50 
personen, is vooraf opgeven nood-
zakelijk. Dat kan voor 10 januari 
via secretariaat@dewojstap.nl of 
per telefoon: 0413-293239.
Als deze avond overtekend is, is 
er een tweede avond op donder-
dag 19 februari, voor leden van de 
heemkundekring en verdere be-
langstellenden. 
Voor verdere aankondigingen hier-
over: www.dewojstap.nl.

Geschiedenis van de 
Dintherse servatiusstraat

HEESWIJK-DINTHER - De buurtvereniging van de Servatiusstraat vierde 
in november haar 40-jarig bestaan. Op verzoek van het bestuur heeft 
Heemkundekring De Wojstap, in de persoon van Anny Jansen, onder-
zoek gedaan naar de geschiedenis van de Servatiusstraat vanaf onge-
veer 1100.

GAAT De sTrAAT-
VerlICHTING AAN? 
Doe DAN Je 
lICHT AAN!

In Bernheze zijn op vier plaatsen deze symbolen aangebracht:
1. Fietspad langs de Hoog Beugt (Heeswijk-Dinther) in de richting van 

Veghel
2. Fietspad langs de Udenseweg (Nistelrode) in de richting van Uden
3. Fietspad langs de Heescheweg (Nistelrode)
4. Fietspad Osseweg (Heesch)

Om aandacht te vragen voor het belang van een goede fietsverlichting 
brengen alle gemeenten de komende tijd in Noordoost-Brabant op 40 
donkere en drukke fietslocaties een oplichtend fietssymbool aan. Glow in 
the darkmarkering is nog volop in ontwikkeling, maar gemeenten willen in 
de praktijk zien wat het effect is. 

Langere remweg in het donker
Een automobilist ziet een fietser, voetganger, hardloper of hond zonder 
verlichting pas vanaf 10 meter. De remweg is een stuk langer.

Boetes en kosten goede fietsverlichting
Tegen de lamp lopen tijdens de controle is duurder dan het kopen of laten 
repareren van fietsverlichting: het kost € 55,- als je voor en/of achter geen 
licht aan hebt. Geen reflectie op achterkant, trappers of wielen, dan kost 
dit € 35,-. Ter vergelijking; een achterreflector met ingebouwd LED-ach-
terlicht is te koop voor € 10,-. Een nieuwe halogeen koplamp of koplamp 
met LED’s kan je voor € 8,- kopen. Een goede dynamo is te koop voor 
€ 17,- en een setje LED-lampjes koop je voor minder dan € 5,-. Wethouder Rien Wijdeven wijst op het belang van goede verlichting op de fi ets Foto: Marcel van der Steen
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Vier extra 

hoofdprijzen!

Een aandeel in elkaar

Rabobank Oss Bernheze

* U krijgt bij binnenkomst een kanskaart (1 per persoon, zolang de voorraad strekt)

We vieren onze fusie graag samen met u.
Sinds 1 december zijn we Rabobank Oss Bernheze. Dat vieren we graag samen met u. Daarom zijn al onze 

kantoren op 21 december geopend voor een hapje en een drankje (van 12.00 tot 17.00 uur). U maakt kans 

op een streekpakket en één van de vier extra hoofdprijzen!*

Kijk op rabobank.nl/ossbernheze

Nieuwe telefoonnummers vanaf 15 december:

Particulieren 0412 - 45 77 77
Bedrijven 0412 - 45 78 00

Rabobank Oss Bernheze

Feest mee op 21 december en 
maak kans op een streekpakket!
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Droomt u van een heel luxe fauteuil of van een uiterst decoratief karpet? 
Of gunt u een ander die prachtige lamp of dat handige dressoir? Laat 
een woonwens voor uzelf of een ander in vervulling gaan. Bij Jacobs 
& Jacobs treft u nu een speciale Wensstoel aan. Iedereen is van harte 
welkom om een woonwens op een kaartje te schrijven, voorzien van 
motivatie, en te bevestigen op deze Wensstoel. Meerdere wensen zul-
len de komende weken in vervulling gaan! Kom dus snel naar de plek 
waar dromen uitkomen; welkom bij Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers.

O n t d e k k e n  &  r e a l i s e r e n

meubelen   raamdecoratie   vloeren   behang

Laar 1  5388 HB  Nistelrode  T. 0412 61 11 85  www.jacobsenjacobs.nL GRATIS

Droomt u van een heel luxe fauteuil of van een uiterst decoratief karpet? 
Of gunt u een ander die prachtige lamp of dat handige dressoir? Laat 
een woonwens voor uzelf of een ander in vervulling gaan. Bij Jacobs 
& Jacobs treft u nu een speciale Wensstoel aan. Iedereen is van harte 
welkom om een woonwens op een kaartje te schrijven, voorzien van 
motivatie, en te bevestigen op deze Wensstoel. Meerdere wensen zul-
len de komende weken in vervulling gaan! Kom dus snel naar de plek 
waar dromen uitkomen; welkom bij Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers.

O n t d e k k e n  &  r e a l i s e r e n

meubelen   raamdecoratie   vloeren   behang

Laar 1  5388 HB  Nistelrode  T. 0412 61 11 85  www.jacobsenjacobs.nL GRATIS

WIN

WIN uw favoriete woonproduct!

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

The Amazing stroopwafels met 
variatie aan gerechten

De ruime ervaring van The Ama-
zing Stroopwafels zorgde voor 
variatie in muziek, die deels ‘als 
vanouds’ was en waarvoor het pu-
bliek verzoeknummers mocht in-
dienen: “roept u maar”. In ’t begin 
aarzelend, maar nadat de muziek 
het publiek eenmaal ‘los’ gemaakt 
had, kwamen ze tijd te kort voor 
alle nummers en gaven aan het 
eind van de avond nog even een 
ruime toegift. Het publiek kwam 

aan zijn trekken. Jammer dat de 
zaal niet bomvol zat, dan hadden 
ze ‘s nachts misschien mooi door-
gespeeld. 

Variatie
The Amazing Stroopwafels ver-
deelden de tijd tussen de klas-
siekers als ‘Ik ga naar Franrkijk’ 
en Kilima Hawaiaans gebaseerde 
muziek, met onder andere ‘Hallo 
Bandoeng’ van Willy Derby. Toet-

senist/zanger/bassist Wim Kerkhof 
deed er nog een schepje bovenop. 
De contrabas werd af en toe als 
drumstel gebruikt en met zijn voe-
ten bespeeld. Het was het instru-
ment aan te zien!

De avond werd afgesloten met 
een medley van hun repertoire en 
andere Nederlandstalige artiesten. 
Een mooi invulling van deze zater-
dagavond.

NISTELRODE – Het optreden van The Amazing Stroopwafels in een andere bezetting, tijdens ‘All you can 
eat’ met een variatie aan goed verteerbare muziek in de Nederlandse taal, was om van te smullen voor de 
bezoekers van CC Nestelré.

’t Leste prefusijonale divident
Een Rabo rapsodie

Hadde gè ok ingeschreve
vur ’t Rabo divident?
Denkte gè dè vur jouw streve
ieder durp wer vur jou stemt?
’t Gi van Nuland tot in Geffen
en van Hezuk tot in His,
en die zeuveduzend euro
hadde nodig / dè ’s gewis!

Oh m’n klupke ge moet wete,
en dè meude nie vergete,
elke stemming gi mè krete,
’t blef ’n héél toevalleg lot.
Kop umhôg, nojt nor beneje,
zeg gerust oan al oew leje:
‘k ben mè duzend ok tevreje
en gojt oew deur / nou nie op slot!

Es Joep Kok hier gi vertrekke
en Henk Kunning mè pesjoen,
gi de Rabo dan wè lekke
of blef ze toch van goei fesoen?
Ze hen oew jorre goewt geholpe,
wijze róót en veul krediet.
Meskien dè gè gôt ligge janke,
mar dè helpt / oew ècht gin biet!

Beste mense ge moet wete,
en echt never nojt vergete:
de Rabo zuukt wer nèj atlete,
trekt ons zó wer uit ’t slop.
‘t Is krek ’n vrouw mè vrimde nukke,
ok al lupt ze nou mè krukke,
gi hier echt nie ligge mukke:
mèrge zit / ze wer on top!

Houwde gè van koperasie
van Bernheze tot in Os?
Of is dè ‘nen bulk frustrasie
en zen wij de mûnnieklos?
Van de Reek tot Marenkessel,
van Ravestein tot Dinters Broek
wurt ’t één gróte presessie.
Rakt ons gèld / zó nerges zoek?

Oh de Rabo die zal wete
en dè mag ze nojt vergete:
elke fusie kent z’n slete,
ist kort bè of héél wijt weg.
Hooplek blef ze lèkker vente,
stróme strakke dividente
nog veul gróter dur ons tente,
ok al heb / ik nou wè pèch.

Ad van Schijndel, 24/11/2014



Woensdag 17 december 201414 
  

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
Inschrijven via info@stylinda.nl  -  06-15669024 

Meer informatie: www.stylinda.nl
Vinkelsestraat 107 - 5384SE Heesch

Stylinda wenst u allen 
een zalig kerstfeest 
en een sprankelend 
en creatief 2015!

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 3 januari  2015

OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

 TOILETSET

 PARVA RIMFREE

- WANDCLOSET ZONDER SPOELRAND

- MET SOFTCLOSE TOILETZITTING

- GEBERIT INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

319,00

259,00

269,00

VLOERTEGELS!WAND- EN
VOOR DIVERSESCHERPE PRIJZENEXTRA

 LIGBAD VIRGINIA

 180 X 80 CM. NU VOOR

 

 180 X 80 CM. NU VOOR

 LIGBAD PLAN

 PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF

 POTENSET EN AFVOER.

open dag 
Heem-
schuur

HEESCH - Aanstaande zondag 
21 december opent de Heem-
schuur in Heesch weer haar 
deuren voor het publiek van 
13.00 tot 17.00 uur. Deze keer 
is er aandacht voor de verzame-
ling wenskaarten van Bert Wij-
nen. 

De periode van Kerst tot Drieko-
ningen wordt tegenwoordig nog 
steeds als een feestelijke periode 
gezien. Hierin vallen - verplichte 
- snipperdagen en schoolvakan-
ties en veel bedrijven zijn geslo-
ten. 

Op 1 januari wensen we ieder-
een het beste. Vroeger werd 
vooral geld gegeven. In de 19e 
eeuw liep dat uit de hand, toen 
men bij wildvreemde voorbij-
gangers geld probeerde af te 
bedelen met berijmde nieuw-
jaarswensen en -prenten. 

Schoorsteenvegers, vuilnisopha-
lers, straatvegers, nachtwakers 
en lantaarnaanstekers verkoch-
ten hun beste wensen; tegen-
woordig zijn het de tijdschrift- 
en krantenbezorgers die ons zo 
hun beste wensen overbrengen. 

We zien dit gebruik nog terug in 
het sturen van kerst- en nieuw-
jaarskaarten. Door de jaren heen 
zijn deze wenskaarten erg sterk 
van vorm en inhoud veranderd. 

Met de intrede van het digitale 
tijdperk worden steeds meer 
mogelijkheden geboden om 
zelfgemaakte wensen te sturen 
naar familie, vrienden en ken-
nissen. 

Heropening BT Didi stormachtig gezellig

De heropening werd verricht door 
Rian van Schijndel, zij werd ge-
vraagd door Didi: “Ik heb Rian 
gevraagd, omdat ze staat voor de 
ondernemers van Nistelrode met 
MooiNisseroi.nl en nu voor de 
Bernhezer ondernemers met De-
MooiBernhezeKrant. Als het aan 

mij ligt zouden ondernemers ook 
vaker samen moeten werken en 
hun krachten bundelen.” 

Met behulp van Didi’s nichtje werd 
het lint doorgeknipt en kon de 
open dag beginnen.

Vele klanten, familie en vrienden 
vonden hun weg naar de salon om 
Didi te feliciteren met deze mijl-
paal. Didi leidde de klanten rond 
en nam tijd voor de klanten De 
‘A new me A new you’  loterij gaf 
alle bezoekers kans op een Beauty 
& Fashion Box. Op het einde van 

de dag werd de gelukkige winnaar 
gekozen: Paulien Horsten. Een ge-
slaagde dag waar Didi, samen met 
haar team en familie, nog lang aan 
terug kan denken.

www.btdidi.nl

NISTELRODE - In een sfeervol ingerichte salon werden de gasten ontvangen met een heerlijke, warme Glühwein. Buiten was het weer onstuimig, 
maar binnen was het goed toeven aan het Laar. een mooi jubileumjaar werd afgesloten en er werd geproost op een mooi, nieuw interieur waar 
Martien en Mia, Didi’s ouders, veel uren ingestoken hadden. Daarnaast kreeg ze hulp van vrienden. Ook op de open dag werden, onder het motto 
‘vele handen maken licht werk’, vele helpende handen toegestoken. 

Bert Wijnen met enkele wenskaarten

VrOeger WerD 
VOOral gelD 
gegeVen

Lint werd doorgeknipt door Rian, geholpen door Didi’s nichtje Didi en haar team
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Bert van Vlijmen Keukenarchitectuur
‘eeN mooIe KeuKeN meT VerANTWoorD oNTWerP eN VAKKuNDIGe reAlIsATIe’

Bert: “Hoe belangrijk het is om het 
interieur gebruiksmatig, visueel 
en bouwkundig goed te hebben, 
weet ik heel goed. 

Door mijn bouwkundige opleiding 
ken ik de technische vereisten van 
een goed functionerende werkom-
geving en de opleiding binnenhuis 

architectuur heeft me kennis van 
vormgeving en kleurtoepassingen 
gebracht. Ik heb voor architec-
tenbureaus en een keukenspeci-
aalzaak gewerkt, voordat ik mijn 
eigen deuren opende.”

FuNCTIoNeel
Een keuken moet functioneel zijn 

vindt Van Vlijmen. Daarop wordt 
het ontwerp gebaseerd. Dat doet 
hij goed, blijkt uit de Design Award 
van 2001. Maar daarnaast houdt 
Bert van ‘mooi’. “Een mooie keu-
ken is functioneel en van goede 
kwaliteit. Dat verdient zich altijd 
terug in plezier en houdbaarheid. 
Bij aanpassing of verbouwing van 
bestaande ruimtes kan ik een to-
taalplaatje maken, inclusief om-
gevingsruimte. Daarvoor inven-
tariseer ik wat mensen willen, ga 

kijken naar de bestaande situ-
atie en maak een ontwerpschets. 
Daarna wordt de - goedgekeurde 
– schets omgezet in een perspec-
tief tekening, eventueel een kleur-
advies, met daarna een bouwkun-
dige tekening. De kosten die ik 
daarvoor bereken, worden in min-
dering gebracht bij opdracht voor 
een keuken.”

ITAlIAANs
Omdat Bert van Vlijmen van mooi 
en kwaliteit houdt, heeft hij geko-
zen voor Italiaanse keukens. Bert: 
“De Italianen lopen altijd voor met 
hun prachtig vormgegeven keu-
kens. We voerden al enige tijd met 

veel succes de Comprex keukens in 
diverse prijsklassen, maar vanaf nu 
ook het merk Valcucine. Zo kun-
nen we keukens uit het midden- 
en topsegment aanbieden. Het 
New Logica systeem is 100% re-
cyclebaar en bestaat uit aluminium 
en glas. Door toepassing van duur-
zame materialen en het specifieke 
productieproces kon het materiaal-
gebruik aanzienlijk teruggebracht 
worden.”

KlIK
Technische details en prachtige 
vormgeving met fantastische mo-
gelijkheden hebben geen waarde 
als het niet bij u past. Voor Bert 
van Vlijmen is de klik met de klant 
een eerste vereiste. “Door goed 
te luisteren en de klant te helpen 
creatief te denken, komen we al-
tijd bij mooie oplossingen. Voor de 
kwaliteit sta ik 100% in; ik geef 5 
jaar garantie op technische onder-
delen. Tweede kerstdag: Introduc-
tie Valcucine keuken en een kook-
show tussen 11.00 – 16.00 uur.

Brugstraat 18a 
5382 JD Vinkel
T: 073-5324280 
info@vanvlijmenkeukens.nl
www.vanvlijmenkeukens.nl

VINKEL – Bert van Vlijmen Keukenarchitectuur volgt de ontwikkeling in keukens en hoe deze in een interi-
eur passen op de voet. een keuken moet functioneel en kwalitatief goed zijn en passen bij de wensen van 
de klant om optimaal te ‘wonen’, aldus Bert en Meriam van Vlijmen. Dankzij hun service, kwaliteit en visie 
bestaan ze nu tien jaar en hoeven ze geen concessies te doen.

Kleur logo: pms 477  818 Chocolate Brown

Merian van Vlijmen in de duurzame Valcucine keuken Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

Bert aan zijn tekentafel

funCtiOneel Van 
gOeDe kWaliteit

Bestel Online op
www.bikers.nl

Tot wel 50% Korting!

Advertorial

Schoonstraat 24 - Heesch - www. boetiek24.nl
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

mooi & online

COLOFON

• Los door het bos
• Bomenpark
• Frusan Wormenhumus
• 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.

Via DeMooiBernhezeKrant willen wij u ook aan het 
denken zetten en op de hoogte brengen over alles 
wat momenteel actueel is in de computerbranche. 

een leVen Zonder Pen en PaPier

Het bedrijfsleven en de 
universiteiten zijn er mee 
begonnen. HBO, MBO en 
de middelbare scholen zijn 
ook al om.
Nu staan de basisscholen 
voor het dilemma om 
de kinderen op school 
alleen maar met laptops 
en tablets te laten werken 

en de pen te verbannen. Steve Jobs-scholen zijn voorstander 
van het gebruik van tablets voor jonge kinderen. Op de 
kleuterschool weten kleuters feilloos hoe ze moeten ‘swipen’ op 
een aanraakscherm. 

Tegenstanders zeggen dat ze de fijne motoriek missen om een 
toren te bouwen, te tekenen of schrijven met pen en papier. Het 
gaat ook ten koste van de creativiteit en concentratie.
Als je weinig schrijft, wordt je handschrift slechter en schrijf je 
waarschijnlijk langzamer – dat zal niemand verbazen. Je fijne 
motoriek wordt in het algemeen ook slechter als je meer typt dan 
schrijft.

Typen gaat veel sneller dan schrijven, maar toch kun je je 
aantekeningen van de lessen beter gewoon met pen en papier 
maken, omdat je al schrijvend veel meer opsteekt.
Als je zo ongeveer alles typt wat een spreker zegt, besteed je 
minder aandacht aan het interpreteren van zijn tekst. Wanneer je 
met pen schrijft, gaat dit veel langzamer en word je gedwongen 
na te denken over de inhoud, zodat je kunt beoordelen wat je wel 
en niet opschrijft.

De Universiteit Utrecht heeft studenten van de opleiding 
Communicatie- en Informatiewetenschappen gevraagd hun 
laptops of tablets voortaan thuis te laten, in verband met een 
experiment om de concentratie en creativiteit bij studenten 
tijdens hoorcolleges te verbeteren. 
Studenten zitten steeds vaker op Facebook of internet en dat 
komt hun leerprestaties ook niet ten goede. 

Laptops, tablets en smartphone zijn zeker een verrijking voor de 
maatschappij. Gebruik ze met mate. Maak jezelf niet afhankelijk. 
Zorg dat ze goed onderhouden worden en maak met regelmaat 
een backup.

Column
mOOi & Online

HET GROOTSTE AANBOD ELEKTRO-
EN INSTALLATIEMATERIALEN!

HET GROOTSTE AANBOD JALOEZIEËN,
ROLGORDIJNEN EN VOUWGORDIJNEN!

info@smitsbeenmode.nl - 06-11387403 - www.smitsbeenmode.nl

Vrijdag op de markt 
in Heeswijk-Dinther
van 8.30 - 12.00 uur.

Merino wollen sokken
nooit meer koude voeten

ook als bedsok, antislipsok, 
werksok, skisok en wandelsok

In 2015 start de DOP weer met 
workshops en cursussen. Begin 
met een goed voornemen voor 
het nieuwe jaar en schrijf u in 
voor een van de onderstaande 
cursussen of workshops. Immers, 
een goed begin is het halve werk.

Op maandagavond of donder-
dagmorgen:
•	 Kennismaken	met	Windows	7	

(6 lessen van 2 uur)
•	 Kennismaken	met	Windows	8	

(6 lessen van 2 uur)
•	 Overstapcursus	Windows	7	

naar Windows 8 
 (4 lessen van 2 uur).

Op dinsdagmiddag:
•	 Cursus	iPAD	
 (4 lessen van 2 uur).

Op dinsdagavond:
•	 Cursus	Microsoft	Word	
 (8 lessen van 2 uur) of
•	 Cursus	Microsoft	Excel	

(8 lessen van 2 uur) of
•	 Cursus	Microsoft	PowerPoint	

(6 lessen van 2 uur).

Op donderdagmiddag
•	 Cursus	Internet	en	e-mail	
 (6 lessen van 2 uur).

Inschrijfformulieren bij CC in 
Heeswijk en Dinther of via coör-
dinator Ben Beeftink, tel.: 0413 - 
291924 of 06-51317609.

start nieuwe cursussen in 2015 bij DoP 
Het juiste startpunt voor 50-plussers om kennis te maken met de computer
HEESWIJK-DINTHER - De vrijwilligers ven de Digitale Ontmoetings Plaats (DOP) in Heeswijk-Dinther 
wensen alle 103 cursisten van 2014 en de nieuwe cursisten voor 2015 hele fijne feestdagen en een ge-
lukkig, maar vooral gezond 2015. 

Actuele informatie 
op uw smartphone 

via mobiele website

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Bezoek onze 
mooisites

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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ZorG en 
onDersteUnInG

WerkalgeMeeN jeugD zorg

 2015
  

www.bernheze.org/samenkomenweverder

Vanaf januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk 
voor alle hulp op het gebied van zorg, werk en 
opvoeding. Dit moet de gemeente doen met minder 
geld. Het moet dus ánders…

Om u hierover te informeren brengen we, naast deze 
informatiepagina’s, een speciale ZORGkrant uit. Deze 
zorgkrant verschijnt 24 december. In de Zorgkrant leest 
u meer over de drie onderwerpen Zorg, Jeugd en Werk. 
Wat verandert er, wat blijft hetzelfde en waar kunt u 
terecht?

  

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

Een bijeenkomst voor ouderen, 
mantelzorgers en iedereen die meer 
informatie wil over de veranderin-
gen in de zorg. Een samenwerking 
van de gemeente Bernheze met 
Raad Ouderenwerk Heesch.

De volgende vragen worden be-
sproken
-  Waar wordt de gemeente ver-

antwoordelijk voor? Wat zijn de 
veranderingen in de AWBZ?

-  Welke veranderingen gaan er 
komen in de persoonlijke ver-
zorging en de jeugdzorg?

-  Wat kunnen we nog meer ver-
wachten?

Heeft u een vraag die u wilt be-
spreken? U kunt uw vraag stellen 
op deze avond of doorgeven via 
onderstaand telefoonnummer of 
e-mailadres.

DATUM: woensdag 28 januari 
2015. 

AANVANG: 20.00 uur.

PLAATS: Cultureel Centrum De Pas.

AANMeLDeN: bij Cultureel Cen-
trum De Pas via telefoonnummer 
45 16 34 of mailen naar 
secretariaat.rgo@ziggo.nl.

koffieavond ‘langdurige zorg 2015’

Maakt u gebruik van een persoon-
gebonden budget? Zorg er dan voor 
dat u uw zorgovereenkomst(en) zo 
snel mogelijk opstuurt naar de So-
ciale Verzekeringsbank (SVB). 

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het 
geld van het Persoonsgebonden 
budget (Pgb) namelijk niet meer 
op uw eigen rekening. Dan betaalt 
het SVB uw zorgverlener. 

Uit onze administratie blijkt dat 
nog niet iedereen zijn zorgover-
eenkomst heeft ingediend.
Wij willen u er nogmaals op wijzen 
dit zo spoedig mogelijk te doen, 
zodat de SVB uw betaling aan uw 
zorgverlener kan verzorgen. Ont-
vangt u voor meerdere voorzienin-
gen een Pgb dan dient u per voor-
ziening een aparte overeenkomst 
in.

Op www.svb.nl/pgb vindt u infor-
matie over de nieuwe werkwijze 
en de zorgovereenkomsten die u 
moet gebruiken. 

Hebt u vragen over het beheer van 
het Pgb? 
Bel dan naar het Servicecentrum 
PGB van de SVB. Het telefoon-
nummer is 030 - 264 82 00.

Persoonsgebonden budget

Loopschool: 
bestaat uit diverse groeps-trainingen. Hardlopen en sportief 
wandelen in groepsverband: het motiveert je extra om te blijven 
trainen. Interesse? Meld je aan voor een gratis proeftraining!

Runningtherapie: 
hardlopen en wandelen hebben een positieve uitwerking op het 
brein. Uit onderzoek is gebleken dat duursport effectief werkt 
tegen depressie, bij burn-out en andere psychische klachten. Bij 
Runningtherapie Bernheze leer je hardlopen/wandelen waarbij 
persoonlijke begeleiding en coaching je aan het lopen krijgt EN 
houdt!

Runningtherapie en loopschool Bernheze 
biedt mogelijkheden om te bewegen: in 

groepsverband of met persoonlijke begeleiding. 

‘Zet zelf de eerste stap 
naar een gezonder lijf 

én een gezonder brein!’

www.runningtherapiebernheze.nl

Passend onderwijs betekent dat 
zoveel mogelijk leerlingen naar een 
gewone school gaan en gewoon 
onderwijs volgen. Het speciaal on-
derwijs verdwijnt niet. Kinderen 
die het echt nodig hebben, kunnen 
nog steeds naar het speciaal on-

derwijs. In de nieuwe Wet Passend 
Onderwijs zorgen we ervoor dat 
kinderen die extra ondersteuning 
nodig hebben, zoveel mogelijk 
naar een gewone school gaan. Zij 
krijgen bijvoorbeeld extra hulp in 
de klas, begeleiding op school of 

in de wijk. De gemeente zorgt er-
voor dat hulp binnen en buiten de 
school zo goed mogelijk op elkaar 
is afgestemd. 

Dit wordt in 2015 verder uitge-
werkt door scholen en gemeenten.

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

Oók: EHBO aan kinderen
Verplicht 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

Altijd een AED binnen bereik:

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

WWW.AED-THUIS.NL

Zorgkatern

Veranderingen in de zorg? 
laverhof is er klaar voor!

Laverhof gelooft in de eigen kracht 
van mensen om zelf keuzes te ma-
ken. Mensen geven naar eigen 
inzicht vorm aan hun leven. Ook 
wanneer dit door gezondheids-
problemen moeilijk wordt. 

Laverhof gelooft in de waarde en 
de kracht van sociale verbindingen 

in de samenleving. Familie, buren, 
vrienden en kennissen spelen een 
belangrijke rol en dragen bij aan 
de kwaliteit van het leven. Onze 
vakbekwame medewerkers voe-
gen extra waarde toe door mee 
te denken en de eigen kracht van 
cliënten en hun omgeving te ver-
sterken. 

TIJD Voor KeNNIsmAKeN
Dominique: “Deze missie en visie 
brengen wij in de praktijk door ons 
bij het vaststellen of invullen van 
een indicatie voor zorg of onder-
steuning, te richten op het goed 
leren kennen van de cliënt en zijn 
directe omgeving. De bewezen 
effectieve methode ‘Familiezorg’, 

waar Laverhof mee werkt, onder-
steunt ons hierbij.” 

“We vinden het ook belangrijk 
om zorgvuldig om te gaan met de 
middelen die beschikbaar zijn voor 
de zorg, door ze daar in te zetten, 
waar zij het meest nodig zijn. 
Om dit zo objectief mogelijk te 
doen, gebruiken wij standaard 
meetinstrumenten. Deze uitgangs-
punten betekenen dat wij er de 
tijd voor nemen om onze cliënten 
te leren kennen, om zo tot de best 
passende oplossing te kunnen ko-
men.” 

VerPleGING eN 
VerZorGING THuIs
Vanaf 1 januari 2015 zal niet 
meer het Centrum Indicatiestel-
ling Zorg bepalen of iemand een 
indicatie krijgt voor verpleging en 
verzorging thuis, maar een wijk-
verpleegkundige. Net als vroeger 

moet hiervoor een medische reden 
zijn. U kunt zich direct melden bij 
een zorgorganisatie als u zorg no-
dig hebt, vaak na overleg met uw 
huisarts. Bij Laverhof kunt u zich 
melden bij het cliëntservicebureau. 
Wat ook nieuw is: de zorgverzeke-
ring gaat dit vergoeden vanuit de 
basisverzekering. 

oNDersTeuNING 
VANuIT De Wmo
Indien u voor vergoeding vanuit 
de Wmo in aanmerking wilt ko-
men, moet de gemeente toegang 
tot deze ondersteuning geven. De 
gemeente bespreekt tijdens het 
zogenaamde ‘keukentafelgesprek’ 
of u in aanmerking komt voor on-

dersteuning vanuit de Wmo. Dit 
geldt zowel voor hulp bij het huis-
houden, als bij begeleiding en dag-
besteding.

INDICATIeGesPreK 
eN ZorGPlAN
“De wijkverpleegkundige onder-
zoekt in een gesprek met de cliënt 
en de mantelzorger(s) wat de be-
hoefte is en wat de (on)mogelijk-
heden van de cliënt en zijn naasten 
zijn. Zij doet dit door met de cli-
ent de mantelscan in te vullen en 
te bespreken: is er sprake van een 
mantelzorger die graag betrok-
ken wil zijn of is er juist sprake van 
overbelasting? 

Ook vult zij samen met de cliënt 
en zijn naasten de zelfredzaam-
heidsmeter in: op welke gebieden 
is deze meer of minder zelfred-
zaam en dan ze nog zelf de regie 
voeren? Waar heeft de cliënt juist 

meer ondersteuning nodig? Ver-
volgens verkent zij de zorgvraag. 
Waar liggen mogelijke risico’s?”
“De zorg- of ondersteuningsvraag 
zal samen met de conclusies uit 
deze onderzoeken, leiden tot een 
zorgplan. In dat zorgplan staan de 
doelen en het gewenste resultaat 
beschreven en hoe we daar samen 
vorm aan geven (wie doet wat). 
We spreken ook af wanneer we dit 
met de cliënt evalueren: kloppen 
de afspraken nog of is er bijstel-
ling nodig?”, aldus Dominique den 
Brok.

HeeFT u VrAGeN oF HeeFT 
u ZorG THuIs NoDIG?
Riny Verstraten, consulent cliënt-

servicebureau: “De veranderingen 
in de zorg kunnen vragen bij u op-
roepen als: Houd ik mijn recht op 
zorg? Moet ik meer gaan betalen? 
Houd ik dezelfde zorgverlener? 
Kan ik nu meteen van Laverhof 
thuiszorg krijgen? 

U kunt met al uw vragen over 
de veranderingen in de zorg van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur terecht bij onze cliënt-
servicebureaus. Samen met mijn 
collega’s Esther Verhoeven en Ellen 
Ruis, help ik u graag!”

Cliëntservicebureau Heeswijk:
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E-mail: 
clientservicebureau.heeswijk@
laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel:
Telefoon: 073 - 544 33 33
E-mail: 
clientservicebureau.schijndel@
laverhof.nl

BeRNheZe – “In de missie en visie van Laverhof staat wat voor ons belangrijk is, als het om de zorg voor 
onze cliënten gaat”, aldus Dominique den Brok, directeur cluster Behandeling, Revalidatie en Ondersteu-
ning Thuis van Laverhof. 

Dominique den Brok van Laverhof

Advertorial

DomINIQue: ‘We vinden het ook belangrijk om zorgvuldig om 
te gaan met de middelen die beschikbaar zijn voor de zorg, 
door ze daar in te zetten, waar zij het meest nodig zijn’

Zorgboerderij Van der Wijst

Veel kerstaankleding is te vinden bij Zorgboerderij Van der Wijst, Derptweg 12 in Vorstenbosch
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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

Dat is waar het bij de medewerkers 
van Interzorg om draait. 
Ze zijn trots en enthousiast. 

Niet alleen op hun vak, dat ze met 
toewijding uitvoeren, maar zeker 
ook op hun cliënten. 
Ze weten als geen ander dat iedere 
situatie anders is en bieden zorg 
die afgestemd is op uw behoefte.

Of het nu gaat om verpleegkundige 
zorg, persoonlijke verzorging, 
langdurige zorg, begeleiding of 
hulp bij het huishouden, onze 
zorgverleners behoren tot de beste 
op hun vakgebied.

Tijd voor mensen! 

info@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl

Oss/Uden/Veghel  0412 651 428
Nijmegen 024 3666090

Vaste gezichten

Kleine teams

1 aanspreekpunt

1 telefoontje om 
de zorg te starten

Geen hulp meer vanuit de WMO 
of een te hoge eigen bijdrage? 
Mien Thuis biedt de oplossing.
www.mien-thuis.nl

De jongeren met een Pgb kiezen zelf hun 
dagbestedings-, leer- en werkplek. Voor an-
deren werken wij graag samen met zorgor-
ganisaties, om vanuit onderaannemerschap 

een passende plek te zijn. Voor de jongeren 
die tussen de wal en het schip vallen, biedt 
het leer-/werktraject de mogelijkheid om 
voor zorgjongeren een entreeopleiding - 
voorheen AKA-traject - te volgen. Hierdoor 
wordt het participeren in de maatschappij 
meer haalbaar. In samenspraak met He-
licon, hebben we dit kleinschalig zorg-/
scholingstraject ontwikkeld. Praktijkgericht 
werken, met oog voor de juiste begeleiding, 
met als beloning een diploma als opstap en 
zeker ook als waardering. 
Onze jongeren zijn - net als wij - altijd op 
zoek naar mogelijkheden.

De looz Corswarem Hoeve 
klaar voor de toekomst

HEESWIJK-DINTHER - We weten allemaal dat de zorg vanaf 1 januari 2015 gaat veran-
deren. Wij zien het als een uitdaging en kijken graag naar mogelijkheden die hierdoor 
ontstaan. Dat de gemeente weet welke zorg er in hun gemeente nodig is en wie dat in 
hun gemeente biedt, is alleen maar goed. De kleinschaligheid en de prachtige locatie van 
de Looz Corswarem Hoeve biedt voor velen een veilige en rustige dagbestedingsplek. 
Hier kunnen cliënten werken in en rondom deze groepsaccommodatie en in contact ko-
men met anderen. 

GEMAK VOOR IEDEREEN

THUIS

Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl 

of bel met 088 520 5200.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met hulpmiddelen, maaltijdbe- 

zorging, met diëtiste, kapper en pedicure aan huis, met glazenwasser, 

klussendienst en tuinonderhoud. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor 

niet zo jonge mensen en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.

Geen hulp (meer) vanuit de 
WMO of een te hoge bijdrage? 
Dan is Mien Thuis een prima 
oplossing.

Bent u wat ouder? 
Mien Thuis biedt u passende 
hulp voor al uw huishoudelijke 
taken. 

WMO & EIGEN BIJDRAGE

Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl 

Werken, kinderen, sporten… 
het leven is vaak druk. 
Mien Thuis neemt de taken 
over die bij u blijven liggen.  
Dat kan poetsen, strijken of 
koken zijn, maar ook de kin- 
deren opvangen of de hond 
uitlaten.
Eenmalig, structureel of 
tijdelijk? U zegt het maar. 

EEN DRUKBEZET LEVEN

Advertorial
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InformatIe
 voor de

Kernen

Van donker 
naar licht

2014 loopt ten einde. Nog even en we 
begroeten de kortste dag van het jaar. De 
donkere dagen voor Kerst dienen zich 
letterlijk aan. Hoe donkerder het wordt, 
hoe meer lichtjes er verschijnen. Aan die 
lichtjes zijn verschillende betekenissen te 
geven. 

Christenen vieren met het aansteken van het licht met Kerst 
de geboorte van Jezus Christus. Joden vieren rond deze tijd het 
Chanoekafeest, waarbij acht dagen lang elke dag een lichtje meer 
wordt aangestoken. Niet-gelovigen refereren liever aan de Germaanse 
viering van de winterzonnewende, waarbij het boze werd verjaagd en 
de terugkeer van het licht werd begroet.

Ongeacht de traditie of religie waarbij u zich thuisvoelt, kenmerkt 
de decembermaand zich door saamhorigheid en gezelligheid. Niet 
voor niets zie ik deze decembermaand zoveel aankondigingen 
van kerstconcerten, kerstmarkten, kerstontbijten en –lunches, 
dorpskwissen, muziekavonden en toneelvoorstellingen in Bernheze. 
We zoeken elkaar blijkbaar graag op en delen in de warmte van het 
licht.

Iets minder verbroederend is het licht van vuurwerk. Velen beleven 
plezier aan de traditie van het afsteken ervan of genieten als 
toeschouwer rond middernacht. Maar anderen wijzen op de grote 
nadelen van vuurwerk: overlast, vernielingen, angst bij dieren en 
verwondingen door verkeerd gebruik. De maatschappelijke discussie 
over vuurwerk wordt elk jaar steviger en de roep om een verbod 
luider. 

Deze jaarwisseling gelden strengere regels voor het afsteken van 
vuurwerk op oudejaarsdag; er mag pas mee begonnen worden om 
18.00 uur. Dat zal even wennen zijn, maar ik spreek de hoop uit dat 
iedereen zich aan deze tijd houdt. Hierin is ook een taak weggelegd 
voor ouders: wil uw kind toch vuurwerk afsteken, laat ze dat dan 
veilig doen en niet eerder dan 18.00 uur. Op die manier houden we 
rekening met elkaar en is ook de jaarwisseling voor iedereen een 
gezellig feest.

Ik wens u bijzonder prettige feestdagen en een heel voorspoedig 2015!

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze 

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

19 voor, 2 tegen
Het voorstel van de SP om de  
€ 200.000,- die over waren op het 
budget voor woningaanpassingen 
(Wmo) te reserveren, werd 11 
december breed gesteund. Naast 
4 SP-raadsleden stemden nog 15 
andere collega’s voor. In totaal 19 
raadsleden voor het voorstel. Twee 

raadsleden waren tegen. Die wil-
den het geld direct opmaken aan 
een speelveld. Maar, met de onze-
kerheid omtrent de zorg, leek dat 
de SP Bernheze niet verstandig. 
De SP wil ouderen, zieken en ge-
handicapten blijven helpen, ook 
na 1 januari 2015. Als er wat ex-
tra geld nodig is om goede zorg te 

bieden, dan hebben we dat achter 
de hand. Het zal je maar overko-
men dat er geen zorg geboden 
kan worden. Dat wil de SP niet in 
Bernheze. Uiteraard gaan we zorg-
vuldig om met deze extra reserve. 
Alleen als het nodig is spreken we 
die aan. In de loop van 2015 zal 
veel duidelijk worden.

SP: extra reserve voor de zorg in 2015

BERNHEZE - In 2015 starten de grote veranderingen in de zorg. Met fors 
minder geld uit Den Haag voor diezelfde zorg. De SP Bernheze wil niet dat 
de kwaliteit van de zorg achteruit gaat. Verder wil de SP dat ieder de zorg 
krijgt die nodig is. Daarvoor heeft de SP, samen met 5 collega politieke 
partijen op 11 december een voorstel aangenomen om € 200.000,- toe te 
voegen aan de ‘reserve transities’. Hiermee hebben we straks iets achter de 
hand, als het nodig is voor de zorg.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

De afgelopen tijd is er enorm veel 
werk verzet om deze transities in 
goede banen te leiden. Er is voort-
durend geanticipeerd op wijzigin-
gen, aanpassingen en maatrege-
len, die door het kabinet en de 
tweede kamer zijn genomen over 
de verschillende regelingen, maar 
hiermee houdt het niet op. Ko-
mend jaar zullen de persoonlijke 
gevolgen voor degenen die zorg 
nodig hebben in één van de drie 
transities in het sociale domein 
pas helemaal duidelijk worden. 
Wij staan open voor uw verhaal 

en specifieke persoonlijke situatie. 
Zodat wij, als Lokaal, uw situatie 
kunnen meenemen en kunnen an-
ticiperen op het nieuwe beleid!

De overheveling van de verant-
woordelijkheden op het gebied 
van de Jeugdzorg, Wmo en de 
Participatiewet heeft de hoog-
ste prioriteit voor ons. In de laat-
ste raadsvergadering van het jaar 
2014 is dit nogmaals bevestigd en 
is ingestemd met een toevoeging 
van € 200.000,- in de reeds be-
staande specifieke bestemmings-

reserve voor het sociale domein, 
zodat eventuele tegenvallers en 
schrijnende situaties sneller opge-
lost kunnen worden, omdat deze 
extra gelden beschikbaar zijn. Een 
belangrijk speerpunt van Lokaal is, 
dat in Bernheze niemand in de knel 
mag komen.

Wij wensen u fijne dagen met uw 
familie, vrienden en andere dierba-
ren.

gerjovankessel@home.nl
06-38122820

Lokaal: Wat brengt het jaar 2015! 

BERNHEZE - Over iets meer dan twee weken begint een nieuw jaar. Dit zal voor 
velen niet meer of minder zijn dan één of twee goede voornemens voor het 
nieuwe jaar. Maar 2015 is voor een grote groep inwoners van Bernheze ook het 
jaar van de drie transities in het sociale domein. Te weten de Jeugdzorg, Wmo 
en de participatiewet. 

Lokaal, Gerjo van Kessel

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

In dezelfde vergadering is afscheid 
genomen van Henk Verstegen, 
Henk Kwakkel, Esther van den 
Bogaart en Jan van den Broek als 
bestuurslid. In de vergadering is 
stilgestaan bij het vele werk en de 
enorme inzet die deze bestuursle-
den getoond hebben en de passie 
waarmee ze het CDA gedachte-
goed hebben uitgedragen. 
Het nieuwe bestuur wil professi-
oneel besturen, maar ook dichtbij 
en betrokken zijn. Door actief te 

luisteren naar haar leden en bur-
ger, helder te krijgen waar knel-
punten zitten en beslissingen te 
nemen die nodig zijn. Dit alles op 
basis van kennis en ervaring, on-
dersteund door de Bernhezer be-
langenorganisaties en ons lande-
lijk wetenschappelijk instituut. We 
zetten ons in voor de genoemde 
groepen en natuurlijk ook voor alle 
inwoners van Bernheze. Hiermee 
zijn wij een partij waar je op kunt 
bouwen en vertrouwen. 

Het nieuwe bestuur gaat - samen 
met de fractie en actieve burgerle-
den - werken aan de uitdagingen 
waar we de komende jaren voor 
staan. Ieder vanuit zijn of haar ei-
gen achtergrond en ervaringen, 
neemt deel aan de dialoog, om zo 
verantwoord beslissingen te kun-
nen nemen. 
Voor meer informatie over CDA 
Bernheze en het nieuwe bestuur 
kunt u terecht op
www.cdabernheze.nl.

CDA: samen verbinden en samen 
versterken

BERNHEZE - Na de succesvolle verkiezingen in maart, is er een natuur-
lijk moment gekomen om het dagelijks bestuur van CDA Bernheze te ver-
nieuwen. Tijdens de algemene ledenvergadering van november zijn Bart  
Pittens, Gerion Pelders en Saskia van Dalen door de leden gekozen als nieu-
we bestuursleden, als aanvulling op de zittende leden Jan van der Heijden 
en Mathieu Arts. 

Bestuur CDA Bernheze

Gemeenteberichten
Vanaf 1 januari publiceren wij de 
officiële gemeenteberichten
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Heesch in 
kerstsferen
www.centrumheesch.nl

1. Download de Afvalstoffen-
dienst app

Je 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.

2. Print de Afvalkalender zelf uit
Geen smartphone? Je kan de Af-
valkalender als pdf downloaden. 
Vul je postcode en huisnummer in, 
dan ontvang je een pdf die je, als 
je wil, kan uitprinten en ophangen. 
De kalender is vernieuwd, waar-
door deze gemakkelijker te lezen 
is. Je ziet een jaarkalender waarop 
per maand staat aangegeven welk 
afval wanneer wordt opgehaald.

3. Vraag de Afvalkalender telefo-
nisch op

Lukt het installeren van de app of 
het zelf printen van de Afvalkalen-
der niet? Bel dan naar de gemeen-

te Bernheze via 0412-45 88 88 en 
zij printen een kalender voor je uit 
en sturen die naar je op.

Afvalwijzer app wordt Afvalstof-
fendienst app
De Afvalstoffendienst startte vorig 
jaar de Afvalwijzer app in Bernhe-
ze. Dat was meteen een succes. De 
app is door de helft van de huishou-
dens in Bernheze gedownload. De 
Afvalstoffendienst brengt nu een 
eigen, doorontwikkelde app uit; de 
Afvalstoffendienst app. Deze heeft 
meer mogelijkheden; zo laat de 
app zien waar je de dichtstbijzijnde 
glasbak, textielcontainer en plastic 
container kunt vinden. De app be-
vat bovendien handige informatie 
over het scheiden van afval en de 
openingstijden van de Milieustraat 
en de groendepots.

We adviseren je de nieuwe Afval-
stoffendienst app te downloaden 
en geen gebruik meer te maken 
van de Afvalwijzer app. Op termijn 
wordt de Afvalwijzer app namelijk 
niet meer ondersteund.

Meer informatie
Heb je nog vragen? Bel naar 0412-
45 88 88. Mailen kan ook naar 
kcc@bernheze.org.

Kies uw eigen 
afvalkalender 2015
BErNHEzE - De papieren ‘Afvalkalender 2015’ valt sinds vorig jaar niet 
meer automatisch op de deurmat. De Afvalkalender is op drie manieren 
beschikbaar. 

Italië Italië 

Zon- 
gedroogde 
kruiden 

Bij Gastronomia Italiana Bij Gastronomia Italiana 

A presto! 
 

Gaetano      
& Yulita 
Mercurio  

Het beste uit Het beste uit 

EXCLUSIEF bij  
Gastronomia Italiana 

Superpasta van  
Pastificio dei Campi  

IJstaarten! 

Verse, hand- 
gemaakte Cannoli 
met echte schapen-
ricotta uit Sicilië 

Marmellata di  
Arancia en  

Arancia Rossa 

Bottarge di 
Tonno 

Smeuïge  
Panettone 

t’ Dorp 70, Heesch Tel: 0412-474000  
info@g-italiana.nl   www.g-italiana.nl 
Openingstijden 
Wo/Do.11.30 - 20.00 Vr.11.30 - 21.00 
Zat.11.30-20.00. Zon.13.00-19.30 Ma/Di gesl. 

Fraaie Italiaanse  
kookboeken 

VRIJDAG 19 DECEMBER 
markt Nistelrode tot 12.00 uur. 

DINSDAG 23 DECEMBER: 
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

 € 6,50

WALTMIK

€ 5,00

€ 10,00
WORSTENBROODJES

3 voor
€ 3,00

BROOD VAN DE WEEK

4 voor

DIVERSE KERSTGEBAK, 
UITZOEKEN

20 voor

ROOMBOTER 
AMANDEL-
KERSTSTOL

1000 gram

€ 5,758 voor

Kaashandel Cilius Duijster
Iedere vrijdag op de markt in Nistelrode

6.95jong belegen
1 kilo 6.95

7.50belegen
1 kilo 7.50

7.95extra belegen
1 kilo 7.95

6.50graskaas
1 kilo 6.50Zachte kaasjes

Camembert-Blauwschimmel-
Brie-Geitenkaas-etc.

   1 stuk 1.951.95

4.954.95
3 voor

Heesch maakt zich op voor een 
gezellige kerst

Koopzondag 21 december
Van 12.00-17.00 uur is het koop-
zondag in Heesch. Koren zingen 
kerstliederen en we verwachten 
dat iedereen in het centrum neu-
riënd rondloopt. De arrenslee met 
haar belletjes rijdt door de straten, 
de etalages zijn uitnodigend en er 
zijn nog diverse andere sfeervolle 
activiteiten gepland. Als je dan de 
laatste inkopen hebt gedaan, kun 
je even een glaasje Glühwein, een 
kop koffie of thee drinken of een 
kopje soep eten op je favoriete 
plek. Om 17.00 uur hoor je bij de 
fontein of je misschien de geluk-
kige winnaar van de hoofdprijs van 
de rode loper actie bent. 

Bestuur
Godert-Jan van Meijl, voorzitter 
van de stichting vanaf het begin, 

heeft afscheid genomen als voor-
zitter. Pascale van Heugten is als 
nieuwe voorzitter aangetreden en 
de stichting heeft haar al hartelijk 
welkom geheten. Het bestuur is 
ook blij met de aanvulling van het 
bestuur met het toetreden van ra-
mon van der Doelen als bestuurslid 

en Hans Paanakker als adviseur. zij 
maken het bestuur voltallig.

Overleguurtje
Elke eerste en derde donderdag 
van de maand is het spreekuur van 
de stichting in de raadszaal van 
het Oude raadhuis.
Loop gerust binnen want centrum 

coördinator Marinda Vos is aanwe-
zig van 10.00 - 12.00 uur. 
Stichting centrum Management 
Heesch wenst iedereen fijne feest-
dagen en alle goeds voor 2015.
www.centrumheesch.nl        
Facebook: centrum Heesch         
info@centrumheesch.nl.

HEEScH – De kerststal heeft haar plek gekregen bij de fontein aan ’t 
Dorp en de grote kerstboom staat te schitteren. De lantaarnpalen heb-
ben mooie sfeerverlichting en de winkels hebben hun voorraad aange-
vuld met mooie en lekkere dingen voor de kerstdagen.

‘KOREN ZORGEN VOOR FEESTELĲ KE 
kerSTLIederen OP 21 deCeMber’

GEMEENTEHuIS
24 december 
vanaf 13.00 uur gesloten
25 december gesloten
26 december gesloten
31 december 
vanaf 13.00 uur gesloten
1 januari gesloten
2 januari gesloten

MIlIEuSTraaT
24 december geopend van 
13.00-17.00 uur
26 december gesloten

GroENDEPoTS 
24 december Heeswijk-Dinther 
van 15.00-17.00 uur/Nistelrode 
van 8.30-12.00 uur.
31 december Heeswijk-Dinther 
van 15.00-17.00 uur/Nistelrode 
van 8.30-12.00 uur.

Vanaf 1 januari zijn de ope-
ningstijden van beide groende-
pots:
Woensdag: 13.00 – 18.00 uur
zaterdag: 8.30 – 14.00 uur.

SErVICEPuNT HEESWIJK-
DINTHEr 
Het servicepunt sluit op 1 janu-
ari 2015. Uw paspoort, id-kaart 
en rijbewijs regelt u voortaan in 
het gemeentehuis in Heesch. 
Voor het aanvragen van deze 
documenten moet u een af-
spraak maken. U kunt het do-
cument vervolgens zonder af-
spraak 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.

aangepaste 
openingstijden 
in de 
kerstvakantie Gemeente bellen? Vanaf 5 januari 2015: 14 0412

De gemeente Bernheze is vanaf 5 januari 2015 telefonisch bereikbaar 
via haar 14+netnummer: 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). Bijna alle gemeenten in Nederland zijn vanaf 
2015 bereikbaar via het 14+netnummer.
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Burgers die meedoen. Dat willen 
we toch zo graag?.
En wat is de reactie van de ge-
meenteraad. Nogal lauw. Natuur-
lijk vinden ze het allemaal goede 
ideeën en kunnen ze de inzet zeer 
waarderen. Maar er ‘ja’ tegen zeg-
gen? Nee.

Geen echte enthousiaste, meeden-
kende reacties, in de zin van: wat 
kunnen we als gemeente doen om 
dit mogelijk te maken, om deze 
mensen verder te helpen. 

Nee, de raad verschuilt zich in het 
eerste geval (burgerinitiatief mo-
dern speelveld Vorstenbosch) ach-
ter een beleidsarme begroting: er 
zou geen geld zijn. Onzin, want 
in dezelfde gemeenteraadsverga-
dering wordt er € 50.000,- vrijge-
maakt vanuit de reserves om Kas-
teel Heeswijk verder te helpen en 
wordt er € 200.000,- toegevoegd 
aan de bestemmingsreserve van de 
transities. En in het andere geval 
(burgerinitiatief nachtburgemees-
ter Bernheze) verschuilt de raad 
zich achter formele bevoegdheden.

Als de gemeenteraad écht wil dat 
burgers zich actief gaan inzetten, 
dan zullen wij met elkaar bereid 
moeten zijn voorstellen uit de sa-
menleving de ruimte te geven. Dit 
betekent niet dat wij direct geld 
beschikbaar stellen. De twee bur-
gerinitiatieven vroegen of zij ver-
der mochten met hun ideeën. Daar 
‘nee’ tegen zeggen geeft aan dat u 
nog niet weet wat overheidsparti-
cipatie is. Progressief Bernheze zegt 
‘ja’ tegen deze twee burgerinitia-
tieven en zal ook nieuwe initiatie-
ven wederom steunen.

Progressief Bernheze: Help, burgers 
die meedoen!

BErNHEzE - De kranten staan er vol van en de politieke parijen van Bernheze 
hebben er de mond van vol. Participatie en meedoen. Meer op eigen kracht en 
een overheid die zich meer terugtrekt... En dan staan er op de agenda van de 
gemeenteraad zowaar twee burgerinitiatieven: inwoners uit Bernheze met een 
idee, die iets willen ondernemen.

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

Wij gaan 
welstand 
o p h e f -
fen en er 

komt een gymzaal in Vorstenbosch. 
Het heeft lang geduurd voordat er 
een bestuursakkoord was, zodat de 
coalitie geen besluiten wilde nemen 
en het bleef windstil. Tevreden?

Groot thema zijn de drie decentra-
lisaties, transitie Jeugdzorg, Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en de Participatiewet. Alle 
partijen hebben hier veel over 
meegesproken, maar uiteindelijk 
is de gemeente onderdeel van een 
samenwerkingsverband en hier 
wordt de koers uitgezet. Voor ie-
dere transitie is een wethouder 
verantwoordelijk en die behartigt 
de belangen van onze inwoners 
van jong tot oud. Vanaf 1 januari 
2015 gaat het beginnen en is de 
gemeente verantwoordelijk. De 

gemeente krijgt minder geld om-
dat het rijk vindt dat de gemeente 
het veel efficiënter kan en daardoor 
geld bespaart. De VVD-Bernheze 
zal er in ieder geval voor waken dat 
onze inwoners hun goede zorg be-
houden en niemand tussen de wal 
en het schip geraakt. 

Via een initiatief van de VVD-
Bernheze heeft de SP een amen-
dement ingediend om een bedrag 
van € 200.000,- extra te reserveren 
voor de transities, mocht er onvol-
doende geld beschikbaar zijn. Dit 
bedrag was vrijgevallen omdat er 
veel minder woningaanpassingen 
binnen de Wmo nodig waren. Met 
grote meerderheid werd het amen-
dement in de afgelopen raadsver-
gadering aangenomen.

Ik wens u allen, mede namens de 
fractie, prettige feestdagen en een 
voorspoedig 2015.

VVD: Nabeschouwing

BErNHEzE - Voordat wij het nieuwe jaar 2015 
ingaan, kijken wij nog even kort terug naar 
afgelopen bestuursperiode. Alle politieke par-
tijen hadden veel voornemens in hun verkie-
zingsprogramma, teveel om op te noemen. En 
wat is hiervan uiteindelijk de afgelopen peri-
ode gerealiseerd? 

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

Mensen die al een paar jaar werk-
loos zijn en steeds worden afge-
wezen bij sollicitaties. Mensen met 
een gezin te onderhouden, die in 
de bijstand zitten of daarin dreigen 
te komen. Of mensen die in on-
zekerheid zitten of ze nog de zorg 
gaan krijgen die ze nodig hebben, 
nu er én bezuinigd wordt én veel 
zorgtaken naar de gemeente over-

gaan. Ik kan me voorstellen dat 
deze mensen vertrouwen willen 
hebben, maar dat de onzekerheid 
knaagt. Ik ben ervan overtuigd dat 
mensen graag iets willen betekenen 
in het leven, voor hun naasten en 
voor zichzelf. Iets betekenen voor 
een ander geeft veel voldoening. 
Laten we hopen dat het econo-
misch herstel dat zich nu lijkt aan te 

dienen, ook komend jaar doorzet. 
Ikzelf hoop het niet alleen, ik dénk 
ook wel dat dat gaat gebeuren, en 
het wordt tijd. zodat er meer kan-
sen zijn voor jongeren en ouderen, 
voor ondernemers en werknemers, 
voor iedereen die een nieuwe kans 
nodig heeft. Ik wens u allen goede 
feestdagen, en een optimistische 
blik op het nieuwe jaar.

D66: Nabeschouwing

BErNHEzE - December – de maand van de eerste vorst, het water op het landje 
van de ijsbaan, de feestjes en feesten, de top 2000. De kerstbomen en -sterren 
verlichten het dorp. December is ook de maand waarin het jaar wordt afgesloten 
en vooruit wordt gekeken. Voor veel mensen een feestelijke maand, hoewel niet 
iedereen vol vertrouwen zal uitkijken naar het nieuwe jaar. 

Jan Gabriels, Commissielid Ruimtelijke zaken D66

Wethouder Peter van Boekel be-
noemde in het kort de stand van 
zaken van de woningbouwlocaties 
in Vorstenbosch. Een projectleider 
van wooncorporatie Mooiland gaf 
tekst en uitleg over het bouwpro-
gramma van de corporatie. In de 
vervangende nieuwbouw aan het 
Liebregtsplein is enige vertraging 
opgetreden. Verwacht wordt dat 
begin volgend jaar de bouw toch 
kan starten.

Wim van Lith gaf namens de pa-
rochie tekst en uitleg over de fusie 
van verschillende parochies per 1 
januari a.s. Hij ging ook even in op 
de toekomst van het kerkgebouw. 
Vooralsnog is instandhouding 
geen probleem. Maar het gebruik 
is beperkt en er is beperkte ruimte 
voor uitgebreider gebruik.

Wethouder rien Wijdeven vertel-
de over de ontwikkelingen rondom 
mogelijke aanleg van een glasve-

zelnetwerk. Ook overhandigde hij 
een plaquette aan het dorp die hij 
eerder dit jaar ontving van Peter 
McHugh. Die was in Vorstenbosch 
op zoek naar de locatie waar in 
1944 familie van hem sneuvelde, 
met vijf andere inzittenden die in 
het aan de Meuwelweg neerge-
storte vliegtuig zaten. De plaquette 
heeft vooralsnog een plekje gekre-
gen in de hal van De Stuik. Er volgt 
nog een overleg met buurtvereni-
ging de Hei om over de locatie van 
de plaquette te spreken.

Burgemeester Moorman kwam 
haar enthousiaste ervaringen, na 
een jaar Bernheze, overdragen en 
blikte ook al even vooruit op de 
nabije toekomst. 
Tot slot was er de traditionele af-
sluiting met een diapresentatie van 
Vorstenbosch in het afgelopen jaar 
door Jo van den Berg. Lees het vol-
ledige jaarverslag 2014 op 
www.vorstenbosch-info.nl.

Jaarvergadering Dorps-
raad Vorstenbosch 

VOrSTENBOScH - De dorpsraad had op woensdag haar jaarvergade-
ring. In een volle Stuik legde de dorpsraad via de voorzitter Leo Somers 
en penningmeester Bart van Kessel inhoudelijk en financieel verant-
woording af over het afgelopen jaar.

Foto: Jo v.d. Berg

InformatIe
 voor de

KERNEN

Kudde schapen door het dorp
VOrSTENBOScH  - Het is lang geleden dat een herder met een kudde schapen door het dorp een regelmatig 
terugkerend fenomeen was. Janus van Kessel (Janus De Scheper) was ongeveer 40 jaar geleden de laatste 
schaapsherder in  Vorstenbosch. Op zaterdag 13 december moesten auto’s en fietsers weer even opzij voor 
een kudde, nu van Wim en Joke Jans van Jazo Begrazing ’t Nabbegat uit zeeland. zij trokken vanuit Veghel 
met de kudde richting Nistelrode naar de Maashorst.  Natuurlijk trok dit schouwspel veel bekijks. Gediscipli-
neerd en in een redelijk tempo trok de kudde door het dorp. Het schouwspel werd onder anderen door Jo van 
den Berg op de gevoelige plaat vastgelegd.

Foto: Jo v.d. Berg
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Kerstkaarten
Met een, in deze MooiBernhe-
zeKrant, huis aan huis bezorgde 
kerstkaart waarin BEcO alle inwo-
ners vooral een ‘energiek’ 2015 
toewenst, start de werving van 
klanten in Bernheze die groene 
energie willen hebben. Deze kaart 
kan terug gestuurd worden of er 
kan via de site van BEcO direct 
een aanmelding gedaan worden 
om groene energie af te nemen. 

Aan de prijs hoeft het zeker niet te 
liggen want die is lager dan die van 
gangbare leveranciers in de regio.

Groene stroom van eigen bodem
Wie zeker wil zijn van groene 
stroom, doet er goed aan om klant 
te worden. Afgelopen week werd 
nog een onderzoek uitgebracht 
waaruit bleek dat de grote ener-
giebedrijven - zoals Essent - onder-
aan de lijst bungelen als het gaat 
over levering van groene stroom. 
BEcO komt met stroom die uitslui-
tend is geproduceerd door wind-
molens in Nederland. In samen-
werking met de Duurzame Unie 
wordt deze energie afgenomen bij 
de Windunie. De Windunie staat 
bovenaan de lijst van de groenste 
stroomproducenten.
“Als BEcO willen we met en voor 

onze leden zorgen voor duurzame 
energie, goed betaalbaar en zoveel 
mogelijk van eigen bodem. Alle 
leden en inwoners van Bernheze, 
maar ook bedrijven, verenigingen 
en maatschappelijke organisaties 
kunnen meedoen en gegaran-
deerd 100% duurzame groene 
stroom afnemen van BEcO. Dat is 
de inzet.” 

BEcO (Bernhezer Energiecoöpera-
tie) is een coöperatie waar de leden 
het echt voor het zeggen hebben 
en ook (mede)eigenaar zijn. De 
coöperatie heeft geen winstoog-
merk, waardoor verdiensten terug 
zullen vloeien naar de aangesloten 
leden.

Aanmelden of meer informatie: 
www.bernhezerenergie.nl.

Groene energie van Bernhezer Energie-
coöperatie BECo in januari 2015
BErNHEzE - BECO, de Bernhezer Energiecoöperatie gaat vanaf januari voor inwoners van Bernheze groene 
energie leveren. “zoveel is nu wel duidelijk” zegt voorzitter Peer Verkuijlen. “we werken er hard aan en het 
gaat gebeuren. In 2015 eigen energie leveren, zowel groene stroom als gas, dat is het doel van BECO en 
dat gaat er nu zeker van komen. Eerlijke en 100% groene stroom van eigen bodem en groen gas tegen een 
concurrerende marktprijs. Daar wordt iedereen beter van.” 

BECO is EEn OnafhankElijkE EnErgiECOöpEratiE vOOr hEEl BErnhEzE  www.BErnhEzErEnErgiE.nlBECO is EEn OnafhankElijkE EnErgiECOöpEratiE vOO vOO v r hEEl BErnhEzE  www.BErnhEzErEnErgiE.nl

   Bernhezer Energie   
 Coöperatie wenst u 
   fijne feestdagen en
 een energiek 2015!

van 11.00 tot 17.00 uur

vuurwerkvuurwerkHet mooiste

van Nederland

www.intratuinvuurwerk.nl

Elke zondag open tot Kerst
Intratuin Veghel 
Heuvel 11. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Bed & Breakfast  
In het Veurhuis 

Onze B&B staat 
voor gastvrijheid, 
natuur en privacy

Dorpsstraat 78 - Loosbroek - Wiety@home.nl - 06-27218968

VVD-Bernheze Zeker Nu

Het bestuur en de fractie van de 
VVD-Bernheze wensen alle inwoners 

van Bernheze 

prettige kerstdagen 
& een gelukkig nieuw jaar.

Dat 2015 weer een mooi jaar mag 
zijn met veel geluk en voorspoed.

De initiatiefnemers lieten een goed 
doordacht plan zien. De geraamde 
kosten van ruim een ton zouden 
drastisch naar beneden bijgesteld 
kunnen worden door onder andere 
zelfwerkzaamheid en het binnen-
halen van subsidies. Er werd feite-
lijk gevraagd om een soort start-
bedrag om het plan verder uit te 
werken en te bekijken hoeveel er 
bezuinigd kan worden op de oor-
spronkelijke raming. Politieke Partij 

Blanco vindt dit een perfecte vorm 
van zelfwerkzaamheid, burgerpar-
ticipatie en betrokkenheid om de 
leefbaarheid in Vorstenbosch te 
verhogen.

Helaas bleken de coalitiepartijen 
cDA, Lokaal, SP en D66 niet be-
reid om € 1500,- uit te trekken om 
dit plan te toetsen op haalbaarheid, 
hoewel er op dezelfde avond ook 
een financiële meevaller van bijna 

3,5 ton bijgeschreven kon worden 
bij de reserves. Voorlopig dus nog 
geen kunstgras voor Vorstenbosch 
waar het hele jaar op gespeeld kan 
worden. ze zullen het nog moe-
ten doen met modderworstelen of 
zandhappen. Hopelijk kan het plan 
op een later moment alsnog reke-
nen op brede steun, bijvoorbeeld 
gecombineerd met de nieuwe 
gymzaal. Aan politieke partij Blan-
co zal het niet liggen.

Blanco: Voorlopig aanmodderen in Vorstenbosch

BErNHEzE - Het enige trap-/speelveld in Vorstenbosch, bij de basisschool, 
verkeert in belabberde toestand. Grote kale plekken en diepe plassen bepaal-
den de afgelopen maanden het beeld. Een groep betrokken ouders kwam 
daarom met een burgerinitiatief: de aanleg van een speelveld met kunstgras, 
met daaromheen een aantal andere spelvoorzieningen. Niet alleen voor jon-
geren, maar bijvoorbeeld ook jeu de boules-banen voor ouderen. Een mooi 
plan dat ook in fases aangelegd kan worden.

Marko Konings Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Koopzondag in Heesch op 21 december

Op 21 december van 12.00 tot 
17.00 uur zijn de winkels in het 
centrum van Heesch geopend. De 

arrensleeën met de kerstmannen 
rijden rond, koor Koraal en pop-
koor NOIz zingen kerstliederen, 

Theaterhuis Joris treedt op, kraam-
pjes met koffie, thee, chocomel, 
soep en glühwein zorgen voor de 
inwendige mens en met de nostal-
gische nummers van het draaiorgel 
is de kerstsfeer compleet. Voor de 
laatste kerstinkopen, cadeautjes en 
voor de gezellige sfeer bent u van 
harte welkom.

Om 17.00 uur vindt ook de prijs-
uitreiking plaats van de rode loper 
actie die begin november is ge-
start. 
Vele duizenden vouchers zijn in-
middels ingeleverd en op dit tijd-
stip worden bij de kerststal in het 
centrum de prijzen verloot. Voor 
de drie grote prijzen hoeft u niet 
aanwezig te zijn; deze worden 
desnoods door de organisatie bij u 
thuis gebracht. Onder de aanwe-
zigen worden nog enkele prijzen 
verloot. 

Alle deelnemers aan deze rode 
loper actie hebben prijzen ter be-
schikking gesteld voor goed ge-
vulde pakketten.

HEEScH - Met de kerststal bij de fontein en de grote verlichte kerst-
boom aan de andere zijde van het centrum is Heesch klaar voor de 
feestdagen en een gezellige koopzondag. 

VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

OPEN

TUSSEN KERST

EN NIEUW

TUSSEN KERST EN 
OUD&NIEUW GEOPEND

Advertorial
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Easy

3 1 5 4 2 6

8 1 3 4

6 7 5

4 8 7 1

3 4

5 7 4 9

7 2 5

9 7 8 3

2 5 4 9 6 1

Puzzle #12662

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

mooIBernHeZertJeS

aaNGEBoDEN

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.

ZoNDaG 21 DECEMBEr ZIJN 
WIJ GEoPEND van 11.00 t/m 
17.00 uur. Alleen op deze dag 
geven wij 20% KOrTING op alle 
sieraden (ook BiBa), handtassen.
En OOzOO horloges, ook op te 
bestellen modellen!
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

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.

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.

20% KorTING op onze BiBa en 
Be sieraden, alle handtassen en
gehele OOzOO collectie; alleen 
op zondag 21 december.
Pak dat voordeel en kom zondag 
naar Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

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

gratis thuisbezorgd. 
Tel: 06-51315242.

VoloP MooIE 
KErSTBoMEN
ca. 1.60 – ruim 2 meter
Dorpsstraat 13, Loosbroek
06-29129328.

MooIE KErSTBoMEN
BlauWSPar
Muggenhoek 10
Heeswijk-Dinther
0413-293023.

MooIE KErSTBoMEN
GroEN- EN BlauWSPar 
diverse maten met en zonder kluit, 
ook open op zondagen.
H. Donkers, Kampweg 30 
Loosbroek 0413-229445.

DrIEZITS lErEN BaNK
€ 300,-
06-19708975.

TE Huur

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

cV De Eikenhoek organiseert op 
6 april een paas- vlooienmarkt op 
de raadhuisstraat te Heeswijk-
Dinther. KraMEN TE Huur 
voor € 25,-. 06-11850219.
paasmarkt@cveikenhoek.nl. 

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

CoSMETICa

Voor al uw MYlÈNE 
CoSMETICaProDuCTEN 
en FM-parfum mail 
hubertine.voets@gmail.com of bel 
0413-292945/06-10609320.
Willebrordstraat 2 
Heeswijk-Dinther.

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.

Te koop gevraagd
laNDBouWMaCHINES
Onder andere schudder, hark, 
maaier, ploeg, mesttank, weisleep, 
kipper, maiszaaimachine, tractor 
enz. en vee-/paardentrailer.
Informatie: 06-19076959.

rVa MuSHrooMS BV zoekt 
jongens en meisjes vanaf 14 jaar 
voor lichte werkzaamheden. 
Inlichtingen: ruud van Asseldonk
Molenhoeve 15, Nistelrode
06-25192252.

GEBruIKTE/ouDE 
WENSKaarTEN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

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. Oeden-
rode. 0413-472510.

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

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:

sanne van de wall 
uit Vorstenbosch

winnaar:
jeannette van den 

Braak
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

Ook in 2015 organiseert de Eijnderic 
weer een groot aantal workshops en 
cursussen voor u. Misschien heeft u 
wel goede voornemens en wilt u meer 
tijd vrijmaken voor uzelf? 

Of wilt u iets doen aan de overtollige 
kilo’s of bewustere keuzes maken? Dan 
kunt u in 2015 bij de Eijnderic terecht. 
Wij openen graag onze deuren voor u!

‘Eet je slank’ is een cursus van 3 les-
sen die vanaf 21 januari wordt gegeven 
door diëtiste Caroline van de Wetering 
en docente Mayu Casanova-Urquijo. 
In drie lessen leert u hoe u op een ge-
makkelijke en snelle manier een ver-
antwoorde en smakelijke maaltijd kunt 
bereiden. De diëtiste geeft u voedings-
informatie over de gebruikte ingrediën-
ten en de handvatten om hierin goede 

keuzes te maken. 
Of schrijf nu in voor de korte cursus 
‘Coach jezelf ’ die van start gaat op 26 
januari. Als u u zelf goed kent, geeft dat 
zelfvertrouwen. 

U kunt ook bewuster keuzes maken en 
beter voor uzelf opkomen. ‘Nee’ dur-
ven zeggen (of juist ‘ja’) geeft letter-
lijk meer ruimte en tijd. In vier lessen 
(tweewekelijks) heeft u uw persoonlijke 
doel(en) helder en weet u hoe u deze 

kunt bereiken. Docente Claudia Grif-
fioen helpt u graag op weg! Het voor-
jaarsprogramma verschijnt deze week 
en is te vinden op onze website 
www.eijnderic.nl waar u zich ook direct 
in kunt schrijven. 

De folder ligt vanaf 19 december voor 
u klaar bij de bibliotheek en bij de ves-
tigingen van De Eijnderic. Wilt u liever 
dat wij een folder naar u opsturen, dan 
kan dat natuurlijk ook.

Neemt u dan gerust contact op met onze administratie via 0412 – 45 45 45 of info@eijnderic.nl

Advertorial

Cursusprogramma 2015 is bekend

www.mooiheesch.nl

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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Niels van Venrooij wint 
Heidelberg-arrangement
NISTELRODE - Fietsplus is een 
keten van tweewielerzaken, ge-
vestigd door het hele land. Een 
van de aangesloten ondernemers 
is Fietsplus Rini in Nistelrode. 
Bij Fietsplus Rini was afgelopen 
week de feestelijke uitreiking van 
de Fietsplus Heidelberg-actie. Bij 
besteding vanaf € 10,- kreeg de 
klant een deelnameformulier en 
kon meedingen naar een van de 
vijf schitterende Heidelberg-ar-
rangementen die werden verloot.

Het betreft een volledig verzorgd 
arrangement voor twee personen 
met twee overnachtingen. Dit al-
les inclusief een dag fietsverhuur, 
kaart met fietsroute, stadswande-
ling met gids en de culinaire fiets-
route RADatouille (maaltijd in ver-
schillende restaurants). Als klap op 
de vuurpijl ontvangen de winnaars 
tevens een HeidelbergCARD. Met 
deze HeidelbergCARD kan gratis 
gebruik worden gemaakt van het 
openbaar vervoer in Heidelberg 
en kan het Schloss Heidelberg en 
het Deutches Apotheken Museum 
worden bezocht. Afgelopen week 
ontving Niels van Venrooij als win-
naar van een van de vijf arrange-
menten uit handen van Rini van 
Fietsplus deze schitterende prijs.

RiNi FiEtsplus
Laar 63a, 5388 HC, Nistelrode.
0412-610114
www.rini-fietsen.nl

Advertorial

Niels van Venrooij is helemaal blij met het weekendje naar Heidelberg

De streetdance-vereniging had vo-
rig jaar naar het coöperatief divi-
dend van Rabobank Bernheze de 
wens ingestuurd om nieuwe spie-
gels te ontvangen. De oude spie-
gels waren fors beschadigd en dat 
was de bloeiende vereniging toch 
wel een doorn in het oog. Geluk-
kig werd op deze wens voldoende 
gestemd, zodat de nieuwe spiegels 
er ook daadwerkelijk kwamen. 
Naast de vele jeugdgroepen zullen 
ook de streetdance-groepen voor 
de volwassenen en de twee show-
teams Xtreme en Mi Chica in hun 
lessen de spiegels gaan gebruiken.

Op sprookjesachtige wijze wer-
den belangstellenden, via een met 
kaarsen verlicht pad, de street-
dancezaal ingeloodst waar de eer-
ste muziektonen van het sprookje 

Sneeuwwitje al hoorbaar waren. 
Terwijl Sneeuwwitje danste kwa-
men er 7 dwergen te voorschijn 
die samen met haar de 7 strikken 
van de spiegels mochten doorknip-
pen. Na luide confettiknallen en 
applaus werd er uiteraard geproost 
door alle danseressen, die vervol-
gens nog dansles van Sneeuwwitje 
kregen. Ook lieten de allerjongste 
danseressen van de vereniging nog 
een mooie ‘spiegeltje, spiegeltje-
dans’ zien. De middag werd be-
sloten met een loterij met leuke 
prijsjes.

Streetdance Vorstenbosch bedankt 
iedereen hartelijk voor de uitge-
brachte stemmen en steun en ver-
wacht dat alle danstalenten nog 
vele jaren dansplezier zullen bele-
ven aan de prachtige spiegels!

Spiegeltje, spiegeltje…

 Foto: Walter Hoff

VORSTENBOSCH - Het leek afgelopen vrijdag in Vorstenbosch alsof 
sprookjes echt bestaan: sneeuwwitje was in de streetdance-zaal van 
gemeenschapshuis De stuik aanwezig om hier, samen met haar 7 dwer-
gen, de nieuwe spiegels van de streetdance-vereniging te onthullen. 

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

Behandeling 
volgens afspraak 

Claudia Verhoeven

Schutsboomstraat 5 in Heesch

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER BINNENDIENST

BEDRIJFSPROFIEL: GreenMax levert producten voor de bescherming van Groen en Infrastructuur. 
Door middel van onze producten krijgen bomen de mogelijkheid beter te groeien binnen een stedelijke omgeving 

en is de infrastructuur beschermd tegen boomwortels. 

Onze klanten zijn met name gemeentes, landschapsarchitecten, adviesbureaus, aannemers en hoveniers. 
Ons bedrijf is gevestigd in Heeswijk-Dinther. Ons werkgebied is geheel Europa en een stukje Midden Oosten. 

In het buitenland werken we via een dealernetwerk waarvoor we ook ondersteuningswerkzaamheden verrichten 
d.m.v. beurzen, trainingen, en mailingen. We zijn een klein hecht team met een leuke en informele werksfeer. 

OMSCHRIJVING FUNCTIE: Voor onze binnendienst zijn wij op zoek naar een commercieel medewerker voor 
4 à 5 dagen in de week. Als commercieel ingestelde administratieve duizendpoot ben je vaak het eerste 
aanspreekpunt voor onze relaties. Je houdt je bezig met de commerciële ondersteuning van de binnen- 

en buitendienstmedewerkers en alle voorkomende administratieve handelingen.

PROFIEL KANDIDAAT:
-  We zijn voor deze functie op zoek naar iemand die graag wil werken in een internationale omgeving. 
- We zijn voor deze veelzijdige functie op zoek naar iemand die de Nederlandse, Duitse en Engelse taal zowel 

schriftelijk als mondeling goed beheerst
-  Een goede kennis van de Franse en of Spaanse taal is een pré 
-  Minimaal MBO 4 of HBO werk en denkniveau
-  Hands-on-mentaliteit. Wij zoeken iemand die zelf ook het werk ziet liggen
-  Computerkennis van minimaal Office, Outlook, Word en Excel (kennis van accountview is een pré)
-  Ervaring in een soortgelijke functie is een pre

MEER INFORMATIE? Je kunt ons bereiken via 0413-294447 of stuur een mail naar info@greenmax.eu 
STARTDATUM: in overleg of per direct
SOLLICITEREN: Je kunt jouw brief, CV en pasfoto o.v.v. SOLLICITATIE via de post of via e-mail richten aan:
GREENMAX BV - Postbus 43 - 5473 ZG Heeswijk-Dinther - Email: info@greenmax.eu

JE TAKEN BESTAAN ONDER ANDERE UIT:
-  Klanten telefonisch te woord staan 
-  Behandelen van inkomende e-mails 
-  Offertes opstellen
-  Orderafwikkeling (logistiek regelen)
-  Facturatie

-  Betalingsherinneringen versturen 
-  Ondersteuning van de buitendienst
-  Ondersteuning met marketing activiteiten
-  En verder alle voorkomende
 kantoorwerkzaamheden
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
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Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

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

Audi A3 Quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi a4 pro line 163pk  2007
Citroen Berlingo 2.0 HDI  2004
Citroen C1  2011
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Ford Ka airco  2007
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Astra coupe 1.8  2002
Opel Astra h station 1.6 16v airco 2007
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010
Opel Corsa 1.4 16v 3-drs  2010
Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011

Opel Corsa spec.uitvoering, airco, 
  1.3 cdti 5-drs 50.000 km  2011
Opel Insignia, sport tourner 110.000 km 2010
Opel Insignia, sport tourner 109.000 km 2010
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Clio 1.2 16v station airco 2008
Renault Megane 1998
Renault Megane 1.6D station car 2004
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Passat station 20 tdi  2012
Volkwagen Polo 1.4 16v 3drs.  2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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AANHANGWAGENS

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen, 
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Hèt adres voor al uw autozaken!

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

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

auto’s

www.5384sEautos.nl
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    Een nieuwe rubriek ‘Automensen’

Van Bernheze voor Bernheze, Bernheze is rijk aan bedrij-
ven. Ook in het aanbod van auto’s, garages en auto-on-
derdelen hebben we in DeMooiBernhezeKrant genoeg te 
bieden. we kennen de ‘automensen’ of… nog niet alle-
maal? In deze nieuwe rubriek stellen we 2-wekelijks au-
tomensen voor en zo weet je waar je op d’n duur terecht 
komt, wanneer je de advertenties op deze pagina’s volgt. 

NAAM ONDERNEMER: Harrie Timmermans

wOONPLAAtS: Nistelrode

zE KuNNEN ME KENNEN VAN (HOBBY-VERENIGING): 
MTC Nisseroi en het skiën 

MIJN BEDRIJF IS: Samen met mijn vrouw Maria en onze zoon 
Jordy: Autobedrijf Timmermans, gevestigd op het Bedrijventerrein 
in Nistelrode

HOEVEEL wERKStAtIONS? Totaal 4 stuks.

HOEVEEL OCCASIONS? Op dit moment 28 occasions.

HOEVEEL MEDEwERKERS? Met ons erbij, 5 medewerkers.

HOELANG HEB JE HEt BEDRIJF? Vanaf 1985.

zELF OPGEStARt OF OVERGENOMEN? 
Het bedrijf is door mezelf opgestart. Ik ben begonnen op ’t Erp aan 
huis. Een jaar later waren we al uit onze jas gegroeid en zijn we 
naar het bedrijventerrein verhuisd. Daar zijn we intussen al bijna 
30 jaar een begrip.

wAt IS JE ‘tAAK IN DE zAAK’? 
In- en verkoop auto’s en onderdelen, deels administratie, 
klantcontact.

HEB JE NOG wENSEN OM EENS VAN ‘tAAK IN DE zAAK’ tE 
wISSELEN?
Nee het is zo perfect en stoppen kan ik nog lang niet, ik vind het 
veel te mooi.

wAt IS DE SPECIALItEIt VAN JE BEDRIJF? 
Alles wat met de auto te maken heeft; de juiste auto bij de juiste 
klant zoeken, maar ook autoschade, autobanden, etc. 

wAt IS JE StERKStE PuNt? 
De klantenbinding, praten kan ik goed. 

wAt wIL JE NOG KwIJt?
Klanten vinden hier uitstekende service en ze weten waar ze aan 
toe zijn, transparantie is heel belangrijk.

AUTOBEDRĲ F TIMMERMANS 
‘Waar de klant nog een naam heeft’
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• In-car entertainment

• Track & trace

• Ritregistratie

• Mobiele telecom

• Camerasystemen

• Navigatiesystemen

• Voertuigbeveiliging

• Signaleringsverlichting

Car Media BV   Gasstraat-oost 28-B
www.inbouwspecialisten.com
CAR Media BV  
Gasstraat-oost 28B Oss
0412-635545
www.inbouwspecialisten.com

• Car kit
• In- car entertainment
• Track & trace
• RITREGISTRATIE

Voorkom bijtelling.
Fors besparen op 

administratiekosten.
Inzicht in rijgedrag van 

medewerkers.

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 06-10184506
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Chevrolet Matiz 5 drs. 2008 € 4950.-

Citroën C1 rood 86.000 km 2007 € 3950.-

Fiat Brava 5 deurs 2001 €	 1499,

Fiat Panda 75.000 km  2006 € 3950,-

Ford Mondeo TDCi   2005 € 2999,-

Hyundai Atos  56.000 km  2002 € 2450,-

Opel Astra grijs 2001 € 1999,-

Peugeot 206 rood metalic  2003 € 2999.-

Peugeot 106 90.000 km zwart 2003  €	 2750,-

Renault Grand Scenic 7 pers. LPG 2006 € 5900,-

Suzuki Ignis  blauw met. 2003 € 3450,-

Suzuki SX4 1.6 VVT automaat 2008 € 10.500,-

Een greep uit onze voorraad!

Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093 - info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor alle verzekeringsmaatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard eigen risico

• gratis leenauto

• bĳ  ons kunt u ook terecht voor quickrepair o.a. spotrepair, restylen,
 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• ook kunt u bĳ  ons terecht voor onderhoud en reparatie van uw auto

 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• 10 tot 20% korting op 
uw verzekeringsschade

50% KORTING
Bij elke tankbeurt van 20 liter 
of meer krijgt u één stempel.

Tegen inlevering van een volle 
stempelkaart krijgt u 50% korting 

op het tweede hoofdgerecht 
bij eetcafé ‘t Pumpke

Actie is geldig van 1 oktober t/m 28 februari 2015
BP Van Duijnhoven

Maxend 20 te Nistelrode
Eetcafé ‘t Pumpke

Raadhuisplein 7 Nistelrode

Voorkom hoge kosten bij pech
In de winter is de kans op pech veel groter en als je hulp nodig 
hebt betaal je al snel honderden euro’s. Een pechhulpverzekering is 
een ideale en voordelige aanvulling op je autoverzekering. Je kunt 
hierbij rekenen op snelle en professionele hulp bij pech en bij een 
ongeval, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De dekking kan wor-
den afgesloten voor Nederland of Europa. Vanaf € 3,07 per maand 
(inclusief 21% assurantiebelasting) ben je al verzekerd, inclusief ver-
vangend vervoer. 

Pechhulpverzekering afsluiten?
Bron: www.rivez.nl
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Bestel nu gemakkelijk online via www.bakkerijvandoorn.nl

Kerst 2014Kerst 2014

Bestel nu gemakkelijk online via www.bakkerijvandoorn.nl

Petit france mousse
€ 1,25
(Smaken kirsch 
en chocolade)

Bolgebakje
€ 1,99Kerstkrans

€ 9,50

Bestel nu gemakkelijk online via www.bakkerijvandoorn.nl

Kerstchocolade cake
€ 4,95

Dikke dries
€ 6,95
(roomboter speculaasbodem
met stollendeeg en spijs)

Bestel nu gemakkelijk online via www.bakkerijvandoorn.nl

Kerstmantaartje
€ 7,50 (Ho Ho Ho)
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Bestel nu gemakkelijk online via www.bakkerijvandoorn.nl

Roomboter amandelstol
vanaf € 4,00
(met 100% zuivere amandelspijs)

Nougatinetaart
(Volgens geheim familierecept.

 Verkrijgbaar in 8 en 12 personen)
Vanaf € 12,80

Bestel nu gemakkelijk online via www.bakkerijvandoorn.nl

Wij presenteren t/m 
21 december het all-in 

‘BIJNA KERST-MENU’
Een 4-gangenmenu, aperitief, wijnarrangement, 

bier en/of fris tijdens het diner 
en koffie ná voor € 55,- p.p.

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

Aurora con Brio is een van de or-
kesten van de Heesche muziek-
vereniging. Naast het geven van 
volwaardige concerten, heeft dit 
orkest als belangrijke taak het op-
leiden van muzikanten voor de 
overstap naar het fanfareorkest. 
Aurora con Brio bestaat daardoor 
voor 80% uit jongeren die al ver 
gevorderd zijn in hun muzikale 
opleiding. Tijdens dit kerstconcert 
gaat Aurora con Brio diverse mu-
ziekwerken ten gehore brengen 
waaronder ‘canterbury choral’ en 
het prachtige ‘Hymn to the Fallen’.

Angels Rule
Maar ze doen dit niet alleen. Dit 
jaar is de combinatie gezocht met 

de zanggroep Angels rule. Deze 
vierkoppige zanggroep, afkomstig 
uit Venlo en omgeving, houdt zich 
dagelijks in meer of mindere mate 
beroepsmatig bezig met muziek en 
zang. In 2008 stonden zij voor het 
eerst in gezamenlijkheid op het po-
dium. Daarna volgden al snel meer 
optredens, waaronder diverse 
promsconcerten. ze zingen afwis-
selend 1 tot 4-stemmige arrange-
menten, van onder meer musicals, 
popsongs en gospelmuziek. Voor 
dit kerstconcert is speciaal muziek 
uitgekozen die past in de kerst-
sfeer. Een van die nummers is ‘Mag 
ik dan bij jou’ van claudia de Breij.
De kerk is open vanaf 15.00 uur en 
de toegang is gratis.

Kerstconcert aurora in 
kerk Heesch

HEEScH – Kerst is bij uitstek de meest sfeervolle periode van het jaar. 
Om alvast in de kerstsfeer te komen, nodigt Fanfare Aurora iedereen uit 
voor haar jaarlijkse kerstconcert. Het concert vindt plaats op zondag 21 
december om 15.30 uur in de Petrus-Emmauskerk in Heesch en wordt 
dit jaar verzorgd door Aurora Con Brio.

Het einde van het jaar nadert
HEEScH - Tijd voor het Heesche FOr Mineur om terug te kijken op het voorbije jaar.
Met liedjes, sketches en mooie videobeelden trekt 2014 aan u voorbij.
Een jaar met missers maar ook heel veel plussers.
FOr Mineur kijkt ook vooruit en stapt met FOr LOVE het nieuwe jaar in.

FOR MINEUR
NIEUWJAARSOPTREDEN

F O R  L O V E
Cultureel Centrum de Pas

1 Januari 2015

13:00 uur

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

Kinderopvang De Benjamin uit Nistelrode is een kinderopvang met een missie! 
De Benjamin verzorgt kwaliteit goede opvang voor kinderen 

in de leeftijd van 0-12 jaar!

 In samenwerking met Steven Pont (ontwikkelingspsycholoog) heeft 
De Benjamin een uniek pedagogisch beleidsplan opgesteld, genaamd 

‘Niet alleen op de Wereld’  met als speerpunt het aanleren van sociaal gedrag. 
De Benjamin is o�  cieel VVE (voor- en vroegschoolse educatie) 

gecerti� ceerd met specialisatie Taaldans!

De Benjamin heeft ook haar deuren open voor kinderen buiten Nistelrode! 
Mocht u geïnteresseerd zijn dan bent u van harte welkom voor een rondleiding! 

Mirjam Verbruggen en Inez van Kessel

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          

Muzikaal kerstfestijn Koor Frappant 
VOrSTENBOScH - Koor Frappant 
houdt in aanloop naar Kerst, weer 
een kerstfestijn. De kerk in Vor-
stenbosch is op zondag 21 decem-
ber het decor voor deze muzikale 
middag in kerstsfeer. 

Naast Frappant verlenen nog vier 
koren uit de regio hun bijdrage 
aan het kerstfestijn: Bel canto uit 
Keldonk, La Vita uit Mariaheide, 
Imemato uit Boekel en Love 4 Mu-
sic uit Veghel. 
In aanloop naar het optreden ‘s-
middags luistert Koor Frappant 
ook de zondagsmis van 10.30 uur 
muzikaal op met kerstliederen en 
uiteraard ook de gangbare liturgi-
sche gezangen. 
Het kerstfestijn begint om 13.30 
uur in de parochiekerk en zal met 

tussentijds een pauze van een half 
uur tot ongeveer 17.00 uur duren. 

Het belooft een groots muzikaal 

spektakel te worden, belangstel-
lenden zijn van harte welkom om 
te kijken en luisteren wat de diver-
se koren allemaal in petto hebben.

Muzikale Kerst op Kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHEr - Kerst bele-
ven zoals de bewoners van Kasteel 
Heeswijk het hebben beleefd, kan 
op zondag 21 december tijdens 
een muzikale kerstmiddag. 

Bezoekers worden sfeervol verrast 
met een gevarieerd muzikaal kerst-
programma, verschillende koren, 
muzikanten en instrumenten. 
Optredende artiesten komen uit 
verschillende plaatsen in Brabant. 
Twee koren zingen o.a. christmas 
carols: vrouwenkoor Sirenen uit 
Den Bosch en Vocaal Ensemble Pa-
vane uit Heusden. 

Kerstmuziek wordt gespeeld door 
leerlingen van de vioolschool Fie-
delino uit Drunen, door altviolist 
Jos de Hoon, de kasteelklavecinist 
Axel Wenstedt en de kasteelpia-
nist Tom Bouwman op de antieke 
Broadwoodvleugel. zo is er op 
verschillende plaatsen in het kas-

teel een afwisselend muzikaal pro-
gramma. 
Het kasteelprogramma op 21 de-
cember is toegankelijk van 12.00 
– 17.00 uur. Entree: volwassenen 
€ 7,-, kinderen € 3,50 (tot 12 jr.), 
kinderen tot 4 jr. gratis. De op-
brengst komt ten goede aan de in-
standhouding van het kasteel.

Voor de echte muziekliefhebbers 
is er nog een extraatje: op vertoon 
van een entreebewijs van Kas-
teel Heeswijk, krijgen bezoekers 
een korting op de entree van het 
kerstconcert in de Abdij. Andersom 
geldt hetzelfde.
zie www.kasteelheeswijk.nl voor 
meer informatie.

Kerstconcert in de abdij 
van Berne
HEESWIJK-DINTHEr - Organist Hayo Boerema en het Brabants Ka-
merkoor o.l.v. Fokko Oldenhuis concerteren zondag 21 december tij-
dens het traditionele kerstconcert in de abdijkerk in Heeswijk. 
 
Het programma bevat werken van John rutter, Benjamin Britten,. 
charles Stanford, Eugene Gigout, Kurt Bikkembergs en Hayo Boere-
ma. Het concert begint om 16.00 uur.

Heescheweg 17 - 5388 RG Nistelrode - 0412 782507

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.00 - 21.00 uur
Zaterdag en zondag 8.00 - 19.00 uur

Volg ons 
op Facebook! 

Blijf  zo op de 
hoogte van onze 
aanbiedingen 
en nieuwtjes

•  Vers gebakken broodjes!
•  Gezonde ingrediënten!

•  Vriendelijke service met 
een glimlach!

•  à la minute bereid!
 

Wilt u de dag beginnen met vers 
afgebakken broodjes?  Bij ons kunt 
u ook terecht voor vers afgebakken 

broodjes zonder beleg!
Bel uw bestelling door en dan 

zorgen wij dat het klaar staat op 
de door u gewenste tijd.

Voor de lekkerste belegde 

broodjes van heel Nistelrode 

en omgeving moet u bij  

De Pitstop zijn!
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LEZERSACTIE: 
Winnaars: ‘Jeans 24’

• Ineke Ketelaars 

• Gerrie van Hal 

Gratis schaatsen voor jeugd van Nistelrode: N-ICE
Jubileum van Pinksterfeesten krijgt een sfeervol ijskoud staartje

Een samenwerking van Stichting 
Jeugdbelangen Nistelrode en Pink-
sterfeesten Nistelrode begon met 
‘Wij een feestje, zij een feestje’. 
Het groeide uit tot een uniek vier-
daags evenement voor de jeugd 
van 4 t/m 16 jaar. Monique Koe-
nen, voorzitter SJB Nistelrode legt 
uit: “Onze doelgroep is van 4 tot 
12 jaar, maar omdat er al zo wei-
nig voor de jeugd van 12 tot 16 

jaar wordt georganiseerf, vonden 
we dat we voor dit evenement 
een uitzondering moesten maken. 
Stichting Pinksterfeesten Nistelrode 
bedankt alle ondernemers, bieders 
en deelnemers van de activiteiten 
van Koningsdag, sponsorloop, bra-
derie en dienstenveiling en hoopt 
dat ook zij komen genieten van de 
gezellige sfeer en de schaatsbaan, 
wat mede dankzij hen tot stand 

gekomen is. In totaal hebben ze 
€ 6411,83 opgehaald wat zij heb-
ben geschonken aan Stichting 
Jeugdbelangen Nistelrode. Zij heb-
ben hiervoor een speciale com-
missie in het leven geroepen om 
te kijken hoe zij dit geld het beste 
konden besteden aan de jeugd van 
Nistelrode. Nisseroi on Ice (N-Ice) 
is het resultaat, de organisatie is er 
klaar voor. 

Overdag hoor je de kinderen la-
chen, ze schaatsen rondjes op het 
plein en na afloop worden ze ge-
trakteerd en kunnen met hun bras-
kaart – gesponsord door Eetcafé ’t 
Pumpke - iets lekkers halen bij de 
koek- en zopietent. Van 11.00 tot 
12.00 uur is gereserveerd voor de 
4-6 jarigen. Daarna mag - in blok-
ken van een uur - iedereen aan-
schuiven. 

Gertjan Hermes, voorzitter Pink-
sterfeesten Nistelrode: “De hore-
cabedrijven waren allemaal heel 
positief en we hebben de moge-
lijkheden bekeken. Uiteindelijk is 
er gekozen voor het Raadhuisplein 
omdat deze ruimtelijk het meest te 
bieden heeft en het meest centraal 
ligt. Er komen nog extra verlichte 
kerstbomen en ook sfeervol aan-
gekleed worden. We gaan er iets 
geweldigs van maken en nodigen 
jong en oud uit om te komen. Er 
komen diverse bandjes, koren, 
onze eigen fanfare en dj’s, die al-
lemaal graag publiek krijgen. Daar-
naast zijn er diverse spelactiviteiten, 
zoals de sneeuwballenbak, het ski-
lattenparcours, het bierpulschuiven 
en nog veel meer.” 

De initiatief groep vanuit de beide 
stichtingen heeft er zin en is er he-
lemaal klaar voor. Wie weet, be-
sluiten ze, is het een evenement 
dat we nog vele jaren kunnen her-
halen. 
Meer informatie: mooinisseroi.nl

NISTELRODE - Zie je het al voor je: een gezellige kunstijsbaan in het centrum op het Raadhuisplein met een 
knusse koek- en zopietent en gezellige muziek? Van 27 tot en met 30 december zal bij de sfeervolle ver-
lichting van het oude raadhuis en de kerstboom het plein omgetoverd worden tot een echt winters schaats-
tafereel. Met schaatsen voor iedereen, maar voor de kinderen van Nistelrode - tot 16 jaar - is de deelname 
gratis: N-Ice. Het is een cadeau van Nistelrode voor Nistelrode, waarbij ook ruimte zal zijn voor gezellige 
sfeermuziek en optredens van onder andere The Basement en de Billy’s. 

Monique Koenen en Gertjan Hermes in een pittoresk decor, op de plek waar de ijsbaan zal komen Foto: DMBK 

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Extra voordelige prijzen
door onze rechtstreekse

import af fabriek.

Altijd
de scherpste
aanbiedingen.

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Tijdens de Bouwvakvakantie  geopend!

Oostwijk 11, 5406 XT Uden

Tijdens de Bouwvakvakantie  geopend!

De koffi e staat 
altijd klaar en er is voldoende GRATIS 

parkeerplek!

Wij wensen u fi jne feestdagen en een gelukkig 2015

Weijen 16  |  5388 HN Nistelrode  |  0412 610071

Voor € 6,95 mini bolletjes katoen 
voor popjes, armbandjes en nog veel 
meer. Nu bij Wolletjes, zooltjes voor 
babyslofjes in alle maten van 
0-3 maanden tot en met maat 44. 

Leuk om te geven en 
leuk om te maken. 

Pakketje inclusief 
wol voor € 17,50.

Leuk kerstcadeautje 

DAARNA MAG - IN 
BLOKKEN - VAN 
EEN UUR, IEDEREEN 
AANSCHUIVEN

Wederom
Berne 
Abdijbier

HEESWIJK-DINTHER: Vele jaren 
was het drukken en verkopen 
van boeken het specialisme van 
Abdij van Berne. In een zoek-
tocht  voor uitbreiding naar 
nieuwe mogelijkheden wordt 
een eeuwenoude traditie nieuw 
leven ingeblazen met Berne 
Abdijbier.

Reeds in de 16e eeuw werd er 
in het oude Berne bij Heusden 
volop abdijbier gebrouwen in 
een brouwerij die verbonden 
was aan de abdij. Decennia lang 
is er geen bier meer gebrouwen 
en het brouwhuis is verdwenen. 
Nu komt er een nieuwe start 
van deze eeuwenoude traditie.

2015
In Nederland zal Abdij van Ber-
ne als eerste met traditioneel 
Norbertijnenbier op de markt 
komen. Voorlopig zal de pro-
ductie in een gelieerde bouwe-
rij plaatsvinden en de rijping en 
verkoop vanaf het abdijterrein. 
De verwachting is dat Berne Ab-
dijbier in de 2e helft van 2015 
zal worden ge(her)ïntroduceerd.

Abt Denis Hendrickx
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Bestel makkelijk en snel op

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

www.bbqenzo.nl 0800-2008

Geen zin om te koken?
Wij regelen dat graag voor u!

Wij bezorgen op alle feestdagen

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

Kerst-in voor iedereen 

Verder kan je genieten van de 
prachtige klanken van de Konink-
lijke Fanfare St. Willibrord, o.l.v. 
Mari van Gils, jeugdkoor Op-Maat 
o.l.v. Peter Smulders en koor Viva-
ce o.l.v. rein Boeijen. Pastor Joost 
Jansen, rob cremers en Jeannette 

Dekker zullen een bijdrage leveren 
en ook belangstellenden worden 
uitgenodigd een aantal kerstliede-
ren mee te zingen.
Wij hopen velen van u te mogen 
begroeten in onze H. Willibror-
duskerk. Na afloop is iedereen van 

harte welkom in het, naast de kerk 
gelegen Willibrordcentrum voor 
een kopje koffie/thee en een snee 
kerstbrood.

HEESWIJK-DINTHEr - Om samen in kerstsfeer te komen, zal op zondag 
21 december om 16.00 uur in de H. willibrorduskerk van Heeswijk een 
kerst-in worden gehouden. Voor aanvang van dit sfeervol samenzijn 
zal het jeugdorkest van de Koninklijke Fanfare, onder leiding van Arian 
Deckers, voor een sfeervolle ontvangst zorgen met mooie kerstmuziek.

Dit jaar organiseert Stichting 
Jeugdbelangen wederom de kerst-
boomverbranding in samenwer-
king 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 tussen de Weidestraat 
en Donzel). Om 17.45 uur wor-
den de lampionnen uitgedeeld op 
het plein bij Eetcafé ’t Pumpke en 
wordt de vuurkoning bekend ge-
maakt. Daarna vertrekt de stoet 
rond 18.00 uur in de lampion-
nenoptocht naar de Hoogbroek-
sesteeg. De kerstboomverbran-
ding start om 18.30 uur. 
Voor vragen over de kerstboom-
verbranding kan gebeld worden 
naar 0412-610250. Ook als je 
graag als maatschappelijk stagiair 
mee wilt helpen.

Kerstboomverbranding Nistelrode op 
3 januari met lampionnenoptocht
NISTELrODE - De Kerst nadert. Veel huizen zijn al helemaal in kersts-
feer gebracht. Die echte boom, die gaat er na de feestdagen weer uit. 
Maar wat te doen met die boom? Daar is een praktische en gezellige 
oplossing voor: de kerstboomverbranding.

Laatste trends
Hoe fair de producten in de We-
reldwinkel ook worden gemaakt 
en verhandeld, ze moeten natuur-
lijk ook aansluiten bij de vraag en 
smaak van de Nederlandse consu-
ment. De Wereldwinkel besteedt 
daarom veel aandacht aan de 
ontwikkeling van het assortiment 
en brengt elk jaar, samen met een 
trendwatcher, de modekleuren en 
thema’s in beeld. Daar gaan de on-
dernemers in Azië, Latijns-Amerika 
en Afrika mee aan de slag. En dus 
vind je bij de Wereldwinkel prach-
tige kerstversieringen van ver, he-
lemaal in stijl met de laatste trends.

(H)eerlijk op tafel
Nog geen idee wat u gaat ko-
ken. Wat denkt u van een Thaise 
maaltijd. De Wereldwinkel Heesch 
heeft in de maand december een 
Thais wokpakket in de aanbieding. 
U ontvangt 15% korting en be-
taalt slechts € 12,50. Met dit wok-
pakket is al een mooie basis gelegd 
voor een FAIrrukkelijke maaltijd. 
De Wereldwinkel Heeswijk-Din-
ther heeft voor u ook een leuke 
aanbieding. Bij aankoop van 6 
flessen rode of witte wijn van La 
Possada uit Argentinië, ontvangt 
u een serveerplateau of verdeel-
schaal t.w.v. € 7,90 gratis. 

Prettige kerstdagen toegewenst
De vrijwilligers van de Wereld-

winkels in Bernheze maken via dit 
bericht graag van de gelegenheid 
gebruik u Prettige Feestdagen toe 
te wensen. zij ontmoeten u graag 
in de Wereldwinkel!

Blinkende Kerst bij de 
Wereldwinkel
BErNHEzE - Ga jij deze Kerst voor blinkende én eerlijke kerstversierin-
gen? Kom dan zeker langs bij de wereldwinkels in Bernheze. ze heb-
ben prachtige kerstdecoraties van ver. Helemaal in stijl met de laatste 
trends: zilver-, goud- en koperglans zorgen voor een luxe uitstraling.

wereldwinkel Nistelrode
Extra open op 23 en 24 
december van 10.00 tot 
17.00 uur.

wereldwinkel Heesch
Extra open op 21 december 
van 12.00 tot 17.00 uur.

wereldwinkel Heewijk-Dinther
Extra open op 21, 22, 23 en 24 
december.
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Schoolstraat 15 - 5473 GD - Heeswijk-Dinther - Tel. 0413-291187
www.dintherseethuis.nl - info@dinthers-eethuis.nl

Lunchroom, restaurant en verfijnde cafetaria in één!

• Kerstbuffet 1e & 2e kerstdag
Ieder jaar verzorgt Dinthers Eethuis 

op 1e & 2e kerstdag een uitgebreid kerstbuffet  
met heerlijke verse gerechten uit eigen keuken

Ook afhaalbuffetten mogelijk, 
vraag ons naar de mogelijkheden

Prijs per persoon € 29,95
Kinderen t/m 2 jaar gratis
3 t/m 11 jaar 50% korting

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

Met Sinterklaas werden pakjes uit-
gedeeld en werden de bekende en 
nieuwe liedjes samen gezongen. 
Met Kerst spelen de kinderen sa-
men een toneelstuk en genieten ze 
gezamenlijk van een maaltijd. En 
met ‘samen’ bedoelt de school, dat 
met alle kinderen van deze school, 
deze feesten gevierd worden. Het 
toneelstuk wordt door bijna alle 
kinderen van de school opgevoerd. 
Het toneelstuk gaat over een man 
die eerst alleen maar geld wil ver-
dienen. Gelukkig snapt hij op het 
einde, dat het ook heel belangrijk 
is om met elkaar een fijne tijd te 
hebben. 
De overburen, bewoners van Hui-
ze Heelwijk zijn hiervoor uitgeno-
digd en ook de medegebruikers in 
het gebouw van de school. Het zal 
een fijne avond worden. 

Vlak vóór de kerstvakantie gaan 
we met alle kinderen van school 
nog een lekkere kerstbrunch ge-
bruiken. Samen eten, samen pra-
ten, samen het kerstfeest begin-
nen. Wij wensen iedereen dan ook 
hele fijne dagen toe, een goede 
jaarwisseling en gezond begin van 
2015!

Decembervieringen op 
Basisschool Delta
HEESCH - In de maanden november en december gonst het van de bedrijvigheid op school. Sint en Kerst zijn 
feesten om heerlijk met elkaar te vieren en dat doen ze ook op basisschool Delta in Heesch. 

Maxend 22a • 5388 TX Nistelrode • Tel. 0412 - 611 251
info@partycentrummaxend.nl • www.partycentrummaxend.nl

BRUILOFTEN • PARTIJEN • PERSONEELSFEESTEN
JUBILEA • RECEPTIES • PARTYVERHUUR

Overheerlijk kerstbu� et
1e en 2e kerstdag van 16.00 tot 20.00 uur

En dit alles voor een 
kerstvriendelĳ ke prĳ s van € 40,-p.p.

Inclusief frisdrank, vruchtensappen, bier en wĳ n.
Voor kinderen tot 12 jaar betaalt u slechts € 19,50.

Het leukste kerstdiner
beleeft u dit jaar in

Partycentrum ‘t MaxendPartycentrum ‘t Maxend
Reserveer tĳ dig!

0412-611251

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

Christinastraat 4 - 5384 KL Heesch - 0412-452087 

• Het maken van oude  
sieraden tot nieuwe.

 
• Reparatie van 

sieraden.
 

• Het maken van 
scherp geprijsde 

trouwringen.
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TILT IN HET CAFÉ
20 december 2014
Vanaf 22.30 uur | Gratis entree

De Toren | Torenstraat 12, Heeswijk-Dinther 0413 - 29 63 07 | info@de-toren.nl | www.de-toren.nl

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

Tweede Kerstdag - 
Geniet van de kerstproeverij

of à la carte

Huisgemaakte Apfelstrudel & warme chocolademelk

Reserveer tijdig

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

 5388 GM  Nistelrode  0412 61 29 56

Open 12.00 uur

Een gevulde koelkast is nog steeds een feest!
‘Kinderen bewust maken van hun rijkdom en leren delen’

De tweet die wethouder rein van 
Moorselaar de wereld in stuurde 
met het verzoek te helpen na-
denken over hoe armoede te 
bestrijden, riep bij Gwendoline 
herinneringen op aan haar eigen 
kindertijd. Haar moeder bakte vier 
keer per week pannenkoeken, om-
dat het goedkoop was en de ma-
gen vulde. Vaak was er geen gas of 
elektra. Maar creativiteit hoe met 
de dingen om te gaan was er wel. 

Hoop 
Gwendoline wil dat de kinderen 
in een uitzichtloze situatie, met el-
lende en armoede, de boodschap 
meegeven dat er altijd hoop is. zij-
zelf is het duidelijke voorbeeld van 
de mogelijkheden die het leven 
biedt. creatief zijn, zoals ook haar 
moeder deed, met het zelf maken 
van cadeautjes en wat Gwendoline 
nu aan haar kinderen meegeeft, 
klusjes doen voor anderen tegen 

een vergoeding of hard leren. Wat 
je ook doet, het helpt je vooruit. 

Kerstactie
Met pastoraal werkster Annemie 
Bergsma werd contact gelegd om 

de kerstpakkettenactie van de ker-
ken in Bernheze te ondersteunen 
met een KINDEr-kerstpakketten-
actie, in Heesch. zelf weet Gwen-
doline nog heel goed hoe blij zij 
werd van de dozen met voedsel 
die door familieleden waren inge-
zameld en binnengebracht. 

Haar verhaal begint dan ook met 
de vraag: “Wat hoort bij de Kerst 
en wat doen jullie?” Kinderen ver-
tellen over het helpen in de keuken 
en de kerstboom die gezet wordt. 
Dan wordt het heel stil als Gwen-

doline vertelt dat zij dat niet had 
als kind en dat er veel kinderen 
zijn die nauwelijks eten hebben 
en geen kerstboom, ook in Neder-
land. Liefst 10% van de Nederlan-
ders leeft in armoede. 

De kinderen is in een brief vanuit 
de parochie gevraagd iets mee te 
brengen voor in een kerstpakket 
waarvan kinderen heel blij wor-
den. Kerst is immers het feest van 
de hoop. De kerstpakketten wor-
den deze week ingezameld op de 
scholen en via de Petrus Emmaus 
kerk weggebracht. 

Wat zullen veel kinderen in Heesch 
deze Kerst blij zijn met een gevulde 
koelkast!

HEEScH – Gwendoline Muller is gelukkig met haar man, twee kinderen én een koelkast die altijd gevuld is. 
Met dat gegeven heeft zij op de basisscholen Emmaus en De Kiem in Heesch haar verhaal verteld aan de 
kinderen, opdat die zich realiseren dat het ook heel anders kan zijn. Ook wil ze meegeven dat het oordeel 
over armoede vaak niet terecht is. Heel veel gezinnen, zeker nu, zijn door verlies van werk, ziekte en andere 
oorzaken, arm.

Gwendoline: “Wat hoort bij de Kerst” Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers HEEL VEEL GEZINNEN, ZEKER NU, ZĲ N DOOR 
verLIeS van Werk, zIekTe en andere 
OOrzaken, arM
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De jaarlijkse financiële injectie die 
ze door de Grote Clubactie krijgen, 
is voor velen onmisbaar voor de 
aanschaf van onder meer materi-
alen, inrichten van het clubhuis, 
organiseren van activiteiten. 
Alle deelnemende verenigingen 
hebben hun cheque in de brieven-
bus gekregen met het bedrag dat 
hun lotenverkopers hebben opge-

haald.
Dit jaar deden de volgende vereni-
gingen uit Bernheze mee:
-  R.K. Sportvereniging H.V.C.H. 

uit Heesch met een opbrengst 
van € 3.190,86.

-  MHC Heesch uit Heesch met 
een opbrengst van € 1.684,71.

-  Toerwielerclub De Voorsprong 
uit Heesch met een opbrengst 

van € 840,-.
-  Heesche Badminton Vereniging 

met een opbrengst van 
 € 358,98.
-  Handbalvereniging Dos’80 met 

een opbrengst van € 900,-.
-  Basketbalvereniging Tenderfeet 

uit Heeswijk met een opbrengst 
van € 240,-.

-  Dameskorfbalvereniging Korloo 
uit Heeswijk met een opbrengst 
van € 978,66.

-  Neptunus 58 uit Heeswijk met 
een opbrengst van € 843,96.

-  RSV De Valianten uit Loosbroek 
met een opbrengst van 

 € 107,76.
-  Stichting Beheer Scouting Mira 

Ceti uit Nistelrode met een 
opbrengst van € 1.166,85.

-  Dansvereniging Dancing Kids 
uit Nistelrode met een op-
brengst van € 1.200,-.

- Tennisvereniging Vorstenbosch 
82 uit Vorstenbosch met een 
opbrengst van € 540,-.

Ook voor 
in de oven

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 woensdag 177 dec. t/m vrijdag 26 dec. 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

www.adcommunicatie.nl

Nougatine ijstaart
700 ml.
Schoonderwoerd
Normaal 12.99

Ambachtelijke 
worstenbroodjes
8 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 5.49

Pommes duchesse
of denappel
1 kg.
Lutosa
Normaal 2.49

Boontjes met spek
6 porties à 40 gr.
Agro-on
Normaal 2.79

Croissants
10 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

Kabeljauw haasjes 
of zalmfilet
1 kg.
Epic
Normaal 10.99

Bavarois met saus
diverse smaken
tulband à 750 ml.
Diepvriesspecialist
Normaal 3.19

Mini worsten-, ragout-, 
pikantebroodjes
10 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

Grote gemarineerde 
gamba’s
400 gr.
Klaas Puul
Normaal 7.99

IJspralines 
of fles 
wijn
(rood of wit)

Konijnenbout
1 kg.
Vogely
Normaal 11.99

Grandissimo
aardbeien, hazelnoot 
of chocolade
1500 ml.
Mio. Normaal 5.49

9.99

1.89

1.99

1.99

2.29

1.99

5.99

9.49

3.49

2.99

Gratis tegen inlevering 
van 10 spaarpunten

99

Diepvriesspecialist

99

1500 ml.

Vertrouwd 
recept

Spaar-
kaart

Diepvriesspecialist

99

49

of chocolade

7.99

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

Openingstijden ma./vr. 9.00-18.00 uur 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur.

ZONDAG’S OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.

Lantaarn met 
ledverlichting
(warm wit) geeft 
holografisch effect

Van 13,50        
Nu voor 9,95

Programma Herrie 
Uit Nazareth bekend

UDEN - Op donderdag 26 december, tweede kerstdag, 
staat De Pul te Uden weer in het teken van BZB’s Ker-
stival: Herrie Uit Nazareth! Het programma is rond en 
bezoekers kunnen wederom genieten van een goed en 
veelzijdig arsenaal aan bands! Op het programma staan 
Monday Patriots, Ruizzz, Prinz Klauz, The Dirty Denims, 
The Campfire Collaboration en BZB.

Monday Patriots maken Indie-pop zoals het ooit bedoeld 
was, met invloeden van Arctic Monkeys, The Kooks en 
Two Door Cinema Club. Dansbaar, aanstekelijk en voor 
iedereen toegankelijk. Vier jongens die niets liever doen 
dan het podium op klimmen en de voetjes van de vloer la-
ten gaan! De pauzes zullen dit jaar ingevuld worden door 
The Campfire Collaboration. Deze 3-koppige band brengt 
een mix van oldtime country/folk/americana. Met meer-
stemmige zang en akoestische instrumenten een heel fijn 
gezelschap! Ruizzz covert enkel populaire nummers uit het 
Nederlandse genre. Deze worden gebracht met een eigen 
tintje, maar zijn zeker herkenbaar. Dat wordt meezingen! 
Dikke vette rock van de bovenste plank door Prinz Klauz.
Van Volbeat, Foo Fighters, Rammstein, Black Sabbath en 
Metallica tot AC/DC, Judas Priest en Saxon. The Dirty De-
nims bestaat voor 50% uit dames. De band is geïnspireerd 
door bands als The Donnas, AC/DC, The Hellacopters en 
Joan Jett. “De muziek klinkt als poepstrakke punk- en 
hardrock, met riffs uit het arsenaal van Ramones en AC/
DC”, aldus Lowlands. En uiteraard staan de gastheren BZB 
ook op het menu. En, zoals je gewend bent, zal dit uit-
monden in een grote feestende massa! Zaal open 17.30 
uur. Eind 1.00 uur. Entree €17,50 (vvk € 15,- excl. service-
kosten). 
Zie voor meer info www.bzb.nl of www.livepul.com. 

DEMOOIBERNHEZEKRANT GEEFT 
3 X 2 GRATIS KAARTJES WEG. 
Wil jij naar Herrie uit Nazareth? Mail dan je naam naar 
info@demooibernhezekrant.nl. Mailen kan tot en met 
zondag 21 december.

Verenigingen uit Bernheze halen 
€ 12.052,- op met Grote Clubactie
BERNHEZE - Lotenverkopers van de Grote Clubactie zijn ook dit jaar 
weer fanatiek aan de slag gegaan voor hun sport-, cultuur- of hobbyver-
eniging. De opbrengst van deelnemende verenigingen uit Bernheze is 
in totaal € 12.052,-. 



Woensdag 17 december 2014 35
  

ST. OEDENrODE / HEESWIJK-
DINTHEr - zondag 14 december 
speelde Altior een uitwedstrijd 
tegen KV Rooi. Rooi bevindt zich 
in de onderste regionen van de 
ranglijst, maar heeft vorige week 
verrassend gelijkgespeeld tegen 
Stormvogels. 

Altior heeft daarentegen een wat 
mindere periode achter de rug, die 
het team deze zondag heel graag 
definitief achter zich wil laten. De 
uitploeg begon sterk en na 10 mi-
nuten stond er een comfortabele 
0-5 voorsprong op het scorebord. 

Hierna volgde een slordige peri-
ode, waarin rooi terug wist te ko-
men tot 4-6, met nog 8 minuten 
te spelen tot rust. coach Van de 
Pas zette zijn ploeg weer op scherp 
met een 4-11 ruststand tot gevolg. 
In de tweede helft bleef Altior sterk 
doorspelen, ondanks het fysieke 
spel van de thuisploeg. Een mooie 
9-19 was de eindstand. 

rosolo 2 Altior 2: 10-10
rosolo 3 – Altior 3: 20-3
Odio 2 – Altior 4: 10-6
celeritas 3 – Altior 5: 13-4
KV rooi MW3 – Altior MW1: 10-11

Altior A1 – EMOS A1: 7-7
Tovido A1 – Altior A2: 8-4
Altior A3 – Flash A1: 8-6 
Altior B1 – Flash B1: 3-2
Flash c1 – Altior c1: 0-16
Korloo c1 - Altior c2: 3-10
Tovido c1 – Altior c3: 6-2
Altior D1 – Prinses Irene D2: 8-1
Korloo E1 - Altior E1: 7-6
Korloo E2– Altior E2: 1-8
Altior E3 – Prinses Irene E2: 11-9
Altior W 1 – Be Quick W 1: 15-8        
strafworpen: 5-5
Altior W2 – Korloo W1: 16-1
strafworpen: 4-2.

altior in de winning moodkorfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HEEScH - De spelertjes van HVCH 
F10 staan aan begin van hun car-
rière. En nu al weten zij zich ge-
steund door twee sponsoren, te 
weten Autobedrijf Neelen en Ver-
bruggen Megastore. 

Autobedrijf Neelen is gevestigd in 
de Nieuwe Erven in Heesch. Bij hen 
kun je terecht voor nieuwe auto’s 
en occasions. Ook kan men bij hen 
terecht voor onderhoud en repara-
tie en een storingsdiagnose. Daar-
naast zorgen ze voor levering en 
onderhoud van leaseauto’s.

Verbruggen Megastore is geves-
tigd op de woonboulevard in Oss 
en is specialist in keukens, slapen 
en woonstijl. ze hebben al 30 jaar 
ervaring in deze branche en biedt 
aan iedereen graag een persoonlijk 
advies.
Begin september stond de (F10) 
voor het eerst met elkaar op het 
veld. Iedereen in mooi gesponsor-

de kleding. Een te gek trainingspak 
van autobedrijf Neelen en daaron-
der een compleet wedstrijdtenue 
van Verbruggen keukens. Iedere 
speler heeft zelfs zijn eigen rug-
nummer gekregen. Na een korte 
teambespreking gingen ze vol trots 
en goede moed het veld op. De F9 
was de allereerste tegenstander. 
Helaas de wedstrijd ging met 20-0 
verloren. ‘Aan de gesponsorde kle-
ding kon het niet liggen, dus vol 
goede moed op naar de volgende 
wedstrijd. Helaas weer verloren. 
Gelukkig lag het verliezen niet 
aan gebrek van talent binnen ons 
team. We waren gewoon te hoog 
ingedeeld. Onze sponsors blijven 
in ons geloven, anders hadden we 
nu in onze onderbroekjes over het 
veld gelopen. 

We wensen iedereen een sportief, 
gezond en gelukkig 2015’, namens 
de voetballertjes van de F10 van 
HVcH.

Twee sponsoren voor HVCH F10

Koen Schobbers is de Messi van het gamen

Veel jonge gamers spelen een 
computerspel voor de lol en ont-
spanning, maar weten niet dat 
er meer achter de games zit. Wie 
een populaire game speelt en daar 
in uitblinkt, kan er miljoenen aan 
verdienen. Voor het online race-

spel Trackmania dat Koen speelt, 
gelden de megabedragen niet, 
maar op topniveau zit de 22-jarige 
Heeschenaar zeker. “Ik werd derde 
op het WK”, vertelt Koen, die deel 
uitmaakt van Team Acer, een van
’s werelds beste gameteams. 

“Ik speel al Trackmania sinds mijn 
veertiende. Één jaar ben ik inactief 
geweest, omdat ik het toen druk 
had met de havo. Ik kan gemak-
kelijk dingen combineren. Wan-
neer ik bezig ben met school of 
wanneer ik een avondje bij mijn 

vrienden of vriendin ben, game 
ik niet. Ik game gemiddeld tien à 
vijftien uur per week.” Koen hoort 
vaak verhalen over de vooroorde-
len over gamers. “Gamers zouden 
geen leven hebben, maar dat heb-
ben ze zeker wel. Als je in Azië 
op een hoog niveau gamet, is het 
echt een serieuze hobby. Stadions 
zitten daar helemaal vol bij game-
wedstrijden. Mensen willen met 

profgamers op de foto en willen je 
handtekening. Echt ongelooflijk.”

In Koen’s omgeving is er veel em-
pathie voor zijn gamehobby. “Mijn 
vriendin vindt het leuk dat ik naar 
grote game-evenementen ga en 
van de universiteit krijg ik vrijstel-
ling wanneer ik een grote wedstrijd 
heb. Officieel is gamen geen sport, 
maar ik merk wat betreft vrijstel-
ling niet veel verschil met een van 

mijn vrienden die op hoog niveau 
badmintont”, vertelt Koen. 

Volgens Koen wacht de game-
wereld een mooie toekomst. De 
vraag is alleen of hij dat als prof-
gamer nog meemaakt. Koen hoopt 
dat gamen aansluiting krijgt bij 
het NOc*NSF, maar tegen de tijd 
dat gamen financieel aantrekke-
lijk wordt in Nederland, verwacht 

Koen niet meer als profgamer ac-
tief te zijn. zijn universitaire stu-
die biomedische wetenschappen 

heeft dan ook de voorkeur. “Het 
is de bedoeling dat ik later chi-
rurg wordt”, vertelt Koen met een 
glimlach. “Gamen vind ik leuk, dat 
zal ik ook altijd blijven doen. Het 
is ook goed voor de hersenen. Ga-
men is voor mij net als fietsen. Ik 
zal het niet meer verleren.”

Koen heeft van zijn hobby zijn bijbaantje gemaakt Tekst & foto: Matthijs van Lierop

HEEScH – De 22-jarige Koen Schobbers uit Heesch heeft een leuk bijbaantje. Hij kan zo goed gamen dat hij 
gametoernooien speelt in het buitenland en daar een mooie vergoeding aan overhoudt. “Ik speel bij het FC 
Barcelona van de gameteams”, aldus Koen.

‘In Azië zitten stadions tĳ dens 
gamewedstrĳ den helemaal vol’

De Bruidsfabriek
Nu verkoop rechtstreeks aan de bruiden. Alle bruiden 
kunnen wij voorzien van haar droomjurk!

Trendy, Romantisch, Klassiek en ook eigen ontwerp.

Wij maken uw droom werkelijkheid. Kijk, beleef en 
geniet van onze geweldige creaties. 
Ook voor de (schoon)moeder, getuigen en 
bruidsmeisjes hebben wij een prachtige collectie.
Tevens kunt u zien hoe wij de bruidsjurken 
produceren. U zult versteld staan!

Maak snel een vrijblijvende afspraak:
0492-371316

Willem de Haasstraat 5 GEMERT
www.bruidsfabriek.nl
www.ilmiocolore.com

Feestdagenvoordeel! 
t/m week 2-2015 10% feestkorting

Actuele informatie 
op uw smartphone 

via mobiele website

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Bezoek onze 
mooisites

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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HVCH wint met ruime cijfers van longa
Heesch – De Heesche hoofdmacht 
had een duidelijke opdracht gekre-
gen: zorg dat de drie punten mee-
gaan naar huis. Dat dit zou lukken 
was in de eerste helft al wel dui-
delijk. Longa gaf wel heel weinig 
tegenstand en HVcH maakte er in 
het eerste deel ook een lelijke pot 
voetbal van. De ruststand was 0-2 
in het voordeel van de uitploeg en 
in de tweede helft kwam HVcH 
beter in het spel. Longa werd over-
lopen en met de uiteindelijke 0-4 
eindstand kwamen de Tilburgers 
nog goed weg. HVcH-doelman 
rob van Erp heeft in de hele wed-
strijd twee keer reddend op moe-
ten treden. Dit was ook nog keu-
rig over de eerste en tweede helft 
verdeeld.

voetbal

Koops en romeijn grondmechanica sponsort 
jongens C DoS’80
HEEScH - De jongens van C DOS 
‘80 zijn zeer content met hun 
nieuwe sportbroeken, gesponsord 
door het wijchense bedrijf Funda-
tech, wat is aangesloten bij Koops 
& Romeijn grondmechanica. Jean 
Nicolasen, trainer/coach van de 
jongens C van handbalvereniging 
DOS’80, runt Fundatech. 

Koops & romeijn grondmechanica 
is een samenwerkingsverband van 
meerdere zelfstandige adviseurs 
op het gebied van grondmecha-
nica, funderingstechniek en geo-
hydrologie.

Na zijn studie civiele Techniek aan 
de TU Delft heeft Jean gewerkt 
bij een aannemersbedrijf en een 
ingenieursbureau. Sinds 10 jaar is 
hij actief als zelfstandig adviseur 
geotechniek, waarbij hij zich met 

name bezighoudt met funderings- 
en bouwputadviezen. 
Op de foto staan naast de spe-
lers, de trainer/coach Jean Nico-

lasen (Fundatech, sponsor van de 
shorts), Jan van Munster (reiss-
wolf. sponsor van de shirts) en 
coach Sabine Geurts.

Merith Ketelaars heeft een mooie 
overslag, die goed gestrekt was, 
laten zien op sprong. Op rek liet 
ze mooie zwaaitjes zien en heeft 
goed doorgeturnd. De zenuwen bij 
de balk zorgden voor enkele wie-
beltjes, maar al met al had ze toch 
goed geturnd. Op de vloer was ze 
even haar oefening kwijt, toch kon 
ze zich goed herpakken en ze heeft 
alsnog alle elementen geturnd. 
Hierdoor werd ze uiteindelijk 30e.

Een mooie overslag tot stand liet 
Kim van ’t Veer zien op sprong. 
De opzwaaien op rek waren mooi 
hoog en ze liet een mooi door-
geturnde oefening zien. Ook op 

balk wist ze haar zenuwen te be-
dwingen. Op vloer heeft ze goede 
spagaten laten zien en ook de rest 
van haar oefening heeft ze goed 
geturnd. ze wist hierdoor de 24e 
plaats te behalen.

Een ruime sprong met een mooie 
arabier, gevolgd door een hoge 
streksprong, liet Maud Kokshoorn 
zien. Ook op rek een mooie door-
geturnde oefening met mooie 
opzwaaien. Op vloer had ze een 
mooie uitstraling met hele nette 
boogjes met geheven been. Uit-
eindelijk werd Maud 21e!
Het was een geslaagd weekend in 
Breda!

Spannende 
voorwedstrijd N2 HGC

turnen

BrEDA/HEEScH - Het wedstrijdseizoen voor turnen is weer gestart. 
Afgelopen zondag 15 december, hebben onze selectieturnsters de eer-
ste voorwedstrijd geturnd in Breda. In de tweede wedstrijd, op zondag 
mochten onze instappers hun eerste wedstrijd turnen. Lotte van den 
Braak heeft een zeer mooie sprong laten zien en haalde daarbij een 2e 
plaats. Daarnaast liet ze nette oefeningen zien op vloer en rek, maar 
helaas had ze twee vallen op de balk. uiteindelijk heeft ze de 9e plaats 
behaald.

V.l.n.r.: Kim, Maud, Merith en Lotte

NISTELrODE - De Prinses Irene 
vrouwen behaalden in de laatste 
wedstrijd voor de winterstop, na 
een 2-2 ruststand, een mooie 6-2 
overwinning op Kolping Boys uit 
Alkmaar en nestelen zich daar-
mee wat vaster in de middenmoot. 

Sharron van Os maakte er 3 deze 
middag. ze scoorde in de laatste 
drie wedstrijden 8 doelpunten. De 
andere doelpunten kwamen van 
Elien Ploegmakers (2x) en de uit-
blinkende Jody van Kessel.

Vrouwen 
Prinses Irene met lekker 
gevoel winterstop in

voetbalHeeswijk winnaar in Bernhezer-derby
NISTELrODE/HEESWIJK-DIN-
THEr - In de voorbeschouwing op 
de wedstrijd tussen Prinses Irene 
en Heeswijk manoeuvreerde de 
ploeg uit Nistelrode zich stevig in 
de underdog-positie. Op het veld 
was het krachtsverschil niet al te 
groot, maar uiteindelijk kwam 
het verschil op de ranglijst ook in 
de score terug. De blauw-witten 
wonnen verdiend met 1-3. 

Na een kleine 20 minuten had 
Wouter van Dijke twee treffers op 
zijn naam staan. Na een kwartier 
kon hij een scherpe corner van Stef 
Adank binnenkoppen. Niet veel 
later legde linksback cristian v.d. 
Broek de bal met veel gevoel ach-
ter de Irene-defensie, opnieuw was 
Van Dijke alert en hij verschalkte 
Timmers met een droge schuiver.

Daarna kwam de thuisploeg wat 
beter in de wedstrijd, doordat het 
fysiek sterke middenveld met de 
gebroeders Van Schadewijk en 
Martijn van Vught, meer aan voet-
ballen toekwam. Na rust stond de 
uitstekend spelende Van Vught 
in de spits bij Prinses Irene en hij 
bewees daar al direct zijn waar-

de. Bij een hoge voorzet werd hij 
wat ongelukkig in de rug gelopen 
door v.d. Broek, waarna de goed 
fluitende scheidsrechter Van den 
Wildenberg gedecideerd naar de 
stip wees. Aan Tim v.d. Brand was 
dit buitenkansje wel besteed en hij 
schoot van elf meter feilloos raak, 
1-2. Het team van trainer John Me-
ijs probeerde toen door te drukken 

naar 2-2, maar na een klein kwar-
tier bracht Tom Sleddens de marge 
weer op twee doelpunten. Turgay 
Arslan ontving op links de bal en 
omspeelde zijn tegenstander San-
der van Lith. zijn teruggetrokken 
bal werd vervolgens door Sleddens 
met links prachtig in de bovenhoek 
gedraaid. 

voetbal

  Foto: Hans Heesakkers

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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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                  

Om deze bokaal zal worden ge-
streden door één van de betere 
spelers uit elk dorp dat is aange-
sloten bij de federatie, namelijk: 
Gerard van Hasselt uit Dinther, 
Joop van Dijk uit Geffen, Piet van 
Hinthum uit Heesch, Antoon Kling 
uit Nistelrode, Ad van der Horst 
uit Uden en Tiny Daandels uit Vor-
stenbosch.

Dit toernooi is mede in het leven 
geroepen om het mooie spel ‘bil-
jarten’ aan het publiek te tonen. 

De genoemde deelnemers kunnen 
dit zeer zeker en zijn een stimulans 
om nieuwe leden aan te sporen 
deze mooie en bijzondere sport te 
gaan beoefenen.

Dit toernooi zal worden gehouden 
op donderdag 8 en vrijdag 9 janu-
ari 2015 in De Pas in Heesch.
De KBO biljartvereniging Heesch 
heeft zich wederom bereid ver-
klaard om dit toernooi te organi-
seren. Omdat KBO Heesch dit jaar 
60 jaar bestaat, zal dit toernooi 
een extra feestelijk tintje krijgen. 
Er zal voor een - gratis - hapje en 
een drankje worden gezorgd. Wij 
verwachten en hopen dan ook dat 
zeer veel biljartliefhebbers naar dit 
toernooi komen kijken en kunnen 
genieten van een zeer hoogstaand 
biljarttoernooi. 

De entree is gratis en - lid of geen 
lid - iedereen is van harte welkom.
Allen graag tot ziens op donderdag 
8 en vrijdag 9 januari 2015.
De aanvang is beide dagen om 
13.00 uur.

Biljartliefhebbers komt dat zien 
BErNHEzE - wegens enorm succes organiseert biljartfederatie Brabant 
kring ‘Nistelrode’ wederom het biljarttoernooi libre om de ‘Jan Rijkers 
bokaal’ Deze bokaal is vernoemd naar de bijna 100-jarige speler van 
DIO uit Dinther. oliebollentoernooi 

voor de jeugd
NISTELrODE - tennisvereniging 
telro uit Nistelrode houdt op vrij-
dag 2 januari het jaarlijkse olie-
bollentoernooi voor de jeugd.

Deelnemers worden om 13.15 
uur bij Telro verwacht. Er wordt 
gestart met husselen (je speelt 
binnen jouw kleur met en tegen 
verschillende kinderen) en daarna 
is er een film te zien. De middag is 
om 16.00 uur afgelopen. 
Bij slecht weer start de middag 
meteen met de film en is het om 
15.00 uur afgelopen. Natuurlijk 
worden er weer heerlijke oliebol-
len gebakken!
De kosten zijn € 1,50. Inschrijven 
kan tot 22 december via toer-
nooi.nl

HEEScH - udenaar Harry Blokhuis 
wordt de opvolger van william 
van Overbeek als hoofdtrainer van 
HVCH. Blokhuis verlaat aan het 
einde van het lopende seizoen SV 
Venray, waar hij drie jaar hoofd-
trainer was. 

Harry Blokhuis, geboren in Twente 
maar al heel lang woonachtig in 
Uden, heeft al een rijk verleden 
als trainer/coach achter de rug. Hij 
was erg succesvol bij UDI’19, maar 
trainde ook clubs als Gemert, De 
Treffers, Schijndel, Blauw Geel’38 
en Sparta’25. 

Het bestuur van de Heesche voet-
balclub is erg content met de toe-
komstige samenwerking met deze 
ervaren en gedreven coach.

Harry Blokhuis nieuwe hoofd-
trainer HVCH 

D onder 12 in het nieuw

HEEScH - De D onder 12 is dit sei-
zoen in een nieuw tenue gestoken. 
Hier is Van Ballegooij Glas- en Schil-
derwerken verantwoordelijk voor. 
Van Ballegooij uit Heesch, met nog 
een vestiging in Helmond en Am-
sterdam, verricht stukadoor-, schil-
der- en glaswerken voor particulie-
ren en bedrijven, bij nieuwbouw, 
onderhoud en renovatie. Je kunt 

er terecht voor kunststofkozijnen, 
deuren en schuifpuien, gevel- en 
dakrandbekleding, dakkapellen, 
dakramen en deurluifels. Tevens 
bouwen of verbouwen zij uw er-
ker, uitbouw, veranda of serre.
De D onder 12 bestaat uit eer-
stejaars D-spelers. ze spelen voor 
het eerst op een heel veld, wat 
wel even wennen is. De start was 

moeilijk, maar inmiddels hebben 
ze de weg naar boven gevonden. 
Het is een team dat nog veel moet 
leren en daar wordt hard aan ge-
werkt. Het team dat bestaat uit ta-
lenten, die klaargestoomd worden 
om later het eerste team te berei-
ken. Met zo’n sponsor moet dat 
helemaal gaan lukken!

Heeswijk dodelijk effectief 
tegen Prinses Irene

In de 2e helft kwamen de mannen 
van ‘Van Tilburg Mode & Sport’ 
al snel via Tim v.d. Brand op 1-2. 
Hij benutte een penalty. Meteen 
daarna waren er twee geweldige 
kansen voor Jeroen Bekkers, die te 
zacht inkopte en Tim v.d. Heijden 
die voor open doel langs kopte. Bij 
de derde echte kans voor Heeswijk, 
na een kleine 60 minuten, was het 
weer kassa voor de formatie van 
coach Marc v.d. Ven. 
Tom Sleddens schoot de bal stijf in 
het kruis, na goed voorbereidend 
werk van Arslan. Prinses Irene 
drong fel aan en wist nog een aan-
tal goede kansen af te dwingen via 
onder andere Van den Brand, Bek-
kers en Van Vught, maar scoorde 
niet. Dat deed ook Heeswijk niet 

meer. Van Dijke stuitte op doel-
man Timmers en invaller Emmerik, 

miste vlak voor tijd nog een 100% 
kans. 

voetbal

NISTELrODE - Na 20 minuten stond er al een 0-2 stand op het scorebord op sportpark De Schellen in Nistel-
rode. twee keer stond de handtekening van wouter van Dijke onder die treffers. twee keer gingen daar ook 
dekkingsfouten van de Nistelrodese defensie aan vooraf. De wijze waarop de spits zijn kansen benutte zegt 
iets over zijn grote klasse. De wedstrijd leek dan ook al snel gelopen, maar dat was niet zo. Prinses Irene 
kreeg in het vervolg van de 1e helft nog goede kansen, raakte bijvoorbeeld de lat, maar wist doelman Lu-
nenburg niet te verschalken. 

Na de rust creëerde de ploeg uit 
Loosbroek veel kansen, maar wist 
deze niet te benutten, terwijl Flash 
wel scherp in de afronding was. 

Daardoor wisten ze de voorsprong 
verder uit te breiden en werd de 
eindstand 12-5.

Korloo verliestkorfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

DEN DUNGEN/LOOSBrOEK - zondag speelde Korloo uit tegen Flash 
uit Den Dungen. Korloo begon fel aan de wedstrijd en ze wisten alle 
kansen te benutten, waardoor ze meteen op voorsprong kwamen. De 
scherpte in de afronding wist Korloo niet vast te houden, waardoor 
Flash langszij kwam; 5-4. Met deze stand gingen ze de rust in.

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

0.25 LTR VOOR € 3,95 
EN 1.25 LTR VOOR € 16,95
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Deze acties gelden zolang de voorraad strekt OP=OP

RAL 9001 en RAL 9010 € 5,00 extra

Solo junioren: Vera Oomen - 4e 
met 278 punten. Gwen Opstal - 1e 
met 286 punten. In de solo hoofd-
klasse: Demi remers - 4e met 271 
punten. Kimberley Xhofleer - 1e 
met 289 punten. Garde-mars  
Untouched werd 2e met 284 pun-

ten! Een goed begin van het sei-
zoen voor de meiden, maar met 
de doorlopende trainingen gaan 
ze voor het hoogst haalbare. Met 
garde werden ze ook 2e met 284 
punten. Op 21 december zijn de 
volgende wedstrijden in Odiliapeel.

Gwen blinkt 
uit op Internationaal toernooi

KONIGSWINTEr/NISTELrODE – Het eerste internationale toernooi van 
het seizoen 2014-2015 werd gehouden in Duitsland, in sportcentrum 
Eudenbach, Königswinter, net voorbij Bonn. De groepen en solo’s wa-
ren klaar voor deze wedstrijd en dat bleek. De uitslagen waren voor veel 
deelnemers aanleiding voor een jubelstemming.

dansen

Ben Woolfitt Foto: Ruud Schobbers

De thuisploeg uit Oisterwijk kwam 
goed uit de startblokken en nam 
een snelle voorsprong van 2-0. 
Maar halverwege de eerste helft 
was de stand weer in evenwicht. 
Vervolgens nam Dos volledig het 
heft in handen, om niet meer in 
gevaar te komen. Bij rust was het 
12-16 in het voordeel van de Hee-
schenaren.

Direct na de rust legde Dos het 
beste van hun spel op de mat. Er 
was sprake van een enorme be-
reidheid om elkaar te steunen en 
te helpen. Daardoor ontstonden 
er snelle tegenaanvallen die sim-
pel konden worden afgerond. 
Uiteindelijk prijkte er een mooie 
24-39 overwinning op het sco-
rebord. Aanstaande zaterdag 20 

december, spelen eerst de dames 
en daaropvolgend de heren thuis 
in sporthal ’t Vijfeiken in Heesch, 
aanvang 19.45 uur.

Heren Dos’80 blijven winnen
handbal

oisterwijk/heesch – De heren van handbalvereniging Dos’80 moes-
ten naar Oisterwijk voor de uitwedstrijd tegen taxandria. Het zou een 
gemakkelijke overwinning worden.

Dames H.B.V. 2 staan hun mannetje

zo ook bij de jeugd, waar de da-
mes van H.B.V. 2 dit weekend 
kampioen zijn geworden, na een 
seizoen goed en stabiel spel. Waar 
de dames het regelmatig op moes-
ten nemen tegen gemengde of he-
renteams, wisten zij steeds weer te 
overtuigen. zo werden de laatste 
punten die nodig waren dit week-
end overtuigend binnengesleept. 

Vol spanning werd er aan de wed-
strijd begonnen, maar al gauw 
bleek dat de dames de overhand 
in de wedstrijd hadden. Setpunt 
na setpunt werd gescoord op weg 
naar het kampioenschap. Een 8-8 
gelijkspel zou genoeg zijn voor de 
titel, maar de dames wisten de he-
ren van B.V. de Klapper uit Schaijk 
compleet opzij te zetten en won-

nen met 3-13. Een prachtscore in 
een kampioenswedstrijd. Proficiat 
Sanne, Anne, Sofie, Ilse & Mirne!

badminton

heesch – De ontknoping van de eerste competitiehelft in het badmin-
ton nadert. Met nog 2 weken te gaan tot het slot van de eerste helft, 
worden de eerste kampioenen bekend.

Bijzondere prestatie voor 
synchroonzwemsters uit Bernheze
rOOSENDAAL/BErNHEzE - tij-
dens de regionale synchroon-
zwemwedstrijd van 14 december 
in Roosendaal presteerden de 
zwemsters uit Bernheze erg goed. 

Voor Daniëlle Beniers uit Nistel-
rode was het haar allereerste syn-
chroonzwemwedstrijd. ze zwom 
met verve op basishoudingniveau 
en haalde maar liefst 33 punten. 
Maximaal konden 36 punten ge-
haald worden. Daarmee sleepte 
ze een gouden medailleplaatje in 
de wacht. Ook de andere meisjes 
op basishoudingniveau zwommen 
erg goed in hun eerste wedstrijd en 
haalden allemaal goud of zilver. 

Saar ruigrok uit Loosbroek kwam 

uit op balletbeenniveau. Met 27 
punten scoorde ze nog niet eer-
der zo goed en haalde een zilve-
ren medailleplaatje. Saar haalde de 
maximale score en een persoonlijk 
record op de ‘Tuckhouding’. Ook 
voor de ‘Hoekhouding’ zette ze 
een persoonlijk record neer.

Eveline van den Heuvel uit Nistel-
rode zwom op Age 2 niveau en 
haalde daar bijna twee punten 
meer dan bij de vorige wedstrijd. 
Met 44,1 punten kwam ze heel 
dicht in de buurt van het diploma, 
waarvoor 45 punten nodig zijn. 
Op de ‘Albatros halve draai’ zwom 
ze alle zwemsters van Neptunus 
‘58 voorbij in een mooi clubrecord. 
Voor de ‘Ariana’ en de ‘zijzwa-

luwstaart spagaat’ verbeterde ze 
ook haar eigen scores van eerdere 
wedstrijden.

uitslagen
Basishoudingniveau: Daniëlle Be-
niers, goud met 33 punten; Fenne 
van Heesch goud 33, Fien van Din-
ther goud 30, Aike Maytum zilver 
28. Balletbeenniveau: Saar ruigrok 
zilver 27, Lynn van Dijk zilver 26, Ip 
van Dijk brons 20. Spagaatniveau: 
Ilze van Kuilenburg zilver 28, Merel 
van den Nieuwenhof zilver 26. 
Age 2: Eveline van den Heu-
vel 44,1037; Lieke van Boxtel 
41,8667; Nika Bozelie 41,8371; 
christy Schoones 41,0296. Junior: 
Sandra Schellekens 46,9730; Mi-
chelle Megens 46,0203.

zwemmen

NISTELrODE - Prinses Irene speelde in eigen huis 
tegen Corridor uit Son en Breugel. 

Tegen deze ploeg werden in het verleden altijd 
spannende wedstrijden gespeeld. Het werd op-
nieuw een spannende, fysieke match waarbij Prin-
ses Irene, na een 4-7 achterstand bij rust, via sterk 
collectief korfbal, uiteindelijk met 13-12 won. Ma-
rina van Venrooij kwam in de slotfase in de ploeg 
en was met drie doelpunten bijzonder belangrijk. 
Lindy Exters scoorde twee keer, net als nog vier 
ploeggenoten. Koploper Prinses Irene loopt door 
deze overwinning verder uit op de ranglijst.

Moeizame overwinning 
Prinses Irene korfbalsters

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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Bernheze sportief

Zin in een Feestje
womenworks
wolletjes
win in werk
Verbossen stukadoors
Venwico schilderwerken
Van Uden Bouwservice
Van tuyl Metaalrecycling
Van tilburg online
Van tilburg Mode & sport
Van soest & Partners
Van schijndel tegelhandel
Van schayk VoF
Van schaijk transport B.V.
Van Mook, De echte Bakker
Van der wielen Metaalbewerking
Van den elzen transport
Van Boxtel Groep
V.A.k. Assist
Uitgaanscentrum Lunenburg
Uce computers
trendtuin
tekenburo Verkuijlen
technitrexx
styLinda interieurontwerp & styling
stichting Fazanterie ‘de rooie 

hoeve’
stal het kantje
slagerij-Poelier riny van esch
servicestation van Duijnhoven BV
service Apotheek Nistelrode
rwP Audio & Lighting
runningtherapie Bernheze.
rivez assurantiën & risicobeheer BV
rijschool Nistelrode
restaurant - Zaal de hoefslag
rainbow centre
rabobank Bernheze Maasland
raamdecoratie totaalmarkt
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Podotherapie van den heuvel
Plaza `t supertje
Pas Banden en Accu’s
Partycentrum ‘t Maxend
oovB
oefentherapie cesar
MG service
Meer sports sport en healthclub
Marya schoenen & tassen
Marvy’s speelwereld
MandalArt mandalatekenen
Machinale timmerwerken jan 

Loeffen
MaBo Administratie en Advies
Maas & van oss
Los door het bos
Logopediepraktijk heesch Nistelrode
LipsGroen hovenier BV
Life & Garden tuincentrum
Leon kerkhof tuinontwerp Aanleg 

en onderhoud
Langens hoveniers
La colline
kringloop heesch
klasse rt
kinderopvang De Benjamin
kersouwe
karwei

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: www.BERNHEzEMEDIA.NL

kapsalon van Dinther
kapsalon Denise
kantoorboekhandel ceelen
kampeerboerderij De Vrije Lust
john’s raambekleding
jacobs & jacobs woonsfeermakers
jack Martens tweewielers
intense skin & Body improvement
installatiebedrijf van Dinther
installatiebedrijf kerkhof Pittens
hullie speelboerderij
hubo Nistelrode
houthandel w. jacobs BV
horecaservice vd Akker
hoogstede optiek en horen
heerkens Groente en fruit BV
health center Nistelrode
hairzz en Bijoux
hanenberg Materieel
hanegraaf Verhuur
Groente- en fruitspeciaalzaak ceelen
Goudsmid carool Nouwens
Geurts Mengvoerders BV
Gastronomia italiana
Gaaf Grafisch
Fysiotherapie hoogstraat
FysiekFit
Fransen Accountancy & Advies
Financieel centrum heesch
Fietsplus rini
Feston tapijten heesch
Fa. v.d. wetering
eetcafe ‘t Pumpke
DtG kaarsen
Drukkerij wihabo
Dressup-instyle
Dio the readshop sparkling
De Pas
De Bakkers Lamers
Danaque haarstudio
crommenacker Automobielen
chris van Velzen aanhangwagens
centrum Maia
cafetaria ‘t tramplein
café Zalen ‘t tunneke
café ‘t tramstation
cafe - Zaal elsie
c1000 wiegmans
c. van Lieshout en Zn B.v
Built 4 Beauty Gym 2.0
Brasserie `t oude raadhuis
Bouwbedrijf t. Verstegen
Boslo investment
Boetiek 24.nl
Bevers steencentrum BV
Bevers installatietechniek BV
Bernheze Makelaars en Adviseurs
BBQenzo.nl
Bart strijbosch BV.
Balletstudio hanneke van der stappen
Badkamermarkt.nl BV
Autorijschool van sleuwen
Autobedrijf timmermans
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Alfred van Dijk
Aquarest
Advies- en Administratiekantoor Fluit 

v.o.f.

www.mooiheesch.nl•www.MOOIHDL.NL•www.mooinisseroi.nl

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

de kernen van MOOIbernhezeGwen blinkt 
uit op Internationaal toernooi Het lukt Dames 1 van Tornado net niet

In de eerste set lieten de dames 
van Tornado zien dat ze strijdbaar 
waren en lieten ze Saturnus zien 
wat ze konden. De eerste set werd 
gewonnen. Helaas liepen de twee-
de en derde set minder stabiel. Het 
leek wel of de drive weg was. Deze 
sets werden allebei verloren, waar-
door het vertrouwen groeide bij de 
tegenstander. In de vierde set spra-
ken de dames van Tornado af dat 
het karakter weer terug moest in 
het team, met het vertrouwen uit 
de eerste set. Deze set verliep een 

stuk beter, maar toch wisten de 
dames de set niet te winnen. De 
wedstrijd werd verloren met 3-1. 
De volgende wedstrijd wordt ge-
speeld op 10 januari tegen Polaris. 

Meisjes C
De wedstrijd tussen Tornado Mc 
en VVc Mc was van belang voor 
de plaatsing van het eerste deel 
van deze competitie.
Tornado speelde een goede eerste 
set. ze wonnen met 25-8 waarvan 
9 punten met mooie aanvallen.

De tweede set verliep minder flit-
send maar de winst was door goe-
de servicebeurten toch snel binnen 
25-15.

Ook in de derde set was Tornado 
veel beter 25-7. De laatste set leek 
de spirit eruit te zijn. De tegenstan-
der maakte meer punten en won-
nen deze set met 16-25.
Door de overwinning is Tornado 
Mc de eerste helft van de compe-
titie op de vierde plaats geëindigd. 
Een mooi resultaat.

Het team gaat met frisse moed de 
volgende competitiehelft in.

NisteLroDe – zaterdag stond er een mooie wedstrijd op het program-
ma: Saturnus Dames 2.

volleybal

Eindejaarstoernooi Zoetermeer

Op het onderdeel tuls: 3e prijs: 
Imke van der zande, Toby Domi-
nicus, Dave Dekkers, Ken Dekkers
2e prijs: Lieke van den Berk, romy 
Staal. 1e prijs: Stef van den Berk, 

Huberto van de Wetering
Op het onderdeel sparring:
2e prijs: Imke van der zande, Jesse 
Broeren, Daiko Martens, Huberto 
van de Wetering

1e prijs: Niek Landman, Stef van 
den Berk, Vincent van de Vorle, 
romy Staal, Toby Dominicus, Mike 
Bloks, Ken Dekkers. 

Met zoveel prijzen waren de coa-
ches van Taekyon Berghem erg 
tevreden over de jaarafsluiting. zij 
hopen in 2015 net zoveel goede 
resultaten te boeken als in 2014. 

budo

zOETErMEEr/BErGHEM - zondag 14 december werd in zoetermeer 
het eindejaarstoernooi gehouden. Op dit taekwondotoernooi kon men 
deelnemen aan de onderdelen tuls en sparren. taekyon Berghem vaar-
digde een aantal deelnemers af en behaalde maar liefst tien prijzen. 

Weer winst voor Sine-Cura!
HEESWIJK-DINTHEr - De boven-
bouwturnsters van de 4e divisie 
van Sine-Cura turnden hun eerste 
competitiewedstrijd, tegen KDO 
uit Deurne, op zondag 14 decem-
ber.

Het team bestaande uit: Wies van 
der Lee, Nina Eijmberts, Janne van 
de Ven, Jelke de Wit, Kim Kuijpers 
en Winnie van Kronenburg, lieten 
zeer nette oefeningen zien en zijn 
daarvoor beloond met hoge pun-
ten. Het was hun eerste wedstrijd 
dit seizoen, dus het was extra span-
nend om hun nieuwe onderdelen 
in de oefeningen te laten zien. 
In totaal heeft Sine-cura 181,0 
punten gescoord en KDO 176,40 
punten. Het is dus een hele mooie 
overwinning. Succes turnsters met 
jullie volgende wedstrijden. 

turnen

OSS/NISTELrODE – Turnoss was 
afgelopen zaterdag gastheer voor 
het NK trampolinespringen voor 
teams. In een goed gevulde sport-
hal de Rusheuvel werd in vijf ca-
tegorieën gestreden om het ere-
metaal. 

In de D-categorie nam Gympoint 
uit Nistelrode deel in een deelne-
mersveld van vijftien teams. Het 
Gympoint-team, bestaande uit Evi 
van Dinther, caitlyn Jacobs, Lisa 
van de Pas, Inge Exters en Sanne 
van roosmalen, waren met niet al 
te hoge verwachtingen afgereisd 
naar Oss. caitlyn had een blessure 
opgelopen tijdens schoolgym en 
Evi had nog naweeën van een fikse 
griep. Sanne van roosmalen moest 
de plaats van caitlyn innemen. En 
dat heeft Sanne heel goed gedaan. 
Met 21,800 voor haar verplichte 
oefening en 23,200 voor haar keu-
zeoefening liet ze een zeer goede 

indruk achter. Evi maakte bij haar 
verplichte oefening (6,900) een 
grote fout, maar sprong een goede 
keuzeoefening (24,400). Inge Ex-
ters sprong met 24,200 en 24,400 
een stabiele wedstrijd. Lisa van de 
Pas sprong een uitstekende keuze-
oefening met 26,100 en een moei-
lijkheidsgraad van 3,5.
Uiteindelijk eindigden de meiden 

uit Nistelrode op de 11e plaats. 
Winnaar in deze categorie werd 
Sparta Ermelo, gevolgd door Nika 
Hoogland. 

Gympoint kan zich nu op gaan ma-
ken voor individuele wedstrijden. 
De eerste is op zondag 25 januari 
in Goes, alwaar de Districtskampi-
oenschappen worden gehouden.

Gympoint 11 op NKturnen

www.mooiheesch.nl
BIJ HVCH 
laurENS GlouDEMaNS
EN PETra VaN ZoGGEl
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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

DE ZORG VERANDERT...
De ZORGkrant verschijnt in samenwerking met gemeente Bernheze in week 52

DONDERDAG 18 DECEMBER

Oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied Nistelrode

De MySkateshop 
magazijnverkoop
Locatie: Loosbroekseweg 37 
Nistelrode

Handwerkcafé
Locatie: cc De wis Loosbroek

Kerstviering KBO 
Vorstenbosch
Locatie: De stuik Vorstenbosch 

VRIJDAG 19 DECEMBER

De MySkateshop 
magazijnverkoop
Locatie: Loosbroekseweg 37 
Nistelrode

Vrijdagmiddagborrel 
met Jan en Alleman
Locatie: Aquarest 
heeswijk-Dinther

Kerst-in
Locatie: servatiuskerk Loosbroek

Soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21 
heeswijk-Dinther

Kerst in BoBZ voor groep 
5,6 en 7 & 8
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Kerst ‘sing-in’ met 
Popkoor Noiz
Locatie: Bs Delta herderstraat 2 
heesch

Publieksavond Sterrenwacht 
Halley
Locatie: halleyweg 1 heesch

ZATERDAG 20 DECEMBER

Klucht ‘Kolder in de polder’
Locatie: cc Nesterlé Nistelrode

Aurora Gets Serious
Locatie: ‘t Dorp 138 heesch

Woodstock Tribute Band
Locatie: De Zwaan 
heeswijk-Dinther
Pagina 2

Tilt in ‘t café
Locatie: De toren 
heeswijk-Dinther

De MySkateshop 
magazijnverkoop
Locatie: Loosbroekseweg 37 
Nistelrode

ZONDAG 21 DECEMBER

De Myskateshop 
magazijnverkoop
Locatie: Loosbroekseweg 37 
Nistelrode

Fusiefeest 
Rabobank Oss – Bernheze
Locatie: kantoren rabobanken 
oss en Bernheze
Pagina 15

Open zondag 
Locatie: centrum heesch
Pagina 23

Jeugdkoor Op-Maat: 
Kerstsamenzang
Locatie: heeswijk-Dinther

Bluessunday: Blueswheel
Locatie: Aquarest 
heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: café Zaal elsie
heeswijk-Dinther

40-jaar Helgobra’s
Locatie: ’t tunneke heesch 

VV De Oranjewever 
ruilbeurs afgelast
Locatie: riethoeve Vorstenbosch

CV De Hossende Wevers: 
Kienmiddag
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

Open dag Heemschuur
Locatie: schoonstraat 35 heesch
Pagina 14

Aurora brengt u in 
de kerstsfeer
Locatie: Petrus-emmauskerk 
heesch
Pagina 28

Kerstconcert
Locatie: Abdij van Berne 
heeswijk-Dinther

Kerst-in voor iedereen
Locatie: h. willibrorduskerk 
heeswijk-Dinther
Pagina 31

Kerstfestijn Koor Frappant
Locatie: kerk Vorstenbosch
Pagina 29

Kerstmiddag Kasteel 
Locatie: kasteel heeswijk-Dinther
Pagina 29

MAANDAG 22 DECEMBER

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank cereslaan 
heesch

Oudejaarsconference Rob 
Scheepers (uitverkocht)
Locatie: cc De wis Loosbroek

Kerstviering KBO Heesch
Locatie: De Pas heesch
Pagina 8

Film: Joyeux Noël
Locatie: Filmhuis De Pas heesch
Pagina 2

DINSDAG 23 DECEMBER

Afscheidsreceptie 
Henk de Koning
Locatie: rabobank 
heeswijk-Dinther

WOENSDAG 24 DECEMBER

Kerstavond

Labyrint lopen en open huis 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Jeugdkoor Op-Maat: 
Kerstsamenzang
Locatie: heeswijk-Dinther

DONDERDAG 25 DECEMBER

1e Kerstdag

VRIJDAG 26 DECEMBER

2e Kerstdag

Arrensleetocht
Locatie: heesch

Jeugdkoor Op-Maat: 
Kerstsamenzang
Locatie: heeswijk-Dinther

ZATERDAG 27 DECEMBER

N-ice
Locatie: raadhuisplein Nistelrode
Pagina 30

Eindejaarsbridge
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther

De Hisse 100
Locatie: De Pas heesch
Pagina 3

Buurtschappen 
Jeu de boules
Locatie: ’t Gildebergske 
Vorstenbosch 

ZONDAG 28 DECEMBER

N-ice
Locatie: raadhuisplein Nistelrode
Pagina 30

Nisserois 
Zaalvoetbaltoernooi
Locatie: sporthal De overbeek 
Nistelrode

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

Kienen
Locatie: café Zaal elsie 
heeswijk-Dinther

Winterwandeltocht
Locatie: Bernheze
Pagina 9 

Buurtschappen 
Jeu de boules
Locatie: ’t Gildebergske 
Vorstenbosch 

MAANDAG 29 DECEMBER

N-ice
Locatie: raadhuisplein Nistelrode

Oliebollentoernooi
Locatie: sporthal de overbeek 
Nistelrode
Pagina 37

De Hisse Kwis
Locatie: heesch
Pagina 2

Buurtschappen 
Jeu de boules
Locatie: ’t Gildebergske 
Vorstenbosch 

DINSDAG  30 DECEMBER

N-ice
Locatie: raadhuisplein Nistelrode
Pagina 30

WOENSDAG 31 DECEMBER

Oudjaarsdag

Labyrint lopen en open huis 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode


