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LOOSBROEK - De dames van koor 
La Orféon verzorgen in december 
diverse optredens. 

La Orféon is een vrouwenkoor dat 
bestaat uit 19 leden. Het koor zingt 
vierstemmig en heeft een breed re-
pertoire van modern tot klassiek en 
van musical tot pop.

De dames treden op donderdag 11 
december op bij Laverhof (Cunera/
de Bongerd) tijdens de kerstmarkt 
om 19.15 en om 20.15 uur, op vrij-
dag 19 december tijdens de Kerst-

Inn in Loosbroek in de kerk vanaf 
19.00 uur, op 20 december in het 
centrum van Uden tussen 13.00 en 
17.00 uur en op 26 december om 
9.30 uur in Loosbroek in de kerk, 
waar zij de Heilige Mis verzorgen.
Tijdens deze optredens staat koor 
La Orféon onder leiding van Pe-
ter van Raak en onder muzikale 
begeleiding van Huub Sperber op 
piano. De optredens zijn voor ie-
dereen toegankelijk. 

Voor meer informatie: 
www.laorfeon.nl of op facebook.

Optredens La Orféon in december

Harry Jansen 50 jaar kaderlid RKSV Prinses Irene
‘IK BEN SLECHTS ÉÉN VAN DE VELE VRIJWILLIGERS’

Oud-voorzitter 
Gerard van Dijk 
heeft ooit eens 

uitgerekend 
hoeveel uur 

Harry zich 
per 

week

 

vrijwillig inzet voor de sportvereni-
ging. Harry wil er niets van weten. 
“Ik doe het erg graag en zolang 
mijn gezondheid het toelaat blijf 
ik me inzetten voor Prinses Irene.” 
Vijftig jaar is Harry al onafgebro-
ken kaderlid en daarvoor was hij  
lid als voetballer van Prinses Irene. 
“Ik begon op mijn tiende met voet-
ballen, want voor je tiende kon je 
toentertijd nog geen lid worden. 

Ik heb acht wedstrijden in het 
eerste seniorenelftal gespeeld en 
daarna een tijdje in het tweede”, 
vertelt Harry. Vervolgens trainde 

Harry diverse jeugd- en senioren-
teams. Iedere leeftijdscategorie 
heeft de clubman wel eens onder 
zijn hoede gehad. De E-jeugd, de 
A-selectie en de D-jeugd, noem 
het maar op. In 1971 stond Harry, 
samen met Herman van der Wijst, 
aan de wieg van het vrouwen-
voetbal bij Prinses Irene, dat nu op 
een zeer mooi niveau floreert; de 
vrouwen spelen in de hoofdklasse. 
Voor die tijd was Prinses Irene een 
mannenclub: “Veertien jaar heb ik 
het eerste dameselftal getraind. Ik 

heb ook een meisjesteam gehad. 
Dat team is nu Dames 3 en die 
vrouwen train ik nog steeds.”

Anno 2014 is Harry toezichthouder 
en zorgt hij er samen met Arnold 
van Tilburg voor dat iedere maan-
dag de ballen worden opgepompt. 
Op de woensdagen geniet Harry 
van de vijf- en zesjarige voetbal-
lertjes die op sportpark De Schellen 
komen uitproberen of voetbal een 
leuke sport voor hen is.  
Op zondagen kijkt de Prinses Ire-
ne-liefhebber graag naar de wed-
strijden van Dames 1. De grootste 
genietenis voor Harry is de grote 
bereidwilligheid van de vele vrij-
willigers die schuilgaat achter het 
goede bestuur. “Aan de bouw van 
het nieuwe clubhuis heeft iedereen 
meegeholpen. De voorzitter heeft 
net zo hard meegewerkt als andere 
vrijwilligers. Prinses Irene telt heel 
veel vrijwilligers. 
Ik ben er slechts één van. Ik ga 
geen andere namen noemen, want 
dan vergeet ik mensen. Ik doe het 
in ieder geval niet alleen, we doen 
het bij Prinses Irene samen”, be-
sluit Harry.

 Tekst: Matthijs van Lierop Foto: DMBK

NISTELRODE – De 73-jarige Harry Jansen is vijftig jaar kaderlid van voetbal- en korfbalvereniging RKSV Prinses Irene. Aanstaande vrijdag wordt 
hij daarom in het zonnetje gezet. Harry blijft bescheiden: “Ik doe het niet alleen. We doen het samen.”

Aan de bouw 
van het clubhuis 
heeft iedereen 
meegeholpen

“
KETELAARS VUURWERK 
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culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschKlankschalenconcert en ijssculpturen

Donderdag 11 december: Klank-
schalenconcert door Paul Vens, 
aanvang 20.00 uur. Kosten € 10,-.
Tibetaanse klankschalen zijn in staat 
een verfijnde trilling uit te stralen 
door een waaier van boventonen. 
Deze lang doorklinkende trillingen 
hebben een bijzonder aangenaam 
en ontspannend effect op de luis-
teraar. 

Workshop ijssculpturen maken 
op zondag 14 december. Aanvang 
14.00 uur.
In plaats van de gebruikelijke 

maandelijkse expositie geven we in 
december mensen de gelegenheid 
om zelf iets te maken. Ervaring in 
hakken is absoluut niet noodzake-
lijk. En breng een fototoestel mee, 
want na afloop is uw kunstwerk 
water. Een ervaren begeleider zal 
aanwezig zijn met materiaal voor 
iedereen. De kosten bedragen  
€ 27,50 per persoon, inclusief ma-
teriaal en drankjes.

Opgeven kan bij Liete Scheepstra 
(06-536 818 00). Ook voor verdere 
informatie kunt u daar terecht.

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

Advertorial

kerstmarkten en 
winterfairs

Wij zijn ongetwijfeld niet de enigen 
die rond deze periode met lijstjes en 
schema’s werken. Wat moeten we 
bestellen, wie plannen we wanneer 
in en wat gaan we presenteren op de 
diverse kerstmarkten en winterfairs? 

Op zondag 21 december is er dan ook nog een gezellige 
koopzondag op het plein bij de fontein en misschien ook wel weer 
een optreden van het prachtige koor, onder leiding van Mieke 
van Hoek, met tal van muzikale Heeschenaren. Zij brachten vorig 

jaar een bezoekje 
aan onze winkel 
met een prachtig 
kerstnummer. 
Een van de mooie 
momenten van het 
afgelopen jaar, maar 
er was ook een 
oma die op bezoek 
ging naar haar 
dochter in Sri Lanka 
met ‘onze’ kaas 

en een bliksembezoek van een aantal studenten uit Hongarije 
die niet naar huis gingen voordat ze Hollandse cheese hadden 
geproefd; ‘very nice’. En er waren de kaasfondue-liefhebbers van 
Sinterklaasavond, de racletters en uiteraard ook onze vele, lieve, 
vaste klanten, die ons voorzien van heerlijke verhalen, tips en 
die vooral wekelijks genieten van onze heerlijke producten. Wat 
een mooi gevoel om te weten dat heel veel mensen iets van Bon 
Fromage eten, cadeau geven en zo ook reclame voor ons maken. 

Volgend jaar hebben we iets heel bijzonders voor u in petto, 
maar eerst concentreren we ons op de feestdagen, althans de 
voorbereidingen hiervoor. Na het nieuwe jaar maken we weer 

nieuwe lijstjes en schema’s... maar vooralsnog genieten 
we eerst nog even van de kerstsfeer in onze winkels in 
Heesch en Oss.

Column
ton bens Advertorial

Al meer dan twintig jaar houdt 
Rattlesnake Shake een ongekende 
live reputatie hoog. De balans tus-
sen heftig en hitgevoelig is al jaren 
een schot in de roos en de in Oss 
gerijpte mannen weten telkens van 
elk optreden een spektakel te ma-
ken. De stijl laat zich het beste om-
schrijven als ‘Cock Rock’, rock met 
ballen dus! De set is opgebouwd 
rond een mix van pop/rockklassie-
kers, allen met de nodige jus over-
goten en gemanipuleerd zodat ze 
het label Rattlesnake Shake kun-
nen dragen.

Het uit Oss afkomstige Shirley 
Temple’s Pussy, is een post grunge 
tribute, met leden van Rattlesnake 
Shake, Astrosoniq en Marooned. 
Niet alleen een ode aan Stone 
Temple Pilots, maar aan zo’n beet-
je alles wat in de grunge scene een 
belangrijke rol speelt. Het huidige 
repertoire bestrijkt nu bands als 
Alice in Chains, Faith no More, 
Mental Hippy Blood, Soundgarden 
en The Tea Party. Waan je weer in 

de begin jaren negentig tijdens de 
hoogtijdagen van de grunge.

De zaal is open om 21.00 uur, 
vrij entree, info 0413-291575 of 
www.dezwaanlive.nl.

Rattlesnake Shake & 
Shirley Temple’s Pussy 
Café De Zwaan op z’n kop

HEESWIJK-DINTHER - Rattlesnake Shake en Shirley Temple’s Pussy tre-
den zaterdag 13 december op in café De Zwaan in Heeswijk-Dinther. 
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Out of Home formule award

Stationsplein 4 5384 BH HEESCH

  
 

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

Broodje hamburger 
Black Jack
Broodje hamburger 

Geldig t/m

31 december 2014

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

www.plazafoodforall.nl

Wij presenteren van 10 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.

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

Advertorial
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Twintig jaar geleden begon Adri-
aan de Wit als hobby bijzondere 
en antieke arrensleeën, voorzien 
van wieltjes, te verzamelen en met 
het verzorgen van ritten. “Door 

de gedeelde passie voor paarden 
en de mensport hebben we met  

elkaar besloten een stichting te vor-
men, waardoor het mogelijk werd 
de arrensleeën te gaan verhuren 
voor evenementen, als decoratie 
voor de detailhandel, als trouw- en 
rouwvervoer, voor open dagen, 
braderieën of voor fotoshoots. Als 
we een bijdrage kunnen leveren 
aan een sfeervolle kerst, dan zijn 
wij graag van de partij. De totale 
opbrengst van die verhuur komt 
weer terug in de stichting, om de 
collectie in perfecte staat te kun-
nen houden,” leggen de bestuurs-
leden Nancy de Wit, Mari van de 
Wetering, Ton van Zoggel en Adri-
aan de Wit uit. 

De arrensleeën zijn los te huur of 
met paarden én menner. “Al onze 
Haflingers en Belgische trekpaar-
den zijn getraind om in een drukke 
omgeving en bij veel lawaai de 
arrenslee veilig door de straten te 
trekken. Alle vier nemen we vrij om 
de vele verzoeken in te willigen. 
Dit jaar trekken we er in veertien 
dagen dertig keer op uit; van Brus-
sel naar Zeeland en van Ravenstein 
naar Limburg. Het hele jaar leven 

we toe naar Kerstmis, omdat het 
zo ontzettend leuk is om te doen!”

“Iedereen die mee wil rijden in 
onze kerstoptocht, 26 december, 

wordt verzocht om in kerstpak te 
komen. Onze paarden dragen een 
prachtig bellentuig en de arren-
sleeën zijn sfeervol verlicht en onze 
bijna 100 vrijwilligers dragen ook 
een kerstpak. Zo maken we met 
elkaar het romantische, sprook-
jesachtige kerstplaatje compleet,” 
besluit het viertal. 

lunch
diner
borrel
terras
feestje
open ma t/m zo 

van 10.00 tot 23.00 uur
www.bomenpark.nl

0412 473074

adv_demooibernheze.indd   1 12-05-14   20:54

Zondag 22 december: Joyeux Noël
HEESCH - Filmhuis De Pas in Heesch presenteert op zondag 22 december 
de film Joyeux Noël, met een introductie van de heer Henk Buijks.

De film werd genomineerd voor een Oscar in de categorie Beste Buiten-
landse Film. ‘In wezen zijn we allemaal hetzelfde, dus waarom blijven we 
elkaar afmaken?’ Dat is de vraag die de drie partijen zichzelf stellen op de 
kerstavond van 1914. En dus wordt besloten een wapenstilstand af te slui-
ten, 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 soldaten in wezen hetzelfde, in 
een oorlog is het helpen van de vijand blijkbaar 
nog altijd landverraad...

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. 

Vanaf mijn schrijfplek kijk ik naar het witte dak 
van de buren. Het is zondagochtend en het heeft 
zo te zien behoorlijk gevroren. Het is maar goed 
dat Sinterklaas zijn belangrijke taak inmiddels 
achter de rug heeft. Ik hoop dat we volgend jaar 
de discussie over de kleur van zijn knechten op 
een meer redelijke toon kunnen voeren.

We zitten dus inmiddels al weer volop in 
december. Alle clichés over hoe snel een jaar voorbijgaat, kun je weer 
overal horen en ze zijn maar al te waar. Soms lijkt de tijd wat trager 
te gaan. Hier in huis zien wij uit naar 16 december. Dan komt onze 
oudste dochter na drie maanden terug uit Zuid-Afrika. Ze heeft daar 
twee maanden vrijwilligerswerk gedaan en vervolgens een maand met 
een reisgezelschap rondgetrokken. Dankzij de zegeningen van Skype en 
Whatsapp hebben we best veel contact met haar gehad. Maar toch, we 
zien er naar uit haar volgende week dinsdag uit het vliegtuig te zien 
stappen. Pas als we haar kunnen omhelzen, zullen we weer het gevoel 
hebben dat de tijd voorbijgevlogen is. 

In de eerste twee maanden van 2014 heb ik in deze rubriek gedichten 
opgenomen uit mijn maandencyclus. In februari schreef ik: ‘In de loop 
van het jaar zal ik (mogelijk) ook de andere delen van deze cyclus 
plaatsen.’ Dat is er niet meer van gekomen. Deze keer doe ik het wel.        

December
Opnieuw is er zowat een jaar verstreken,
De kerstmisdeuntjes klinken overal.
De zoon van God ligt ook weer in zijn stal,
Al wordt steeds minder naar hem omgekeken.

Mijn pad liep deze tweeënvijftig weken
Soms over bergen en soms door een dal.
Mijn leeftijd steeg opnieuw met één getal,
Maar och, ik heb nog steeds geen hartgebreken.

Het jaar vergaat: de kans lijkt haast verkeken
Dat ik mijn doel dit jaar bereiken zal.
Het leek zo lang, maar is weer kort gebleken,
Ons leven lijkt een snelle waterval. 

Ik kan de tijd wel op mijn knieën smeken 
Maar weet al lang: dat helpt in geen geval.

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

mooi van hans manders

Het is elk jaar weer een spektakel alle arrensleeën op een rij te zien   Tekst: Hieke Stek

Rij maar mee in de arrenslee!

HEESCH - Stichting De Arrenslee is in 2010 opgericht om de prachtige collectie antieke arrensleeën van Adri-
aan de Wit in tact te houden, om in te kunnen zetten voor allerlei activiteiten, waaronder de kerstoptocht 
door Heesch. De stichting organiseert deze optocht al voor de 13e keer in Bernheze op 2e kerstdag. “Wil jij 
meerijden in deze bijzonder sfeervolle optocht, waarbij ook voor de inwendige mens goed gezorgd wordt? 
Dat kan. Kosten voor volwassenen € 7,50 en voor kinderen onder de 12 jaar € 5,-,” aldus het bestuur.

dress code: 
kerstpak!

‘met kerst gaat 
ons bloed sneller 
stromen’

D’N 
BOER 
OP

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

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

Loop eens even binnen of neem contact op met:

SAMEN MAKEN WE
HET VERSCHIL.

ELKE DAG OPNIEUW.

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

Dat kan!

Opgeven kan tot 15 december 
via mail: 
nancy@stichtingdearreslee.nl 
of telefonisch bij Adriaan: 
06-51 88 03 85. De route van 
de kerstoptocht staat op:
www.stichtingdearrenslee.nl.
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Health, Beauty, Care

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

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

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

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.

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Alhoewel het slechts chronologisch is, 
zijn we toch allemaal weer bezig met het 
afsluiten en opstarten van een nieuwe 
periode. Je hebt het gevoel dat je weer 
een nieuwe, frisse start kunt maken. 
Je maakt de balans op en stelt nieuwe 
doelen. Dat er veel gaat veranderen in 
de wereld, zien we om ons heen. We 
moeten samen de handen uit de mouwen 
steken en op een andere manier te werk 
gaan. Creatief en oplossingsgericht zijn. 
Elkaar helpen waar nodig, ieder op zijn 
of haar eigen manier. Zelfredzaamheid 

en samenredzaamheid zijn pijlers voor de toekomst. Er vallen veel 
zekerheden weg. We moeten ons niet teveel laten leiden door de waan 
van de dag, maar vooruitzien. Als ondernemer ben ik toekomstgericht 
bezig en probeer ik in te schatten waar de tijd naar toe gaat en waar 
de behoeften van de consument liggen. Ik moet wel zeggen dat het 
snelle schakelen in deze tijd je wel op scherp zet. Hierdoor heb ik 
mijn visie nog duidelijker in beeld gebracht en een volledig nieuw 
concept ontwikkeld. Om dit alles kracht bij te zetten en mijn bedrijf 

en medewerkers een spiegel voor te houden, heb ik me vervolgens 
aangemeld voor de landelijke Beauty award. Afgelopen week ontvingen 
we de heuglijke mededeling dat Medi Spa Annelies wederom is 
genomineerd voor Beauty Salon van het jaar. In 2011 zijn we in de 
top 6 geëindigd, in maart 2015 gaan we voor de award! Deze euforie 
zorgt gelijk voor een stimulans en motivatie om het nog beter te doen, 
met heel veel energie. Deze erkenning is niet voor mijzelf bedoeld, 
maar voor mijn bedrijf, personeel en voor mijn klanten. Voor nieuwe 
kansen en deuren die open gaan, terwijl ze anders gesloten blijven. 
Een bekroning op mijn levenswerk, waarin ik wil bijdragen aan de 
professionalisering van de beautybranche. De moraal van deze column 
is eigenlijk dat afwachten of laten gebeuren niet altijd de beste optie is. 
Neem de toekomst in eigen hand en ontdek de mogelijkheden die er 
zijn. Schud oude ballast van je af en sta open voor vernieuwing. Ga mee 
met de tijd zoveel je kunt, maar wel op een manier die bij jou past. Stel 
je positief op. Accepteer wat is, laat gaan wat was en heb vertrouwen in 
wat gaat komen. Wat is jouw doel?

Ik wens jullie allen fijne feestdagen en een vernieuwend 2015 toe!

Groet, 

wat zal 2015 brengen?

Medi Spa

Het opgehaalde collectegeld wordt 
besteed aan onderzoek (voor een 
beter leven nu en een toekomst 
zonder MS), begeleiding en voor-
lichting.

Het Nationaal Fonds MS bedankt 
alle gevers en collectanten, die ook 
dit jaar weer door weer en wind op 
pad zijn gegaan, hartelijk voor hun 

bijdrage. De collectant gemist? 
Dan kan alsnog een bijdrage wor-
den overgemaakt op giro 5057 te 
Maassluis.
Wie de collecte van volgend jaar 
wil ondersteunen als collectant, 
kan contact opnemen met het 
Nationaal MS Fonds, tel. 010-
5919839 of via 
www.nationaalmsfonds.nl.

opbrengst collecte 
Nationaal Fonds MS

NISTELRODE/HEESCH/HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de collecteweek 
van het Nationaal MS Fonds is in Heeswijk-Dinther € 429,-, in Heesch 
€ 1110,- en in Nistelrode € 1253,- opgehaald.

Van Wetten
Is het kappersvak 
geknipt voor jou?

De avondopleidingen 
2015 starten medio 
januari

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

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

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

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

HEESCH - Vrijwilligers van zie-
kenvereniging Horizon Heesch 
hebben vorige week verschillende 
gratis pakjes uitgedeeld. 

Dit werd mogelijk gemaakt door 
de organisatie ‘Klaasje’ uit Oss. Pe-
tra van Buuren en Ilse van den Berg 
van die organisatie, hebben heel 
goede contacten met de goedhei-
ligman uit Spanje. Zodoende wis-
ten ze ook een aantal pakketjes 
voor leden van de doelgroep van 

de Heesche ziekenvereniging te 
bemachtigen! Vlak voor de ver-
jaardag van Sinterklaas werden 
verschillende mensen extra ver-
rast met een pakketje, waarvoor 
ze de ondertussen weer huiswaarts 
gekeerde Spanjaard van Turkse af-
komst erg dankbaar zijn.

Klaasje uit oss helpt 
Heesche Horizon

vooR de BeauTy awaRd iN de Regio zuid ziJN geNoMiNeeRd:

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

from A to Beautiful

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

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

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

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

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

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

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

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

Uw huid verjongt van binnenuit!

Meer informatieMeer informatie

De jeugdigheids- 
innovator voor het 

gezicht.
De slankheidsactivator 

voor het lichaam.
Laarhof 22 - 5388 GX Nistelrode

info@salonintense.nl - www.salonintense.nl

Open Dag
12 december

9.00 - 18.00 uur

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 

In de categorie Beste schoonheidsspecialist
iNTeNSe SKiN aNd Body iMPRoveMeNT
Karin Manders – Nistelrode - www.salonintense.nl

In de categorie: genomineerden Beauty Salon groot 
(vanaf 3 medewerkers)
Medi SPa aNNelieS
Annelies Aarts - Vorstenbosch – www.annelies-aarts.nl

Twee bijzondere nominaties in Bernheze die wij op de voet zullen volgen. Van harte gefeliciteerd Annelies en Karin.
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I’m dreaming…

Kerst 
Kroonjuweeltjes
per 4 stuks
6,80

U kunt blĳ ven dromen maar het is handiger om alvast over uw Kerstbestelling 
na te denken. U kunt onze kerstbestellĳ st downloaden van de website 
of meenemen uit de winkel. Of plaats uw bestelling rechtstreeks in 
                                                         onze webshop op www.debakkerslamers.nl

Want wie wat bestelt, 
     heeft wat met de kerstdagen.

de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

Bitterkoekjesstol  
9,95

Hazelnoot- 
slagroomtaartje
met chocoladekrullen 
14,50

Marsepeintaart, 
’n heerlĳ ke vulling van aardbei&kirsch 
8-10 personen 
23,60

Chocolademoussetaart
8-10 personen 
23,60

Nougatinetaart 
hazelnootschuimplakken, 

luchtig geklopte room
14,50

Kerst engeltje
Luchtige crème met 
’n vulling van chocolademousse
2,50

Chocolade
kerstman 

8,95
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BernHeZefamILIeBerICHten NIEUWS: uitvaartzorg van Tilburg 
maakt online condoleren mogelijk

Online condoleanceregisters be-
staan al langer, maar bieden vaak 
weinig mogelijkheden en voor na-
bestaanden kan het een flinke be-
lasting zijn om een register aan te 
maken. 
Daarnaast weten bekenden het re-
gister vaak niet te vinden of weten 
zelfs niet van het bestaan. Deze 
problemen en zorgen wil Uitvaart-
zorg Van Tilburg graag wegnemen 
en heeft daarom een eigen pagina 
binnen haar website aangemaakt 
waarop condoleanceregisters ge-

plaatst kunnen worden.
De speciale herinneringspagina 
wordt door Uitvaartzorg Van Til-
burg voor haar klanten opgezet en 
kan naast persoonlijke informatie 
en een foto ook informatie over de 
uitvaart bevatten en de rouwkaart. 
Iedereen kan deze pagina bezoe-
ken en mooie herinneringen aan 
de overledene achterlaten, even-
tueel met foto, of condoleances 
overbrengen aan de nabestaan-
den. Deze dienst biedt Uitvaart-
zorg Van Tilburg kosteloos aan.

De pagina blijft zich ontwikke-
len, waarbij nieuwe mogelijkhe-
den toegevoegd gaan worden. Zo 
kan er in de toekomst een herin-
neringsboek gedrukt worden met 
daarin alle geplaatste berichten en 
foto’s.

Over uitvaartzorg Van Tilburg
Ooit opgericht door grootvader 
Toon, is Uitvaartzorg Van Tilburg 
een echt familiebedrijf. Inmiddels 
staat het bedrijf met Gijs en Bart 
onder leiding van de derde gene-
ratie. 

Wilt u graag meer informatie over 
het online condoleanceregister of 
een vrijblijvende afspraak? Bel dan 
0486 414519 of bezoek de web-
site 
www.uitvaartzorgvantilburg.nl.

SCHAIJK – uitvaartzorg Van Tilburg uit Schaijk biedt sinds kort een nieuwe service: het online condolean-
ceregister. Via de website www.uitvaartzorgvantilburg.nl kan een persoonlijke herinneringspagina worden 
aangemaakt waarop bezoekers berichten achter kunnen laten.

Past. van Winkelstraat 42b
5374 BK Schaijk
0486 414519
info@uitvaartzorgvantilburg.nl
www.uitvaartzorgvantilburg.nl

Bart en Gijs van Tilburg

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van ge-
boorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel meer. 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 
Laat u eens informeren over de mogelijkheden. T. 0412-795170.

De klucht speelt zich af in een klein 
dorpje met een kleine buurtsuper. 
Alles gaat zo zijn gangetje, totdat 
er een grote moderne supermarkt 
komt. En hoe zal het de buurtsuper 
dan vergaan? 

Dat is de vraag van Piet en Nel die 
de buurtsuper runnen. Dit wordt 
een moeilijke klus; gaan ze failliet 

of toch niet? Een stuk met veel 
humor voor een avondje lekker la-
chen. Aanvang 20.00 uur, entree 
€ 5,- inclusief koffie/thee. Kaart-
verkoop een uur voor de voorstel-
ling aan de zaal.
Voorverkoop vanaf 10 december 
bij Wim Koenen, Tramstraat 7, 
0412-611408 en Jan de Vocht, 
Kantje 12, 0412-611611.

Klucht ‘Kolder in de 
Polder’ in CC Nesterlé

NISTELRODE - ‘Kolder in de Polder’ is de titel van het stuk dat toneel-
groep ‘Van alles we’ van de KBO Nistelrode op zaterdag 20 december 
opvoert in CC Nesterlé in Nistelrode. 

lezing antoine Bodar over Franciscus

In november 2013 reisde Antoine 
Bodar naar de Italiaanse regio Um-
brië voor de filmopnamen van een 
driedelige serie over Franciscus 
van Assisi. Als vervolg op de serie 
schreef hij het boek ‘Bodar door 
het land van Franciscus’.
Sinds 13 maart 2013 kennen we 
Jorge Mario Bergoglio als paus 
Franciscus. In ‘Bodar door het land 
van Franciscus’ treedt Antoine Bo-
dar in de voetsporen van de naam-

gever van de paus: Franciscus van 
Assisi (1182-1226). Bodar neemt 
de lezer mee naar de plaatsen en 
het landschap waarmee de heilige 
zich verbonden voelde.
Franciscus van Assisi staat bekend 
als bestrijder van armoede. In Um-
brië onderzoekt Bodar zijn tijd, zijn 
roeping, zijn bekering en zijn bele-
ving van God. Tegelijk legt hij de 
verbinding met de huidige paus, 
die de deemoed met zijn naamge-

ver deelt. Bodar heeft het verhaal 
over Franciscus opgebouwd als een 
drieluik. Het eerste luik vertelt over 
de rijke jongeling die zich bekeert, 
het tweede gaat over zijn loutering 
en verlichting en het derde over 
zijn stigmatisering en lijdensweg. 
Antoine Bodar is kunsthistoricus en 
priester en bekend van zijn media-
optredens over onder andere de 
kerkelijke actualiteit.

De lezing begint om 14.00 uur, de 
entreeprijs bedraagt € 7,50 (in-
clusief koffie/thee), te betalen ter 
plaatse. Reserveren via 
administratie@bernemedia.com.

HEESWIJK-DINTHER - Antoine Bodar is zaterdag 13 december te gast 
voor een lezing bij Boekhandel Berne in Heeswijk-Dinther. Hij komt 
naar aanleiding van zijn nieuwe boek ‘Bodar door het land van Francis-
cus. Een spirituele gids voor umbrië’.

www.mooinisseroi.nl
INFoRMeeRT, BoeIT eN INTeReSSeeRT

Zet al ruim acht jaar Nistelrode op de kaart

Een aandeel in elkaar.

Afscheidsreceptie
Op dinsdag 23 december gaat onze zeer gewaardeerde
collega Henk de Koning met pensioen.

Graag nodigen wij alle relaties van Henk, en hen die Henk een warm

hart toedragen, uit om hem persoonlijk een hand te schudden.

 

U bent hiervoor van harte welkom op dinsdag 23 december van  

09:00 uur tot 17:00 uur op het Rabobank-kantoor in Heeswijk-Dinther, 

Plein 1969 1 te Heeswijk-Dinther.

Directie Rabobank Oss Bernheze

www.rabobank.nl/ossbernheze

Afscheidsreceptie Henk de Koning.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 12 t/m 18 december

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

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

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

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 Zwitserse 
Caiserbollen

     voor 1,00

Bij aankoop van 

4 Appel-
strudels

Bakje vanillesaus 

GRATIS

De kerstlijsten liggen weer voor u klaar

500 gram 
  runderschnitzels € 7,25
Rundervinken            4 + 1 gratis
100 gram schouderham € 1,39 

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

info@ceelengroentefruit.nl

Bestel tijdig uw kerstbestellingen

Mandarijnen kistje € 2,95
Broccoli 500 gram € 0,98
Waldorf salade 200 gram € 1,75

5,95
Nu

WEIHNACHTSSTOLWEIHNACHTSSTOL

Brabants beste!

Bekroond met 5 sterrenBekroond met 5 sterren

Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402

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

Open Dag in Kerstsfeer
13 december 2014
10.00 - 16.00 uur

Op onze open dag demonstreren wij diverse 
behandelingen. Daarnaast adviseren wij u graag in 
haarmode, visagie, permanente make-up en voeding.

Onder het genot van een kopje koffie en glühwijn 
maken we er een gezellige dag van.

Rianne en Maarten Tekst: Carla Admiraal Foto: Lianne Gabriels

Twee ondernemers bundelen 
krachten in één pand

De ondernemers Maarten Boeijen 
en Rianne van Schijndel kennen 
elkaar al een aantal jaren. Rianne 
heeft al 13 jaar haar eigen onder-
neming en had tot voor kort haar 
kantoor aan huis, in Heeswijk-
Dinther. Maarten startte in 2010 
zijn eigen bedrijf en werkte vanuit 
een pand in de J.F. Kennedystraat 
in Heesch. Rianne: “Ik heb vroe-
ger voor een accountantskantoor 
gewerkt, maar toen ik kinderen 
kreeg ben ik mijn eigen bedrijf ge-
start. In de loop der jaren bouwde 
ik een mooie klantenkring op. Mijn 
motto is altijd geweest: ‘Betaalbaar 
en toegankelijk’, en dat staat, ook 
in deze samenwerking, nog steeds 
hoog in het vaandel.” 
Maarten, een geboren en getogen 
Ossenaar, woont al vanaf 1995 in 
Heesch, startte in 2010 zijn eigen 
kantoor en is lid van het Register 
Belastingadviseurs. Beiden wer-
ken voor dezelfde doelgroep, na-
melijk het MKB, dat varieert van 
eenmanszaken, VOF’s tot BV’s en 
stichtingen, zowel profit als non-
profit. Ook startende onderne-
mers zijn van harte welkom op dit 

kantoor. De financieel specialisten 
hanteren dezelfde werkwijze en 
berekenen nagenoeg dezelfde ta-
rieven. Rianne: “Wij vullen elkaar 
goed aan en zo is het idee ontstaan 
om onze samenwerking verder uit 
te breiden. We gaan door als twee 
zelfstandige bedrijven, we blijven 
ons eigen werk doen, maar wel op 
één adres. We behouden onze ei-
gen klanten en bij nieuwe klanten 
kijken we wie wat het beste kan 
doen.”

Complete begeleiding
Wat doet een administratiekan-
toor nu allemaal? Maarten: “Een 
administratiekantoor verzorgt o.a. 
de administratie van een bedrijf of 
particulier. Dat wil zeggen dat we 
de financiële administratie verzor-
gen en aansluitend de belasting-
aangiften zoals omzet,- inkom-
sten,- en vennootschapsbelasting. 
Verder geven we ook adviezen in 
overige fiscale zaken en bankza-
ken. Kortom, de complete begelei-
ding van de ondernemer.” Rianne 
ziet zichzelf en haar collega ook 
regelmatig in de rol van mediator 

en budgetcoach. “Dat is ook het 
mooie aan dit werk, we zijn een 
vraagbaak op financieel gebied.” 
Op het kantoor heerst géén 9 tot 
5-mentaliteit. “We zijn altijd be-
reikbaar en - indien gewenst - ko-
men we naar de mensen toe. We 
hebben een behoorlijk netwerk 
opgebouwd en werken regelmatig 
samen met andere administratie- 
en accountantskantoren en fisca-
listen, waardoor we ook grotere 
bedrijven kunnen ondersteunen. 
Advies op maat, dat is waar we 
naar streven”, besluiten Maarten 
en Rianne.

MaBo adMiNiSTRaTie 
& advieS
RvS adMiNiSTRaTieve 
dieNSTveRleNiNg
De Morgenstond 35b
5473 HE Heeswijk-Dinther
Maarten Boeijen, 
tel. 06-15 20 34 22.
Rianne van Schijndel, 
tel. 06-12 47 14 32.
www.mabo-administratie.nl

HEESWIJK-DINTHER - Sinds 1 september 2014 hebben Maarten Boeijen van MaBo Administratie & Advies 
en Rianne van Schijndel van RVS Administratieve Dienstverlening hun ondernemingen ondergebracht in een 
pand aan De Morgenstond in Heeswijk-Dinther. “Twee ondernemingen, één pand. We bundelen zo onze 
krachten en delen tegelijkertijd de kosten.”
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Sint Nicolaas-
drive groot succes

HEESCH - In Heesch werd woens-
dag 3 december traditiegetrouw 
de jaarlijkse Sint Nicolaasdrive 
van de plaatselijke bridgeclub ge-
houden. 

Zesentwintig paren hadden zich 
voor deze middag aangemeld. In 
volgorde van inschrijving werden 
zij ingedeeld, 14 paren in de Sin-
terklaaslijn en 12 paren in de Zwar-
te Pietlijn. Er stond een mooie prij-
zentafel klaar en men had de hulp 
ingeroepen van Tiny van Erp, die 
meteen na het spelen een uitslag 
kon geven. 
Bij binnenkomst kreeg iedere 
bridger een consumptiebon en 
er was wat lekkers bij de koffie. 
Gedurende de middag waren er 
enkele hapjes. Ook Corrie was er 
weer om te helpen. Door haar ver-
liep de middag gesmeerd en kon 

iedereen snel aan de bar geholpen 
worden.

De uitslag was in beide lijnen een 
verrassing: 
Eerste in de A-lijn werd het paar 
Maria Mauriks en Mieke Schram 
met een score van 63.89%.
In de B-lijn scoorden Piet en Phi-
lomene van Kuppeveld het beste: 
62.92 %.
Beide paren gingen met een mooie 
prijs naar huis. Verder vielen de 
prijzen op de spelers die als vierde, 
achtste of twaalfde eindigden. Ie-
dereen kreeg na afloop nog een 
banketstaaf mee naar huis.

Kerstviering 
KBo Nistelrode
NISTELRODE - KBO Nistelrode 
houdt vrijdagmiddag 19 december 
haar kerstviering in CC Nesterlé. 
Aanvang 13.30 uur. Entree voor 
leden € 2,00, introducées € 7,00. 

Om 13.30 uur opent het senio-
renkoor met enkele kerstliede-
ren, waarna pastoor Ouwens een 
kerstgedachte zal uitspreken. Ad 
de Laat verzorgt een kerstverhaal. 
Daarna volgt het optreden van de 
toneelgroep ‘Van Alles Wè’ met 
een blijspel. 
Voor een drankje en een hapje 
wordt gezorgd. De middag is om 
17.00 uur afgelopen.

De aanmeldstrook kan tot 15 de-
cember ingeleverd worden bij het 
secretariaat aan de Hoogstraat 14 
of in de brievenbus van CC Nes-
terlé. Mailen naar 
kbo.nistelrode@home.nl kan ook.
Let op: er zijn maximaal 250 plaat-
sen.

Creativiteit 
KBo-ers te kijk 
in Heesch

HEESCH - Als onderdeel van KBO-
Heesch exposeren creatieve KBO-
ers hun kunstuitingen op ver-
schillende plaatsen in De Pas en 
zorgcentrum Heelwijk in Heesch. 

Om de drie maanden wordt de ex-
positie gewisseld. Ter illustratie een 
overzicht van wat tot aan de Car-
naval te bekijken is.
Zorgcentrum Heelwijk, eerste ver-
dieping: mevrouw A. Attevelt win-
tertaferelen, mevrouw N. Cornelis-
sen borduurwerk, de heer J. v.d. 
Steeg herfsttaferelen.
Tweede verdieping: de heer Th. 
v.d. Biezen Wasvrouw, eettafereel, 
huifkar, dooptafereel en wanmo-
len, mevrouw G. Leeyen kleine 
stillevens.
In de vitrine: mevrouw A. Attevelt 
3 D-kaarten.
De Pas: De Goei Kamer: de heer J. 

v.d. Wiel wintertaferelen.
De Deel: mevrouw N. Cornelissen 
gebouwen, mevrouw N. School  
gebouwen.
De Dorsvloer: de heer Th. Key-
zers bomen: mevrouw A. Attevelt: 
bomen. De heer Th. v.d. Biezen: 
knotwilgen.
De Misse: mevrouw M. Kappen: 
quilts. Creapas, mevrouw J. v. Box-
tel fruit: mevrouw J. Cuppen fruit.
Den Herd: de heer J. Attevelt: die-
ren.
In de grote vitrine: glasweken van 
mevrouw T. Smits-v.Velzen
In de kleine vitrine: werk van me-
vrouw Altenburg.
In de vitrine van de Rabobank: 
werk van de heer J. Attevelt

Deelnemers die zich willen aan-
melden, kunnen contact opnemen 
met de heer Van de Akker, tel. 
0412-451671 of met mevrouw 
Weigergangs, tel. 0412-452432.

Kerstviering 
KBo dinther
HEESWIJK-DINTHER - De kerstvie-
ring van KBO Dinther wordt dins-
dag 16 december van 13.30 tot 
17.00 uur gehouden in De Toren. 

Het boordevol programma start 
met een openingswoord door 
voorzitter Willy van der Steijn.
Daarna kan er genoten worden 
van kerstzang door koor Cantan-
do, een kerstgedachte door pas-
toor Jansen, het dwarsfluitduo 
Mirthe Manders en Suzan van 
den Broek, het parochieel kwin-
tet en het kerstspel ‘Geef en kijk 
niet om’, waaraan de spelers Ans 
van de Schoot, Riek van de Boom, 
Netty Kuijpers, Harry van de Meer-
akker, Sonja van den Berg, Piet 
van de Ven en Anny van Dijk hun 
medewerking verlenen, met regis-
seur Ger Sanders, souffleuse Tiny 
van den Brand en licht en geluid 
van Hans van den Hurk. In dit to-
neelstuk gaat het over de verwik-
kelingen rond een kerstactie om 
babykleertjes in te zamelen en op-
nieuw uit te delen. De ontvangst 
is met koffie/thee met kerstbrood 
en de afsluiting met koffie/thee 
met worstenbrood. Opgeven kan 
voor 14 december bij Anny van 
den Broek, Irenestraat 13 (vol is 
vol). Voor de middag wordt een 
bijdrage gevraagd.

KBO Bernheze
KBo BeRNHeze
Feestelijk en creatief actief

V.l.n.r.: Mieke Schram, Maria Mauriks, 
Philomene en Piet van Kuppenveld

Collecte voor kinderen in Burkina Faso 

Bron foto’s: www.adventsactie.nl

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Tijdens de vieringen van 13 en 14 december in de 
parochies van Heeswijk, Dinther en Loosbroek wordt in het kader van de adventsactie een 
tweede collecte gehouden voor onderwijs aan kinderen in Burkina Faso.

In dit straatarme West-Afrikaanse land zijn 600 goudmijnen. 
Daar zoeken tienduizenden mensen in erbarmelijke omstandig-
heden naar het kostbare goud. Onder hen zijn naar schatting 
20.000 kinderen oftewel: zandmannetjes. Zij tikken namelijk de 
hele dag in de brandende zon steen tot gruis of dalen aan tou-
wen af in de onveilige, diepe mijnschachten. 
‘School’ is voor deze ‘zandmannetjes’ ver weg. Driekwart van 
deze kinderen gaat nog wel naar de basisschool, maar daarna 
willen veel ouders dat hun kinderen geld verdienen. Zo belan-
den duizenden kinderen in het hete zand van de goudmijnen.

Adventsactie
Adventsactie ondersteunt drie jaar lang de oprichting en ont-
wikkeling van het middelbaar onderwijs in het dorpje Namsigui. 
Het hoofdgebouw en enkele kamers voor de leerlingen zijn in 

2013 gerealiseerd. Met de opbrengst van dit jaar wordt de school uitgebreid met leraren-
woningen, een hangar en zonnepanelen. 
Door de bouw van lerarenwoningen zijn de leraren altijd ter plaatse, zodat de kinderen ge-
garandeerd zijn van onderwijs. De lokale bevolking bouwt met de bouw van de woningen 
en de hangar ook aan de lokale economie. In totaal is er € 85.000 nodig. Adventsactie wil 
dit tweede jaar € 30.000 bijdragen. 

Meer informatie is te vinden op www.adventsactie.nl.
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TweeGENERATIES
wim en eva Roefs:
twee generaties fotografen
BeideN SPReKeN iN BeeldeN 
eN ToCH aNdeRS

Wim is bijzonder trots op dochter 
Eva. Haar directe manier van wer-
ken en de prachtige resultaten zijn 
bijna jaloersmakend. Eva op haar 
beurt is trots op vader Wim, die 
vooral in zijn vrije werk laat zien 
hoe bijzonder hij is als fotograaf. Blij 
is ze ook met de kansen die haar 
geboden worden en de adviezen 
die ze krijgt, waar nodig. Nooit on-
gevraagd!

De omweg
Foto’s waren voor Wim aanvanke-
lijk ondersteunend lesmateriaal bij 
het onderwijs in aardrijkskunde en 
geschiedenis. De sprekende foto’s 
maakte hij overal waar hij kwam, 
tot in Indonesië toe. Tot het kwartje 
viel! Fotografie was meer dan les-
materiaal. Hij besloot naar de Aca-
demie voor Fotografie te gaan. 
Twee dagen per week naar Am-
sterdam en drie dagen werken bij 
Studio van Assendelft. Ondertus-
sen werd hij vader van drie kinde-
ren. Wim: “Bij mijn werk is inhoud 
bijna belangrijker dan de techniek. 
Meestal wordt de situatie in scène 
gezet. Een broodfotograaf die de 
ideeën van anderen uitwerkt in 
beelden.” 

Direct
De fascinatie voor de omgeving en 
hoe daar via fotografie haar eigen 

waarheid in weer te kunnen geven, 
was voor Eva al vroeg reden om 
op de Kunstacademie fotografie te 
willen studeren. Daar heeft ze kei-
hard voor gewerkt en nu staat ze 
op het punt af te studeren. Voor 
haar studie wordt per project het 
onderwerp geanalyseerd en be-
studeerd vóórdat het eindresultaat 
in beeld wordt gebracht. Eva: “De 
weg naar het resultaat en de ont-
wikkeling daarin zijn belangrijk. Het 
onderwerp ligt soms heel dichtbij 
en daar maakt de mens onderdeel 
van uit, dat verhaal wil ik vertellen. 
De camera is daarbij het medium. 
Ik fotografeer al jaren mijn twee-
lingbroer Ludo, bijvoorbeeld. Daar-
over vertel ik mijn verhaal. En door 
de fotografie ga ik ook daar op een 
andere manier naar kijken.”

Eigen weg
Vader en dochter bezochten samen 
steden en zagen dezelfde dingen, 
maar benadering van het onder-
werp en de beelden zijn verschil-
lend. Eva volgt haar eigen weg, 
zoals Wim deed toen hij besloot 
fotograaf te worden. Voor Eva ligt 
de toekomst open met veel kansen 
dankzij haar talent. Het talent van 
Wim was basis voor de mogelijk-
heden. Het talent van de twee ge-
neraties is identiek. Het tijdsbeeld 
zorgt voor grote verschillen.

Wim en Eva  Tekst: Martha Daams Foto: Ludo Roefs

Tweelingbroer Ludo  Foto: EvaToontje  Foto: Wim

LOOSBROEK – Het leven van Wim en Eva Roefs bestaat uit ‘verbeel-
ding’. Vader en dochter zijn gepassioneerde fotografen met elk een ei-
gen manier van werken en denken. Toch hebben ze één overeenkomst; 
ze houden van mensen.

‘Vader en dochter zagen dezelfde dingen; 
de beelden zijn verschillend’

Merk  KM Jaar  Prijs  
Audi A1 1.2 TFSI Pro Line Business S Navi Xenon 16.677 km 01/2013 17.250,-
BMW 320 320d Executive Navi LMV Leder Clima LMV 94.720 km 06/2009    14.450,- 
Mazda 5 1.6 CiTD Business 7-pers Climate Cruise LMV 63.211 km 04/2011  14.850,-
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Edition Pdc 6-Bak 17” LMV 31.126 km 03/2012   13.750,-
Opel Astra 1.6 Cosmo Clima Full map Navi Xenon pdc 45.656 km 01/2011   11.900,-
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 997 4S Navi Leder Xenon 164.322 km 02/2006  43.000,-
Renault Megane 1.6 Business Sport Leder Full map navigatie 42.954 km 11/2009   9.900,-
Renault Megane 1.2 TCe Dynamique Navi Leder/Alcantara 18.916 km 06/2012   14.900,-
Renault Scenic 1.2 TCe Bose Navi Parkcam Leder (Nieuw Model) 16.785 km  12/2012 17.750,-
SEAT Leon 1.2 TSI Ecomotive COPA Climate Cruise LMV 40.781 km 02/2012   12.450,-
Skoda Roomster 1.6-16V Elegance Clima Cruise Pano-dak Pdc Lmv 70.291 km 12/2009   8.850,-
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5 drs DEALER ONDERHOUDEN! 40.223 km 09/2011   5.250,-
Suzuki Swift 1.3 Exclusief  Automaat, Airco, Easy entry 89.621 km 04/2008   6.750,-

Merk  KM Jaar  Prijs
Volkswagen Eos 2.0 TDI 140 pk Highline Clima Leder Pdc 59.844 km 06/2007   14.150,-
Volkswagen Golf 1.4-16v Sport Cruise LMV Alcantara  54.318 km 09/2011  11.150,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion-Edition 5drs Navi Cruise Clima 85.726 km 07/2011   13.990,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5drs Navi Ecc leer 80.629 km 06/2010   13.250,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5drs Navi Clima LMV 32.765 km 09/2012 15.700,-
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI Comfortline Clima Cruise LMV 74.735 km   06/2010  12.150,-
Volkswagen Polo 1.6 TDI Comfortline 5drs Clima Cruise S&S 25.341 km 12/2011 12.450,-
Volkswagen Polo 1.6 TDI Highlines 5drs Ecc Cruise S&S LMV 83.502 km 12/2010 11.450,-
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic Clima Pdc telefoon LMV 35.227 km 02/2010   12.150,-
Volvo C30 1.6D DRIVe Momentum Clima Leder Cruise 64.247 km 08/2010  12.650,-
Volvo S40 2.0D 136 pk Summum Leder Clima Xenon 69.012 km 03/2009   13.450,-
Volvo V50 1.6D DRIVe Momentum Clima Leder Cruise 134.281 km 07/2009   9.650,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI Comfl ine BlueMotion 5drs Clima Navigatie 55.492 km 02/2011 14.850,-

Opruiming winterbandensets

voor de Alto, Pixo, Aygo, C1 en 107

Jonge hippe auto’s, scherpe internetprijzen

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

06 17 22 63 92 - www.rsautomobielen.nl

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

Vanaf € 300,-

OP=OP!

VERWACHT

VERWACHT

VERKOCHT

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 – 455835  |  M: 06 – 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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De chafi ng dish zal zeker het kerstdiner van Monique warm houden 
 Foto: Ad Ploegmakers

Omdat zowel pastoor Van Dijk als 
Annemie Bergsma verhinderd wa-
ren, nam dirigent Gerard Bierman 
de honneurs waar en overhan-
digde de oorkondes en de daarbij 
behorende medailles. Ook kregen 
beide dames een blijvend aanden-

ken en een mooi boeket bloemen 
aangeboden.

Na de felicitaties volgden - onder 
het genot van koffie met gebak - 
samen met de familie nog een ge-
zellig samenzijn.

Robijnen jubilarissen 
dameskoor Heesch

HEESCH - Na een korte repetitie op 25 november, werd de ruimte met 
een bloemetje sfeervol ingericht en werden Lenie Ruigrok en Toos van 
de Pas, tot hun grote verrassing, gehuldigd in verband met hun 40-jarig 
lidmaatschap van het dameskoor Heesch. Nog groter was hun verba-
zing toen beider families ook binnenkwamen.

Jubilarissen dameskoor Heesch Foto: Harry Smits

Monique van eijck wint chafing 
dish bij Slagerij Rini van esch

HEESCH - Zoals eerder te lezen 
was in de column in DeMooiBern-
hezeKrant en te zien in de winkel 
aan ‘t Dorp in Heesch, verloot Sla-
gerij Rini van Esch elke twee we-
ken een chafing dish.

Bij aankoop van een actieproduct 
mag de koper zijn naam op de bon 
zetten en elke twee weken wordt 
er een winnaar gekozen die een 
mooie chafing dish wint.

Vorige week was er weer een win-
naar: Monique van Eijck. Zij heeft 
uit handen van Rini de chafing dish 
ontvangen.
Op zaterdag 13 en 20 december 
worden de twee laatste winnaars 
getrokken, meedoen kan dus nog. 
De acties van deze week zijn: ham-
burgers en biefburgers.

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

creatieve
oplossingen
Buro Tweevoud is een 
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.

FoToCluBBernheze

mijn naam in Jan Vloet (70 jaar) en ik woon in 
schaijk. mijn belangstelling voor de fotografie 
ontstond al toen ik op 12-jarige leeftijd een agfa 
box camera kreeg en de hiermee gemaakte film/
foto (6x9) ontwikkelde en afdrukte in een door 
mij provisorisch gemaakte doka. op latere leeftijd 
verschoof het fotograferen enigszins naar de 
achtergrond vanwege gezin en werk.
na mijn pensionering realiseerde ik mijn reeds lang 
gekoesterde wens om te voet naar santiago de 
compostela te gaan. een tocht van 4 maanden, 
waarbij het ontmoeten van mensen centraal 
stond. een digitale compact camera maakte een 
belangrijk onderdeel uit van mijn rugzak en de 
belangstelling voor de fotografie was (opnieuw) 
geboren! na mijn thuiskomst attendeerde piet (van 
helvoort) - we kennen elkaar al meer dan 45 jaar - 
mij op de fotoclub van bernheze en ik ben meteen 
lid geworden. het is een actieve club, met een 
diversiteit aan leden en met een positief kritische 
houding. Ik doe hier veel inspiratie op en leer er heel 
veel van. alhoewel ik geen uitgesproken voorkeur 
heb, gaat mijn belangstelling vooral uit naar natuur 
en alles wat zich op straat afspeelt.

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN 
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE. 

Jan vloET

Vrouw in Senj

‘Straatfotografie’ in Santiago de Compostela

Politie in actie in Ljubljana

Ljubljana

Opdracht: herfstfoto (Noord-Limburg) 

Herpen, winter op de Erfdijk Volksdansers in Duga Resa 

U kUnt de Volgende 
WINNAAR ZĲ N!

De accountant 

in o.a. Heeswijk-Dinther!
Zekerheid voor uzelf en voor uw onderneming

Vestiging
Heesch
Geffen
Heeswijk-Dinther

Al meer dan veertig jaar 
staat onze deur open voor 
iedereen met vragen over 
administratieve, personeels- 
en/of belastingzaken. Wij 
houden de lijnen kort, 
hebben informeel contact 
met onze klanten en in 
samenspraak wordt snel 
ingespeeld op allerlei 
vraagstukken.  Bel of mail 
ons gerust voor het maken 
van een vrijblijvende 
afspraak.

Bezoekadres
Cereslaan 4
Dorpstraat 43
Plein 1969 1a

Postadres
Cereslaan 4
5384 VT
Heesch

T 0412 - 45 90 00
F 0412 - 45 90 01
E info@soestacc.com
W www.soestacc.com
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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.

vijf sterren voor weihnachtsstol van echte Bakker 

De bakkers draaien het deeg met 
heerlijke vruchten tot een Brabant-
se beste Weihnachsstol. In Brabant 

zijn ze met maar liefst 8.1 punten 
als beste geëindigd, met vijf ster-

ren, 0,3 punt van de landelijke 
podiumplaats verwijderd. Michel: 
“We stijgen elk jaar in de punten 
en de laatste 5 jaar draaien we in 
de top mee. Van de 200 deelne-
mers zijn we al jaren bij de beste 
10, waarvan we dit jaar landelijk 
de vierde plaats behaald hebben. 
De lat ligt echt heel hoog”, voegt 
Michel er nog aan toe, maar vindt 
het een leuke uitdaging om die 
nummer een te behalen. Het resul-
taat van dit jaar is hoopgevend, ze 
stijgen continue in de ranglijst. 

Nu Sinterklaas naar huis is en de 
kerst weer dichterbij komt, zetten 

de bakkers van Van Mook hun fo-
cus op de vele producten die hier-
voor in de schappen komen.  De 
klanten van Van Mook De Echte 
Bakker kunnen zich verheugen op 
de tulbandcake met luxe afwer-
king, kerstchocolaatjes, dessert-
taartjes en natuurlijk de vijf sterren 
Weihnachsstol. 

NISTELRODE – Een vruchtenbrood met roomboter en zuivere amandelspijs, maar dan wel met echte aman-
delen, haast Michel van Mook zich te zeggen. Van Mook, de Echte Bakker kreeg vijf sterren van de jury van 
de Echte Bakkersgilde voor zijn Weihnachtsstol.

De vijfsterrenbakker met zijn trots’ de Weihnachtsstol

Van Mook
De Echte Bakker

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

Rabobank 
oss 
Bernheze: 
dichtbij en 
betrokken
OSS/BERNHEZE- Rabobank 
Bernheze Maasland en Rabo-
bank Oss e.o. zijn op 1 decem-
ber een fusie aangegaan. Daar-
mee is een bank ontstaan die op 
alle manieren klaar is voor de 
toekomst. Rabobank Oss Bern-
heze is een krachtige bank met 
een professionele en efficiënte 
organisatie. Daardoor kunnen 
we nog meer ruimte bieden aan 
hoogwaardige dienstverlening 
en lokale betrokkenheid.

Die betrokkenheid gaan leden 
en klanten terugzien in de plaat-
selijke activiteiten die we orga-
niseren, de kennisoverdracht 
die we verzorgen, het ambassa-
deurschap van onze medewer-
kers én onze maatschappelijke 
fondsen. 

Altijd dichtbij
Daarnaast behouden we na-
tuurlijk een uitgebreid kantoren- 
en automatennetwerk. 
Bovendien hebben we vier an-
dere mogelijkheden waarop le-
den en klanten hun bankzaken 
op een plezierige wijze kunnen 
regelen: de mobiele adviseur 
(die klanten aan huis bezoekt), 
Rabo Geld Expres, Rabo Inter-
netbankieren en de Rabo Ban-
kieren App. 
Op die manier zijn we – letterlijk 
en figuurlijk – altijd dichtbij.

Fusiefeest
We vieren de fusie graag samen 
met leden, klanten en andere 
belangstellenden. 
Daarom zijn op zondag 21 de-
cember ál onze kantoren open 
voor een hapje en een drankje. 
Iedereen is van harte welkom 
van 12.00 tot 17.00 uur. 

Met kerstbomen, Glühwein, 
vuurkorven en sfeervolle mu-
ziek, zorgen we voor een fees-
telijke sfeer en bovendien maakt 
elke gast kans op één van de 60 
streekpakketten en één van de 
extra hoofdprijzen.
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duurzaam

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Geld 
verdienen?
Kies voor duurzame energie 

www.haaldezoninhuis.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

Dommelstraat 70a | Oss
0412-622976 | 06-46665999

info@leddux.nl  | www.leddux.nl

Wat doet u bij
de volgende 
hoge
elektriciteits-
rekening?

RAAK NIET IN PANIEK
MAAR STAP OVER OP LED

Zonnepanelen 
Oplaadzuilen
LED-verlichting 
* Agrarische toepassing
* Sportaccommodaties
* Industriële toepassing

Heeswijk-Dinther • www.technitrexx.nl 

•	 Hoge	opbrengst	
•	 op	maat	gemaakt	
•	 besparen	op	de	energie-

kosten

P r o f e s s i o n e e l  g e w o o n  i n  B e r n h e z e

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.

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

Bernheze koploper in duurzaamheid in de regio
BERNHEZE - Duurzaamheid is een goede balans tussen ecologie en economie. Alle ontwikkelingen die op technologisch, 

economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed 
functionerende ecosystemen zijn duurzaam. 

Duurzaamheid past goed binnen de functie als gemeente met het groene hart. Ook in de regio Noordoost-Brabant en 
het As50-samenwerkingsverband zijn de pijlen sterk op duurzaamheid gericht. Enkele voorbeelden van duurzaam-
heid in Bernheze op een rijtje:

geMeeNTe BeRNHeze ooK lid vaN BeCo
Duurzame energie van, voor en door inwoners van de gemeente Bernheze. BECO wil graag de helpende 
hand bieden bij het maken van de juiste keuzes als het gaat om het terugdringen van het energieverbruik. 
Duurzame energie, de oplossing!

duuRzaaMHeidSleNiNg
Met de duurzaamheidslening kunt u goedkoop geld lenen 
om energiebesparende maatregelen te treffen in uw huis. 
Denk aan een nieuwe HR-ketel, vloerisolatie of zonnepa-
nelen.BRaBaNTS gRoeN 

eNeRgieloKeT
Het Brabants Groen Energieloket 
koppelt vraag en aanbod op het ge-
bied van het energiezuinig maken van 
woningen aan elkaar. Interesse? 
www.brabantsgroen.nl/energieloket.

SuBSidie vooR 
eNeRgie-
BeSPaReNde 
MaaTRegeleN
De regeling Vlagheidefonds 
maakt bijdragen mogelijk voor 
de aanschaf van duurzame 
energievoorzieningen.

STiMuleRiNgSRegeliNg oPlaadPaleN 
vooR eleKTRiSCHe auTo’S
Met de stimuleringsregeling wil de gemeente Bernheze de komst van 
oplaadpalen voor elektrische auto’s versnellen en daarmee elektrisch 
vervoer stimuleren. Elektrisch vervoer draagt immers bij aan duurza-
me mobiliteit, een belangrijk streven in het Bernhezer klimaatbeleid.

BeRNHezeR 
eNeRgie-
CoÖPeRaTie
Een aantal initiatiefnemers uit 
Bernheze gaan een lokale duur-
zame energiecoöperatie (LDEC) 
oprichten: Bernhezer Energie. 
Hierbij vormen inwoners van de 
gemeente zelf een coöperatie.

Ook bedrijven op deze pagina zijn specialist in 
duurzame ontwikkelingen; laat u informeren. 
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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.

WIN uw favoriete woonproduct!

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

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.

WIN uw favoriete woonproduct!

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

Speciale Wensstoel
De Woonsfeermakers van Bra-
bant vinden de decembermaand 
de gezelligste maand van het jaar. 
Als woonsfeermakers doen zij juist 
dan graag iets extra’s. Daarom 
gaan zij u in deze feestmaand flink 
verrassen! Vanaf nu treft u in de 
winkel van Jacobs & Jacobs een 

speciale Wensstoel aan. Iedereen 
is van harte welkom om hier zijn 
of haar wens aan te bevestigen. 
Dat kan een bijzondere woonwens 
zijn waarover u al langer droomt. 
Het kan ook een woonwens voor 
iemand anders zijn, die u het zo 
enorm gunt. Want de december-
maand staat natuurlijk ook volop 
in het teken van familie en vrien-
den.

Deelname voor iedereen
Iedereen mag deelnemen aan deze 
feestelijke actie. Vul in de win-
kel uw persoonlijke wenskaart in 
met het woonartikel waar u van 

droomt. Voorzie deze van een mo-
tivatie en bevestig het wenskaartje 
aan de Wensstoel. Iedere bezoeker 
mag gedurende de looptijd van de 
actie maximaal drie kaartjes beves-
tigen. Bij de stoel zijn allemaal vro-
lijke accessoires aanwezig om de 
wens mee vast te maken. 

Favoriete woonproduct
Kom nu naar Jacobs & Jacobs en 
bevestig uw wens aan de Wens-
stoel. De gelukkige winnaars 
worden onder andere op de in-
ternetsite www.jacobsenjacobs.nl 
bekendgemaakt. Komt uw droom 
uit en wint u uw favoriete woon-
product? Pak die kans! U vindt Ja-
cobs & Jacobs aan Laar 1 in Nistel-
rode, recht tegenover Van Tilburg 
Mode. Parkeren kunt u er gratis.

Jacobs & Jacobs Woonsfeerma-
kers, dé plek waar woondromen 
uitkomen en wensen in vervulling 
gaan.

Heeft u een grote woonwens 
voor uzelf of een ander?
Laat uw woonwens gratis uitkomen dankzij Jacobs & Jacobs

NISTELRODE – Droomt u van een heel luxe fauteuil of een uiterst de-
coratief karpet? Of gunt u een ander die prachtige lamp of dat han-
dige dressoir? Laat een woonwens voor uzelf of een ander in vervulling 
gaan, zonder dat het u iets kost! Het kan nu dankzij Jacobs & Jacobs 
Woonsfeermakers!

BT didi viert afsluiting 10-jarig bestaan met open dag

Om 15.00 zal de salon feestelijk 
worden heropend, onder het ge-
not van een winters sfeertje met 

een glaasje Glühwein en een hapje. 
Iedereen is hiervoor van harte uit-
genodigd. De salon is daarna heel 

de avond tot 21.00 uur geopend. 
Doe ook mee aan onze loterij en 
win zelf een make-over t.w.v. 
€ 100,-.

alTiJd al MeeR willeN 
weTeN oveR oNze MaNieR 
vaN weRKeN? 
U heeft de mogelijkheid om een 
persoonlijk huidadvies te krijgen 
van onze huidspecialistes of deel 
te nemen aan de workshop Huid 
en Balans om 16.00 uur, dus loop 
gerust binnen. U kunt tevens met 
stapelkorting shoppen op al uw 
favoriete producten. De korting 
loopt op tot maar liefst 20%.
Daarnaast hebben we nog meer 
fantastische aanbiedingen en leu-
ke december gifts. Tijdens deze 
open dag wordt kerstshoppen nog 
mooier!

10 JaaR oNdeRNeMeN
Sinds Didi haar eerste klant in haar 
beautysalon aan de Waardsestraat 
ontving, is zij enorm gegroeid als 
ondernemer. Ze wist de focus te 
behouden en vijf jaar geleden ver-
huisde ze met haar bedrijf naar 
het Laar 57E.  “Dankbaar voor 
de loyaliteit van mijn vaste klan-
ten. Daarnaast zijn er ook steeds 
nieuwe klanten gekomen, door-
dat ik groeide in mijn diensten en 

producten. Dit is reden genoeg om 
het 10-jarig bestaan te vieren”, 
vertelt Didi enthousiast. 

Beauté Totale Didi heeft kwali-
teitsproducten en behandelingen 
voor u in huis, om individueel en 
optimaal een mooie huidconditie 
te behalen en te behouden. Vertel 
waar u hulp bij kan gebruiken op 

Advertorial

NISTELRODE - Het 10-jarig bestaan van Beauté Totale Didi van Didi van de graaf werd gevierd met een to-
tale make-over van het interieur in haar salon. Vrijdag  12 december heropent ze met een officieel moment, 
waarbij ze even stilstaat bij 10 jaar ondernemen. Hierna zou ze graag met u proosten tijdens de feestelijke 
open dag, op een succesvolle toekomst. 

‘Heeft oog voor uw huid’

Beauté Totale Didi
LAAR 57e
Nistelrode 
www.btdidi.nl

open dag 12 december van 16.00-21.00 uur

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Vanaf nu treft u in de winkel van Jacobs 
& Jacobs een speciale Wensstoel aan

het gebied van: Verzorging, ver-
betering en verfijning van de huid, 
maar ook voor de pedicure behan-

delingen, superfoods en gezonde 
voedingsadviezen kunt u bij haar 
terecht. 

Stapel
Korting
Kerst

Shoppen
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De kerstman gaat met de tijd mee
Klaar om de kerstman te helpen, staan we nog even in de handen te wrijven
tip: laten we onze kerstinkopen doen in ons dorp bij de lokale bedrijven

Wanneer u deze rijm al winkelend volgt, hebben wij hier het voorbeeld gegeven
zijn de kerstcadeaus snel gekocht, dat is een mooi streven

Naast de sfeervolle woonwinkel met uitzicht op de Beek
of de badkamer op het bedrijventerrein, die glanst zonder bleek
Tussendoor even genieten, bijkomen bij muziek van de jeugd 
met een drankje in de pauze bij het CC Nesterlé, dat doet iedereen deugd
Kerstman, zag u die extra kassakorting op de schoenen, zelfs op de afgeprijsde Sale
ook bij een bontje met rode achtergrond is de uitverkoop begonnen, het is wel veel.

De kerststal op het plein is gastvrij en de warme chocolademelk is gloeiend 
waar de ondernemers op de hoogte zijn van de dorpse verhalen, voor velen boeiend. 
Kerstman ga eens langs bij de kerstmarkt daar voelt u zich thuis, 
koffie en thee kosten niets, zelfs het ontbijt is gratis genieten… is dat niet abuis? 
Na deze heerlijke versnapering gaat u fietsend  op weg naar alles op ‘stroom’
tot het einde van de hoofdstraat met een pitstop; terug naar ‘home’.

Bezoek de 
mooiste showroom 
van Brabant!

Nistelrode

De showroom van Badkamermarkt brengt het 
beste van een webwinkel en een showroom 
samen. Naast de overzichtelijke presentatie van 
badkamers en accessoires, biedt onze iPad extra 
keuze-informatie en inspiratie. Onze adviseurs 
helpen bij het maken van keuzes en bij de 
verbouwing.

SPECIALE

KOOPZONDAG

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

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

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

“ Bij Badkamermarkt 
houdt de service niet 
op na de bezorging”
“We hebben onze nieuwe badkamer compleet bij Badkamermarkt gekocht. 
Bij de montage ontdekten we dat een douchewand ontbrak. Als iets misgaat, 
is het belangrijk hoe je het oplost. Badkamermarkt regelde onmiddellijk de 
ontbrekende wand. De verbouwing liep geen vertraging op.” 

Henk en Sjan Verschuur uit Heesch.

Bereikbaar. Altijd.

Ermerd van der Burgt
Jouw adviseur 

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

“Wij begrijpen dat je op 
sommige vragen direct 
antwoord wil. Ook al is 
het negen uur ‘s avonds.”

WANDCLOSET 
SPHINX RIMFREE 420 
 badkamermarkt.nl/420

Diepspoel wandcloset in een 
Rimfree uitvoering, 44,5 x 54 cm wit.

€378,97

BADMEUBELSET 
BRUYNZEEL BANDO
 badkamermarkt.nl/bando

Meubelset met spiegelkast, 
60 x 45 cm.

€895,00

GROHE REGENDOUCHE
TEMPESTA COSMOPOLITAN  
 badkamermarkt.nl/good

Mengkraan met aquadimmer en 160 mm 
regendouche en cosmo II handdouche.

€279,95

Muziek Warme
chocolademelk

Kerststal
Kerst-

cadeaus

Koffie
en theeSaleKassa-

kortingCC Nesterlé

JaCoBS & JaCoBS 

BadKaMeRMaRKT       

STiCHTiNg HaFa

MaRya SCHoeNeN & TaSSeN

MaRya SHoeS FoR KidS

vaN TilBuRg Mode & SPoRT

HoReCa oP ‘T PleiN

KeRSTMaRKT vaN TilBuRg

oRaNgeRie vaN vaN TilBuRg

JaCK MaRTeNS TweewieleRS 

STRiJBoSCH SToRe

PiTSToP
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oPeN ZoNDAG NISTelRoDe

Koopzondag
14 december
van 12.00 tot 17.00 uur

Extra kassakorting op

afgeprijsde artikelen

2e Ronde

Alleen bij aankopen in onze fysieke winkels.

TOT 21.00 UUR
KERSTKOOPAVOND

ALLÉÉN IN SCHIJNDEL
MET SFEERVOLLE KERSTMARKT

ALLÉÉN IN NISTELRODE

A L T I J D  O N L I N E  W W W . V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

OPEN ZONDAG 14 DECEMBER

DE UITVERKOOP IS 
WEER BEGONNEN! N I S T E L R O D E 

10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT 

R A V E N S T E I N 
2.000M2 MODE 

S C H I J N D E L
1.000M2 MANNENMODE

O N L I N E
WWW.VANTILBURGONLINE.NL

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR STAAN WE VOOR U KLAAR!

ZATERDAG 13 DECEMBER

St. HaFa opleiding Nistelrode 
sluit jaar af met vrolijke noten

Heescheweg 17 Nistelrode
0412 782507

Knapperig broodje 
met roomkaas, rucola 

en stukjes walnoot!

Actieprijs  € 2,95

Broodje van de week:

Woensdag 10 december 2014

St. HaFa opleiding Nistelrode JaCoBS & JaCoBS 

BadKaMeRMaRKT       

STiCHTiNg HaFa

MaRya SCHoeNeN & TaSSeN

MaRya SHoeS FoR KidS

vaN TilBuRg Mode & SPoRT

HoReCa oP ‘T PleiN

KeRSTMaRKT vaN TilBuRg

oRaNgeRie vaN vaN TilBuRg

JaCK MaRTeNS TweewieleRS 

STRiJBoSCH SToRe

PiTSToP

Er is een afwisselend programma 
samengesteld met slagwerk en 
blaasinstrumenten. Anders dan 
voorgaande jaren, spelen de leer-
lingen in groepen. Samen muziek 

maken is immers leuker dan alleen. 
Het varieert van leerlingen die een 
workshop volgen tot leerlingen die 
al geruime tijd muziekles hebben.
Een goede oefening voor de leer-

lingen is optreden voor publiek. 
Het motiveert hen natuurlijk erg 
als er belangstelling wordt ge-
toond, dus een mooi gevulde zaal 
zou leuk zijn. De toegang is gratis.

NISTELRODE - Stichting HaFa Opleiding Nistelrode sluit op zondag 14 december het jaar 2014 af met vro-
lijke noten. Benieuwd hoe dat gaat klinken? Het is te zien én horen van 11.00 tot 12.15 uur in CC Nesterlé 
in Nistelrode.



Woensdag 10 december 201416 
  

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

KOOPZONDAG 14 DECEMBER

OPRUIMING FIETSEN 2014 

Alle tassen 
en BBB 
(cadeau)artikelen 
vandaag 10% korting

Wij pakken het gratis voor u in

vandaag 10% korting

Geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Met 
stippen-

kortingen 
tot 30%

_

_

_

_

__
__
_
_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_
_

Energie A++, 7kg, zelfreinigend filter
 

100Hz, Ziggo CI+, Slim Design, USB   
 

10,1 inch, Intel Quad Core, Windows 8.1
 
 

SRSBTM8, Bluetooth, handsfree bellen  
 

PO102930, geschikt voor 4 personen 
 

APRC90AT, vermogen 10W, bass boost 
 

EB715TFT, resolutie 800 x 480, 4GB intern
 

Full HD, 100Hz, Ziggo CI+, Smart TV   
 

Energie A+++, EcoBubble, 1400 toeren   
 

Full HD, LED, 100Hz, Ziggo CI+, USB   
 

100 Hz, USB mediaplayer, Ziggo CI+   
 

Vermogen 2100W, inhoud 1,2kg, timer     
 

Service met de S van Strijbosch

-Eigen   bezorgservice

-Gratis parkeren
 voor de deur

-Vakkundig advies

-Ruim 
 assortiment

-De koffie staat 
 altijd klaar

Service  met  de 
S van Strijbosch

www.strijboschstore.nl

            Heescheweg 29    Nistelrode       0412 61 77 11      www.strijboschstore.nl      Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden  
     Openingstijden ma t/m do 9.00-18.00 uur,  vr 9.00-21.00 uur,  zat 9.00-17.00 uur                                       Aanbiedingen zolang de voorraad strekt                                       Prijzen incl. BTW             

-Eigen technische 
 dienst

De Strijbosch Store is één van de
grootste speciaalzaken in de 
regio. Voor al uw elektrisch huis-
houdelijke apparatuur, keuken- 
en inbouwapparatuur en audio- 
en videoapparatuur kunt u bij 
Strijbosch Store terecht!Strijbosch Store terecht!

oPeN ZoNDAG NISTelRoDe

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

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Geniet van de kerstproeverij of à la carte

Tweede kerstdag geopend



Woensdag 10 december 2014 17
  

Deze ZoRGkatern is een samenwerking van de 
gemeente Bernheze en DeMooiBernhezekrant.
Berichten om de inwoners van Bernheze te informeren 
over de veranderingen in de zorg.

ZoRG en 
oNDeRSTeuNING

werkalgemeen jeugd zorg

 2015
  

www.bernheze.org/samenkomenweverder

Langdurigheidstoeslag
De langdurigheidstoeslag is een 
geldbedrag dat de gemeente u één 
keer per jaar kan geven als u drie 
jaar van een minimuminkomen 
leeft. U hebt er recht op als u wei-
nig of geen vermogen hebt en niet 
(meer) in staat bent om met werk 
een hoger inkomen te krijgen. De 
langdurigheidstoeslag verandert 
op 1 januari 2015 in de individuele
inkomenstoeslag.

Wat is de individuele inkomens-
toeslag?
De individuele inkomenstoeslag 
lijkt op de langdurigheidstoeslag. 
Het is ook een geldbedrag dat de 
gemeente u één keer per jaar kan 
geven als u al drie jaar weinig in-
komsten hebt. U kunt het geld vrij 
besteden. Bijvoorbeeld aan spullen 
die u met een laag komen soms 

moeilijk kunt betalen, zoals een 
nieuwe koelkast of televisie.

Bijzondere bijstand
Er zijn twee soorten bijzondere bij-
stand: individuele, zoals de com-
puterregeling, en categoriale bij-
zondere bijstand, zoals aanschaf 
bril of kunstgebit.
In 2015 bestaat alleen de individu-
ele bijzondere bijstand nog. De ca-
tegoriale bijzondere bijstand wordt 
vanaf 1 januari 2015 afgeschaft.

Wat is individuele bijzondere bij-
stand?
Individuele bijzondere bijstand is 
een vergoeding van de gemeente 
voor extra kosten, die u niet zelf 
kunt betalen. Bijzondere bijstand 
kan deze kosten (gedeeltelijk)
vergoeden. 

Dit zijn bijzondere kosten die u 
normaal gesproken niet maakt, 
maar door omstandigheden wel 
moet maken. Het kan zijn dat bij-
voorbeeld een arts of andere des-
kundige dit moet vaststellen.
Belangrijk is dat de kosten nergens 
anders vergoed kunnen worden, 
ook niet door de (zorg-)verzeke-
raar. Vraag altijd bijzondere bij-
stand aan vóórdat u de kosten 
maakt. De gemeente kan anders 
niet meer goed beoordelen of de 
kosten echt noodzakelijk zijn. U 
moet altijd aantonen dat u de kos-
ten maakt, anders kunt u er geen 
bijzondere bijstand voor krijgen.

Aanvragen
Kijk voor de voorwaarden en aan-
vraagformulieren op 
www.optimisd.nl of bel naar Opti-
misd, 0413-75 03 50.

Heeft u een laag inkomen? 

Voor mensen met een laag inkomen is het soms lastig om rond te komen. De gemeente heeft daarom voor 
deze mensen een aantal middelen om tegemoet te komen in bepaalde kosten.

wat verandert er?
Vanaf 2015 wordt de gemeente Bernheze verantwoordelijk voor:

zoRg

Ouderen, chronisch 
zieken en gehandicapten
Huishoudelijke hulp, kort 
verblijf en dagbesteding.

Zorgkatern

Hier kunt u terecht...

zoRg Voor vragen over zorg en gezondheid.
-  Wmo loket, telefoonnummer 0412-45 88 88. 
-  Cliëntondersteuning bij de ouderenadviseurs, welzijnsinstellingen, 
 Rigom, Vivaan, Aanzet en MEE. 
-  Sociaal Team Bernheze informatie hierover volgt.

Jeugd Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid.
- Huisarts, het consultatiebureau, peuterspeelzaalwerk, kinderop-

vang, de school, jongerenwerk of Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
- Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze, telefoonnummer 0412-

473626 of per e-mail info@centrumjeugdengezin-maasland.nl.

weRK Voor vragen over werk, uitkering of middelen bij een laag 
inkomen.
- Optimisd, telefoonnummer 0413-75 03 50 of via www.optimisd.nl.

Kijk op de landelijke website 
www.hoeverandertmijnzorg.nl of op 
www.bernheze.org/samenkomenweverder.

Jeugd

Kinderen, jongeren en opvoeders
Jeugdhulp, aanpak van 
kindermishandeling, jeugd-
bescherming en jeugdreclassering, 
geestelijke jeugdgezondheidszorg, 
zorg voor kinderen met een 
(verstandelijke) beperking.

weRK

Mensen die een baan zoeken, 
met of zonder beperking
Hulp bij het vinden van een 
baan, uitkering of middelen bij 
een laag inkomen.

Collectieve zorgverzekering
Iedereen in Nederland is verplicht om een basiszorgverzekering te heb-
ben. Iedereen met een laag inkomen kan een collectieve zorgverzekering 
afsluiten via de gemeente. U hebt dan een basiszorgverzekering en een 
aanvullende zorgverzekering. 

DE PREMIE VOOR DE BASISVERZEKERINg IS LAgER 
DAN WANNEER u ZELF EEN VERZEKERINg AFSLuIT.

Vanaf 1 januari 2015 kunt u kiezen uit twee gemeentelijke pakketten: 
een aanvullend pakket en een aanvullend pakket plus. Het aanvullend 
pakket plus is speciaal bedoeld voor mensen die veel zorgkosten heb-
ben. De bijdrage die u ontvangt van de gemeente is afhankelijk van het 
pakket dat u kiest. 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Optimisd telefoon-
nummer 0413-75 03 50 of kijk op www.optimisd.nl.

Brief
Heeft u gebruik gemaakt van de Regeling Compensatie Eigen Risico 
(CER) of de regeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken (Wtcg)? U 
heeft eerder van het CAK een brief ontvangen dat deze regelingen stop-
pen. De gemeente neemt dit over. Wij sturen u deze week een brief 
met informatie over de collectieve zorgverzekeringen en hoe u dit kunt 
aanvragen. 

Pieter:
“Ik ga iedere 
week hardlopen, 
dan blijf ik fit”

ZoRG voor mezelf
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AED verkoop, advies, training
EHBO cursus via E-learning én praktijk.
Oók: EHBO aan kinderen
Onder andere voor gastouders en kinderopvang

Altijd een AED binnen bereik:
- Bij u thuis
- In de buurt Altijd een AED binnen bereik:

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

WWW.AED-THUIS.NL

- Bij uw bedrijf
- Bij uw vereniging

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

www.aed-thuis.nl

Wat verandert 
er voor u?

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

De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl

Riny Verstraten Esther Verhoeven Ellen Ruis

Wij helpen u graag!

Zorgkatern

Snel leren = leuk leren
Meer en beter leren in minder tijd

Cursus voor leerlingen van het V-O
6 lessen van 1 uur
Waar: Nistelrode - Nesterlé
Wanneer: start 7 januari 2015
Aanmelden: tot 1 januari 2015

Faalangst reductie training
Zeker in Balans
Laat je kind weer stralen!
Voor leerlingen van groep 5 tot 8

8 lessen van 1 uur en 15 minuten
Waar: Nistelrode - Nesterlé
Wanneer: start januari 2015
Aanmelden: tot 1 januari 2015

12 lessen van 1 uur of 
6 lessen van 2 uur
Waar: Nistelrode - Nesterlé
Wanneer: start 7 januari 2015
Aanmelden: tot 1 januari 2015

Masterclass Citotoets
Optimaal voorbereid op de Citotoets

Voor leerlingen van groep 7 en 8
Meer informatie/aanmelden:
www.klasse-rt.nl
jeaninemaas@klasse-rt.nl

Thuiszorgwinkel viert 20-jarig jubileum 

BERNHEZE/OSS- Het is alweer 
twintig jaar geleden dat in Oss 
de eerste Pantein Thuiszorgwin-
kel haar deuren opende. Om dat 
te vieren kunnen bezoekers in de 
maanden december, januari en fe-
bruari profiteren van jubileumkor-
ting op twintig producten. 

Deze producten helpen de zelfred-
zaamheid te vergroten en onder-
steunen mantelzorgers in hun (ver)
zorgende rol. Op de website van 
de thuiszorgwinkel staat een over-
zicht op welke producten korting 
wordt gegeven.

Bij Pantein Thuiszorgwinkel kun-
nen mensen terecht voor het lenen, 
huren en kopen van hulpmiddelen 
en verpleegartikelen in de winkels 
in Boxmeer, Uden, Oss en het ser-
vicepunt in Cuijk. Ook kunnen ze 
artikelen in de webshop kopen.

vPTz zoekt vrijwilligers voor terminale zorg

Als het mogelijk is wil je wel thuis 
sterven, in je vertrouwde omge-
ving, te midden van je herinnerin-
gen en omringd door je vrienden, 
kennissen en zeker je geliefde fa-
milie. Iedereen geeft te kennen 
zijn uiterste best te doen en jou de 
zorg te geven die je nodig hebt. Zo 
gaan we met z’n allen een onbe-
kende situatie en tijd in. Vol goede 
moed en met een groot verdriet.

De mantelzorgers (familie, vrien-
den en kennissen) worden ge-
steund en begeleid door de 
huisarts, thuiszorg en nog meer 
organisaties waarvan je misschien 
nooit gehoord hebt. De ervaring 
leert dat er voor de patiënt en de 
familie moeilijke tijden kunnen 
komen. Volhouden en zien dat 
iemand zwak wordt, 24 uur zorg 

geven 7 dagen in de week gaat 
zwaar wegen, te zwaar.
Vanuit deze behoefte is de orga-
nisatie VPTZ (vrijwillige palliatieve 
terminale thuiszorg) ontstaan. 
VPTZ verlicht de mantelzorg en 
bestaat uit een groep mensen - 
zowel mannen als vrouwen - met 
ieder een andere achtergrond. Wat 
zij gemeen hebben is, dat zij in 
deze situatie willen helpen. Na een 
basiscursus en training hebben zij 
zich bekwaamd in het geven van 
hulp. De mantelzorgers kunnen 
zich dan overdag even terugtrek-
ken en ’s nachts lekker doorslapen 
en even tijd voor zichzelf nemen.     
        
Want niemand weet hoe lang de 
weg is en hoe zwaar. De taak van 
de VPTZ is om er te zijn, de zorg te 
verlichten en kleine handelingen te 

doen, die de familie ook zou doen. 
De vrijwilligers proberen zich zo-
veel mogelijk aan de patiënt en fa-
milie aan te passen. Het bijzondere 
van dit werk is, dat je als vreemde 
zomaar in iemands leven stapt op 
een moment dat de familie en pa-
tiënt zo kwetsbaar zijn. Je ervaart 
hele waardevolle momenten.

Iedereen die belangstelling heeft 
voor deze zorg is welkom. Het 
komt vaak voor dat de vraag gro-
ter is dan het aanbod aan vrijwil-
ligers. Helaas moet de organisatie 
dan nee zeggen.

En dan wordt gezegd ‘Wij kunnen niks meer voor je doen’. Je bent 
terminaal. Er gaat van alles door je heen. Je moet afscheid gaan nemen 
van jezelf en iedereen, je dierbaren en van alles wat zo vertrouwd is en 
was. 

Er start bij voldoende deel-
name twee keer per jaar een 
basiscursus.
VOORJAAR: START 
BASISCuRSuS op 21-01-2015.
NAJAAR: START BASISCuRSuS 
op 29-09-2015.

Voor meer informatie: 
0413-820305 of 06-12114606
Of e-mail: info@svptz.nl.

Gééf aan de Collectant!

Giro 5057

Het Nationaal MS Fonds helpt 
mensen met MS verder...
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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

Hoe is het nu met… de Kubiek

Augustus 2012 werd het oude 
gebouw van basisschool De Beek-
graaf gesloopt. De bouw startte en 
verliep voorspoedig. In mei 2013 
werd het nieuwe gebouw De Ku-
biek in gebruik genomen. 
De Beekgraaf, BSO De Benjamin 
en peutercentrum Piccino namen 
hun intrek in het gebouw. Intussen 
zijn ze ruim een jaar verder en kan 
teruggekeken worden met een te-
vreden blik. 

Dirk Verwijst: “Het gebouw straalt 
binnen en buiten rust en structuur 
uit; de twee kernbegrippen waar 
het ontwerp ooit mee begon.”  De 
directeur blijft, door de aard van 
zijn functie, maar ook door de cen-
trale ligging van zijn kantoor – de 
kinderen zijn op de achtergrond te 
horen – steeds bewust van de visie 
die De Kubiek heeft; het kind cen-
traal in alle beslissingen die door 
het team genomen worden.

KiNdCeNTRuM
Er wordt gewerkt met units, die 
terugkomen in het nieuwe logo en 
alles is erop gericht dat je samen 
sterk staat. 

De verschillende groepen helpen 
elkaar, waarvan beiden leren. Dirk: 
“Het is een concept waar de leer-
krachten in moeten groeien, waar 
het lesgeven in moet groeien, maar 
waar we zeker toekomst in zien.” 

De eerste plannen waren wijkge-
richt, maar uiteindelijk is er een 
kerngerichte dienstverlening, in 
een goede samenwerking met De 
Kanz. Dirk Verwijst: “We weten 
elkaar heel goed te vinden. In het 
belang van het kind proberen we 
zo het aanbod te verbreden.” 

Bernheze breed wordt er op dit 
moment druk gewerkt aan Koers 
2020. Een concept waarin alle zes 
de basisscholen van SKPO Novum 
werken aan een stichtingsplan. 

Rekening houdend met de identi-
teit en eigenheid van elke school. 
Want waarom zou men het wiel 
opnieuw uitvinden?

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

NISTELRODE - De Kubiek: ooit een ambitieus plan waar Dirk Verwijst, directeur van basisschool De Beek-
graaf, samen met een heel team voor gestreden heeft. De toekomstvisie uit 2011 werd realiteit. Nu nemen 
we een terugblik op wat was en vooruit naar de toekomst van Kindcentrum De Kubiek. In het kader van de 
bezuinigingen die doorgevoerd worden in de zorg, zijn de plannen destijds echt met een vooruitziende blik 
gemaakt.

Sinds mei 2014 is er ook een 
eigen nieuw logo voor 
De Beekgraaf. Het gebouw is 
veelal opgebouwd uit kubus-
vormen en ook deze zien we 
duidelijk terug in het logo. 
De kleuren van de verschillende 
units zijn herkenbaar, met het 
oranje hart in het midden. Oranje 
vind je ook terug in de school in 
het centrale gemeenschappelijke 
deel van het gebouw.

De Kubiek in kerstsfeer, mede mogelijk gemaakt door Ben van Dijk Electronics Foto’s: DMBK

Het gebouw 
straalt binnen 
en buiten rust 
en structuur uit

“

Directeur Dirk Verwijst
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Vuurwerk na 1 januari?
Op nieuwjaarnacht steken velen 
hun vuurwerk af. Op naar het 
nieuwe jaar. We hebben er zin 
in. Maar hoe is het voor mensen 
die zorg nodig hebben? Krijgen zij 
hun vertrouwde zorg nog? Moge-
lijk niet. De zorginstellingen in ons 
land hebben de laatste maanden 
veel personeel ontslagen. Maar 
niet die managers in hun Ferrari. 

Die rijden nog steeds rond. Maar 
de handjes aan het bed krijgen 
de klappen. In Bernheze wil de SP 
na 1 januari 2015 gewoon goede 
zorg blijven bieden. Geld wat be-
schikbaar is voor zorg (het sociale 
domein), moet aan zorg besteed 
worden. Geen zaken doen met 
zorgaanbieders die het geld aan 
managers besteden. De hele ope-
ratie (de transitie) zal na 1 januari 

mogelijk voor nieuw vuurwerk zor-
gen. Dat is vuurwerk waar we niet 
op zitten te wachten. De SP wil 
maximale inzet van zorggeld voor 
de zorg. 
Op 11 december 2014 zal de 
SP Bernheze daarom voor-
stellen om een bedrag van  
€ 200.000,- toe te voegen aan een 
reservefonds voor de transities na 
1 januari 2015.

SP: Transities zorg, jeugd en 
werk komen dichterbij

BERNHEZE - Op 1 januari wensen we elkaar allemaal een goed en gezond 2015. 
Dat is mooi. Maar als je zorg nodig hebt of op zoek bent naar werk, dan is de 
situatie onzeker na 1 januari. De gemeente wordt verantwoordelijk voor zorg en 
werk. Daarnaast is de jeugdzorg vanaf 1 januari ook nog eens voor de gemeente. 
In Bernheze willen we goed voorbereid zijn.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Om dit financieel allemaal moge-
lijk te maken is het elk jaar weer 
een hele puzzel voor de besturen. 
Muziekonderwijs is duur en instru-
menten zijn kostbaar. Subsidie van 
de gemeente is logisch, vanwege 
het sociale karakter en bovendien 
ook onmisbaar. 

Een grote bezuinigingsopdracht 
op zeer korte termijn, brengt de 
harmonie en de fanfares echter in 
de problemen. Lopende afspraken 

kunnen niet nagekomen worden 
wanneer de subsidiekraan opeens 
fors wordt dichtgedraaid. De be-
sturen trekken dan ook terecht aan 
de bel, middels een noodbrief aan 
raadsleden en college.

Politieke Partij Blanco waarschuw-
de bij de behandeling van de be-
groting al voor de gevolgen van 
deze rigoureuze bezuiniging en 
vroeg om meer tijd voor de vereni-
gingen. Zij moeten immers de tijd 

krijgen om het bestedingspatroon 
aan te passen of alternatieve in-
komstenbronnen te zoeken. Ons 
voorstel kreeg echter weinig steun. 
Verantwoordelijk wethouder Glas-
tra van Loon suste de boel door te 
stellen dat verenigingen niet het 
mes op de keel zouden krijgen. 

Wij verwachten van hem dan ook 
een positief antwoord op het ver-
zoek van de muziekverenigingen 
voor meer tijd. Beloofd is beloofd.

Blanco: Muziekverenigingen 
luiden de noodklok

BERNHEZE - De afgelopen weken trokken overal bonte stoeten door de straten. 
De Sint was in het land. De fanfare liep voorop om de komst aan te kondigen. 
Ook bij de recente huldiging van sporters was de fanfare er om een serenade 
te brengen. Wanneer het straks weer Koningsdag is of wanneer iemand een 
Koninklijke onderscheiding krijgt; harmonie en fanfares zijn weer present. Wat 
zouden onze dorpen zijn zonder de muziekgezelschappen die bij al deze sociale 
gebeurtenissen hun beste beentje voor zetten?

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Individueel bezoek, gebruik van 
multimedia en het vertellen van de 
verhalen op een steeds vernieu-
wende manier en zo te kunnen 
laten zien en horen wat deze bij-
zondere plaats in Bernheze in huis 
heeft. Reeds in het jaar 1080 ont-
stonden de eerste contouren van 
het huidige kasteel. Hier hangt een 
lange traditie van Brabantse gast-
vrijheid. Al sinds de tweede helft 
van de 19e eeuw ontvangt Kasteel 

Heeswijk gasten binnen zijn mu-
ren. Graag laten ze de ophaalbrug 
neer om bezoekers te ontvangen 
op de eeuwenoude binnenplaats, 
in de statige wapenzaal of de fraai 
gerestaureerde keldergewelven. 

Dat moeten we zo houden. Om 
optimaal te kunnen groeien, zowel 
in museum als horeca, om de his-
torische moestuinen naast het kas-
teel terug te kunnen brengen en 

bij de exploitatie te kunnen betrek-
ken, is veel geld nodig. Wanneer 
alle partijen, zowel de Bankgirolo-
terij als provincie, hun beloftes na-
komen, kunnen het bestuur en de 
directie met de passende subsidie 
van de gemeente Bernheze tijdig 
voorsorteren op de toekomst van 
het museum en de verdere toe-
komstplannen van het kasteel.

Kijk ook op www.D66Bernheze.nl 

D66: Brabantse gastvrijheid

BERNHEZE - Zowel de Stichting Kasteel Heeswijk als exploitanten Kasteel Hees-
wijk Horeca zijn al jaren op zoek naar een extra investering die broodnodig is 
om als museum actueel te blijven in de toekomst. Ook D66 is van mening dat 
we met de tijd moeten meegaan om mensen te motiveren het kasteel te blijven 
bezoeken. 

Marijke van Oorschot, burgerraadslid van de Commissie Maatschappelijke Zaken

Elk gemeenteraadslid moet alle in-
formatie goed doorlezen en dat is 
nogal wat. En je moet goed luiste-
ren naar wat er in de wandelgan-
gen gefluisterd wordt. Maar dat 
is nóg niet alles wat je mee moet 
nemen bij besluitvorming. 
Financiën doen óók nog eens een 
duit in het zakje en misschien nog 
wel het belangrijkste: emoties van 
inwoners!

Het gemeenteraadslid zou, als fi-
nanciën of emoties struikelblokken 
vormen, ook nog met goede alter-
natieven moeten komen en deze 
moeten ook wel hout snijden, dus 
op voorhand uitgezocht moeten 
zijn qua haalbaarheid.

Wat dan ook nog meespeelt zijn 
de verschillende meningen van 
andere politieke partijen en een  

- misschien - tegenspartelende op-
positie. Kortom ingewikkeld!

Toch moeten knopen worden 
doorgehakt, want we willen wel 
vooruit, plus het ‘Algemeen Be-
lang’ hoog in het vaandel houden. 
Het algemeen belang is in feite het 
belang van IEDEREEN, dus NIE-
MAND uitgesloten.
Echter, beslissingen die genomen 
worden, zijn zelden positief voor 
iedereen. Het is onmogelijk om het 
voor iedereen goed te doen, terwijl 
je dat wel graag wilt. Kortom, nog 
ingewikkelder!
Daarom heb ik heel veel respect 
voor onze gemeenteraadsleden. 
Dat ze met elkaar ‘de moed’ heb-
ben om tóch beslissingen te nemen 
en daarmee altijd mensen ook te-
leurstellen. En dat is verre van ge-
makkelijk!

Lokaal: in politiek 
kun je het nooit 
voor iedereen 
goed doen
Hieke Stek, Bestuurslid Lokaal

BERNHEZE - Actief politiek bedrijven, in de gemeenteraad zittend, is, 
vind ik, verre van gemakkelijk. Wanneer er namelijk een belangrijk be-
sluit genomen moet worden, moeten er allerlei belangen zorgvuldig 
tegen elkaar worden afgewogen. 

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

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

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

Welkom!

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

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

Rivez assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl
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De kerststal geeft het 
Heesche centrum 
feestelijke glans

www.centrumheesch.nl

6.50
Iedere vrijdag op 
de markt in Nistelrode

Kaashandel Cilius Duijster
graskaas

1 kilo 6.50

6.95jong belegen
1 kilo 6.95

7.50belegen
1 kilo 7.50

7.95extra belegen
1 kilo 7.95

VRIJDAG 12 DECEMBER 
markt Nistelrode tot 12.00 uur. 

DINSDAG 16 DECEMBER: 
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

 € 3,50

BOERENBONK 
DONKER

€ 5,00

€ 3,00

PUDDING-
CROISSANTS

3 voor € 1,00

BROOD VAN DE WEEK

10 voor

WITTE OF BRUINE 
ZACHTE PUNTJES

4 voor

ROOMBOTER-
KERSTSTOL
‘AMANDELSPIJS’

Vertrouwdheid en herkenbaarheid
Mensen met dementie gedijen 
het beste in een vertrouwde om-
geving in hun eigen buurt of wijk. 
Woningen kunnen worden aan-
gepast door tijdelijke voorzienin-
gen, zoals een aanbouwkamer of 
mantelzorgwoning. Er zijn kan-
goeroewoningen, waarin je met 
twee families kunt wonen. Naast 
vertrouwdheid en herkenbaarheid, 
is beweging voor mensen met de-
mentie heel belangrijk: wandelen, 
bezig zijn in de tuin, bewegen in 
beweegtuinen. 

Ondersteuning in de eigen kern 
Als CDA Bernheze vinden we het 
belangrijk dat mensen met demen-
tie in Bernheze in de buurt terecht 
kunnen. Dementie is ook aanwe-
zig in onze kernen. Meer kennis 
en begrip hierover is gewenst. Als 
CDA Bernheze ondersteunen wij 
een dementievriendelijke gemeen-
schap in elke kern van Bernheze, 
zodat mensen met dementie en 
hun mantelzorgers mee kunnen 
blijven doen. Daarvoor moeten 
we de lokale initiatieven van dag-
opvang en mogelijk nog andere, 

nieuwe ontwikkelingen ondersteu-
nen vanuit onze zorgtaken in de 
Wmo.

Opvang in onze gemeente
Bij Laverhof in Heeswijk-Dinther, 
bij Heelwijk in Heesch en Laarstede 
in Nistelrode krijgen mensen met 
dementie de professionele verzor-
ging die nodig is. De mantelzor-
gers in de kernen kunnen ook door 
hen ondersteund worden.

CDA Bernheze: actief, herkenbaar 
en betrokken

CDA: dementie en wonen in 
Bernheze

BERNHEZE - In Bernheze zijn er momenteel ca. 400 mensen met een vorm van 
dementie. Door toenemende vergrijzing zal dit aantal de komende jaren toe-
nemen. Er zijn ook jonge mensen met dementie, maar de meeste mensen met 
dementie zijn ouder dan 65 jaar. Zij hebben vaak meerdere mantelzorgers en 
willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met een lichte vorm van dementie 
is dat mogelijk. 

Esther van den Bogaart, raadslid CDA Bernheze

Niet te vermijden
De huidige vogelgriep veroorzaakt 
een lichte griep bij mensen. De vol-
gende vogelgriep kan gevaarlijker 
zijn. De virussen zijn in staat om 
steeds weer met een nieuwe vari-
ant te komen. De dieren in de na-
tuur bouwen een natuurlijke weer-
stand op tegen deze virussen. De 
dieren in de stallen niet en gaan 
massaal dood zodra het virus in de 

stal is. Na de huidige vogelgriep zal 
er weer een volgende vogelgriep 
komen. Met 1,9 miljoen kippen in 
Bernheze is vogelgriep een risico 
voor de volksgezondheid.

Risico beperken
Progressief Bernheze wil de ri-
sico’s vanuit de veehouderij voor 
de volksgezondheid verminderen. 
Ruime afstanden tussen stallen en 

de dorpen en woningen buiten de 
dorpen is een goede maatregel. 
Zodra de resultaten van het we-
tenschappelijk onderzoek beschik-
baar zijn, wil Progressief Bernheze 
vaste afstanden opnemen in het 
bestemmingsplan. Grote aantal-
len dieren, dicht op elkaar, in een 
dichtbevolkt land is vol risico’s. Het 
is tijd om met elkaar te onderken-
nen dat minder vee noodzaak is.

Progressief Bernheze: vogelgriep be-
dreiging voor volksgezondheid

BERNHEZE - De deskundigen hebben het gezegd: het is niet de vraag of er een 
volgende dierziekte komt die gevaarlijk is voor de mens, het is de vraag wan-
neer. Vogelgriep is net als de Q-koorts een ziekte die ontstaat bij dieren, maar 
over kan slaan naar de mensen. Dieren in de intensieve veehouderij zijn kwets-
baar voor ziekten. Bij de selectie van de dieren staat de productie van vlees, 
eieren en melk voorop. gezondheid niet. Steeds weer breken nieuwe ziektes uit 
en steeds vaker zijn deze ziektes een gevaar voor de mens.

Cent van den Berg, fractievoorzitter

Al vanaf 2010 wordt er een jaar-
lijkse bijdrage van circa € 400.000 
betaald aan de stichting De Maas-
horst. Dit bedrag wordt door de 
vier gemeenten in gelijke delen be-
taald. Voor de gemeente Bernheze 
is dat circa € 100.000. Deze geza-
menlijke bijdrage is de enige die zo 
wordt verdeeld. Voor alle andere 
samenwerkingsovereenkomsten 
en gemeenschappelijke regelingen 
wordt een bijdrage gevraagd naar 
aantal inwoners per gemeente.
Onlangs is er nog een samenwer-
kingsverband, AgrifoodCapital, 

gesloten met een aantal gemeen-
tes in de regio Noord-Oost Bra-
bant. Erg belangrijk voor de regio 
en de bijdrage die werd gevraagd 
was € 3,- per inwoner. Kosten 
voor de gemeente Bernheze circa 
€ 90.000. 
Omdat alle regelingen een ver-
deelsleutel hanteren over aantal 
inwoners per gemeente, vindt de 
VVD-Bernheze het redelijk dat 
ook de bijdrage aan Natuurge-
bied De Maashorst op deze basis 
berekend wordt. Wij hebben moe-
ten lezen dat het college de motie 

niet gaat uitvoeren! Samengevat: 
om constructief te kunnen blijven 
werken aan gezamenlijke Maas-
horst doelstellingen en individuele 
belangen van onder meer Bern-
heze om flexibiliteit te behouden 
in het samenwerkingsverband. 
Kost de gemeenschap wel bijna  
€ 30.000!
Een democratisch besluit, geno-
men door een grote meerderheid 
van de raad, het hoogste orgaan, 
wordt zo maar terzijde geschoven!
U kunt reageren via mobiel  
06-53496069.

VVD: College voert motie Natuur-
gebied de Maashorst niet uit

BERNHEZE - Op 6 november 2014 heeft de raad een motie van de VVD-Bern-
heze over een eerlijke verdeling van de gezamenlijke bijdrage aan stichting De 
Maashorst door de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en uden met grote meer-
derheid aangenomen. 16 Stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt 

ondernemers een compleet scala aan diensten. 

Op het gebied van accountancy, administratie, 

fi scale zaken, loonadministratie en advies op 

juridisch en/of bedrĳ fseconomisch terrein.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

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

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

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

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

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

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

Vragen aan de gemeente?
Nu ook via @bernhezetwit
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Easy

2 8 7

9 5 3 1

8 4 2

1 5 4

8 9 3

6 3 4

3 8 5

1 6 7 4

4 6 7

Puzzle #236455

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

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

Oplossing
vorige week:
Jack Martens
uit Nistelrode

Winnaar:
Diny Cruijsen

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

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.

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

Te KooP

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

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

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

gratis thuisbezorgd. 
Tel: 06-51315242.

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.

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.
Kerst open huis: vrijdag 12 
december van 10.30 – 20.00 uur.
Willebrordstraat 2 
Heeswijk-Dinther.

FeliCiTaTie

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.

Kerstinstuif voor basisschooljeugd bij De Eijnderic in Heesch en Heeswijk op zaterdag 
13 december van 10.00 tot 16.00 uur. Entree € 3,- per kind. Tijdsduur 1,5 à 2 uur. Aanmel-
den is niet nodig. 

Advertorial

Eijnderic Kerstinstuif

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

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

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

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

Proficiat 
De Nølers en Boer Timmers

Robbie 40 jaarRobbie 40 jaar
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Wieke Metzlar nieuwe 
jeugddijkgraaf van Nederland

Jongeren betrekken
Het jeugdwaterschapsbestuur is de 
jongerendenktank van de Neder-
landse waterschappen, 
www.jeugdwaterschap.nl. Een van 
de dingen waar Wieke zich voor 
inzet is het betrekken van jonge-
ren bij het waterschapswerk. Hier-
over adviseert ze het waterschap. 
Ook gaat ze vier keer per jaar op 
pad met het nationale jeugdwater-
schapsbestuur, bezoekt ze verschil-
lende waterprojecten en neemt ze 
deel aan activiteiten voor jongeren.

Passie en enthousiasme
Wieke over het jeugdwaterschaps-
bestuur: “Waterschappers doen 
hun werk met enthousiasme en 
passie. Ik zie het als taak om sa-
men met het jeugdbestuur dit en-
thousiasme en deze passie over te 
brengen op de jeugd, zodat zij in 
de toekomst misschien wel voor 
werk in de watersector zullen kie-
zen,” aldus Wieke.

Heesch - Waterschap Aa en Maas is ongelooflijk trots dat Wieke Metzlar op 12 december door onze dijkgraaf 
Lambert Verheijen wordt geïnstalleerd als nieuwe jeugddijkgraaf van Nederland. Wieke neemt het stokje 
over van Nina ter Horst, de huidige jeugddijkgraaf. Wieke is 16 jaar, woont in Heesch en zit in het vijfde jaar 
van het Titus Brandsmalyceum in Oss. Zij is sinds januari 2014 onze jeugdbestuurder en zit in het landelijke 
jeugdwaterschapbestuur. Bij de installatie is het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas aanwezig, 
evenals een aantal familieleden, docenten en klasgenoten van Wieke.

De formatie bestaat uit Paul Hoff- 
mans (basgitaar en zang), Frank 
Rombout (zang), John van Ee-
den (gitaar), Ben Vissers (gitaar), 
Martin van Gemert (drums) en 
Theo van Esch (toetsen). 
 
Old Noise begon een jaar of tien 
geleden als familieband ‘De Poes 
Ups’ in Vinkel met de bedoeling 
om puur voor de lol muziek te 
gaan maken. 
Enige tijd later is de naam gewij-
zigd in Old Noise, het maken van 
muziek voor de lol is echter volop 
gebleven Het repertoire bestaat 
uit bekende nummers uit de jaren 
zestig en zeventig van Creedence 
Clearwater Revival, Rolling Sto-
nes, Beatles, REM, The Kinks, The 
Steve Miller band en vele ande-
ren. 

The Well
In het voorprogramma staat de 
band The Well, met Kiki Klaver 
(zang), Hugo Peels (gitaar) en 
Dirk Schonk (drums). The Well is 
een bandje uit Vught dat dit jaar 
begonnen is bij Pop&Co band-
coaching en liedjes speelt met 
pop- en rockinvloeden, maar ook 
reggae en soul zijn stijlen die ze 
tof vinden en daar proberen ze 
een eigen draai aan te geven. Alle 
bandleden hebben eigenlijk een 
heel verschillende smaak, waar-
door iedereen zijn eigen sound 
kan proberen toe te voegen aan 
een nummer.

Het optreden in D’n Brouwer in 
Mariaheide op zondag 14 de-
cember begint om 15.00 uur, de 
entree is gratis.

Terug in de tijd met 
Old Noise 
EEN avONd lEkkEr uiT jE dak Op 
MuziEk uiT dE jarEN ‘60 EN ‘70

Advertorial

MARIAHEIDE - Een partij swingende muziek en liefst natuurlijk voor 
zoveel mogelijk publiek. Dat is wat Old Noise met muzikanten uit 
Berlicum en directe omgeving het liefste doet. Ze laten dat zondag 
14 december zien en horen in café D’n Brouwer in Mariaheide. 

Stapel
Korting
Kerst

Shoppen

OPEN DAG
Workshop

Huid en Balans
om 16.00 uur

Meedoen?
Schrijf je in! Laar 57e - Nistelrode

www.btdidi.nl

Vrijdag 12 december re-opening om 15.00 uur. Open dag van 16.00-21.00 uur

Officiersversierselen voor 
adriaan van Wanrooij 

Laureaat Adriaan van Wanrooij 
werd tot officier van de orde ver-
heven met het opleggen van de 
degen door Grootmeester Leroy, 
Consul Generaal der Nederlanden 
in België bijgestaan door de pedel/
ceremonieheer. Andere laureaten 
waren onder anderen mevrouw 
Loon – Labouchère, Grootmeeste-
res van het huis van koning Willem 
Alexander en professor Cees Dam, 
bekend Nederlands architect. Ook 
andere leden van het gilde werden 
in het zonnetje gezet. Vendelier Jan 
van Nistelrooy werd bevorderd en 
kreeg een gouden medaille, even-
als tamboer Martien Pittens. Aan 
tamboer Harrie Meulendijks werd 
de zilveren medaille toegekend en 
gildebroeder Jan van der Avoort 
kreeg een bronzen toevoeging.

ANTWERPEN/NISTELRODE - Tijdens de plechtige investituur van de Nobele Orde van de Papegay in Ant-
werpen werd op zaterdag 22 november Adriaan van Wanrooij, vaandrig van het gilde St. Antonius Abt –  
St. Catharina uit Nistelrode, de officiersversierselen omgehangen. Als waardering voor zijn vele verdiensten 
voor het gilde in Nistelrode en het het gildewezen in het algemeen.

Adriaan van Wanrooij werd tot officier van orde verheven

Je liefde voor kerst groeit bij Intra-
tuin, en dat is te merken ook. Er 
is alles aan gedaan om de laatste 
periode van het jaar in een gezel-
lige kerstsfeer te laten plaatsvin-
den. De winkel is omgetoverd in 
een sfeervolle en sprookjesachtige 
omgeving, zodat een bezoek aan 
Intratuin Veghel een echte beleve-
nis is vol kerstinspiratie. Heerlijk 
kerstshoppen en wegdromen dus 

bij Intratuin in de gezelligste peri-
ode van het jaar.

Deze week heeft Intratuin Veghel 
volop leuke kerstacties. Kijk voor 
de folder op www.intratuin.nl.
 
Zondag 14 december is Intratuin 
Veghel geopend van 11.00 tot 
17.00 uur.
Tot ziens bij Intratuin Veghel.

je liefde voor kerst groeit 
bij intratuin veghel
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Maren-Kessel

Lith

Lithoijen

Teeffelen

Macharen

Oijen Megen

Haren
Dennenburg

Deursen

Neerlangel

Demen

Dieden

Ravenstein

Neerloon

Huisseling

Herpen

Overlangel

Keent

ReekSchaijk

Koolwijk
Berghem

Oss

Geffen

Nuland
Kruisstraat

Vinkel

Loosbroek

Heeswijk-Dinther Vorstenbosch

Nistelrode

Heesch

't Wild

Provincialeweg 20

Molenstraat 5 

Bernhardweg 14 Kapelstraat 21a

Sportstraat 3

Parkstraat 6

Tramplein 3

Schoonstraat 1
Cereslaan 2

Runstraat 15

Sterrebos 30

Oude Molenstraat 47-49

Wolfskooi 57

Raadhuislaan26 Heschepad 55

Schaapsdijk 27

Schoolstraat 14  Plein 1969 1

Weerscheut 71

Dorpsplein 1 

Dorpsstraat 28 

Rogstraat 12a

Nieuw Heijtmorgen 20e

Mgr. Zwijsenstraat 1

GA

GA GA

GA

GA

GA

GA

GA

GA

GA

GA

GA

HeeschHeeschHeeschHeesch

SB

GA

Servicekantoren 
en adviescentra 
Algemeen postadres
Postbus 20 
5384 ZG  Heesch

Algemene telefoonnummers
vanaf 15 december 2014
Particulieren 0412 - 45 77 77 
Bedrijven 0412 - 45 78 00

Heesch Adviescentrum 
Cereslaan 2
5384 VT  Heesch

Maandag t/m vrijdag geopend op inloop van 8.30 
tot 17.00 uur. Op afspraak van 8.00 uur tot 20.00 uur.*

Heesch     GA
 

SB
 

SA
 MA

Schoonstraat 1 
5384 AK  Heesch

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag   09.00 - 20.00 uur

Heeswijk-Dinther   GA
 

SB
 

SA
 MA

Plein 1969 1 
5473 CA  Heeswijk-Dinther

Maandag t/m donderdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag   09.00 - 20.00 uur

Nistelrode    GA
Tramplein 3  
5388 GJ  Nistelrode

Maandag t/m vrijdag 13.30 - 17.00 uur

Nuland     GA
 

SB
 

SA
 MA

Dorpstraat 28 
5391 AW  Nuland

Maandag t/m donderdag 09.00 - 17.00 uur 
Vrijdag   09.00 - 20.00 uur

Oss Adviescentrum   GA
 

SB
 

SA
 MA

Raadhuislaan 26 
5341 GM  Oss

Maandag t/m vrijdag geopend op inloop van 8.30 
tot 17.00 uur. Op afspraak van 8.00 uur tot 20.00 uur.*

Oss Jurgenshof   GA
 

SA
Heschepad 55 
5341 GS  Oss

Maandag t/m vrijdag  09.30 - 17.30 uur
Donderdag   09.30 - 20.00 uur
Zaterdag   10.00 - 15.00 uur

Schaijk     GA
 

SB
 

SA
 MA

Runstraat 15 
5374 AA  Schaijk

Maandag t/m donderdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag   09.00 - 20.00 uur

Berghem - Zitting  GA
 

SB
Sportstraat 3 (Dorpshuis de Berchplaets)
Woensdag    13.30 - 16.00 uur

Vorstenbosch - Zitting  GA
Schoolstraat 14 (Gemeenschapshuis De Stuik)
Vrijdag    13.30 - 16.00 uur

* Op maandag is er op het adviescentrum 
in Heesch een inloopavond voor startende 
ondernemers en starters op de woningmarkt 
(tot 20.00 uur). 
Startende onder -
nemers kunnen ook 
naar de inloopavond 
op dinsdag in het 
adviescentrum in Oss.

Rabobank Oss Bernheze: dichtbij en betrokken
Nieuwe telefoonnummers 
vanaf 15 december:

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

GA SB SA MA

GA SB SA MA

GA SB SA MA

GA SB SA MA

GA SB

GA SB SA MA GA SA GA SB

GA SB

GA SB

Legenda  
Rabobankvestiging

 
GA

 
Geldautomaat

 
SB

 
Sealbagautomaat

 
SA

 
Stortautomaat

 
MA

 
Muntrolautomaat

Op 1 december zijn Rabobank Bernheze 
Maasland en Rabobank Oss e.o. een fusie 
aangegaan. Dat was een belangrijk moment, 
want daarmee is een bank ontstaan die op alle 
manieren klaar is voor de toekomst. Rabobank 
Oss Bernheze is een krachtige bank met 
een professionele en efficiënte organisatie. 
Daardoor kunnen we nog meer ruimte bieden 
aan hoogwaardige dienstverlening en lokale 
betrokkenheid.

Die betrokkenheid gaat u terugzien in de plaatselijke 

activiteiten die we organiseren, de kennisoverdracht 

die we verzorgen, het ambassadeurschap van onze 

medewerkers én onze maatschappelijke fondsen. 

Daarnaast behouden we natuurlijk een uitgebreid 

kantoren- en automatennetwerk. Bovendien hebben we 

vier andere mogelijkheden om uw bankzaken op een 

plezierige wijze te regelen: de mobiele adviseur, Rabo Geld 

Expres, Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App. 

Op die manier zijn we – letterlijk en figuurlijk – altijd 

dichtbij.

Klaar voor de 
toekomst

Nieuwe gegevens
Onze kantoren houden uiteraard dezelfde adressen, maar 
online 'verhuizen' we wel. Hier kunt u ons voortaan vinden:

rabobank.nl/ossbernheze

Rabobank Oss Bernheze

Rabobank Oss Bernheze

Rabobank Oss Bernheze

@RaboOssBernheze

Altijd op zak
Kijk voor het digitale 

kaartje op onze nieuwe 

Facebook-pagina 

(Rabobank Oss Bernheze): 

al onze gegevens binnen 

handbereik!

21 december: fusiefeest!U bent van harte welkom om de 
fusie samen met ons te vieren, 

onder het genot van een hapje en 
een drankje. Kijk voor de details 
op rabobank.nl/ossbernheze.
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Postbus 20 
5384 ZG  Heesch

Algemene telefoonnummers
vanaf 15 december 2014
Particulieren 0412 - 45 77 77 
Bedrijven 0412 - 45 78 00

Heesch Adviescentrum 
Cereslaan 2
5384 VT  Heesch
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tot 17.00 uur. Op afspraak van 8.00 uur tot 20.00 uur.*
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Tramplein 3  
5388 GJ  Nistelrode

Maandag t/m vrijdag 13.30 - 17.00 uur

Nuland     GA
 

SB
 

SA
 MA

Dorpstraat 28 
5391 AW  Nuland

Maandag t/m donderdag 09.00 - 17.00 uur 
Vrijdag   09.00 - 20.00 uur

Oss Adviescentrum   GA
 

SB
 

SA
 MA

Raadhuislaan 26 
5341 GM  Oss

Maandag t/m vrijdag geopend op inloop van 8.30 
tot 17.00 uur. Op afspraak van 8.00 uur tot 20.00 uur.*

Oss Jurgenshof   GA
 

SA
Heschepad 55 
5341 GS  Oss

Maandag t/m vrijdag  09.30 - 17.30 uur
Donderdag   09.30 - 20.00 uur
Zaterdag   10.00 - 15.00 uur

Schaijk     GA
 

SB
 

SA
 MA

Runstraat 15 
5374 AA  Schaijk

Maandag t/m donderdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag   09.00 - 20.00 uur

Berghem - Zitting  GA
 

SB
Sportstraat 3 (Dorpshuis de Berchplaets)
Woensdag    13.30 - 16.00 uur

Vorstenbosch - Zitting  GA
Schoolstraat 14 (Gemeenschapshuis De Stuik)
Vrijdag    13.30 - 16.00 uur

* Op maandag is er op het adviescentrum 
in Heesch een inloopavond voor startende 
ondernemers en starters op de woningmarkt 
(tot 20.00 uur). 
Startende onder -
nemers kunnen ook 
naar de inloopavond 
op dinsdag in het 
adviescentrum in Oss.

Rabobank Oss Bernheze: dichtbij en betrokken
Nieuwe telefoonnummers 
vanaf 15 december:

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

GA SB SA MA

GA SB SA MA

GA SB SA MA

GA SB SA MA

GA SB

GA SB SA MA GA SA GA SB

GA SB

GA SB

Legenda  
Rabobankvestiging

 
GA

 
Geldautomaat

 
SB

 
Sealbagautomaat

 
SA

 
Stortautomaat

 
MA

 
Muntrolautomaat

Op 1 december zijn Rabobank Bernheze 
Maasland en Rabobank Oss e.o. een fusie 
aangegaan. Dat was een belangrijk moment, 
want daarmee is een bank ontstaan die op alle 
manieren klaar is voor de toekomst. Rabobank 
Oss Bernheze is een krachtige bank met 
een professionele en efficiënte organisatie. 
Daardoor kunnen we nog meer ruimte bieden 
aan hoogwaardige dienstverlening en lokale 
betrokkenheid.

Die betrokkenheid gaat u terugzien in de plaatselijke 

activiteiten die we organiseren, de kennisoverdracht 

die we verzorgen, het ambassadeurschap van onze 

medewerkers én onze maatschappelijke fondsen. 

Daarnaast behouden we natuurlijk een uitgebreid 

kantoren- en automatennetwerk. Bovendien hebben we 

vier andere mogelijkheden om uw bankzaken op een 

plezierige wijze te regelen: de mobiele adviseur, Rabo Geld 

Expres, Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App. 

Op die manier zijn we – letterlijk en figuurlijk – altijd 

dichtbij.

Klaar voor de 
toekomst

Nieuwe gegevens
Onze kantoren houden uiteraard dezelfde adressen, maar 
online 'verhuizen' we wel. Hier kunt u ons voortaan vinden:

rabobank.nl/ossbernheze

Rabobank Oss Bernheze

Rabobank Oss Bernheze

Rabobank Oss Bernheze

@RaboOssBernheze

Altijd op zak
Kijk voor het digitale 

kaartje op onze nieuwe 

Facebook-pagina 

(Rabobank Oss Bernheze): 

al onze gegevens binnen 

handbereik!

21 december: fusiefeest!U bent van harte welkom om de 
fusie samen met ons te vieren, 

onder het genot van een hapje en 
een drankje. Kijk voor de details 
op rabobank.nl/ossbernheze.
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B o uW T
BeRNHeze uw BouwPeRiKeleN iN BeRNHeze BouwT?

iNFo@deMooiBeRNHezeKRaNT.Nl

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten 

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

• Dienstverlening, beton, grond en wegenbouw
• Container plaatsing
• Grondwerk
• Het aanleggen van betonverhardingen

Loosbroeksestraat 2

5384 SV Heesch

0412-456277

 06 - 22502062

info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF
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Graafsebaan 44 Heesch  |  Telefoon 0412 - 45 92 95  |  www.tegelhalheesch.nl

LIGBAD PLAN
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TOILETSET 319,00

259,00
269,00

LIGBAD VIRGINIA

‘vakantiegevoel in je eigen wijk!’
Wilma Aartsen woont in De Hoef 2 in Heesch

Wilma woonde destijds nog in 
Oss, maar de beslissing om naar 
Heesch te verhuizen was snel ge-
maakt. “In Heesch heb ik mijn 
werk en ben ik dichter bij mijn 

ouders, die in het appartemen-
tencomplex van de Hoef 2 wo-
nen. Heesch is aantrekkelijk om te 
wonen en biedt allerlei faciliteiten, 
waaronder diverse supermarkten 

in het centrum. Voor je dagelijkse 
boodschappen hoef je het dorp 
dus niet uit. Daarnaast ligt de 
wijk centraal, waardoor ik zo op 
de snelweg zit. Ideaal als ik een 

dagje wil winkelen in Oss, Uden 
of de grotere steden Eindhoven, 
Den Bosch en Nijmegen. Boven-
dien heb ik - met het oog op de 
toekomst - bewust gekozen voor 
een huis waarin ik tot en met mijn 
oude dag kan blijven wonen.”

Kunst in de wijk
In de wijk worden de natuurlijke 
elementen op een speelse ma-
nier benadrukt. Zo zijn er door de 
buurt heen diverse vogelhuisjes te 
vinden en zie je regelmatig keien 
op plekken waar het regenwa-
ter de woning verlaat en terecht 
komt. “Elke woning heeft zo’n 
kei, dit maakt onderdeel uit van 

een kunstproject. Bij mij markeert 
de kei de goot voor mijn woning. 
Ik vind het mooi dat duurzaam-
heid zo een belangrijke rol in de 
wijk heeft gekregen.” 

Ontspannen 
Dat de wijk aansluit op de bos-
rand van de Maashorst vindt 
Wilma een enorm pluspunt. “Ik 
loop de straat uit, zo de bossen 
in. Na een drukke werkdag vind 
ik het heerlijk om een wandeling 
te maken en de zonsondergang te 

zien. Dan ben ik echt even weg 
en vergeet alles om me heen. Zo 
nu en dan kom je andere bewo-
ners tegen, die wandelen met de 
hond of een rondje hardlopen. 
Met de natuur zo dichtbij merk je 
dat het ‘ontstressen’ in de buurt 
heel gemakkelijk is. Ik krijg vaak 
een vakantiegevoel in mijn eigen 
wijk. Zo’n woonplek vind je ner-
gens anders in Heesch!”

Meer weten over de mogelijkhe-
den in de Hoef 2? 
De regels rondom de hypotheek-
verstrekking worden in 2015 weer 
verder aangescherpt. Volgend 
jaar is er dus met hetzelfde bud-

get minder mogelijk. Wie al plan-
nen voor een woning in De Hoef 
2 heeft, kan deze verwezenlijken 
in 2014. 

Voor alle vragen kan men terecht 
bij de makelaars van Jansen & Van 
Tuijl via 0412-451554 of Bernhe-
ze makelaars via 0413-243818. 
Meer informatie op website 
www.dehoef2.nl of facebook.
com/dehoef2.

Wilma Aartsen heeft helemaal haar plek gevonden Foto: Elize Bloks

HEESCH - Wilma Aartsen woont sinds 2009 in de Hoef 2 in Heesch. Samen met haar zoon Matthijs (16) 
en de kat heeft zij hier helemaal haar plek gevonden. “Toen de Hoef 2 gebouwd werd, wist ik direct dat 
dit mijn nieuwe thuis zou worden”, aldus Wilma.

NA EEN DRUKKE WERKDAG IS HET HEERLĲ K 
om een WandelIng te maken en de 
Zonsondergang te ZIen
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COLUMN
ONNO

VOORZIENBAARHEID 
PLANSCHADE 
BIJ KOOP-
OVEREENKOMST

Regelmatig worden planschadezaken 
aan de rechter voorgelegd. Dat betekent 
dat het fenomeen planschade juridisch 
in ontwikkeling is. Zo is er halverwege 
dit jaar een uitspraak gedaan door 
de Raad van State, waarin het aspect 
‘voorzienbaarheid’ een rol speelde bij het 
sluiten van een koopovereenkomst. 

Planschade is de schade die een eigenaar van grond of gebouwen lijdt 
door een planologische wijziging. Als de schade vaststaat, kunt u 
recht hebben op een tegemoetkoming planschade. Ik zeg ‘kan’, want 
(onder andere) als de schade voorzienbaar was, kan dit ertoe leiden 
dat de gevraagde planschade niet wordt toegewezen.

Wanneer is nu sprake van voorzienbaarheid?
Uit een uitspraak van de Raad van State van juli 2014 volgt, dat het 
moment waarop de koopovereenkomst is getekend, bepalend is voor 
de vraag of een planologische verslechtering voorzienbaar was. 
In deze zaak stond vast dat de woning in waarde was gedaald door 
een nieuw bestemmingsplan. De vraag was of de waardedaling 
voorzienbaar was op het moment van ondertekening van de 
koopovereenkomst.

Wat was er namelijk aan de hand? 
De koopovereenkomst was door beide partijen niet op hetzelfde 
moment getekend. De koper had de overeenkomst getekend vijf 
dagen vóórdat het nieuwe bestemmingsplan ter inzage was gelegd. De 
verkoper had de overeenkomst getekend nádat het bestemmingsplan 
ter inzage was gelegd. 

Welk moment is nu bepalend voor het vaststellen van de 
eventuele voorzienbaarheid?
Burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente waren van 
mening, dat voor het vaststellen of er sprake is van voorzienbaarheid, 
het moment waarop zowel de koper als de verkoper de overeenkomst 
getekend hadden, bepalend was. 

De rechter oordeelde anders: 
Op het moment dat de koper de overeenkomst tekende, ging hij 
akkoord met de koopprijs van de woning. 
Op dat moment kon hij niet weten dat vijf dagen later een nieuw 
bestemmingsplan ter inzage gelegd zou worden, dat een nadelige 
invloed had op de waarde van de nieuwe woning. Dat de verkoper pas 
later deze overeenkomst tekende, is verder niet van belang. 

Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

Tijdens de vakanTieperiode gewoon geopend

Open op werkdagen en zaterdagochtend. Dinsdag gesloten.

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

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

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH
NISTELRODE
0412-611033

info@hubonistelrode.nl

Steigerhouten 
kerstdecoratie

Kom gerust in de winkel om de 
kerstdecoraties te bekĳ ken.

Steigerhouten 
kerstdecoraties 
zĳ n in 
verschillende 
soorten en maten 
te bestellen

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18

www.hetbouwblok.nl

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

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

prijsopgave aan huis

Kortingen tot 10%

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
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Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

Kijk voor meer info op 

www.vanschijndeltegels.nl

Wij wensen u fi jne feestdagen en een gelukkig 2015

GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ

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

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

Route snelfietspad door 
Nistelrode vastgesteld

De provincie is van plan om een 
snelfietsnetwerk te realiseren. In 
combinatie met de sterke ont-
wikkeling van de elektrische 
fietsondersteuning, wil men de 

maximale woon-werkafstand 
voor de fiets vergroten naar 25 
km en daarmee het snelverkeer 
terugdringen. Hierbij krijgt de 
snelfietsroute voorrang op alle 

kruisingen, waarbij het fietspad 
uit twee rijrichtingen bestaat en 
uitgevoerd is met rood herken-
baar asfalt in een breedte van 3,5 
meter. Voorbeelden hiervan zijn 
op dit moment te vinden in Oss 
en omgeving. 

Vanuit Oss loopt het fietspad via 
Heesch door tot aan Strijbosch 
aan het Laar in Nistelrode. Van-
wege het drukke woon-werkver-
keer tussen Oss en Bernhoven 
in Uden heeft de gemeente de 
voorkeur om dat traject verder 
compleet te maken. Nadat tij-
dens de eerste bijeenkomst een 
drietal varianten voorgesteld zijn, 
ontstond er een unanieme voor-
keur bij de inwoners. 

Knelpunten
Tijdens een tweede bijeenkomst 
zijn een aantal burgers op de fiets 
gestapt om deze route te verken-
nen en daarbij een aantal knel-
punten op foto vast te leggen. 
Deze zijn in uitgewerkte vorm 
tijdens de derde bijeenkomst 
schetsmatig vastgelegd, waar-
bij de doorgaande route door 
Nistelrode richting Noord-Zuid 
vanaf het Laar (zie foto) als volgt 
vastgesteld is: Laar, het Run-
neke, Kleinwijk, Kerkveld, Mole-
nerf, De Leibeek, Hoogstraat en 
vervolgens het Laar oversteekt, 
om aan de westzijde van Delst 
in twee richtingen aansluiting te 
maken bij ziekenhuis Bernhoven.

NISTELRODE - Tijdens drie overlegbijeenkomsten georganiseerd door de gemeenten Bernheze, Oss, 
Veghel, Uden en ondersteund door AgrifoodCapital, hebben verkeerskundigen betrokken burgers ge-
hoord over hun plannen voor een snelfietspad door Nistelrode. 

Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit / 

Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014
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Erveza verfspeciaalzaak 
voor professional en particulier

Nadat Hans van Erp stopte met 
zijn tankstation in Schaijk, heeft hij 
als klusjesman veel ervaring op-
gedaan met schildersmaterialen, 
ondertussen zoekend naar moge-
lijkheden voor een nieuwe eigen 
zaak. Al klussend leerde Hans het 
onderscheid tussen kwaliteitsverf 
en verf van inferieure kwaliteit. 
Hans: “Maar ook het voorberei-
dende werk is belangrijk. Als je op 
een vette of bladderende onder-
laag schildert, kun je erop wach-
ten tot de verf loslaat.” 

Kans
Toen Jan van den Akker, op de 
Broekhoek aangaf op termijn te 
willen stoppen met de winkel, zag 
Hans kansen en ging praten over 
overname, maar dan in een pand 
in de buurt van het centrum. Het 
pand van C. Ruijs op de Kenne-
dystaat bleek de ideale oplossing. 
De afspraak dat medewerkster 
Maria mee zou verhuizen met 
de winkel, was voor Hans ideaal. 
Maria kent alle klanten van Van 
den Akker, kent de producten 

en houdt van aanpakken. Door 
herindeling en renovatie van het 
pand, waaronder aanpassing van 
isolatie en brandveiligheid, heeft 
Erveza een overzichtelijke winkel 
met ruime schappen en vele soor-
ten verf en verftoebehoren. De 
productkennis van Hans is verder 
uitgebouwd. Met de leveranciers 
zijn afspraken gemaakt en de 
mengmachines zijn geïnstalleerd.

Assortiment
Al voor de opening van 8 decem-

ber meldden de eerste klanten zich 
voor een kwast, schuurpapier of 
verf. Professionele lakken van Sik-
kens, Trimetal, Sigma, Wijzonol, 
Boonstoppel worden in de winkel 
op kleur gemengd, zodat uw kleur 
er altijd bij zit. Extra voordeel is de 

betere kleurvastheid en glansbe-
houd van deze verven. 
Ook beitsen van de bekende 
merken zoals Cetabever, Rambo, 
Cepe en natuurlijk de kleurmen-
gingen van de professionele beit-
sen zitten in het assortiment. Als u 
een kleurtje op een muur wilt, kan 
Erveza alle kleuren mengen van 
de merken Histor One, Flexa Pure 
en de professionele merken van 
de mengmachine. Voor bedrijven 
en ZZP-ers heeft Erveza speciale 
service en ruime parkeergelegen-
heid; voor de particulier goed ad-
vies. 

Welkom
De nabijheid van de winkel in 
schilder benodigdheden zal me-
nige klant trekken. Voor professi-
onal en particulieren heeft Erveza 
mooie openingsaanbiedingen en 
voor de ZZP-er de mogelijkheid 

om bestellingen te plaatsen tegen 
aantrekkelijke kortingen. 

Erveza verfspeciaalzaak
J.F. Kennedystraat 89
Heesch
0412-486277
info@erveza.nl
www.erveza.nl

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 
uur en zaterdag 9.00-13.00 uur.

‘KWALITEITSPRODUCTEN IN SCHILDER 
BENODIGDHEDEN VOOR PARTICULIER 
EN VAKMAN’

HEESCH – De nieuwe verfspeciaalzaak Erveza van Hans en Annemarie van Erp aan de Kennedystraat 89 
heeft benodigdheden voor alle schilder toepassingen in vele kleuren en kleurnuances. Voor de professional 
is er keuze tussen professionele verven, met vele jaren kleurechtheid en hechting. Voor de particulier zijn 
er de gangbare verfsoorten, eveneens van goede kwaliteit en langdurige kleurechtheid. Erveza betekent 
dan ook Van Erp VerfspeciaalZaak.

Advertorial

Maria, Hans en Annemarie Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen 

diverse showroomaanbiedingen NIEUW! mlokaal -meubelen

52
19

50
21

B r u g s t r a a t  1 8  a  V i n ke l
Te l . ( 0 7 3 )  5 3 2 4 2 8 0

F a x  ( 0 7 3 )  5 3 2 5 4 8 7
w w w. v a nv l i j m e n ke u ke n s . n l

w w w. e c o l o g i s c h e ke u ke n s . n l
wo . d o . 0 9 . 3 0  t o t  1 8 . 0 0  u u r

v r. 0 9 . 3 0  t o t  2 0 . 0 0  u u r
z a . 1 0 . 0 0  t o t  1 6 . 0 0  u u r

Brugstraat 18 a Vinkel
Tel. (073) 5324280
Fax (073) 5325487

wo. do. 09.30 tot 18.00 uur
vr. 09.30 tot 20.00 uur
za. 10.00 tot 16.00 uur

www.vanvlijmenkeukens.nl www.ecologischekeukens.nl Nieuw op het gebied van afzuiging

Kleur logo: pms 477  818 Chocolate Brown
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Kerstbal 
zoeKactie 
in Hadee

De ondernemers in 
HaDee dagen u uit!

Win mooie prijzen

www.sterrin.nl
VOOR DE MOOISTE LAMPEN KOM JE NAAR DE ABDIJSTRAAT!

Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther

0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

Lampen op zicht en hangen, GEEN probleem!

Abdijstraat 12 

Dinsdaggesloten

www.marskramerhd.nl

HaDee dagen u uit!

Zoek bij de deelnemende bedrijven de letter(s) op de kerstbal en zet ze in de juiste volgorde. 
Win mooie prijzen als dank voor uw klandizie in 2014! Maak een wandeling, stap op de fiets of 
in de auto en bezoek geheel vrijblijvend onze bedrijven. Volg de bedrijven ook op Facebook 
en via de posters in de winkels voor hints! Elk van de 27 deelnemende bedrijven stelt een 
mooie prijs ter beschikking. De hoofdprijs ter beschikking gesteld door Ondernemersbelang HD.

Actievoorwaarden:
•	 De	kerstbal	zoekactie	loopt	van	zaterdag	6	december	t/m	dinsdag	23	december
-	 	Wilt	u	kans	maken	op	de	prijzen,	lever	uw	oplossing	dan	uiterlijk	23	december 

in bij een van de deel nemende bedrijven of mail naar wereldwinkel.hdl@gmail.com
-  Op woensdag 24 december worden uit de juiste inzendingen de prijswinnaars  

getrokken
-  De prijswinnaars worden per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht en worden 

verwacht bij de prijsuitreiking op woensdag 24 december op de Plaza
- Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten

doe mee 
en win!

Koopzondag op 21 december, Kom langs en zoeK de laatste letters bij elKaar!

Om 14.00 uur wordt de dag in het 
verenigingsgebouw aan ’t Dorp 
138 in Heesch feestelijk geopend 
door de Jeugdhofkapel. Hierna 
starten de activiteiten waar jong 
en oud aan kunnen deelnemen. 

Denk daarbij aan een slagwerk-
workshop, een kindercasino, een 
Beauty Salon, de meeste slagen 
per minuut, de langste noot, hoe-
veel in de pot, een grabbelton en 
nog veel meer. In de loop van de 

middag zullen er nog enkele optre-
dens plaatsvinden. Om 14.15 uur 
zal een dansgroep van Balletstudio 
Hanneke van der Stappen een op-
treden verzorgen en om 15.30 uur 
zullen een aantal gitaristen optre-
den. Het middagprogramma duurt 
tot 17.00 uur. 

Het avondprogramma start om 
20.00 uur met een feestavond met 
goede muziek, een hapje en een 
drankje. De muziek zal worden 
verzorgd door lokale bands, Syndi-
cate en The Basement. In de loop 
van de avond zal een aantal keren 
aan het Rad van Fortuin worden 
gedraaid. Diverse Heesche onder-
nemers hebben voor leuke prijzen 
gezorgd, waarvoor de organisatie 
hen van harte bedankt. De op-
brengst van de feestavond komt 
ook volledig ten goede aan 3FM 
Serious Request.

Meer info op www.facebook.com/
auroragetsserious

aurora gets Serious voor het goede doel
HEESCH – 3FM Serious Request vraagt dit jaar aandacht voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van 
seksueel geweld in conflictgebieden. Drie 3FM dj’s zullen van 18 tot 24 december in het glazen huis verblij-
ven. Evenals vorig jaar organiseert de Heesche muziekvereniging op zaterdag 20 december - onder de naam 
‘Aurora gets Serious’ - allerlei activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan 3FM Serious Request. 

weihnachtsoratorium 
van J.S. Bach 
HEESWIJK-DINTHER – In de Abdij van Berne zal zaterdag 13 decem-
ber om 20.00 uur het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach (de Albert 
Schweitzer selectie) gespeeld worden.

Dit gebeurt door:
Gestels Vocaal Ensemble en het WO-Ensemble onder leiding van Jan 
Snel, Kathelijn van Dongen (sopraan), Marijke Kools (alt), Maarten 
van den Hoven (tenor, evangelist) en Eric Ruis (bas).

Entree: €15,-, inclusief koffie/thee. Kaarten reserveren via: 
berne-anders@abdijvanberne.nl of aan de kerk.

Schoolstraat 15 - 5473 GD - Heeswijk-Dinther - 0413-291187
www.dintherseethuis.nl - info@dinthers-eethuis.nl

Lunchroom, restaurant en verfijnde cafetaria in één!

• Kerstbuffet 1e & 2e kerstdag
Prijs per persoon € 29,95

Kinderen t/m 2 jaar gratis - 3 t/m 11 jaar 50% korting
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Weyen 7 - 5388 HL NISTELRODE 
Tel.: 0412-611397

‘t Dorp 137 - 5384 ME HEESCH 
Tel.: 0412-451848

Aangesloten bij Fleurop Interflora.

Kerstkriebels?
Kom langs in 
een van onze 
winkels voor 
ons uitgebreide 
assortiment

U bent van harte welkom

HEESCH - Popkoor Noiz houdt op 
vrijdag 19 december van 19.30 tot 
21.30 uur een ‘sing-in’ in kerst-
sfeer. De avond vindt plaats in ba-
sisschool De Delta, Herderstraat 2 
in Heesch.

De rode loper wordt uitgelegd 
voor iedereen die mee wil zingen. 
Popkoor Noiz zingt met een band 
de welbekende (pop)kerstliedjes, 
geheel in kerstsfeer. 
De entree is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. Na afloop 
staat er een hapje en een drankje 
klaar voor iedereen die dat gezellig 
vindt.

Noiz
Popkoor Noiz is een ambitieus 
regionaal koor met ongeveer 35 
leden dat op zoek is naar verster-
king. Vooral mannen zijn welkom. 
De leden zijn tussen de 25 en circa 
45 jaar oud. Er wordt wekelijks ge-
repeteerd met moderne pop- en 
rocknummers en de bijpassende 
choreografie. Noiz heeft een eigen 
band, waarmee ook regelmatig 
wordt opgetreden bij verschillende 
gelegenheden. Nieuwsgierig ge-
worden naar popkoor Noiz? Neem 
dan een kijkje op de website: 
www.popkoornoiz.nl of stel een 
vraag via info@popkoornoiz.nl.

Kerst ‘sing-in’ met 
Popkoor Noiz

HEESWIJK-DINTHER - Koor Viva-
ce verzorgt zondag 14 december 
weer een kerstconcert in de Willi-
brorduskerk in Heeswijk-Dinther. 
Aanvang concert 19.30 uur.

Deze keer zal een achtkoppig bla-
zersensemble van de Koninklijke 
Fanfare St. Willibrord haar mede-
werking verlenen aan het concert. 
Twee liederen gaat Vivace geza-
menlijk met het blazersensemble 
ten gehore brengen: ‘In Dulci Ju-
bilo’ en ‘O, little town of Bethle-
hem’. 
Vivace zal in twee blokjes een 
selectie laten horen uit het uitge-
breide kerstrepertoire, dat in de 
loop van de jaren is opgebouwd. 
Er is gekozen voor Duitse, Engelse 
en oud-Nederlandse kerstliederen. 
Het varieert van Engelse Christmas 

carols tot kerstliederen van Hän-
del. Er zal een drietal nieuwe liede-
ren gezongen worden.
Het blazersensemble zal zich in 
twee blokjes laten horen met een 
selectie van het kerstrepertoire van 
de fanfare.

De muzikale leiding van Vivace 
is in handen van Rein Boeijen uit 
Berghem. Hij is dirigent en tevens 
begeleider op de piano. Het bla-
zersensemble wordt voor deze ge-
legenheid gedirigeerd door Arian 
Deckers.

Na afloop van het concert is er ge-
legenheid om met allen die deze 
sfeervolle avond verzorgd hebben, 
achter in de kerk een kopje koffie 
of thee te drinken.
De toegang voor het concert is 

gratis. Vrije giften zijn van harte 
welkom. Achter in de kerk zal 
daartoe gelegenheid zijn.

Kerstconcert koor vivace in 
willibrorduskerk

KERSTCONCERT 

 

  

 

Zondag 14 december 19:30 uur 
 

Koor Vivace 
Algehele leiding: Rein Boeijen 
 

M.m.v. Ensemble van 
Koninklijke Fanfare St. Willibrord 
Dirigent: Arian Deckers 
 

St-Willibrorduskerk Heeswijk, toegang gratis. 

2014 

wildwinterkermis bij HvCH 
HEESCH - Kerst staat voor de deur en traditioneel houdt de Heesche 
voetbalclub HVCH dan haar wildwinterkermis. Het evenement wordt dit 
jaar gehouden op zondag 14 december. 

Al jaren trekt HVCH met dit evenement vele bezoekers en is gezelligheid 
troef. Voor de hele Heesche gemeenschap is er in het clubhuis van HVCH 
op Sportpark De Braaken een wildwinterkermis. Ook dit jaar is de organi-
satie weer helemaal rond. De enthousiaste speakers zijn weer aangezocht 
om elke ronde naar een hoogtepunt op te zwepen. Daarnaast is het wild 
besteld en het rad van avontuur gesmeerd. Naast wild, zijn er in de hoofd-
rondes ook andere mooie prijzen te winnen. Deze zijn geschonken door 
vele begunstigers van HVCH. De wildwinterkermis begint om 12.00 uur.

laatste liederentafel 
van 2014
HEESCH - In de aanloop naar Kerst zit de laatste liederentafel van 
2014 er al weer aan te komen. Deze vindt plaats op woensdag 17 
december in De Pas in Heesch. Vanaf 20.00 uur kan er weer volop 
meegezongen worden. 

Er is livemuziek met Paul op de gitaar en als leadzanger, Hent op het 
accordeon en Henk als slagwerker, eventueel uitgebreid met gastzan-
geres Willemien. Zij vormen een enthousiast team dat de zaal graag 
mee op sleeptouw neemt. De teksten van de liedjes die gezongen 
worden, staan in de bundel die voor iedereen klaarligt. Het reper-
toire bestaat uit een mix van wat oudere meezingers tot meer recente 
gevoelige liedjes die het altijd goed doen. De liederentafel kan zo 
ook alvast een stukje kerstgevoel meegeven. Iedereen die zin heeft, 
is welkom. 
De avond duurt van 20.00 tot 23.00 uur. De entree is € 1,-.

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

Prachtige kerstroos in
gouden pot! Pot Ø 15 cm.
Van 14,95 voor 10,-

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.

HELLEBORUS

Zaterdag 13 en zondag 
14 december zullen muzikale 
klanken, door koren uit Oss en 
Lith, zorgen voor een gezellige 
kerstsfeer.
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Muziek en dans mogen natuurlijk 
niet ontbreken, er treden een aan-
tal koren op en er zijn optredens 
van muzikanten, afgewisseld met 
dansoptredens. 
Verder zullen diverse verenigin-
gen zich presenteren, waarbij de 
thema’s ‘winter en kerst’ centraal 
staan. Voor de kinderen zijn er  
leuke activiteiten, waar zij actief 

aan kunnen deelnemen, er is een 
levende kerststal en natuurlijk is 
ook de kerstman aanwezig. Een 
groot deel van de opbrengsten 
wordt beschikbaar gesteld aan di-
verse goede doelen. 

De entree is gratis en iedereen is 
van harte welkom vanaf 18.00 uur 
in De Stuik in Vorstenbosch. 

gemeenschapshuis 
de Stuik in kerstsfeer

VORSTENBOSCH - In en om gemeenschapshuis De Stuik in Vorsten-
bosch, is op zaterdag 13 december jong en oud van harte welkom om 
de kerstsfeer te komen proeven, om hierbij volop in de kerststemming 
te komen. Vanaf 18.00 uur tot 21.30 uur zijn er verschillende activitei-
ten rondom Kerst. Naast diverse kraampjes zijn er proeverijen van ijs 
en andere hapjes. 

Kerstpakkettenactie kerken

Het kerstpakket wordt een con-
crete uitdrukking van solidariteit 
met hen die het in onze samen-
leving niet zo breed hebben. Wie 
mensen kent die het afgelopen jaar 
veel tekort zijn gekomen, kan dit 
de kerk in zijn of haar woonplaats 
laten weten. Omdat respect voor 
mensen die op een minimaal be-
staansniveau moeten rondkomen 
belangrijk is, wordt met deze infor-

matie zorgvuldig omgegaan.
In de week voor Kerst kan het 
kerstpakket afgegeven worden bij 
de kerk. Informeer ter plaatse wan-
neer dit precies kan. Het kerstpak-
ket kan ook in het portaal van het 
kerkgebouw neergezet worden. 
De pakketten worden rond de 
kerstdagen op een discrete manier 
rondgebracht in de kern, waar ze 
door de plaatselijke kerk ontvan-

gen zijn. Wie zelf een tas vol bood-
schappen wil samenstellen, kan die 
ook komen afgeven bij de kerk.
De actie is een initiatief van Licht-
punt Bernheze, de hulpdienst 
vanuit de Bernheze kerken. Voor 
inlichtingen in: Dinther 0413-
229742, Heesch 0412-451215, 
Heeswijk 0413-229742, Loos-
broek 0413-229742, Nistelrode & 
Vorstenbosch 0412-611067.

BERNHEZE - Elk jaar worden velen bedolven onder kerstpakketten vol heerlijkheden die zij zelf ook hadden 
kunnen kopen. De mensen die dat niet kunnen, krijgen die pakketten juist weer niet. Om die ongelijke ver-
deling een beetje recht te trekken, kan iedereen die een kerstpakket ontvangt dit, of een deel daarvan, geven 
tijdens de kerstpakkettenactie van de kerken in Bernheze. 

Alle Loosbroekse koren zijn aan 
het repeteren om zich in tien mi-
nuten te presenteren tijdens de 
Kerst-Inn. Kinderkoor Joy wordt 
dit jaar voor het eerst gedirigeerd 

door Kaylee Rijkers. Young Voices, 
Servanto, Zang en Vriendschap, 
het Gemengd Kerkkoor, La Or-
féon en Simul Canto zorgen voor 
een gevarieerd programma. Floor 

van der Pas is te horen tijdens het 
muzikaal intermezzo.
Net als vorig jaar is de presenta-
tie in handen van Liesbeth Roefs. 
Na afloop kunnen bezoekers on-
der het genot van een kop koffie 
of thee met kerstbrood, napraten 
in gemeenschapshuis ‘de Wis’. De 
toegang is gratis.

loosbroekse koren presenteren 
zich tijdens Kerst-inn 
LOOSBROEK- In de Servatiuskerk in Loosbroek wordt vrijdag 19 de-
cember vanaf 19.00 uur een sfeervolle avond gecreëerd. Deze Kerst-Inn 
heeft als thema ‘Voor elkaar’, een actueel thema op allerlei gebieden. 

25% korting 
op mooie horloges van de merken:

Prisma
Edox

Jacob Jensen
Danish design

Christinastraat 4, 5384 KL Heesch
0412-452087 

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

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

Zondag a.s. open
van 11.00 tot 17.00 uur

prijsplukker
Compleet 12.95

  8.99

Kerststuk 
 Lantaarn
Diverse kleuren.
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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

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

kado.nl

Verrassende 
kadootjes voor 
de feestdagen!
Schoonstraat 24 - Heesch

BibiKado.nl 
shop-in-shop 

bij Boetiek24.nl

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

Voor zorgeloze feestdagen 
Wij bezorgen op alle feestdagen

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

60%tot wel

korting

Openingstijden:

Do 18  & Vr 19:  17.00u-21.00u

Za 20 & Zo 21  10.00u-18.00u

Loosbroekseweg 37

5388 VM Nistelrode

040 7600 650

www.myskateshop.nl
.

MAGAZIJNOPRUIMING

PENNY SKATEBOARDS   SLAMM SCOOTERS  SECTOR 9  THRASHER

ENUFF   ALMOST  BONES  CREATURE  BANTAM  ELEMENT  MADD MGP

GLOBE   TRAP  SANTA CRUZ REAL ROCKER BMX RIO ROLLER PLAN B

INDEPENDENT   MINDLESS    SHOGUN  BLIND   THUNDER TRUCKS   FLIP

SPITFIRE   PENNY SKATEBOARDS    SLAMM SCOOTERS    SECTOR 9 

THRASHER ENUFF  ALMOST  BONES  CREATURE   BANTAM   ELEMENT

MADD MGP  GLOBE  MADD MGP  GLOBE   TRAP SANTA CRUZ   ROCKER BMX RIO ROLLER 

PLAN B  INDEPENDENT MINDLESS   SHOGUN   THUNDER TRUCKS  FLIP

SKATEBOARDS  STUNTSTEPS  LONGBOARDS
INLINE SKATES  CRUISERS    ROLSCHAATSEN

18 / 19 / 20 / 21 DECEMBER

HEESWIJK-DINTHER - In de kerk van de 
Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther wordt 
zondag 14 december een kerstconcert en 
monoloog over de Russische tsarina Catha-
rina de grote gehouden. 

Marie-Thérèse ter Haar van Empirique Rus-
land en Oost-Europa Academie kruipt in de 
huid van de Russische tsarina Catharina de 
Grote. In een boeiende monoloog blikt Ca-

tharina terug op haar leven. Niet alleen haar 
talrijke minnaars en haar kunstverzamel-
woede komen aan bod, maar ook het aris-
tocratische en decadente St. Petersburg en 
haar contacten met de Franse verlichtings-
denkers.
Aansluitend is er een samenzang van het 
uit Moskou afkomstige Russisch-orthodoxe 
koor Zlatoust, onder leiding van de talent-
volle dirigent Mikhail Borodyanski. Zlatoust 
betekent ‘Gouden stem’ en een gouden 
stem hebben de leden van Zlatoust zeker. 
Het repertoire van Zlatoust is veelzijdig, 
maar richt zich wat meer op de 18e en 20e 
eeuwse Russische volksmuziek.

Programma
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Toneelvoorstelling Catharina 
 de Grote
14.45 uur Pauze
15.00 uur Zlatoust
16.15 uur Einde
De organisatie is in handen van Lionsclub de 
Meierij Den Dungen. Meer informatie of en-
treekaarten bestellen bij: H.B.M. ten Have - 
Mgr. Bekkersplein 5 te Schijndel of via 
harrie.ten.have@araya.nl

Kerstconcert en monoloog over 
Catharina in de abdij van Berne

Christmas carols in de abdij van 
Berne in Heeswijk-dinther

Naast de bekende kerstliederen als ‘Stille 
Nacht’, ‘Hark the herald angels’ en ‘O little 
town of Bethlehem’, worden ook verschil-
lende klassieke kerstliederen ten gehore ge-
bracht.
Een deel uit de ‘Ceremony of carols’ van 
Britten en ook ‘In the bleak midwinter’ en 
‘Deck the halls’. Met een aantal a capella 
gezongen liederen laat het Vocaal Ensem-

ble horen welke kwaliteit zij in huis hebben: 
“Magnificat” van Arvo Pärt, 2 liederen van 
Rachmaninov en 2 liederen van Gibbons.
Het belooft een prachtige dienst te worden, 
iedereen is uiteraard van harte welkom, op 
dinsdag 16 december, vanaf 17.45 uur, in de 
Abdij van Berne, Abdijstraat in Heeswijk.
De entree is gratis, de dienst begint om 
18.00 uur.

HEESWIJK-DINTHER - Op dinsdagavond 16 december zal het Vocaal Ensemble Oss tijdens 
de adventsviering een aantal kerstliederen ten gehore brengen. Dit is een deel van het 
Kerstconcert dat het Vocaal Ensemble op 14 december in de grote kerk van Oss uitvoert.

Voor meer info: www.ouderaadhuisheesch.nl

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

3-gangen menu
Keuze uit de gehele kaart

€ 23,50

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
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Werkzaamheden: declareren, controleren retourinformatie en 
inkomsten, inboeken in de boekhouding en eventueel corrigeren 

van gedeclareerde zaken. 

Je bent de contactpersoon voor verzekeraars en patiënten over 
declaraties en bijbehorende administratieve processen. Er wordt 

van je verwacht dat je aan de overige werkzaamheden binnen onze 
organisatie ook een bijdrage levert.

Je beschikt dus over goede contactuele eigenschappen, bent een 
enthousiaste teamspeler en neemt verantwoordelijkheid voor je 

beslissingen. Je bent punctueel en werkt zeer nauwkeurig. 

We zoeken iemand die goed past in het team en minimaal een 
mbo-opleiding niveau 3 heeft genoten. 

VACATURE

FysioCentrum HeesCH is een FysiotHerapiepraktijk 
in diverse disCiplines. 

Wij Hebben een vaCature voor een: 

Administratief 
medewerkster met 
financiële affiniteit 
(8 uur per week)

interesse? 
Stuur dan je sollicitatie met c.v. naar 

info@fysiocentrumheesch.nl vóór 19 december 2014. 
Voor meer informatie kun je kijken op de website van de praktijk: 

www.fysiocentrumheesch.nl

aan het werk

Wilt u ook een vacature plaatsen in de goed gelezen DeMooi-
BernhezeKrant? u stuurt ons de informatie en het logo en wij 
maken de advertentie voor u op in het daarvoor passende for-
maat. Meer informatie: advertentie@demooibernhezekrant.nl.

Vrijwilligerspunt Bernheze zoekt
Ondersteuning bij de warme 

maaltijd in Laarstede Nistelrode 
Ondersteuning bieden bij de middagmaaltijd van cliënten 

zoals tafels dekken, cliënten begeleiden naar de tafels, menu 
opnemen, maaltijden aan tafel brengen en dergelijke.

Werktijden:
Dagelijks van 11.30 uur tot 13.30 uur. 

In overleg wordt de dag bepaald.

Wilt u reageren? Dit kan via Vrijwilligerspunt Bernheze.
Ank Meertens, tel.: 0412-474851 
e-mail vpbernheze@vivaan.nl of 
via onze website www.vivaan.nl

Meestal verdwijnen de Sinterklaasverhalen meteen na deze 
cadeautjesdag en nemen de kerstverhalen het snel over. In dit 
geval maken we een uitzondering, want dit Sinterklaas-ver-
haal heeft een prachtige kerstgedachte. Sinterklaas kreeg en-
kele weken geleden een uitzonderlijke vraag van een onder-
nemer uit Nistelrode. Hij vertelde aan Sinterklaas dat het hem 
heel goed gaat en hij dit geluk graag wil delen met anderen. 
“Er zijn veel mensen die veel minder geluk hebben en deze 
mensen gun ik een meevaller voor de Kerst. Ik zou het mooi 
vinden als Sinterklaas dit cadeau persoonlijk zou gaan bren-
gen”, was de wens. De Sint kreeg een fors bedrag mee van 
de goede man, met als opdracht: probeer er nog maar wat 
meer van te maken. In deze voor velen crisistijd is dit mooie 
doel zeker iets waar de goedheiligman tijd voor maakte. 

Pakket
Voor het speciale cadeauproject in Nistelrode wist hij een 
aantal gevestigde ondernemers te vinden die hem graag 
hielpen bij het samenstellen van een cadeaupakket. Dit zijn 
Slagerij Jos van Kessel, Van Mook de Echte Bakker, Ceelen 
Groente- en Fruitspeciaalzaak, Ari-Jenne Bloemsierkunst en 
Jumbo. Dankzij hun bijdragen werd een mooi pakket samen-
gesteld, waarbij heerlijke producten en cadeaubonnen voor 
de decembermaand ingesloten zaten. 
Een warm initiatief, waaruit blijkt dat men in Bernheze nog 
steeds oog heeft voor de medemens! 

een Sinterklaasverhaal met kerstgedachte 
NISTELRODE - Sinterklaasavond heeft voor 14 gezinnen in Nistelrode en 24 bewoners van de PgB-afdeling 
van Laarstede een verrassende wending gekregen. Tijdens deze donkere avond werden ze verrast met een 
bezoek van de Sint met zijn Zwarte Piet en getrakteerd op een mooi pakket.

oliebollenactie Scouting Heesch 
HEESCH - Traditiegetrouw bakt 
Scouting Heesch op 31 december 
oliebollen. De leiding zorgt voor 
de organisatie en de leden zetten 
zich in voor de voorverkoop.

Scouting Heesch bakt de oliebol-
len tegen absolute bodemprijzen. 
Wie de oliebollen zelf komt halen, 
betaalt voor tien oliebollen € 5,00. 
Thuisbezorgd kosten tien oliebol-
len € 5,50. 

De oliebollen worden in plantaar-
dige zonnebloemolie gebakken. 

Scouting Heesch
Met de opbrengst van de oliebol-
lenverkoop wordt de scouting-
groep, die gedurende het jaar veel 
verschillende activiteiten organi-
seert voor de jeugdleden, onder-
steund. Ook dit jaar werken de 
scouts extra hard voor een ge-
slaagde oliebollenactie. 
Vanaf heden komen de Scouts in 
Heesch langs met bestelformu-
lieren. Bij het bestellen hoeft niet 
betaald te worden, dat hoeft pas 
bij de levering op 31 december. Op 
www.scoutingheesch.nl is het ook 

dit jaar weer mogelijk om de olie-
bollen online te bestellen. 
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Kunst en haar sociale aspecten
‘Treasures of the past en treasures for the future verbonden’

De nadruk van deze middag lag op 
de rol van kunst in de maatschap-
pij. Ook de gemeente Bernheze 
hecht aan de verbinding tussen 
kunst, cultuur en educatie en tus-
sen kunst, cultuur en het goede 
doel - kinderen, ouderen en zieken 
voorzien van een warme maaltijd 
per dag. Het initiatief van Ekate-
rina Kruchkova op Kasteel Hees-
wijk bundelt alle aspecten waar de 

gemeente Bernheze zoveel belang 
aan hecht. ”Kunst is een wereld-
wijde aangelegenheid, waarbij de 
kunst uit de hele wereld hier sa-
menkomt en ook kinderen van BS 
’t Palet een kunstzinnige bijdrage 
leverden aan kunst en de Stichting 
Bogota zonder honger.”

Het sociale aspect
Waar de ruimte in de wereld klei-

ner is geworden, zijn de communi-
catiemogelijkheden en kennis van 
zaken over de hele wereld groter 
geworden. De rol van de kunste-
naar is niet alleen het creëren van 
mooie dingen, de kunstenaar heeft 
ook de mogelijkheid om een lei-
dende rol te spelen in gedragsver-
andering, mensen te verbinden of 
een katalysator te zijn. Kunst voedt 

het inbeeldingsvermogen en kan 
mensen aan het denken te zetten. 
De kunstenaar heeft daarmee een 
grote verantwoordelijkheid, werd 
door de leden van de ronde tafel 
gesteld. 

Belang 
Volgens Van Boekel is iemand die 
actief met kunst en cultuur bezig 

is, beter in staat creatief met pro-
blemen om te gaan en leert het 
mensen anders naar de dingen te 
kijken. Door co-creatie, bijvoor-
beeld in workshops of door samen 
te werken aan een kunstwerk, of 

dit nu beeldende kunst is, een to-
neelstuk, muziek of een project 
samen bedenken, leren we van 
elkaar door de ogen van de ander 
te kijken naar dingen. Deze manier 
van omgaan met kunst is een van 
de pijlers van de kunst in de toe-
komst. 

De expositie met de daaropvol-
gende veiling van kunstwerken 
leverde voor de stichting Bogota 
zonder honger het mooie bedrag 
van € 3850,- op. Een initiatief dat 
voor herhaling vatbaar is, volgens 
velen.

Wethouder van Boekel hield de inleiding 
 Tekst: Martha Daams Foto’s: Fons Baerken

HEESWIJK-DINTHER – Tijdens de expositie/veiling Treasures for the future in Kasteel Heeswijk werd een discussie gehouden tussen kunstken-
ners, politiek en kunstenaars. Peter van Boekel, wethouder met in zijn portefeuille onder meer kunst en cultuur, hield een introductie en was lid 
van het panel.

Grenzeloos BeRNHeze

Half november reisde Annemarie van Erp 
van The Travel Club uit Heeswijk Dinther 
af naar Botswana, hét safariland bij uitstek. 
Met een zeer select gezelschap was zij uit-
genodigd om deze unieke bestemming te 
bezoeken. “De mooiste reis ooit voor mij”, 
omschrijft Annemarie haar bezoek aan het 
prachtige Botswana. “Ik vertrok met wei-
nig bagage heen, maar kwam na veer-
tien vluchten in tien dagen tijd, met een 
zwaar overgewicht aan indrukken terug. 
Een hangover, oftewel een kater, werd ons 
vooraf al voorspeld, maar het is er een van 
het formaat XXXL geworden.”

De nationale parken Makgadikgadi, Cho-
be, Moremi en de Okavanga Delta werden 
aangedaan. “We vlogen met kleine sport-
vliegtuigjes van park naar park, waar wij in 
prachtige, zeer kleinschalige lodges verble-
ven. Het is geweldig om te zien hoe de om-
geving maar ook de diversiteit aan dieren 
iedere keer weer verschilt en verrast.”

gastvrij
“Botswana heeft buiten een overweldi-
gende wildvariëteit en natuur, enorm veel 
te bieden. De mensen zijn er ongelooflijk 
gastvrij en oprecht vriendelijk en vol humor. 
Het eten is er geweldig. Niemand van ons 
heeft last van zijn darmen gehad of is ziek 
geworden en met Zuid-Afrika als buurland 
kun je er de meest heerlijke wijnen drinken. 
Of ik er nog spannende dingen beleefd 
heb? Hoe avontuurlijk is het wanneer je 
jouw onderkomen voor de nacht wilt be-
treden en er een python voor je deur ligt! En wat dacht je van het meevliegen als co-

piloot in een zespersoonssportvliegtuigje”, 
aldus een enthousiaste Annemarie.
“De mooiste zonsondergangen zien en na 
het eten met alle gasten rond het kampvuur 
je ervaringen delen. Varen in een handge-
maakte kano, ‘mokoro’, met aansluitend 
een zwempartij in de Okavanga Delta, waar 
je 200 meter daarvoor nog krokodillen ge-
spot hebt. Of een bushwalk, waar je op een 
paar honderd meter afstand de jacht van 
de leeuwen ziet? Het is een aaneenschake-
ling van hoogtepunten en dan noem ik nog 
niet eens de bijzondere verrassingen die het 
personeel van de lodges organiseert. Het 
credo van Botwana luidt dan ook: always 

expect the unexpected, oftewel: verwacht 
altijd het onverwachte…” 

Annemarie van Erp - De Schans 35 - 5473 PH Heeswijk-Dinther - 06-44404705 / 0413-303150 - annemarievanerp@thetravelclub.nl - www.thetravelclub.nl/annemarievanerp

Verwacht altijd het onverwachte! Advertorial

Annemarie van Erp 
van The Travel Club 
bezoekt Botswana

Boek voor 31 oktober 2015 
een safari naar Botswana 
en ontvang een prachtig 

reisboek cadeau.

kUnst Is een 
WERELDWĲ DE 
aangelegenheId

Een van de kunstwerken van BS ‘t Palet
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‘we proberen elkaar beter te maken’

Nederlands kampioen worden 
is mooi, maar voor motorspor-
ters Thierry en Wesley is het nog 
mooier dat zij hun vreugde met 
elkaar kunnen delen. De broers, 
die rijden in de A1-klasse (Thierry) 
en E3-klasse (Wesley), werden in 

het laatste weekend van novem-
ber gekroond tot kampioen van 
Nederland. “We trainen altijd sa-
men en proberen elkaar beter te 
maken”, vertelt Wesley. “Samen 
kampioen worden is natuurlijk 
wel aardig.” Nu vieren Thierry en  

Wesley samen een feestje, maar 
wat nu als één van de twee wint 
en de ander een off-day heeft? 
“Ik heb liever ‘Tjer’ bij me dan ie-
mand anders. We zijn altijd samen 
en leven met elkaar mee”, zegt de 
oudste van de twee. “En we rijden 

niet in dezelfde klasse, dat scheelt 
ook.” 

Rijstijl
Thierry en Wesley zijn broers, maar 
hebben toch beiden een andere rij-
stijl. “Wesley is rustig en onschul-

dig, terwijl ik juist heel wild ben”, 
legt Thierry uit. Hoewel de jong-
ste van de twee broers de ruigste 
is, kende de oudste van de twee 
het afgelopen seizoen de meeste 
blessures. Zo ook tijdens het laat-
ste weekend van het Open Ne-
derlands Kampioenschap. “In de 
derde ronde ging mijn motor ka-
pot en daarna ben ik hard geval-
len. Ik had ontzettend veel pijn en 
mijn armen waren slap. Pijnstillers 
waren op dat moment mijn beste 
vriend”, blikt Wesley op de laatste 
wedstrijd terug. “Achteraf viel de 
blessure gelukkig mee.”

Buitenland
Beide broers hebben dit seizoen 
ook in het buitenland gereden, 
maar buiten Nederland waren de 
prestaties van Wesley en Thierry 
minder imponerend. “We waren 
minder goed in het buitenland. Het 
is ook lastig om daar goede presta-
ties neer te zetten”, aldus Thierry. 
Samen met Wesley vertrekt hij bin-
nenkort al naar Zuid-Europa. 
Eind december vindt de Superen-
duro plaats in Schijndel, de groot-
ste indoorwedstrijd van de Be-
nelux. “Direct daarna vertrekken 
we naar Portugal. Ik hou niet van 
stilzitten, dan verveel ik me maar”, 
besluit Wesley met een grijns.

Wesley en Thierry Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Marcel van der Steen 

VORSTENBOSCH - Wesley (21) en Thierry Pittens (19) hoopten erop, maar vorige week werd het werkelijkheid: beide endu-
rorijders uit Vorstenbosch werden in hetzelfde weekend Nederlands kampioen in hun klasse. “We reden tot het gaatje”, 
vertelt Wesley. 
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terwijl ik juist 
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HEESCH - Een groep enthousiaste 
volleyballers die elke woensdag-
avond 1½ uur traint in sporthal 
‘t Vijfeiken in Heesch, is op zoek 
naar versterking. 

Er wordt iedere training begonnen 
met inlopen, rek- en strekoefenin-
gen en vervolgens zijn er oefenin-
gen voor het echte volleyballen. 
Hiermee verbeteren de volleybal-
lers hun techniek en oefenen ze het 
samenspelen. Ook spelen ze altijd 
een partijtje, waarin het geleerde 

in praktijk wordt gebracht. Mo-
menteel zijn er twee damesteams 
en is er een mix-team. De leden 
hebben diverse leeftijden, maar er 
zijn geen jeugdleden. Twee teams 
doen mee aan de recreantencom-
petitie van Nevobo. De vereniging 
is op zoek naar nieuwe spelers.

Belangstellenden die een keer wil-
len komen kijken of meespelen, 
zijn welkom op woensdag om 
20.45 uur. Voor meer informatie: 
volleybal.heesch@gmail.com.

Heesche volleybalclub zoekt 
enthousiaste versterking

HEESCH/HEESWIJK-DINTHER 
- Het bovenbouwteam van Sine-
Cura uit Heeswijk-Dinther turnde 
zondag 7 december haar eerste 
competitiewedstrijd tegen HgC in 
Heesch.

In het team turnden Merel Me-
gens, Mandy Verhoeven, Isabelle 
van der Linden, Joyce Kastelijn, 

Carmen Bissels en Maaike van der 
Pas. Over het algemeen heeft ie-
dereen nette oefeningen laten 
zien, waardoor ze op bijna alle on-
derdelen net iets beter waren dan 
de tegenstander. 

Het was een spannende uitslag, 
maar Sine-Cura heeft met 1,175 
punten verschil gewonnen.

Krappe winst 
voor Sine-Cura op HgC

turnen

degradatiegevaar blijft voor 
voetbalvrouwen Prinses irene
NISTELRODE - De vrouwen van 
Prinses Irene en Nuenen speelden 
in Nistelrode, net als in de uitwed-
strijd, gelijk. Nu werd het 1-1 door 
doelpunten in de slotfase.

Bij winst zou Prinses Irene in de 
ranglijst over de tegenstander 
heen zijn gegaan. De ploeg van 
coach Couvreur verzaakte echter 
in het eerste half uur het karwei 
te klaren. Toen waren ze heer en 
meester, maar stonden de voor-
treffelijk doelvrouw, lat en wat 
geluk doelpunten in de weg. In 
de tweede helft was de wedstrijd 
veel gelijkwaardiger. Bij Prinses 
Irene speelde Malissa Scheepers 
weer een geweldige wedstrijd. Zij 
schakelde de gevaarlijke spits van 
Nuenen, Nicole Vervoort, totaal 
uit. Door deze uitslag blijft Prinses 
Irene in degradatiegevaar. 

voetbal

Nieuwe tenues voor avesteyn 2

HEESWIJK-DINTHER - De spelers 
van Avesteyn 2 kregen op 29 no-
vember nieuwe tenues aangebo-
den door Jeanette en Evert Heer-
kens van Hedi Meubelen.

Op zichzelf is de sponsoring al een 
heugelijk feit, maar hier was nog 

iets bijzonders over te melden. Het 
was namelijk het achttiende jaar 
dat Hedi-meubelen het tweede 
team van de Dintherse voetbalclub 
sponsort. 
Voorzitter Joep Adank en aanvoer-
der Rolf Lenssinck spraken hier 
hun waardering en dank over uit. 

Aansluitend sprak Tim Volk Jeanet-
te toe over haar inspanningen ten 
behoeve van de stichting Bogota 
zonder Honger. 

Hij overhandigde haar hiervoor 
een geldbedrag dat de spelers bij 
elkaar gebracht hadden.

HvCH Heesch e3 kampioen
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De hele wedstrijd was het stuiver-
tje wisselen. Dan namen de gas-
ten uit Wanrooij een voorsprong 
van 3 doelpunten en vervolgens 
kwamen de heren van Dos weer 
terug. Het venijn zat hem letterlijk 
in de staart van dit duel. Met nog 
5 minuten te gaan, leek de buit 

binnen voor HVW (27-29). Maar 
de Heesche heren gaven zich niet 
gewonnen en wisten, door uitblin-
ker Joost Verhoeven, 30-29 op het 
scorebord te toveren. Dit met nog 
slechts 25 seconden op de teller. 
Toch wist HVW de gelijkmaker te 
produceren en ze misten zelfs nog 
een kans op de volle winst. Met 
nog 2 seconden te gaan had kee-
per Sven Spetter een scherp oog 
voor de situatie, hij gooide de bal, 
vanuit zijn doelgebied, rechtstreeks 
in het doel van de tegenstander. 
Zo haalden de Heeschenaren, net 
als vorige week, in de allerlaatste 
seconde de volle buit binnen.

Dames
De dames van Dos gingen onder-
uit. Aanvankelijk leek er niets aan 
de hand. Met een 6-1 voorsprong 
na 20 minuten spel, kantelde de 
wedstrijd. Dos raakte de weg kwijt 
en moest een onnodige nederlaag 
slikken, dit ondanks uitstekend 
keeperswerk van Nicole Maas. 
Eindstand: 13-14.

Heren dos’80 
flikken het weer

handbal

Joost Verhoeven (archief)
 Foto: Ruud Schobbers

HEESCH - In sporthal ‘t Vijfeiken in Heesch traden zowel de heren als 
de dames van Dos’80 zaterdagavond aan tegen HVW uit Wanrooij. De 
heren van Dos sleepten in de laatste seconde de overwinning binnen 
door een wonderlijke goal.

LOOSBROEK - In de laatste wed-
strijd voor de winterstop heeft 
WHV met 4-1 gewonnen van 
Maaskantse Boys. 

In een matige wedstrijd was WHV 
de bovenliggende partij en vooral in 
het eerste half uur was het de thuis-
ploeg die voetbalde. Het was wach-
ten op de eerste goal van WHV en 
dit duurde tot de 16e minuut, toen 
Martijn Driessen de score opende. 
Hierna drukte WHV door en 8 mi-
nuten later was het weer raak: een 
goede aanval werd afgerond door 
Harold Lunenburg 2-0. 

Na rust kreeg WHV enkele goe-
de kansen, maar de keeper van 
Maaskant hield zijn doel schoon. 
En wat gebeurt er altijd als je zelf 
niet scoort? Dan scoort de tegen-
stander. In de 63e minuut werd het 
2-1. Hierna kregen beide ploegen 
goede kansen, maar die leverden 
niets op. WHV maakte het zichzelf 
moeilijk, maar kwam toch op 3-1 
in de 83e minuut door Harold Lu-
nenburg. 
Het werd uiteindelijk 4-1 door 
Thijs Lunenburg. WHV houdt met 
deze zege aansluiting bij de boven-
ste vijf in de 5e klasse.

wHv goed de winterstop in

voetbal

Prinses irene wint doelpuntrijk duel
HEUMEN/NISTELRODE - De korf-
balsters van Prinses Irene speel-
den zondag een uitwedstrijd tegen 
Heumen. Het werd een doelpunt-
rijk duel dat door de ploeg uit 
Nistelrode werd gewonnen. 

Heumen is een ploeg met enkele 
waanzinnig goede schutters. De 
vrouwen van Badkamermarkt.nl  
waren daar goed op voorbereid 
door coach Marijke de Veer. Op-
dracht was om de topschutters 
zoveel mogelijk onder druk te 
houden, het inspelen te bemoei-

lijken en de afvallende bal meteen 
te bemachtigen. Ondanks dat de 
meiden dit goed deden, bleven 
de hoofdaanvalsters van Heumen 
enorm effectief. 

Toch won Prinses Irene opnieuw 
door goed als collectief te spe-
len. In een doelpuntrijke wedstrijd 
werd het, na een ruststand van 
8-10, een 16-22 overwinning. 
Bij Prinses Irene scoorden alle ne-
gen speelsters die in het veld kwa-
men. Lieke van Griensven (5x) en 
Lotte Wilbers (4x) waren aan Prin-

ses Irene zijde het meest effectief. 
Door deze overwinning blijft Prin-
ses Irene koploper in de hoofd-
klasse B. 

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

OIRSCHOT/LOOSBROEK - Voor 
de korfbalsters van Korloo stond 
zondag de wedstrijd tegen koplo-
per Spoordonk op het programma. 

Vooraf was bekend dat het voor 
Korloo geen makkelijke wedstrijd 
zou gaan worden. Er werd alert 
en fel aan de wedstrijd begonnen. 
Toch duurde het niet lang voordat 
Spoordonk een voorsprong kon 
uitbouwen. Het laatste deel van de 

eerste helft verslapte Korloo iets, 
waardoor de ruststand 9-2 in het 
voordeel van Spoordonk was. 

De tweede helft kon Korloo het 
spel toch weer goed oppakken, 
maar werden de gecreëerde kan-
sen niet benut. Door de druk op 
de aanval van Spoordonk hadden 
zij meer moeite hun kansen af te 
ronden. De eindstand was dan ook 
15-4.

Korloo verliest 
van koploper Spoordonk

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

evvC gelukkigste in derby met Prinses irene
NISTELRODE - EVVC won op een 
nat en schemerachtig sportpark 
De Schellen in Nistelrode met 0-1 
van Prinses Irene. 

In de tweede helft werd er on-
der kunstlicht gespeeld. Het leek 
er op dat de spelers elkaar toen 
ook beter vonden, want voor rust 
speelden beide ploegen erg zwak. 
In een wedstrijd die eigenlijk geen 
winnaar verdiende, was EVVC de 
gelukkigste. In de 60e minuut was 
het Gerwin van der Boom die in de 
diepte werd gestuurd. Zijn voorzet 
werd door aanvoerder Roel van 
der Heijden in een doelpunt om-
gezet. Daarna probeerde Prinses 
Irene met gedurfder spel langszij 
te komen. De irritaties in het veld 

liepen behoorlijk op, mede door de 
warrig fluitende scheidrechter. Gijs 
van Erp schoot in blessuretijd nog 

over, waardoor het bij een - al met 
al gelukkige - overwinning bleef 
voor de Vinkelnaren.

voetbal

Fraaie zege HvCH op Nuenen
HEESCH- HVCH-Nuenen was een 
wedstrijd in een hoog tempo, met 
erg veel strijd, mooie doelpunten 
en de verdiende drie punten voor 
HVCH. 

Nuenen is een snelle ploeg met 
goede voorhoedespelers. In de 
omschakeling zijn de Nuenenaren 
erg gevaarlijk. Na twintig minuten 
werd de 0-1 echter gemaakt door 
Rick Wijnen, nadat de bal goed 
werd teruggelegd door Luuk Tiele-
mans. Gelukkig voor HVCH werd 
de opgelopen achterstand al snel 
gelijkgetrokken. Een afvallende bal 
was voor Geert Korsten. Na deze 
gelijkmaker waren de grote kansen 
voortaan voor HVCH. Gijs van de 
Voort maakte op het middenveld 
kilometer na kilometer om de op-
bouw van de tegenstander te frus-
treren en ook Joey Vissers speelde 
weer eens een prima partij op het 
middenveld. Daar werd dan ook 
de slag gewonnen. Een paar minu-
ten voor rust kwam HVCH uit een 
hoekschop  met 2-1 op voorsprong. 

Vertrouwen
In de tweede helft zag het er bij 
HVCH defensief nog niet altijd 
goed uit. Willem Roefs is soms 
nog wat te onstuimig, maar greep 
menige keer ook goed en duidelijk 
in. Het vertrouwen groeide en in 
de 70e minuut werd het op fraaie 
wijze 3-1. Gijs van de Voort zag 

de opkomende rechtsachter, Jouke 
Vos en diens voorzet werd in een 
keer onder de doelman doorscho-
ven door Tom Hekerman. 

Het laatste kwartier speelde HVCH 
de wedstrijd professioneel uit en 
werden de drie punten verdiend in 
Heesch gehouden. 

voetbal

winst voor Tenderfeet in geldrop
GELDROP/HEESWIJK-DINTHER -  
Tijdens de tweede wedstrijd van 
het seizoen mochten de heren 
1 van Tenderfeet afreizen naar 
geldrop om aan te treden tegen 
EBCg Heren 1. 

Voordat de basketballers uit Geldrop 
aan het idee gewend waren dat ze 

aan het basketballen waren, ston-
den ze al met 8-0 achter door het 
gretige spel van Tenderfeet. De 
ploeg uit Heeswijk-Dinther bleef 
het voortouw nemen. Na het eer-
ste kwart stond er een voorsprong 
van 20-13 op het bord. Ook in het 
tweede kwart begon Tenderfeet 
sterk met een 3-punter van Pim 

Broeren en 2 punten van Adam 
Linn. Stand bij rust: 37-26.
Waar in de eerste helft veel scores 
uit schoten kwamen, vielen deze 
schoten minder goed in het derde 
kwart. Tenderfeet moest zuiniger 
met de bal omgaan om de voor-
sprong te behouden: 48-40. Ook 
in het vierde kwart probeerde EBGC 

de inhaalslag voort te zetten. Toen 
er nog maar een voorsprong van 5 
punten op het bord stond, besloten 
de mannen van Tenderfeet dat het 
mooi was geweest. Het tempo werd 
opgeschroefd om de bezoekers de 
hoop op een overwinning te ont-
nemen. Toen de heren van EBGC 
nog een aantal wanhoopspogingen 

misten en Tenderfeet via een aantal 
snelle uitbraken - van onder ande-
re Bart van de Oetelaar - nog wat 
punten wist bij te schrijven, was de 
winst voor Tenderfeet: 69-54.

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

Gun uw
spaargeld een
mooie rente

Koek & Zopie

Spaar € 750 en krijg twee winterse soepkommen cadeau*

Spaar € 750 en krijg twee winterse 

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

UDEN/HEESWIJK-DINTHER - Net 
als afgelopen weken, moest Ave-
steyn weer genoegen nemen met 
een verlies. FC uden was zondag 
een maatje te groot. 

Er was Avesteyn alles aangelegen 
om een goed resultaat neer te 
zetten om met een goed gevoel 
de winterstop in te kunnen gaan. 
Deze hoop werd echter al snel te-
niet gedaan. FC Uden scoorde na 
ongeveer een kwartier de 1-0. 

Direct na de 1-0 kreeg Lars van 
Lee in een 1 op 1 situatie met de 
Udense keeper de kans om de 1-1 
te maken. Het resultaat hiervan 
was symptomatisch voor de situ-
atie waarin Avesteyn verkeert, de 
keeper redde de inzet van de Din-
therse spits. Snel daarna scoorde 

FC Uden de 2-0, wat tevens de 
ruststand was. 
Na de rust, met debutant Rubin 
van Dijk voor Stan Bosch, kwam 
Avesteyn iets beter in het spel. FC 
Uden liet zich wat terugdringen, 
waardoor er zowaar wat aanval-
lende impulsen in het spel van 
Avesteyn te zien waren. Even was 
er hoop op een kentering in de 
wedstrijd. Er kwamen enkele situ-
aties voor de Udense goal, zonder 
dat er sprake was van uitgelezen 
kansen. Toen FC Uden ook nog de 
3-0 maakte, was het een gelopen 
koers. 
Dit houdt in dat de winterstop ge-
bruikt moet worden om het team 
klaar te maken voor een pittige 
tweede competitiehelft, waarin 
handhaving in de derde klasse een 
realistisch doel dient te zijn.

avesteyn in 
mineur de winterstop in

voetbal

e2 dos’80 op naar het kampioenschap 

HEESCH - De E2 van Dos’80 uit 
Heesch speelde een wedstrijd om 
de eerste plek in de competitie te-
gen Swift uit Helmond. 

Het jongensteam heeft versterking 
gekregen van Froukje en Yara, twee 
meiden die hun mannetje staan en 
al helemaal ingeburgerd zijn in de 
groep. De wedstrijd kende met-
een een fanatieke start, waarbij de 
eerste doelpoging van Swift goed 
tegengehouden werd door keeper 
Daan. Uit de daardoor ontstane 

tegenactie kon Pim scoren, waar-
door Dos meteen op voorsprong 
kwam. Swift liet dit niet op zich 
zitten en kon snel de gelijkmaker 
maken. Goed samenspel, enkele 
sterke assists van Niels en Froukje 
en het onderscheppen van de bal 
door Siem, zorgden ervoor dat Dos 
uitliep op de tegenstander. Dit re-
sulteerde in een voorsprong van 
3-8 voor rust.
Na rust was het Rens die - na mooi 
rondspelen - de score wist te ope-
nen. Swift kwam wel sterker uit 

de rust. Door de kalmte te bewa-
ren in het snelle spel, wisten zij de 
voorsprong terug te brengen naar 
een verschil van 1 punt. De span-
ning was voelbaar op het veld én 
de tribune, waardoor scoren niet 
meer lukte. Maar een uiterst coole 
Daan wist de ballen fantastisch uit 
het doel te houden. Het Heesche 
team won uiteindelijk met 8-9, 
waarmee het bovenaan staat. Een 
mooie motivatie om samen ver-
der te trainen; op weg naar het 
kampioenschap. 

handbal

HEESWIJK-DINTHER - In een 
herfstachtig decor op sportpark 
De Balledonk, trapten Heeswijk 
en RKJVV af. 

RKJVV uit Den Bosch startte met 
veel balvaardige spelers in het elf-
tal en zorgde daarbij voor dreiging. 
Het sterke Heeswijkse-middenveld 
met Stef Adank, Danny Aarts, Tom 
Sleddens en Rob Tips nam na tien 
minuten echter de regie over, door 
elk duel te winnen en elke tweede 
bal te veroveren. Ruim een kwar-
tier later leverde dit dan ook de 
verdiende 1-0 op. Aanvoerder 
Camiel van Doorn speelde Tips 
in op het middenveld, die op zijn 
beurt Turgay Arslan over rechts 
wegstuurde. Zijn afgemeten voor-
zet werd door Wouter van Dijke 

snoeihard in de korte hoek binnen-
gekopt: 2-0. 

Wie na de thee te lang in de kan-
tine bleef hangen, miste al direct 
drie gevaarlijke momenten en een 
goal. RKJVV-aanvaller Moeshin 
Hamria troefde met een prachtige 
‘akka’ Van Doorn op de achterlijn 
af en zijn voorzet werd door Balta 
achter de kansloze doelman Lu-
nenburg geschoten, 2-1. 

Na ruim een uur spelen bracht Van 
Dijke zijn totaal van deze middag 
op drie doelpunten. Een vrije trap 
van Adank smoorde in de muur, 
waarna de 22-jarige goaltjesdief er 
als de kippen bij was om de 3-1 op 
het bord te knallen. Dit was tevens 
de eindstand.

goaltjesdief van 
dijke bezorgt Heeswijk de winst

voetbal

Van Dijke kopt de 1-0 achter de kansloze Bouchti Foto Hans Heesakkers

Nieuwe outfit MB1 van MHC Heesch 

HEESCH - MB1 van MHC Heesch 
is in het nieuw gestoken. 

Het team, dat in de 1e klasse uit-
komt, speelde dit najaar mooie 
wedstrijden, met wisselende uitsla-
gen, maar leuk om te doen met z’n 

allen. De speelsters zijn hartstikke 
trots op de outfit die ter beschik-
king is gesteld door de sponsoren: 
Jos Rijk Veevoeders en Van Venrooy 
Motorhomes. In de winterstop gaat 
het team meedraaien in een KNHB 
zaalhockeycompetitie met clubs uit 

de regio. Hierna gaan ze lekker bui-
ten het veld op. Zoals op de foto is 
te zien staan ze er prachtig en ge-
kleurd op. Een wedstrijd bijwonen? 
Kijk op www.MHCHeesch.nl voor 
het volledige wedstrijdprogramma 
in de zaal of buiten.

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN

De ZoRG VeRANDeRT...
De ZoRGkrant verschijnt in samenwerking met gemeente bernheze in week 52

www.bernheze.org/samenkomenweverder

DoNDeRDAG 11 DeCeMBeR

oovB  ondernemerssessies
Locatie: Clubhuis van The Duke 
Nistelrode

lezing voeding en vitaliteit 
voor de hond
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

uitvoering Toneelvereniging  
Kantlijn
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

onderonsje loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

Kerstmarkt met draaiorgel 
en ganzenshow
Locatie: Cunera | De Bongerd in 
Heeswijk-Dinther

Workshop Kerststuk maken
Locatie: De Eijnderic Heesch

Klankschalenconcert
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

Kerstconcert Muzelinck
Locatie: De Pas Heesch 

VRIJDAG 12 DeCeMBeR

open dag BT Didid
Locatie: Laar 57e Nistelrode
Pagina 13

uitvoering Toneelvereniging  
Kantlijn
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Jaarlijkse Popkwis
Locatie: De Pas Heesch

ZATeRDAG 13 DeCeMBeR

The Amazing Stroopwafels: 
All you can eat
Locatie: CC Nesterle Nistelrode

uitvoering Toneelvereniging 
Kantlijn
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

PeP-kerstmarkt
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Jeugddisco ReMIx
Locatie: Jongerencentrum 
Checkpoint Heesch

Workshop Rudolf het 
rendier kerstdecoratie
Locatie: De Eijnderic Heesch

Adventsactie voor 
Burkina Faso
Locatie: Parochies Heeswijk, 
Dinther & Loosbroek
Pagina 8

Kerstinstuif voor de 
basisschooljeugd
Locatie: De Eijnderic, Heesch en  
Heeswijk-Dinther
Pagina 22

Weihnachtsoratorium van 
J.S. Bach
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
Pagina 30

Rattlesnake Shake & Shirley 
Temple’s Pussy
Locatie: De Zwaan 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

De Stuik in kerstsfeer
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 32

lezing Antoine Bodar
Locatie: Boekhandel Berne
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

open dag schoonheids- en 
kapsalon, pedicure en mani-
cure Thea en eline van Dijk
Locatie: Kerkweg 7 Heesch

ZoNDAG 14 DeCeMBeR

open zondag 
Locatie: Centrum Nistelrode 
Pagina 14

BernhezerGehandicaptenbal 
rommelmarkt
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

uitvoering Toneelvereniging 
Kantlijn
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Wildwinterkermis bij HVCH
Locatie: Sportpark De Braaken 
Heesch
Pagina 31

PeP-kerstmarkt
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Russisch kerstconcert 
Catharina de Grote
Locatie: Kerk Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
Pagina 33

Kom in kerstsfeer 
met koor Vivace
Locatie: H. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 31

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Workshop ijssculpturen 
maken
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

Adventsactie voor 
Burkina Faso
Locatie: Parochies Heeswijk, 
Dinther & Loosbroek
Pagina 8

Afsluiting 2014 St. HaFa 
opleiding
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 15

MAANDAG 15 DeCeMBeR

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Workshop Kerststuk maken
Locatie: De Eijnderic 
Heeswijk-Dinther

Kerstbingo supportersclub 
Prinses Irene
Locatie: De Schellen Nistelrode

DINSDAG 16 DeCeMBeR

Christmas Carols
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
Pagina 33

Kerstviering KBo Heesch
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 8

Dokter op Dinsdag @ Bern-
hoven over hand- en pols-
chirurg
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Workshop Kerstboom
Locatie: De Eijnderic Nistelrode

Alzheimer Café
Locatie: Rooijsestraat Uden

Kerstviering KBo Dinther
Locatie: De Toren 
Heeswijk-Dinther

WoeNSDAG 17 DeCeMBeR

HKK Nistelvorst: kerstviering
Locatie: Maxend 3 Nistelrode

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

Workshop Mindmappen
Locatie: Klasse-RT Nistelrode

Workshop Inspiratie voor 
kerstdiner
Locatie: De Eijnderic Heesch

liederentafel
Locatie: De Pas Heesch
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labyrint lopen en open huis 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

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

Kerstviering KBo Nistelrode
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
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De Myskateshop 
magazijnverkoop
Locatie: Loosbroekseweg 37 
Nistelrode

Vrijdagmiddagborrel met 
Jan en Alleman
Locatie: AquaRest 
Heeswijk-Dinther

Kerst-Inn
Locatie: Servatiuskerk Loosbroek
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Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

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

Kerst ‘sing-in’ met Popkoor 
Noiz
Locatie: BS Delta Herderstraat 2 
Heesch
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ZATeRDAG 20 DeCeMBeR

Klucht ‘Kolder in de polder’
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
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Aurora Gets Serious
Locatie: ‘t Dorp 138 Heesch
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Tlit in ‘t café
Locatie: De Toren 
Heeswijk-Dinther

ZoNDAG 21 DeCeMBeR

De Myskateshop 
magazijnverkoop
Locatie: Loosbroekseweg 37 
Nistelrode

Fusiefeest Rabobank 
oss – Bernheze
Locatie: Kantoren Rabobanken 
Oss en Bernheze
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open zondag 
Locatie: Heeswijk-Dinther
 
Jeugdkoor op-Maat: 
Kerstsamenzang
Locatie: Heeswijk-Dinther

Bluessunday met Blues Weel
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

40-jaar Helgobra’s
Locatie: ’t Tunneke Heesch

MAANDAG 22 DeCeMBeR

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

oudejaarsconference 
Rob Scheepers (uitverkocht)
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Film Joyeux Noël
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
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