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De Kloosterkapel in Vorstenbosch 
begint 2015 met vier activiteiten. 

Yoga
Op maandag 5 januari en op dins-
dag 6 januari gaan de yogalessen 
weer beginnen. Yoga op maandag 
5 januari met Lea van den Bergh, 
0413-342656, aanvang 18.45 en 
20.15 uur. Op dinsdag 6 januari met 
Gerry Rooijakkers, 0413-366032, 
aanvang 19.00 en 20.30 uur.

Meditatie-uur
Op donderdag 8 januari van 20.00 

- 21.15 uur start opnieuw een 
meditatie-uur met Emmy Simons. 
Kosten € 7,50. Dit wordt elke eer-
ste donderdag van de maand ver-
volgd.

Expositie
In het weekend van zaterdag 10 
en zondag 11 januari is er een ex-
positie met schilderijen van Emilie 
Lindenbergh te zien. De kapel is 
open van 11.00 tot 17.00 uur, toe-
gang is gratis. Emilie beschrijft haar 
werk als volgt: “Schilderen is een 
wezenlijke manier van expressie 

voor me. Ik probeer mijn beleving 
van de werkelijkheid hierin vorm 
te geven. Wat me fascineert, is de 
interactie tussen mens/kind en om-
geving. De invloed van de omge-
ving op de mens en vice versa. Ik 
probeer weer te geven dat mensen 
vervloeien met de ruimte waarin ze 
zich bevinden, te meer als ze op-
gaan in waar ze mee bezig zijn. Ik 
kies vaak kinderen omdat zij met 
openheid in het leven, de ruimte, 
staan en veelal zichzelf zijn.”
Meer info: 
www.emilielindenbergh.com.

Vorig jaar wist de swingende musi-
cal Love Me Tender het succes van 
voorgaande musicals te evenaren 
en trok de voorstelling drie dagen 
lang volle zalen. Dit jaar hopen de 
leerlingen het publiek weer een 
leuke avond of middag te kunnen 
bezorgen met hun achtste produc-
tie: Legally Blonde.

De musical vertelt het verhaal van 
Elle Woods, een gefortuneerde tie-
ner die in haar ‘senior year’ van de 
middelbare school zit. Ze is dolge-
lukkig met haar vriendje Warner 
Huntingon III, maar de relatie loopt 
stuk omdat hij zich verder wil ont-
wikkelen en niet in een middelbare 
schoolliefde wil blijven hangen. 
Elle doet er alles aan om Warners 
hart te heroveren en om aan zijn 
verwachtingen te voldoen schrijft 
ze zich, net als Warner, in voor 
een studie rechten op Harvard Law 
School. Ze komt hier in aanraking 
met nieuwe en soms vervelende 
situaties, maar ze wordt te allen 
tijden gesteund door haar zusters 
van ‘Delta Nu’, haar vriendinnen.
Uiteindelijk ontdekt Elle dat ze veel 
meer is dan alleen een dom blond-
je, nu is de vraag of Warner dit ook 
op tijd in zal zien…

Energie
Ook dit jaar is er weer veel energie 

gestoken in de productie van de 
musical. Al sinds maart vorig jaar 
is een groep van ongeveer 55 leer-
lingen van Gymnasium Bernrode 
hard aan het werk om weer een 
fantastische musical op de bühne 
te krijgen. Zoals elk jaar wordt alles 
door de leerlingen zelf gedaan, tot 
het leiden van de productie en het 
financiële aspect aan toe.

Kaarten zijn voor € 10,- te koop 
via www.blauwekei.nl. Van elk 
verkocht kaartje gaat een deel 
naar Make-A-Wish Nederland 
en daarnaast zal de volledige op-
brengst van de garderobe worden 
geschonken aan dit goede doel. 
Tevens zijn er voor na de voorstel-
ling mogelijkheden om een dona-
tie te doen. 

www.stichtingbernrodemusical.nl 
voor meer informatie.

Eten, drinken & uitgaan
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Van 2 t/m 11 januari presenteren wij een all-in 

‘KLINKEND NIEUWJAARS-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

Tapas
Lunch
Diner

www.dannyseeterij.nl
Lindenlaan 20 - Vinkel - 073-5320709 - info@dannyseeterij.nl

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschYoga, meditatie en expositie in Kloosterkapel

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

Advertorial

OntwerpMaarten
vandenBerg2014

Bernrode-leerlingen brengen 
musical Legally Blonde
HEESWIJK-DINTHER/VEGHEL -  De leerlingen van Stichting Bernrode 
Musical staan vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 januari weer op de 
planken in Theater De Blauwe Kei in Veghel. 

EEN WANDELING

Zojuist terug van een lekkere 
ochtendwandeling door een mooi 
stuk Bernhezer natuurgebied. 
Gezellig met wat vrienden, mijn 
vrouw en dochter. De jonge 
mannen bleven thuis, want die 
hebben nog maar een wereld en 
dat is die van het gamen. Wat 

was het prachtig, alles bedekt onder een dikke laag sneeuw, het 
zonnetje dat scheen en het leek wel of iedereen daar vrolijk van 
werd. Zelfs de honden die mee waren zag je genieten. Het leek 
wel een nieuwe wereld die ontstaan was, alles smetteloos wit, de 
start van een nieuw begin. En eigenlijk is dat ook zo. 

2015 is gearriveerd en voor iedereen had 2014 op een of andere 
manier een betekenis, goed of slecht. Voor ons was het wat 
de bakkerij betreft een prachtig jaar met de hoogst mogelijke 
onderscheiding in de bakkerijbranche, namelijk bekroond worden 
met 3 sterren. En als klap op de vuurpijl ook nog de Award ‘Beste 
Vluchtelingenwerkbedrijf Nederland’ winnen. Het mooie van dit 
alles is, dat we dit voor elkaar gekregen hebben met een heel 
team van enthousiaste mensen waar wij enorm trots op zijn. Het 
kostte veel energie om dit te bereiken, maar in het nieuwe jaar 
staat de teller weer gewoon op nul en zullen we met zijn allen aan 
de slag gaan om dit niveau vast te houden of zelfs te verbeteren. 

Voor iedereen een goed 2015 met iedere morgen een gezond 
stukje brood op tafel.

Harm Lamers 

Advertorial

COLUMN

Boodschappenlijstje 

150 gram tortilla chips

3 eetlepels olijven in ringetjes

100 gram cherrytomaatjes

125 gram zure room
1 avocado
75 gram gerapste kaas
2 eetlepels mais uit blik

Nach�’�     � tr� lekker!

ZOALS ELK JAAR 
WORDT ALLES DOOR 
DE LEERLINGEN ZELF 
GEDAAN

BereidingSTijd
10 minuten + 10 minuten oventijd
4 personen

MaTeriaLen
Ovenschaal
 
Bereiding
Verwarm de oven op 180 
graden. Doe de tortilla 
chips in een ovenschaal. 
Snijd de tomaatjes in 
vieren. Snijd de avocado 
doormidden om de pit heen en draai de helften los. Verwijder de pit en 
de schil en snijd het vruchtvlees in blokjes Verdeel de tomaatjes, avocado, 
olijven en maïs over de chips. Schep de zure room in het midden. 
Bestrooi de gehele schaal met geraspte kaas. 
Zet 10 minuten in de oven totdat de kaas mooi gesmolten is.
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

VOORNEMENS

Had ik gisterenavond maar alle oliebollen opgegeten. Gisterenavond 
was het nog december en kon ik doen en laten wat ik wilde. 
Gisterenavond was het nog december en hoefde ik helemaal niet na 
te denken over wat ik naar binnen propte. Nu is het januari en is mijn 
snoepende leven voorgoed voorbij. Leve de goede voornemens, denk 
ik als ik zit te knagen op een gortdroge cracker.

Ik verdenk de tuinders van deze wereld ervan, dat ze hebben gelobbyd, 
opdat alle feestdagen waar het draait om eten en drinken, in december 
vallen. De groentelobby is er dan van verzekerd dat ze de maanden 
januari en februari kunnen pronken met torenhoge omzetten. Dankzij 
al die mensen die zich in de maand december hebben uitgeleefd met al 
wat ongezond en veel te veel is, zijn onze groenteboeren er zeker van 
dat ze het begin van het nieuwe jaar veel oude en nieuwe klanten in 
hun winkel kunnen verwelkomen. Ik zie ze al met een grote glimlach 
aan de toonbank staan, wanneer ze de onverbeterlijke veelvraten met 
gebogen hoofd de winkel zien binnenstappen.

Het is ook vrij logisch om de laatste week van december een plan te 
maken om het nieuwe jaar fris van start te gaan. Je moet er ook niet 
aan denken dat je in het nieuwe jaar hetzelfde eet- en drinkpatroon 
gaat volhouden als in de laatste weken van het oude jaar. Ik denk dat 
je dan met carnaval ongeveer op de barkruk gehesen moet worden 
om nog iets van het feest mee te maken. Om er dan vervolgens weer 
een paar kilo bij te eten en drinken, omdat je niet meer in staat bent te 
hossen.

Januari kan maar beter zo snel mogelijk voorbij zijn. Iedereen weet dat 
een hele zak snackworteltjes echt geen zoden aan de hongerdijk zet als 
je ’s avonds na het sporten voor de televisie zit. Wat die groentelobby 
ook zegt. 

COLUMND’N BLIEKERKBO Heesch jubileert 
met een feestelijk jaar 

Het bestuur wil al die 1150 leden 
het komend jaar graag verwelko-
men bij een van de activiteiten. 
Nieuwe leden of mensen die wel-
licht lid willen worden, zijn ook van 
harte welkom om sfeer te komen 
snuiven. 

Versterkend
Door samenwerking met andere 
organisaties binnen Heesch zoals 
de Horizon, de regionale biljartver-
eniging, Fietstocht met een missie, 

zullen de positie van de KBO en 
de samenwerkende organisaties 
versterkt worden. De activiteiten 
in het kader van het jubileumjaar 
zullen gestart worden door de bil-

jarters op 8 en 9 januari met het 
regionale biljarttoernooi voor de 
Jan Rijkersbokaal in De Pas. De Jan 
Rijkersbokaal is vernoemd naar de 
bijna honderdjarige speler van DIO 
uit Dinther, die tot aan zijn overlij-
den actief was en van het biljart-
spel genoot. De 21 deelnemende 

teams starten op beide dagen om 
13.00 uur en zullen rond 17.00 uur 
de laatste bal over het biljartlaken 
stoten. Dit jaar zullen deelnemers 
en bezoekers van het toernooi - 
vanwege het jubileum - een hapje 
en een drankje aangeboden krij-
gen. En, bij een feestje hoort een 
gratis entree. 

Feestelijkheden
Tijdens het feestelijke biljarttoer-
nooi zal het spandoek 60 JAAR 

KBO HEESCH onthuld worden 
door de voorzitter KBO Heesch, 
Loet Kuijlaars. Dit spandoek zal 
elke feestelijke activiteit opluiste-
ren op het gebied van sport, cul-

tuur, kunst en vooral gezelligheid. 
Het sociaal samenzijn is een van 
de speerpunten van het KBO voor 
de jonge senioren en de ouderen. 
De busrit naar ’s-Hertogenbosch 
om te gaan luisteren naar de ge-
zamenlijke koren uit Heesch en 
Nistelrode tijdens de kerkdienst in 

de St. Jan en de Fietstocht met een 
missie voor jong en oud zijn hier 
mooie voorbeelden van. Als klap 
op de vuurpijl zullen alle KBO-le-
den uit Heesch in 2016 het foto-
boek ontvangen met beelden uit 
het jubileumjaar.

‘Zestig jaar KBO Heesch in 2015 met 
mooie activiteiten’

HEESCH – De KBO Heesch wil bevorderen dat senioren volwaardig, zelfbewust, 
waardig en ontspannen aan de samenleving deelnemen. Met die missie in het ach-
terhoofd is een programma voor 2015 ontwikkeld waarbinnen voor de 1150 leden 
- jonge én oudere senioren - altijd iets is om naar uit te kijken.

PrOgraMMa

Januari: biljart. 
Februari: rikconcours, KBO in carnavalsoptocht, carnavalsmiddag, jaarvergadering. 
Maart: KBO dag.
April: wandelen langs Heesche kunstwerken.
Mei: Jong van Harte Revue, bustocht St. Jan met kerkdienst, kunstweekend met receptie, 
 Fietstocht met een missie.
Juni:  diverse toernooien.
Juli:  culturele dag.
Augustus:  eten bij de Waard.
September:  bustocht voor mindervaliden.
Oktober:  filmmaand.
November:  Sinterklaas.
December:  kerstmiddag.

V.l.n.r. Martien van Iersel, Loet Kuijlaars en Arie Hop Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

Hoogtepun�

i� 2015

Biljarters komen ook bij KBO goed aan hun trekken
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inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten

UDEN – Mensen die borstkanker heb-
ben of hebben gehad, worden donder-
dag 8 januari weer hartelijk ontvangen 
door vrijwillige ervaringsdeskundigen 
in ziekenhuis Bernhoven, locatie Uden. 

Zij krijgen de gelegenheid om met lot-
genoten onderling te praten en erva-
ringen uit te wisselen. De bijeenkomst 
wordt gehouden in een van de verga-
derruimtes van Bernhoven van 10.00 
tot 11.30 uur. Aanmelden is niet nodig, 
toegang is gratis. 

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.

BERNHEZE - Vrijwilligers Pallia-
tieve Terminale Zorg (VPTZ) start 
op 20 januari met een nieuwe 
cursus basistraining. Hiervoor zijn 
nog enkele plaatsen vrij. 

VPTZ regio Uden-Veghel is een 
vrijwilligersorganisatie die - door 
middel van actieve ondersteuning 
met getrainde VPTZ vrijwilligers 
- cliënt en mantelzorgers onder-
steunt in de terminale situatie.
De basistraining start op 20 janu-

ari en bestaat uit twaalf dagdelen. 
De training is bedoeld om de cur-
sist goed toe te rusten om de cliënt 
en mantelzorger te kunnen onder-
steunen. Bij het vrijwilligerswerk 
ontvangen zij intensieve begelei-
ding van de drie coördinatoren.

Meer informatie over dit vrijwilli-
gerswerk:
www.vptz-uden-veghel.nl of 
info@svptz.nl. Telefonisch: 0413-
82 03 05  of  06-12 11 46 06.

Basistraining VPTz regio 
uden-Veghel
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OSS DONDERDAGAVOND OPEN

Voor een afspraak of informatie
( 0412-63 21 73

info@podotherapiepeeters.nl 
www.podotherapiepeeters.nl

• Professionele behandeling van de voet
• Aanmeting en levering van maatwerk, 
 zolen, nagelbeugel en orthese (teenstukje)
• Instrumentele behandeling, wondverzorging
• Verbanden en tapings
• Advies en voorlichting
• Sportpodotherapie

Hoogstraat 1a - Heesch
Kruisstraat 52a - Oss
Wilgenpas 2a - Kerkdriel

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

Hoogtepun�

i� 2015

De pakketten zijn rond de kerstda-
gen rondgebracht in de kern waar 
ze door de plaatselijke katholieke 
of protestantse kerk ontvangen 
zijn. 

De kerken willen de gevers van 
deze dozen en tassen vol heerlijk-
heden, namens hen die moeten 
rondkomen van het sociaal mini-
mum, hartelijk bedanken. De actie 
werd dit jaar voor de vijfde keer ge-
organiseerd en is een initiatief van 
Lichtpunt Bernheze, de hulpdienst 
vanuit de kerken in Bernheze.

De kerken van Bernheze willen aan 
het begin van het nieuwe jaar la-
ten blijken dankbaar te zijn voor 
de getoonde solidariteit, zowel in 
financieel als in maatschappelijk 
opzicht, zowel als een individuele 
als collectieve verantwoordelijk-
heid. Zij hopen in 2015 weer met 
alle mensen van goede wil in de 
gemeente (samen) te werken aan 
deze onderlinge solidariteit. 
Degenen die ook een extra gebaar 
maakten richting de Voedselbank 
wil Lichtpunt Bernheze ook bedan-
ken.

Kerken Bernheze bedanken 
gevers kerstpakkettenactie

BERNHEZE - Een groot aantal inwoners van Bernheze heeft dit jaar, met 
het afgeven van hun kerstpakket bij een van de kerken, concreet weer 
solidariteit betuigd aan hen die het in onze naaste omgeving niet zo 
breed hebben. 

www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

een gezond
en sportief
2015
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Laarhof 22 - 5388 GX Nistelrode
info@salonintense.nl - www.salonintense.nl

Open Dag
12 december

9.00 - 18.00 uur

Vrijdag 2 januari 2015

INTENSE SKIN AND BODY IMPROVEMENT

Karin Manders begon op haar ne-
gentiende met een eigen salon en 
wist al snel dat ze voor kwaliteit 
met een professionele aanpak wilde 
gaan. Toen in 2010 de naam van de 
salon niet meer overeenkwam met 
datgene wat zij te bieden had, ver-
anderde zij de naam in Intense skin 
and body improvement. De trainin-
gen en verdieping van haar kennis 
zorgden voor uitbreiding van pro-
ducten en diensten. Ondertussen is 
Intense skin and body improvement 
verhuisd naar een mooie locatie op 
de Laarhof. De werkwijze die Karin 

volgt is gericht op huid- en lichaamsverbetering. In 2011 werd Karin ook 
genomineerd voor de Beauty Award, maar met het groeien van haar ken-
nis en ervaring zijn ook haar kansen op de felbegeerde Award gegroeid. 
De ontwikkelingen in werkwijze en technieken voor bijvoorbeeld behan-
deling van acne, natuurlijke huidverjonging, bindweefselmassage, laser 
ontharing, maakten dat Karin zich opgaf voor de Beauty Award in de 
categorie schoonheidsspecialiste van het jaar. Het zou fenomenaal zijn als 
het tienjarig bestaan van haar salon in 2015 zou worden bekroond met 
de Beauty Award. Maar de nominatie is voor Karin en haar medewerkster 
Renee al een prachtig cadeau.

MEDI SPA ANNELIES

Annelies Aarts heeft met haar 23 
jaar ervaring in de schoonheids-
branche als pionier de professiona-
lisering van dichtbij meegemaakt 
en was hier van het begin af aan 
voorstander van. Haar onderne-
merschap en vakkennis hebben 
haar bedrijf gemaakt tot wat het 
nu is en dat tot in de wijde omtrek 
wordt gewaardeerd. Niet in de laat-
ste plaats door haar specialistische 
team, met een arts in dienst en de 
bijzondere locatie. Innovatie staat 
hoog in het vaandel bij Annelies, 
die recent een uniek concept ont-
wikkeld heeft. Het woord schoonheidssalon dekt de lading niet meer, 
anti-aging kennis, advies en behandelcentrum voor een gezonde huid 
en dito lichaam is hier meer op zijn plaats.  Zelf zegt zij daarover; “Wij 
verkopen resultaat, resultaat naar een mooiere huid en het onderhouden 
hiervan en een slanker, gezonder en mooier lichaam. Duurzame behan-
delingen en advies voeren de boventoon, daarvoor doen we geen enkele 
concessie, maar gaan we voor kwaliteit. Met dit complete plaatje kunnen 
we mensen begeleiden naar een doel, van binnen en van buiten.” Medi 
Spa Annelies is klaar voor de toekomst en het winnen van de award zou 
daar een geweldige bekroning op zijn!

Genomineerd voor Beauty Award 2015 

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.

KARIN MANDERS – Nistelrode - www.salonintense.nl

De organisatie vindt dat de genomi-
neerden heel mooi laten zien waar 

het allemaal om draait: 
PASSIE, KENNIS, VAARDIG-

HEID, ZAKELIJKHEID. 
De deelnemers voor de Award 

moesten een portfolio opsturen. 
Daarna kwam een mystery guest om 
zelf de behandelingen en diensten 

te beoordelen. In januari zal een ver-
dere selectie plaasvinden, waarna op 
2 maart de uitreiking van de Beauty 
Award 2015 in Studio 21 in Hilver-

sum zal plaatsvinden.

Publieksprijs
Tijdens de uitreiking van de 

Beauty Award 2015, zal ook een 
publieksprijs bekendgemaakt 
worden. Van 14 januari tot 14 

februari kan er gestemd worden op 
www.beauty-award.nl.

Twee van de tweeëntwintig landelijk genomineerden voor de Beauty Award 2015 zijn gevestigd in Bernheze. Medi Spa Annelies is genomi-
neerd voor de landelijke Award Beauty Salon groot en voor de categorie Schoonheidsspecialist regio Zuid werd werd Karin Manders van Intense 

Skin and Body Improvement gewaardeerd met een nominatie. De Beauty Award is een onderscheiding van leveranciersorganisatie Beauty Trade Profes-
sionals (BTP) en vakblad Kosmetiek. Een hoogtepunt voor beide bedrijven.

ANNELIES AARTS - Vorstenbosch – www.annelies-aarts.nl

Advertorial

BENT U OOK ZO UITGESTOLD?BENT U OOK ZO UITGESTOLD?
EN UITGE-OLIEBOLD?
Na de feestdagen met veel stol en allerlei ander gesnoep kan het weer 
zo fi jn zijn om ’n gewone. lekkere boterham te eten. Bart Lamers is 
onze ‘meester in het brood bakken’. Hij voelt wanneer de degen goed 
zijn, wanneer deze voldoende tijd hebben gehad om te rijpen 
om dan vervolgens de oven in te gaan. Tijd, juiste ingrediënten 
en vakmanschap maken dat ons brood
 zo lekker smaakt ...en zo lekker ruikt.
Het zorgt er ook voor dat het lang 
lekker blijft. Probeer ons brood 
maar eens, daar kom je op terug.
Voor wie ons brood nog niet kent
 ...een probeerbroodje 
voor ’n probeerprijsje.

€ 2,95Peperkoek met honing bereid, 

wij voegen dus geen suiker toe. 

Puur natuur! Puur smaak!     €3,35

tips van de bakkers:

geldt t/ m 7-1-2015 Onze Bart kent de kneepjes van ’t vak.          Na voldoende rijstijd kunnen de broden de oven in.         Dat wordt genieten!

Taartje van de maand - Verrassend lekker!

Muesli Granola 
5 personen

€ 7,95

de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
U kunt ook bestellen in onze webshop!

Artisan
donker bruin 

met desem bereid

1,50
normaal 3,35

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

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

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Vrijdag 2 januari 2015

Twee van de tweeëntwintig landelijk genomineerden voor de Beauty Award 2015 zijn gevestigd in Bernheze. Medi Spa Annelies is genomi-
neerd voor de landelijke Award Beauty Salon groot en voor de categorie Schoonheidsspecialist regio Zuid werd werd Karin Manders van Intense 

Hoogtepun�

i� 2015

www.mooiheesch.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A3 Quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi A4 pro line 163pk  2007
Citroen C1  2011
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Ford Ka airco  2007
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Astra coupé 1.8  2002
Opel Astra station 1.7 diesel  2006
Opel Astra h station 1.6 16v airco 2007
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010
Opel Corsa 1.4 16v 3-drs  2010
Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011

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

•	 Kia	Picanto	1.1 aut., el.ramen, airco, cv, 
 stuurbekr., 23.600 km, 2006
•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 76.000 

km, 2010
•	 Renault	Scenic	2.0 AUT. Business Line navi 
 lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC, ‘incl. 

nieuwe distributie’ 121.000 km, 2009

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76

E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

•	 Seat	Ibiza 1.4, 16v, airco, licht met. velgen, 2005
•	 Toyota	Corolla	verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr. 

243.000 km, 2007
•	 VW	Golf		2.0	GTD	TDI,	navi, clima, xenon led, 
 18 inch, pdc v+a, 67.000 km, 2011
•	 VW	golf	1.6	TDI	clima,	pdc v+a, lm velgen privacy 

glas, 79.000 km, 2011

Het adres voor al uw autozaken!
 

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

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

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

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

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

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

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

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

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

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

Hèt adres voor al uw autozaken!

Wintertip
VaSTgeVrOren 
HandreM

Een handrem kan vastvriezen. 
Trek die dan nog eens extra aan 
om het ijs te breken. Maar nog 
beter: gebruik de handrem in de 
winter niet. Laat de auto in P of 
in zijn versnelling staan. Sommi-
ge auto’s hebben een automati-
sche handrem. Omdat deze op 
elektriciteit werkt zou dat geen 
problemen moeten opleveren. 
Bij sommige merken kun je de 
elektrische handrem uitscha-
kelen. Raadpleeg daarvoor het 
instructieboekje van de auto. 
Mocht de handrem vastgevro-
ren zijn, dan kun je de motor 
(lang) laten draaien zodat alles 

Wintertip
VaSTgeVrOren 
deuren

Deuren kunnen vastvriezen. 
Soms helpt het om de vastge-
vroren deur even extra dicht te 
duwen zodat het ijs breekt, maar 
voorkomen door de rubbers in 
te vetten is natuurlijk beter. Er 
zijn sticks in de handel met een 
smeerseltje om het rubber niet 
vast te laten vriezen. Talkpoeder 
of siliconenspray op de rubbers 
wil ook helpen.

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Aanbiedingen geldig van 2 t/m 8 januari

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 voorgebakken 
kampioentjes 

1,00

Zachte witte 
melkbollen 

8 + 4 GRATIS

100 gram boterhamworst € 0,89

Blinde vinken 4 + 1 gratis

500 gram kipfilet € 4,25

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

info@ceelengroentefruit.nl

Vers geperste sinaasappelsap elke vrijdag en zaterdag

Aardappelschij� es (voorgekookt)
500 gram  + 250 gram gratis
Aardappel wedges 
500 gram  + 250 gram gratis
Verse kriel (geschrapt) 
500 gram + 250 gram gratis

Wij wensen u een smakelijk Nieuwjaar!

Van Mook

Zonnegloed 
2e voor € 1,-

Dus 2 
voor 2,85 Wij wensen u een 

Appelfl ap
     Nu 1,00

De feestdagen zijn nog maar net 
achter de rug en toch willen wij 
het met u over ‘feest’ hebben. En 
dat heeft alles te maken met drie 
cursussen die wij u graag onder de 
aandacht brengen.

Allereerst is dat de cursus ‘Wijn, 
proeven en beschrijven’ en de port-
proeverij van vinoloog André de 
Buck. Bij een feestje hoort immers 
een lekker drankje. 
Op donderdag 29 januari vertelt 
André u heel veel over port en de 
herkomst ervan en gaat u zelf di-
verse soorten proeven. Een eenvou-
dige ruby port, de mooiste vintage 
port, maar ook een fruitige rosé, 
een witte en een heerlijke crusted 

portwijn zullen deze avond de revue 
passeren. 

De cursus ‘Wijn, proeven en be-
schrijven’ van 4 lessen wordt twee-
wekelijks gegeven en start op 
donderdag 22 januari. De theorie 
beperkt zich tot een introductie van 
de wijn en verder staat de avond 
geheel in het teken van proeven en 
leren analyseren van de wijn. Een 
goed vooruitzicht toch?

Een heel ander feest is het carnavals-
feest dat dit jaar op 14 februari los-
barst. Wilt u dit jaar eens heel origi-
neel voor de dag komen, dan raden 
wij de workshop ‘Maak uw eigen 
fantasiepruik of hoed’ aan. U kunt 

kiezen uit 2 soorten basispatronen 
die met verschillende soorten lijm 
in elkaar worden gezet. Na afloop 
heeft u een prachtige (lichtgewicht) 
fantasiepruik of hoed voor carna-
val of misschien wel Koningsdag of 
een ander feestelijk evenement. Een 
voorbeeld ziet u op de foto.

U kunt zich inschrijven via 
www.eijnderic.nl.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545

Advertorial

Tijd voor een feest?

Mark Verstegen en Rob de Backer, samen een sterke basis voor VeBa Tekst: Hieke Stek

VeBa elektrotechniek werkt 
vanuit een sociaal hart!

VeBa Elektro heeft als thuisba-
sis Heeswijk-Dinther. Het is een 
Sterkin erkend installateur en een 
allrounder in de elektrobranche: 
“Onze kracht ligt in het feit dat we 
bereid zijn om net dát stapje meer 
te doen om installaties te ontwer-
pen en te installeren waar mensen 
oprecht blij mee zijn. 
We nemen de tijd om met, zowel 
particuliere als zakelijke klanten, 
alle wensen in kaart te brengen en 
hen op maat te adviseren. Het is 
de kunst om de energiebronnen 
die de klant gebruikt, of denkt te 
gaan gebruiken in de toekomst, te 
vertalen naar het bouwen van een 
precies passende installatie. We 
maken eerlijke en duidelijke offer-
tes, zodat de klant niet voor onver-
wachte kosten komt te staan. 

Dat betekent: kosten, gebruik en 
investering zodanig in de bereke-
ningen meenemen dat - binnen het 
budget van de klant - het hoogste 
rendement behaald kan worden.”  

Woning- en utiliteitsbouw 
Van aanpassingen in het kader van 
verbouwingen, tot gecompliceerde 
installaties voor zowel woning- als 
utiliteitsbouw. VeBa is uw be-
trouwbare partner! 
“U kunt bij ons terecht voor de 
standaard meterkastinstallatie, 
maar ook voor beveiligingsinstal-
laties met betrekking tot brand, in-
braak en cameratoezicht en com-
plete (led)lichtplannen, inclusief 
armaturen, met advies voor binnen 
en buiten.We bouwen duurzame 
installaties, onder andere met 
zonnepanelen en domotica. Op 
gebied van domotica hebben we 
ook alle kennis in huis, om elk huis 
tot een ‘slim’ en duurzaam huis 
om te bouwen. Alles gericht op 
het gemak van de gebruikers, die 
op tablet of smartphone de elek-
tronische installaties in huis of op 
afstand kunnen bedienen. Energie-
besparende installaties ontwerpen, 
vraagt ook duurzaam denken en 
ook dat past bij een sociaal hart!” 
besluiten Mark en Rob. 

Samenvattend kan VeBa Elek-
tro kan u bedienen in de on-
derstaande disciplines:
• Elektrotechniek
• Beveiligingsinstallaties
• Communicatie
• Duurzame installaties  
  (zonnepanelen)
• Poortautomatiseringen 
  op maat
• Domotica-installaties

Zij pakken graag alle uitdagingen 
aan om uw wensen te kunnen ver-
vullen.

VeBa Elektro
Jan Habrakenstraat 6
5473 GV Dinther
0413 – 74 50 30
www.veba-elektro.nl
info@veba-elektro.nl

HEESWIJK-DINTHER - Mark Verstegen en Rob de Backer hebben samen meer dan 30 jaar ervaring in elektro-
techniek gebundeld in hun nieuwe bedrijf VeBa Elektro. “We zijn al jaren bevriend en weten precies wat we 
aan elkaar hebben als het over ons vak gaat. Dat is een waardevolle en sterke basis voor VeBa. Elektrotechniek 
is niet alleen ons beider passie, maar we delen ook het samen willen ondernemen vanuit een sociaal hart!”

Advertorial
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HEESCH - De 100 liedjes die de meeste stemmen behaald hadden wer-
den in het café van De Pas ten gehore gebracht. 

De Pas was goed bezet; alle leef-
tijdsgroepen waren present en na-
genoeg het voltallige college van 
B&W.  Het ‘draaien van de plaatjes’ 
- vergezeld van videoclips - werd 
afgewisseld met een pop-quizz die 
gespeeld werd door Wethouder 
Rien Wijdeven en beoogd burge-
meester van Rhenen: Hans van der 

Pas. Rien Wijdeven won de quizz nipt. Een aantal nummers uit de Hisse 
100 werden life vertolkt door een aantal muzikanten uit Heesch en om-
geving.

De Hisse 100

KBO Bernheze

KBO NISTELRODE

Zorgt voor informatie 
over de zorg

Info-middag over 
langer thuis wonen 
en de zorg

NISTELRODE - KBO Nistelrode 
houdt op donderdag 15 janu-
ari een voorlichtingsbijeenkomst 
over ‘Langer thuis wonen en de 
zorg in Nederland’. 

De verzorgingsstaat wordt omge-
bouwd naar de participatiesamen-
leving. We blijven langer thuis wo-
nen. En als we daar begeleiding en 
ondersteuning bij nodig hebben, 
zullen we daarvoor in eigen kring 
moeten aankloppen. 
De georganiseerde zorg wordt 
minder vanzelfsprekend en zo mo-
gelijk aan huis geleverd. 
De gemeente is vanaf 1 januari 
2015 daarvoor verantwoordelijk. 
De drempel tot de toegang tot een 
instelling wordt bovendien hoger. 
De kosten van de zorg zullen in de 
toekomst verder oplopen. Tijdens 
de informatie-bijeenkomst worden 
de verschillende facetten van de 
veranderingen toegelicht. 

Wim van Kreij, schrijver van het 
boek ‘Gelukkiger ouder worden’ 
zal namens KBO-Brabant uitleg 
geven over de ontwikkelingen in 
het algemeen. Ook zal hij sugges-
ties doen over wat men zelf kan 
doen aan de eigen (toekomstige) 

situatie.
Marjo Govers zal een beeld schet-
sen van het initiatief om in Nistel-
rode een zorgplatform op te rich-
ten. 

Tenslotte zal wethouder Rein van 
Moorselaar van de gemeente 
Bernheze een toelichting geven 
op het gemeentelijke Wmo-beleid 
vanaf 1-1-2015.
Er is volop gelegenheid om vragen 
te stellen. Na afloop krijgen de be-
zoekers de nodige documentatie 
mee naar huis. Deze middag vindt 
plaats in het kader van de Wmo-
koffiebijeenkomsten van de ge-
meente Bernheze. De bijeenkomst 
vindt plaats in CC Nesterlé, aan-
vang 14.00 uur. Iedereen is wel-
kom, de entree en koffie zijn gratis.

KBO-bridgecompe-
titie in Nistelrode

NISTELRODE - In de foyer van CC 
Nestelré gaat op vrijdag 9 janu-
ari een bridgecompetitie van start. 
Deze wekelijkse bridgemiddag is 
een inloopmiddag. Dat wil zeggen 
dat deelnemers zich niet aan of af 
hoeven te melden. 

Wie zin heeft om mee te doen, 
moet ervoor zorgen tussen 13.00 
en 13.30 uur aanwezig te zijn, 
zodat om 13.30 uur gestart kan 

worden. Ook bridgers zonder 
partner zijn welkom en kunnen 
altijd meespelen. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 1,50, waarvoor tijdens 
de middag een kopje koffie of thee 
wordt aangeboden. Er zal een per-
soonlijke ladderwedstrijd worden 
gespeeld, over twaalf middagen, 
waarvan de beste acht scores ge-
teld worden. 

Deze bridgeinloop is een KBO-
activiteit. Niet-leden kunnen rus-
tig een paar weken meespelen, 
waarna ze kunnen besluiten lid te 
worden van de KBO. De jaarlijkse 
contributie kan geen beletsel zijn. 
Voor meer informatie over deze 
bridge-middag: Willy Muytjens, 
0412-613417. 

www.humstijl.nl

LUCHTPOST FRANKRIJK Wij, Hans en Marie-José Egelmeer, geboren in resp. Vorstenbosch en Tilburg, 
12 jaar geleden begonnen met La Colline, vakantieboerderij in de Drôme, Zuid-
Frankrijk.

Boompje

Op de grens van ons terrein, verscholen achter een paar oude moerbeibomen, leidt een scheef bemoste iep al enkele jaren een geknakt 
bestaan. Iepenspintkever en herfststormen werden hem dit najaar uiteindelijk fataal. Omdat het nu winter is en ik het, met alle spelende 
kinderen van de zomer, niet helemaal meer vertrouw, besluit ik de iep, of olm, maar eens definitief om te zagen.
Gewapend met bijl, zaag en kloofhamer kom ik, schijnbaar vastberaden, bij de omgevallen boom. In de verte het geluid van motorzagen. Ik 
ben niet de enige houthakker vandaag. Als ik een half uur gehakt, gezaagd, gesjord en getrokken heb, krijg ik het zwaar. Het hout piept, draait, 
zuigt en kraakt. Zoekend naar de ziel zou ik zeggen, een krasse oude knar. Vast veel te vertellen. In vroeger tijden immers zaten de ouden onder 
de olmen om verhalen uit te wisselen. Vandaag, weggedraaid en kromgetrokken, is ie alleen nog goed voor kachelhout. Of niet…

We hebben eens een boomfluisteraar te gast gehad. Bezocht ons tijdens de krokusvakantie. Benieuwd wat die ervan zou 
zeggen. Hij was op zoek naar leylijnen, aardstralen, krachtplekken, vrijplaatsen en (vrouwelijke) energieën. Door een boom 
‘geroepen’, werd deze vervolgens door hem omarmd. Of ie ging, twijgje tussen duim en wijsvinger, met hem in gesprek. 
Elfen, trollen en boomgeestjes; hele verhalen kwamen voorbij. Wist overal de weg. Met dank, zo begreep ik, aan het 
magnetisch veld. Zijn bomen lieten hem niet in de steek. Je had positivo’s die verdriet en pijn overnamen, blij makende 
bomen, lachende bomen. Maar ook knorrige nerds die al lang geleden waren afgehaakt. 
Intrigerende man. Bij wijze van proef maar eens met hem de bergen ingegaan. Kregen we uitleg over  koninginnenbomen, 
aura’s en een wel heel bijzonder ‘veld’. Maar spraken ook gewoon over maretak, taxus, lindeboom en jeneverbessen. 
Over waterdruppels, die vanaf het dichte bladerdak op de buitenste (haar)wortels vallen. Zo kan een boom optimaal water 
doorgeven. Was ik nooit opgekomen. En het moet gezegd. In het bos losgelaten, bracht hij ons, sneeuw, kou en ander 
ongemak trotserend, weer veilig terug naar la Colline.
En de iep, die is niet meer. Gaat me wel aan het hart. Waar gehakt wordt vallen spaanders… Enfin. Opnieuw planten dan? 
De hond van de buren komt aanrennen. Blaft een paar keer. Ga nou mee wandelen. Ik luister naar hem. Tijd heelt alle 
wonden. “Een maartse peul is een aprilse bonenstaak”, zei mijn vader altijd. Maar weer eens een boompje opzetten. 
Het is tenslotte Kerst. www.lacolline.nl 

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT
Muzikanten tijdens de Hisse 100

Rien Wijdeven en Hans van der Pas Foto’s: Marcel van der Steen
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Lezing ‘Koorts 
en honger’

NISTELRODE - HKK Nistelvorst 
presenteert op woensdag 7 janu-
ari haar eerste lezing van 2015. 
Het onderwerp is geneeskunde in 
vroegere tijden op het platteland. 

De Deurnese arts en radioloog 
Hans van den Broek zal vertellen 
over de ziektes en kwalen waar 
onze voorouders last van hadden 
en aan overleden. Hij probeert het 
beeld van de geneeskunde, zoals 
onze voorouders die meemaakte, 
op te bouwen.
Zijn belangrijkste bevinding is, dat 
het merendeel van de ziektes en 
sterfte in vroegere tijd, te wijten 
was aan infectieziektes en slechte 
of onvoldoende voeding. Wat te 
denken van lazerij, vierdedaagse 
ziekte, rode loop en de clapoiren 
of Venusziekte na damesbezoek? 
Of van de gevolgen van slecht 
voedsel zoals krop, scheurbuik en 
Engelse ziekte? Om een goed in-
zicht te krijgen in de ongelooflijke 
hoeveelheid materiaal, heeft hij de 
thema’s in enkele hapklare onder-
werpen verdeeld. De meest pak-
kende hiervan zal hij vertellen en 
laten meebeleven. Hans zal wijzen 
op de aanpak van ziektes met oc-
culte sympathische methodes, met 
signatuur- ofwel overeenkomende 
kenmerkenleer, religieuze hande-
lingen, het in evenwicht  brengen 
van lichaamssappen en gebruik 
van magische getallen. Daarnaast 
zal hij iets vertellen over de won-
deren die tijdens bedevaarten wer-
den waargenomen en beschreven. 
Verder belicht hij de uitvoerders 
van al deze activiteiten: de dorpse 
chirurgijn-barbier, de universitaire 
medicine doctor en de met beide 
benen op de grond staande vroed-
vrouw. 
Uiteraard zijn ook niet-leden wel-
kom. Zij betalen € 2,50 entree in-
cusief koffie of thee. Heemkunde-
gebouw Nistelvorst, Maxend 3 in 
Nistelrode. Aanvang 20.00 uur.

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.

Blauwe lucht en zon tijdens de kerstarrensleetocht

HEESCH - Als we nu naar buiten kijken met de sneeuw en de wind, lijkt het al weer lang geleden dat de kerstarrensleetocht gehouden werd. Terwijl tweede Kerstdag nog maar net 
voorbij is.

Vanaf 10.00 uur werden op 26 december de paarden opgetuigd en ingespannen. Natuurlijk werden er ook versnapperingen voor onderweg ingeladen.  Rond 11.00 uur vertrok de stoet 
richting het centrum van Heesch en daarna  naar de pauzeplaats, Huize Heelwijk. Hoewel er geen sneeuw lag - de lucht blauw met af en toe zon - was de tocht kleurrijk, vooral door de 
fraai opgetuigde Belgische trekpaarden, waaronder een tweespan. Meer informatie over Stichting de Arreslee: www.stichtingdearreslee.nl.
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www.gbainfo.nl

0412-78 25 07

Heuvel 4 – Vorstenbosch – 0413-363120

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

0413-36 31 20

www.dintherseethuis.
magix.net

www.de-toren.nl

www.danaque.nl

H A A R S T U D I O

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode
Tel: 0412-480836
Bel even voor een afspraak
      http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio 

Openingstijden:
Di    12:00 - 21:00
Do   09:00 - 21:00
Vr    09:00 - 17:30
Za 08:30 - 13:00

www.adviesburo
janvangerwen.nl

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

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

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

www.pakhuys35.nl

www.fietsplus-rini.nl www.vanschijndeltegels.nl

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.

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

www.g-italiana.nl

Altijd een AED binnen bereik:

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

WWW.AED-THUIS.NL
www.aed-thuis.nl

www.debenjamin.com

www.autobedrijf-
wilbervangogh.nl

www.autocornerdinther.nl www.kerkhofmaatwerk.nlwww.bakkerijvandoorn.nl

Bestel nu gemakkelijk online via www.bakkerijvandoorn.nl

Klasse-RT
    Remedial Teaching op maat!

wenst alle
leerlingen een

leerzaam
2015

W�  wense� � 

ee� g� on� e� 
goe� 2015
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Zaterdag 31 januari
Tot volgend jaar!
met Peter Tuinman en Liz Snoijink

De internationale toneelklas-
sieker Same Time Next Year, 
gebaseerd op de gelijknamige 
film, was een regelrecht suc-
ces op - onder andere - Broad-
way en West End en is nu te 
zien als: Tot volgend jaar! 
Een boekhouder en een huis-
vrouw ontmoeten elkaar en 
een vreemde affaire volgt. Ze 
trouwen uiteindelijk beiden 
met een ander, maar blijven 
elkaar één keer per jaar zien. 
Dat zorgt voor een bijzonder 
liefdesverhaal. In dit komische 
toneelstuk wordt het koppel 
vijfentwintig jaar lang gevolgd 
tijdens hun romantische week-
endjes. Geboorte, sterfgeval-
len en echtelijke problemen 
thuis; op vaak humoristische 
wijze passeert het allemaal de 
revue.

zaTerdag 31 januari – 20.15 uur - € 24,-, incl. pauzedrankje. 
Bestel kaarten op www.blauwekei.nl.

Computerhoek KBO nistelrode 
weer van start

NISTELRODE - Lessen bij de com-
puterhoek KBO Nistelrode gaan 
weer van start op dinsdag 6 januari. 

In december 2002 besloot het 
KBO-bestuur, onder leiding van 
voorzitter Martien van den Akker, 
tot de oprichting van een compu-
terhoek. Het beheer werd gedaan 
door het RIGOM. Martien van den 
Akker vond vrijwilliger Otto van 
Gennip bereid om als coördinator 
op te treden. Hij ontwikkelde het 
idee verder en er werd gestart in 
de Wevershof, in ‘t Paviljoentje.
Al snel werd een aantal vrijwilligers 

gevonden voor de computerlessen 
en was de computerhoek een feit. 
Per week werden vijf lessen gege-
ven van een uur; één op één. De 
55-plussers werden aangemoedigd 
om deel te nemen. In de loop der 
jaren ontving de organisatie veel 
leuke reacties. De cursisten von-
den en vinden de lessen erg leuk, 
geven aan veel geleerd te hebben 
en het gezellig te vinden. In 2004 
is nog even lesgegeven in de Stek-
kerhoek. Maar hier hadden de cur-
sisten veel hinder van het geluid 

uit de recreatiezaal en konden zich 
daardoor niet concentreren.

Anny van Gogh, Frans Roelofs en 
Leo Peters draaien al elf jaar mee 
in de computerhoek. In 2007 ver-
huisde Otto - die veel voor de 
computerhoek gedaan heeft - naar 
Uden en werd Frans van der Lee 
als coördinator gevraagd. Samen 
met Henk Cuijpers is Frans verder-
gegaan. Henk gaf les, onderhield 
de computers en ging bij de cursis-
ten aan huis klein onderhoud ver-
zorgen. De administratie en boek-
houding nam Frans over van Anny 

van Gogh. Er zijn intussen twee 
nieuwelingen, Ad van den Tillart 
en Wim van Driel. Ook wordt er in 
verzorgingshuis Laarstede les aan 
huis gegeven.

Cursus
Tijdens een cursus wordt geleerd 
hoe de gewone computer, tablet 
of I-pad te bedienen. Verder wordt 
les gegeven in Word, Exel, Power-
Point, foto’s bewerken, e-mail, 
Skype en internetbankieren.
Op dinsdag en woensdag wordt 

er les gegeven in CC Nesterlé. Er 
staan vier computers, maar deel-
nemers kunnen ook hun eigen lap-
top of tablet meebrengen. Dat is 
zeker zo makkelijk, want hier gaan 
zij thuis ook op werken. 
De lessen starten weer op dinsdag 
6 januari.
Dinsdag en woensdag: 9.00 tot 
10.00 uur: individuele les op de 
computer of laptop;
10.00 tot 11.00 uur: groepsles op 
de tablet. Hierbij zijn zoveel moge-
lijk computerbegeleiders aanwezig;
11.00 tot 12.00 uur: vrije inloop.

Na één of twee cursussen kunnen 
de deelnemers als groep (zonder 
begeleiding) samen computeren in 
CC Nesterlé. Hier kunnen ze van 
elkaar leren en ervaringen uitwisse-
len, mogelijk op vrijdag van 10.00 
- 11.00 uur. Als er behoefte is aan 
een begeleider kan dit aangegeven 
worden. Ook is er de mogelijkheid 
een herhalingsles te volgen op de 
bovengenoemde tijden op dinsdag 
of woensdag. En de computerbe-
geleiders geven ook les aan huis, 
dit is bedoeld voor mensen die niet 
naar de computerhoek kunnen ko-
men. 

Meer informatie: of aanmelden: 
Frans van der Lee 0412-617254 of 
via fmvdlee@kpnplanet.nl.

Merk  KM Jaar  Prijs  
Audi A1 1.2 TFSI Pro Line Business S Navi Xenon 16.677 km 01/2013 17.450,-

BMW 320 320d Executive Navi LMV Leder Clima LMV 94.720 km 06/2009    14.500,- 

Mazda 5 1.6 CiTD Business 7-pers Climate Cruise LMV 63.398 km 04/2011  13.900,-

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   9.700,-

Renault Megane 1.2 TCe Dynamique Navi Leder/Alcantara 18.916 km 06/2012   14.500,-

Renault Scenic 1.2 TCe Bose Navi Parkcam Leder (Nieuw Model) 16.785 km  12/2012 16.750,-

SEAT Leon 1.2 TSI Ecomotive COPA Climate Cruise LMV 40.781 km 02/2012   11.900,-

Suzuki Swift 1.3 Exclusive  Automaat, Airco, Easy entry 89.621 km 04/2008   5.950,-

Merk  KM Jaar  Prijs
Volkswagen Eos 2.0 TDI 140 pk Highline Clima Leder Pdc 59.844 km 06/2007   14.150,-

Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion-Edition 5drs Navi Cruise Clima 85.726 km 07/2011   13.550,-

Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5drs Navi Ecc leer 80.629 km 06/2010   12.900,-

Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5drs Navi Clima LMV 32.765 km 09/2012 15.150,-

Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI Comfortline Clima Cruise LMV 74.735 km   06/2010  11.900,-

Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion-Edition 5drs Ecc Navigatie 55.492 km 02/2011 14.750,-

Volkswagen Polo 1.6 TDI Highlines 5drs Ecc Cruise S&S LMV 83.502 km 12/2010 10.900,-

Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic Clima Pdc telefoon LMV 35.227 km 02/2010   11.900,-

Volvo C30 1.6D DRIVe Momentum Clima Leder Cruise 64.247 km 08/2010  11.900,-

Volvo S40 2.0D 136 pk Summum Leder Clima Xenon 69.012 km 03/2009   12.900,-

Volvo V50 1.6D DRIVe Momentum Clima Leder Cruise 134.281 km 07/2009   9.250,-

Opruiming winterbandensets met velg

Alleen nog voor Suzuki Alto en Nissan Pixo

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 € 290,-

OP=OP!

VERKOCHT

VERKOCHT

V.l.n.r.: computerbegeleiders Wim van Driel, Ad van den Tillart, Frans van der Lee, Frans Roelofs, Henk Cuijpers, 
Anny van Gogh en Leo Peters Foto: DMBK

Op dinsdag en woensdag wordt er les 
gegeven in CC Nesterlé

Lezersactie: 
Win kaarten voor 

‘tot volgend jaar!’

DeMooiBernhezeKrant geeft samen met De Blauwe 
Kei vrijkaartjes weg.
Wil jij kans maken op twee vrijkaartjes? 
Mail dan voor 12 januari naar info@demooibernhezekrant.nl en 
wie weet win jij vrijkaartjes.

Openingstijden: 
Ma.t/m do. 9.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

S N U F F E L H U T
DE

Laar 29 - Nistelrode - 06-10239840

Kringloopwinkel
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De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
14 0412 / 06 - 53 94 65 69 
(voor storingen in de openbare ruimte 
buiten openingstijden)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

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

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

Maak een afspraak 
U kunt alleen op afspraak
terecht aan onze balies.
U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis

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

PraKTiSCHe inFOrMaTie

Gemeenteberichten

gemeente 
bellen? 

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

0412

Nistelrode, 3 januari 2015 
18.00-20.30 uur. 
Terrein: Broeksesteeg.
Kerstbomen inleveren: 3 januari 
2015 tussen 13.00 en 17.00 uur 
op het terrein Broeksesteeg. 

Vorstenbosch, 9 januari 2015 
18.30 uur. 
Terrein: bouwlocatie Rietdijk-Peel-
straat.
Kerstbomen inleveren: 9 januari 
2015 tussen 15.00 en 17.00 uur 
op het terrein: bouwlocatie Riet-
dijk-Peelstraat. 

Heeswijk-Dinther en Loosbroek, 
10 januari 2015 
19.00 uur.
Parkeerterrein sportverenigingen 
Droevendaal. Kerstbomen inleve-
ren: 10 januari 2015 tussen 13.00 
en 16.30 uur op parkeerterrein 
Droevendaal of het veldje aan 
Schaapsdijk in Loosbroek. 

Heesch, 10 januari 2015 
19.00 uur.
Grond Verstegen aan Schoon-
straat, nabij Binnenweg. 
Kerstbomen inleveren: 10 januari 
2015 tussen 13.00 en 16.30 uur 
op Narcislaanveld of hoek Verdi-
laan-Leharstraat. 

Meer informatie vindt u op 
www.bernheze.org. 

Kerstboomverbrandingen

De aanmeldkosten bedragen 
€ 13,80. Er zijn verder geen bijko-
mende kosten. Bundel het snoei-
hout in pakketten van 100 x 50 x 
50 cm en leg het ’s morgens voor 

7.30 uur aan de voorzijde van de 
woning. Er mag maximaal 3 m3 per 
keer worden aangeboden. Tot ui-
terlijk 19.00 uur zal het aangebo-
den snoeihout worden opgehaald.

inzameling snoeihout 
Op 14 januari 2015 wordt in Bernheze binnen de bebouwde kom snoei-
hout opgehaald. Voor inzameling van uw snoeihout kunt u zich tot 
7 januari 2015 aanmelden bij de gemeente, telefoon 14 0412 of via 
www.bernheze.org. 

Uw paspoort, id-kaart en rijbewijs 
regelt u voortaan in het gemeen-
tehuis in Heesch. 

Voor het aanvragen van deze do-
cumenten moet u een afspraak 

maken. U kunt het document ver-
volgens zonder afspraak dagelijks 
tussen 9.00 en 17.00 uur (vrijdag 
8.30-12.30 uur en woensdag tot 
19.00 uur) ophalen bij de receptie 
in het gemeentehuis in Heesch.

Servicepunt Heeswijk-
dinther gesloten

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

Download Afvalstoffendienst app
U vindt de app in de AppStore, sto-
re voor Windows Phone en Google 

playstore. Zoek daarbij op Afval-
stoffendienst. De app downloaden 
kan ook via www.bernheze.org.

Print de Afvalkalender zelf uit
Geen smartphone? U kunt de Af-
valkalender als pdf downloaden 
via www.bernheze.org. Vul uw 
postcode en huisnummer in. U 
ontvangt een pdf die u kunt uit-
printen en ophangen. 

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

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk dan op 
www.bernheze.org of bel naar 14 
0412. Mailen kan ook, 
kcc@bernheze.org.

afvalkalender 2015 

In aanmerking voor subsidie 
komen:
- verenigingen met volledige 

rechtsbevoegdheid, met een 
maatschappelijke doelstelling; 

- dorpsraden met volledige 
rechtsbevoegdheid; 

- wijkraden met volledige rechts-
bevoegdheid.

Projecten
De subsidie is beschikbaar voor 
projecten gericht op het versterken 
van de leefbaarheid. Te ondersteu-
nen projecten moeten bijdragen 
aan een maatschappelijk belang, 
lokaal draagvlak hebben en start-
klaar zijn. 

Subsidie
De hoogte van de subsidie be-
draagt maximaal 50% van de sub-
sidiabele kosten, tot een maximum 
van € 500,- per project. 
Per periode, zoals hieronder be-
noemd, is € 200.000,- te verdelen. 
Aanvragen kunnen in de volgende 
perioden worden ingediend bij de 
provincie Noord-Brabant:
- 2 maart tot en met 1 april 2015; 
- 15 september tot en met 15 ok-

tober 2015; 
- 1 maart tot en met 1 april 2016; 
- 15 september tot en met 14 ok-

tober 2016.
Kijk voor meer informatie op 
www.brabant.nl.

Brabant publiceert 
nieuwe regeling voor 
leefbaarheidsprojecten
De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling doe-budgetten 
Noord-Brabant (DOENB) gepubliceerd. Met de nieuwe regeling wil de 
provincie de leefbaarheid versterken door het stimuleren van kleine ex-
perimenten waarin burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven 
ruimte krijgen. 

Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de per-
soonsgegevens van onderstaande 
personen niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel 
is verkregen over de verblijfplaats:
- J.A.M. Horvers, geboren 17-3-1967 

- J.M. Lowicki, geboren 8-4-1987, 
- M.G.M. Smulders, geboren 
 15-1-1956.
Dit voorgenomen besluit kan grote 
persoonlijke en/of financiële gevol-
gen hebben voor de betrokkenen. 
Bent u op de hoogte van het hui-
dige adres van genoemde perso-

nen, neem dan contact op met de 
gemeente Bernheze, telefoon 14 
0412.

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de per-
soonsgegevens van onderstaande 

persoon niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel 
is verkregen over de verblijfplaats.
M. Weigel, geboren 16-11-1979.
Besluitdatum: 6 november 2014.
Procedures 4b en 7a zijn van toe-
passing.
Dit besluit kan grote persoonlijke 

en/of financiële gevolgen hebben 
voor de betrokkene. Bent u op de 
hoogte van het huidige adres van 
genoemde persoon, neem dan con-
tact op met de gemeente Bernheze, 
telefoon 14 0412.

OFFiCiËLe BeKendMaKingen

Beleid inzake bestuurlijke handhaving van artikel 13B Opiumwet
De burgemeester van de gemeente Bernheze heeft beleid inzake bestuurlijke handhaving van artikel 13B Opiumwet vastgesteld.

Mandaatbesluit voor het organiseren van de Centrale Toegang Beschermd Wonen
Voor de Maatschappelijke Opvang-OGGZ-Ambulante Verslavingszorg & Beschermd Wonen werken we samen in de regio Brabant Noordoost-
oost. Beschermd Wonen is door het ministerie van VWS ondergebracht bij de centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang. In onze regio 
is de gemeente Oss centrumgemeente. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft een mandaatbesluit ge-
nomen, wat mogelijk maakt dat de centrumgemeente Oss uitvoering geeft aan deze taak.

COLLegeBeSLuiTen 16 december 2014
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Gemeenteberichten

Wet ruimtelijke ordening 

Rectificatie ontwerpwijzigings-
plan Bedafseweg 1, Vorstenbosch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de terinzage-
legging bekend van het ontwerp-
wijzigingsplan Bedafseweg 1, 5476 

WZ Vorstenbosch (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening). Abusievelijk 
is het plan te vroeg gepubliceerd 
en daarom wordt de termijn van 
inzage opgeschort en zal het plan 
vanaf 2 januari 2015 opnieuw voor 
zes weken ter inzage worden ge-
legd. 

Inhoud: Het ontwerpwijzigings-
plan heeft betrekking op het wij-
zigen van de functieaanduiding 
‘agrarisch bedrijf’ naar de functie-
aanduiding ‘wonen’. 

Inzage: Het ontwerpwijzigingsplan 
ligt met ingang van 2 januari 2015 

gedurende zes weken op afspraak 
ter inzage in het gemeentehuis in 
Heesch. Het plan is digitaal raad-
pleegbaar en te downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
(NL.IMRO.1721.BPBedafseweg1-
ow01). 

Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpwijzigingsplan reageren 
door het indienen van een ziens-
wijze. Deze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Bernheze, Postbus 19, 
5384 ZG Heesch.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedures

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch, Narcislaan (ong.), 
09-12-2014
Kappen linde (uitbreiding in-/
uitgang school)
Heeswijk-Dinther, 
Kanaaldijk-Noord (nabij nr. 4),  
17-12-2014 
Kappen 10 zomereiken (realisatie 
provinciaal project capaciteitsver-
groting N279-Noord)
Heeswijk-Dinther, 
Oude Beemdseweg t.h.v. nr. 1a, 
22-12-2014 
Kappen zomereik
Heesch, Bosschebaan ong., 
kavel B01 
15-12-2014
Bouwen woning
Heesch, Bosschebaan ong., 
kavel B03 
16-12-2014
Bouwen woning en berging
Heesch, Meerweg ong., sectie D 
nr. 3416
23-12-2014
Bouwen woning met garage
Heesch, De Hoef, fase 3, kavel 3
22-12-2014
Bouwen woning

Heesch, De Hoef, fase 3
16-12-2014
Bouwen 35 rijwoningen
Heesch, De Hoef, fase 3
19-12-2014
Bouwen 6 twee-onder-een-kap-
woningen
Heesch, De Hoef, fase 3
18-12-2014
Bouwen 10 rij-koopwoningen
Heesch, Plan De Erven, bouw-
nummers 26 t/m 33 en 40 t/m 45
18-12-2014
Bouwen 14 huurwoningen
Heesch, Plan De Erven, 
bouwnummers 1 t/m 25
18-12-2014 
Bouwen 25 koopwoningen
Heesch, Plan De Erven, bouw-
nummers 34 t/m 39 en 46 t/m 55
23-12-2014 
Bouwen 16 koopwoningen
Heesch, ’t Dorp, ong.
18-12-2014 
Bouwen 4 woningen, 19 apparte-
menten en commerciële ruimte
Heesch, Schrikkelvenstraat 4, 
24-12-2014
Milieuneutraal veranderen
Vorstenbosch, Dorpsrand 34, 
19-12-2014
Bouwen dubbel woonhuis
Vorstenbosch, Dorpsrand 32, 
19-12-2014
Bouwen dubbel woonhuis
Nistelrode Loo 59, 

22-12-2014
Bouwen ruimte-voor-ruimtewo-
ning
Heeswijk-Dinther, Mgr. van 
Oorschotstraat 2, 
22-12-2014
Handelen met gevolgen voor be-
schermde monumenten (plaatsen 
dakopbouw)
Heeswijk-Dinther, 
Plein 1969, ong.
23-12-2014
Bouwen commerciële ruimten en 
11 appartementen
Nistelrode, Plan Zwarte Molen, 
Nistelrode
23-12-2014
Bouwen 31 woningen
Loosbroek, Bergmolen 29-31-33, 
en Stellingmolen 1-3-5-7, 
23-12-2014
Bouwen 7 woningen
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten
Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch, John F. Kennedystraat 119, 
16-12-2014
Oprichten 2 carports
Heesch, Biezenloop 116, 
19-12-2014
Uitbreiden woning (berging)
Heesch, Schoonstraat 34, 

24-12-2014
Plaatsen drietal poorten en fiet-
senstalling
Heesch, Schoonstraat 2, 
24-12-2014
Plaatsen gevelreclame
Heesch, Kruishoekstraat 13, 
24-12-2014
Oprichten leidinghuis (wijziging 
eerder verleende vergunning, 
09-09-2011 en 18-09-2013)
Heesch, Mgr. v.d. Hurklaan 10, 
18-12-2014
Verbouwen woning
Heeswijk-Dinther, Eikenhoek 2, 
18-12-2014
Uitbreiden en aanpassen woning
Vorstenbosch, Hondstraat 30, 
22-12-2014
Uitbreiden woning
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Besluit
Onderstaande omgevingsvergun-
ning is geweigerd. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
Heesch, ’t Dorp 44b, 
23-12-2014 
Weigering omgevingsvergunning 
voor bouwen overkapping met 
berging
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunningen
Loosbroek, Dorpsstraat 9, 
18-12-2014
Tijdelijk plaatsen woonunit
Vorstenbosch, Dorpsrand 32 en 
34, 
19-12-2014
Tijdelijk plaatsen woonunit

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Besluiten
Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure verleend. 
Deze besluiten treden in werking 
na afloop van de beroepstermijn.
Vinkel, Holkampstraat 16, 
22-12-2014
Uitbreiden varkensstal, plaatsen 
luchtwasser en -kanaal en ver-
anderen en in werking hebben 
inrichting Wet milieubeheer
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

PrOCedureS
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch en raadplegen 
op www.bernheze.org of www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. Er zijn griffierechten verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de 
datum, de naam en het adres van degene 
die reageert, een omschrijving van het on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.

OFFiCiËLe BeKendMaKingen

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Verleende terrasvergunning
Aan J.H.G.M. Jansen is een ver-
gunning verleend om terrasmeubi-
lair te plaatsen op het voor publiek 
toegankelijke (verharde) gedeelte, 

gelegen bij bezoekerscentrum Ber-
ne, Abdijstraat 53, 5473AC Hees-
wijk-Dinther.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Drank- en horecawet
Aan M.E.M. van Dijk is vergunning 

verleend voor het uitoefenen van 
het horecabedrijf Jenco Stables, 
Kampweg 29a, 5476VB Vorsten-
bosch. De vergunning is verzon-
den op 22 december 2014.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing. 

Evenementenvergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor volgende 
evenement/activiteit een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
Cultureel Centrum de Pas voor 
het organiseren van Invictus in de 
nacht van 17 op 18 januari 2015 

tot 04.00 uur in Cultureel Cen-
trum de Pas, De Misse 4, 5384 ZG  
Heesch. 
De beschikkingen zijn verzonden 
op 18 december 2014.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Godert-Jan en Pascale Foto: Marcel van der Steen

Bestuur Centrum Management 
Heesch compleet

Het doel van de stichting is het be-
ter functioneren van het centrum, 
een structurele samenwerking 
tussen ondernemers, bewoners, 
vastgoedeigenaren en Gemeente 
Bernheze, het actief werken aan 
projecten, geen freeriders en actief 
blijven in het centrum met eve-
nementen en samenwerkingsver-
banden. De stichting organiseert, 
met onder andere inkomsten uit 
reclamerechten, projecten die de 
aantrekkingskracht van het cen-
trum groter maken en waardoor 
een economisch sterk centrum 
ontstaat.

Godert-Jan van Meijl, voorzitter 
van de stichting vanaf het begin, 
heeft afscheid genomen. Pascale 
van Heugten is als nieuwe voor-
zitter aangetreden en de stichting 
heeft haar al hartelijk welkom ge-
heten. 

Het bestuur is ook blij met het toe-
treden van Ramon van der Doelen 
als bestuurslid en Hans Paanakker 
als adviseur. Zij maken het bestuur 
voltallig.

Voor meer informatie: 
www.centrumheesch.nl

HEESCH - ‘Ze kunnen aan het werk, de stichting is een feit: Centrum 
Management.’ Zo luidden de woorden in maart 2012 bij het van start 
gaan van Stichting Centrum Management Heesch, na een aantal jaren 
van onderzoek en overleg.

Sociale werkvoorziening
Mensen met een lichamelijke, psy-
chische of verstandelijke beper-
king, kunnen vaak moeilijk een 
baan vinden. De Rijksoverheid 
geeft gemeenten geld om deze 
mensen aan het werk te helpen. Dit 
gebeurde via de Wet sociale werk-
voorziening (Wsw). Het kabinet 
brengt de sociale werkvoorziening 
vanaf 2015 onder in gemeentelijke 
werkbedrijven. Dit is een belang-

rijk onderdeel van de nieuwe Parti-
cipatiewet. Deze wet gaat in op 1 
januari 2015. Onder die Participa-
tiewet vallen alle mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. De SP 
Bernheze zou erg graag zien dat 
genoemde mensen een zinvolle, 
betaalde baan vinden. Gelukkig 
zijn er veel werkgevers in Bernheze 
die zich om deze mensen willen 
bekommeren. Deze bedrijven laten 
zich PSO (Prestatieladder Sociaal 

Ondernemen) certificeren. Op die 
manier nemen bedrijven verant-
woording. Deze bedrijven wil de 
SP Bernheze nadrukkelijk belonen. 
Belonen middels voorkeur bij aan-
bestedingen. 
Zo snijdt het mes namelijk aan 
twee kanten! Meer mensen aan 
het werk en minder uitkeringen. 
Want voor de SP is helder, dat ie-
der die kan werken, aan de slag 
geholpen wordt.

SP: Werken in 2015

BERNHEZE - In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor iedereen die 
geen werk heeft. De gemeente hoort dan mensen naar een betaalde baan te 
begeleiden. Dat wordt sowieso erg moeilijk, omdat er veel te weinig banen 
zijn. Daar komt nog bij dat er mensen zijn die, wegens allerlei omstandigheden, 
moeilijker aan de slag komen. In het verleden deed de sociale werkvoorziening 
goede dingen. Maar helaas is dat in 2015 niet meer zo.

Toon van Vugt, SP Raadslid

De crisis kan zo groot niet zijn of 
er ontstaat ook weer iets positiefs. 
Ik ken niemand die beter of leuker 
wordt van ‘gezeik achteraf’. Dus, 
als ik iets wil veranderen, dan be-
denk ik me dat goede voornemens 
een stuk kansrijker zijn dan gaan 
zuchten of geïrriteerd raken. 

Optimisme is krachtig. Als ik ‘moet’ 
in ‘wil’ verander, dan kijk ik met 
minder weerstand naar iets lulligs 

als het schoonmaken van de koel-
kast. Als de koelkast schoon moet, 
krijg ik geen zin. Als ik de koelkast 
schoon wil, dan is het zo gedaan. 
In de politiek zie ik hetzelfde: als 
we met inwoners praten over ver-
anderingen in de zorg, dan vragen 
we niet of men bang is voor ver-
anderingen en voor wat er fout 
kan gaan. We willen vooral weten 
wat inwoners graag willen en wat 
ze nodig hebben om mee te kun-

nen blijven doen in de maatschap-
pij. Dat geeft inwoners, politiek en 
gemeente namelijk de energie en 
richting om samen ergens voor te 
gaan; voor goede en bereikbare 
zorg, voor kansen in plaats van een 
crisis. 

En daarom ben ik geen lid van de 
‘tegenpartij’ maar van de partij die 
vooruit wil! Samen vooruitkijken? 
www.bernheze.d66.nl.

D66: Politiek is vooruitkijken

BERNHEZE - Op de deur in mijn woonkamer staat  een Loesje-spreuk: ‘goede 
voornemens zijn nog altijd beter dan gezeik achteraf’. En op mijn koelkast hangt 
een briefje met één Chinees karakter dat zowel ‘crisis’ als ‘kans’ betekent. Als 
ik zo heel af en toe de neiging tot klagen voel opkomen, dan helpt zo’n tekstje 
me vooruit.

Willeke Rijkers, D66

In 2015 staan er weer veel activi-
teiten gepland en ook de herin-
richting van het Heesche centrum 
zal weer veel tijd en energie ver-
gen van alle betrokken onderne-
mers en bewoners van het cen-
trum. Bezoekers van het centrum 
zullen weliswaar last ondervinden 
van de werkzaamheden, maar de 
ondernemers, bewoners, Stichting 
Centrum Management Heesch en 
Gemeente Bernheze hebben inten-
sief overleg hoe de overlast tot een 
minimum te beperken en de ‘pijn’ 
zo kort mogelijk te maken. 

Nieuw Aanzien
Wat zal het centrum van Heesch 
mooi worden in 2015. De Stichting 

Centrum Management Heesch is 
ervan overtuigd dat het plein bij 
het fontein een geweldige plek 
zal worden voor evenementen 
en spontane acties van onderne-
mend Heesch. Na het breek- en 
sloopwerk, ook van de panden die 
plaats moeten maken voor nieuw-
bouw, zal het centrum een open 
en modern aanzien krijgen, met 
daartussen het pareltje van het 
oude raadhuis als sfeervol accent.

De Stichting Centrum Manage-
ment Heesch wenst iedereen een 
prachtig en succesvol 2015 in een 
goede gezondheid en in goede 
harmonie!

Stichting Centrum Management 
Heesch is klaar voor 2015
HEESCH – Nu het bestuur van Stichting Centrum Management Heesch 
compleet is, met het accepteren van de functie als voorzitter door Pas-
cal van Heugten en het toetreden van Ramon van der Doelen als be-
stuurslid en Hans Paanakker als adviseur, ziet zij het jaar 2015 vol ver-
trouwen tegemoet. 
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Annemarie en Maik, scouts in hart en ziel, gaan trouwen Foto’s: DMBK

On�

hoogtepun�

i� 2015

Maik en annemarie: ‘Wij kijken uit 
naar onze trouwdag’

Annemarie van Santvoort is ge-
boren in Vinkel, maar woont haar 
hele jeugd al in Nistelrode en is bij-
na 10 jaar bij Scouting Mira Ceti. 
Ze draait de groep van de welpen, 
een groep van 7 tot 10 jaar, met 
veel plezier. 

Maik van Erp komt uit Geffen en is 
al 14 jaar bij de scouting in Geffen. 
Hij zit bij de stam, samen met de 
oudste leden van Scouting Geffen. 
Ook draait Maik een groep scouts, 
jeugd van 11 tot 15 jaar. 

Intussen wonen Maik en Annema-
rie in Geffen en hebben ze net hun 
tweede Kerst samen daar gevierd. 
“Vijf jaar geleden leerden we el-
kaar kennen bij de Scout Inn op 
Landgoed Liempde en dit willen 
we vieren op een toepasselijke 

plaats. De inzegening gaat plaats-
vinden bij Scouting Mira Ceti. Hoe 
het precies allemaal gaat uitpak-
ken? Dat laten we nog even een 
verrassing zijn”, vertellen Maik en 
Annemarie. 
“Maar dat gaat DeMooiBernheze-
Krant te zijner tijd vast nog uit de 
doeken doen.”

NISTELRODE - Maik en Annemarie zijn vijf jaar samen en hebben het 
jaar 2015 uitgekozen om dit te vieren, samen met familie en vrienden, 
op een unieke trouwdag. De twee scouts in hart en ziel, kijken dan 
ook uit naar deze speciale dag op 27 juni 2015, waar zij elkaar op een 
unieke plek het ja-woord gaan geven. 

Van Herpen Haar & Bijoux: toegelaten tot Intercoiffure 
de meest toonaangevende internationale kappersorganisatie

Eenmaal opgevallen met hun be-
drijf, werd de selectieprocedure 
ingezet. Behalve dat ze zelf uit-
genodigd werden om te kijken of 
het Intercoiffure lidmaatschap wel 
iets voor ze is, werd ook de visie, 
ondernemerschap en de uitstra-
ling van Van Herpen Haar & Bijoux 
bekeken. “Het is zoiets als een 

Michelin-ster in het restaurant-
wezen, een waardebepaling voor 
kwaliteit. Het is nogal wat” vertelt 
Hetty, “het is een groep internati-
onale kappers, enorm gedreven in 
hun vak, daar kom je niet zomaar 
bij. 
Er wordt ook de nodige inbreng 
verwacht en door de toelating mo-

gen we gaan werken met de ge-
dreven collega’s die tot de top be-
horen.”

Over concurrentie wordt niet ge-
sproken, het zijn collega’s die el-
kaar wat willen leren.  Het doel 
van Intercoiffure is; kappers sa-
menbrengen die bekendstaan om 

hun vakgerichte prestaties. Ze 
stellen een internationale haarmo-
decollectie samen en vormen een 
(inter)nationaal collegiaal verbond. 
Het warmhartig uitdragen van de 
naam Intercoiffure naar de consu-

ment is natuurlijk een logisch ver-
volg. “We hebben er heel veel zin 
in om onze bijdrage te gaan leve-
ren, om zo onze kwaliteit te hand-
haven en nog beter te worden”.

juBiLeuM BeKrOOnd
In 2011 kreeg Hetty van Herpen 
de prestigieuze Coiffure Award 
toegekend; de Consumer Award, 
een echte publieksprijs, werd in 
ontvangst genomen door Hetty en 
zij noemde het ‘de kroon op haar 
werk’. waarna in hetzelfde jaar de 
prachtig gestylde salon geopend 

werd. In mei 2014 werd het 60-ja-
rig bestaan gevierd van Van Her-
pen en in september 2015 kunnen 
Hetty en Mark het 25-jarig onder-
nemerschap vieren. 

Het door Mark en Hetty verkregen 
Intercoiffure-insigne voor Van Her-
pen Haar en Bijoux is een bekro-
ning op het werk; het jubileumjaar 
krijgt een gouden randje hierdoor.

HEESCH - De naam Van Herpen Haar & Bijoux prijkt op de website van Intercoiffure, bij de in Nederland 
aangesloten Intercoiffure salons. Mark en Hetty van Herpen zijn bij de vooraanstaande brancheorganisatie 
opgevallen met hun successen in het verleden en met hun ondernemersgeest, die in de zaak aan ‘t Dorp 68 
terug te vinden is. Een erkenning die vele mogelijkheden en kansen biedt. “Maar”, onderstreept Hetty, “we 
blijven onze visie ‘Kwaliteit en service voor een betaalbare prijs’ trouw, daarmee zijn we tenslotte gekomen 
waar we nu zijn.”

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch
0412 - 45 13 32
www.haarmode-byouxvanherpen.nl

De kapsalon heeft maar liefst 
12 kappersstoelen en heeft een aparte 
hoek waar men verwend kan worden 
met een heerlijke wasbeurt en/of 
massage.

De prachtige kapsalon straalt rust en 
vakmanschap uit

Hetty, Mark en dochter Robin supertrots op deze erkenning Foto’s: DMBK

EEN ERKENNING DIE 
VELE MOGELIJKHEDEN 
EN KANSEN BIEDT

Advertorial
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Easy

8 7 1

9 2 4 6

7 3 8 9 4

6 8 3 1

3 1 2 8

8 2 3 9

2 4 8 6 3

7 5 4 9

9 6 8

Puzzle #99084

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

mooIBernHeZertJeS

aangeBOden

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

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

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

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
vriendinnenavond.
Bel 06-51110053 Colorenta 
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.

HaTHa YOga  VOOr 
VOLWaSSenen
Esther Stoop van Praktijk de 
Wensbron: 

Maandagavond 20.00 – 21.00 
uur De Wis te Loosbroek.
Donderdagavond 20.15-21.15 
uur CC Servaes te Heeswijk 
Dinther.
Vrijdagochtend 9.30-10.30 uur. 
CC Servaes te Heeswijk Dinther.
Heb je interesse in een proefles? 
www.praktijkdewensbron.nl of bel 
0413-289712.

Te Huur

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

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.

PrinTPaPier
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99

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

Hele jaar door 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28, 
Nistelrode.

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.

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

geBruiKTe/Oude 
WenSKaarTen
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906.
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

inTerieur

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

Lezing ‘Bijna 200 jaar Bossche 
en Graafsche baan’ door Henk 
Buijks. 

Henk Buijks is historicus en was 
onder andere 34 jaar werkzaam 
als streekarchivaris en regiohisto-
ricus in Noordoost-Brabant en bij 
het Brabants Historisch Informa-
tie Centrum in ’s-Hertogenbosch. 
Op vrijdag 9 januari geeft hij bij de 
Eijnderic in Heesch een lezing over 
de geschiedenis van de rijksweg van 

’s-Hertogenbosch naar Grave, die al 
bijna 200 jaar geleden is aangelegd. 

De trip begint op de Markt in ’s-
Hertogenbosch, waarna we via 
Hintham, Rosmalen en Nuland in 
Heesch belanden. Vroeger werden 
daar de paarden van de postkoets 
gewisseld en kon er ondertussen ge-
geten en gedronken worden. Daarna 
wordt de reis voortgezet naar het 
eindpunt, de Maaspoort in Grave. 
Onderweg ontmoeten we ingeni-

eurs van Rijkswaterstaat uit 1817 en 
hebben we last van de Beerse Maas. 
Maar we steken ook het gloednieu-
we Maximakanaal over. Nieuwsgie-
rig geworden? Kom dan vooral luis-
teren en kijken. De kosten voor deze 
lezing bedragen € 7,50 per persoon, 
inclusief koffie of thee en een drank-
je tijdens de pauze. Aanmelden is 
mogelijk tot en met 8 januari via 
info@eijnderic.nl. Telefonisch zijn 
wij vanaf maandag 5 januari weer 
bereikbaar via 0412-454545.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545
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Lezing Henk Buijks

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

OOGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:

Hans Manders 
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Henny van Gemert
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

Onthulling Hossende Wevers 
De nieuwe Prins Carnaval is nog even geheim; tot 10 januari. Op die datum 
zal in Party Centrum ‘t Maxend de prins bekendgemaakt worden. De avond 
begint om 20.30 uur en spoedig daarna zal - tijdens een ludieke act - de 
Prins Carnaval voor 2015 onthuld worden. Iedereen is welkom voor de ont-
hulling. Daarna is er gelegenheid de Prins te feliciteren.

• 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

inSTaLLaTieBaL OP 10 januari 2015
aanVang inSTaLLaTieBaL 20.30 uur
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nieuwjaarsbijeenkomst 
in CC Servaes

De twee vorige bijeenkomsten zijn 
zeer succesvol  verlopen en daar-
mee is een nieuwe traditie gebo-
ren.  Uiteraard is er een terugblik op 
2014, maar er wordt ook gekeken 
naar de kansen voor de toekomst. 
Na langdurige onderhandelingen, 
zal er tijdens deze bijeenkomt een 
dorpsakkoord worden onderte-
kend door burgermeester Marieke 
Moorman namens de gemeente 
Bernheze en Peer Verkuijlen na-
mens Actief Burgerschap.

De presentatie van deze avond is 
in handen van Gertjan Arts.  Hans 
Lakwijk zorgt voor  een cabaretesk 
intermezzo. 
Zoals inmiddels gebruikelijk, wordt 
bij deze gelegenheid ook de ‘Ac-
tieve Hadeejer’ aan het publiek ge-
presenteerd, met daarbij - dit jaar 
voor de eerste keer  - ook de ‘Ac-

tieve jonge Hadeejer’. 
Vervolgens is er volop gelegenheid  
om - onder het genot van een hapje 
en een drankje met dorpsgenoten, 
collega-ondernemers en medebe-

stuurders - ervaringen en ideeën uit 
te wisselen. Voor deze bijeenkomst 
zijn namelijk, naast alle inwoners 
van Heeswijk-Dinther, ook het ge-
meentelijk college, de raadsleden 
en vertegenwoordigers van alle in 
het dorp actieve verenigingen, be-
drijven en instellingen uitgenodigd.
De nieuwjaarsbijeenkomst begint 
om 20.00 uur.

HEESWIJK-DINTHER - Stichting Actief Burgerschap en Stichting Dorps-
nieuws houden op donderdag 8 januari voor de derde keer een nieuw-
jaarsbijeenkomst voor alle inwoners van Heeswijk-Dinther in CC Servaes. 

Het woord ‘Chakra’ stamt uit het 
Sanskriet en betekent: wiel van 
licht. Het zijn energiecentra in je 
lichaam. Je kunt ze voorstellen als 
ronde schijven. Ze bevinden zich 
op één lijn in je wervelkolom; van-
af je stuit tot aan je kruin.
Ons lichaam bevat een groot aan-
tal chakra’s. Er zijn zeven hoofd-
chakra’s, met elk zijn eigen kleur. 
Deze kleuren  corresponderen met 
de kleuren van de regenboog. Elk 
chakra heeft bovendien een eigen 
vorm, met een verschillend aantal 
lotusbladeren.

Cursus
In deze cursus komt in elke les één 
chakra aan bod. Er wordt begon-
nen met een korte uitleg over het 
desbetreffende chakra. Vervolgens 
gaan de cursisten werken met de 
kleuren die bij dit chakra horen. 
Ze tekenen de basis van een cha-
kra met behulp van passer, liniaal 
en potlood en tekenen daarna de 
eigen symbolen en figuren in, om 
deze vervolgens in te kleuren. 

Plezier in het tekenen en inkleuren 
staat voorop. Daarnaast kun je er 
veel fantasie in kwijt.

Willemien Geurts: “Je ontdekt de 
mogelijkheden van de nuances van 
één enkele kleur. Je voelt de ener-
gie die van het Chakra uitgaat. En 
het werkt helend! Ook is het ver-
rassend om te zien dat alle chakra-
tekeningen, ondanks dezelfde ba-
sis, totaal verschillend worden.”

Opgave en informatie (ook over 
mandalatekenen): 
Willemien Geurts, 0412- 612022, 
www.mandalart.nl

Cursus chakra tekenen bij 
Mandalart 
NISTELRODE - Willemien Geurts start op dinsdagmorgen 13 januari 
bij MandalArt in Nistelrode een cursus chakra tekenen. Chakra’s zijn 
energievelden in je lichaam. Ze hebben - net als mandala’s - een ronde 
vorm met symmetrische figuren, die vanuit het middelpunt naar buiten 
getekend worden.

Leer te redden wat je redden kan 
met ideaal eHBO Trainingen
Ruim 140.000 kinderen worden jaarlijks op de Spoedeisende Hulp behandeld

Sinds twee jaar woont hij in Vor-
stenbosch en hij begon een jaar 
geleden met Ideaal EHBO, om van 

zijn hobby zijn baan te maken. Zijn 
carrière begon bij de zwemles en 
groeide uit, via de reddingsbriga-
de tot zweminstructeur. In Boxtel, 
waar hij opgroeide, is hij al 24 jaar 
lid van de reddingsbrigade en mag 
ook les geven aan kinderen en vol-
wassenen, daarnaast is hij voorzit-

ter van de vereniging. 
Traditioneel is het Oranje kruis 
bekend om zijn EHBO opleidin-
gen, maar het Rode Kruis – met 
wereldwijde bekendheid – geeft 
competentie gerichte EHBO les-
sen, dus zonder examens. Willem-
Mathijs hanteert ze beide, maar is 
als organisator van het Rode Kruis 
voorstander van het competentie 
gericht werken. 

Levensreddend
Workshops van één avond en vele 

cursussen op maat. Bijna altijd, ge-
deeltelijk of geheel, vergoed door 
de zorgverzekeraar.  Zelfs ook 
gedeeltelijk online te volgen, met 
daarnaast enkele oefenavonden. 
De workshop EHBO aan kinderen 
van het Rode Kruis duurt slechts 
drie uur en je leert daarbij hoe te 

handelen bij de zeven meest voor-
komende ongevallen bij kinderen.
Ondanks dat Willem-Mathijs 
hoopt dat hij naast de Alpaca’s, 
die hij samen met zijn vriendin 
heeft,  het druk gaat krijgen met 
zijn werk; Ideaal EHBO, hoopt hij 
in de zomer nog tijd over te hou-
den voor de reddingsbrigade bij de 
strandwacht. 

Meer informatie 
www.ideaalehbo.nl.

VORSTENBOSCH - Hoe zit het met jouw EHBO-kennis wanneer je kind iets overkomt? Willem-Mathijs zorgt 
in een avond dat je helemaal op de hoogte bent van de zeven meest voorkomende ongevallen bij kinderen. 
Ook bij een EHBO of AED cursus  neemt de passie van de trainer je mee in zijn verhaal en zorgt dat het ge-
leerde, een automatisme wordt bij een noodsituatie. 

Ideaal EHBO Trainingen
06 – 23 07 38 83       info@ideaalehbo.nl       www.ideaalehbo.nl

Willem-Mathijs van der Aa

Advertorial

EHBO TRAININGEN IDEAAL OOK GEDEELTELĲ K 
ONLINE TE VOLGEN

n-ice voor herhaling vatbaar
Pinksterfeesten Nistelrode en Stichting Jeugdbelangen Nistelrode 
kunnen tevreden terugkijken op Nistelrode on Ice.

HEESWIJK-DINTHER - 
nieuws houden op donderdag 8 januari voor de derde keer een nieuw-
jaarsbijeenkomst voor alle inwoners van Heeswijk-Dinther in CC Servaes. 

kunnen tevreden terugkijken op Nistelrode on Ice.

DIT JAAR VOOR 
DE EERSTE KEER 
DE ACTIEVE 
JONGE HADEEJER
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www.jansen-vantuijl.nl

www.jackmartens.nl

www.administratiekantoorkleingeld.nl

0412-45 20 87

www.gashandelwillemsen.nl

www.rsautomobielen.nl

OPRUIMING WINTERBANDENSETS
JONGE HIPPE AUTO’S, SCHERPE PRIJZEN

www.twinshaarmode.nl 

TWINS
HAARMODE

OOK haarmode 
Huis aan Huis

www.petersaanhangwagens.nl

AANHANGWAGENS

www.annelies-aarts.nl

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. 

www.bernhezerinstall.nl

www.thetravelclub.nl/
annemarievanerp

Een reislustig 2015

www.vanderlocht
bouwbedrijf.nl

www.alettefotografie.nl www.buro-tweevoud.nl www.C1000.nl/wiegmans
C1000 Wiegmans

Schoonstraat 8

5384 AN Heesch

Wiegmans Heesch

www.emveha.nu www.apotheekheeswijkdinther.
leef.nl

W�  wense� � 

ee� g� on� e� 
goe� 2015

0412-48 62 77
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www.gedekeukens.nl

Gé-Dé KEUKENS

www.haarstudioheilaren.nl

0413-29 25 07

Zomers 
Toiletwagenverhuur

www.hedimeubelen.nl

info@hubonistelrode.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

www.thelmakados.nl

www.tozhebbedingen.nl
www.trimsalonbeautydog.nl

www.vanesch-biketotaal.nl

0412-61 00 71

www.brabantmassage.nl

www.boetiek24.nl
L I V I N G  A C C E S S O I R E S  &  M O R E

kado.nl

www.paperpoint-online.nl

www.trendzienenhoren.nl

www.eetcafetpumpke.nl
www.hansvandervelden

aannemersbedrijf.nl
Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

W�  wense� � 

ee� g� on� e� 
goe� 2015

www.ibfransgovers.nl

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

www.connect-accountants.nl

www.bouwservice
pvdzanden.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl
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NISTELRODE – Met 1200 deelnemers werd het aantal deelnemers van vorig jaar geëvenaard. Onderverdeeld in 71 teams, hebben zij zich sterk ge-
maakt in teams met gemiddeld 17 deelnemers. Een enthousiast dorp, fanatiek en strijdend voor ieder goed antwoord, waarvoor niets te veel was. 

Met in de aanslag 72 tandenborstels met ELMEX – jazeker- stonden ze klaar, totdat de klok het startsein gaf. Gelukkig begonnen de teams koelbloe-
dig aan de kwis en is er geen blikschade geweest tijdens deze vierde indrukwekkende kwis. Met een intensieve geheime opdracht: de Shuttle run 
test en een verrassende opdracht op het einde van de avond. De organisatie en de deelnemers kunnen zich verheugen op de feestavond waarbij de 
uitslag bekendgemaakt wordt, bij Partycentrum ’t Maxend op 17 januari. Foto’s: DMBK

De organisatie; (willekeurig) Jo-Anne, Eke, Niek, Stijn, Rico, Inge, Nick, 
Wouter, Eline, Annelot en Geert

www.arnojacobs.nl www.heijbra.nl

www.botarchitectuur.nl

www.kopsschoenen.nl

www.meersports.nl

0413-29 38 39

christelcoaching@online.nl 
www.christelcoaching.nl

kinderen & hun ouders

c
a

fe

l o os b ro e k

www.kerkzicht.nl

www.halte-5.nl

www.toptrim-heesch.nl

www.mtc-bernheze.nl
www.tunneke-heesch.nl

www.number3.nl

W�  wense� � ee� 

g� on� e� goe� 2015

Drukte bij lijn 157De geheime opdracht - de shuttle run 

www.heerkensinterieurs.nl www.BBQenzo.nl

www.lifeandgarden.nl

zOndag 28 deCeMBer

Raad de tandpasta
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HEESCH - 107 Teams wisten hun inschrijfformulier in te leveren en op 29 december was het zover 18.15 uur gingen de deuren op bij De Pas. De 
bonusvragen en vragen uit alle categorieën werden vol overgave gemaakt. Welke Hissenaren hoor je lachen? Een van de vragen die de organisatie 
van de Hisse Kwis zal beantwoorden op 30 januari.

Op vrijdag 30 januari vindt om 20.00 uur de prijsuitreiking plaats van De Hisse Kwis in CC De Pas. Hier wordt bekend gemaakt welk team gewonnen 
heeft. Ook worden er een groot aantal vragen behandeld, waarna het feest los kan barsten. Foto’s: Ad Ploegmakers

www.delissenkoeriersdienst.nl

www.vadeboculinair.nl

Vadebo
culinair

0412-611406
Agrarisch Loon- en Grondverzetbedrijf

Loosbroekseweg 56 • 5388 VP Nistelrode • Tel. 0412-611406

www.chrisvanvelzen-aanhangwagens.nl

www.bikers.nl

www.autobedrijfhurkmans.nl

www.gympoint.nl

Mario & Christa Bok

Facebook.com/oliebollenkraamnet

06-25 41 69 54

www.uce.nl

www.vanschaykvof.nl

www.verhoeven-montage.nl

www.beekveldtuindesign.nlwww.sandersadviseurs.nl

De organisatie; (willekeurig) Emmy, Corien, Stan, Michelle, Hans, 
Marion en Laurens

www.langenshoveniers.nl

Mario & Christa Bok

Facebook.com/frietkraamnet

06-25 41 69 54 0413-293294

www.cvanlieshout.nl

Maandag 29 deceMber
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50%
korting
zaterdag 3 jan.

zonnige 
zaterdag
een goed begin van het nieuwe jaar: Zaterdag 3 
januari de hele dag 50% korting op alle kleding, 
boeken, kasten, banken, stoelen, lampen, cd’s, 
electra, curiosa, fietsen, speelgoed en nog veel 
meer!

www.kringloopbedrijfoss.nl   www.kringloopbernheze.nl

Goederen zelf afleveren maaskade 32 oss  voorste groes 1a heesch
Goederen GRATIS laten ophalen bel 0412 626111 
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De winnaars waren: Lijn A; Wim 
Nijs met Wim Habraken met 
61.9%.
Lijn B; Willy Schmit met Riekie Ne-
lissen met 59.5%. Lijn C; Corry en 
Wim Heineman met 58.3%.
De wedstrijd werd omgeven door 
een grote loterij, waarbij behalve 
meerdere flessen wijn en kerst-

kransen ook een groot feestpakket 
ter waarde van € 50,- kon worden 
gewonnen. Het geheel was aange-
kleed met lekkere hapjes. De voor-
zitter sloot deze gezellige avond af 
met het uitspreken van kerst- en 
nieuwjaarswensen voor alle leden 
van de bridgeclub en hun dierba-
ren.

HBC ’81 sluit 
2014 af met Kerstdrive

We voorzien u graag van een hapje en drankje.
Wij verzorgen voor u ook een sport- of feestmiddag/avond

Sportcafé de Zaert
Heilige Stokstraat 1 - Heeswijk-Dinther - 06-42968565

Na ’n uurtje sporten nog even ontspannen?

HEESCH - Dinsdag 23 december organiseerde de Heesche Bridgeclub 
haar gebruikelijke Kerstdrive in De Pas. Door 84 leden werd in drie 
groepen een wedstrijd gespeeld over 21 spellen. Per groep werd een 
winnend paar aangewezen; deze mochten elk een mooie fles wijn en 
een boekje in ontvangst nemen. 

TrV Bernheze Winterwandeltocht 2014

BERNHEZE -Het prachtige winterweer lokte ook in december 2014 weer vele wandelaars naar buiten. Lopend door de sneeuw, met een zonnetje op het gezicht, konden de wandelaars 
genieten van echte winterse taferelen. Het viel niet altijd mee, maar de omgeving en het mooie weer maakte de tocht zeer de moeite waard. Vanuit de drie startlocaties in Heeswijk-
Dinther, Nistelrode en Vorstenbosch werden routes van 5, 10 en 20 kilometer gelopen.

Nieuw was de clinic ‘sportief wandelen’, die een groot succes was. Vele wandelaars maakten hier dankbaar gebruik van. De clinic werd verzorgd door Marleen Frunt van Runningtherapie 
Bernheze. Marleen was zo enthousiast dat zij spontaan elke deelnemer van de clinic een gratis clinic heeft aangeboden. De winterwandeltocht werd mede mogelijk gemaakt door de inzet van 
Jong Nederland uit Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther en vele vrijwilligers, waarvoor hartelijk dank. TRV Bernheze organiseert de winterwandeltocht volgende keer op 27 december 2015.

uitslagen indoor Motorcross

85cc
1. David Peemen
2. Jeroen Bussink
3. Gijs Bosma

Dames
1. Kendra van Eek
2. Sharon Dekeyser
3. Joyce Alders

Pitbikes A
1. David Segers
2. Yoeri van Malderen
3. Larendo van Gennip

Pitbikes B 
1. Armand van Gestel
2. Twan de Weerd
3. Joey Dielissen

Hobby A
1. Jasper Ruijs

2. Alex Mulder
3. Randy Oostrom

Hobby B 
1. Joris Nieuwenhuis 
2. Bram Deryck
3. Luc van de Lee

Wedstrijdklasse A
1. David Segers
2. Roel van Oort
3. Robin Oskam

Wedstrijdklasse B
1. Tom Reijnen
2. Henk de Jong
3. Remy van Alebeek

Supermoto
1. Marcel van Drunen
2. Wouter Straver
3. Renzo van Hoek

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Harm Langens & Jens van Rosmalen

Jasper Ruijs

Roel van Oort

Start wedstijd klasse B Foto: Jan van Gogh

bridgen

In het Brabants Dagblad van 16 
december stond een artikel over 
potentiële industrieterreinen die 
geschrapt kunnen worden. Dit, 
omdat er een overschot aan indus-
trieterreinen dreigt. Op diezelfde 
lijst staat ook het industrieterrein 
Heesch-West (Waalboss). Milieu-

defensie is blij met deze overwe-
ging omdat het gebied habitat is 
voor bedreigde diersoorten zoals 
de Grote Modderkruiper (Misgur-
nus fossilis).
Theo van den Heuvel
Bestuurslid Milieudefensie Uden-
Heesch

Tweede lustrum Bomen 
planten Protestbosje
HEESCH – Milieudefensie Uden/Heesch zal op 10 januari voor de 
tiende keer kerstbomen planten in het Protestbosje nabij de bushalte 
aan de Weerscheut. Het planten start om 10.00 uur en Milieudefensie 
hoopt op veel werk de 10e, zodat zij tot 15.00 uur bezig zullen zijn met 
het planten.

Start wedstijd klasse B Foto: Jan van GoghStart wedstijd klasse B Foto: Jan van Gogh

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
ZATERDAG 3 JANUARI

Inleveren kerstbomen
Locatie: Hoogbroeksesteeg 
Nistelrode

Kerstboomverbranding
Locatie: Start bij Eetcafé
‘t Pumpke Nistelrode
Pagina 12

Familiemusical 
Brandweerman Sam
Locatie: De Pas Heesch

Bijzonder concert i.s.m. 
Het Cugnon Project
Locatie: Heeswijk-Dinther

Prinsenonthulling 
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

ZONDAG 4 JANUARI

Nieuwjaarsreceptie HVCH
Locatie: Binnenweg 1 Heesch

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Prinsenreceptie
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

MAANDAG 5 JANUARI

Yoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

DINSDAG 6 JANUARI

Drie koningen

Workshop biotensor 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Stylish Wonen Workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

Yoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Start lessen computerhoek 
KBO
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 11 

WOENSDAG 7 JANUARI

Masterclass Citotoets 
voor groep 7 en 8
Locatie: Klasse-RT Nistelrode

Start cursus: 
Snel leren = Leuk leren
Locatie: CC Nesterlé  Nistelrode

Carnavalsconcert Aurora 
met Pap & Pudding
Locatie: De Pas Heesch

Filmclub KBO Heeswijk
Locatie: CC Bernrode 
Heeswijk-Dinther

Lezing ‘Koorts en honger’
Locatie: Maxend 3 Nistelrode
Pagina 9 

Smakelijk War Child Avond
Locatie: Restaurant Wolters 
Heesch 

DONDERDAG 8 JANUARI

Basiscursus Dierencommuni-
catie bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Inloopochtend voor borst-
kankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden
Pagina 4

Voorverkoop Pronkzitting
Locatie: Rainbow Centre 
Nistelrode

Nieuwjaarsbijeenkomst
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 17

Meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Biljarttoernooi ‘Jan Rijkers’ 
bokaal
Locacatie: De Pas Heesch
Pagina 3

VRIJDAG 9 JANUARI

Muziektheater 
‘Klap van de Korenmolen’
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Pronkzitting Rooie Tesneuzik
Locatie: Café-Zaal ‘t Tunneke 
Heesch

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Start bridgecompetitie
Locatie: CC Nesterlé 
Nistelrode
Pagina 8

Kerstboomverbranding
Locatie: Vorstenbosch 

Musical Legally Blonde
Locacatie: De Blauwe Kei Veghel
Pagina 2

Biljarttoernooi ‘Jan Rijkers’ 
bokaal
Locacatie: De Pas Heesch
Pagina 3

Lezing Henk Buijks
Locatie: De Eijnderic Heesch
Pagina 16

ZATERDAG 10 JANUARI

Juist jonge topsover 
toernooi
Locatie: Café D’n Haon 
Nistelrode

Cursus Voetreflexmassage 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Installatiebal De Hossende 
Wevers
Locatie: Zaal ‘t Maxend 
Nistelrode

Pronkzitting Rooie Tesneuzik
Locatie: Café-Zaal ‘t Tunneke 
Heesch

Southern Stars: 
Boys and Girls
Locatie: De Pas Heesch

Expositie schilderijen
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Kerstboomverbranding
Locatie: Heeswijk-Dinther, 
Loosbroek en Heesch 
Pagina 12

Musical Legally Blonde
Locacatie: De Blauwe Kei Veghel
Pagina 2

Bomenplanten protestbos
Locatie: nabij bushalte 
Weerscheut Heesch-West 
Pagina 17

ZONDAG 11 JANUARI

Nieuwjaarsconcert 
Fanfare St. Lambertus
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

MAANDAG 12 JANUARI

Alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

DINSDAG 13 JANUARI

Alles is Liefde 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Cursus Chakra tekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode 
Pagina 17

WOENSDAG 14 JANUARI

Stylish Wonen Workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

DONDERDAG 15 JANUARI

Voorlichtingsbijeenkomst: 
Langer thuis wonen 
en de zorg in Nederland
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 8

Herinner je wie jij bent...
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Pronkzitting Rooie Tesneuzik
Locatie: Café-Zaal ‘t Tunneke 
Heesch

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

VRIJDAG 16 JANUARI

Herinner je wie jij bent...
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Pronkzitting Rooie Tesneuzik
Locatie: Café-Zaal ‘t Tunneke 
Heesch

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Presentatie: Geschiedenis 
van de Servatiusstraat
Locatie: Heemkamer van 
De Wojstap Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 17 JANUARI

Uitslag-/feestavond 
Nisseroise Kwis
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

Flessenactie zaterdagscouts 
Mira Ceti
Locatie: Nistelrode

Tornado Volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode

Pronkzitting Rooie Tesneuzik
Locatie: Café-Zaal ‘t Tunneke 
Heesch

ZONDAG 18 JANUARI

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Filmmiddag 
met Tjeu van den Berk
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 21 JANUARI

Reiki-oefenavond 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

DONDERDAG 22 JANUARI

Workshop Mandala tekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Cursus wijn proeven 
en beschrijven
Locacatie: De Eijnderic Heesch
Pagina 7

VRIJDAG 23 JANUARI

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 24 JANUARI

Communie modeshow
Locatie: Van Tilburg Nistelrode

CS De Wevers: 
Eerste Weverszitting
Locatie: Sporthal De Overbeek 
Nistelrode

ZONDAG 25 JANUARI

CS De Wevers: 
Elf-Elf bal Jeugdzitting
Locatie: Sporthal De Overbeek 
Nistelrode

‘Van moodboard tot 
droominterieur’ tijdens 
dagje workshoppen
Locatie: De Pas of Eijnderic 
Heesch

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther


