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Zoggelsestraat 7, 5384 LL Heesch

info@vanmunster.com

www.vanmunster.com

VAN TUYL
METAALRECYCLING

Nieuwstraat 5a - 5384 TC Heesch 

Telefoon: 06-46326467

info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

John F. Kennedystraat 64 Heesch

0412-475762

info@aafluit.nl - www.aafluit.nl

Advies en Administratiekantoor Fluit v.o.f.

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

Vorstenbosch

Tel.: (0413) 342768

Mobiel: (06) 51246525

avanderzanden@home.nl

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 

5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56

info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Een gezond & 

smaakvol 2014
Wij wensen iedereen 

een kansrijk 2014

Update voor diaserie Nisseroi

Elk dorp verandert, maar blijft zijn eigenheid behouden

Tijdens het 40-jarig priesterjubileum en 

het afscheid van Pastoor Eijgenraam vond 

ook de opening van het gerenoveerde pa-

rochiehuis. In het vernieuwde Dorpshuis 

werd naast de expositie van kunstenaars uit 

Nistelrode, de klankdiareeks over Nistelrode 

getoond. 
Zo’n 1500 bezoekers zagen de diareeks, ge-

maakt door Harrie van Grinsven, die de kij-

ker meeneemt op een korte rondgang door 

de geschiedenis van het centrum van het 

kerkdorp Nistelrode. 

Tijdgeest
Oude ansichtkaarten en foto’s van Nistelro-

de, gemaakt voor 1977, worden gezet tegen 

de situatie van toen. De tijdgeest staat niet 

stil. Opvallend is dat er door de jaren heen 

veel was veranderd of verdwenen, hetgeen 

ook nu, 35 jaar later, het geval is. Harrie 

van Grinsven heeft zijn diaserie nu gedigi-

taliseerd: “Bij het opruimen van mijn zolder 

stuitte ik op de dia’s van toen. Ik vond het 

eeuwig zonde om weinig of niets meer met 

het mooie en kostbare materiaal van toen te 

doen. Mensen moeten beseffen dat het toen 

wel pionieren was met twee bandrecorders. 

Letterlijk veel knip- en plakwerk en daarna 

het pulsen van de tape dat zorgde voor op 

tijd een diawisseling op de twee dia-pro-

jectoren. Je was verder gebonden aan een 

maximum van 100 dia’s. Met moderne com-

puters kan het nu allemaal een stuk strakker 

en je kan er zeker ook meer creativiteit in 

stoppen. Toch hoop en verwacht ik dat men-

sen met veel plezier en wellicht ook enige 

weemoed nog eens naar de klankdiareeks 

van toen zullen kijken.”

‘Nistelrode Vroeger en Nu’ is in korte tijd in-

middels al zo’n 1000 keer bekeken op You-

Tube. Belangstellenden kunnen even goog-

len en op YouTube zoeken naar ‘Nistelrode 

Vroeger en Nu’ of naar ‘CineHent’, het ka-

naal waarop Van Grinsven onder meer ook 

een filmpje heeft geplaatst over de inmiddels 

verdwenen veemarkt van Den Bosch.

NISTELRODE - De klankdiareeks ‘Nistelrode Vroeger en Nu’ werd in het voorjaar van 1977 

voor het eerst gepresenteerd onder de muziek van troubadour Ad de Laat. Met als thema-

nummer ‘Nisseroi’, het officieuze volkslied van Nistelrode. Harrie van Grinsven heeft zijn 

diaserie een update gegeven en gedigitaliseerd. Een unieke presentatie die nu ook online 

te bewonderen is. 

‘IK VOND HET EEUWIG ZONDE 

OM NIETS MET DAT KOSTBARE 

MATERIAAL TE DOEN’

‘t Dorp 30a

5384 MA Heesch

0412-473320

www.zegersoptiek.nl

Mooi KBO Bernheze

pag. 6 

Kerstboomverbrandingen
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www.kringloopbernheze.nl

Goederen
zelf afleveren
voorste Groes 1a 
Heesch

Goederen
laten opHalen 
bel 0412 62 61 11 

LEKKER oPStAAN - BErnHEzE

FoLdER dEZE WEEK

Voor ons was 2013 soms goed, soms beter, 
soms werden we behoed, soms liep het voor geen meter, 
nieuws was soms ontroerend, soms vol verdriet, 
soms was ’t leven, het leven zoals het verliep.
Op het randje denken we aan alle kansen 
die er waren en welke we hebben gewaagd. 
Voor ons gevoel was de reis 2013 geslaagd.

Ik
Het leven is een reis en ‘ik’ leer ieder jaar bij,
en zo word ik elk jaar een beter stukje ‘mij’.
In 2014 iets meer ‘in balans’, dan is het fijn,
zo kan ik goed voor mezelf en voor anderen zijn.
We laten van ons horen of komen langs, om ’t even waar, 
alleen zo genieten we in 2014 optimaal van elkaar.

Geniet van 
het leven 
dat je leeft 
en leef 
het leven 
waarvan je 
geniet!

Nieuw creatief talent krijgt de kans
Jonge vormgever creërt een podium voor uniek fotografieproject

De meeste lezers zullen Joey ken-
nen als medewerker bij revival 
Loosbroek, waar hij tijdens zijn 
studie aan het Grafisch Lyceum 
Eindhoven een extra zakcentje 
verdiende en nu nog werkt. Joey: 
“Begin dit jaar startte ik een eigen 
bedrijfje onder de naam Clean. 

In ruim negen maanden tijd is 
Clean op het wereldwijde web 
flink gegroeid. zo interviewde ik 
nationale en internationale foto-
grafen, zangers en zangeressen, 
ontwerpers en modellen, waarbij 
het hem zit in de unieke content. 
Vooralsnog is het vooral een net-
werk opbouwen en bekendheid 
genereren.” 

WEGWErPCAMErA
In het unieke fotografieproject 
‘Disposables’ doen de bekende 

en onbekende creatievelingen een 
stapje terug. Of een stap vooruit. 
Het is maar net hoe je het bekijkt. 
“De grote professionele camera 
wordt vervangen door onze ‘poc-
ket-size-disposable-camera’ en 
deze gaat mee op pad. nadat de 
camera ‘op stap’ geweest is, komt 
deze bij mij terug en de foto’s 

worden gedigitaliseerd in de ruwe 
versie”, zo vertelt Joey enthousi-
ast over het verrassende resultaat 

dat zich ontvouwt op de website 
www.clean-mag.com.  

lIKES
Hij hoopt hiervan zijn werk te 
kunnen maken en de meer dan 
duizend ‘likes’ op Facebook bren-
gen hem steeds dichter bij zijn 
ultieme doel een tijdschrift te be-

ginnen. Een grote droom, die met 
de doortastendheid van Joey zo-
maar werkelijkheid zou kunnen 
worden. naast zijn vormgeving is 
hij een opmerkelijk schrijver. Maar 
ondanks dat het internationaal be-
langstelling trekt, is zijn website 
alleen nog in het nederlands te 
lezen. De Engelse vertaling staat 
op zijn verlanglijstje, net zoals de 
aandacht van de landelijke bladen. 
Wie weet, is  ‘Disposables’ wel de 
aanzet tot een grotere bekendheid. 

joEY: “Mijn ultieme droom is om een eigen magazine te beginnen”

HEESWIJK-DIntHEr -  Een online platform bieden voor de nieuwe creatieveling waar muziek, mode en fotografie samen-
komen. Dat was de drijfveer voor Joey van Beekveld, een 24-jarige ondernemende vormgever. nu met het nieuwe fotogra-
fieproject ‘Disposables’ zal de afgestudeerde vormgever nog meer internationale bekendheid gaan genereren. 

‘WIE WEET, IS  ‘DISPOSABLES’ WEL DE 
AANZET TOT EEN GROTERE PUBLICITEIT 
EN INTERNATIONALE BEKENDHEID’

Bezoek onze 
mooisites

www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Deze sites voorzien 
Bernheze van actuele 

informatie

Informeert, boeIt 
en Interesseert
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eten, drinken & uitgaan

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 hG nistelrode 
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
hoofdredactie rian van Schijndel
heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van Lierop

Acquisitie:
rian van Schijndel
Ingrid van Linder

Administratie:
heidi Verwijst
offi ce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel roefs
Marcel van der Steen
rian van Schijndel

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

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

PEFC/30-31-421

Yoga gaat weer starten met een 
cyclus van 13 lessen vanaf maan-
dag 6 januari, onder leiding van 
Lea van den Bergh en dinsdag 7 
januari met Gerry rooijakkers.
Het meditatie-uur wordt herhaald 
op donderdag 9 januari van 20.00 
tot 21.15 uur met begeleiding van 
Emmy Simons. Kosten € 7,50.
De Expositie van Geeske Bangma 
‘Schilder in textiel’ in onze Kloos-
terkapel op zaterdag en zondag 
11 en 12 januari 2014, van 11.00-
17.00 uur, verdient speciale aan-
dacht. Gratis toegang. 

Geeske: “De natuur is altijd in be-
weging. Een weerspiegeling in het 
water, de sfeer van een jaargetijde, 
storm en regen, of een stralend 
blauwe lucht en bloei in het voor-
jaar kan mij inspireren.
Borduren met de naaimachine is 
daarbij mijn favoriete techniek, 
maar dan hanteer ik de machine 
wel op een hele vrije, eigen manier. 
Ik werk met meerdere lagen bor-
duursels over elkaar heen, waarbij 
ik gebruik maak van geschilderde 
transparante lapjes in allerlei soor-
ten en draadjes. naast de schilde-

rijen maak ik bewerkte kragen en 
halssieraden.
Ik heb vele masterclasses en work-
shops gevolgd van binnen- en 
buitenlandse textielkunstenaars, 
exposeer in binnen- en buiten-
land en geef af en toe workshops. 
Werken met textiel is voor mij veel 
experimenteren met materiaal en 
techniek. Voordat ik begin maak ik 
foto’s en schilder ik hetgeen ik wil 
verbeelden. Als het me lukt dicht 
bij die verbeelding te komen, ben 
ik blij en gelukkig.”
zie ook: www.g-bangma.nl.

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

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Advertorial

Kloosterkapel, ook komend jaar veel activiteiten

3-GANGEN
Keuzemenu

Geldig in de maand januari

Kijk voor het menu op www.ouderaadhuisheesch.nl

Keuze uit diverse
voor-, hoofd- 
en nagerechten

Dinsdag t/m donderdag

 € 19,50

Kijk voor het menu op www.ouderaadhuisheesch.nl

voor-, hoofd- 
en nagerechten

 € 19,50

Vrijdag t/m zondag

€ 23,50

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

3-GANGEN

Elke dag vanaf 12.00 uur geopend
Maandag gesloten

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

Diepvries- & Versproducten

Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl

Spareribs kiloprijs van € 5,25 nu voor € 4,95
Kipfilet kiloprijs van € 5,25 nu voor € 4,50
Van Lieshout fricandel  
10 x 100 gram van € 4,50  nu slechts € 3,50

Ad van Geloven vleeskroket 
10 stuks van € 4,75  nu voor € 3,95
Alle overgebleven  kerstijstaarten nu voor de helft 
van de prijs (zolang de voorraad strekt).

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

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

• Catering
• Buffetten warm / koud

• Dessertbuffet / tapasbuffet
• Webshop met hapjes

Vadebo
culinair

► Limousin rund- en kalfsvlees
► Porc plein air varkensvlees
► Label rouge kipproducten

► Hollands lamsvlees
► Wild en gevogelte
► Biologisch groente/fruit/zuivel

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573
www.rinescocatering.nl

Rini van Esch_109x109mm_wk45.indd   1 29-10-2012   16:00:22

www.plazafoodforall.nl

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

AANBIEDINGEN GELDIG VAN   
1 T/M 31 JANUARI 2014

Frikandellen- of  
krokettenmenu
Twee overheerlijke frikandellen of kroketten met frisse salade en knapperige frites

 

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

www.plazafoodforall.nl

Wij wensen iedereen een gelukkig 2014

TOP MENU

€ 4,50

Het hele jaar door krijgt het team 
van Eetcafé ’t Pumpke vele gasten 
met elk een unieke reden om het 
eetcafé op te komen zoeken. Een 
avondje uit na een week van hard 
werken, een ziekte die bevochten 
is, een liefde waarop getoast mag 
worden, er zijn oneindig veel re-
denen te noemen. Heel vaak is het 
etentje een bedankje van iemand, 
die een ander wil bedanken voor 
zijn of haar inzet. 

Dit bracht eigenaar Mark Verwijst 
op het idee om op het einde van 
het jaar nog even twaalf personen 
extra in het zonnetje te zetten. 

Een ‘Sterrenlunch’, als kerstge-
dachte, bleek een schot in de roos. 
Dit resulteerde in een lunch met 

alle heerlijke gerechten die daarbij 
horen. Met een kopje soep vooraf, 
werd het lunchbuffet daarna on-
beperkt goed gevuld. Het was ge-
nieten voor de gasten die allemaal 
op hun eigen manier een stempel 
gezet hadden op 2013.

Kanjers van 2013 krijgen lunch als speciale traktatie
nIStELrODE - Een ‘Sterrenlunch’ was te winnen en ouders, kinderen, 
opa’s en oma’s, collega’s, vriendinnen, zussen, werkgevers, allemaal 
‘Sterren’, voorgedragen voor de speciale lunch. De actie op de Facebook-
pagina van Eetcafé ’t Pumpke bleef niet onopgemerkt. De kerstgedachte 
resulteerde in een gezellige middag met als gastheer Mark Verwijst. 

Kanjers van 2013 krijgen lunch als speciale traktatie

In de Goei Kamer genoten twaalf sterren van een heerlijke lunch
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Het is dankbaar om te doen

Elf jaar geleden is Marij voor een 
halve dag in de week als vrijwillig-
ster begonnen bij verzorgingscen-
trum De Bongerd (nu Laverhof). 
Hier begeleidt zij de activiteiten in 
de dagopvang. 

Mede dankzij haar enthousiasme is 
dit vrijwilligerswerk uitgebreid tot 
een hele dag. Op die dag is zij he-
lemaal in haar element. zij geniet 
net zoveel van dit samenzijn als de 
bezoekers van de dagopvang zelf. 
”Het is ontzettend dankbaar om te 
doen,” stelt Marij.

Toneelspelen
Inmiddels is Marij al dertien jaar 
bij toneelgroep Anders Als An-
ders. naast haar hobby - het to-
neelspelen - is zij daar begonnen 
met secretaressewerkzaamheden, 
kaartverkoop, interviews voor de 
radio en andere hand- en span-
diensten. Dit doet zij niet alleen. 

Het is bij toneelgroep Anders Als 
Anders gebruikelijk dat iedere spe-
ler bepaalde taken op zich neemt. 
zelfs directe naasten worden inge-
zet bij bijvoorbeeld decoropbouw. 

De topdrukte begint ongeveer zes 
weken voor ‘n voorstelling. Dan is 
er veel werk voor de spelers/vrij-
willigers te doen. Dit alles met het 
einddoel een mooi toneelstuk op 
de planken te brengen.

Ik vraag aan Marij of zij nooit iets 
tegenkomt in haar vrijwilligerswerk 
wat zij vervelend vindt om te doen. 
Marij antwoort heel eerlijk dat er 
wel eens een taak voorbij komt die 
zij niet graag doet. tegelijkertijd 
geeft zij aan dat zij het vanzelf-
sprekend vindt dat zoiets zich wel-

eens voordoet en dat het dan toch 
gedaan moet worden. zou het ge-
vraagde onoverkomelijk zijn om te 
doen, dan is het voor haar ook lo-
gisch dat er gepraat wordt om tot 
een andere oplossing te komen.

Nieuw bij Anders Als Anders
De toneelvereniging start met het 
maken van een website. Digitaal 
jezelf presenteren past bij deze tijd. 
De vereniging hoopt hiermee ook 
het publiek uit andere plaatsen te 
bereiken. Verder merkt Marij op 
dat er altijd nieuwe leden welkom 
zijn. Op dit moment is er een te-
kort aan vrouwen, maar iedereen 
is welkom. Bij deze: meld u aan.

Een belangrijk punt
Marij ervaart het spelen bij toneel-
groep Anders Als Anders, door 
de grote samenhang en saamho-
righeid, als heel hartelijk en heel 
warm.

VRĲ WILLIgER van de maand

HEESWIJK-DIntHEr - Marij Offermans ontvangt mij hartelijk bij haar thuis. Zij woont al 43 jaar in Dinther 
en mag zich een echte Dintherse noemen. Marij is getrouwd met Jan, heeft twee zonen, een schoondochter 
én een kleinkind. Zij koos elf jaar geleden, als echte Dintherse voor vrijwilligerswerk bij Den Bongerd, dat 
nu bekend is als laverhof.

Bij Anders Als Anders doe je meer dan toneelspelen Tekst: Annie van den Berg

lunch
diner
borrel
terras
feestje

Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

Van 3 t/m 12 januari

4-gangen Wervelend 
Nieuwjaarsmenu

b 35,00 p.p.
Meer informatie: www.hetsentiment.nl

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

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

WinterWandeltocht 2013

De routes van 5, 10 en 20 kilo-
meter werden aan de hand van 
een routebeschrijving aangeduid 
door het groene natuurgebied van 
Bernheze. Vele wandelaars waren 
tijdens de wandeling verrast over 
de schoonheid van Bernheze en 
hebben genoten van de natuur. 
Op sommige plekken was het wat 
drassig, maar de wandelaars had-
den daar op gerekend en hadden 
er weinig moeite mee; het was 
tenslotte een winterwandeling. 
Ook de vele honden die meeliepen 
vermaakten zich uitstekend. 

De WinterWandeltocht werd 
mede mogelijk gemaakt door de 

inzet van Jong nederland uit Vor-
stenbosch en Heeswijk-Dinther en 
natuurlijk vele vrijwilligers. Daar-
naast zijn de sponsoren van groot 
belang. Het Brabants Dagblad is al 
jaren hoofdsponsor van dit jaarlijk-
se evenement en sub-sponsoren 
zijn: Intersport Superstore Uden, 
Lederzaak Verhagen Heesch en 
running therapie Bernheze.

trV Bernheze houdt de vol-
gende WinterWandeltocht op 
28 december 2014.

Kijk op www.trv-bernheze.nl voor 
een impressie van WinterWandel-
tocht 2013.

BErnHEzE - TrV Bernheze kan tevreden terugkijken op een geslaagde 
editie van WinterWandelTocht 2013. Dankzij het prachtige wandelweer 
vertrokken, op zondag 29 december, ruim 3700 wandelaars vanaf één 
van de drie startlocaties voor een wandeling. Er werd gestart vanuit het 
Kasteel in Heeswijk, Eetcafé ’t Pumpke in Nistelrode en de Schaapskooi 
in Vorstenbosch. 

IEDERE SPELER NEEMT 
EXTRA TAKEN OP ZICH
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
huisartsenpost 0900-8860

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

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: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
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: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

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

health, beauty, Care

CoLUMN Eureka! ‘Ik heb het gevonden’
Advertorial

Het leven lijkt op een grote achtbaan. In een achtbaan 
roetsjen wagentjes over ingewikkelde krullen, langzaam 
rijdend en soms met hoge snelheid. Sensatie wordt 
opgewekt, een val naar beneden, takelend weer omhoog 
en even later ondersteboven in de kurkentrekker, 
g-krachten werken in op de passagiers. Op de achtbaan 
van het leven rijden wagentjes met kansen, mogelijkheden 
en uitdagingen. Stap je in of laat je het aan je voorbij 
gaan? Aan jou de keus. 
Ik nodig je uit het komende jaar in het wagentje van de 
uitdagingen te stappen. Mijn ervaring is dat met het 
aangaan van uitdagingen het leven een stuk vreugdevoller 
wordt. Wees creatief met ideeën en oplossingen en veer 
mee in wat er is. Je kunt meer, als je het jezelf maar laat 
doen!

In mijn wagentje van uitdagingen zat een verzoek 
deel te nemen aan een rondetafelgesprek voor jonge 
ondernemers, ook kreeg ik de vraag een presentatie 
te geven over Talent, ik heb zes columns geschreven 
voor deze krant en het jaar mocht ik afsluiten met een 
expositie van mijn schilderijen. Spannende en uitdagende 
acties met als gevolg weer nieuwe uitdagingen. Ik heb een 
fantastisch jaar gehad en kijk vol vertrouwen uit naar de 
uitdagingen die dit jaar op mijn achtbaan komen.
Ik wens u allen voor 2014 een goede gezondheid en unne 
goeie roetsj, 

Introductie Workshop Training Eigenwijs Creatief 
op 18 en 22 januari 2014. Graag vooraf aanmelden 
info@wininwerk.nl

Roetsj het nieuwe jaar in

Raadhuisstraat 16 - Heeswijk-Dinther - 06-18174224 - info@wininwerk.nl - www.wininwerk.nl

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

• Client staat centraal

• Kleine teams

• Gemotiveerde professionals

Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt!

• Leefstijlcoaching
• Timemanagement en stressbeheersing         
• E- coaching

De Streepen 2
5473 PE Heeswijk-Dinther 
06-44746074
info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug met:

• Wandelcoaching
• Biografie maken van jezelf 
• Gewichtsbeheersing op maat 

Bestuursvoorzitter Henk van den 
Elzen had een mooie attentie en 
bedankte de jubilarissen voor hun 
geweldige inzet en ondersteuning 
in al die jaren voor de terminale 
cliënten en hun mantelzorgers. We 

hopen nog lang te mogen genie-
ten van de belangeloze inzet van 
vrijwilligers. Hebt u interesse om 
VPtz vrijwilliger te worden? Op 
dinsdag 21 januari start een nieu-
we cursus voor VPtz vrijwilligers. 
Meer informatie: www.vptz-uden-
veghel.nl of mailen naar 
info@svptz.nl Wij geven u graag 
nadere informatie.

tijdens kerstviering extra 
glans voor Lia Coolen
UDEn/VEGHEL – Half december heeft de Vrijwillige Palliatieve Termi-
nale Zorg regio Uden-Veghel een kerstviering gehad waarbij vijf vrij-
willigers in het zonnetje zijn gezet. Een daarvan was lia Coolen uit 
Vorstenbosch. Zij is al 20 jaar VPTZ vrijwilliger.

Welke nieuwe inzichten en mo-
gelijkheden levert deze ervaring 
op? Deze vragen staan centraal tij-
dens de verdiepingsavond over het 
Christendom, die in de parochie 
van Heesch wordt gehouden. Ver-
fris je kennis en doe aan het begin 
van 2014 eens nieuwe inspiratie 
op voor je geloof. Het boek ‘Op 
reis in het Land van Geloven’ biedt 
het kader voor de reis, het echte 
avontuur gebeurt natuurlijk in de 
ontmoeting en uitwisseling met 
reisgenoten deze avond en in het 
dagelijks leven van eenieder. 

Ga op reis en laat je raken, voor 
het eerst of opnieuw, door de ver-
halen en de vergezichten van het 
Land van Geloven. Het Christen-
dom heeft de mens van nu zeker 
nog iets te vertellen. Doe inspiratie 
op en bereid jouw kennis uit op 
dinsdag 7 januari om 20.00 uur 
aan de Kerkstraat 2 in Heesch. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
De toegang is gratis.

Voor meer informatie: 
0412-451215 / bergsma@petrus-
emmausparochie.nl.

Verdieping Christendom
HEESCH - De beelden en verhalen van het christelijk geloof zijn doorge-
geven en telkens opnieuw levend geworden voor mensen op vele plaat-
sen, in allerlei omstandigheden, tot op vandaag. Wat doet het met ons 
als we onszelf terugvinden in bijbelverhalen, rituelen, heilige plaatsen 
en de ontmoeting met bevlogen mensen?

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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deze aanbiedingen gelden van 2-1 t/m 8-1-2014

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

tips van de bakkers:

Kersenvlaai apart, Met slagroom

 en gesuikerde amandelen. 10-12 personen,   € 12,95

peperkoek met honing bereid.

Wij bereiden onze peperkoek met honing. Dat maakt 

het tot ’n gezond en smakelijk tussendoortje.         € 2,95 

Bij aankoop van2 broden naar keuze
4 waldkornbollen

1,001,00 normaal 2,00

We hebben weer veel voor u in petto dit jaar:  Heel Oss & Bernheze Bakt,
de Lamers Grand Cru broden, en…    de rest houden we nog even geheim!

Na de feestdagen met een overvloed aan lifl afjes kan het weer zo fi jn zijn om gewoon ’n lekkere      
       boterham te eten. Bart is onze “meester in het brood bakken”. Hij voelt wanneer de degen 
            goed zijn, wanneer deze voldoende tijd hebben gehad om te rijpen, om vervolgens de oven             
                                                                                      in te gaan. Tijd, de juiste  ingrediënten en 
                                                                 vakmanschap maken dat ons brood zo lekker smaakt
                                                                                                                en zo lekker ruikt. Èn het zorgt ervoor dat      
                                                                                                                  het lang  lekker blijft, na 4-5 dagen
                                                                                                                   kunt u het nog
                                                                                                                   met smaak eten.                                                                                                                 

doe maar gewoon…
2014 wordt gek genoeg

Zomernachtfestival schenkt 
cheque aan Stichting Babungo

tijdens het zomernachtfestival 
in augustus heeft de ouwe garde 
van toneelclub Efkes Anders het 
kleinste beachvolleybalveldje ge-

maakt onder het prieeltje op het 
raadhuisplein. Hier kon gevolleyd 
worden waarna de winnaar een 
borrel moest kopen. De opbrengst 
hiervan ging naar het goede doel. 
Familieleden en vrienden van Yo-
landa hebben tijdens het zomer-
nachtfestival ook vrijwillig mee- 

geholpen met het opbouwen 
en aankleden van het terrein en 
’s avonds waren ze te vinden ach-
ter de bar.

Yolanda was blij verrast met het 
bedrag van € 500,- en vertelde dat 
dit geld wel eens gespendeerd kan 
gaan worden aan bijvoorbeeld een 
karaokaset met boxen voor in de 
algemene ruimte maar moet dit 
natuurlijk ook overleggen met de 
andere stichtingsleden.

Stichting Babungo
Armoede, onderontwikkeling en 
ziekten, zoals hiv & aids, tekenen 
het leven van de bewoners van 
Babungo, een gebied in de noord-
westelijke regio van Kameroen. 
Stichting Babungo, opgericht in 
2008, voert hier kleinschalige pro-
jecten uit om de bevolking te on-
dersteunen. 

Met projecten gericht op gezond-
heidszorg, scholing en microkre-
dieten bevordert de stichting de 
gezondheid, de economische posi-
tie en de zelfredzaamheid van de 
mensen in Babungo. 

www.babungo.org

V.l.n.r.: Willie de Groot, Mark van Nuland, Yolanda van de Broek en Jonas Smits 

nIStELrODE – Al is het zomernachtfestival 2013 al ruim vier maanden geleden, er was niet eerder tijd om 
de jaarlijkse cheque aan het goede doel uit te reiken. Dit jaar was dat Stichting Babungo, een stichting waar 
Yolanda van de Broek al jaren voor werkt. Yolanda kwam vorige week pas weer in Nederland aan en dus kon 
de cheque van € 500,- uitgereikt worden.

Konijnenopvang Hazel 

De naam Hazel komt uit het boek 
‘Waterschapsheuvel’, waarin ko-
nijn Hazel een groep konijnen naar 
een nieuwe kolonie leidt waar het 
leven veilig en prettig is.
Dit laatste geldt ook voor de konij-
nen die bij Konijnenopvang Hazel 
binnenkomen. De gedumpte en 
afstandskonijnen krijgen medische 
verzorging, daarna worden ze bij 
een partner of in een groep ge-
plaatst, met de beschikking over 
een ruime ren. Opvang Hazel 
werkt samen met dierenartsprak-
tijk Bernheze uit Heesch, die een 

deel van de dierenartskosten spon-
sort.
Konijnenopvang Hazel verzorgt 
ook vakantieopvang voor jouw 
konijn(en). 
Voor meer informatie over onze 
konijnen en over de vakantieop-
vang, kijk eens op onze website: 
www.konijnenopvanghazel.nl of 
facebookpagina.

Heb je interesse in een konijn van 
Konijnenopvang Hazel, neem dan 
contact op: konijnenopvanghazel@
outlook.com of 06-29191506.

HEESCH - Konijnenopvang Hazel vangt konijnen op en her-
plaatst ze. Het is een kleinschalig particulier initiatief, dat 
enkel door vrijwilligers gerund wordt. Veel konijnen wor-
den impulsief aangeschaft, als lief klein pluizenbolletje. Als 
dan blijkt dat de kinderen er toch niet naar omkijken of dat 
Pluisje de tuin omgraaft, dan blijft Pluisje de rest van haar of 
zijn leven achterin de tuin zitten, in dat kleine hokje. Om wat 
leed weg te nemen voor deze konijnen is Konijnenopvang 
Hazel opgericht. 

www.trimsalonbeautydog.nl

Schutsboomstraat 4
5384 GT Heesch

06-20 60 36 56

Stichting Babungo voert kleinschalige 
projecten uit om bevolking te ondersteunen
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KBO Bernheze
KBo BERNHEZE
Wij wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2014

Keukentafel-
gesprek
HEESCH - De komende jaren ver-
andert er veel in de zorg en on-
dersteuning van burgers en de 
gemeenten krijgen daarin een 
centrale rol. De gemeente heeft 
de plicht mensen die beperkingen 
ondervinden in het meedoen aan 
de maatschappij, te compenseren. 
De wijze waarop zij dat doet is 
aan de gemeente. 

Er kunnen en zullen dus verschil-
len ontstaan per gemeente. Om 
in aanmerking te komen voor die 
ondersteuning voert de gemeente 
een zogenaamd ‘keukentafelge-
sprek’ met de cliënten. Burgers die 
bij het Wmo-loket aankloppen, 
zullen duidelijk moeten maken hoe 
hun leven eruit ziet, wat hun zorg- 

of ondersteuningsvraag is, welk 
doel daarmee bereikt moet wor-
den en wat hun eigen kracht en 
eigen netwerk is. tijdens het keu-
kentafelgesprek met de gemeente 
wordt bekeken welke extra onder-
steuning vanuit de gemeente no-
dig is om mee te kunnen doen aan 
de maatschappij. 

De gedachte achter het initiatief 
is zonder meer toe te juichen. In 
Bernheze is deze werkwijze ook in-

gevoerd. De gemeente dringt erop 
aan om altijd een derde bij het ge-
sprek uit te nodigen. Maak daar 
gebruik van. Uw mantelzorger, een 
betrokken familielid of iemand die 
veel van de Wmo weet, bijvoor-
beeld een ouderenadviseur, kan 
samen met u gesprekspartner zijn. 

Kijk samen, als het verslag en het 
maatwerkvoorstel van de gemeen-
te binnen is, of alles is weerge-
geven zoals het bedoeld was. De 
Wmo consulent is immers belang-
hebbende en moet onafhankelijk 
kunnen oordelen. 
En, mocht er bij de uitvoering van 
het persoonlijk maatplan iets fout 
gaan of voldoet de zorg niet aan 
uw verwachtingen, meld het dan 
schriftelijk bij het Wmo loket. Aar-
zel niet te melden wanneer u met 
minder moet doen of wanneer u 
tekort komt. 

Kerstviering met 
variatie 
VOrStEnBOSCH – De kerst-
viering van KBO Vorstenbosch, 
net voor kerst, was extra vrolijk, 
dankzij de bekendmaking dat een 
cheque van € 2.500,- van het ra-
bobank Dividend zou worden uit-
gekeerd. Veel leden hebben op 
het KBO project ‘Vervanging keu-
kenblok’ gestemd. De voorzitter 
dankte hiervoor alle stemmers in 
zijn openingswoord.
 
Pastoor Ouwens droeg de H. Mis 
op met een mooie kerstboodschap 
en het gelegenheidskoor zorgde 
voor de opluistering. 

tijdens de eucharistieviering wer-
den de overleden leden genoemd 
en herdacht.

Daarna volgde een gezamenlijke 
kerstkoffietafel en werden drie le-
den gehuldigd; riek van de We-
tering, Harrie van de Wetering en 
Jan van de Kamp. zij waren 25 jaar 
KBO lid. Jan van de Kamp is met 
88 jaar het oudste lid bij de man-
nen en nog steeds actief met biljar-
ten en fietsen. 
Het echtpaar riek en Harrie van 
de Wetering zijn samen 50 jaar 
lid. Dat mag wel een unicum ge-
noemd worden. Ook zij trachten 
steeds mee te doen met de KBO 
activiteiten.

De jubilarissen kregen van KBO-
Brabant een oorkonde en van de 
afdeling een mooi kerststuk.

tot slot was de Bühne voor de 
nistelrodense KBO toneelclub. 
Hun optreden viel bij de aanwezi-
gen goed in de smaak.

Advertorial

Frank Hanegraaf, Van Soest & Partners:

“Kennis en ondersteuning bieden aan 
de lokale gemeenschap drijft 

ons allemaal. Op die manier versterken
 we elkaars expertise en brengen we 

ondernemers én particulieren 
verder in privé of zakelijke vraagstukken.”verder in privé of zakelijke vraagstukken.”

Gratis inloopspreekuur voor Bernheze en Maasdonk
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EEN tEAM van
 SPECIALIStISCHE 
lokale en ervaren 
adviseurs

Frank Hanegraaf, initiatiefnemer 
van het spreekuur, vertelt: ‘’na-
mens Van Soest en Partners ben ik 
al jaren aanwezig op het spreek-
uur van de KvK om ondernemers 
van raad te voorzien over hun ac-
countancy vragen. Lokaal wil ik nu 
krachten bundelen en samen met 
andere adviseurs uit Bernheze en 
Maasdonk, dringende vragen van 
ondernemers en particulieren uit 
onze omgeving beantwoorden. 
Samen met enkele partijen, waar-

onder roelofs Advocatuur, Van 
Alphen Advies (bestuursrecht), 
Wedemeijer en Dielissen notaris-
sen, taxolution (fiscaliteit) en ra-
bobank Bernheze Maasland, staan 
we iedere eerste woensdag van de 
maand van 15.00 tot 18.00 uur, 
voor u ter beschikking tijdens een 
gratis toegankelijk spreekuur op 
ons kantoor in Heesch (Cereslaan 
4, naast de rabobank). Iedereen 
kan hier vrijblijvend binnenlopen 
om vervolgens in gesprek te gaan 

met een van de specialisten, waar-
bij u wordt voorzien van een ba-
sisadvies. Hierna kunnen we ge-
zamenlijk bepalen of een verder 
adviestraject volgt. 

Om te garanderen dat de specia-
list die u wilt spreken voor u be-
schikbaar is, is het aan te bevelen 
om van tevoren telefonisch uw 
afspraak te reserveren via 0412-
459000 (receptie Van Soest & 
Partners).

Frank: “In 2014 starten weer 
veel ondernemers, zij kunnen 
bij ons hun eerste informatie 
vergaren en vragen stellen voor 
een goede start” 

Ondernemers én particulieren kunnen in Bernheze en Maasdonk iedere eerste woensdag 

van de maand een gratis inloopspreekuur bezoeken, van 15.00 tot 18.00 uur op de locatie 

van Van Soest en Partners aan de Cereslaan in Heesch. Een team van specialistische, lokale 

en ervaren adviseurs is dan beschikbaar voor allerlei vragen op juridisch, fiscaal, notarieel, 

bestuursrecht, financieel, dan wel accountancy gebied. 

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

De Hisse en Nisseroise Kwis 2013 waren super. Dat vonden tenminste alle deelnemende teams. De organisaties kunnen tevreden zijn. In Heesch hadden zich maar liefst 120 en 
in Nistelrode 83 teams ingeschreven. Er werd druk getwitterd en via Facebook contact onderhouden om antwoorden of vragen te krijgen, ook de mooisites werden druk bezocht.
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Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Geschrapte kriel aardappeltjes 
1 kilo € 1,00
Hutspot 500 gram  € 0,95

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Uw kwaliteitsslager

Wij wensen u een 
goed en gezond 2014

Blinde vinken  4 + 1 gratis

kip� let 500 gram € 4,25

schouderham 100 gram € 1,39

De  ersdriehoek

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 3 t/m 9 januari

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Een gezond en fruitig 2014

Herman Hermans in het zonnetje

toen voorzitter Harold van Bree-
maat als 13-jarige bij de fanfare 
kwam, zat Herman al in het bestuur. 
Bestuurslid zijn van een vereniging 
en dat maar liefst 32 jaar, is een in-
drukwekkende staat van dienst en 
zegt iets over de betrokkenheid van 

deze persoon bij de club. Herman is 
een bescheiden man, die liefst op 
de achtergrond functioneerde als 
bestuurslid. Fanfare St. Lambertus 
kon altijd rekenen op de steun van 
Herman, maar ook van zijn vrouw 
Jet. Aanvankelijk in de Brouwers-

hoeve als gastheer voor repetities 
en uitvoeringen.
Als bestuurder had Herman een 
waardevolle kritische houding ten 
opzichte van geldzaken en de inzet 
van de club. Maar ook als verant-
woordelijke richting het overleg in 
de Kring Maasland heeft Herman 
zijn steentje bijgedragen. En na-
tuurlijk bij de begeleiding van het 

oud ijzer ophaalteam, als afvaardi-
ging vanuit het bestuur.
toen begin jaren ’90 de financi-
ele situatie van de fanfare nijpend 
was, werd mede op Hermans’ initi-
atief de Stichting Vrienden van de 
Fanfare opgericht. 

Ondersteuning
De inspanningen van deze stich-
ting zorgden in korte tijd voor 
een enorme financiële ondersteu-
ning, waarmee de vereniging uit 
de problemen kwam. Het oplei-
dingstraject van de fanfare is on-
dergebracht in Stichting HAFA en 
ook daarvan is Herman jarenlang 
bestuurslid geweest. Een enorme 
staat van dienst!

Voorzitter Harold mocht namens 
de nederlandse Federatie van Mu-
ziekverenigingen Herman de zilve-
ren legpenning uitreiken, met bij-
behorend certificaat. Een blijk van 
waardering voor de bewezen dien-
sten als bestuurder aan de amateu-
ristisch muziekbeoefening. tot slot 
werd Herman benoemd tot erelid 
van Fanfare St. Lambertus.

nISTeLrODe – Herman Hermans werd bij hem thuis in het zonnetje gezet door Fanfare St. lambertus. Al in 
maart 2012 nam Herman, na 32 jaar, afscheid als bestuurslid van Fanfare St. lambertus. Daarna was er nog 
geen gelegenheid geweest, waarbij de Fanfare en Herman tegelijkertijd aanwezig waren. 

Kerstgala Gymnasium Bernrode

HEESWIJK-DIntHEr - Gymnasium Bernrode heeft op 19 december een galafeest gehouden voor leerlingen 
en oud-leerlingen. Meer dan 450 dames en heren in feestelijke kledij werden ontvangen in Café de toren in 
Dinther. De opbrengst van dit Kerstgala ging geheel naar het goede doel. Professionele fotografen waren aan-
wezig om te zorgen voor een blijvende herinnering voor alle aanwezigen en DJ’s thomas Brixter,  Glen Aiden 
en Shock Events - Shock Bookings zorgden voor de muzikale omlijsting.

Harold van Breemaat, voorzitter Fanfare St. Lambertus, overhandigt Herman 
Hermans  de zilveren legpenning.

HERMAN HERMANS MET 
EEN INDRUKWEKKENDE 
STAAT VAN DIENST 

GRANDIOZE OPRUIMING

Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther

0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

10 tot 70% korting

Wij wensen onze gasten, 
familie, vrienden en 

bekenden een inspirerend, 
liefdevol en 

sprankelend 2014.

La CoLLIne
Hans en Marie-José 

Egelmeer
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zaterdag 4 januari

50%
zonnige zaterdag korting

zonnige 
zaterdag
profiteer Zaterdag 4 januari de
hele dag van 50% korting op alle 
kleding, boeken, kasten, banken, 
stoelen, lampen, cd’s, electra, 
curiosa, fietsen, speelgoed en 
nog veel meer!

Goederen zelf afleveren
voorste groes 1a heesch

Goederen laten ophalen 
bel 0412 626111 

voorste groes 1a heesch   www.kringloopbernheze.nl
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A U T O
R u B R I E K Autobanden en Velgen

Taxibedrijf Van Grunsven

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

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

                  bĳ  4 VREDESTEIN BANDEN GRATIS
 TĲ DSCHRIFTENBON VAN € 15,-
bĳ  2 VREDESTEIN BANDEN GRATIS
DIGITALE BANDENSPANNINGSMETER

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

ACTIE:
TĲ DSCHRIFTENBON VAN € 15,-

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941

Tevens kans op 
wintersport-

vakantie

• Velgen en 
sportvelgen

• Zomer- en 
winterbanden:

 wij leveren 
 alle merken

• Opslag van 
zomer- en 
winterbanden

 Balanceren

• Gespecialiseerd 
in uitlijnen

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!

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!

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!
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!

Gezocht: ondernemers voor oplaad-
palen voor elektrische auto’s 
BErnHEzE - De gemeente Bernheze wil gebruikers van de elektrische auto faciliteren, ter stimulering van 
het elektrisch rijden. De oplaadpaal heeft een duurzame uitstraling. Dit komt de ondernemer, de inwoners 
van Bernheze en de gemeente Bernheze ten goede.
De oplaadpaal draagt bij aan duurzame mobiliteit: het is een schone, zuinige en stille vorm van mobiliteit, 
die bijdraagt aan de reductie van broeikasgassen en luchtverontreiniging en daarmee aan de gezondheid 
van mensen. Door een gemeentelijke stimuleringsregeling, gecombineerd met fiscale voordelen voor be-
drijven, wordt een oplaadpaal financieel aantrekkelijk.

Met de stimuleringsregeling wil de gemeente Bernheze de komst van oplaadpalen voor elektrische auto’s versnellen 
en daarmee elektrisch vervoer stimuleren. Elektrisch vervoer draagt immers bij aan duurzame mobiliteit, een belangrijk 
streven in het Bernhezer klimaatbeleid.

regeling
De regeling betreft een bijdrage van € 750,- per oplaadpaal met een maximum van € 1500,- per aanvrager. ze is 
bestemd voor ondernemers in de gemeente Bernheze die op hun eigen terrein een oplaadpaal voor elektrische auto’s 
plaatsen. Met deze bijdrage, in combinatie met enkele gunstige fiscale regelingen, wordt het voor ondernemers extra 
aantrekkelijk om dergelijke oplaadpalen te plaatsen. Deze laadpaal dient zoveel mogelijk openbaar toegankelijk te zijn, 
zodat niet alleen de ondernemer hiervan gebruik kan maken maar ook zijn bezoek, zijn klanten en inwoners van Bern-
heze.
De regeling loopt tot 31 december 2014, of eerder, bij uitputting van het totale budget van € 22.500,-.
Meer informatie www.bernheze.org

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 163 pk  2007
BMW 118 d  5drs  2006
BMW 318i high executive  2007
Citroen C1  2011
Fiat Panda 1,2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Ford Transit Connect 1.8 D 86.000 km 
  airco 2011
Ford Fiesta 1.6 16v sport 26.000 km   2011
Kia Venga 1,4 seven 16.000 km  2011
Nissan qashqai 1.6 16v 60.000 km 2008
Mini Cooper 2007 
Mitsubishi Colt 5drs. Airco  2004
Opel Astra statoncar 1,6 16v airco navi  2009 
Opel Corsa 12 16v 111 edition 50.000 km  2011

Opel Corsa 1.2 16v 5-drs  2008
Peugeot 206 cc cabrio 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault Megane Scenic 2002
Toyota Yaris 1.0 16v automaat 
30.000 km 2004
Volkswagen New Beetle 1.6 2001
Volkswagen Fox  2006
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Polo 5drs Airco 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl
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in bedrijf
mooi & in bedrijf

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Brouwersstraat 29  |  5473 HB Heeswijk-Dinther  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen 

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69

www.vofvanberloo.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

•	Hypotheken
•	Verzekeringen	
•	Bankzaken

‘t	Dorp	9	•	Postbus	7	•	5384	ZG	Heesch	
T.	0412-453727	•	F	0412-456265
info@financieelcentrumheesch.nl
www.financieelcentrumheesch.nl

Team Orangerie wenst iedereen een heerlijk 2014
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WVE schilderwerk
voor al uw schilderwerk

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:

Willy van Eert

Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39 
E. wve.schilderwerk@home.nl

COLOFON

• De Kriekeput 
• Los door het bos
• bomenpark
• zorgboerderij v.d. Wijst

• beCO
• G.hermes houtbewerking
• Van bakel eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel heesch

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• WVe Schilderwerk
• V.O.F. Van berloo
• Compufix
• Financieel Centrum heesch
• henri van den helm
 Timmerwerken

• bbQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• hondenzaak.nl
• Smits beenmode

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Het is weer tijd voor rolluiken

Wist u dat rolluiken een forse 
besparing op de hoge energiere-
kening in de winter opleveren? 
Dit effect is direct merkbaar! 
Maar naast isolerend, is een 
rolluik ook geluidwerend en in-
braakvertragend. 
Dus nooit meer wakker liggen 
van geluiden rondom het huis 
en uw huis wordt ook nog een 
stuk veiliger.

Het gratis veiligheidspakket be-
vat een hoge kwaliteit Somfy 
motor, met optilbeveiliging en 
obstakeldetectie. Een schakelaar 

of afstandbediening zorgt voor 
het automatische op en neer 
sturen van het rolluik. Met een 
eventuele tijdschakelaar maakt 
uw huis een bewoonde indruk 
tijdens uw vakantie en schrikt u 
eventuele inbrekers af.

naast dit gratis veiligheidspak-
ket verleent Deco zonwering 
maar liefst vijf jaar garantie op 
alle buitenzonwering! natuurlijk 
komen de vakkundige monteurs 
van Deco zonwering bij u de 
juiste maten opnemen en zorgt 
het bedrijf daarna ook voor de 

montage, afstelling en aanslui-
ting van de rolluiken. zo hoeft 
u zich nergens zorgen over te 
maken!

Kies nu voor kwaliteit die nog 
nooit zo voordelig was en vraag 
geheel vrijblijvend een offerte 
aan! natuurlijk voorziet Deco 
zonwering u graag van aanvul-
lende informatie en komen zij bij 
u thuis de mogelijkheden bekij-
ken. 

Bent u op zoek naar een terras-
overkapping, glaswand, horren, 

plissés, vouw-, rol- of overgor-
dijnen? Deco zonwering be-
schikt ook over een ruime col-
lectie aan binnenzonwering! 
Ook voor reparaties bent u hier 
aan het juiste adres.

Brengt u voor meer informatie, 
of het aanvragen van een vrij-
blijvende offerte, een bezoek 
aan www.decozonwering.nl of 
nieuwstraat 19 in Heesch. 

Op vrijdag is de showroom ge-
opend van 13.00-18.00 uur en 
op zaterdag van 10.00-15.00 
uur. Maandag t/m donderdag 
is het alleen mogelijk om op 
afspraak de showroom te be-
zoeken, bellen is natuurlijk altijd 
mogelijk: 0412 480 490.

HEESCH – De dagen zijn korter en de temperatuur duikt omlaag. Om het binnen wat warmer en het inbrekersgilde buiten te houden, heeft uw zonweringspecialist nu de 
meest voordelige actie van de regio. Tot eind januari 2014 biedt Deco Zonwering namelijk rolluiken met gratis Somfy veiligheidspakket aan! 

Een nulmeting door middel van 
een enquête resulteerde in een 
plan van aanpak opgesteld door 
de geformeerde werkgroep 
op het bedrijventerrein. Op 27 
november 2013 is dit plan van 
aanpak beoordeeld en heeft er 
een audit plaatsgevonden door 
Kiwa. Deze is afgesloten met 
een positief resultaat. De uitrei-
king van het bijbehorende cer-
tificaat vindt begin 2014 plaats.
In januari 2014 start bedrijven-
terrein retsel in Heeswijk Din-
ther het traject op weg naar het 
Keurmerk.

Schade
Het nederlandse bedrijfsleven 
lijdt jaarlijks veel schade door 
criminaliteit en onveiligheid. De 
overheid en het bedrijfsleven 
willen hieraan graag iets doen. 

Om deze reden is het Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO) ont-
wikkeld. Het KVO is een struc-
tuur voor het opbouwen van 
samenwerking tussen onderne-
mers, de gemeente, politie en 
brandweer. Overlast en crimi-
naliteit worden aangepakt en de 
veiligheid in een gebied wordt 
vergroot. Er is een keurmerk 
voor bedrijventerreinen (KVO-
B) en één voor winkelgebieden 
(KVO-W).

Meer informatie op de website 
www.kvo-bernheze.nl

Bedrijventerrein Kleinwijk 
geslaagd voor Keurmerk 
Veilig ondernemen
nIStELrODE - Begin 2013 is een afvaardiging van de onderne-
mers op het bedrijventerrein Kleinwijk in Nistelrode de samenwer-
king met de gemeente Bernheze, politie en brandweer aangegaan 
op weg naar het Keurmerk Veilig Ondernemen bestaande bedrij-
venterreinen KVO-b.

nieuwstraat 19
5384 tC Heesch
tel.: 0412 480 490
info@decozonwering.nl
www.decozonwering.nl
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Betere zorg 
De SP Bernheze maakt zich zorgen 
over de zorg. In Bernheze zijn velen 
aangewezen op zorg vanuit WMO 
gelden. Door landelijke kortingen 
komt de kwaliteit van de zorg in 
de knel. De signalen stromen bin-
nen bij de SP Bernheze. Het IPG 
Bernheze gaf meerdere signalen af 

dat de er met de kwaliteit van de 
zorg veel mis is. Bovendien dreigen 
veel ouderen na 1 januari hun ver-
trouwde zorghulp te verliezen. Er 
wordt via reiskosten beknibbeld op 
zorg. Mensen die zorg nodig heb-
ben, worden ondergeschikt ge-
maakt aan geld. Dat wil de SP niet. 
Kritisch zijn op uitgaven is prima. 

Maar kwaliteit uithollen is fout. De 
SP Bernheze wil geen ‘Sensire de-
bacle’. Een keuze voor goede zorg 
is een keuze voor de SP. 
Die keuze kan iedereen maken op 
19 maart. Dan kiest Bernheze een 
nieuwe gemeenteraad. Een stem 
op de SP is na 19 maart ook nog 
iets waard.

SP: Wie zorgt er nog na 2014 

BErnHEzE - De zorg staat na 1 januari op losse schroeven. Steeds meer signalen 
wijzen op verschraling en uitholling. De SP luidde en luidt steeds de noodklok. 
Gaan we in Bernheze zitten wachten tot het te laat is? Het IPG-Bernheze heeft 
duidelijk aangegeven dat ‘de zorg’ aan alle kanten tekort schiet. De SP stemde 
daarom op 12 december 2013 tegen de WMO verordening. En tegen het ba-
sistarief huishoudelijke verzorging. Professionaliteit staat op de tocht door het 
uurtarief van € 20,66. Zorg in Bernheze moet beter. Niemand vraagt tenslotte 
om ziek te zijn of gehandicapt.

Toon van Vugt, Raadslid SP

Ondoordacht: Met deze maatre-
gel komt de levensvatbaarheid van 
veel agrarische familiebedrijven in 
het buitengebied in het gedrang. 

De historisch zo belangrijke agra-
rische sector, die vaak van vader 
op zoon gaat, krijgt daardoor op-
nieuw een flinke dreun te verwer-
ken. Juist nu we de kans hebben 
om mee te gaan met de regionale 
ontwikkelingen rondom de Agro 

Food Capital. Wij willen dat Bern-
heze regionaal op de kaart staat, 
dat zal de leefbaarheid op het plat-
teland ten goede komen. 

Ja, in het buitengebied ruikt het 
soms, maar het kan wat het CDA 
betreft niet zo zijn dat door dit te 
strenge en niet onderbouwde be-
leid onze familiebedrijven in een 
soort sterfhuisconstructie worden 
gebracht. 

Wij staan als CDA voor het bieden 
van kansen. Aan onze ouderen, 
jongeren, werkenden en werk-
gevers. Aan de mensen in onze 
dorpen, onze agrariërs en andere 
gebruikers en bewoners van het 
buitengebied. Wij zijn een partij 
voor iedereen en daar zijn we trots 
op!

CDA Bernheze, herkenbaar, actief 
en betrokken!

CDA: Geurhinderbesluit onzorgvuldig, 
ongelofelijk en ondoordacht 

BErnHEzE - Dat de verkiezingskoorts in Bernheze ook is losgebarsten 
is overduidelijk. In de laatste raadsvergadering werd met de allerklein-
ste meerderheid (10-9) een wijzigingsvoorstel aangenomen om de 
geurnorm in het buitengebied met 30% extra te verlagen bovenop de 
al voorgestelde 40%. Onder het mom van volksgezondheid werd puur 
op basis van onderbuikgevoel en emotie een onzorgvuldig besluit ge-
nomen. Juridisch niet houdbaar en ook volgens wethouder Van der Pas 
een onverstandig besluit. Ongelofelijk, onzorgvuldig en niet doordacht. 

www.cdabernheze.nl of volg ons op Twitter

Een onwenselijke ontwikkeling wat 
de VVD-Bernheze betreft. Kinde-
ren en jongeren horen in een vei-
lige omgeving op te groeien. De 
gemeente moet hen hiervoor de 
mogelijkheden bieden. Maar kan 
zij dat wel? Het aantal wijkagen-
ten in de gemeente Bernheze is 
onvoldoende om goed te kunnen 
handhaven. Melding door een be-
woner bij de politie van overlast 
zal niet altijd adequaat worden 
opgevolgd door desbetreffende in-
stantie, althans die indruk ontstaat 

weleens. En sommige openbare 
plaatsen in de gemeente zijn zoda-
nig slecht verlicht (bv het parkeer-
terrein achter De Eijnderic), dat 
dit ideale plekken zijn voor hang-
jongeren met goede of minder 
goede bedoelingen. Wat de VVD-
Bernheze betreft zou de gemeente 
een daadkrachtig jongerenbeleid 
moeten hebben. Het is erg jam-
mer dat de huidige coalitie weinig 
heeft gedaan voor de jongeren in 
deze gemeente. Dit moet veel be-
ter wat de VVD-Bernheze betreft. 

Het is een bekend gezegde: voor-
komen is beter dan genezen en in 
dit geval ook zeker van toepassing. 
Liever nu actie ondernemen en 
taferelen zoals in de grote steden 
voorkomen. 

De VVD-Bernheze gaat voor vei-
ligheid en zeker voor veiligheid van 
de kinderen en jongeren in onze 
gemeente. Steun de VVD-Bernhe-
ze hierin en laat uw stem horen bij 
de aanstaande gemeenteraadsver-
kiezingen!

VVD: Hangjongeren

BErnHEzE - Hangjongeren is een fenomeen dat we wellicht koppelen aan grote 
steden. Maar als u op een willekeurige avond door Heesch wandelt, komt u hier 
ook al de eerste verschijnselen tegen. Groepen jongeren die op diverse plekken 
in de gemeente ‘hangen’ en soms ook voor overlast zorgen, in de vorm van ge-
luidsoverlast en soms ook vandalisme, criminaliteit etc.. 

Mark Zijlstra, nr. 2 lijst VVD-Bernheze

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

Uit alle inzendingen werd de 
kleurplaat van Moontje van reek 
gekozen als mooist ingekleurd. 
Uit handen van Wies van Hoof, 
vrijwilligster bij de Wereldwinkel 
Heeswijk-Dinther, mocht Moontje 
haar prijs in ontvangst nemen. 
“Ik heb nog nooit iets gewon-
nen”, aldus de reactie van een blije 
Moontje.

Winnaars
In Heesch hangen de tien mooiste 
kleurplaten inmiddels ook in de 
winkel. Hein van Uden en Melissa 
van Esch waren de gelukkige win-
naars. 
Wereldwinkel nistelrode maakte er 
op 21 december ook een gezellige 

middag van. Per categorie werden 
de prijzen verdeeld. Isa van Kessel 
en noor Mezenberg wonnen in de 
categorie peuters/kleuters. zij heb-
ben hun kleurplaat weer mee naar 
huis genomen. Uit groep 3/4/5 
waren Willem Verhoeven en Justin 
zhao de gelukkigen en in de ca-
tegorie 6/7/8/ waren het rosalie 
Damen en Imke Vissers. De kleur-
platen hangen nog in de winkel.

Educatief en Creatief centrum 
de Eijnderic en de Wereldwinkel 
Heeswijk-Dinther kijken terug op 
een prettige samenwerking. Wel-
licht dat deze samenwerking in 
2014 nog een vervolg gaat krijgen. 
We houden u op de hoogte.

Prijsuitreiking kleurwed-
strijd Wereldwinkel

BErnHEzE - In samenwerking met Educatief en Creatief centrum de 
Eijnderic hielden Wereldwinkels Heesch en Heeswijk-Dinther een 
kleurwedstrijd tijdens de Kerst-instuif op 14 december. Alle kinderen 
die de Kerst-instuif bezochten mochten gratis meedoen aan de kleur-
wedstrijd. Omdat er in Nistelrode geen Kerst-instuif was, organiseerde 
de Wereldwinkel Nistelrode een kleur- en verhalenwedstrijd. De prijzen 
werden zaterdag 21 december uitgereikt. 

Moontje van Reek ontvangt van Wies van Hoof de prijs

nIStELrODE - zaterdag 4 Ja-
nuari houden de zaterdagscouts 
van scoutinggroep Mira Ceti hun 
jaarlijkse flessenactie. Van de op-
brengsten van deze actie wordt 
een gedeelte van het zomerkamp 

bekostigd. Deze dag komen de 
scouts in de ochtend en middag 
langs de deur om lege statiegeld-
flessen op te halen. 
Een vrije gift is eventueel ook mo-
gelijk.

Mira Ceti flessenactie 
zaterdagscouts
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Goed voorbereid het nieuwe jaar in

Toegankelijkheid
Onderdeel van gastvrijheid is de 
toegankelijkheid van de openbare 
ruimte en winkels. IPG, zet en de 
gemeente hebben een rondgang 
gemaakt door de vernieuwde 
Schoonstraat om de mogelijkhe-
den voor geleidevoorzieningen 
voor blinden en slechtzienden on-
der de loep te nemen. De actie-
punten die hieruit voortvloeiden 
zullen in 2014 opgepakt worden.

Koopzondagen
De koopzondagen in december 
waren succesvol. Er kon gewinkeld 
worden zonder stress en de leuke 
acties die het Centrum Manage-
ment in petto had, waren voor 
herhaling vatbaar. Vooral vlak voor 
de kerst en het nieuwe jaar wer-
den de winkels goed bezocht. De 
speciaalzaken, de supermarkten en 
de winkels voor een leuke outfit 
tijdens de feestelijkheden waren in 

trek. Over de enkele gesloten deu-
ren ontvingen we de reactie: ‘wat 
jammer nou’. 

Ook jammer van de gemiste om-
zet, maar de kansen zijn nog niet 
verkeken. Ook in 2014 zullen open 
zondagen gepland worden rond 
feestdagen. Dankzij het groeiende 
aantal deelnemers aan de open 
zondag, was het levendig op straat 
in het centrum. 

Centrum Management 
Heesch start in het nieuwe 
jaar met een denktank 
‘Het nieuwe winkelen’
www.centrumheesch.nl

HEESCH - De herinrichting van het centrum in Heesch krijgt in 2014 een vervolg. Als voorbereiding op de 
doelstellingen om het centrum gastvrij en uitnodigend te maken, is er een inventarisatie gehouden over de 
toe te passen verlichting langs de rijbaan en in de buurt van de woningen. Er is gesproken over het groen in 
het centrum en de fietsenrekken, maar ook is gesproken over de denktank die in 2014 van start zal gaan met 
de invulling van het concept ‘Het Nieuwe Winkelen’. 

Een klein stukje Italië 
in het mooie dorpje Heesch

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

Wij wensen iedereen een mooi 

en gezond Nieuwjaar.

Bedankt voor uw vertrouwen in ons.

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Lokale partijen Bernheze samen 
naar gemeenteraadsverkiezingen

na de besluitvorming zijn de drie 
besturen hard aan het werk gegaan 
om de samenvoeging daadwerke-
lijk te realiseren en formaliseren. De 
partijen worden nu nog niet opge-

heven, maar gaan via de samenge-
voegde aanduiding ‘ABB-Bernheze 
Solidair-OPG’ met één gezamen-
lijke kandidatenlijst aan de verkie-
zingen deelnemen in de gemeente  

Bernheze. Door alle drie de par-
tijen is hiervoor een onherroepelijke 
machtiging afgegeven. 

na de verkiezingen zullen de geko-
zen raadsleden onder de naam ‘Lo-
kaal’ een nieuwe fractie vormen in 
de gemeenteraad van Bernheze en 
worden de drie partijen formeel op-
geheven.

bernheze – De drie lokale partijen: Algemeen Belang Bernheze (ABB), 
Bernheze Solidair (BS) en de Onafhankelijke Politieke Groepering (OPG) 
namen, ieder in hun eigen algemene ledenvergadering, op 14 oktober 
een fusiebesluit, met als doel samen de gemeenteraadsverkiezingen in 
te gaan en één lokale partij te vormen. 

Kerstboomverbrandingen

NISTElrODE
Op zaterdag 4 januari worden 
kerstbomen om 18.30 uur ver-
brand, op het terrein Hoogbroek-
sesteeg (zandweg tussen Wei-
destraat en Donzel). Je kunt de 
kerstboom inleveren op zaterdag 
4 januari tussen 13.30-16.30 uur 
op het terrein aan de Hoogbroek-
sesteeg. Kinderen die ’s middags 
bomen inleveren krijgen dit jaar 
tijdens de verbranding € 0,25 per 
boom. Hoe meer bomen je inle-
vert, hoe meer geld je krijgt. Ook 
kun je vuurkoning(in) worden. 

De vuurkoning(in) wordt bepaald 
via een loting, aan het einde 
van de middag op 4 januari. De 
vuurkoning(in) mag meerijden in 
de brandweerwagen vanaf Eetcafé 
’t Pumpke naar de verbranding en 
samen met de brandweermannen 
het vuur ontsteken. Bovendien 
maken alle kinderen die bomen in-

leveren kans op prijsjes in de loterij.
Om 17.45 uur delen we lampion-
nen uit op het raadhuisplein, bij 
Eetcafé ‘t Pumpke en maken we 
de vuurkoning(in) bekend. Daarna 
vertrekken we om 18.00 uur in een 
lampionnenoptocht naar de Hoog-
broeksesteeg. De kerstboomver-
branding start om ca. 18.30 uur. 
Stichting Jeugdbelangen organi-
seert de kerstboomverbranding 
in samenwerking met Eetcafé  
’t Pumpke. na 4 januari kunnen de 
bomen ingeleverd worden bij een 
groendepot of afgevoerd via de 
groencontainer.

HEESCH
De kerstbomen worden op zater-
dag 11 januari om 19.00 uur aan de 
Schoonstraat verbrand, grond Ver-
stegen, nabij Binnenweg. Je kunt 
kerstbomen inleveren op zaterdag 

11 januari tussen 13.00-16.30 uur 
op narcislaanveld of hoek Verdi-
laan-Leharstraat. Kinderen ont-
vangen tegen inlevering van een 
kerstboom een lotnummer, waar-
mee VVV-waardebonnen te win-
nen zijn. Er is gratis chocolademelk 
en peperkoek. Scouting Heesch 
verzorgt de kerstboomverbranding 
in Heesch.

VOrSTENBOSCH
De kerstboomverbranding vindt 
plaats op vrijdag 10 januari 2014, 
om 18.30 uur op het terrein/
bouwlocatie rietdijk-Peelstraat. 
De kerstbomen kunnen die dag 
worden ingeleverd tussen 14.30-
16.00 uur. tegen inlevering van 
een kerstboom ontvangen kinde-
ren een lotnummer. Vanaf 18.30 
uur trekt een stoet met lampion-
nen van gemeenschapshuis De 
Stuik naar de verbrandingsplaats, 
met muzikale omlijsting door 

drumband De notenkrakers. na 
afloop van de verbranding vindt 
in gemeenschapshuis De Stuik een 
loterij plaats. De kerstboomver-
branding is in handen van de Stich-
ting Jeugdbelangen Vorstenbosch.

HEESWIJK-DINTHEr EN 
lOOSBrOEK
Op terrein Windberg worden de 
kerstbomen verbrand op zaterdag 
11 januari, om 19.00 uur. De kerst-
bomen kunnen worden ingeleverd 
op zaterdag 11 januari tussen 
13.00-16.30 uur op terrein Wind-
berg. Kinderen ontvangen tegen 
inlevering van een kerstboom een 
lotnummer, waarmee leuke prijsjes 
gewonnen kunnen worden. Ook 
is er chocolademelk en peperkoek. 
Jong nederland HDL organiseert 
de kerstboomverbranding in Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek

BErnHEzE - De traditionele kerstboomverbrandingen vinden 
ook in 2014 plaats. zo spaart de gemeente Bernheze jaarlijks 
de kosten voor verwerking van het afval, het voorkomt ille-
gaal dumpen en is bovendien erg gezellig. Een overzicht van 
wat er in de verschillende kernen te doen is.

Kerstboomverbranding Vorstenbosch Foto: Jo v.d. Berg

Kerstboomverbranding Heeswijk-Dinther, Loosbroek Foto: Michel Roefszeker omdat veel items uit ons 
verkiezingsprogramma zijn ge-
realiseerd. Ik denk daarbij aan 
de kunstgrasvelden bij HVCH en 
Prinses Irene, een nieuwe accom-
modatie voor Jong nederland in 
Vorstenbosch, uitvoering IDOP in 
Loosbroek, een nieuwe Emmaus- 
en Beekgraafschool, een nieuw 
Laarstede voor onze ouderen en 

recent het Lambertushof. De ont-
sluitingsweg Heeswijk-Dinther 
zuid wordt volgend jaar aange-
legd, en ook de locatie ter Weer 
wordt dan ontwikkeld. 

Het centrum van Heesch wordt 
opnieuw heringericht. En ook is 
in nistelrode een nieuw gemeen-
schapshuis verrezen, het nesterlé. 

Ook het collectief particulier wo-
ningbouw (CPO) is van de grond 
gekomen. Er werd niet bezuinigd 
op subsidie voor jeugdleden. Kort-
om, als ik nu als jonge nieuwkomer 
in de politiek terugkijk, dan heb-
ben we toch veel bereikt voor onze 
inwoners. Daar ben ik trots op en 
motiveert mij om me weer voor de 
komende 4 jaar voor u in te zetten. 

Bernheze Solidair: Evaluatie bestuurs-
programma 2010-2014 
‘Bernheze, Gedreven en Gedragen’

BErnHEzE - Bijna 4 jaar geleden zijn we gestart met de uitvoering van het 
coalitieaccoord, wat werd vertaald in een bestuursprogramma. Hierin staat ge-
schreven wat we in de periode 2010-2014 in onze gemeente willen bereiken. 
Een ambitieus programma, zeker gezien de veranderende economische omstan-
digheden, waarin toch niet werd geschuwd om te investeren in de toekomst. Nu 
deze periode op zijn eind loopt, is dit bestuursprogramma geëvalueerd. Uit de 
eindevaluatie blijkt dat maar liefst 91% van het programma is gerealiseerd of 
nog lopende is. Een uitstekend resultaat! Ook wij als Bernheze Solidair, onder-
deel van deze coalitie, zijn hier trots op.

Bas van der Heijden, raadslid Bernheze Solidair

www.mooiheesch.nl
INfoRmEERt, boEIt 
EN INtEREssEERt
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Easy

9 8 7 3

7 9 2 4

2 1 3 8

9 8 2 6

7 8 3 5

4 3 5 8

9 8 4 6

4 7 1 9

1 6 7 2

Puzzle #216740

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SudoKu

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

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Matthijs van Lierop

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Sjan en Carla

kunnen de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

eelen

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

1 dAG oF 8 AVoNdEN
WoRKSHoPS
GLAS IN Lood
Bij Stijlvol glas in lood in
Heeswijk-Dinther.
De nieuwe reeks 8 avonden
workshops start op
donderdagavond in
januari 2014.
Voor informatie en inschrijven:
info@stijlvolglasinlood.nl
tel.: 0413-228377.

PEdICuRE NIStELRodE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6.
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

tE KooP

tuSSENWoNING 
Willebrordstraat 33
Heeswijk-Dinther
www.mijnhuisverkoopikzelf.nl
06-10197031.

Het woonitem van dit moment, 
WANdPANELEN GEMAAKt 
VAN ECHt HoutSNIjWERK
In diverse maten, kleuren en 
motieven leverbaar, 
vanaf € 45,-. Loop even 
binnen, in onze gezellige 
Kadoshop.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

GEWELdIGE PHILIPS 
LEd-ACtIE
Philips LED-lampen als beste 
getest,daarom nu zolang de 
voorraad strekt 5,5 watt led 
lamp(32 watt licht)
nu € 9,99! GU 10 spot 
4 watt
(35 watt licht) nu € 9,99!
niet tevreden-geld terug.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

dE LEuKStE KAdo’S 
vind je natuurlijk in onze 
kado-shop.
nu de mooiste LED kaarsen 
met een - niet van echt te 
onderscheiden - flakkerend 
vlammetje, in diverse maten 
vanaf € 17,95
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

EEN PERSooNSBEd
zwarte aluminium spijlen, 
90 x 200 cm in goede staat. 
Inclusief lattenbodem. 
Meer informatie nistelrode 
06-36226561.

AANGEBodEN

HEESCH - Dit jaar vierden wij Kerst 
met 4 generaties!
Overgrootoma Gerrie trouwde in 
1960 met Jan Bloks uit Heesch en 
zij kregen dochter Marion. Ma-
rion trouwde in 1980 met Piet van 

Meurs en samen kregen ze dochter 
Sylvana. En nu is daar dochter Jade, 
die haar ouders Sylvana Meurs en 
Bjorn van den Hout op 2 oktober 
2013 verblijdde. Broer Vince is 
maar wat trots op zijn zusje.

Kerst met vier generaties

VOrStEnBOSCH - De jaarlijkse 
rommelmarkt van het gilde Sint 
Antonius Abt wordt op zondag  
2 februari georganiseerd. 

Eerder kwamen op deze markt al 
ruim 800 bezoekers snuffelen. De 
markt is vol met curiosa, speel-

goed, kleding en allerlei leuke 
snuisterijen. Openingstijd van de 
rommelmarkt is van 9.30 tot 15.30 
uur op het Gildebergske, nistelro-
desedijk 2 in Vorstenbosch. 

Wil je een kraam huren, kijk dan 
op www.gildevorstenbosch.nl. 

Rommelmarkt Gilde

VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u 

ook welkom, neem dan 
even contact met ons op.

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

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

De afsluiting vond plaats in de bi-
bliotheek in Uden. Hierbij werden 
ook de winnaars van de bilaterale 
fototentoonstelling bekendge-
maakt. 

De foto’s zijn beoordeeld door een 
professionele vakjury. De foto van 
de middeleeuwse kerk in Suzdal 
van Antoon Brok werd als beste 
beoordeeld. Sjoerd van der Linde 
uit nistelrode eindigde op de derde 
plaats.

derde prijs Sjoerd van der 
Linde in fotowedstrijd
nIStELrODE - Het vriendschapsjaar tussen Nederland en rusland is 
ten einde. Ter afsluiting van dat jaar organiseerde ‘Venster naar rus-
land’ het evenement ‘Nederland Ontmoet rusland’ in Uden. 

De kleine Jade van den Hout, mama Sylvana van Meurs, oma Marion Bloks en 
overgrootoma Gerrie Bloks

www.vorstenbosch-info.nl
INfoRmEERt, boEIt EN INtEREssEERt

voorziet Vorstenbosch, gemeente Bernheze van actualiteit
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Zoggelsestraat 7, 5384 LL Heesch
info@vanmunster.com

www.vanmunster.com

VAN TUYL
METAALRECYCLING

Nieuwstraat 5a - 5384 TC Heesch 
Telefoon: 06-46326467

info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

John F. Kennedystraat 64 Heesch
0412-475762

info@aafluit.nl - www.aafluit.nl

Advies en Administratiekantoor Fluit v.o.f.

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

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

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 
5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56

info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Een gezond & 
smaakvol 2014

Wij wensen iedereen 

een kansrijk 2014

update voor diaserie Nisseroi
Elk dorp verandert, maar blijft zijn eigenheid behouden

tijdens het 40-jarig priesterjubileum en 
het afscheid van Pastoor Eijgenraam vond 
ook de opening van het gerenoveerde pa-
rochiehuis. In het vernieuwde Dorpshuis 
werd naast de expositie van kunstenaars uit 
nistelrode, de klankdiareeks over nistelrode 
getoond. 
zo’n 1500 bezoekers zagen de diareeks, ge-
maakt door Harrie van Grinsven, die de kij-
ker meeneemt op een korte rondgang door 
de geschiedenis van het centrum van het 
kerkdorp nistelrode. 

Tijdgeest
Oude ansichtkaarten en foto’s van nistel-
rode, gemaakt voor 1977, worden geplaatst 
tegen de situatie van toen. De tijdgeest 
staat niet stil. Opvallend is dat er door de 

jaren heen veel is veranderd of verdwenen, 
hetgeen ook nu, 35 jaar later, het geval is. 
Harrie van Grinsven heeft zijn diaserie nu 
gedigitaliseerd: “Bij het opruimen van mijn 
zolder stuitte ik op de dia’s van toen. Ik vond 
het eeuwig zonde om weinig of niets meer 

met het mooie en kostbare materiaal van 
toen te doen. Mensen moeten beseffen dat 
het toen wel pionieren was met twee band-
recorders. Letterlijk veel knip- en plakwerk 
en daarna het pulsen van de tape dat zorgde 
voor op tijd een diawisseling op de twee dia-
projectoren. Je was verder gebonden aan 
een maximum van 100 dia’s. Met moderne 
computers kan het nu allemaal een stuk 
strakker en je kan er zeker ook meer creati-
viteit in stoppen. toch hoop en verwacht ik 
dat mensen met veel plezier en wellicht ook 
enige weemoed nog eens naar de klankdia-
reeks van toen zullen kijken.”
‘nistelrode Vroeger en nu’ is in korte tijd in-
middels al zo’n 1000 keer bekeken op You-
tube. Belangstellenden kunnen even goog-
len en op Youtube zoeken naar ‘nistelrode 
Vroeger en nu’ of naar ‘CineHent’, het ka-
naal waarop Van Grinsven onder meer ook 
een filmpje heeft geplaatst over de inmiddels 
verdwenen veemarkt van Den Bosch.

nIStELrODE - De klankdiareeks ‘Nistelrode Vroeger en Nu’ werd in het voorjaar van 1977 
voor het eerst gepresenteerd onder de muziek van troubadour Ad de laat, met als thema-
nummer ‘Nisseroi’, het officieuze volkslied van Nistelrode. Harrie van Grinsven heeft zijn 
diaserie een update gegeven en gedigitaliseerd. Een unieke presentatie die nu ook online 
te bewonderen is. 

‘IK VOND HET EEUWIG ZONDE 
OM NIETS MET DAT KOSTBARE 
MATERIAAL TE DOEN’

‘t Dorp 30a
5384 MA Heesch

0412-473320
www.zegersoptiek.nl
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workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

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

Tarwestraat 81 - 5351 MK Berghem
tel. 06 - 21644798 - info@bbyr.nl

www.bbyr.nl

workshops, bruids- en 
gelegenheidsmake-up

permanente make-up

Weyen 7 - 5388 HL NISTELRODE 
Tel.: 0412-611397

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

Aangesloten bij Fleurop Interfl ora

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

0412 - 473079
info@ouderaadhuisheesch.nl
www.ouderaadhuisheesch.nl

‘t Dorp 148
5384 ME Heesch

0412-451181
www.tunneke-heesch.nl

Noorderbaan 8 - Nistelrode
T. 0412-613646

www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN 
EN BEDRIJVEN

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk
Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch
0412 40 70 30

heesch@heesch.lifeandgarden.nl
www.lifeandgarden.nl

tuincentrum

Schoonheids- en kapsalon 
Thea en Eline van Dijk

Wij wensen iedereen

een Beauty 2014

Broekhoek 57- Heesch - 0412-454402

Graafsebaan 38 - 5384 RT Heesch
0412- 450679

www.marvys-speelwereld.nl
info@marvys-speelwereld.nl

Graafsebaan 38   -   5384 RT Heesch   -   0412- 450679
www.marvys-speelwereld.nl   -   info@marvys-speelwereld.nl

Nu € 5,- entree per kind i.p.v. € 6,50 
Deze actie is geldig tot en met 31-12-2013 en natuurlijk ook in 

combinatie met kinderfeest arrangementen

Actie!

Marvy's speelwereld

MARYA schoenen & tassen 
Laar 9 

5388 HB Nistelrode 
Tel. +31 (0)412-611349 

maryaschoenmode@home.nl
www.maryaschoenmode.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. 

Hondstraat 10 - Vorstenbosch
0413-34 36 74

info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aartst.nl

‘t Vijfeiken 14
5384 ES Heesch
0412 40 44 74

www.meersports.nl

Trend Zien & Horen 
St. Servatiusstraat 40 

5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 

www.trendzienenhoren.nl
e-mail: info@trendzienenhoren.nl

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 - 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl
www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

COMPLEET BIJ U THUIS

®

Bestel makkelijk en snel op

www.BBQenzo.nl
Telefoon 0800-2008

Wij wensen iedereen 

een ondernemend 2014
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Meerstraat 42 Heeswijk-Dinther
www.vanboxtelgroep.nl

G L A S S E R  V I C E

Wij wensen u een 
kleurrijk nieuwjaar

Willie  van Bergen
De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  

T: 0412 – 455835  |  M: 06 – 27311207
E: vanbergenschilderwerken@home.nl

www.vanbergenschilderwerken.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

De La Sallestraat 8
5384 nK HEESCH

telefoon 0412 624 855
www.connect-accountants.nl

Kerkstraat 24
5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl

Los door 
het bos

Los door 
het bos

Accommodatie: 
Palmenweg 5

Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14

www.losdoorhetbos.nl
De Oude ros 18 - 5388 PM Nistelrode

06-17226392
info@rsautomobielen.nl
www.rsautomobielen.nl

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

Broekhoek 52 Heesch
tel. 0412-451394

www.festontapijtenheesch.nl
festonheesch@tele2.nl

laar 63A - 5388 HC Nistelrode
Tel: (0412) 61 01 14
info@fietsplus-rini.nl
www.fietsplus-rini.nl

Hoogstraat 11 - 5384 BJ Heesch
Tel.: 0412 - 453608

FYSIOTHERAPIE 
HoogSTRAAT

Bosschebaan 78
5384 Vz Heesch

0412-456263

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
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WIJ WENSEN U EEN ZONNIG 2014
VRAAG VRIJBLIJVEND ADVIES EN JUISTE KEUZE ZONNEPANELEN

INFO@SW-PRODUCTS.NL - 0412-612012 - NISTELRODE

‘t Dorp 86a, Heesch, 0412-453333
www.dressup-instyle.nl

Wij wensen iedereen 

een ondernemend 2014
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AANHANGWAGENS
25 JAAR

Bosschebaan 80 - Heesch
0412-451066

www.petersaanhangwagens.nl

‘t dorp 10 - Heesch
0412 45 50 20

de Rank
Bloemen en 

woondecoraties

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692336

www. vanheijdendakkkappellen.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.

WomenWorks 
wenst u een 

gezond en goed 
gekleed nieuw jaar

Cereslaan 10a, Heesch

’t Dorp 40
5384 MC Heesch

‘t Dorp 70
5384 MC Heesch
0412-474000
info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

25 jaar kwaliteit bij Installatiebedrijf van dinther 
Open Dag 3 januari: Zilveren jubileum wordt gevierd, waarop het bedrijf zich presenteert en u informeert

Installatiebedrijf van Dinther is een 
Waarborg Installateur en heeft een 
brede basis, voor particulieren en 
MKB-bedrijven. Steeds meer par-
ticulieren en bedrijven willen voor 
(ver)bouw één aanspreekpunt heb-
ben, met eenduidige garantiestel-

ling. Al 25 jaar bouwt Installatiebe-
drijf van Dinther aan vertrouwen en 
kennis van alle installatiewerkzaam-
heden op het gebied van gas, wa-
ter, cv-installatie, sanitair, dakwerk, 
zinken goten, gevelbekledingen en 
installaties voor duurzame energie. 

Duurzaam
De toekomst zal ons steeds ver-
der brengen in de ontwikkelingen 
voor duurzame energiebronnen. 
De EPC-norm (Energieprestatie-
coëfficiënt) die gehanteerd wordt 
voor nieuwbouw en de energiela-

bels die gelden voor woningen bij 
de verkoop, zorgen ervoor dat aan-
nemers en woningeigenaren steeds 
bewuster worden van de noodzaak 
een energiezuinige woon-/werk-
omgeving te creëren. Hiervoor is 
volgens ralf van Dinther wel een 

flinke investering nodig, maar die 
investering betaalt zich terug. niet 
altijd in geld, maar wel in comfort 
en meerwaarde van het pand. Een 
warmtepomp verwarmt immers de 
ruimte in de winter en koelt in de 
zomer.

Mogelijkheden
Bij Installatiebedrijf van Dinther is 
heel veel kennis van traditionele 
installaties, maar ook van de in-
novatieve ontwikkelingen. Voor de 
traditionele installaties kunt u te-
recht voor reparatie en aantrekke-
lijke onderhoudsmogelijkheden van 
uw cv ketel. Voor de innovatieve 
installaties adviseren wij uw licht 
op te steken voor de toepassingen 
in nieuwbouw en bestaande bouw. 
In nieuwbouw is natuurlijk heel 
veel mogelijk. In bestaande bouw 
adviseert Van Dinther een hybride 
installatie, wat zoveel wil zeggen 
als een combinatie van een warm-
tepomp met een cv ketel en – liefst 
- vloerverwarming. Welke moge-

lijkheden er voor uw situatie zijn, 
daar kunnen ze bij Van Dinther pas 
een antwoord op geven als ze de 
situatie kennen. Om een idee van 
de mogelijkheden te krijgen, kunt u 
natuurlijk op 3 januari tussen 14.00 
en 17.30 uur een kijkje gaan nemen 

en meteen even hun kennis testen. 
U zult blij verrast zijn.

Veel kennis van de traditionele, maar ook van 
de innovatieve ontwikkelingen in installaties

Ralf van Dinther, huidige eigenaar en Gerrit van Dinther, oprichter Foto: Ad Ploegmakers Tekst Martha Daams

Advertorial

nIStELrODE – Het werktuigbouwkundige installatiebedrijf Van Dinther werd 25 jaar geleden door Gerrit 
van Dinther opgericht: “Installateur is een prachtig vak met een heel breed terrein aan mogelijkheden”, zegt 
hij. ralf, sedert 5 jaar eigenaar van het bedrijf vult aan: “Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande in de instal-
latietechniek, maar de oude technieken worden nog volop toegepast.”

Weverstraat 22 - 5388 PK Nistelrode - 
0412 - 612770 

www.vandintherbv.nl

GAS-WATER-C.V. -SANITAIR-DAKWERK

Ook kunt u in januari en 
februari gebruik maken van de 

jubileumactie. 
Bij aankoop van een vaillant 

cv-ketel krijgt u 12 jaar garantie 
voor slechts € 25,- 
(normaal € 200,-). 

Vraag naar de voorwaarden.

Ook kunt u in januari en 

AKtIE

Wij wensen 

iedereen 

een succesvol 

2014
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b o uW t
BERNHEZE uW BouWPERIKELEN IN BERNHEZE BouWt?

INFo@dEMooIBERNHEZEKRANt.NL

Een rondje op de bouw…

John F. Kennedystraat 58 • 5384 GE Heesch • T. 0412-451779

www.zwembadhetkuipke.nl

Het bestuur van ‘t Kuipke dankt 
de Rabobank Bernheze Maasland en haar 

leden voor de grandioze afsluiting van 2013. 
  

We wensen ieder een heel goed 2014 
en hopen dat we veel bezoek krijgen 

in ons verbouwde Kuipke! 
  

Bestuur ‘t Kuipke  

Hildebrandproject is letterlijk van oud naar nieuw 
De verkoop van de koopwoningen is begonnen en het bouwen van de eerste tien woningen aan het Narcisveld is gestart

Maasland (nu Mooiland) infor-
meerde de bewoners over de 
voorgenomen sloop van de wo-
ningen en de nieuwbouw die zou 
gaan plaatsvinden. De bewoners 
waren perplex. De huizen waren 
goed en de bewoners zaten heer-
lijk. In de zomer werd geluisterd 
naar de accordeonist die met zijn 
dochter melodietjes speelde, ze 

hielpen elkaar waar nodig en zelfs 
gingen sommige buurtgenoten 
met elkaar weekendjes weg. Het 
was zogezegd een ouderwetse, 
gezellige buurt.

Narcisveldje
Het narcisveldje ziet er misschien 
niet fraai uit, maar er hebben 
zich daar heel wat activiteiten 

afgespeeld. Het circus kwam en 
daardoor waren olifanten opeens 
zomaar levende dieren. De kin-
deren voetbalden er en speelden 
tikkertje. Er werden fietscrossba-
nen gemaakt en kuilen gegraven. 
Iedereen was er welkom. De afge-
vaardigden van de bewonerscom-
missie tegen de sloop van de ‘Hil-
debrandbuurt’, Jo raaijmakers, 

Kees Spierings en Jan van der 
Biezen, hebben heimwee naar die 
tijd. Sinds de aankondiging van de 
sloop is er acht jaar verstreken en 
vertrokken mensen uit de huizen. 

De huizen worden in fases ge-
sloopt en tot aan de sloop gebruikt 
voor tijdelijke woonvoorzieningen 
en zo werd de buurt toch anders. 

De plannen zijn nu definitief. De 
verkoop van de koopwoningen is 
begonnen en het bouwen van de 
eerste tien woningen aan het nar-
cisveldje is gestart. 

De bewoners van de Hildebrand-
buurt krijgen – gedeeltelijk - een 
tijdelijk onderkomen, tot ze weer 
op hun oude stek, in een nieuwe 

woning, terecht kunnen. Er zijn fo-
to’s gemaakt van de binnen- en de 
buitenboel, om vast te leggen wat 
moet blijven en wat mee verhuisd 
kan worden in het kader van de 
met Mooiland afgesproken zAV 
vergoeding (zelf Aangebrachte 
Voorzieningen). En er is een ver-
huisvergoeding vastgesteld. En 
straks? Straks verrijst er een hele 
nieuwe wijk van koopwoningen, 
huurwoningen en appartemen-
ten, dichtbij het centrum en met 
alle gerieven van de moderne tijd. 
De heren zijn tevreden.

HEESCH – Toen in 2005 de bewoners van de Hildebrandbuurt uitgenodigd werden om over de plannen voor de buurt te worden geïnfor-
meerd, dachten ze, ‘Ha eindelijk krijgen we dubbelglas en worden de huizen gerenoveerd’. Niets was minder waar.

Jo Raaijmakers, Kees Spierings en Jan van der Biezen van de bewonerscommissie Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

OLIFANTEN WAREN 
OPEENS ZOMAAR 
LEVENDE DIEREN

Bijzondere 
verhuizing
HEESCH – Met de herinrichting van 
het centrum in Heesch is niet al-
leen de bestrating gemoeid. Ook de 
prachtige moeraseiken en platanen 
moeten het veld ruimen. 

na jaren van schaduw en sfeer gege-
ven te hebben in het centrum, wer-
den vier moeraseiken en een plataan 
op 16 december uit hun – inmiddels 
te klein – plantgat gelicht en naar een 
plekje achter De Eijnderic getranspor-
teerd. Dit was een hele operatie, het 
ging immers om vier volwassen eiken 
en een plataan. 
Het verplaatsen van de vijf bomen is 
een proef. In het voorjaar zullen de 
bomen ongetwijfeld gewoon uitlo-
pen, dankzij de opgeslagen sappen in 
de stam. Pas in het najaar zal min of 
meer beoordeeld kunnen worden of 
de proef geslaagd is en of de bomen 
de ‘verhuizing’ overleefd hebben. 
Mocht blijken dat de meeste bomen 
de verhuizing doorstaan hebben, 
dan zullen van de prachtige bomen 
uit het centrum nog 50 bomen een 
ander plekje krijgen, ergens in Bern-
heze. Laten we hopen op een zacht 
voorjaar en een zomer met regelma-
tig een buitje.

Foto’s Ad Ploegmakers
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De koffi e staat 
voor u klaar!

Wĳ  zĳ n 
verhuisd

Voor al uw
BANKZAKEN

en al uw
VERZEKERINGEN

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Zelfstandig adviseur Regiobank
Weĳ en 19a Nistelrode
T 088-8000902 - F 088-8000901 
info@rivez - www.rivez.nl  
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Op zondag 5 januari zullen de 
koorleden zowel bij de eucharis-
tievieringen in Heeswijk in de St. 
Willibrorduskerk om 9.30 uur als 
in Dinther in de Servatiuskerk om 
10.30 uur aanwezig zijn om - na 
de eucharistieviering - hun lied ten 
gehore te brengen. Daarna zullen 
ze bij de uitgang met hun spaar-
potjes staan om de giften in ont-
vangst te nemen.

Op maandag 6 januari, de echte 
datum van Driekoningen, ver-
zamelen ze zich om 17.30 uur in 
het Willibrordcentrum te Heeswijk 
(naast de kerk) en, verkleed als ko-
ning, hun lied ten gehore brengen 
voor een jury, om vervolgens in 
groepjes een aangewezen wijk in 
te gaan en langs de deuren gaan 
met hun gezang. 
Als ze dan om 19.30 uur weer te-
rug zijn in het Willibrordcentrum 
kunnen ze het geld gaan tellen en 
horen wie de winnaar is. natuurlijk 
wacht hen daar een lekkere warme 
verrassing! 
Kinderen die niet bij het koor zijn 
en toch mee willen doen, kunnen 
zich opgeven bij Peter Smulders, 
telefoon 0413-292169. Voor ge-
detailleerde informatie zie 
www.kinderenvanviljoenskroon.nl.

jeugdkoor oP-MAAt 
zingt met driekoningen

Muziekinstrumenten
Pro-Audio - Accessoires 
Reparatie - Onderdelen

Openingstijden:
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 13:00 - 17:00
Woensdag: 13:00 - 17:00
 

Spoorlaan 30 Schijndel 
www.muziekserviceschijndel.nl 

073-7370177

Donderdag: 13:00 - 20:00
Vrijdag: 13:00 - 17:00

Zaterdag 13:00 - 16:00

HEESWIJK-DIntHEr - Traditiegetrouw zingen de kinderen van Jeugd-
koor ‘OP-MAAT’ uit Heeswijk-Dinther met Driekoningen. Zij doen dat 
niet voor zichzelf of voor hun koorkas, maar voor de kinderen uit Vil-
joenskroon in Zuid-Afrika. 

Sleetjes, snowboots, schaatsen en nog veel meer...
Graag tot ziens bij VanGe� enshop

www.vangeffenshop.nlwww.vange� enshop.nl

Sleetjes, snowboots, schaatsen en nog veel meer...

www.vange� enshop.nl
LAAT DE WINTER MAAR KOMEN!

natuurlijk gebeurt dat in de huis-
kamer van nistelrode, het Cultu-
reel Centrum nesterlé, daar wordt 
een concert verzorgd met als the-
ma ‘Back to the Eighties’. Het lijkt 
ons onwaarschijnlijk dat u niet één 
van de nummers herkent! Maar 
eerst trapt de slagwerkgroep  af. 
zij musiceren niet alleen op trom-

mels, maar ook op tal van andere 
instrumenten.
na het concert wordt in de foyer 
op een gezellige manier het nieu-
we jaar ingeluid.
We hopen dat jong en oud naar 
het nesterlé komt om elkaar op de 
eerste zondag van het nieuwe jaar 
te ontmoeten. 

zondag 5 januari
Cultureel Centrum nesterlé
Aanvang: 11.00 uur
toegang is gratis.

Nieuwjaarsconcert Fanfare St. Lambertus 
nIStELrODE - 2013 was een geweldig jaar voor Fanfare St. lamber-
tus, met natuurlijk als hoogtepunt ‘Night of the Music’. Twee avonden 
bruiste sporthal De Overbeek van muziek en dans. Om het jaar 2014 
goed te beginnen samen met de inwoners van Nistelrode, geven ze een 
gezellig nieuwjaarsconcert.

Meer Sports biedt vanaf 2014 heel veel MEER

De 27-jarige Wendy van der Meer 
is constant actief om Meer Sports 
verder te ontwikkelen. Enthousiast 
vertelt ze: “Onze trainers worden 
continu bijgeschoold. Dat moet 
ook om regelmatig nieuwe activi-

teiten aan te kunnen bieden.” Een 
van de nieuwe activiteiten dit jaar 
is Bootcamp indoor. 

Wendy legt uit: “De naam ver-
raadt al waar Bootcamp voor staat: 

intensief bezig zijn met conditie en 
gezondheid. Ook intensief maar 
dan als combinatie van aerobics 
en oefeningen is: Bodyattack. Bij 
beide trainingen bouw je kracht en 
uithoudingsvermogen op.”

BEWUST ZIJN VAN JE lICHAAM
Voor wie niet zo van workouts 
houdt is er Do-In Yoga. “Do-In 
Yoga is de ideale manier om via 
ademhaling, strekkingen en an-
dere natuurlijke oefeningen te zor-
gen voor een goede doorbloeding 
en meer ontspanning. Je maakt als 
het ware contact met je lijf. Dat 
klinkt misschien zweverig maar dat 
is het zeker niet”, lacht Wendy.

KIDS-DANSTAlENT
Speciaal voor kinderen biedt Meer 
Sports al diverse activiteiten van 
Peuterdans tot zumba-kids en 
Kicking-kids. Omdat dansen te-
genwoordig bij de jeugd weer erg 
populair is, komt Meer Sports met 
iets nieuws. “Voor kinderen die 
echt fanatiek zijn op het gebied 
van dansen en hun talent willen 
meten met anderen is er het De-
mo-team: een team met kinderen 
van 7 tot 11 jaar dat deel gaat ne-
men aan wedstrijden.“ 

SMAll GrOUP TrAINING
“We gaan in 2014 ook door met 
Small Group training, waarbij 
mensen in een groep van maxi-
maal 8 personen wekelijks trai-

nen, onder begeleiding van een 
personal trainer. Daarbij krijgen 
ze ook een persoonlijk voedings-
schema (Body Support) en voort-
gangsgesprek. Daarnaast blijft het 
‘gewone’ fitness erg populair. We 
hebben de indeling van de fitness-
ruimte aangepast, waardoor we nu 
ook de mogelijkheid hebben voor 
circuittraining. Je kunt dan in een 
volgorde een rondje maken en zo 
alle spiergroepen trainen”. licht 
Wendy toe.

VEIlIGHEID EN GEZEllIGHEID
Meer Sports is dus volop in bewe-
ging. Onlangs hebben alle trainers 
nog een AED- en reanimatietrai-
ning gehad en is er een AED appa-
raat aangeschaft. Wendy besluit: 
“Veiligheid en gezelligheid staan 
bij ons voorop. Klanten moeten 
zich hier thuis voelen en die trai-
ning of begeleiding kunnen vinden 
die het beste bij hem of haar past. 
Daar helpen we de klant graag 
bij.”
Kijk voor de activiteit die bij jou 
past op www.meersports.nl en 
ontdek de leuke nieuwjaarsacties.

‘t Vijfeiken 14
5384 ES Heesch
0412-404474
infoheesch@meersport.nl

HEESCH – Sport & Healthclub Meer Sports heeft in haar jonge bestaan van 2,5 jaar haar ac-
tiviteiten steeds verder uitgebreid. Ook voor het komende jaar staan er een aantal nieuwe 
trainingen op het programma. Wendy van der Meer is sinds 2011 eigenaresse van Meer 
Sports in Heesch. 

Advertorial

Enthousiaste sporters blijven goed in conditie met Meer Sports

‘KLANTEN MOETEN 
EEN TRAINING 
OF BEGELEIDING 
VINDEN DIE HET 
BEST BĲ  HUN PAST’

Jubileumactie  januari / februari 
ACTIE bij aankoop van een vaillant cv ketel 
12 jaar garantie voor slechts € 25,- * 
normaal € 200,- 
*alle prijzen ex. btw.

Weverstraat 22  - 5388 PK Nistelrode - 0412 - 612770 

www.vandintherbv.nl

GAS-WATER-C.V. -SANITAIR-DAKWERK
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Langenhuizen is gevestigd in 
Heesch en heeft daarnaast nog 
een vestiging in Cuijk. Het bedrijf 
van vele markten thuis. Er wordt 
glas geleverd aan particulieren, 
maar ook bedrijven weten Lan-
genhuizen te vinden. zo leveren 
ze o.a. kogelwerend, warmte-/
zonwerend en brandwerend glas. 
Bij storingen of calamiteiten staat 
de 24-uurs dienst klaar om uit te 
rukken en het glas te vervangen. 
Maar ook in het interieur weet 
Langenhuizen zijn steentje bij te 
dragen met bijvoorbeeld hardgla-
zen deuren, puien, spiegels en glas 
in lood.

HVCH D6 bestaat dit seizoen uit 

14 jongens. De ploeg begon het 
seizoen sterk. Het zwaluwtoer-
nooi werd gewonnen, bij de na-
jaarscompetitie eindigden ze op 
de 5e plaats en in de bekerwed-
strijden werd de 3e ronde behaald. 
De opkomst bij de trainingen en 
wedstrijden is zeer goed. Als in de 
voorjaarscompetitie net zo hard 
gewerkt wordt als in de najaars-
competitie en de inzet in de 1e 
helft wordt wat beter, dan kunnen 
ze waarschijnlijk hoog eindigen. Bij 
de wedstrijden komen vaak veel 
ouders kijken en ook daar is de 
sfeer prima.
In de winterstop hebben de jon-
gens op eigen initiatief besloten 
om door te voetballen in de zaal. 

Glasspecialist 
verbindt zich aan HVCH d6

voetbal

HEESCH - De jongens van de D6 zijn verrast met compleet nieuwe 
voetbaltenues en trainingspakken door langenhuizen Glasspecialisten.
langenhuizen is al langere tijd bekend als sponsor van HVCH. Nu prijkt 
ook op de shirts van de D6 hun naam en verschijnt dit team bij wed-
strijden netjes aan de start.

Nieuwjaarsreceptie HVCH
HEESCH - Het bestuur van HVCH nodigt alle leden, sponsoren, toeschouwers en overige belangstellenden 
uit voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari. Deze middag zullen de jubilarissen gehuldigd worden 
en zal de nieuwe verenigingsman/-vrouw bekend gemaakt worden. Wij heten u graag welkom vanaf 15.00 
uur op Sportpark De Braaken in Heesch.

Benefietwedstrijd SV Hedilo

Al vanaf het begin stroomde het 
cultureel centrum Servaes vol met 
geïnteresseerden die de 14-jarige 
Iris een warm hart toedroegen. tij-

dens de benefietwedstrijd waren 
alle schietbanen geopend en kon-
den de 150 aanwezigen proberen 
om van tien meter afstand een 

perfecte tien te schieten. terwijl 
de persoon met nummer negentig 
mocht gaan schieten, moest num-
mer 104 nog een hele tijd te wach-
ten in de rij. En achteraan de rij had 
Frans Jacobs het maar wat druk 
met de verkoop van kaarten die 
worden gebruikt voor het teiler-
schieten. Volgens Jacobs bedroeg 
de wachttijd soms wel anderhalf 
uur. De dertig vrijwilligers van de 
vereniging zetten ieder hun beste 
beentje voor om de dag succesvol 
te laten verlopen.

Hedilo organiseerde de wed-
strijd om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor Iris, die lijdt aan 
een zeldzame energiestofwisse-
lingsziekte. Het ingezamelde geld 
wordt gebruikt voor onderzoek 
naar medicijnen. 

schieten

HEESWIJK-DIntHEr - De benefietwedstrijd van schietsportvereniging 
Hedilo voor Iris van Oosterhout van zaterdag heeft zo’n € 3000,- opge-
leverd. Hedilo ging aanvankelijk uit van een opbrengst van € 1000,- en 
volgens Frans Jacobs van de vereniging blijft het geld nog steeds bin-
nenstromen. 

HKK Nistelvorst en haar activiteiten

‘Stripverhaal’ erfgoed leren lezen 
in de heemkamer van nistelrode. 
HKK nistelvorst houdt op woens-
dag 8 januari haar eerste lezing van 
2014. Met een revolutionaire kijk 
op ons erfgoed, gooit rien de Vis-
ser uit Heeswijk met zijn presenta-
tie ‘Blik op de Plek’ de knuppel ik 
het ‘monumentenhok’. Als alterna-
tief voor een ’enge’ monumenten-
zorg die het domein is van specia-
listen, pleit hij voor een brede kijk 
op al het erfgoed, dat samen het 
karakter van elk dorp uitmaakt en 
waarbij iedereen zich betrokken zal 
voelen. Daarvoor moet je volgens 
hem, net als in de natuur, gaan 
denken in biotopen, plekken leren 

lezen en hun historie ter plekke af-
leesbaar houden. Dat vraagt om 
flexibiliteit en creativiteit. De pre-
sentatie in de vorm van een soort 
stripverhaal, toont veel prikke-
lende beelden, van noordbergum 
tot nistelrode en vindt plaats in 
de heemkamer van de nistelvorst, 
Maxend 3 te nistelrode. Aanvang 
20.00 uur. Ook niet-leden zijn van 
harte welkom; zij betalen € 2,50, 
inclusief koffie/thee. 

Programma 2014
5 februari: jaarvergadering
5 maart: de Osse bende, 
Adriaan Sanders uit Uden
2 april: buurtavond

26 april: excursie Erfgoedlokaal 
Haren
7 mei: de bevrijding van oostelijk 
noord-Brabant, ruud Wildekamp 
uit Gemert
4 juni: de Vestingdriehoek 
Gorinchem, Woudrichem-
Loevestein, Fort Vuren als deel 
van de Hollandse Waterlinie, 
Stichting Menno van Coehoorn 
(onder voorbehoud).
8 & 9 juni: tentoonstelling 
beeldende kunst 
21 juni: heemreis naar Gorinchem 
en Woudrichem
3 september: buurtavond
13 &14 september: 
Open Monumentendag 
27 september: excursie Kilsdonkse 
Molen
1 oktober: terugblik op airstrip 
B88 Heesch, 70 jaar later, 
Harrie van Grinsven uit nistelrode
5 november: thema-avond 
‘Vis moet zwemmen’ 
17 december: kerstviering

nIStELrODE/VOrStEnBOSCH - HKK Nistelvorst organiseert door het 
jaar heen zeer interessante lezingen, tentoonstellingen, excursies en 
andere activiteiten. Alle activiteiten, met uitzondering van de Heem-
reis, zijn gratis voor leden. Niet-leden betalen voor de publieksacti-
viteiten een bijdrage, die per activiteit wordt vastgesteld. De kosten 
van het lidmaatschap bedragen € 20,- per jaar en € 15,- per jaar voor 
het 2e lid uit hetzelfde huishouden. Aanmelden: rien van de Graaf: 
06-33587468, secretaris@nistelvorst.nl of op maandagavond in ons 
Heemhuis, Maxend 3 te Nistelrode.

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Faya Shop
uw winkel voor huisdecoratie,

relatiegeschenken en
feestartikelen.

 
Een cadeau hoeft niet duur te zijn.

John F. Kennedystraat 3a - 5384 GA Heesch - 0412-474773 - www.fayashop.nl

We hopen u te verwelkomen 

in onze smaakvolle winkel

www.mooihdl.nl
INfoRmEERt, boEIt 
EN INtEREssEERt

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart
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Bernheze sportief

Bridgeclub De Klotbeek 
verrast twee leden met KEI-onderscheiding

Zij ontvingen uit handen van de 
voorzitter van het District Maas-
land en Meierij, de heer F. Imhof 
deze bijzondere onderscheiding 
voor hun verdiensten voor BC De 
Klotbeek in het bijzonder en de 
bridgesport in het algemeen.
Mevrouw Haeve is al vanaf de 
oprichting van de vereniging in 

1993 één van de stuwende krach-
ten achter het succes van de ver-
eniging. Zij is de organisatrice die 
– mede - zorgde voor het grote 
succes bij de vele drives en de 10-, 
15- en 20-jarige jubileumfeesten. 
Daarnaast was en is zij als pen-
ningmeester een goede beheerster 
van de ‘schatkist’.

De heer Van de Dungen was ja-
renlang als voorzitter van de 
Wedstrijdcommissie en later als 
voorzitter van de vereniging een 
bestuurder die boven de partijen 
stond. BC De Klotbeek heeft veel 
aan Wim van de Dungen te dan-
ken.
Het huidige bestuur is dan ook ont-
zettend blij dat haar voordrachten 
tot toekennen van een ‘KEI’ door 
de NBB zijn gehonoreerd. Zie ook 
www.deklotbeek.nl voor meer in-
formatie en foto’s. Daar kunt u ook 
terecht om zelf te gaan bridgen.

bridgen

HEESWIJK-DINTHER – Eind december 2013 zijn twee leden van BC De Klotbeek door de NBB onderscheiden 
met een ‘KEI’ voor hun verdiensten. Het zijn Annie Haeve, penningmeester en Wim van de Dungen, voorma-
lig voorzitter van de bridgeclub.

Locatie: De Pas in Heesch - Open: van 10u tot 17u - Entree: 2,50 euro

18 en 19 januari 2014

Futsaltoernooi Gebr. Dijkhoff
Zaalvoetbaltoernooi in sporthal De Zaert zorgt voor sportieve strijd

Na twintig wedstrijden, verspreid 
over twee dagen, waren de vier 
halve finalisten bekend. In de eer-
ste halve finale speelde hoofdklas-
ser Schijndel tegen tweedeklasser 
Erp. De ploeg uit Schijndel was 
duidelijk de sterkste en mocht zich 
na een eclatante 7-1 overwinning 

opmaken voor de finale. De ver-
rassende nummer 2 uit poule A, 
Venhorst, liet zich opnieuw van 
zijn sterkste kant zien en versloeg 
in de andere halve finale de win-
naar van poule B, Prinses Irene. 
Thijs van Sleeuwen was met 3 
goals zeer belangrijk tijdens de 

1-4 overwinning tegen de twee-
deklasser uit Nistelrode. De finale 
was dus een herhaling van de pou-
lewedstrijd op vrijdagavond, die 
Schijndel eenvoudig met 8-2 wist 
te winnen. De finale ging echter 
lang gelijk op. Venhorst hield het 
veld erg klein en verdedigde sterk, 
waardoor de kansen schaars wa-
ren. Randy Thenu wist na 5 minu-
ten vanuit een moeilijke hoek de 
score te openen en in de slotfase 
bepaalden de gebroeders Egmond 
en Sven Blummel, middels enkele 
fraaie combinaties de eindstand op 
een verdiende 4-0.
De organisatie kijkt terug op een 
geslaagde derde editie van het 
Gebr. Dijkhoff Futsaltoernooi, met 
spannende wedstrijden, goede 
scheidsrechters, mooie goals, veel 
bezoekers en Schijndel als terechte 
winnaar. De organisatie bedankt 
de deelnemende teams, de spon-
soren en vrijwilligers die dit toer-
nooi mede tot een succes hebben 
gemaakt. Graag zien we iedereen 
daarom eind 2014 weer terug voor 
een volgende editie van het Gebr. 
Dijkhoff Futsaltoernooi!

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Tussen kerst en oud en nieuw was sporthal De Zaert in Heeswijk-Dinther het decor 
voor aantrekkelijk zaalvoetbal vanuit de regio. Tien voetbalverenigingen, die normaal gesproken hun kun-
sten vertonen op het veld, streden tijdens de derde editie van het Gebr. Dijkhoff Futsaltoernooi tegen elkaar 
in de zaal. Op vrijdagavond openden Heeswijk en Nooit Gedacht met een aantrekkelijke pot zaalvoetbal het 
toernooi en vele spannende en doelpuntrijke wedstrijden zouden volgen. 

AB Reflex
AquaRest
Ari-Jenne Bloemsierkunst 
 (Nistelrode en Heesch)
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen Oss
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke 
 van der Stappen
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars en 
 Adviseurs BV
Bevers Installatie Techniek
Bevers Steencentrum
Bikers
Bouwbedrijf T. Verstegen
Brasserie ‘t oude Raadhuis
C. van Lieshout en Zn BV
C1000 Wiegmans
Cafe ‘t Tramstation 
Café De Snor
Café Zaal D’n Haon
Café Zalen ‘t Tunneke
Café-Zaal Elsie
Cafetaria Tramplein
CDA Bernheze
Centrum Maia
Chris van Velzen Aanhangwagens
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
Dierenartsenpraktijk Bernheze
DIO  The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
DTG-kaarsen
Eetcafé ‘t Pumpke 
Erwin van Lee Stukwerken
Fa v.d. Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Fransen Accountancy & Advies
Fysiotherapie Hoogstraat 
Gaaf Grafisch Nistelrode
Galerie Bernheze
Geurts Mengvoeders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak 

Ceelen
HA van Boxtel & Zn BV
Hanegraaf Verhuur
Health Center Nistelrode
Heerkens groente en fruit BV
Hoes Projectstoffering
Hoogstede Optiek & Horen
Houthandel van der Heijden
Houthandel W. Jacobs BV
Hullie Speelboederij
Ingrid Gewichtsconsulente
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf Van Dinther
Intense Skin en Body Improvement
Jack Martens Tweewielers
Jacobs en Jacobs Woonsfeermaker
John’s Woondesign
Kampeerboederij De Vrije Lust
Kantoor Boekhandel Ceelen

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan met een 
bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale 
snelweg. Om deze als startpagina in te stellen, klik rechtsboven in de hoek 
op een van de sites WWW.MOOINISSEROI.NL - 
WWW.MOOIHEESCH.NL – WWW.MOOIHDL.NL

Kapsalon Denise
Kapsalon van Dinther
Karting Paradise
Karwei 
Kinderdagverblijf Pippi
Kinderopvang De Benjamin
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinaanleg VOF
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hoveniers BV
Logopedie Heesch
Losdoorhetbos.nl
LTL Investment BV
Maas & van Oss 
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
Mandalart
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meersports Sport en Healthclub
MG-Service
Nelissen Dranken
OOvB
Orangerie van Tilburg
Pannenkoekenhuis Heesch
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s 
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Raamdecoratietotaalmarkt.nl
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Restaurant - Zaal de Hoefslag 
Rijschool Nistelrode
Rivez
Running Therapie Bernheze
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven
Strijbosch Store
‘t Bomenpark 
Tekenburo Verkuijlen
ToBme Fashion
Transport A. van den Elzen
U.C.E. Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtelgroep
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Geffenshop
Van Mook, de Echte Bakker
Van Schaijk Aanneem- & 

Transportmaatschappij BV
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest en Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg online
Van Tuyl Metaalrecyling
Van Uden Bouwservice
VB Betonboringen & Sleuvenzagen 
Venwico Schilderwerken 
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
Women Works
Zin in een feestje

Startpagina’s waarmee u snel naar het weer, de radio online, route-
map, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern klikt. De steun van de 
bedrijven geven een gratis podium online voor alle verenigingen 
en stichtingen. Onderstaande bedrijven steunen deze websites:

DE KERNEN VAN MOOIBERNHEZE
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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

E V E N E M E N T E N
3 jaNuaRI 

Gympoint: voetballen
Locatie: Sporthal ’t Vijfeiken 
heesch

Gympoint: zwemmen
Locatie: health Center nistelrode

jeugd hussel-en filmmiddag
Locatie: TC Telro nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvb adviseurs 
en accountants nistelrode

jubileum Installatiebedrijf 
Van Dinther
Locatie: Weversstraat 22 
nistelrode
Pagina 18

publieksavond Halley
Locatie: halleyweg 1 heesch

4 jaNuaRI 

Kerstboomverbranding
Locatie: hoogbroeksesteeg 
nistelrode
Pagina 13

flessenactie scouting 
maria Ceti
Locatie: nistelrode
Pagina 12

prinsenbal met onthulling
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

5 jaNuaRI 

Ernst en bobbie - 
Doe je mee op zee-show
Locatie: De Pas heesch

Nieuwjaarsreceptie HVCH
Locatie: Sportpark De braaken 
heesch
Pagina 22

Nieuwjaarsconcert 
fanfare st. lambertus
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 21

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes

jeugdkoor op-maat 
zingt met Driekoningen
Locatie: heeswijk-Dinther
Pagina 21

prinsenreceptie
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

6 jaNuaRI 

jeugdkoor op-maat 
zingt met Driekoningen
Locatie: heeswijk-Dinther
Pagina 21

Yoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

7 jaNuaRI 

Verdiepingsavond 
Christendom
Locatie: Petrus emmaus Parochie 
heesch
Pagina 4

Cursus persoonlijke en 
Intuïtieve ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia 
Palmenweg 5 nistelrode

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

Yoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

Nieuwjaarsreceptie D66
Locatie: eetcafé ‘t Pumpke 
nistelrode

8 jaNuaRI 

Gratis inloopspreekuur 
kennis en ondersteuning
Locatie: Van Soest & Partners 
Cereslaan 4 heesch
Pagina 6

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 nistelrode

HKK Nistelvorst: 
blik op de plek
Locatie: heemhuis nistelrode
Pagina 22

9 jaNuaRI 

Workshop mandalatekenen
Locatie: blauwesteenweg 38 
nistelrode

onderonsje loosbroek 
over thuiszorg
Locatie: Steunpunt D’n hoek 
Loosbroek

Nieuwjaarsbijeenkomst
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

Kaartverkoop pronkzitting
Locatie: rainbowcentre 
nistelrode

10 jaNuaRI 

teenageparty 12+
Locatie: Lunenburg Loosbroek

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode

Kerstboomverbranding
Locatie: Vorstenbosch 
Pagina 13

11 jaNuaRI 

Rondje Doe maar
Locatie: De Pas heesch

Expositie Geeske bangma
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

jeugprinsonthulling
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

Kerstboomverbranding
Locatie: Schoonstraat heesch
Pagina 13

Kerstboomverbranding
Locatie: heeswijk-Dinther en 
Loosbroek
Pagina 13

12 jaNuaRI 

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes

Expositie Geeske bangma
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

Gildemis
Locatie: Vorstenbosch

13 jaNuaRI 

alzheimer Café
Locatie: Sint barbaraplein 6 Oss

Yoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

14 jaNuaRI 

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

onderonsje Heeswijk 
over thuiszorg
Locatie: bernrode 
heeswijk-Dinther

Yoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

15 jaNuaRI 

Cursus Voetreflexmassage
Locatie: Centrum Maia de 
Palmen 5 nistelrode

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 nistelrode

lezing mieke van der 
Velden
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

Kaartverkoop pronkzitting
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

16 jaNuaRI 

Dubbelcabaret - maartje 
en Kine & Dian liesker
Locatie: De Pas heesch 

badminton introductie-
toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken 
heesch

Nisseroise Kletsavond
Locatie: Party Centrum 
‘t Maxend nistelrode

lezing Gerechtigheid 3
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

17 jaNuaRI 

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode

Cursus metamorfose-
massage
Locatie: Centrum Maia 
De Palmen 5 nistelrode

18 jaNuaRI 

Yoga workshop
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

19 jaNuaRI 

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes

Concert stanza
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

20 jaNuaRI 

Cursus Voetreflexmassage
Locatie: Centrum Maia de 
Palmen 5 nistelrode

Yoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

21 jaNuaRI 

Cursus persoonlijke en 
Intuïtieve ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia 
Palmenweg 5 nistelrode

Yoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

22 jaNuaRI 

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 nistelrode

Koffie-/informatiemiddag 
over dementie
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

23 jaNuaRI 

Workshop mandalatekenen
Locatie: blauwesteenweg 38 
nistelrode

lezing bart Ebbinge
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch


