
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 
Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 
11.00 tot 13.00 uur.
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

GSM/iPhone reparaties 
en accessoires!
iPhone Glas Reparatie? 
Klaar terwijl u wacht!
www.b2ctelecom.nl
Bezoekadres: Industrieterrein Eeneind II
De Tienden 26 B, 5674 TB Nuenen
Telefoon 040-2846566

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen 
T. 040 284 3106

logo_50x35mm.indd   1 22-11-10   14:08

Maakt uw interieur compleet!
  

Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

Inclusief glaszetten
Tel. 040-2430336 / Mobiel 06-15536122

Helaas moet ik u mededelen dat ik wegens 
ziekte genoodzaakt ben te stoppen met werken. 

Via deze weg wil ik al mijn klanten bedanken 
voor het vertrouwen dat u al die jaren in mij 

hebt gesteld.

Wij wensen al onze klanten 
een gelukkig en gezond 2011.

Voor al uw schilderwerk inclusief glaszetten 
verwijs ik u naar mijn collega B.J. Franke.

TEL. 040-7879759
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‘Bliejkbakkes’
is mooiste 
Nuenens 
dialectwoord 
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 KOSTEN   BESPAREN ?

WINTERBEURT
Breng uw machine of maak een afspraak voor transport.

Kijk op onze website voor de 
mogelijkheden & prijzen.

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

vdwiel
    gremac

Tuin-Park & Golfmachines - Beekerheide 32 - Beek en Donk - 0492-464162

www.vdwielgremac.nl

Geslaagd
Geslaagd aan de Universiteit van 
Tilburg. Thomas heeft de studie 
Supply Chain Management met 
succes afgerond.

Thomas van harte gefeliciteerd

Harrie, Jet Ramon 
Emiel, Milou

Openingstijden: 
Vrijdag     08.00 tot 19.00 uur 
Zaterdag  08.00 tot 17.00 uur 

Prins CreHansa met 
adjudanten Vertier en 
Vermaak willen knallen
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen zaterdagavond werd even na 23.00 uur in een volgestroomd 
Klooster het prinselijk trio gepresenteerd voor het komende carnaval. Eer-
der op de avond werd afscheid genomen van prins BimBam en adjudant 
Klokje. Zij werden bedankt voor hun inzet voor het Nuenens carnaval en 
voor hun spontane deelname daaraan. De Oud-prinsen en Oud-adjudan-
ten ontfermden zich daarna over hun nieuwe leden.

Eindelijk konden de geruchten die al 
wekenlang circuleerden, ontzenuwd 
worden. Achter Prins CreHansa gaat 
de 39 jarige Hans Kuijten schuil. In het 
dageljks leven eigenaar van zijn bedrijf 
Hans Kuijten World of Creation. Het 
bedrijf zoekt op een creatieve manier 
oplossingen voor concepten of pre-
sentaties in de breedste zin des 
woords. Het interieur  van de Nue-
nense Auberge Vincent bijvoorbeeld 
is uit zijn brein ontsproten.
Daarnaast heeft hij vele vaste klanten 
die regelmatig van zijn creativiteit ge-
bruik maken. Hans is 39 jaar, getrouwd 
met Dimphi en heeft 2 dochters, Rosa 
(9) en Sascha (7).
Adjudant Vermaak is in het dagelijks 
leven Arno Verhallen die als consul-
tant bij HVL zijn boterham verdient. 
Hij is 38 jaar en getrouwd met Wies. 
Zij hebben 2 zoons,  Timo (3) en Jens 
(1).
Adjudant Vertier is William Verhallen 
en hij bakt brood bij Bakkerij Verhal-
len. Hij is 40 jaar en gelukkig getrouwd 
met Myriam. Zij hebben 2 zoons, Rick 
(13) en Sven (11).

Toen op een mooie zomeravond afge-
lopen juni de toenmalige Prins Bim-
Bam  binnenliep met vragen voor een 
ontwerp voor Ameezing Nuenen, had 
Hans Kuijten al vlug in de gaten dat 
het ergens anders over ging. Namens 
de Prins Keuze Commissie werd er ge-
vraagd eens na te denken over het toe-
komstige Prinsenschap. Hans moest 
samen met zijn adjudanten Arno en 
William echt wel even alles op een rij 
zetten. Ook hun partners spraken (zo-
als het drietal zelf beaamde) wel dege-
lijk een woordje mee. Er moet 
tenslotte veel geregeld worden o.a. 
met oppas, werk en vrije dagen.

De zonen van Theo Verhallen en de 
zoon van Rens Kuijten kennen elkaar 
al vanaf de peuterschool en waren het 
vlug met elkaar eens. Ze houden wel 
van een feestje,  zijn erg carnavalsmin-
ded en vierden het feest heel vaak en 
intens bij de eerdere Zwaan, het hui-
dige Ons Dorp.

Hun motto is ’Mooier wor ut nie’. Zij 
gaan voor een carnaval met en vooral 

tussen alle Nuenenaren met heel veel 
humor.
Daarnaast wil Prins CreHansa zijn 
ontwerp- en organisatietalent graag 
gebruiken om enkele activiteiten nog 
aansprekender te maken. De geoliede 
Prinswisseling rondom een circustent 
die werd neergelaten is hier zo’n voor-
beeld van. De verschillende perfect 
acterende acteurs, deden denken aan 
een ’Cirque du Soleil’ show (dat trou-
wens ook een klant van Hans is). 
Daarnaast denkt hij  aan een restyling 
van het decor bij bijvoorbeeld de 
pronkzitting. Dit alles wel in het raam 
van de mogelijkheden samen met de 
vele vrijwilligers die achter de scher-
men jaarlijks acteren. De enorme or-

Het prinselijk trio achter de tekentafel.
Links Adjudant Vertier, midden Prins CreHansa en rechts Adjudant Vermaak. 

Het Prinselijke trio.                  Foto: Studio John Geven

ganisatie bij De Dwèrsklippels samen 
met de talloze commissies hebben nu 
al veel indruk gemaakt op het Prinse-
lijk trio.

Tilly Zegers leefde zich uit bij het ver-
vaardigen van de kleding voor het trio 
en Marjolein Thomassen hielp Prins 
CreHansa uit de nood bij het maken 
van de steek. De partners van het trio 
zullen voor zover de mogelijkheden 
dat toelaten, het plaatje completeren 
in dezelfde kleuren. Het energieke trio 
sluit eensgezind af met de belofte dat 
zij bij het 55 jarig bestaan van De 
Dwèrsklippels er echt iets moois van 
willen maken met nog iets meer ca-
chet en smoel. Zij willen knallen.

Woon Initiatief Nuenen wint 
Smart Homes award
Door Melanie Dumay

Alsof ze de jaren waarin ze moesten wachten op hun eigen huis, waar ze 
zelfstandig maar onder begeleiding kunnen wonen, zijn vergeten. Zo blij 
zijn de 18 jongeren met een functionele beperking die afgelopen zomer in 
hun “eigen paleisje” gingen wonen. Ook de betrokken partijen; voorzitter 
Ton Kox, woningbouwvereniging Helpt Elkander, Van Keulen Elektrotech-
niek en Simac zijn zeer tevreden over dit prachtige project dat voorzien is 
van moderne aanpassingen en intelligente toepassingen voor haar bewo-
ners. Als grote blijk van waardering en bewondering voor het innovatieve 
karakter van de huizen won dit project afgelopen week de Smart Homes 
Award van Stichting Smart Homes. Deze stichting streeft naar meer aan-
dacht en erkenning voor intelligente, efficiënte en vooruitstrevende pro-
jecten op het gebied van Domotica. 

Uniek
De woonvorm, elke bewoner leeft 
zelfstandig in een eigen appartement, 
het collectief beschikt 24 uur per et-
maal over hulp en zorg - is vanwege 
het grote aantal en de gekozen nieuw-
bouw uniek in Nederland. En dat bleef 
ook de wereld niet onopgemerkt; het 
WIN project is vanuit de Provincie 
Noord-Brabant gepresenteerd in New 
York. Van de vier genomineerden 
kreeg het WIN project deze award en 
daarmee waardering en eeuwige 
roem. Een award om trots op te zijn, 
niet alleen in het Nuenense maar ook 
in het, tot onlangs slimste regio verko-
zen, Brabant. 

Betrokkenheid
Alle meewerkende partijen, als ook de 
jongeren zelf, hun ouders en omge-
ving zijn gedurende jaren betrokken 
geweest bij dit project. Met elkaar 
hebben ze de schouders eronder gezet 

zodat dit WIN huis er kon komen. En 
zo geschiedde afgelopen zomer. Aan 
het Jo van Dijkhof opende Erica Terp-
stra afgelopen september deze wonin-
gen officieel. Met veel enthousiasme 
en met steun van diverse partijen, 
hebben de bewoners hun eigen paleis-
je ingericht, evenals de gezamenlijke 
ruimtes. De gezamenlijke verbintenis 
blijkt ook uit het opgezette WIN –tv 
project. De bewoners hebben geleerd 
om films te maken met een camera. 
Op maandag 28 november zijn zij al-
len aanwezig op het congres van de 
Provincie Noord Brabant in het Wil-
lem II stadion in Tilburg om hier ver-
slag van te doen. 

Op deze manier hebben de bewoners 
hun eigen werkzaamheden die hen 
bindt, enthousiasmeert en een trots 
creëert. En dat samen met het hebben 
van de Award; slimme technieken in 
één huis; in ons Nuenen. 

Sint op Inloop?
Het gerucht gaat dat de Goed 
Heilig Man op de Inloop van 

5 december zal komen. 
De Werkgroep Leefbaarheid 

 Gerwen (WLG), die de wekelijkse 
Inloop op maandag van 13.30 uur 
tot 15.00 uur in de parochiezaal 
van de Clemenskerk organiseert, 

kan het gerucht bevestigen 
noch ontkennen. 

Bij navraag wist men alleen te 
melden dat bezoekers op die dag in 

gepaste sfeer ontvangen worden.
En dat geldt, zoals alle andere 
weken, voor alle Gerwenaren.

Station 
Charlotte

I.v.m. Sinterklaas is er 
komende zaterdag 3 december 

geen programma.



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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Het is niet toegestaan om grof huishoudelijk afval op een andere dan 
de hiervoor beschreven wijze aan te bieden of te storten. De gemeen-
telijke opsporingsambtenaren treden op als er sprake is van een af-
valdumping. De regels over afval zijn na te lezen in de afvalstoffenver-
ordening. 

Standplaatsen
Voor het innemen van een standplaats hebt u een vergunning nodig. 
Wij hebben in onze gemeente specifieke standplaatsen aangewezen 
waarvan u, met vergunning, gebruik kunt maken. Hierdoor borgen wij 
de verkeersveiligheid, maar voorkomen we ook (geur)overlast voor de 
omgeving. 

U mag zonder vergunning niet een voertuig, kraam of tafel plaatsen. 
De opsporingsambtenaren houden hier toezicht op en treden -indien 
nodig- op. De regels over standplaatsen zijn onder meer terug te vin-
den in de Algemene Plaatselijke Verordening.  

Informatie
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze publicatie dan kunt 
u contact opnemen met de afdeling Openbare werken, via het alge-
mene nummer (040) 2631 631. Voor meldingen over onder meer 
dumpingen van afval en het in gebruik nemen van standplaatsen kunt 
u contact opnemen met het meldpunt van de gemeente Nuenen: (040) 
2631 699.

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 
Nuenen c.a. bekend aanvragen om omgevingsvergunning te hebben 
ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer  
  
Regulier 18/11/2011 N-HZ-2011-0170 Gulberg 22 Plaatsen lijmtank 
 
Deze aanvragen liggen ter inzage bij de balie Wonen en Openbare 
ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen 
kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de 
omgevingsvergunning is verleend.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Hotel	restaurant	de	Collse	Hoeve	voor	het	organiseren	

van een Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2012 respectievelijk het 
organiseren van een congres op 18 januari 2012 in de tent bij 
voornoemd hotel restaurant.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10 000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en 
Openbare Ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden  en Bepalingen 
Machtiging en Mandaat een:
reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend- 
besluit     datum 
  
22/11/2011 N-HZ-2011- Barisakker 42 Bouwen Uitbreiden  23/11/ 
 0149    woonhuis 2011

  
23/11/2011 N-HZ-2011- Boordseweg 17 Bouwen Plaatsen erker  23/11/ 
 0147   voorzijde 2011
  
28/11/2011 N-HZ-2011- Kloosterstraat Slopen Slopen van  28/11/ 
 0155 4, 6 en 10   gebouwen  2011  

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Her-
togenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Her-
togenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige voorziening te treffen. 

Nuenen, 1 december 2011

PUBLICATIE STRAATNAAMGEVING 
Nieuwe straatnamen
Op 22 november 2011 hebben burgemeester en wethouders besloten 
om de volgende straatnamen voor Nuenen West 1e fase vast te stellen:
Panakkersweg, Laan door de Panakkers, Dubbestraat, Bakelaer, Ba-
kertdreef, Bakertse Tuin, Ligtsedreef, Koolhof, Jozefsveld,, Aangelag, 
Middelste Dubbe, Dubbe Loop en Dubbecamp

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na pu-
blicatiedatum van het besluit, op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb) schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen.
Op grond van de Awb moet een bezwaarschrift worden ondertekend 
en tenminste bevatten:

e. de naam en het adres van de indiener;
f. de dagtekening
g. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
h. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan aan de president van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, 
worden verzocht terzake van het bestreden besluit een voorlopige 
voorziening te treffen.

Nuenen, 1 december 2011

PUBLICATIE STRAATNAAMGEVING
Nieuwe straatnamen.
Op 22 november 2011 hebben burgemeester en wethouders besloten 
om de volgende straatnamen vast te stellen:
Voirtse	Loop:	Het	openbaar	pad	gelegen	tussen	Voirt	en	Claushof.

Groespad:	Het	openbaar	pad	gelegen	tussen	Beatrixstraat	en	Claushof.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na pu-
blicatiedatum van het besluit, op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb) schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen.
Op grond van de Awb moet een bezwaarschrift worden ondertekend 
en tenminste bevatten:

i. de naam en het adres van de indiener;
j. de dagtekening
k. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
l. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan aan de president van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, 
worden verzocht terzake van het bestreden besluit een voorlopige 
voorziening te treffen.

Nuenen, 1 december 2011

PUBLICATIE
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend:
•	 dat	zij	op	22	november	2011	goedkeuring	hebben	verleend	aan	de	

door de raden van de gemeenten Helmond en Nuenen c.a. vast-
gestelde herindelingsregeling strekkende tot wijziging van de grens 
tussen hun gemeenten bij Brandevoort en de A-270;

•	 dat	zij	hebben	bepaald	dat	de	herindelingsregeling	op	genoemde	
datum van goedkeuring in werking treedt en derhalve als datum 
van herindeling geldt 1 januari 2012;

•	 dat	zij	ook	de	beschrijving	van	de	nieuwe	grens	tussen	beide	ge-
meenten hebben vastgesteld.

Terinzagelegging 
Bovengenoemde besluiten van de raden van de gemeenten Helmond 
en Nuenen c.a.,
het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten alsmede de door 
Gedeputeerde Staten vastgestelde beschrijving van de nieuwe grens 
en de bijbehorende kaart liggen ter inzage op het Dienstenplein in het 
provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.

Genoemde stukken liggen eveneens ter inzage;
Helmond: stadswinkel, Frans Jozef van Thielpark 1, op maandag van 12.00 
tot 19.00 en op dinsdag tot en met vrijdag van  09.00 tot 16.00 uur.
Nuenen: gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2, op  maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag: van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag van 08.30 
tot 12.30 en van 14.30 tot 18.00 uur. 

Beroepsmogelijkheid
Beroep tegen dit besluit kan binnen zes weken na de bekendmaking 
van dit besluit worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift 
ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indie-
nen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” 
te vragen bij: Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.

’s-Hertogenbosch, 1 december 2011
Gedeputeerde Staten voornoemd,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, voorzitter
drs. W.G.H.M. Rutten, secretaris

SERVICEPUNT
Berg	22c,	5671	CC	Nuenen,	telefoonnummer:	(040)	283	16	75
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

CONTACT MET BURGEMEESTER   
EN WETHOUDERS
U kunt via het bestuurssecretariaat informatie krijgen over de mogelijkheid 
om met de burgemeester of een wethouder in contact te komen.
De secretaresse van burgemeester en gemeentesecretaris is mevrouw R. van 
Geffen.
De secretaresse van de wethouders is mevrouw G. Grinwis.
Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via telefoonnummer (040) 263 16 10.

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 4 december aangewezen als 
koopzondag voor de bedrijven uit gebied I. Dit wil zeggen alle wegen 
binnen de bebouwde kom van de kernen Nuenen, Gerwen, Nederwet-
ten en Eeneind, uitgezonderd:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Van	Moorsel	B.V.	Glas	en	Zonwering,	De	Huufkes	29,
•	 Chewton	Gordijnen	Factory-Outlet,	De	Huufkes	31.
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Alle bedrijven uit gebied I mogen op deze dag geopend zijn.

AFVAL AANBIEDEN TIJDENS VORST
Tijdens de vorstperiode kan het voorkomen dat het afval in uw con-
tainer vastvriest. Als u uw container bij vorst aanbiedt, loopt u de kans 
dat er niets of nauwelijks iets uitvalt, terwijl uw container wel geregis-
treerd wordt en u hier dus het volledige tarief voor betaalt. U bent zelf 
verantwoordelijk voor dat de container volledig wordt leeggemaakt. 
Indien dit niet het geval is, wordt er niet nagereden door onze afvalin-
zamelaar. Om ook bij vorst uw container te kunnen legen, geven wij 
u graag de volgende adviezen:
•	Leg	een	paar	proppen	krantenpapier	op	de	bodem	van	de	container,
•	Gebruik	geen	papieren	vuilniszakken,
•	Zet	de	containers	één	nacht	voor	de	ophaaldag	ergens	binnen,	zodat	

de inhoud kan ontdooien,
•	Plaats	tussen	de	deksel	en	de	containers	een	stokje	om	het	dicht-

vriezen van de deksel te voorkomen,
•	Is	de	mogelijkheid	om	de	container	ontdooid	aan	 te	bieden	niet	

aanwezig, verzamel dan uw GFT-afval zolang in huisvuilzakken. U 
kunt dit afval (zonder de zak) dan op de ophaaldag in de GFT-
container doen,

•	Stamp	het	afval	niet	aan,
•	Steek,	wanneer	u	de	container	aanbiedt,	het	afval	langs	de	wanden	

los met schop of stok.

WIJZIGING TARIEVEN PASPOORTEN EN 
IDENTITEITSKAARTEN PER 1-1-2012
Onlangs zijn de nieuwe maximumtarieven voor paspoorten en iden-
titeitskaarten voor 2012 door de rijksoverheid bekendgemaakt. Deze 
tarieven moeten burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. nog 
formeel vaststellen, waarna ze worden gepubliceerd.

Omdat sommige tarieven dalen en andere tarieven juist aanmerkelijk 
stijgen, geven wij hierbij alvast een vooraankondiging van de nieuwe 
tarieven.
Zowel paspoorten als identiteitskaarten (vanaf 14 jaar) worden ruim 
€ 3,- goedkoper.
De identiteitskaart voor jeugdigen (t/m 13 jaar) wordt ruim € 20,- 
duurder.

Omdat de kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouders met 
ingang van 26 juni 2012 niet meer geldig zijn, wordt verwacht dat veel 
ouders nog voor 1 januari 2012 een identiteitskaart voor hun kinderen 
zullen aanvragen. Dit kan leiden tot langere levertijden en langere 
wachttijden aan het loket. Bent u ook van plan om voor uw kinderen 
nog dit jaar een identiteitskaart aan te vragen, dan adviseren wij u om 
uw bezoek aan het gemeentehuis niet uit te stellen tot de kerstvakan-
tie. De wachttijden kunnen dan aanmerkelijk oplopen. Wij adviseren 
u om al eerder in december bij ons langs te komen. 

AFVAL STORTEN EN STANDPLAATSEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze 
aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn benoemd. 
Wij zien gedurende week 49 en 50 extra toe op er twee thema’s, te weten 
afval storten en standplaatsen. Op de naleving van andere regels wordt 
uiteraard ook toegezien. 

Grof huishoudelijk afval
Grof huishoudelijk afval, zoals kastjes, tapijten, palen, stoeptegels, vlon-
ders e.d, haalt de gemeente eenmaal per maand op. Dit is de laatste 
woensdag van de maand. Bij de gemeente kunt u bij de afdeling Burger-
zaken stickers kopen van € 16,-- per afvalpakket (in 2012 € 16.30). U plakt 
de sticker op het pakket zodat de inzamelaar ziet dat hij het pakket moet 
meenemen. Dit pakket mag niet groter zijn dan 0,5 x 0,5 x 1,5m. Heeft u 
bijvoorbeeld twee keer zoveel afval dan dient u twee stickers te kopen. 
Natuurlijk kunt u grof huishoudelijk afval ook bij de Milieustraat inleveren.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



 

 

Speciaalzaak
in aardappelen

groente en fruit

parkStraat 12
nuenen, 040-2840408Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Groente
& Fruit

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

 WeekeNDreclame: 2 eN 3 Dec.: 
Soepgroenten, speciaal, 250 gr. . 0,99
cherry tomaatjes, per bakje ...0,79
komkommers, 2 stuks ............... 0,99
champignons, per bakje ............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 5 December:

Zuurkool, uit het vat, 1/2 kilo ........0,69
DINSDag 6 December:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo ....0,69
WOeNSDag 7 December:

rodekool, panklaar, hele kilo ...... 0,99
DONDerDag 8 December:

chinese wokgroenten, 1/2 kilo ......1,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 2 t/m 8 Dec.:
clementine, per kistje ................. 2,98
ananas, per stuk ............................. 1,49
Fruitsalade, 250 gram ................ 1,59
cabbagesalade, 250 gram ...... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks .. 1,99

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.ToT ziens bij

Ook voor uw gourmet en fondue 
schalen het juiste adres!!!

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

 

Shoarma Pakket
500 gr. vlees, 5 broodjes en saus ......5,95
Carpaccio Misto 
100 gram ..................................................2,10
Gebraden Spek 
100 gram ..................................................1,25
Caprese al Forno 
100 gram ..................................................2,25
Berliner Bol 
“Gekruid gehakt in bladerdeeg”
per stuk ....................................................1,50
Quiche Lorraine 
“Uit eigen keuken”
per stuk ....................................................1,50

SPecIal

SPecIal

SPecIal

kOOPJe

actie geldig van vrijdag 4 november 
t/m donderdag 10 november:

Roomboter
amandelstaaf  ............

Panda 
dubbeldonker ............

4 kampioentjes voor de 

prijs van 3 ..................
Brood van de maand november:

Kloosterbrood
Blond meergranenbrood met een 

karakteristieke warme kleur en stevige bite

€ 2,05

€ 3,65

€ 1,65

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Ma. gesloten • Di. t/m do van 10.00-18.00 uur • Vr. van 10.00-20.00 uur • Za. van 10.00-17.00 uur

DEZE PIET
   IS OM VAN TE
                 SMULLENVanaf nu maken de
Heerlijk&Heerlijk banketbakkers
deze pietentaart.
Dat is niet zomaar ’n taartje.
Kijk maar eens wat er
allemaal in zit

Marsepein

Mokkaboontjes

Moscovisch
cake

Frambozen
confiture

Ganache

Vanillecreme
,

Chocolade
Banketbakkers
room PIETENTAARTJE

6 PERSONEN
VAN 12.50 9.75

              Parkstraat 12a • Nuenen • 040-283 13 93
  Tongelresestraat 282 • EIindhoven • 040-243 20 41
Orionstraat 151 • EIindhoven • 040-241 19 79

LINGERIE • NACHTHEMDEN 
BORSTPROTHESES • PYJAMA’S • DUSTERS 
MEY / SlOGGI / BJÖRN BORG 

Livano ondermode; Voor hem en haar.
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

Opruiming!
Pyjama’s,

nachthemden,
dusters en
huispakken

Alle Chantelle BH’s;
2e halve prijs!

Sloggi ACTIE: 
Bij aankoop van 3 dames/
herenslips de 4e GRATIS!

Prima Donna BH 
 (Copenhagen) D t/m H Cup,  van 7995 5995 

Voorgevormde Rosa Faia BH
 B t/m E Cup,  van 7495 3995 

Bij aankoop van een heren Mey slip/boxershort, 
Flacon Showergel GRATIS! (Maximaal 1 per klant)

Mey hemden 100% katoen Tailleslip 100% katoen

van 2495 voor1695 
van 1695 voor995 

Schiesser hemdjes 
 95% katoen, 5% elastan, wit + zwart  van 1495 795

Extra koopavond; vrijdag 2 dec. tot 21.00 uur.

 



Samen eten!!!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Filet Americain en
Gebraden Rosbief, samen ..........................................398

Carpaccio Misto
“Biefstuk met spinazie en 
pittige marinade”, samen ...................................................................210

Ham Mousse
“Ham uit eigen keuken 
met verrukkelijke saus”, samen ..............................................119

Chinese Kip
“Mals dijenvlees met 
zoet-zure saus”, samen..........................................................................295

Worstjes en Zo
“Kleine ontbijtworstjes 
met spek, rode ui en paprika”, samen ............................150

DEZE WEEK:

Shoarma Pakket
“500gr. vlees, 5 broodjes en knoflooksaus 
uit eigen keuken”, samen .....................................................................595

gewoon vers
Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid
Hoge Brake 50, tel. 040-2840263

gewoon vers
Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid
Hoge Brake 50, tel. 040-2840263

Aanbiedingen geldig van 
maandag 5 t/m 
woensdag 7 december a.s.

Sperziebonen
500 grAm .................1.79
KAStAnje chAmpignonS 
(verpAKt)
250 grAm .................0.99
zeSpri Kiwi gold
500 grAm .................2.49
crAnberry’S
340 grAm .................1.99

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 1 t/m 
zaterdag 3 december a.s.
 
bAby leAf SlAmix
per zAK ...................1.79
clementine
20 StuKS ..................2.99
met grAtiS zwemtAS
voorgeKooKte KrieltjeS
400 grAm .................0.99
Alle roerbAKgroenten
1+1 grAtiS
vaste aanbieding:
super bintjes 
per zak ......................................0.99

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
- Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Beek en Donk (Gemeente Laarbeek), Tel 0492 - 46 91 91
Vraag voor uw nieuwbouw, verbouwing, renovatie,
machinaal timmerwerk vrijblijvend een offerte aan:

info@aannemersbedrijfwilliemaas.nl • www.aannemersbedrijfwilliemaas.nl

Biedt ook uw winterkleding aan.

1500 stuks gebruikte kleding 
in de winkel aanwezig.

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

Informeer naar de mogelijkheden of kom gewoon een keertje langs. 
Collse heide 58 (Eeneind II zuid) • Nuenen 

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

Verhuur van o.a.; Sta- tafels, stoelen & krukken,  
tap installaties, tenten, glaswerk, servies & bestek.. 

NU OOK HELIUMBALLONNEN !! 
Ook voor het compleet verzorgen van uw bruiloft, receptie, feestavond, 

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 

Dinercafé Zinn
Party • Drinks • Food
Park 61
5671 GC Nuenen
T: 040 2833133
www.dinercafezinn.nl

Dinercafé Zinn
Party • Drinks • Food
Park 61
5671 GC Nuenen
T: 040 2833133
www.dinercafezinn.nl

Dinercafé Zinn
Party • Drinks • Food
Park 61
5671 GC Nuenen
T: 040 2833133
www.dinercafezinn.nl

Kerstmenu 2011
Voor het kerstmenu kunt u reserveren op 
1e en 2e kerstdag tussen 17:00 uur en 20:00 uur.

Visserspalet.
Heerlijk gevarieerd vis voorgerecht met o.a. 
Zalm, inktvisringen en garnaaltjes, geserveerd op een 
frisse salade en brood.
Of

Ossenhaas puntjes.
Naar uw wens gebakken en geserveerd in een oosterse saus, 
geserveerd met brood en een frisse salade.
Of

Carpaccio van ossenhaas
Met een heerlijke truffelcrème, pijnboompitjes, oude kaas 
en een frisse salade en brood.
Meerprijs van dit gerecht € 2,50 p.p.

*****
Soeptrio

Kiest u voor een 4- gangen menu?
Dan verrassen wij u met een heerlijke combinatie van 3 soepjes, 
geserveerd met brood.

*****
Duo van speenvarken.

Een heerlijke malse combinatie waarbij een heerlijk jus van bospaddenstoelen
Of

Met Zalm gevulde Pangasiusfilet
Heerlijke witvis gevuld met gerookte zalm, geserveerd met een kreeftensaus 
en garnaaltjes.
Of

Surf & Turf.
Het beste uit 2 werelden.
Een heerlijke combinatie van ossenhaas en Gamba’s.
Meerprijs voor dit gerecht € 5,50 p.p.

*****
Crème Brulee

Heerlijke vanille crème met gebrand suikerlaagje
Geserveerd met slagroom.
Of

Coupe karamel
Heerlijk vanille ijs met een stroperige karamelsaus 
en stroopwafel stukjes.
Of

Zinn’s koffie borrel bordje.
Lekker kopje koffie of thee naar keuze met chocolade 
en een huislikeurtje.

Kiest u voor een 3- gangen menu € 29,50 p.p.
Kiest u voor een 4- gangen menu € 32,50 p.p.

Reserveren kan op 040-2833133 of 
via de mail zinn@dinercafezinn.nl Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

Geldig voor alle Herenslips
van 1 t/m 31 december

Noella (6) uit Oeganda heeft een vergroeiing 
aan haar rug door tbc. Haar moeder is wegge
lopen vanwege haar handicap, haar vader 
zegt dat ze behekst is. Het Liliane Fonds biedt 
persoons gerichte en directe hulp aan kinde
ren als Noella. Dat is wat WIJ doen. U kunt 
donateur worden van het Liliane Fonds. Ga 
naar meedoen.nl en laat een kind met een 
handicap weer MEEDOEN.

word nu donateur InG 7 800 800
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Je vader zeGt dat  
Je behekst bent  
vanweGe Je handIcap

wat kun Je doen?
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Gratis kaartjes voor “John de 
Bever Nieuwjaars Party”
Traditiegetrouw organiseert voormalig prof-voetballer en ‘beste zaalvoet-
baller van de w ereld’ John de Bever ook dit jaar zijn nieuwe single tijdens 
de ‘John de Bever Nieuwjaars Party’. Meer dan 20 artiesten treden 1 januari 
aanstaande op tijdens dit ruim vijf uur durende, spetterend muziekfeest in 
de Collse Hoeve in Nuenen. 
John zal het publiek trakteren op een 
nummer dat dé winterhit van dit jaar 
belooft te worden. Het nummer ‘Wan-
neer, wanneer, wanneer’, dat hij tien 
jaar geleden opnam, is door produ-
centen en hitmakers Adrie van den 
Berk en Waylon van der Heijden in 
een compleet nieuw jasje gestoken. 
Met als verbluffend eindresultaat: een 
meeslepende, warme wintersong die 
volgens kenners ongetwijfeld onze 
hitlijsten zal bestormen.

In 1980 is ‘Johnny’ ontdekt door Pierre 
Kartner. De single ‘Als ik later eens 
trouw’ is een regelrechte hit gewor-
den. Meer dan 100.000 exemplaren 
zijn er destijds verkocht. John’s naam 
was gevestigd!
Op 16 jarige leeftijd koos John de Be-
ver voor een voetbalcarrière. In 1997 
is hij uitgeroepen tot ‘Beste Zaalvoet-
baller van de Wereld’ in Brazilië. John 
de Bever speelt ruim twintig jaar be-
taald voetbal in België en speelt bij FC 
Den Bosch en FC Dordrecht (Neder-
landse Eredivisie). 

Met hits als ‘Wanneer, wanneer, wan-
neer’, ‘Daar sta je dan’, ‘Oh jij ja jij’, 
‘Nooit meer alleen’, ‘Net als vroeger’, 
‘Dans tot de morgen’, Una Fiesta Del 
Amor en ‘Kom in m”n armen’, bereikt 
John met zijn gevoelige en unieke 
stemgeluid een groot publiek en breidt 
zijn grote schare fans zich in een snel 
tempo uit.

Wijd het nieuwe jaar in met knallende 
kurken en een grote dosis muzikale 
gezelligheid tijdens de ‘John de Bever 
Nieuwjaars Party’! Het nieuwjaarcon-
cert vindt plaats op vrijdag 1 januari 
2012 in de Collse Hoeve vanaf 15.00 
uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de 
kassa of in de voorverkoop via Kees 
Stevens 06-43859220 of KeesSte-
vens@online.nl en kosten  € 12.50. Bij 

aankoop van een kaartje wordt tevens 
de cd “Wanneer, wanneer, wanneer” 
meegegeven. Meer info op www.john-
debever.nl.

In samenwerking met Rond de Linde 
kunt u ook toegangskaartjes krijgen. 
Stuur voor zondag 11 december onder 
vermelding van “kerstwens” een mail-
tje naar Rond de Linde (redactie@
ronddelinde.nl) met uw originele 
kerstwens voor de lezers van de Rond 
de Linde. De mooiste kerstwensen 
zullen met uw naam in dit blad ge-
plaatst worden en tevens worden be-
loond met een gratis toegangskaart 
voor de “John de Bever Nieuwjaars 
Party”. Vermeld duidelijk uw naam, 
adres en telefoonnummer. Winnaars 
krijgen automatisch de kaartjes thuis-
gestuurd.
 

 

Succesvol 
Grand Gala des Princes
Op zaterdag 26 november 2011 werd in de Collse Hoeve voor de 2e maal het 
Grand Gala des Princes gehouden. 
Dit gala wordt georganiseerd door de 
Oud Prinsen van de Dwèrsklippels, 
waarbij de opbrengst is bestemd voor 
een drietal goede doelen: Het project 
Tucurú (koffieboeren in Guatemala) 
van de oud Witvoeter Mario Coolen, 
de Stichting IBISS (Braziliaanse straat-
kinderen) van oud Witvoeter Nanko 
van Buuren, en de Stichting Vrienden 
van de Thuiszorg van Brigid v.d. 
Moesdijk. 

Alle ingrediënten voor een succesvolle 
avond waren aanwezig: een prachtig 
aangeklede feestzaal, spetterende op-
tredens en een goed diner. Op deze 
manier genoten bijna 400 gasten van 
dit gala. 
Bij binnenkomst om 6 uur kon je al 
zien dat de gasten er zin in hadden. Er 
was direct een aangename sfeer en 
dan start de avond goed. Spetterende 
optredens werden verzorgd door Lou 
Prince, Edsilia Rombley, Johnny Ro-
senberg, Jeroen van der Boom, en Big, 
Black & Beautiful. Een daverend ap-
plaus was dan ook volledig terecht 
voor deze artiesten. En als verrassing 
voor de gasten kwam rond midder-
nacht Karin Bloemen nog een gewel-
dig optreden verzorgen. 

Na afsluiting van het diner kon er ge-
danst worden op de muziek van de 
Eindhovense band Betty Blue. Deze 
band verzorgde weer een fantastisch 
optreden. De dansvloer was dan ook 
continu goed bezet. 

Gedurende de avond werd ook de lo-
terij en veiling gehouden. Tijdens de 
veiling werden zo’n 14 items op vak-
kundige wijze geveild door veiling-
meester Fons Linders. De veilingstuk-
ken varieerden van schilderijen, en 
gesigneerde shirts van bekende spor-
ters, tot een 10-daagse reis naar Rio de 
Janeiro. 

De totale opbrengst bedroeg ruim         
€ 60.000,-, waardoor de Oud Prinsen 
aan het einde van de avond aan elk van 
de drie goede doelen een cheque kon-
den overhandigen van maar liefst           
€ 20.500,-! Een fantastisch resultaat, 
met geweldige dank aan alle sponso-
ren. De avond werd op een charmante 
en vakkundige wijze gepresenteerd 
door Nance Coolen.

De Oud Prinsen kunnen terugkijken 
op een fantastisch evenement met een 
fantastisch resultaat.
 

Stuur uw kerstwens in en win een 
kaartje.

Het organisatiecomité Oud Prinsen reikt de cheques uit van ieder € 20.500,- aan 
de drie goede doelen

De Combinatie Nuenen C.A. heeft onlangs een nieuw bestuur benoemd bestaan-
de uit:  mevr. Ing. Annette de Lange-Doorakkers (voorzitter) en de heren Hans 
Schoenmakers,  Bert de Vries,  Jan Adams en Tristan Kuijten. De fractie van de 
Combinatie bestaat uit de raadsleden mevr.  Monique Donkers en de heer Toine 
Raaijmakers en burgercommissieleden de heer Hans Schoenmakers en mevr.  
Jeannette van den Tillaart. De wethouder voor de Combinatie is mevr. Ans van 
der Velden. Kijk voor meer informatie over de Combinatie op www.combinatie-
nuenen.nl.

De Combinatie NuenenPresentatie Nuenens dialectwoordenboek

‘Bliejkbakkes’ is mooiste Nuenens dialect

Mia de Louw-Van de Biggelaar, winnares van de dialectverkiezing, krijgt het 
boekje overhandigd door presentator Rob Verhallen.

‘Di is ut geworre’, opende Gerard de Laat zijn toespraak op de druk bezoch-
te bijeenkomst. Afgelopen zaterdag werd het Nuenens dialectwoordenboek 
gepresenteerd in de bibliotheek aan het Van Goghplein. Het is geschreven 
door Nuenenaar Gerard de Laat en getiteld: ‘Zoo prôte wèij in Nuejne mi 
mekaâr’.

Het Nuejnes dialect is aan het verdwij-
nen, constateerde Gerard. Mede daar-
om ook dit boekje, om het vast te leg-
gen nu het nog kan. Hij gaf een 
voorbeeld om het verschil aan te ge-
ven tussen dialect en Nederlands: on-
derboks is Nuejnes voor onderbroek. 
‘Dan denk je niet aan een slipje.’ Bur-
gemeester W. Ligtvoet begon zijn 
speech met een duidelijk ‘goedemor-
gen’ om aan te geven dat hij het Nue-
nens dialect niet machtig is.

Verschil
Speciale gast was oud-Nuenenaar en 
taalkundige Jan van Bakel. Hij vertelde 
over zijn jeugd in Nuenen. Toen werd 
toch wat neergekeken op dialect en 
dus de sprekers ervan. Dat merkte hij 
bij de twee families van zijn ouders, 
waarvan de één wel en de ander geen 
dialect sprak.

Quiz
Een erg leuk onderdeel was de dialect-
quiz, gepresenteerd door Rob Verhal-
len. Alle aanwezigen moesten dialect-
woorden raden door een hoedje op 
(ja) dan wel af (nee) te zetten. Iedereen 
kreeg daarvoor een hoedje gevouwen 
van, jawel, Rond de Lindes. Betekende 
het dik ‘buukske’ van Gerard nu boek-
je of buikje?

Mojste Nuejnes
Tijdens de presentatie werd ook het 
mooiste woord in het Nuenens dialect 
bekend gemaakt. Die verkiezing werd 
georganiseerd door Gerard de Laat, 
heemkundekring De Drijehornick uit 
Nuenen en Rond de Linde. Tien woor-
den waren er genomineerd:

(Nuejnes, nederlands)

bè nê, wel nee  
bliejkbakkes, gluurder 
èrpelschélmèèndje, aardappelschil-
mandje 
òlliepeeske, olieventer in de jaren ‘40-
‘50 
óngepèrrementeerd, schandalig
schojjersvuurke, vuurtje van ander-
mans sigaret
schrùwwe, huilen  
 tót wirisis, tot ziens
trubbelèèchtig, rommelig
 wittighèijd, verliefdheid

In de ruim 70 inzendingen werd ‘bliejk-
bakkes’ het meest genoemd, 19 keer. 
De volledige top-drie: bliejkbakkes, tót 
wirisis en als derde óngepèr-
rementeerd. Van de inzenders won 
Mia de Louw-Van de Biggelaar uit Ger-
wen een buukske.

Gevoel
Uit de motivaties bij de inzendingen 
bleek de meerwaarde van dialect. Zo 

schreef Hans van Kleef: ‘Ik kies voor 
bliejkbakkes juist ook omdat iedereen 
nu nog kan begrijpen wat het betekent 
en het een vrij kort en hard woord is; 
precies de taal van het boerenland.’ 
Agnes Leijen had voor ongeperre-
menteerd gekozen omdat ze ‘het 
woord lekker vet vindt klinken, het 
rolt geweldig je mond uit en het ligt 
goed in het gehoor. 

Bovendien zie ik als niet-geboren en 
getogen-Nuenenaar, wel degelijk eni-
ge logica in het verbasterde woord: 
zonder permissie.’ Jan en Nell Daams 
kozen voor wittigheid omdat ‘dit een 
woord is wat na ons bijna 40-jarig hu-
welijk beter het gevoel aangeeft naar 
elkaar toe dan verliefdheid.’

Gerard de Laat, Zoo prôte wèij in 
Nuejne mi mekaâr (hardcover, full co-
lour omslag, 280 pagina’s, genaaid ge-
bonden). Uitgave van Heemkunde-
kring De Drijehornick. Het buukske is 
te koop voor € 12,50 in de Nuenense 
boekhandels. Vijf of meer exemplaren 
tegelijkertijd kunnen direct besteld 
worden bij Gerard de Laat (g.delaat@
onsnet.nu) of Rob Verhallen (r.verhal-
len@onsnet.nu).

Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 0492-523271
Open van 9.30-18.00 uur. 

Daar komt u voor naar Stiphout!

    

Trendy & Sportief
een collectie met

mogelijkheden
Nu

Herfst/Winter 
collecties met korting*
* uitzondering Basis en feest collectie

Winter-
abonnement 

in bibliotheek 
dommeldal

De bibliotheek maakt het u 
makkelijk. Niet alleen met de 

service van thuis reserveren en 
verlengen, of met de e-mailatten-

dering (als het geleende bijna 
terug moet), maar ook met een 

winterabonnement. Een abonne-
ment voor de wintermaanden: 
voor een zacht prijsje (€ 12,50) 
kunt u drie maanden genieten 

van boeken en tijdschriften, van 
eReaders en DVD’s. Net lang 

genoeg voor de donkere maan-
den. Bibliotheek dommeldal 

biedt nog veel meer.                    
Kijk hiervoor op de website    

www.bibliotheek dommeldal.nl.

                          

Mooie opbrengst 
voor Afrika door benefietconcert
Op zaterdag 19 november traden zo’n dertig muzikale talenten op in kerkelijk 
centrum de Regenboog in Nuenen. De mooie opbrengst van ruim  € 1.200,- is 
bestemd voor de projecten van Ready4Life in Zuid-Afrika en van Rising Stars in 
Ghana. Ready4Life zet samen met de bevolking in Zuid-Afrika projecten op om 
kansloze kinderen en jongeren concreet perspectief te geven op een betere toe-
komst. Rising Stars ontwikkelt samen met een Ghanese partner een Zorgboer-
derij voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking.
Het muzikale programma was verrassend en heel afwisselend: van Beethoven en 
Mozart, via de Beatles tot Ramses Shaffy.  De bijdragen van mezzo-sopraan 
Marjan Olivier en daarna het lied ‘Kindsoldaten’ door Paul Weijmans raakten 
een gevoelige snaar bij het aandachtige publiek. Na de pauze maakte het Combo 
van Jocanto indruk met hun instrumentale bijdrage.Het Smartlappenkoor, on-
der leiding van Marjan Olivier en met Karel van der Grinten aan de piano, zong 
aan het einde van de avond een prachtige medley van nummers van Ramses 
Shaffy. 
Dit Benefietconcert is georganiseerd met  medewerking van ZWO en Diaconie 
van de Protestantse Gemeente  Nuenen (PGN). 



Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

écht actie!

Speculaasvlaai
voor 10-12 personen

www.janlinders.nl
Acties zijn geldig t/m 5 december

’t Heerlijk avondje 
komt eraan

bi j Jan Linders

Zondag 4 december 
extra zondagopening

Op zondag 4 december zijn 
veel van onze supermarkten open. 
Kijk op www.janlinders.nl of 
uw Jan Linders supermarkt open is.

Op 5 december zijn al onze 
supermarkten open tot 18.00 uur.

Jan Linders 
gourmet- of 
fondueschotel
voor 4 personen
1000 gram, per schotel
13.99   

écht actie!

ACTIE GELDIG T/M 5 DECEMBER

ACTIE GELDIG T/M 5 DECEMBER
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Nieuw, anders en…..Nuenens!

Groene energie coöperatie: 
Morgen!
Door: Melanie Dumay

Achter de schermen is er de laatste maanden hard gewerkt aan een nieuw initia-
tief voor groene energie. Morgen Groene Energie heeft onlangs haar introductie 
gemaakt in de Nuenense markt. Voor Nuenenaren, door Nuenenaren. Morgen 
Groene Energie is een coöperatie die groene energie levert in de vorm van een 
collectief, waarvan elke Nuenenaar lid kan worden. Elk lid bepaalt mede waar de 
energie vandaan wordt gehaald en hoe het zelf opgewekt kan worden in Nuenen. 
Morgen Groene Energie gaat de uitdaging aan om de winstmarge te investeren 
in projecten met als doelstelling om binnen 5 jaar de helft van de energie behoef-
te duurzaam en in Nuenen op te wekken.

Afdeling Nuenen
Na een aantal maanden van voorbe-
reiding is er een afdeling Nuenen op-
gericht. Initiatiefnemers Andries Mul-
der, Ernst van der Leij en hun denktank 
zochten naar een bestuur van deze af-
deling die betrokken is bij een andere 
aanpak van het opwekken van groene 
energie. Henrico van den Boomen, be-
kend als initiator/oprichter van de 
Nuenen Proms en als Prins BimBam 
tijdens het carnaval 2011, voelde zich 
direct aangesproken en tekende voor 
het voorzitterschap van afdeling Nue-
nen.  Henrico vormde zijn afdelings-
bestuur waarbij hij een selectie maak-
te op basis van zijn netwerk en 
achterban in het Nuenense. Door de 
samenstelling van dit afdelingsbestuur 
zijn kinderen, basisscholen, jongeren, 
40-ers, ondernemers en ouderen ver-
tegenwoordigd. 

Geen winstoogmerk
“Wat mij het meest aanspreekt is dat 

Morgen Groene Energie zonder 
winstoogmerk werkt. Het belang van 
de leden staat voorop. Morgen koopt 
collectief in en zo ontstaat er een voor-
deel in de maandelijkse kosten voor 
onze leden. Die is aantrekkelijker dan 
bij de bestaande leveranciers. Daar-
naast is de marge die bestaande leve-
ranciers als winst zien, bij Morgen 
juist het kapitaal waarmee we werken.” 
Henrico is duidelijk een ’Morgen 
Groene Energie man’ geworden, zijn 
enthousiasme steekt hij niet onder 
stoelen of banken. ”De marge die 
wordt verdiend in de groene energie 
markt, investeren wij in lokale initia-
tieven voor het opwekken van groene 
energie en eigen duurzame energie-
voorzieningen. Zo snijdt het mes voor 
onze leden echt aan twee kanten: de 
kosten zijn lager en je investeert mee 
in het milieuvriendelijker maken van 
de eigen omgeving. Dat is toch fantas-
tisch om dat in Nuenen uit te gaan rol-
len?”.

Samen
Henrico vertelt verder. “Mooier kan 
het eigenlijk niet, we creëren met el-
kaar voorzieningen in ons eigen Nue-
nen, waar de leden invloed op hebben. 
We investeren bijvoorbeeld in zonne-
panelen op daken en waterkrachttur-
bines in de Dommel. Op hun beurt le-
veren die weer groene energie aan de 
leden van Morgen Groene Energie. 
Het  rendement  van deze investerin-
gen vloeit dus ook terug  naar de le-
den. “ Henrico hoefde er niet lang over 
na te denken toen het algemeen be-
stuur hem vroeg als voorzitter van af-
deling Nuenen.  

“Ik heb een zwak voor Nuenen, ik ben 
betrokken bij Nuenen en als ik op deze 
manier mijn steentje kan bijdragen 
aan een schoner milieu en het ontwik-
kelen van groene energie projecten 
om zo ons eigen dorp te voorzien van 
groene stroom en gas, dan zeg ik daar-
op meteen ja.” En dat deed hij.  Henri-
co ziet uit naar een prachtige intro-
ductie van Morgen Groene  Energie 
samen met zijn bestuur, het algemeen 
bestuur en de denktank. 

Informatieavonden voor Nuenenaren
Op 7 december van 19.00 uur tot 
21.00 uur en op zaterdag 10 december 
van 13.00 tot 17.00 uur vindt er een in-
formatiebijeenkomst plaats in het 
Klooster. Er zijn voldoende mensen 
voor uitleg aanwezig en er zijn wat 
projecten te bezichtigen. Alle inwo-
ners of belangstellenden zijn van harte 
welkom om zo te horen wat Morgen 
exact  inhoudt. 

Voor meer informatie: www.morgen-
groeneenergie.nl

Thema bekend gemaakt van 
Schôn Vrouwkes avond 2012
Als vanouds op zaterdag 26 november 2011, tijdens ‘t Dwèrs Debut van de 
nieuwe prins van De Dwèrsklippels, Crehanza, is ook het thema van Schôn 
Vrouwkesavond 2012 bekend gemaakt. In stijl van de verjongingsboost van 
de jubilerende vereniging is het thema voor Schôn Vrouwkesavond 2012  

“Meiskes met Maskers”. 

Carnavalsvereniging de Dwersklippels heeft de respectabele leeftijd van 55 jaar 
bereikt. Een prachtige leeftijd  waarin de zelfkennis  rechtevenredig toeneemt 
met het aantal rimpels. Maar in 2011, in deze moderne tijd zijn er legio middelen 
ontwikkeld om aan te tonen dat deze 55- jarige nog altijd fit, fruitig en jong van 
lijf en leden is en dat willen we laten zien samen met alle vrouwen van Nuenen 
tijdens de eerste (vrijdag)avond van Carnaval.

Met alle vrouwen geven wij de vereniging op Schôn Vrouwkesavond een verjon-
gingsboost  waardoor ze er opnieuw 55 jaar tegenaan kan. Doe mee, laat je inspi-
reren door het thema, leef je uit in de voorbereidingen, geniet van de sfeer, van 
de prachtige creaties om je heen en beleef een enorm gezellige avond op 17 fe-
bruari 2012. Hou voor het programma de website en de Rond de Linde in de ga-
ten. 

Het wordt beestachtig leuk   
in het klooster
Zaterdag 26 november was dan eindelijk de ontknoping in het klooster. Na 
een klopjacht van 2 weken werd aan alle speculaties een einde gemaakt. De 
Feestbeesten hadden al aangekondigd dat zij hun ware identiteit zouden 
bekend maken tijdens de Jeugdprinsenrevue.

Neuro der Dwèrsklippels 
bijna wereldwijd een feit
Van onze speciale correspondent in Brussel (dat ligt nu nog in Belgie en dus 
bijna in Nederland).
Naar het zich laat aanzien zijn de, on-
gelooflijk dwèrse, maar altijd weer in-
ventieve, Nuenenaren hun tijd weer 
eens ver vooruit geweest. Sinds jaren 
gebruikt Nederland en de rest van on-
ze Europese gemeenschap de welbe-
kende munt de “euro”. Echter de euro 
ligt niet lekker bij de Bobo’s in Brussel. 
Men bezigde zich te stellen dat Noord 
Europa een aangepaste munt moet 
gaan krijgen; DE NEURO.
Maar wij, de Nuenense mens, creëer-
de reeds deze eigen munt: de Neuro. 
Een munt die een keiharde valuta is 
gebleken.  Een munt die nooit een af-
waardering kende en nog altijd zeer 
gewaardeerd wordt. Een munt die al 
tientallen jaren een begrip is. Een 
munt die eigenlijk al in het gehele dorp 
en omstreken had moeten worden ge-
introduceerd als de oplossing voor de 
betaalmunt bij festiviteiten. Een kleur-
rijke munt. Niks goud, zilver, koper of 
brons, nee….…plastic. En recyclebaar. 
En in de kleuren geel, blauw, lila, 
groen, rood, reflecterend, roze.etc.

Wel nu….let op….het lijkt erop dat dit 
muntje, een wereldwijde tournee gaat 
maken en een keiharde werkelijkheid 
dreigt te worden buiten onze eigen 
dorpse gemeenschap Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten.. We hebben 
weliswaar nog steeds geen echte 
dorpsmunt, maar als het een beetje 
meezit hebben we straks een Noord 
Europese Euro; kortom de NEURO. 

Realiseer je, beste mensen, dat dit klei-
nood is geboren in Nuenen en nu bin-
nen de Europese Unie hét gesprek van 
de dag is. Natuurlijk is het zo dat men 
ook in Den Haag realistisch is en heel 
goed beseft dat er rechten bestaan ten 
aanzien van woord- en productbe-
scherming. Het bestuur der Dwèrs-
klippels zal dan ook zeker een afvaar-
diging naar ginder zenden om dit 
fenomeen uit te onderhandelen. Onze 
financiële adviseurs zullen hun hart 
gaan ophalen om onze munt aan deze 
geleerden te verkopen. Onze advoca-
ten zullen in een proefproces een en 
ander voor gaan leggen aan de kartrek-
kers van de Europese Unie.

Wellicht dat onze scheidende burger-
vader en tevens jurist, ons wil en kan 
ondersteunen in de onderhandelingen 
die gaan komen. 

Tenslotte een tip voor heel Nuenen: 
hou Rond de Linde in de gaten.

Het plan om de munt beursgenoteerd 
te maken ligt nu natuurlijk voor de 
hand. Iedereen die een beetje nadenkt 
is natuurlijk benieuwd naar het ver-
volg van de spannende stappen die we 
nog gaan maken.
Dus voorlopig sluiten we af met een: 
That’s All Folks…..wordt vervolgd.

Namens het bestuur der Dwèrsklip-
pels, de penningmeester.

Prins Crehanza met het thema voor Schôn Vrouwkesavond 2012 “Meiskes met 
Maskers”.

CARNAVALARIA

Reeds om 14.00 uur maakte de feest-
politie zich op om een eventuele uit-
barsting van de feestbeesten te beteu-
gelen. Een zorgvuldig geplande 
operatie, die startte met een evaluatie 

van het vorige carnavalsseizoen die 
onder leiding stond van Jeugdprins 
Brian en adjudant Davy liet de stem-
ming zakken tot een treurig maar vol-
daan gevoel. Afscheid nemen is zwaar 

maar het jeugdprinsen DUO keek te-
rug op een geweldig seizoen. 

Nadat Tineke van Ass officieel de ta-
ken van Gijs de Brouwer had overge-
nomen als Coördinator feestbeesten 
was er een interventie door het be-
stuur in verband met de ernst van de 
situatie. Gijs de Brouwer werd be-
dankt voor zijn inzet met betrekking 
tot het beteugelen van alle feestelijke 
activiteiten en kreeg als dank het bij-
zondere Jeugddukaat opgespeld. Na-
dat iedereen weer zijn positie had in-
genomen was daar tijd voor het 
strategisch plan. Team captains Chris-
tel en Kirsten werden ondersteund 
door Felice; een beroemde Vlaamse 
presentator. Zorgvuldig werd tijdens 
een gezellige spelshow “zingpaleis” al-
le omstandigheden gecreëerd om de 
verschijning van de feestbeesten in 
goede banen te leiden.

Tijdens het finale spel waarbij on-
schuldige omstanders figureerden was 
het eindelijk zover. Achter een  geca-
moufleerd doek stonden daar een zes-
tal verdachten. Tijdens het spel waren 
de teamcaptains in staat om een drie-
tal verdachten te elimineren waardoor 
de uiteindelijke verdachten met een 
laatste inspanning van het publiek als 
zijnde de feestbeesten konden worden 
ontmaskert.

Prins Kevin, Prinses Ilja en adjudant 
Luuk zijn de feestbeesten van 2012.

De feestbeesten werden getraind op 
de inspecteur Crijnsschool die net als 
CV de Dwèrsklippels aan de voor-
avond staan van een spetterend Jubile-
umjaar. De basis voor dit feestelijk ge-
drag heeft zijn oorsprong bij de 
families van de feestbeesten. Zo zijn 
diverse familieleden verantwoordelijk 
geweest voor feestelijke uitbarstingen 
als prinsen op Eeneind en feestelijke 
klanken als muzikanten in Nuenen. 
De feestpolitie is uiteindelijk zeer te-
vreden met de inlijving van Kevin 
Smits, Ilja van Lierop en Luuk Lijten.

Prins Kevin, Prinses Ilja en adjudant 
Luuk zijn de feestbeesten van 2012

Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

T.a.v. college van burgemeester en wethouders

Postbus 10.000

5670 GA  Nuenen

Nuenen c.a., 26 november 2011

Betreft: Actueel groenonderhoud gemeente Nuenen c.a.

Geacht college,

In  de  afgelopen  week  hebben bewoners  van  diverse  straten  en  wijken  zich  met  klachten  omtrent  het  actuele 

(aanstaande) groenonderhoud tot onze fractie gewend. Zij spreken onder meer van een ‘kaalslag’.

Wij hebben tevens kennis genomen van de visie van de gemeente omtrent de ontstane commotie in de wijken en 

buurten. In een artikel in het Eindhovens Dagblad (22/11/2011) laat een woordvoerder weten, dat het onbegonnen 

werk is, om met alle inwoners van Nuenen het snoeiwerk af te stemmen.

Omdat het groenonderhoud - volgens de ons beschikbare informatie – ná dit weekend gewoon doorgang zal vinden, 

is onze fractie met eigen ogen op een aantal locaties poolshoogte gaan nemen. Conclusie: achterstallig onderhoud of 

niet, er is ons inziens wel erg rigoreus gesnoeid. Wij zijn van mening, dat het ingrijpende groenbeheer inmiddels bij 

veel bewoners heeft geleid tot een ‘directe aantasting van de leefomgeving’.

Gezien  bovenstaande  constateringen,  verzoekt  de  fractie  van  W70  uw  college  dringend  over  te  gaan  tot  het 

volgende:

• STOP ONMIDDELLIJK   (per maandag 28 november 2011) MET ALLE GEPLANDE SNOEIWERKZAAMHEDEN;

• Stel op korte termijn een Raadsinformatiebrief (RIB) op, waarin uw college de bevindingen van een evaluatie 

van  het  reeds  uitgevoerde  groenbeheer  c.q.  de  uitgevoerde  snoeiwerkzaamheden  deelt  met  de 

gemeenteraad. Geef in deze RIB tevens aan, hoe uw college denkt om te gaan met het nog resterende groen 

(wat te doen met nog in de planning staande werkzaamheden?) en hoe het recentelijk ‘kaalgeslagen groen’ 

(deels) hersteld kan worden.

Publiceer  de  RIB  ruimschoots  voor  de  eerstvolgende  gemeenteraadsvergadering  (15/12/2011),  zodat 

eventuele discussie door de Raad nog voor het einde van dit kalenderjaar plaats kan vinden;

• Het lijkt ons zinvol, dat uw college in de toekomst beter met de inwoners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten 

en het Eeneind communiceert, als er grootschalig groenonderhoud  op het programma staat. Onze fractie 

begrijpt overigens maar al te goed, dat het onbegonnen werk is voor de gemeente om met alle inwoners het 

gemeentelijke snoeiwerk af te stemmen. Echter, betere communicatie is ons inziens zeker op zijn plaats: 

publiceer het (aangepaste?) beleid omtrent gemeentelijk groenbeheer op de gemeentelijke website en in 

Rond de Linde, zodat iedereen tijdig kennis kan nemen van (de inhoud van) geplande werkzaamheden.

Onze fractievoorzitter gaf eerder dit jaar al aan, dat gemeentelijke bezuinigingen “op geen enkele manier 

negatieve gevolgen mogen hebben op een goede communicatie met haar inwoners”.

Met vriendelijke groeten,

W70 Nuenen c.a.

Toos van de Ven-van den Akker           Ralf M.M. Stultiëns          Louis Koenen          Patrick Swinkels



Keukens met Klasse!

www.vandenboomkeukens.nl

Maak Kennis met een 
Keukenspecialist welke
anders is dan andere. 
Kwaliteit, Kreativiteit 
en uiterste Zorg zijn 
uw Zekerheden voor 
jarenlang kookplezier 
tegen een eerlijke prijs.

Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Keukens - Renovatie - Tegels - Laminaat

Echt goed leren luisteren en zinvol vrijwilligerswerk doen?

Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Eindhoven
Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek. 

Anoniem en vertrouwelijk. We zoeken vrijwilligers voor aan de telefoon of chat.  
Bel 040 – 212 55 66 voor een informatiepakket of kijk op www.sensoor.nl/brabant 

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

Reparatie en vernieuwing van riolen
Tevens reinigen van gevels, stoepen en terrassen

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

Di. t/m Do.: 10.00-18.00 uur

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

Nieuwe collectie
Mi Moneda

www.morethanbags.nl

Vincent v. Goghstraat 36
Nuenen
Tel.: 06 - 22 11 80 46 

Start sale 20% korting op alle fashion
Ook voor uw Sint- en Kerst inkopen kunt u gerust bij 

Richella’s Bags & More binnenlopen! • Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl
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Mario van de Kerkhof overleden

Markante Nuenenaar gesloopt 
door vreselijke ziekte
Door Gerrit van Ginkel

Mario van de Kerkhof is afgelopen donderdag 24 november op 50 jarige 
leeftijd overleden aan de gevolgen van keelkanker. Dinsdag 29 november is 
hij gecremeerd in Crematiecentrum Berkendonk in Brouwhuis.
Mario was een markante verschijning 
in het Nuenense. Vooral in de zomer 
was hij te vinden in zijn tuintje voor 
zijn huisje aan de Lyndakkers waar hij 
de hele dag, groetend naar passerende 
fietsers, aanloop had. Mario was een 
man van uitersten.
Zijn manier van leven strookte niet al-
tijd met hetgeen algemeen aanvaard 
is. Zoals hij mij eens toevertrouwde 
wilde hij het liefst in een soort bouw-
keet wonen in een bos midden in de 
natuur.
Bepaalde perioden was hij luidruchtig 
en moeilijk te benaderen. Enkele 
buurtbewoners ergerden zich ver-
schrikkelijk aan zijn levenstijl, ande-
ren brachten hem regelmatig een war-
me hap tussen de middag. Zijn moeder 
Riet bevestigt dat Mario bepaalde pe-
rioden niet de gemakkelijkste in de 
omgang was. Wat altijd bleef was de 

De Prins gaat op ziekenbezoek
Voor een Prins Carnaval betekent het feest der zotten meer dan alleen maar 
hossen, zingen en springen. Tijdens de carnavalsdagen denkt hij ook aan 
onze medebewoners die door hun ziekte of handicap niet deel kunnen 
nemen aan de carnavalsactiviteiten. 
Prins Carnaval bezoekt een aantal 
mensen met een kleine attentie. Ach-
teraf hoor je hierover altijd hele leuke 
reacties. Ook brengt de prins met 
klein gevolg op maandagochtend een 
bezoek aan het huiskamerproject van 
het Steunpunt. Dit project is er voor 
mensen die behoefte hebben aan een 
praatje, een schouderklopje of een be-
moedigend woord. Het project is er 
bijvoorbeeld voor mensen na een nare 
ervaring, of voor mensen die in een 
rouwproces zitten, maar ook voor 
mensen met een ernstige ziekte etc. 

Kortom mensen die wat extra aan-
dacht heel goed kunnen gebruiken. 

De Prins komt op de koffie en brengt 
taart mee. Als u als lezer van de Rond 
de Linde ook iemand weet die door 
een bezoekje van de prins en adjudan-
ten een beetje opgepept kan worden, 
laat dat dan even weten. U moet er wel 
van overtuigd zijn dat de te bezoeken 
persoon het op prijs stelt. Adres door-
geven voor 12 febr. 2012 middels tele-
foonnummer 2831564 of een email 
naar ht.van.nunen@hetnet.nl. 

Inloopochtend 
Kiekeboe
Op dinsdag 6 december  a.s. is er 
geen Kiekeboe, maar op dinsdag 13 
december vanaf 9.30 uur ben je weer 
van harte welkom.

Zijn jouw (klein)kinderen tussen de 0 
en 4 jaar kom dan ook eens binnenlo-
pen. Je ontmoet er andere ouders/ver-
zorgers met kleine kinderen, de koffie/
thee staat klaar en de kinderen kun-
nen er lekker spelen. Deze ochtend 
wordt verzorgd door gastvrouwen die 
zelf ook kleine kinderen hebben en is 
een initiatief van Punt Extra (Zuid-
zorg).
  
Inloopochtend Kiekeboe wordt iedere 
dinsdagochtend gehouden van 9.30 - 
11.00 uur in ruimte “de Otters” van 
Kids Society Erica, gebouw “Dassen-
burcht” aan de Jacob Catsstraat 1-3 te 
Nuenen.  Kiekeboe is gesloten tijdens 
de schoolvakanties. Voor meer infor-
matie kijk op: www.kiekeboe-nuenen.
hyves.nl.

Neuro der 
Dwèrsklippels 
bijna 
wereldwijd 
een feit
Van onze speciale correspondent in 
Brussel (dat ligt nu nog in Belgie en 
dus bijna in Nederland).

Evert Tebak moderniseert  
machinepark verder 
Door Gerrit van Ginkel

Om verder weer helemaal bij te zijn met de modernste ontwikkelingen op 
het gebied van vleesverwerking heeft Keurslager Evert Tebak, Parkstraat 
12b, onlangs de nieuwste Havantec Vleeswolf aangeschaft.

Deze roestvrijstalen gehaktmolen kan 
ook bevroren vlees verwerken en kan 
met de mogelijkheid van verschillende 
snelheden, specifieke eindproducten 
afleveren. Het gehakt komt er onder 
meer rul uit.
Keurslager Evert Tebak, die ruim 2 ja-
ren geleden het hele winkelinterieur 
vernieuwde, heeft als vakman natuur-
lijk ook oog voor de vernieuwingen 
die in de werkruimte van de slagerij 
plaats vinden.
Vandaar deze aanschaf die hem in 
staat stelt op een moderne en hygiëni-
sche wijze zijn producten verder te 

verwerken tot een stralend eindpro-
duct.

Tebak heeft voor zijn werkplaatsin-
richting een vaste leverancier. Het is 
de firma Havantec Food Equipment 
uit Oirschot. Eigenaar daarvan is Nue-
nenaar Hans van Tuijl die geassisteerd 
wordt door sales manager Patrick Su-
lèr, eveneeens woonachtig in Nuenen. 
Havantec levert wereldwijd bedrijfs-
inrichtingen voor de voedingsindus-
trie. Maar ook in eigen land zoals o.a. 
bij Mora en Beckers is Havantec een 
vertrouwd gezicht.

AGORA Bridgedrive steunt 
goede doel
De Bridgedrive voor het goede doel, georganiseerd door AGORA Club 
Eindhoven e.o., is zeer succesvol verlopen. De inschrijvingen waren boven 
verwachting. Het was volle bak met 46 paren, d.w.z. 92 deelnemers. 
In een gezellige ambiance en goede 
sfeer werd hard gestreden om de eer 
als eerste in lijn A, B of C te eindigen. 
Het doel was de vrijwilligers van de 
Voedselbanken in de regio Z.O. Bra-
bant (waaronder Nuenen) te geden-
ken en door middel van deze bridge-
drive geld bijeen te krijgen.

Aan het einde van de middag werd de 
cheque van € 1.250,= overhandigd aan 
mevr. Truus Houtepen.  Zij zal als 
voorzitter van de Voedselbanken Z.O. 
Brabant ervoor zorgdragen dat de vrij-

willigers in de gehele regio een atten-
tie krijgen.  Agora Club Eindhoven 
e.o., waarvan het merendeel van de le-
den in Nuenen woont, is bijzonder te-
vreden met dit resultaat en hoopt dat 
via mevr. Houtepen de vrijwilligers in 
het zonnetje worden gezet. Vooral in 
deze sombere tijden kan een positieve 
impuls het leven weer wat vrolijker 
maken. Agora is een serviceclub voor 
vrouwen die zich inzet voor de mede-
mens door donaties of servicegerichte 
acties in de regio. Voor meer informa-
tie: Corry Zimmer tel. 2831287.

Truus Houtepen ontvangt de cheque van de Agora Club Eindhoven   

 
Mario in zijn betere jaren in zijn tuintje voor zijn huis.

Evert Tebak in het midden bij zijn nieuwste aanwinst van Havantec.
Geheel links Havantec sales manager Patrick Sulèr.    

liefde voor de natuur en de dieren. Al-
tijd zal haar bij blijven het moment dat 
hij haar huilend opbelde toen zijn var-
ken Fien gestorven was. Waarschijn-
lijk vergiftigd, dacht Mario. Hij kocht 
voor het varken nog een kinderjasje 
bij Zeeman voor de kou. Het beestje 
groeide er in de kortste keren uit. Men 
had Mario gezegd dat het beestje klein 
zou blijven. Natuurlijk is de Lyndak-
kers ook geen perfecte locatie voor het 
houden van een varken. De bloemen 
rond zijn Mariabeeldje, waar hij vol-
gens zijn moeder veel steun uit putte, 

gaf hij veel te veel water waardoor zij 
iedere keer kapot gingen. Een ander 
probleem vormde vaak de verzamel-
woede van Mario. Werkelijk alles kon 
hij gebruiken en een nieuwe indeling 
en omheining bij zijn huis trokken nog 
meer aan. Binnen enkele weken kon je 
er weer geen voet verzetten.
Moeder Riet wilde nog enkele zaken 
kwijt: de rol van zijn zoon Jeffrey die 
hem tijdens de laatste maanden be-
hulpzaam was bij het boodschappen 
doen, ja eigenlijk bij alles, deed haar 
goed. Verder waren er enkele sociale 
werkers en Henri Smits van de wo-
ningbouw die wel een goed woord 
hadden over Mario. Daar kon hij dan 
weer een tijdje mee vooruit en dat 
stelde hem op zijn gemak.

De overheersende gedachte na het ge-
sprek met moeder Riet is, ondanks het 
feit dat zij een zoon heeft verloren, be-
rusting in het overlijden en een soort 
verwondering dat Mario met zijn in-
tensieve leefstijl toch 50 jaar heeft mo-
gen leven.

Maria Sleegers erelid 
Lambertuskoor Nederwetten
Tijdens de viering van het Cecileafeest van het Sint Lambertuskoor in 
Nederwetten op 25 november is Maria Sleegers-Toonders benoemd tot 
erelid van het parochiekoor. 

Maria is thans het oudste lid van 
het koor en was mede-oprichtster 
van het dameskoor in 1966.  Totdat 
het dameskoor opging in het paro-
chiekoor was Maria 31 jaar pen-
ningmeester van het dameskoor. 
Haar gezondheid laat het zingen in 
de kerk op dit moment niet toe, 
toch hoopt ze weer als actief koor-
lid haar mooie stem te laten horen, 
zoals ze al 55 jaar heeft gedaan in de 
kerk. Vanwege haar verdienste voor 
het koor en de parochie werd haar 
door voorzitter Rietje Kop en se-
cretaris Rein Dros de zilveren eres-
peld  met bijbehorende oorkonde  
van de Sint Gregorius vereniging 
aangeboden.

Maria Sleegers met de oorkonde bij 
haar erelidmaatschap.

‘Laat je niet flessen’
Vorige week zijn tijdens de conferen-
tie van het regionale alcoholproject 
‘Laat je niet flessen!’ de resultaten van 
het mysteryshoponderzoek 2011 ge-
presenteerd. Dit onderzoek, uitge-
voerd door de Universiteit Twente, is 
voor het vijfde jaar gehouden bij su-
permarkten, cafés, discotheken en 
sportkantines om het verloop van het 
verkoopgedrag van alcohol aan jonge-
ren onder de 16 te testen. Uit het on-
derzoek blijkt dat de horecagelegen-
heden, supermarkten en sportkantines 
in de Regio Zuidoost-Brabant de 
Drank- en Horecawet steeds beter na-
leven. Vooral in de horeca is de nale-
ving sterk verbeterd. Voor meer infor-
matie: www.ljnf.nl.

Jeugddukaat uitgereikt aan 
Gijs de Brouwer
Zaterdag 26 november werd tijdens de jeugdprinsenrevue een bijzondere 
onderscheiding uitgereikt. Het Jeugddukaat, een onderscheiding die tot op 
heden nog maar 4 keer is uitgereikt, is een onderscheiding voor de enorme 
inzet van een persoon voor het jeugdcarnaval van CV de Dwèrsklippels. 

Gijs de Brouwer kreeg deze onder-
scheiding opgespeld door de interim 
voorzitter van CV de Dwèrsklippels 

onder toeziend oog van het bestuur, 
de leden van de werkgroep jeugdcar-
naval en het jeugdprinsenduo met zijn 
gevolg.

Gijs de Brouwer is reeds sinds 1983 
onafgebroken verbonden met het    
Nuenense jeugdcarnaval. Hij is be-
gonnen als raad van Elflid in de hof-
houding van Nuenense nieuwste Oud 
Prins Henrico van den Boomen. Daar-
na als lid van de Jeugdhofkapel waar 
hij carrière maakte tot kapelmeester. 
Sinds 1994 is hij een zeer gewaardeerd 
lid van de werkgroep jeugdcarnaval. 
Afgelopen twaalf jaar heeft hij als 
prinsenbegeleider 12 jeugdtrio’s en 
hun families een onvergetelijke carna-
val bezorgd.

Tijdens de jeugdprinsenrevue heeft hij 
zijn verantwoordelijkheden overge-
dragen aan Tineke van Ass, echter zal 
hij nog wel deel uit blijven maken van 
werkgroep jeugdcarnaval waarbij hij 
zich zal gaan richten op andere taken 
binnen de werkgroep.

De andere dragers van het jeugddu-
kaat als dank voor hun bijzondere 
diensten zijn: Ton Heijnen, Peer van 
de Velde en Riky Foederer.



NIEUW IN NUENEN:
MORGEN GROENE ENERGIE

Morgen Groene Energie is een coöperatie en behartigt uw belangen.
Wij dragen zorg voor de levering van 100% groene energie. Zonder
winstoogmerk en uiteraard CO2-neutraal. Onze schone energie wordt
op termijn lokaal in Nuenen opgewekt. Doet u ook mee?

Meld U
nu aan!

g ro e n e  e n e rg i e

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN KLOOSTER
Woensdag 7 december
tussen 19.00 en 21.00 uur

Zaterdag 10 december
tussen 13.00 en 17.00 uur

•	 GEEN WINSTOOGMERK
•	 100% GROENE ENERGIE
•	 LAGE PRIJS
•	 LOKAAL
•	 SAMEN STERK

Meer weten? 
WWW.MORGENGROENEENERGIE.NL

g ro e n e  e n e rg i e

Achternaam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

E-mail:

Plaats:

Kom op voor uw belangen en die van uw omgeving: sluit u 
nu aan bij Morgen. Samen met u zorgen we voor oplossingen 
die er werkelijk toe doen. Voor morgen, en nog lang daarna. 
Doe mee en lever daarmee uw bijdrage aan een beter Mor-
gen! Als u onderstaand formulier invult, neemt Morgen 
contact met u op om uw lidmaatschap en dus uw bijdrage 
aan een schoner Nuenen te starten.

Stuur deze antwoordkaart in een envelop naar:

(Postzegel is niet nodig.)

Morgen Groene Energie
Afdeling nieuwe leden
Antwoordnummer 1083
5670 ZX  NUENEN

Ja, wij willen direct meedoen en stappen
over naar Morgen Groene Energie.

Ja, bel ons. Wij zijn geïnteresseerd en
willen graag nadere informatie.

Kies vandaag voor Morgen, doe mee!



lunch • high tea • dinner

Parkstraat 2b, 5671 GG Nuenen
040-7870041 • www.puff-inn.nl

Puff Inn Lounge 
heeft een nieuwe menukaart! 
Kom snel onze met aandacht bereide gerechten proeven!

U bent van harte welkom voor: Lunch, high tea en diner. 

Openingstijden:
Di. t/m Za. 12.00 uur - 22.00 uur

Zo. 16.00 uur - 22.00 uur

Reserveer nu ook voor tweede kerstdag
(high tea of diner)
Email: eat@puff-inn.nl

Puff 2 see u soon!
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Openingtijden:
Di. t/m vr. van 9.00-18.00 uur - Za. van 9.00-17.00 uur

Vincent van Goghstraat15, Nuenen. Tel.: 040 - 284 75 52

Heeft voor u elke dag een andere aanbieding!!!
DINSDAG

3 Lekkerbekjes, met gratis saus ...........................€ 5,00
WOENSDAG

Gezinszak Kibbeling, 500 gram, met gratis saus....€ 5,75
DONDERDAG

5 Haringen HALEN =  ...................................4 BETALEN
VRIJDAG

Pangasiusfilet, 1 kilo ...........................................€ 6,50
ZATERDAG

3 Haringen + 1 Gestoomde Makreel + 
1 bakje Krabsalade, samen ................................€ 10,00

MAANDAG 5 DECEMBER ZIJN WIJ VAN 
12.00 TOT 18.00 UUR GEOPEND!!!

Op deze dag gelden alle aanbiedingen van hierboven!!!

Dinercafé Zinn
Party • Drinks • Food
Park 61
5671 GC Nuenen
T: 040 2833133
www.dinercafezinn.nl
Dinercafé Zinn
Party • Drinks • Food
Park 61
5671 GC Nuenen
T: 040 2833133
www.dinercafezinn.nl

Dinercafé Zinn
Party • Drinks • Food
Park 61
5671 GC Nuenen
T: 040 2833133
www.dinercafezinn.nl

December vier je 
natuurlijk met Zinn!
	•	 De	perfecte	locatie	voor	uw	kerst		 	 	 	 	
		 en/of	nieuwjaarsborrel
	•	 Iedere	vrijdag	live	dj’s.
	•	 Heerlijk	dineren	in	ons	Dinercafé.
	•	 Woensdag	is	gamba	avond	in	Zinn	€	22,50	onbeperkt.

En natuurlijk een gevarieerd programma!
Zaterdag	10	December	“Saturday	Night	Fever”	met	DJ	Roel
De beste Soul, Motown en disco klassiekers

 Donderdag	15	december	“The	Livingroom	Session”
Een huiskamer concert met Nuenens beste artiesten.
 25	&	26	December	kunt	u	weer	heerlijk	genieten	van	ons	kerstmenu.
En natuurlijk vanaf 22:00 uur live DJ’s tijdens The Christmas Party 2011.
Een super feest met te gekke gadgets, aanbiedingen en een groot feest!!
 Woensdag	28	December,	Sunny	Blues.
Een avond met de beste live Blues voor u op het podium
 31	December	All-inn	oud	en	nieuw	feest
Om 21:00 uur openen wij de deuren om het jaar met een groot feest af te sluiten.
Voor € 25,- p.p. onbeperkt hapjes, champagne, bier, wijn en fris( tot 01:00 uur)
Gooi het in de groep en bestel je kaarten!!
Vanaf 01:00 uur zijn wij normaal geopend om tot in de vroege uurtjes door te 
feesten!!

1	Januari	2012!!!	
Met	Zinn	het	nieuwe	jaar	in!!!
Met vanaf 18:00 uur broodjes, soep en worst van het huis.
En een spetterend meezing festijn met Zanger bas!!!

Neem eens een kijkje op onze site www.dinercafezinn.nl
Of word vrienden met ons op facebook en mis niets!!

Wegens succes verlengd

40% Korting*
*vraag naar onze voorwaarden.

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21

Toyota Yaris, 5 Drs, 1.3 Automaat, 

155.000 km, 1ste eigenaar ........................................Juni 2001

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

1ste eigenaar  ....................................................... April 2008

DIENSTEN EN
INFORMATIE

Bezorgen Rond de Linde:
06 - 48698919 - cuijpersverspreiding@upcmail.nl

 

SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in 
het Catharinaziekenhuis. De Centrale Dienst-
apotheek is gehuisvest in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoed-
gevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ctm.): 
Ma. t/m vr. van 17.00-08.00 uur; Weekend en 
feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Ma. t/m vr. van 17.30 - 08.30 uur; Weekend en 
feestdagen: dag en nacht.
                                                                                                    
LEVGROEP (Voorheen BWI)
E-mail: bwinuenen@wel-zijn.org. Berg 22c, 5671 
CC Nuenen, tel. 040-2831675, fax 040 - 284 05 
33. Geopend: ma. t/m do. van 8.30-16.00 uur. 
en vr. van 8.30-12.30 uur
SPREEKUREN: 
• Algemeen Maatschappelijk Werk: 
 Op afspraak 
• Echtscheiding:
 Iedere dinsdag van 19.00-21.00 uur 
• Sociaal Raadsliedenwerk: Na tel. afspraak.
• Jeugd- en jongerenwerk: Tel. 040-2831675.
• Vluchtelingenwerk en nieuwkomers:
 Dinsdag van 12.00-14.00.
                                                                                                    
BEREIKBAARHEID POLITIE NUENEN
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen
Alarmnummer 1 - 1 - 2 (spoedeisende gevallen).
Telefoon 0900 8844 (24 uur per dag).
Bureau geopend: ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.
                                                                                                    
SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN ZORG NUENEN
Het servicepunt is gevestigd aan de Berg 
22c, 5671 CC in Nuenen, telefoonnummer 
(040) 283 16 75 (tel. spreekuur van 09.00 tot 
11.00 uur).
De openingstijden zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Het ser-
vicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over en aan-
vragen van voorzieningen op het terrein van 
welzijn, wonen en zorg. 
Dit zijn: - Woonvoorzieningen 
 - Huishoudelijke hulp
 - Vervoersvoorzieningen 
 - Zorgconsulenten
 - Rolstoelen 
 - Mantelzorg
 - Informatiewinkel
Het servicepunt is een samenwerkingsver-
band tussen de LEVgroep (voorheen BWI) en 
de gem. Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button service-
punt vindt u uitgebreide informatie over het 
servicepunt. 
                                                                                                    
OPENINGSTIJDEN VAN DE MILIEUSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-
17.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 
040-2631699. Ophalen van grof vuil kan ook 
door de gemeente, tegen betaling. 
Meer informatie: tel. 040-2631699.
                                                                                                    
MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699, 
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.
                                                                                                    
VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, 
Berg 22, 5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675
                                                                                                    
”PLUSMINUS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt 
zich aanmelden via tel. 06-39243420, postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: plusminus@
onsnet.nu
                                                                                                    
STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, 
Postbus 62, 5670 AB Nuenen of e-mail:
leergeld@onsnet.nu
                                                                                                    
HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 
12.00 uur.
                                                                                                    
DE AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en 
dienstverlening bij u thuis. Kantooruren tel. 
2635999. Acute hulp vereist: tel. 2486324.
                                                                                                    
SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.
                                                                                                    
TELEKABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.
                                                                                                    
SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. 
Chat: www.sensoor.nl 
Postbus 4644, 5601 EP Eindhoven
                                                                                                    
KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. 
Tel. 0800-04322 (gratis).
                                                                                                    
OPENINGSTIJDEN WERELDWINKEL
Berg 28b, tel. 2839195. ma. 13.00-18.00 uur. 
di. t/m. vr. 10.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.
                                                                                                    
AA-EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen voor mensen met alcohol-
problemen, tel. 040-2110124, dag en nacht 
bereikbaar.
                                                                                                    
OPENBARE BIBLIOTHEEK NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-20.00 uur, di. 
gesloten, wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 
uur, vr. 14.00-20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek
                                                                                                    
VRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTER-
VENDEN
Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 
(St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar.
                                                                                                    
OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”
Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00-12.00 
uur. Ook tijdens de vakanties.
                                                                                                    
PROBLEMEN? PRATEN HELPT
Escape, tel. 06 - 39 60 23 80
www.escape-nuenen.nu • escape@onsnet.nu
                                                                                                    
ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, ver-
zorging, verpleging, jeugdgezondheidszorg 
(consultatieburau), kraamzorg, voedingsvoor-
lichting en dieetadvies. Voor alle diensten dag 
en nacht bereikbaar: Postbus 2160, 5500 BD 
Veldhoven, 040-2308408.
• Bureau Zuidzorg Nuenen, Kloosterstraat 

15.
• Servicepunt Zuidzorg, Kloosterstraat 15. 
 Vooraanvraag/verhuur verpleegartikelen, 
 personenalarmering, maaltijdservice en alle 

andere dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-

173, Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en ver-
koop van verpleeg- en kraamzorgartikelen.

• Open op weerkdagen van 08.30-12.30 uur
                                                                                                    
BLOEDAFNAME
Bloedafnamedienst Regio Eindhoven: 
Ma. t/m vr. in de Akkers (M. Begemannstr.) 
8.30-10.45 uur en in Medisch Centrum De 
Berg, 8.30-10.30 uur.
                                                                                                    
LABORATORIUM ST. ANNAZIEKENHUIS
Zuidzorg (Kloosterstraat 15):
Maandag, woensdag, donderdag  en vrijdag 
van  8.15 tot 09.00 uur. (voor vragen kunt u 
contact opnemen met het secretariaat labora-
torium, tel: 040-2864866).
Patiënten uit de trombosedienst worden door 
de trombosedienst afgesproken op speciaal 
daarvoor gereserveerde tijden. Deze zijn hier 
niet vermeld.

06-04-2011

Parkstraat	9b	-	5671	GD	Nuenen	-	T:	(0)40	2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

Geldig	voor	alle	Herenslips
van	1	t/m	31	december



Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor al uw stucadoorwerken

Johan Frisostraat 8, Nuenen
Tel. 06-21895672 / 040-2832200

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

Piano-keyboard lessen
gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

 

VOETREFLEXTHERAPIE NUENEN 
Linda van Boekhout 

 
www.voetreflex-nuenen.nl 

06-43679889 
 
 

Aangesloten bij VNRT RBNG  

Afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. *De genoemde consumentenadviesprijs is incl. btw, bpm en bpm-toeslag, en excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. Ook is hierin de extra inruilpremie en de maximale Green by 
Peugeot-premie, bij inruil van een auto ouder dan 1995, verwerkt. Actie geldig van 20 oktober tot en met 31 december 2011. Wijzigingen voorbehouden.

Rekenvoorbeeld Contantprijs Aanbetaling / 
inruil

Totaal Krediet-
bedrag

Looptijd in 
maanden

Debet-
rentevoet

Jaarlijks kosten-
percentage

Maand-
bedrag

Totaal te betalen 
bedrag

Peugeot 207 € 9.840,00 € 3.400,00 € 6.440,00 36 0,0% 0,0% € 179 € 6.440,00 
Peugeot 207 € 9.840,00 € 2.850,00 € 6.990,00 36 0,0% 0,0% € 194 € 6.990,00 

J. JANSSEN B.V.  
Gerwen/Nuenen  Laar 12  Tel.: (040) 283 20 56  
Helmond  Varenschut 7  Tel.: (0492) 50 40 80  
www.autobedrijf-janssen.nl

Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handels naam van PSA Finance 
Nederland B.V (registratie nummer AFM 12007744). Meer info en voorwaarden 
via www.peugeot.nl. Actie geldig tot en met 31 december 2011, actiemaximum 
op de 207 is € 7.000.

Gem. verbr. Peugeot 207 (afh. van type motor) l/100 km: 3,6-7,1; km/l: 27,8-14,1; CO2: 98-155 gr/km.
© 2011 Paramount Pictures and Columbia Pictures. All Rights Reserved.

A SLECHTS 20% BIJTELLING

  VOORDEEL TOT  € 3.270! 

Nu vanaf

   € 9.840207

m/l: 27,8-14,1; CO2: 98-155 gr/km.

VOO

3 JAAR

0% 
RENTE

Maandmenu december € 17,-
 (voor 2 of 3 personen)                     
•	 Kip	Knoflook	Speciaal
•	 Babi	Pangang
•	 Foe	Yong	Hai
•	 Indisch	rundvlees
•	 6	Chun	Kun	Loempia
•	 Kroepoek
•	 Bami,	Nasi	of	Rijst

Tuihu Hu & Shuli Hu
Park 45 - 5671 GB Nuenen
040 283 3774
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl

Chinees Indisch Restaurant

Opruiming
dekbed-

overtrekken
Kortingen
tot 60%!!

140x200/220 vanaf € 25,-
240x200/220 vanaf € 50,-

100% (percal/satijn) katoen

OP=OP WEG=PECH

Opwettenseweg 81 • Nuenen • Tel. 040-2840013

www.tijdvoorkwaliteit.nl

TIJD VOOR 
KWALITEIT!
Voor het matras of bed dat 
het beste bij u past. Nu met 

SLAAPGARANTIE: door onze 
deskundigheid en speciale 
slaapsystemen kunnen wij 
u beter slapen garanderen.

Opwettenseweg 81 - Nuenen - Tel 040 284 00 13
WWW.TIJDVOORKWALITEIT.NL

Diverse showroombedden tussen

25% en 40% korting
REDEN?

Half februari komt er een 
nieuwe SHOP-IN-SHOP

In.Shape van Eastborn
Ondersteunende traagschuim

matrassen en boxsprings.
Exclusief in de regio Eindhoven

TIJD VOOR OPRIUIMING!

Uitverkoop

70% korting

Nog leuke Sint en 
kerst cadeaus 

 mooi kerstgroen

Donderdag en vrijdag open
van 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag open
van 10.00 tot 16.00 uur

24 december sluit de winkel definitief

Uitverkoop

70% korting

Nog leuke Sint en 
kerst cadeaus 

 mooi kerstgroen

Donderdag en vrijdag open
van 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag open
van 10.00 tot 16.00 uur

24 december sluit de winkel definitief

Beauty  Boutique 
parfumerie/salon 

Berg 33 Nuenen  | www.blush-beauty.nl 
tel: 06-13701730 

‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 

De mooiste Cadeau;sDe mooiste Cadeau;sDe mooiste Cadeau;sDe mooiste Cadeau;s 
20 % korting op BVLGARI parfums20 % korting op BVLGARI parfums20 % korting op BVLGARI parfums20 % korting op BVLGARI parfums    
15 % korting op Gooische Frutsels15 % korting op Gooische Frutsels15 % korting op Gooische Frutsels15 % korting op Gooische Frutsels 

meer aanbiedingen in de boutique 
Zondag 4 & Maandag 5 decemberZondag 4 & Maandag 5 decemberZondag 4 & Maandag 5 decemberZondag 4 & Maandag 5 december    

geopend van 12.00geopend van 12.00geopend van 12.00geopend van 12.00----17.00 uur17.00 uur17.00 uur17.00 uur    
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, 
Melanie Dumay.
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRuk: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZoRGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

© Niets uit deze uitgave mag worden 
gebruikt voor herpublicatie of te ver-
menigvuldigen of tegen vergoeding 
beschikbaar te stellen aan derde zoals 
foto's, teksten, illustraties, en grafisch 
materiaal, op welke manier dan ook, 
zonder uitdrukkelijke toestemming van 
de uitgevers. 

Thijs van den Biggelaar

Bernhardstraat 4   Nuenen   Tel. 040 2841550   www.vdstappen.nl

Samen onderweg naar
   een persoonlijk afscheid

kerkberichten

Uit d’n hoek…

Bliejkbakkes

Soms, als ik door Nuenen loop, hoor ik mensen Nuenens praten. Echt, oud 
Nuenens zoals mijn opa en oma het spraken. Per generatie wordt het min-
der en anders. Dat geeft niks, zo gaat dat. Aan de andere kant, sommige 
Brabantse woorden worden juist veel bekender in Nederland. Met dank 
aan PSV-fans, de New Kids en Theo Maassen, die het als Geuzentaal ge-
bruiken.
Taal, dialect, is cultuur en identiteit. Aan iemands taal hoor je waar hij van-
daan komt. Het creëert een afstand of juist verbondenheid. Per regio en 
zelfs per dorp klinkt het alweer anders. Je hebt leren denken en voelen in 
het Brabants. Als ik Nuejnes hoor dan voel ik me thuis. Bliejkbakkes is het 
mooiste woord in Nuenens dialect. Althans, dat bleek zaterdag uit de ver-
kiezing van het mojste Nuejnes. Overigens, wat zegt het over Nuenenaren 
dat ze bliejkbakkes, dat gluurder betekent, het mooiste woord vinden?
 Zelf spreek ik een mengvorm van dialect en Nederlands. Een 
soort Nuenderlands, zeg maar. Woorden als wà, nie, dè, ok, gij, oe, bietje en 
menneke. Of wijd weg, èrpel, Gimmert, Stippent en Liessent. Ziede wel! 
Frietje satésaus in plaats van patatje pindasaus. Koni-gin in plaats van ko-
ning-in.. Ber-geijk in plaats van Berg-eijk. Maa-sakkers, niet Maas-akkers. 
Ons mam en ons pap. De deur is los. Houdoe in plaats van dat verschrik-
kelijke doei.
 Als Nuenenaar/Brabander zeg ik ook ‘langs jouw’ in plaats van 
‘naast je’. En ‘als’ in plaats van ‘dan’ bij een vergrotende trap. Neem het me 
maar niet kwalijk.

Edwin Coolen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten: 
Zaterdag 3 december,  18.30 uur:Woord 
en communiedienst, volkszang, voor-
ganger Dhr. P. de Witte.
Zondag 4 december, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en dhr. P. de Witte. 
Zondag 4 december, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, vocale omlijsting, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en dhr. P. de 
Witte.

Misintenties
Zaterdag  3 december 18.30 uur: Kitty 
van de Rijt-van der Leij; Overl. ouders 
Antoon en Miep Geenen-Knapen; 
Lambert van de Kerkhof; Hilde Trum-
Smeenge; Tiny Steenbekkers; Miet 
Sanders; Ria van Gerwen-Tas; Iet Ge-
vers-Donkers; Jo Lammers-de Valk 
(vanw. sterfdag).
Zondag 4 december 9.30 uur: Paula 
Hobbelen-Verhoeckx; Jan Muscus.
Zondag 4 december 11.00 uur: Miriam 

Raessens; Henk Bollen; Riny Bunthof; 
Tonnie Merks,(vanw.verjaardag); Lotte 
van Rooij en Leo van Hevelingen; Frits 
Vereijken; Overl.ouders Frans en Riet 
van de Ven-Kleef; Tony Soet; Theo van 
Lieshout; Wilhelmus en Maria Bres-
sers-Heesakkers,Wendy, Ad en Tilly 
Bressers; Wim Leers; Sjef en Jeanne 
Kisters-Bakker; Wim Smulders; Wim 
en Tonny de Vries-van der Linden; Ma-
ria Sanders; Machiel van Stokkom; Riet 
Stoop-van de Vrande (vanw. verjaar-
dag); Toine Goertzen (vanw. sterfdag); 
Harrij van der Velden; Gerard Vos.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl 
Zondag 4 december, 10.00 uur. Voor-
ganger: dhr. P. Flach

Ik neem je hand en zeg: bedankt,
voor alle zorg en liefde.
Ik neem je hand en zeg: jij leeft,
in ons gevoel en medeleven.

Stil van verdriet, vervuld van mooie herinneringen en dankbaar voor 
alle liefde die wij van haar mochten ontvangen, gaan wij afscheid nemen 
van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma 

 

Anna Woudsma-Boerboom
echtgenote van

Jaring Woudsma
 Tiel, 22 augustus 1928                    Eindhoven, 25 november 2011

Jaring Woudsma
Roberto Woudsma
    Thomas, Eva
Odette Woudsma
Jaap Woudsma
    Kim, Jelle, Sam
en Ria, Rita, Carola, Carolijn
 

U kunt afscheid nemen van Anna op donderdag 1 december tussen 
17.45 en 18.30 uur en op vrijdag 2 december tussen 10.30 en 12.00 uur 
in uitvaartcentrum Van der Stappen, Spaarpot Oost 2 te Geldrop. 

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 2 december om 14.30 uur 
in de aula van crematorium Heeze, Somerenseweg 120 te Heeze.

U kunt schriftelijk condoleren op www.vdstappen.nl. 

Kinderdisco op 
Sinterklaashof 
Sinterklaas nodigt kinderen uit de 
doelgroep van 4 tot 12 jaar uit om 
mee te doen aan de kinderdisco op 
zondag 4 december 2011 in de 
Weverkeshof in Nuenen.  Natuurlijk 
zijn oudere kinderen die het leuk 
vinden om de jonkies wegwijs te 
maken ook van harte welkom. 
Entree is gratis. 

Voor de flitsende en spetterende kin-
derdiscoshow brengt Sinterklaas mee:  
Disco Piet, Gym Piet, Verstrooide 
Piet, Voorstel Piet en vele andere 
Zwarte Pieten. Ze zijn deze middag 
speciaal  aanwezig voor jullie op Sin-
terklaashof om jullie het dansen te le-
ren, want springen en zingen kunnen 
jullie natuurlijk al lang. Er wordt door 
de Sint en zijn Pieten nog beraad-
slaagd over de spelletjes die deze mid-
dag gespeeld worden.
Dus kinderen maak je mooi.  Spiegel je 
aan Sinterklaas of Zwarte Piet,  zet een 
leuke muts pet, hoed of hoofdtooi op 
dan gaat het helemaal goed komen. 
Vergeet je ouders opa’s en oma’s of an-
dere lieve volwassenen niet mee te 
brengen, waarmee we samen met jul-
lie deze Sinterklaas kinderdiscoparty 
tot een groot feest gaan maken.
De Sint en zijn Pieten.  Tot zondag 4 
december. Hugo van Berckellaan 5 te 
Nuenen, www.weverkeshof.nl.                                                                                           

Dit is de tweede Adventszondag, op 
weg naar het kerstfeest. Er is een jonge-
renviering in De Zaak en voor de basis-
schoolkinderen is er nevendienst.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 4 december, 11.00 uur: Woord- 
en Communiedienst, parochiekoor, 
voorganger werkgroep WCD.

Misintenties
Ben v.d. Hurk; Fam. Cuijpers; Fam. 
Mickers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 4 december, 9.30 uur: Woord- 
en Comuniedienst, volkszang, voor-
ganger werkgroep WCD.

Misintenties
Frans van Rooij.

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Bruut snoeiwerk gemeente dupeert 
bewoners Hofwijk
Op donderdagochtend 24 november  werd de Herikhof en Draviklaan opgeschrikt 
door een onaangekondigde en rigoureuze snoeiactie van de gemeente. Bewoners 
werden overvallen en zagen dat het groene karakter van hun wijk letterlijk werd 
omgezaagd. Struiken die al ruim 17 jaar door de gemeente onaangetast waren en 
een deel uitmaakten van de uitstraling van de wijk, werden zonder pardon met de 
grond gelijk gemaakt. Diverse bewoners zijn hierdoor gedupeerd geraakt  aange-
zien er nu vrije inloop is in hun tuin, dit diefstal van bezittingen in de hand werkt 
en men zo onverwacht op kosten gejaagd wordt om schuttingen aan te moeten 
schaffen.
Tijdens de werkzaamheden was er veel commotie tussen de vertegenwoordiger 
van de gemeente en de toegesnelde bewoners.  Uitvoerende hoveniers gaven hierbij 
zelf aan dat voor de beplanting het ook goed was geweest als er tot op bv. buik-
hoogte was gesnoeid. Hier heeft de gemeente Nuenen echter niet voor gekozen.   
Een woordvoerder geeft aan dat de wijze van communicatie een bezuinigingskeu-
ze is.  Wel communiceren levert veel extra werk op omdat burgers gaan reageren. 
Niet communiceren levert ook extra werk op omdat burgers boos gaan reageren, 
maar niet iedereen doet dat... 
Vorige week leiden vergelijkende werkzaamheden in de Refelingse Erven ook tot 
veel ophef bij de bewoners.
De voorzitter van de Wijkvereniging Hofwijk Ivar van der Smaal geeft aan:
“Het is onbegrijpelijk. We hebben in goede samenwerking met de gemeente dit jaar 
nieuwe speeltoestellen neergezet,  de speelplaats een nieuwe groene uitstraling en 
inrichting gegeven en hebben vorig jaar ook met de gemeente samen een ronde 
door de wijk gelopen om samen de snoeiwerkzaamheden  te bespreken. Nu wordt 
er zonder enige vorm van overleg draconisch gesnoeid.  Eerder is door ons aange-
geven deel te willen nemen aan het uitvoeringsvoorstel  voor het delegeren van het 
snoeiwerk samen met de bewoners. Ook De Hofwijk heeft bij de gemeente toen 
aangegeven hieraan deel te willen nemen. Hierop is tot onze teleurstelling geen ge-
hoor aangegeven”. 

Stichting Warme Beer
Wij zijn Tomas, Anne en Anine. Wij hebben een stichting opgezet op 22 
november 2011. In die stichting brengen wij kersenpittenberen weg naar 
de oncologische kinderafdelingen van zeven ziekenhuizen, verspreid door 
het land. 
Ook willen wij de ouders blij maken 
met een kleinigheidje. Het is de be-
doeling om dit tussen Sinterklaas en 
Kerst te doen, om kinderen en hun 
ouders te verwennen in deze vredige, 
maar voor hen hele moeilijke tijd. Het 
idee komt voort uit de tijd dat ik, To-
mas, zelf heel ernstig ziek was. Ik had 
de zwaarste vorm van leukemie met 
een stamceltransplantatie. Gelukkig 
ben ik nu weer beter. Vorig jaar no-
vember heb ik een groot feest mogen 
geven en bedacht toen dat ik geen ca-
deaus meer wilde in december, maar 
dat ik zelf kinderen wilde verwennen 
die in die maand in een oncologisch 
ziekenhuis liggen. We hebben al twee-
honderd beren weg mogen geven en 
hiervoor kregen we  hartverwarmen-
de reacties van mensen uit het hele 
land. Ik vind het heel erg fijn om ze 
zelf te kunnen geven, en ook met de 
kracht die ik nu heb, te laten zien aan 
ernstig zieke kinderen: “Hey, ik kan 
net zo goed opknappen als die jon-
gen.” 

Om deze stichting waar te maken, 
willen wij vragen of U ons kunt spon-
soren. Dit kan op twee manieren: U 
zou voor ons kunnen bakken en ver-
kopen (denk aan appelflappen of sau-
cijzenbroodjes) en/of geld op ons re-
keningnummer kunnen storten. Met 
elke beer maakt U een ernstig ziek 
kind ontzettend blij. 
Meer info over Stichting Warme Beer, 
kvk nr. 54006724. Tomas Bonewald,  
e-mail: anine_tomas@hotmail.com  
en   tel: 040-2834862.

“Gezellige Muziek 
Zondag” in Het 
Klooster 
Op zondag 11 december kunt u 
genieten van een aantal bekende 
koren uit Nuenen en omstreken. Te 
weten, Southern Comfort Barber 
Mates, Sírin en De Vrolijke Samen-
zang.

Het Klooster organiseert dit seizoen 
“Gezellige Muziek Zondagen” met 
medewerking van diverse Nuenense 
muziekverenigingen. Nuenens vocaal 
ensemble SÍRIN is een muzikaal ama-
teurgezelschap bestaande uit een 
achttal geschoolde vrouwenstemmen 
zoals alten, mezzo-sopranen en sopra-
nen. 
Ze spelen zowel pittige rock & roll 
songs, als religieuze liederen. De Bar-
bershoppers amuseren het publiek 
met muziek van wat “oudere tijden” 
uitgebreid met een groot aantal jonge-
re songs, en dat 4-stemmig. 

Ook Seniorenkoor “De Vrolijke Sa-
menzang” zal haar liederen ten gehore 
brengen. Dit koor, bestaand uit 60 le-
den van boven de 50, zingt een erg ge-
varieerd programma, van rock ’n roll 
tot musical, gospel, en volksliederen. 
De “Gezellige Muziek Zondagen” zijn 
van 14.00 tot 19.00 uur en gratis te be-
zoeken, voor meer informatie kunt u 
kijken op www.hetklooster.org.

Concert by Four
Muziek is veel Nuenenaren met de paplepel ingegeven. Een haast ontelbaar 
aantal koren strijdt om de gunst van de toehoorders, met de carnaval dwei-
len honderden mensen met de kapelletjes door de dorpen en tijdens het 
Concert Carnavalesque staat de helft van de bevolking  mee te neuriën en te 
deinen met de muziek, die door de andere helft van de inwoners op het 
podium ten gehore wordt gebracht.

Maar ook buiten de carnaval kunt u 
regelmatig één van de vier Nuenense 
muziekverenigingen tegenkomen. Bij 
de opluistering van een kerkdienst, bij 
de opening van de kermissen in de 
dorpen van onze gemeente, het zo-
meravondconcert in Gerwen, bij de 
intocht van Sinterklaas en bij de diver-
se andere activiteiten van onze mu-
ziekverenigingen.
Op zaterdag 10 december bieden deze 
verenigingen u een unieke kans om in 
een ongedwongen sfeer uzelf onder te 
dompelen in hun muzikale klanken. 
Onder de titel “Concert by Four” zul-
len zij u een vlot en divers programma 
bieden, waarbij u afwisselend getrak-
teerd zult worden op de klanken van 
het Gerwens Muziekkorps, Show-
korps O&V, Drumfanfare Jong Leven 
en brassband De Vooruitgang.

Vanaf 19.45 uur is de Theaterzaal van 
cultureel centrum Het Klooster open. 
U kunt gratis naar binnen, maar wij 
beloven u: u komt niet voor niets!

BEZoRGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Is “Oud Prins 
BimBam” genoeg?
De Klippeleaters feliciteren Prins 
Crehanza en zijn adjudanten, het 
was zaterdag een magische entree 
dus de verwachtingen zijn hoog 
gespannen voor de carnaval!

Voor de Klippeleaters ook erg belang-
rijk is het feit dat zijne hoogheid Oud 
Prins BimBam met zijn analoge gok-
staaf weer terug is in de club. Dit is 
fantastisch…… maar neen dit is niet 
genoeg. 

De Klippeleaters zijn ter muzikale ver-
sterking op zoek naar een eerste en 
tweede trompet en een euphonium-
nist. Wie durft? www.klippeleaters.nl



LINDEBLAADJES

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV-  en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

’’Lindeblaadje’’ opgeven?
Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur kunt u de 
advertentie aanleveren bij: 
Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.
Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn 10,00 (max. 20 woorden). 
Per woord meer € 0,25. Voor advertenties onder 
nummer wordt € 1,00 extra berekend. 
Bewijsnummer € 1,00 extra.

Lindeblaadjes kunnen niet per fax of e-mail aangeleverd worden. Er volgt dan geen tegenbericht.

HoE gAAt DAt?●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar            www. autoschadesmits.nl

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774

Albert Schepers
Veiligheid & Comfort
Openingsanbieding 

tot 31-12-2011
Best geteste kluis door 

consumentenbond 
van € 325,- nu voor € 239,50

is verhuisd naar

Pand Egas
Ruysdaelbaan 9b

5613 DX Eindhoven
info@albertschepers.nl
040 - 284 00 53
DiEf iS kAnSlOOS!

REpARAtIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IvItS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 
040-2434706 of 06-1058 
7405. Voor particulier en 
bedrijf.

Feestje? Huur: Statafels   
€ 4,-; Barkruk €  1,25; Ka-
raoke €  40,-; Tenten vanaf 
€ 25,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, 
telefoon 0492-510855 of 
06-27175412. website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Stichting vrijwilligers 
thuiszorg geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereik-
baar via tel. 06-12458961.  
Voor zorg aan mensen 
met dementie en/of een 
lichamelijke beperking: 
Geldrop via Loket Zorg, 
tel. 14040. Servicepunt                                           
Nuenen: tel. 040-2831675.

WIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAg

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

LINDEBLAADJES per 
FAX of E-MAIL opgege-
ven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

v E R R A S S E N D 
k o M p L E E t !        
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

Filiaal Nuenen
De Pinckart 42, 5674 CC Nuenen
tel. (040) 283 63 83
fax. (040) 283 47 86
nuenen@druk-en-kopie.nl

U kunt op onze website nu zelf eenvoudig prijzen uitrekenen 
en orders plaatsen voor diverse soorten printwerk.

Bij inlevering van deze advertentie krijgt u 
10% korting op uw web to print order 
Bij ophalen van het printwerk deze advertentie inleveren, aktie loopt tot 30 augustus 2011. 
deze korting is niet geldig op afspraakprijzen of lopende offertes

p r i n t  e n  d r u k

WIJ ZIJN VOORTAAN
24 UUR PER DAG OPEN
w w w . d r u k - e n - k o p i e . n l

  Posters                  Flyers          Visitekaartjes        Canvasprints        Kaarten

Filiaal Best
Buitenweg 9a, 5683 PM Best
tel. (0499) 37 29 30
fax. (0499) 37 62 37
best@druk-en-kopie.nl                          RdL juli 2011

Boekjes

Briefpapier

Brochures full colour

CAD prints/Bouwtekeningen

Enveloppen

Flyers

Kaarten

Posters & Canvas A3 tot A0

Prints Kleur & Zwartwit

Visitekaartjes

Web to Print artikelen Web to Print 

MEDIuM SoRAyA, voor 
vragen over liefde, relaties, 
kinderen, werk, financieel, 
zakelijk, contact dierbare 
overledenen, komt ook aan 
huis. Tel. 040-8417975.

Rond de Linde
 op internet:

www.ronddelinde.nl

• Design
• Schuttingen
• Bergingen
• Garages
• Overkappingen 
• Carports
• Veranda’s
www.sbnbouw.nl

Verkeersschool

Sinds 1955

NIeUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

rijopleidingen
 • Auto
 • Automaat
 • E achter B
 • Bromfiets
 • Aangepast rijden

040-2831486

Wij halen bij u thuis 
op alle defecte en onde-
fecte televisies, audio-ap-
paratuur, witgoed, fietsen 
en bromfietsen, tevens 
alle bruikbare spullen. Tel. 
040-2856809.

professionele en voor-
delige hulp bij proble-
men! www.instyle.nl of bel 
Richard Hempelman op 
06-19149097

uw eigen website? 
Wij regelen alles! 
www.webmaatwerk.nl of 
bel Richard Hempelman 
op 06-19149097

gRAtIS omslagkalender 
2012 van Stijn’s Slaapstu-
dio. Af te halen, zolang de 
voorraad strekt, aan de 
Opwettenseweg 81 te Nu-
enen, tel: 040-2840013.

te huur: 150 m2 voor 
opslag. Spegelt 21, Nue-
nen. 040-2831679.

te huur in Nuenen - 
gerwen. In buitengebied. 
Opslagruimtes op afgesloten 
terrein. M.i.v. 01-01-2012 en 
01-02-2012. 1x 180 m2. 1x 
280 m2. 1x 80 m2. 1x Contai-
ner 6,00 x 2,40 voor tijdelijke 
opslag. Info 06-13320300.

pianolessen. Voor be-
ginners en gevorderden, 
gegeven door gedipl. en 
ervaren docent. Voor info: 
Noortje Sluyter, tel. 040-
2843533/06-23094787.

vito. Uw tegelzetter voor 
uw badkamer, toilet, keuken 
en vloeren. Neem vrijblijvend 
contact op voor informatie 
of advies. Tel. 06-16427785 
/ 040-2574482. Email: info@
marmolucido.nl

Witgoedapparaten met 
lichte transportschade. 
Witgoedspecialist Van de 
Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Wasmachine, koelkast, 
vaatwasser defect?  Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Gebruikte wasmachines 
en drogers met garantie. 
Van de Weijer, De Hooge 
Akker 29, Geldrop (naast 
DAF), tel. 040-2802390.

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

De beveiligingsspecialist 
van Nuenen e.o. voor hang 
en sluitwerk, spoeddienst 
na inbraak en buitenslui-
tingen, alarm en camera, 

verlichting etc.
www.kbsvangrootel.nl
tel: 06 - 53 42 14 18

E. DE kLEIJN DAk-
WERkEN. Voor al uw 
reparaties, nieuwbouw en 
renovatie. Vrijblijvende of-
ferte, tel. 06-81748316.

tE HuuR gEMEuBI-
LEERD AppARtEMENt 
in centrum van Nuenen. Voor 
informatie tel. 040-2834576.

vERHuuR SINtER-
kLAAS- & pIEtEN-
koStuuMS.  Vier 
uw Sinterklaasfeest in de 
prachtige kostuums van 
Sinterklaas en zijn Pieten! 
Vanaf maandag 14 novem-
ber is deze fraaie garder-
obe weer te huur bij Stich-
ting Intocht Sinterklaas 
Nuenen. Kijk voor een foto 
van onze mooie pakken op 
www.sinterklaasnuenen.
nl. Reserveer of bestel nu! 
Inlichtingen: Ingrid Hofhuis 
06-54698855.

achterste 
uitlaatdemper
vervangen v.a. € 111,-

J. Janssen b.V.  

gerwen/nuenen  Laar 12  Tel.: (040) 283 20 56  
www.janssen.gerwen.peugeot.nl
helmond  varenschut 7  Tel.: (0492) 50 40 80  
www.autobedrijf-janssen.nl

Wist u dat Café René beschikt over een zaal tot 100 personen en 
dat deze voorzien is van airco, een professionele beamer en een 

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

personeelsfeesten - bedrijfsborrels - enz. enz
Bel voor vrijblijvende informatie of kom eens langs!

Parkstraat 3
5671 GD Nuenen
Tel. 040-2838777
Mobiel 0612699691

Stichting vrijwilligers thuiszorg
geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer  040-2862395 of  040-2844005

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen
ChronisChe pijnbestrijding

nieuw in mijn praktijk: pijnloze pijnbestrijding met de revolutionaire

Aps therApie/bioresonAntie
de Aps therapie is medisch gecertificeerd en een revolutie op het gebied 
van pijnbestrijding. We hebben nu Aps en bioresonAntie gecombineerd: 
Aps maakt de hormonen aan, bioresonantie harmoniseert. 
(resultaten zijn boven verwachting)
heeft u last van: Chronische pijn, onderrugpijn, fibromyalgie, rsi-arm, artritis, 
artrose, reuma of een sportblessure dan geeft Aps/bioresonantie therapie 
pijnverlichting en gedeeltelijk herstel (in medische studies aangetoond).

behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed door de meeste 
zorgverzekeraars. Maak eens vrijblijvend een afspraak: 

06-51334155. BerG 26A, NueNeN
www.vdvalk-natuurgeneeskunde.nl • rvalk820@zonnet.nl

10% KORTING OP SPEELGOED
t/m 15 december 2011

JOS MARTENS & ZN. B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMAChINES
Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout 

tel. 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERhOUD

Ook dit jaar weer

vOlOp
kerstbOmen

Uit eigen kwekerij

vOGels
De Geer 15, nuenen

TE KOOP
Elke zaterdag

KErsT
bOmEn

Alle maten

Gebr. van Hoof
ruiterweg 14

Gerwen

Bedankt lieve mensen van 
Notariskantoor Schäfer voor 
het opzetten van onze Stich-
ting Warme Beer. Een harte-
lijke knuffel.

More Than Seven  (Met 
de Koe) heeft de nieuwe win-
tersjaals weer binnen. Ook 
alle kleuren stola’s uit Peru 
zij er weer. Kado TIP; Leu-
ke snuisterijen, NU: Kettin-
gen 50% korting!!! Berg 52a, 
tel. 06-54674325, vrijdag 
van 10.00-18.00 en zaterdag 
van 10.00-17.00 uur.

Berkenbos 6 -  5672 AK Nuenen - Tel. 040 - 283 12 00 -  E-mail: drij.mes@iae.nl

Kom tijdig even langs voor onze 
nieuwe modellenboeken
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  SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50.10.191 (0,44 euro per gesprek)

ZO DOET U MEE:
Om kans te maken op een prijs, 

belt u de oplossing door naar
0909-50.10.191
(0,44 euro per gesprek)

Daar wordt u gevraagd om één 
bepaalde rij cijfers van de door u 
gevonden oplossing in te toetsen.
Uit alle juiste inzendingen wordt de 

winnaar getrokken.

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één 
keer voorkomen in alle horizontale 

rijen en één keer in alle verticale ko-
lommen en één keer in elk van de 
negen vierkantjes van 3 x 3 vakjes.

SUDOKU NR. 48 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

 

Park 61, Nuenen
 Tel. 040 - 283 31 33
www.dinercafezinn.nl

Winnaar week 47 :  Jo de Rooij, Egidius Vogelslaan 6, 5673 MS Nuenen

P R O G R A M M A
Voetbal

Korfbal

RKSV NUENEN 
Zaterdag 3 december
De Valk 1 - Nuenen 1  ..................... 19.30 
Zondag 4 december
Nuenen 2 – Rood Wit V 2  ............ 12.00
Nuenen 3 – Brabantia 3  ................ 12.00
Nuenen 4 – RPC 3  ......................... 12.00
Rood Wit V 4 – Nuenen 5  ............ 12.00
Unitas ’59 5 - Nuen en 6 ................  10.00
Unitas ’59 7 - Nuenen 7  ................. 12.00
Tongelre 5 - Nuenen 8  ................... 11.00
Nuenen 9 – Terlo 3  ........................ 10.00
Emplina DA1 - Nuenen DA1  ....... 10.00
Nuenen DA2 – N. Woensel DA1  10.00

EMK
Zaterdag 3 december
Classics - Legendarisch EMK ....... 16:00
Zondag 4 december 
Essche Boys 1 - EMK 1   ................. 14:00
Unitas’59 2 - EMK 2   ...................... 12:00
EMK 3 - Tongelre 3   ....................... 11:30
EMK 4 - Acht 5   .............................. 11:30
SBC 11 - EMK 5   ............................. 10:00

RKGSV 
Zaterdag 3 december
Avanti’31 vet. – RKGSV vet.  ........ 15.30
Zondag 4 december
DEES 1 – RKGSV 1  ........................ 14.30
Geldrop/Houta B. 4 – RKGSV 2  . 10.30
RPC 5 – RKGSV 3  .......................... 10.00
RKGSV 4 – Gestel 9  ....................... 10.00
RKGSV 5 – WODAN 4  ................. 10.00

RKVV Nederwetten
Zondag 4 december
Nederwetten 1  .................................... vrij
DBS 2 - Nederwetten 2  ................. 11.00
Nederwetten 3 - Tongelre 6  ......... 10.00
Nederwetten 4 - Puspharia 4  ....... 11.00
Wodan Da 3 - Nederwetten Da 1  10.00

Nuenense Zaalvoetbal Competitie
Zaterdag 10 december 2011 
v Egdom Security - 
ACR Reijnders ................................. 18.45 
Café Rene - Heintze / 
Sporthuis Zuid  ................................ 19.30
Klezie Boys - 
Autobedrijf vd Heijde  .................... 20.15
 

SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50 10 191 (max. 0,44 euro per gesprek)

www.puzzelland.com

ZO DOET U MEE:

Om kans te maken op
een prijs, belt u de 

oplossing door naar 
0909-50 10 191

(max. 0,44 euro per gesprek)

Daar wordt u gevraagd 
om één bepaalde rij 
cijfers van de door u

gevonden oplossing in te
toetsen.Uit alle juiste
inzendingen wordt de 
winnaar getrokken. 

Veel succes!

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer
voorkomen in alle horizontale rijen en één
keer in alle verticale kolommen en één
keer in elk van de negen vierkantjes van 
3 x 3 vakjes.

2 8 7
7 1 8 9

1 5 8
5 2 4

9 3 5
6 2 9 3

4 7 6
8 3
6 2 3 8 9

2 4 8 9 6 3 1 5 7
5 3 7 1 4 2 8 9 6
9 1 6 5 7 8 2 4 3
3 6 5 8 1 9 7 2 4
4 9 2 7 3 5 6 8 1
7 8 1 6 2 4 9 3 5
1 5 4 2 9 7 3 6 8
8 7 9 3 5 6 4 1 2
6 2 3 4 8 1 5 7 9

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01034

sudoku week 48_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:21  Pagina 1

Gerwen F1 kampioen
De sportieve talenten van de F1 schreven afgelopen zaterdag de kampioens-
titel op hun naam. 

De competitie ging voor de spelers van de F1 goed van start met geweldige re-
sultaten als gevolg. Het kon niet uitblijven dat dit team zeer verdiend de titel te 
pakken kreeg. Na een overtuigende 0-9 overwinning afgelopen zaterdag tegen 
het Eindhovense Unitas was het zover. De leiders en trainers Marcel Westphal, 
Frank van der Maat en Rene Kersten waren natuurlijk ontzettend trots op hun 
toppers. De rondrit door het dorp in een speciaal voor deze gelegenheid ver-
sierde wagen was voor de kersverse kampioenen het hoogtepunt. Daarna wer-
den ze in de kantine nog eens in de bloemetjes gezet en konden ze een warm 
applaus in ontvangst nemen van de vele trouwe supporters. 

NKV beleeft 
een makkelijke middag
Het eerste van NKV moest afgelopen zaterdag thuis aantreden tegen het tot 
nu toe verrassend presterende korfbalteam van Melmac. 
Na 2 wedstrijden waren zij, evenals 
NKV, nog ongeslagen in de competitie 
en kwamen dan ook met goede hoop 
naar Nuenen. In een zeer goed gevul-
de sporthal begon NKV erg scherp 
aan de wedstrijd en dit resulteerde al 
snel in een voorsprong van 6 - 1. Daar-
na zakte de concentratie even weg wat 
Melmac even terug in de wedstrijd 
bracht, al bleef er constant minimaal 
een gat van 2 doelpunten in het voor-
deel van NKV. 

In de tweede helft wist NKV de korf 
nog steeds goed te vinden en de wed-
strijd eindigde dan ook in een simpele 
overwinning van 15 - 8. Noemens-
waardig is nog even de prachtige actie 
van Manon Smits, wat resulteerde in 
een schitterend doelpunt van afstand. 

Volgende week staat er voor NKV een 
streekderby op het programma in de 
Schop te Asten tegen Klimop om 
13.15 uur.

Jeugdveldrit 
Lieshout 
De 32e jeugdveldrit van Lieshout 
zal op zondag 4 december plaats-
vinden. In de directe omgeving van 
het gehucht “’t Hof” te Lieshout is 
een parcours uitgezet, waarop jon-
gens en meisjes uit geheel Neder-
land hun wedstrijdjes rijden. 

De leeftijdsopbouw is van 8 tot en met 
14 jaar en de deelnemers hebben allen 
een licentie van de KNWU. Er zijn ze-
ven leeftijden en dus ook zeven wed-
strijden. Om twaalf uur is het eerste 
startschot, de allerjongste wielrenner-
tjes gaan dan de bossen in voor hun 
wedstrijd. Het beloven spannende 
wedstrijden te worden, waar de Du-
velsberg scherprechter zal zijn. De or-
ganisatie berust bij de supportersclub 
“De Lieshoutse Wielrenners” in sa-
menwerking met RTC “Buitenlust”. 
Meer informatie ook op de website 
www.lieshoutsewielrenners.nl. 
De entree is gratis.

Wilhelmina 
Boys - EMK      2-0
EMK moest afgelopen zondag het 
restant van de gestaakte wedstrijd 
tegen WB spelen. In de resterende 
40 minuten was het vooral keeper 
Jordy Snellen die aan EMK zijde in 
de belangstelling stond. 
Hij wist tot drie maal toe EMK in de 
wedstrijd te houden. Het veldspel van 
EMK was veel te onzuiver om het de 
WB moeilijk te maken. Toen in de 90e 
minuut van de wedstrijd WB 2-0 wist 
te scoren (de eerste wedstrijd werd ge-
staakt bij een 1-0 stand wegens een 
blessure van EMK doelman Cuppen) 
was het verzet van EMK  gebroken.

Meiden estafette Z&PV 
Nuenen naar NK
 
Bij de Brabantse Sprint Kampioenschappen van afgelopen weekend heeft de 
meisjes estafette van Z&PV Nuenen zich reeds geplaatst voor de Nederlandse 
Kampioenschappen Sprint van volgend jaar juni. Op de 4x50m vrijeslag bleven 
ze met 2.00.57 onder de vereiste 2.01.34 en namen ze tevens een bronzen me-
daille mee naar huis. Voor Elke van den Hurk, Jessica Manders, Maayke Voets en 
Laura van Erp een mooi einde van een zeer geslaagd toernooi.
Aan het Open Nederlandse Kampioenschap / Olympisch Kwalificatie Toernooi 
van komend weekend doen van Z&PV Nuenen 9 zwemmers mee. Het toernooi 
begint aanstaande vrijdag om 9.00 uur in de Tongelreep in Eindhoven en duurt 
tot en met zondagavond.

Nuenenaar Nederlands 
kampioen bromfietscross
Anthony van Nies (35) uit Nuenen heeft de titel Nederlands kampioen 
bromfietscross standaardklasse behaald.

Deze titel is behaald in het afgelopen 
jaar door 673 punten bij elkaar gere-
den te hebben in de 9 gereden wed-
strijden. Dat gaf Anthony 3 punten 
voorsprong op zijn teamgenoot Jorrit 
van de Putten uit Handel  (18). Met 7 
manche overwinningen was het steeds 
stuivertje wisselen om de leidende po-
sitie in het ONK BX kampioenschap. 

De wedstrijden worden gereden door 
heel Nederland op de veelal hardere 
crossbanen. Er wordt in deze klasse 
gestreden met gehomologeerde (voor 
gebruik op de openbare weg) brom-
fietsen met beperkte aanpassingen. 
Het is hierin niet toegestaan om met 
een cilinderinhoud van meer dan 50cc 
te rijden met een maximale carbura-
teur doorlaat van 16mm. Ondanks de-
ze beperkingen is het gelukt een ma-
chine te prepareren die niet onder 
hoeft te doen voor de Superklasse 
waarin alles toegestaan is mits niet 
meer dan 50cc. Hierin wordt veelal 

gereden met motorfietsen met een 
bromfietsmotor. 
De bromfietscross is de laatste jaren 
erg in opkomst, met name door de la-
ge kosten en het gemoedelijke sfeertje 
op en om de banen. Ook helpt het dat 
er plaats is voor jong en oud. Zo wordt 
er regelmatig gereden door vader en 
zoon in dezelfde discipline, u hoeft er 
dan ook niet van op te kijken als er 
deelnemers zijn van boven de 60 jaar. 

De huldiging heeft afgelopen zaterdag 
26 n ovember plaatsgevonden in He-
del op de jaarlijkse bijeenkomst van de 
Dutch Twinshock Motorcrossclub. 
Beide bromfietsen zijn geprepareerd 
door Twins Scooterservice eveneens 
uit Nuenen. Eerder dit jaar namen Jor-
rit en Anthony als team ook al de over-
winning mee naar huis in de 6 uurs-
bromfietscross van Handel in de 
standaardklasse. Meer info op : www.
dutchtwinschock.nl en  www.bxstart.
nl.

Wijziging 
startplaats WSV 
Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense 
Wandelsport Verenging is in de 
maand december de ingang van het 
tennispaviljoen op sportpark de 
Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving.  Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie. Voor nadere informa-
tie: http://www.wsvnuenen.dse.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secretari-
aat, joke_wsv@hotmail.com.

Anthony van Nies uit Nuenen Nederlands kampioen.

Gerwen F1 kampioen

Succesvolle meiden estafette Z&PV Nuenen.
(vlnr. Maayke Voets, Laura van Erp, Jessica Manders, Elke van den Hurk).   

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



Uw totale 

inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

SHUTTERS
EEN SFEERVOLLE EN 

EXCLUSIEVE SCHEIDING 

TUSSEN BINNEN EN BUITEN!

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen
Vincent van Goghstraat 37

Vlak voordat de Sint en zijn Pieten terugkeren naar Spanje, 

draait Zwarte Piet aan het rad van fortuin. Bij besteding vanaf 10 euro 

mag u aan het rad draaien en maakt u kans op leuke prijzen. Dus graag tot ziens!

Kom zondag 4 december tussen 12.00 en 17.00 uur 
naar uw Jan Linders Supermarkt.

Rad van fortuin
bij Jan Linders

Thuis in uw regio makelaars

www.vansantvoort.nl
Kromme Steenweg 4 Helmond
Telefoon 0492-525552  / info@helmond.vansantvoort.nl

Onze kantoren zijn op zaterdag tot 16.00 uur bereikbaar

Als één van de grootste dienstverleners op het gebied van makelaardij en nieuwbouwconsultancy biedt Van Santvoort Makelaars 
opdrachtgevers een breed scala aan specialistische dienst in de vastgoedwector. De kracht van onze 5 vestigingen en ruim 30 
medewerkers tellende organisatie schuilt in de combinatie van persoonlijke aandacht, specialistische kennis en gebruik van een 
groot netwerk. 

Wij zoeken:
Een medewerk(st)er voor de

financiële administratie/controller (24 uur) 
voor ons kantoor in Helmond 

Werkzaamheden bestaan o.a. uit: beheren van de debiteuren- en crediteurenadministra-
tie; maken van een aansluiting per periode tussen de af te dragen omzetbelasting en de 
verantwoorde omzet; coördineren van de maandelijkse verwerking van de aangifte rich-
ting belastingdienst; verzorgen van management informatie;  zorgen voor sluitende over-
zichten van de verhoudingen in rekening courant tussen de diverse vennootschappen.

Functie-eisen: financieel administratieve en sociale vaardigheden op HBO-niveau met      
enkele jaren ervaring op een accountantskantoor of soortgelijke functie; zelfstandig kun-
nen werken; stressbestendig.

Een full-time secretaresse (40 uur) 
voor onze kantoren in Helmond en Nuenen 

Werkzaamheden bestaan o.a. uit: coördineren en assisteren bij de administratieve werk-
zaamheden; behandelen van inkomende telefoongesprekken; agendabeheer; assisteren 
bij werkzaamheden makelaar; het maken van verkoopbrochures en het verzorgen van      
internetpresentaties.

Functie-eisen: commerciële, administratieve en sociale vaardigheden op minimaal MBO-
niveau; zelfstandig kunnen werken; representatief; stressbestendig en collegiaal. Bij voor-
keur met ervaring.

Wij bieden twee veelzijdige functies in een jong enthousiast team met goede secundaire              
arbeidsvoorwaarden, een prettige collegiale werkomgeving en ruimte voor eigen initiatieven.

Je kunt je sollicitatiebrief sturen vóór 

10 december 2011 naar 

Van Santvoort Makelaars

t.a.v. Monique van Mierlo

Kromme Steenweg 4

5707 CC Helmond 

of via e-mail: 

monique@helmond.vansantvoort.nl.

Olijf
r e s t a u r a n t

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

Kerst doorbrengen bij Olijf
Met familie en vrienden, genieten van elkaars gezelschap 

én van een heerlijke diner.

Bij Olijf is dit ook op kerstavond mogelijk

 Op 24 december graag ontvangen wij u:
vanaf 17.30 uur, om u, alleen op kerstavond 

te laten genieten van onze a la carte dinerkaart of 

van een feestelijk 4 gangen verrassingsmenu met een
heerlijke amuse vooraf en 4 bijpassende glazen wijn 

voor € 67,50 p.p. 

Alleen gebruik maken van dit feestelijke menu kan ook 
voor € 42,50 p.p. (De genuttigde drankjes worden in 

rekening gebracht) 

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Reserveren voor de kerst is mogelijk middels 
telefonisch contact.

De Pinckart 5-7 Nuenen • 040 283 57 35 • www.erbeekeukens.nl

k e u k e n s
exclusief 

voor Zuidoost 
NederlaNd

SHOWROOM UITVERKOOP

Rio: Kleur Brasil
van e 7.487,- 
 voor e 2.995,-

Vito: Kleur Vanille, 
van e 12.962,- 
 voor e 5.450,-

Uno: Kleur Crema Glans 
inclusief graniet blad
van e 14.835,-
 voor e 6.750,-

Torino: Kleur Wit Glans 
Inclusief graniet blad en 
Boretti fornuis
van e 21.875,- 
 voor e 9.950,-

Finea: Kleur Vanille
van e 11.380,- 
 voor e 4.950,-

Zie ook onze geheel 
vernieuwde website!

MICRODERMABRASIE
van €98,- naar €75,- 

040-2128726  www.beautymg.nl 

 

 

 Kunstencentrum 

Meedoen met dans en beweging? 
Informatie over de inhoud van deze cursussen en 
inschrijfformulieren www.stichtingcan.nl  óf bellen 
met de administratie 040-2845775   

Kinderen                          Gestart op            Tijd        
Klassiek ballet 6+              ma. 12 sept.          17.30-18.30  
Streetdance (v.a. 10 j.)      do.  15 sept.          18.00-19.00 
 
Volwassenen 
Aerobics/Bodygym            wo. 14 sept.           12.00-13.00 
Aerobics                            wo. 14 sept.           20.30-21.30 
Pilates                               do. 15 sept.            09.00-10.00 
Pilates                               do. 15 sept.            10.00-11.00 
Zumba                               do. 15 sept.            19.30-20.30 
Zumba                               vr.  16 sept.            11.00-12.00 
  
Park 1, Nuenen    info@stichtingcan.nl 
 

* prijzen zijn incl.BTW 

 


	RdL wk48 2011.1.1.1
	VP 48
	+ Gemeente 48
	Adv Kersvers
	Adv Vogels ZW
	tekst Bliejkbakkes 48
	Adv Jan Linders 1-1 FC
	tekst groene stroom48
	Adv C1000 STEUN
	tekst markante man 48
	Adv Mrgen FC
	Adv Rest ZW
	Adv Veldink ZW
	tekst kerk 48
	Lindeblaadjes 48 FC
	tekst sport 48
	Adv Jan Linders FC


