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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

Wij bewijzen u het tegendeel!
Geopend woensdag t/m zaterdag

van 9.30 tot 17.00 uur of 
op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

Tentoonstelling
winterfoto’s
in Bibliotheek

Concert Neva 
Ensemble uit 
St. Petersburg 

CarPro Carwash 
& Carcleaning 
voor milieuvrien-
delijk autowassenD
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Kerstbomen uitverkoop
  Geopend: Zaterdag 10 en 17 december van 9.00 - 16.30 uur.

Bomen worden verkocht op perceel naast Boord 73 Nuenen

Keuze uit 500 stuks, van 1 meter tot 4 meter hoogte, met kluit.

Van € 2,50 tot maximaal € 7,50 

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

Grote Centrale 
Veulenkeuring in Gerwen
Voor de 51e keer verzamelen de veulens van het Nederlandse trekpaard en 
hun eigenaren zich op het Heuvelplein in het centrum van Gerwen. Dit jaar 
is dat op 17 december. De eerste keuring begint om 10.00 uur. De keurin-
gen duren tot ongeveer 16.00 uur. Burgemeester Ligtvoet zal rond 10.30 de 
keuring voor de laatste keer officieel openen. “Hij is iedere keer geweest. 
Wel eens een keer zonder zijn vrouw. Maar hij heeft nog nooit verstek laten 
gaan,” vertellen Martien Smits en Frans Roijackers, voorzitter van het 
bestuur van de Stichting Centrale Veulenkeuring Gerwen.

Iedereen, die wel eens een wandelin-
getje rondom Gerwen maakt, ziet de 
trekpaarden van de gebroeders Smits 
in het weiland aan de Huikert staan. 
Het zijn echt grote paarden en het is 

bijna niet voor te stellen dat dit nog 
‘veulens’ zijn. Een aantal van die 
trekpaarden, ze zijn niet ouder dan 3 
jaar, zullen straks ook op de keuring 
te zien zijn. 

Internationale 
Dag van de Mensenrechten
Wereldwijd worden manifestaties georganiseerd en ook in Nuenen c.a. 
voert Amnesty International al jaren actie op deze dag. Op 10 december  
richt Amnesty zich in het bijzonder op de mensenrechten in het Midden-
Oosten en Noord-Afrika. 
De Arabische wereld is in een jaar tijd 
ingrijpend veranderd. Veel oude lei-
ders zijn weg, maar de toekomst is on-
zeker. In landen als Syrië, Bahrein en 
Libië houdt het geweld aan. In Egypte 
is de noodtoestand, die dertig jaar lang 
een instrument van onderdrukking 
was in de handen van oud-president 
Mubarak, nog steeds van kracht.Laat 
de Arabische lente geen illusie worden. 
Daarom is de werkgroep van Amnesty 
Nuenen actief op 10 december van 
12.30 tot 16.30 uur. In het Parkhof met 
een fakkelwake, waar u een petitielijst 
kunt ondertekenen. De petitie is ge-
richt op Egypte en roept op tot de af-
schaffing van de noodtoestand. Bij de 
C1000 is een stand ingericht. Ook hier 

kunt u de petitielijst ondertekenen en 
tevens Amnestyartikelen kopen. In di-
verse restaurants branden Amnesty-
kaarsen en liggen informatiefolders 
voor u klaar.  Egyptenaren verdienen 
een land zonder noodtoestand. 

Ruim 100 veulens uit Nederland en 
België maken dan hun opwachting. En 
dat is meer dan in voorbije jaren. Af-
gelopen jaar waren het er 86. “Grote 
keuringen zijn ook populairder. De 
kwaliteitsmeting is groter dan op de 
fokdagen. Dat zijn kleinere keurin-
gen,” meent Smits. Bovendien is het de 
laatste keuring van het jaar. De spon-
sors blijven ook goed trouw. Dat bete-
kent dat ze het ras waarderen en dat 
geeft een goed gevoel voor de toe-
komst.” Ook de juryleden komen uit 
Nederland en België.

Er worden veulens, een, twee en drie-
jarige trekpaarden gekeurd en er zijn 
diverse bekers te winnen in verschil-
lende categorieën. Een hoofdprijs is er 
voor “de Algemeen Jeugdkampioen 
der merrien”. De gemeente Nuenen 
stelt hiervoor ook nog een bord be-
schikbaar met het gemeentewapen 

erop. Ook vallen er dit jaar twee heng-
sten met hun afstammelingen te be-
wonderen: Gamin van de Lindehof, 
eigenaar is A. van de Heiden uit Ves-
sem en Jazz uit de Linde van de gebr. 
Smits en H. van de Pols uit Gerwen. 
Ook de hengsten met hun afstamme-
lingen worden gekeurd. 

Iedereen is welkom op de Veulenkeu-
ring in Gerwen. De paarden staan er al 
om 9.00 uur. Dan begint het borstelen. 
Want ieder veulen moet er zo mooi 
mogelijk uitzien. Vanaf 10.00 uur be-
ginnen de keuringen. Leuk om te zien 
is over hoeveel vaardigheden de eige-
naren moeten beschikken om de paar-
den in gang, stap en draf voor de jury 
te leiden.
Het jubileumboek, 50 jaar veulenkeu-
ring is nog verkrijgbaar bij het Vincen-
tre, Ruiters voor Ruiters en Boekhandel 
van de Moosdijk. 

Optreden Nunentaler 
Schürzenjäger
Op zondag 18 december treedt de Nuenense Après-ski-, Party- en Feestband 
“De Nunentaler Schürzenjäger” op in Café Schafrath aan het Park in Nuenen. 
Dit optreden is een Try Out voor hun jaarlijkse buitenlandse tournee naar Fla-
chau in Oostenrijk. In januari 2012 zullen zij daar voor de 10e keer optreden in 
de Après-skitempel De Hofstadl. Met het repertoire van de band, een mix van 
après-ski/top 40/ top 100/feestmuziek en Hollandse hits, weten zij er altijd een 
‘Megastimmung’ in te brengen. Ga dus voor een gezellige invulling van uw zon-
dagmiddag naar Café Schafrath. Aanvang 15:30 uur, entree gratis. Voor meer 
informatie en sfeerimpressies zie: www.nunentaler.nl.

Optreden van Nunentaler Schürzenjäger vorig jaar in Café Schafrath.

Traditionele kerstmarkt in de 
Dorpswerkplaats
De Dorpswerkplaats Nuenen opent op zaterdag 17 december van 10.00-
16.00 uur en zondag 18 december van 11.00-16.00 uur weer haar deuren 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. Dit jaar voor het eerst onder het recent ver-
nieuwde dak.
De hobbyruimten ademen tijdens de 
kerstmarkt een echte kerssfeer uit. De 
rijk versierde tafels en werkbanken 
bieden een ruim aanbod van de door 
de deelnemers van het hobby- en cre-
ativiteitscentrum vervaardigde artike-
len. Zoekt u een origineel kerstcadeau 
of leuke kerststukjes, u vindt er zeker 
wat van uw gading. Keus is er genoeg. 
Denk aan kerstcadeautjes zoals ro-
mantische vogelvoederhuisjes, duur-
zaam houten speelgoed, leuke 
poppenkleertjes en allerlei hebbedin-
getjes. Onder het genot van koffie, 
thee en warme wafels is het gezellig 
toeven in de Dorpswerkplaats. En na-
tuurlijk klinkt er overal kerstmuziek. 
Medewerkers staan klaar om u te in-
formeren over de verschillende activi-
teiten.
Dorpwerkplaats Nuenen is gevestigd 

op Park 63b, (ingang naast restaurant 
De Zonnewende). Meer informatie op 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl.

Kerstviering bij de 
KBO-Nuenen
Op donderdag 15 december a.s. houdt 
de KBO-Nuenen haar jaarlijkse kerst-
viering in de theaterzaal van Het 
Klooster. De viering begint om 13.30 
uur en de zaal is open om 13.15 uur. 
Het wordt een afwisselend program-
ma met muziek, voordracht en een 
kerstspel. In de pauze is er voor ieder-
een koffie of thee met kerstbrood. 
U bent van harte uitgenodigd om deze 
kerstviering te bezoeken, ook als u 
geen lid bent van de KBO-Nuenen. U 
kunt hiervoor op 15 december nog 
kaarten kopen aan de zaal. De kaarten 
kosten € 2,00 per stuk (inclusief ).

Kienen in 
Lieshout

Op 9 december is het kienen met 
de Katholieke Vrouwenvereniging 
in het Dorpshuis aan de Groten-
hof in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is vanaf 
19. 00 open. Iedereen is van harte 
welkom. Bij een grote opkomst 
wordt er een extra ronde gekiend.

Winteractie
Polijsten

+
Beschermende

Waxcoating!

 v.a. € 99,-
Tel. 040 - 211 62 11

www.carcleaningeindhoven.nl

Car Cleaning Eindhoven
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D66 Nuenen  bezorgd om de 
positie van Nuenense minima
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid   zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week D66.
De verwachting is dat in Nuenen 140 
bijstandsgerechtigden met de nieuwe 
aanscherping van de Bijstandswet te 
maken zullen krijgen, die de regering 
op 1 januari van kracht wil laten gaan. 
Dat is ongeveer de helft van het totale 
klantenbestand.
De belangrijkste verandering bij de in-
voering van deze nieuwe wet is de in-

voering van het gezinsinkomen. Dit 
houdt in dat alle inkomens en vermo-
gens van alle gezinsleden, die op het-
zelfde adres wonen, worden meegeno-
men.
De groep alleenstaande ouders bij-
voorbeeld met een bijstandsuitkering, 
die inwonende studerende meerderja-
rige kinderen hebben worden hier-

door zwaar getroffen. Bij de hoogte 
van hun bijstandsuitkering gaat nu 
ook gekeken worden naar de studiefi-
nanciering van hun kind. Een gedeelte 
van die studiefinanciering wordt ge-
zien als gezinsinkomen en wordt inge-
houden op de bijstandsuitkering van 
de ouder. 
Ook zal het moeilijker worden om in 
aanmerking te komen voor bijstand 
voor jongeren onder de 27 jaar. Zij 
dienen eerst 4 weken actief zelf naar 
werk te zoeken, voordat ze toegang 
krijgen tot de bijstand.

Vaak hebben deze groepen te maken 

met meerdere problemen in één gezin 
en wordt er een beroep gedaan op 
voorzieningen op zorg- en welzijnsge-
bied. Ook op die gebieden heeft men 
te maken met bezuinigingen, zodat bij 
deze kwetsbare groepen de proble-
men zich opstapelen.

D66 Nuenen vraagt daarom aandacht 
voor deze groep Nuenense inwoners 
en dringt er bij het college op aan om 
het armoedebeleid in ieder geval te 
handhaven en aandacht te hebben 
voor onder andere de schuldhulpver-
lening. Deze ondersteuning zal extra 
hard nodig zijn de komende jaren.

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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Vanaf 2012 komen uw inzamelgegevens ook digitaal op huisniveau be-
schikbaar. In januari 2012 bezorgen we een nieuwe set plastic zakken.

RAADSVERGADERING 15 DECEMBER
Op 15 december 2011 vergadert de gemeenteraad in Het Klooster om 
18.30 uur (LET OP GEWIJZIGD TIJDSTIP). U bent van harte welkom 
om de vergadering te bezoeken. Voor de vergadering is er een vragen-
halfuurtje waarin de raadsleden vragen aan het college kunnen stellen 
over onderwerpen die niet op de agenda staan.

De agenda en stukken staan op www.nuenen.nl (bestuur en organi-
satie >gemeenteraad > raadsagenda).

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 29/11/2011 N-HZ-2011-0172 Hoekstraat 35 Gedeeltelijk slopen   
    bestaande gebouwen 

Regulier 29/11/2011 N-HZ-2011-0173 Boordseweg 2A Plaatsen gevelreclame 
 

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 omge-
vingsvergunning is verleend.

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-
datum     besluit
  
01/12/ N-HZ-2011- Populierenhof 1 Bouwen Gedeeltelijk 02/12/ 
2011  0160   RO verbouwen woonhuis 2011  

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Samen	Verder	is	een	vergunning	verleend	voor	het	houden	van	

een collecte in de periode van 19 tot en met 24 maart 2012 (ver-
zenddatum 29 november 2011);

•	 aan	SKN	Weverkeshof	is	een	vergunning	verleend	voor	het	tijdelijk	
plaatsen van een tent aan het hoofdgebouw van Weverkeshof tot 
7 januari 2012 (verzenddatum 1 december 2011);

•	 aan	SKN	Weverkeshof	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van het kerstspel, wandeltocht op het terrein 
van Weverkeshof op zaterdag 17 december 2011 (verzenddatum 
2 december 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, 8 december 2011

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘Broeksche Erven’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat met ingang van 9 december 2011 gedurende zes weken op 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder 
ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Broeksche Erven’.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het oprichten van een land-
goed inclusief woning aan de Broekdijk 11 te Nuenen. 
Binnen het plan zal de bestaande woning met bijgebouwen worden 
gesloopt en zal er een nieuw landhuis worden gebouwd. Tevens wordt 
er 20 ha aan natuur ingericht zowel binnen als buiten de Ecologische 
Hoofdstructuur. 

Het ontwerpbestemmingsplan kan op het gemeentehuis worden in-
gezien bij de balie Wonen en Openbare Ruimte. Het plan is ook raad-
pleegbaar via de gemeentelijke internetsite: www.nuenen.nl en de 
landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmings-
plan ‘Broeksche Erven’ kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de 
volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IM-
RO.0820.BPBroekscheErven-C001
Een ieder kan binnen de termijn van tervisieligging een zienswijze met 
betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een 
schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad 
van Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend bij de heer M.J.A. 
Ras van de afdeling Ontwikkeling: telefoonnummer: (040) 2631 545.

Nuenen, 8 december 2011.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Inspraak beleidsregels Wet Bibob
Overeenkomstig de Inspraakverordening bieden burgemeester en 
wethouders van de gemeente Nuenen c.a. gelegenheid tot inspraak 
met betrekking tot concept beleidsregels in het kader van de toepas-
sing van de Wet Bibob.
Deze concept beleidsregels liggen met ingang van 9 december 2011 
gedurende twee weken voor een ieder ter inzage (tijdens kantooruren 
of op afspraak) op de gemeentesecretarie, bij de balie Wonen en 
Openbare Ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Gedurende deze termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mon-
deling een reactie op het beleidsvoornemen kenbaar maken aan bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a.
Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de burgemees-
ter en wethouders van Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Een zienswijze kan tijdens kantooruren ook mondeling kenbaar wor-
den gemaakt bij de heer F.J. Driessen, beleidsmedewerker integrale 
veiligheid/handhaving van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer van de 
gemeente Son en Breugel, telefoonnummer (0499) 491 540.

Nuenen, 8 december 2011
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding is 
ingekomen van:
Tuinbouw Van der Steen, Olen 22a, te Nuenen. – Besluit landbouw

Volgens de Wet Milieubeheer is voor de omschreven activiteiten geen 
vergunning vereist.

De melding en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 9 
december  2011 tot 23 december 2011 bij het gemeentehuis Nuenen, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werk-
dag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 
18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt 
u hiervoor een telefonische afspraak maken met  de heer J. Aarts, 
telefoonnr: (040) 259 46 30)

Nuenen, 8 december 2012

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 mogelijk-
heid 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 11 december aangewezen als 
koopzondag voor de bedrijven uit gebieden I en II. Dit wil zeggen alle 
wegen binnen en buiten de bebouwde kom van de gemeente Nuenen 
c.a., 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.

WIJZIGING TARIEVEN PASPOORTEN EN 
IDENTITEITSKAARTEN PER 1 JANUARI 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. 

BLADKORVEN WORDEN VERWIJDERD
Het meeste blad is inmiddels van de bomen gevallen en daarmee zijn 
op veel plaatsen de bladkorven overbodig. De gemeente verwijdert 
daar waar het niet meer nodig is de bladkorven. 
Als u nog vragen heeft, dan kunt u bellen naar de balie Wonen en 
Openbare ruimte via (040) 2631 699.

AFVALWIJZER 2012 EN    
NIEUWE PLASTIC ZAKKEN
Vorige week is de afvalwijzer 2012 huis aan huis bezorgd door de be-
zorgers van Rond de Linde.
Mocht u de afvalwijzer niet ontvangen hebben, neem dan contact op 
met de balie wonen en openbare ruimte (040) 2631 699. U kunt de 
afvalwijzer ook afhalen bij de receptie van de gemeente.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de raadsleden van D66:
Willemijn van Werkum, raadslid: 040-
2834626, willemijn.vanwerkum@d66 
nuenen.nl 
Anne Peters, fractie-voorzitter D66: 
040-2832849, anne.peters@d66nue-
nen.nl 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
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Chantelle BH’s;
2e halve prijs!
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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: 9 eN 10 Dec.: 

Veldverse prei, hele kilo ............ 0,59
courgettes, 2 stuks ...................... 0,89
aardappelgratin, per stuk ......... 1,35
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 12 December:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo .............0,69
DINSDag 13 December:

Wokgroenten speciaal, 1/2 kilo .0,99
WOeNSDag 14 December:

rodekool, panklaar, hele kilo ...... 0,99
DONDerDag 15 December:

rauwkost, 1/2 kilo ..........................0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

geHele Week VaN 9 t/m 15 Dec.:

clementine, 15 stuks .................. 1,99
Stoofperen, hele kilo .................... 0,99
tomaatsalade, 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

Onze kerstfolder ligt 
weer voor u klaar!!!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

 

Runder Minute Steaks
per stuk .....................................................1,50
Toren van Pisa 
100 gram ..................................................2,25
Bij 150 gram Beenham 
100 gram Beenhamsalade ..GRATIS 
Hachee 
“Kant en klaar, uit eigen keuken”
100 gram ..................................................1,25
Gepaneerde Schnitzels 
4 stuks ......................................................5,50 
Gevulde paprika 
100 gram ..................................................1,15
Voor de lekkerste belegde broodjes!!!

SPecIal

SPecIal

kOOPJe

kOOPJe

actie geldig van vrijdag 9 december 
t/m donderdag 15 december:

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

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

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

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

HERBST / WINTER 2011
AUTUMN / WINTER 2011

 

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 11
5671 GW NUENEN

-40%

OVERDAG GEEN TIJD? KIJK DAN OP 
WWW.BYLOTTE.NL

SALE
Rond de Linde op internet: www.ronddelinde.nl (of scan de QR-Code in met uw smartphone) 

Pakje Kerst–
kransjes

Ze zijn er weer:
Onze overheerlijke 

kerststollen!!!

€ 3,35



Donkere dagen?!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Kalfsgehaktballen
“Keurkoopje”, 4 voor .................................................................................500

Hertenbiefstuk
“Overheerlijk wild”, 100 gram .....................................................395

Bij 150 gr. Achteham GRATIS 100 gr. Hameisalade

Sole Mio
“Special, biefstuk 
met knoflook en zontomaat”, 100 gram .......................230

Toren van Pisa
“Special”, met kalfsoester, 
mozzarella en groente, 100 gram ...........................................225

DEZE WEEK:

Riblappen
“Super mals”, met gratis “Donker bier”, 
500 gram ................................................................................................................550

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 12 t/m 
woensdag 14 december a.s.

SpruitjeS
500 grAm .................0.49
Doyenne Du ComiCe 
per kilo ..................0.99
AnAnAS Del monte
per Stuk ..................0.99
uit eigen keuken
WortelStAmp
400 grAm .................1.99

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 8 t/m 
zaterdag 10 december a.s.
 
CrAnberrieS
per zAk ...................1.99

zeSpri kiWi golD
500 grAm .................2.49

kAStAnje ChAmpignonS
per bAkje ................0.99

Sperziebonen
500 grAm .................1.79
vaste aanbieding:
super bintjes 
per zak ......................................0.99

Beauty  Boutique 
parfumerie/salon 

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

‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 

Prachtige Kerstgeschenken o.a: 

BVLGARIBVLGARIBVLGARIBVLGARI    
Parfums & Cadeausets 20 % korting* 

*uitgezonderd bad/bodyproducten 
 

Kerstcollectie BOMB badbonbonnetjes v.a. € 2,95  

WWW.SANIPLE IN .NL WWW.VOSS.NL

SANIPLEIN BREIDT UIT!

Saniplein B.V.
De Huufkes 19a

Nuenen
040 - 291 30 89

Installatiebedrijf P. Voss B.V.
Industrieweg 11
Nijnsel (Sint-Oedenrode)
0413-472184

advies

gratis ontwerp

realisatie

sanitair

badmeubels

wand- & vloertegels 
natuursteen 

keramiek vloeren

NIEUW

CV Ketels en 
onderhoud

aircosystemen

zonne-energie 
systemen

nieuwbouw en 
renovatieBadkamers & Tegelvloeren

 naar uw wens samengesteld

U kunt bij ons nu 
ook terecht voor 
CV onderhoud en 

complete CV installaties

Nu ter kennismaking tot € 500,- korting op uw nieuwe ketel!

wij werken met:Voor de beste badkamer ervaring!

ROBO bouwkundig ontwerp- & adviesbureau [T] 040 - 290 60 55 [M] 06 - 13 46 39 59 
Vredehof 6, 5671 DS Nuenen [E] r.vanrooij@robobureau.nl [I] www.robobureau.nl

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en 
u kunt uw geld maar één keer uitgeven.
Het is daarom belangrijk dat uw wensen 
juist vertaald worden.

B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website:
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

Het gehele traject van ontwerp t/m 
de selectie van de aannemer kunnen 
wij voor u verzorgen.
Voor een vrijblijvend gesprek komen 
wij dan ook graag bij u langs. 

Het fundament voor de start van een goede bouw!

               SCHILDERSBEDRIJF
WIL SCHUTS V.O.F.

Voor alle voorkomende 
schilderwerken

Ambachtelijk uitgevoerd

Vrijblijvende offerte
Tel. 040-2836369/06-14617866
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Willy van der Kuijlen en Gerard de Laat 
signeren bij van de Moosdijk
Willy van der Kuijlen signeert zaterdag 17 december zijn biografie bij Boek-
handel van de Moosdijk in Nuenen. Het boek “Onze Willy, voor altijd Mis 
ter PSV” is geschreven door Frans van den Nieuwenhof, voorheen chef 
sport van het Eindhovens Dagblad en nu redacteur van Voetbal Internatio-
nal. Willy signeert zijn boek tussen 14.00 uur en 15.00 uur.
Gerard de Laat signeert zijn buukske 
“Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr”,
op zondag 18 december bij Boekhan-
del van de Moosdijk in Nuenen van 
14.00 tot 15.30 uur. Het buukske mi 
woorde, uitsprâke én ânder Nuenjes 
spul. Woorden die de Nuenenaren 

veelvuldig gebruiken, woorden die an-
ders uitgesproken worden dan de Van 
Dale aangeeft. Veel woorden krijgen 
een toelichting in de vorm van het ge-
bruik in een zinnetje. Deze zinnetjes 
bevatten delen van alledaagse ge-
sprekken. Vandaar de titel.

Meer weten over      
Morgen Groene Energie?
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 opge-
wekt kan worden in Nuenen. Morgen Groene Energie gaat de uitdaging aan 
om de winstmarge te investeren in projecten met als doelstelling om bin-
nen 5 jaar de helft van de energie behoefte duurzaam en in Nuenen op te 
wekken.
Wilt u meer weten over de nieuwe 
coöperatie Morgen Groene Ener-
gie?
Op zaterdag 10 december van 13.00 
tot 17.00 uur vindt er een informatie-
bijeenkomst plaats in het Klooster. Er 
zijn voldoende mensen voor uitleg 

Gemeente Nuenen krijgt een 7,4 
voor wijze van afval inzamelen
Onderzoeksbureau Marintel BV heeft in mei 2011 in opdracht van de 
gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over de afval-
dienstverlening onder de inwoners van Nuenen. De verkregen resultaten 
met betrekking tot het afvalbeleid zijn goed te noemen. Vooral het inzame-
len van kunststofverpakkingen en oud papier scoren hoog: 8,1 en 8,3. Het 
laagste rapportcijfer krijgt de gemeente voor het gescheiden inzamelen van 
bladafval: 6,3 Slecht 5% van de ondervraagden geeft aan ontevreden te zijn.

Voor dit onderzoek zijn 1250 digitale 
vragenlijsten verstuurd en 259 ook 
daadwerkelijk ingevuld. 200 van de  
359 telefonisch benaderde inwoners 
van Nuenen waren bereid tot een tele-
fonisch interview. De respons op bei-
de onderzoeksmethoden is 29 %. Bei-
de onderzoeken leveren een algemeen 
rapportcijfer van 7,4 op.
Bijna alle (95%) ondervraagden geven 
aan 75 % of meer van het oud papier te 
scheiden. Het glas wordt eveneens 
door bijna alle (93 %) respondenten 
gescheiden. Bijna 90% scheidt 75% van 
het kunststof verpakkingsmateriaal. 
Van het GFT-afval en textiel wordt 
door circa 67% van de respondenten 
75% of meer gescheiden van het rest-
afval. Slechts 20% van de ondervraag-

den houdt ook de drankkartonnen ge-
scheiden van het restafval. Opvallend 
is dat er een verband is tussen leeftijd 
en type woning. Ouderen en bewo-
ners van een laagbouwwoning schei-
den hun afval intensiever.
Het laagste rapportcijfer krijgt de ge-
meente voor het gescheiden inzame-
len van bladafval: 6,3. 108 responden-

Gratis kaartjes voor 
Nieuwjaars Party
Traditiegetrouw presenteert voormalig prof-voetballer  John de Bever ook 
dit jaar zijn nieuwe single tijdens de ‘John de Bever Nieuwjaars Party’. 
Het nieuwjaarconcert met op tredens 
van vele bekende artiesten, 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 KeesStevens@online.nl 
en kosten  € 12.50. Bij aankoop van 

een kaartje wordt tevens de cd “Wan-
neer, wanneer, wanneer” meegegeven. 
Meer informatie op www.johndebe-
ver.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 geplaatst worden 
en tevens worden beloond met een 
gratis toegangskaart voor de “John de 
Bever Nieuwjaars Party”. Vermeld dui-
delijk uw naam, adres en telefoon-
nummer. Winnaars krijgen automa-
tisch de kaartjes thuisgestuurd.

Grote finale millennium 10-ers
Nadat op 16 december 2010 de start van een grandioos jaar voor de prulle-
kes, geboren in 2000, werd ingeluid, volgden in 2011 diverse zeer leerzame 
bijeenkomsten voor de jongens en meisjes, die inmiddels 10 jaar waren 
geworden.

Voor deze millennium 10-ers werden 
bijeenkomsten op het gebied van de 
natuur, cultuur, sport, omgaan met 
geld en een geweldige discoavond ge-
organiseerd. Eén van de hoogtepun-
ten was het kleurrijke zonnebloem-
veld bij de molen op het Fons Linders 
terrein. Nu het jaar bijna ten einde is, 
wil de stuurgroep op een waardige 
wijze dit jaar afsluiten.

Op zondag 18 december a.s. worden 
alle millennium 10-ers met hun ou-
ders en natuurlijk ook alle vrijwilligers 
die hebben meegewerkt, uitgenodigd 
om van 11.00 tot 13.00 uur aanwezig 
te zijn in de fotostudio van John Ge-

ven, Spegelt 45-47, Bedrijventerrein 
de Pinckart te Nuenen. Ook de vele 
sponsoren hebben een uitnodiging 
ontvangen.
Gedurende deze 2 uur zal er een span-
nend programma gepresenteerd wor-
den. Hierbij zullen het gemeentebe-
stuur en Hertog Jan aanwezig zijn. Er 
zijn prijzen beschikbaar voor de gratis 
loterij en voor de wedstrijd. Al vele 
millennium 10-ers hebben zich  aan-
gemeld, maar er is nog niet van ieder-
een een aanmelding binnen.
Dit kan nog, maar dan wel snel vanwe-
ge de organisatie. Aanmelding via het 
secretariaat: t.swinkels01@onsnet.nu 
of ruud@moviat.com.

Workshop 
Kinderschmink in 
Nuenen
De Zorgboog Gezondheidsservice 
organiseert op maandag 16 januari 
2012 in Eetcafé Ons Dorp te Nue-
nen een workshop Kinderschmink.  

Wil je ook leren hoe je een kinderge-
zichtje kunt veranderen in een prach-
tige prinses of vlinder? Een stoere tij-
ger of een superheld? Volg dan de 
praktische workshop. Schminken is 
leuk voor de allerkleinste maar ook 
voor wat oudere kinderen. 

Tijdens de workshop oefen je aan de 
hand van eenvoudige opdrachten de 
grondbeginselen en basistechnieken 
van water- en crème schmink. Je oe-
fent op elkaar en maakt gebruik van 
het materiaal van de docent. Hiervoor 
betaal je een eigen bijdrage van € 2,50 
aan de docent. 
De workshop bestaat uit een avond 
van 3 uur en begint om 19:30 uur. 
Voor meer informatie of aanmelden 
kun je mailen naar cursussendien-
sten@zorgboog.nl of contact opne-
men via 0492 348 677 (tijdens kan-
tooruren). Of meld je aan via de 
website www.zorgboog.nl Ben je 
lid van PuntExtra betaal je € 17,50 ben 
je geen lid dan betaal je € 20,00 (exclu-
sief cursusmateriaal á € 2,50).

aanwezig en er zijn wat projecten te 
bezichtigen. Alle inwoners of belang-
stellenden zijn van harte welkom om 
zo te horen wat Morgen exact   in-
houdt. Voor meer informatie: www.
morgengroeneenergie.nl. U bent har-
telijk welkom!

ten geven zelfs een onvoldoende. De 
drie belangrijkste redenen zijn: de 
korf staat niet dicht genoeg in de 
buurt, er zijn te weinig korven of kor-
ven ontbreken. 

Veel genoemde verbeterpunten zijn 
de kosten van de afvalinzameling en 
de hoge prijzen en de openingstijden 
van de milieustraat. Driekwart van de 
ondervraagden ondersteunt het dif-
tarprincipe. De afvalwijzer is de meest 
geraadpleegde informatiebron bij 
klachten over afvalinzameling. Omdat 
jongeren voor informatie eerder het 
internet raadplegen, zijn er inmiddels 
voorbereidingen voor een digitale ka-
lender gestart. 

Meer informatie over dit onderzoek 
vindt u bij de raadsinformatie op de 
website van de gemeente Nuenen: 
www.nuenen.nl Ambachtelijke worstenbroodjes van de 

Lions Club  voor het goede doel
De leden van de Lions Club Nuenen verkopen ook dit jaar weer ambachte-
lijke worstenbroodjes voor het goede doel. Op 10, 11, 17 en 18 december 
kan iedereen die een bezoek brengt aan Intratuin Nuenen de worstenbrood-
jes kopen. Daarnaast verkopen de Lions honderden worstenbroodjes via 
voorinschrijving.

In 2010 was de worstenbroodverkoop 
van de Lions Club Nuenen een groot 
succes. Na aftrek van de kosten kon 
een flinke cheque van bijna 2.000 euro 
overhandigd worden aan de samen-
werkende organisaties die kerstpak-
ketten samenstellen voor de minder 

bedeelden. Een groot deel van de op-
brengst gaat opnieuw naar de Nue-
nense Kerstpakkettenactie. Daarnaast 
zijn er diverse andere lokale goede 
doelen geselecteerd die, afhankelijk 
van de eindopbrengst, mogelijk een 
donatie krijgen.

Politieberichten
Nuenen: Politie zoekt getuigen van overval op tankstation
De politie zoekt getuigen van een overval op een tankstation aan de Berg. Maan-
dagavond rond 20.05 uur kwam een man met een bivakmuts op de zaak binnen-
lopen. Hij dreigde het aanwezige personeelslid met een op een vuurwapen gelij-
kend voorwerp en eiste geld. De dader is met een paar honderd euro te voet 
gevlucht in de richting van de Jonkheer Hugo van Berckellaan. Hij heeft mogelijk 
een lichtgetinte huidskleur en is ongeveer 1,70 meter lang. De dader droeg een 
zwarte bivakmuts, een zwart trainingsjack met wit logo, een donkere trainings-
broek en donkere sportschoenen. De politie is een onderzoek begonnen en heeft 
onder meer een buurtonderzoek gehouden. Getuigen van de overval of mensen 
die weten wie en/of waar de dader is, kunnen zich melden bij de politie in Nue-
nen via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-
7000.

Veldhoven/Nuenen: Politie houdt man aan voor flessentrekkerij
De politie heeft voor flessentrekkerij een 48-jarige man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats aangehouden. De aanhouding vond vrijdagmorgen rond 10.30 uur 
plaats in een kantoor op De Run in Velhoven. Vorig jaar oktober verbleef hij 
meerdere dagen en nachten in een hotel in  Nuenen. Hierna verdween hij zonder 
de rekening betaald te hebben; een kostenpost van ruim duizend euro. De 43-ja-
rige hoteleigenaar had hiervan aangifte gedaan.

Eigen kijk op de weblog
Diverse medewerkers van de politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen publice-
ren op de weblog geregeld hun eigen artikelen. Dat doen ze ieder vanuit hun ei-
gen vakgebied en vanuit hun eigen kijk op het politiewerk. Het gaat dan om poli-
tiemensen zoals netwerkinspecteurs, (buurt)brigadiers en (hoofd)agenten.

Reageren
Iedereen kan op de artikelen op de weblog reageren en er kunnen ook tips en 
suggesties worden achtergelaten. De weblog is te vinden via links op de politie-
websites www.politiegeldropmierlo.nl en www.politienuenen.nl. Of rechtstreeks 
op www.politiegeldropmierlonuenen.blogspot.com.

Links
Op de weblog zijn ook de twitterstreams te volgen van de politie in Geldrop-
Mierlo en in Nuenen. Ook zijn er links naar het youtube-kanaal van Politie Bra-
bant Zuid-Oost, naar de wijksites van de politie-afdeling GMN en naar de crime-
maps voor woninginbraken en voor overvallen.

Advocatuur
De gemeente doet niets 
Kan het zomaar dat iemand een gemeentelijke verordening overtreedt en dat de 
gemeente daartegen niet optreedt?
Sinds de laatste verkiezingen wordt veel gesproken over gedogen. Bestuursorga-
nen (zoals de gemeent eraad of het college van B&W) gedogen ook. Gedogen in 
de betekenis van het niet-optreden tegen een overtreding, terwijl het betreffen-
de bestuursorgaan wel tot optreden bevoegd en in staat is. Bekende voorbeelden 
zijn het toelaten van geluidsoverlast in cafés en het gedoogbeleid bij coffeeshops. 
Maar ook in het kader van milieuregelingen, van arbeidsregelingen voor vreem-
delingen of bij woonsituaties wordt bij overtredingen gedoogd. Voor de burger is 
het of het bestuursorgaan niets doet. In feite is dat ook zo, maar de zaak ligt iets 
genuanceerder. 

Van bestuursorganen wordt verwacht dat zij toezicht uitoefenen op de naleving 
van voorschriften en dat bij overtreding zij sancties opleggen en uitvoeren (zoals 
het opleggen van een boete, een dwangsom, plicht tot herstelacties, intrekking 
vergunning etc.). Maar bestuursorganen hebben een zekere mate van beleids-
vrijheid: zij kunnen de overtreding namelijk ook gedogen als het gaat om een 
overgangssituatie, waarin binnen afzienbare tijd legalisering van de overtreding 
plaatsvindt. Of als het gaat om een situatie die vergelijkbaar is met een ander ge-
val, waarin is gedoogd. Maar ook als sprake is van situaties, waarin het belang 
van optreden heel klein is of juist sprake is van belangen die veel zwaarder wegen 
dan het belang van zich houden aan de regelgeving. 
Bij een overtreding zal het bestuursorgaan altijd de belangen afwegen en dat kan 
er toe leiden dat een bestuursorgaan in een concreet geval mag gedogen, soms 
zelfs móet gedogen.

Volgens de rechtspraak moet gedogen aan het volgende voldoen:
- gedogen dient in beginsel schriftelijk te geschieden
- voor een bepaalde, zo kort mogelijke termijn
- zo nodig onder het stellen van voorwaarden
- na een zorgvuldige procedure. 
Als het bestuursorgaan gedoogt dan wijst het orgaan een (gedoog-)beschikking 
aan de gedoogde. 

Derden kunnen nadelige gevolgen ondervinden van het gedogen. Echter goed 
onderscheiden moet worden of het nadeel te weeg wordt gebracht door de (ge-
doogde) handelingen van de gedoogde of door de gedoogbeschikking. In het 
eerste geval moet de gedoogde worden aangesproken en niet het bestuursorgaan 
dat gedoogt.
 
Als een gemeentelijke verordening wordt overtreden, dan hoeft de gemeente 
niet op te treden. De gemeente kan de overtreding namelijk gedogen maar dan 
moet wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Anders moet de gemeente op-
treden.

De column is bedoeld om u meer inzicht te geven in c.q. bewust te maken van de 
juridische positie waarin u zich bevindt. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Advocatenkantoor In ’t Veld, tel. 040-2631200 of via www.advocatenkantoorint-
veld.nl.

gr
at

is 
pl

aa
ts

in
g 

Fo
to

: M
or

ad
 B

ou
ch

ak
ou

r

Je mag de school niet  
in vanwege Je handicap

wat kun Je doen?

word nu donateur ing 7 800 800

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Hoe werkt het?

• parkeer uw auto waar een plekje is
• doe uw boodschappen bij Jan Linders
•  reken af en geef uw winkelwagen 

aan het serviceteam

• wij passen op uw winkelwagen
• u gaat uw auto halen
• wij laden uw boodschappen in

Elke vrijdag en zaterdag laden wij uw boodschappen in

Zondag 11 december 

zijn wij open 

van 12.00 tot 17.00 uur!

Vrijdag: van 15.00 tot 21.00 uur. Zaterdag: van 08.30 tot 18.00 uur.

Unieke inlaadservice in Nuenen

Parkeerprobleem 
opgelost!

Jan Linders Nuenen

Vincent van Goghstraat 37

Vincent van Goghplein 99 • 5671 DV Nuenen
Tel. 040-284 03 33 • Fax. 040 - 284 11 66

www.orientalparadise.nl
Openingstijden: Ma. t/m do. van 16.00 - 22.00 uur 
Vr. t/m zo. en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
Oriëntal Paradise

Kerstmenu 2011
Kalkoen soep

*****rollade gevuld met groenten en eend
*****Fung Mee Ha

(Garnalen met licht pikante saus)
*****Kalkoen met diverse groenten
*****Gegrild lamsvlees
*****dessert “Oriëntal Paradise”

(Palet van ijs met likeurtje)
*****€ 34,95 p.p.

Voor onze kleine gast:
Kopje soep
Kippenpootje of kroket 
of frikadel met frietjes 
en appelmoes
Kinderijs

€ 11,95 p.p.
Tijdig reserveren wordt op prijs gesteld.

Nuenenpolis.nu
Berg 39 | 5671 CA  Nuenen

Telefoon: (040) 219 84 44 | Email: info@nuenenpolis.nu

Ga naar www.nuenenpolis.nu

Zorgverzekering 
met korting!

Tot 10% voordeel op uw zorgpremie

Collectieve zorgverzekering van Delta Lloyd
•	 Voor iedereen een passende zorgverzekering
•	 Keuze uit een Natura- of Restitutiepolis
•	 Korting op de Restitutiepolis en alle aanvullingen
•	 Second opinion van een internationale specialist
•	 Meegroeiservice: uw polis is tussentijds aan te passen
•	 Online premies berekenen en verzekering afsluiten

Ga naar www.nuenenpolis.nu

Nuenenpolis.nu
Berg 39 | 5671 CA  Nuenen

Telefoon: (040) 219 84 44 | Email: info@nuenenpolis.nu

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 

www.restaurantpezzaz.nl 
Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725  Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

Pezzaz wenst u fijne feestdagen 
en een gezond en Pezzaz 2012!

Adv36_PEZZAZ_Rond de Linde_week49.indd   1 06-12-2011   11:21:20
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Kunstagenda
 
Kunsthandel – Galerie Art Dumay & Lijstenatelier Foederer (Park 75)
Tentoonstelling: ‘Brabant en Den Haag uit de doeken. Vriendschappen van Vin-
cent van Gogh verzameld’. Schilderijenspreekuur op zaterdag van 10 tot 17 uur, 
gratis taxatie van schilderijen, etsen en tekeningen.  Openingstijden: maandag 
van 12.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. www.artdumay.nl. Telefoon: 2845208. 

Galerie Bonnard (Berg 41)
Herfst Expositie, tot en met 31 november . Met schilderijen van: Stijn Rietman, 
Piet van de Hoef, Gijs Kos, Keimpe van der Kooi, Jan Willem Eskes Marten Hui-
tsing. Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur. www.
galerie-bonnard com. Telefoon: 06-51937205. 

Atelier & Galerie Den Dries (Wettenseind 4)
Expositie kunstwerken van cursisiten en informatie over cursussen en work-
shops.  Openingstijden: dinsdag 10.00 tot 12.30 uur, donderdag 19.00 – 22.00 
uur, vrijdag 12.00 – 17.00 uur, zondag 12.00 tot 17.00 uur. www.brabant-art.nl. 
Telefoon: 2842202. 
 
Galerie en beeldentuin Kunst aan de Berg (Berg 51) 
Expositie met schilderijen, zeefdrukken en monoprints  van Ted Hezemans 
en beelden in diverse materialen en technieken van Yozay (Jose Kreveld-Soons).
Geopend op zondagmiddag 11 december van 13:00u tot 17:00u. www.kunstaan-
deberg.nl.Telefoon: 2300025. 

 Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen
Een kleurrijke presentatie van winterfoto’s tot en met januari 2012. Ze zijn 
gemaakt door de De FotoWerkGroep van het IVN Nuenen. Deze groep 
amateurfotografen trekt er elke maand op uit om foto’s te maken van de 
Nuenense natuur in de verschillende seizoenen. Geopend tijdens ope-
ningstijden van de bibliotheek. 

Zorgcentum Archipel Akkers
Tentoonstelling kinderkunst: werkstukken van kinderen van 6 t/m 12 jaar die bij 
Kunstencentrum CAN in Nuenen les hebben van docente Ellis Renders. In deze 
lessen tekenen/schilderen werken de kinderen met verschillende materialen zo-
als; plakkaatverf, oostindische inkt, ecoline, oliekrijt en pastelkrijt. 

Kerststukjes 
maken in Gerwen
Zoals gewoonlijk is er aanstaande 
maandag weer Inloop in de parochie-
zaal in Gerwen. De Werkgroep Leef-
baarheid Gerwen vraagt iedereen die 
komt om materialen mee te nemen. 
Denk daarbij aan takken (naald- of 
bladhoudend), potjes, vazen, schotels, 
kerstattributen (ballen, kaarsjes, lin-
ten) oaseblokken enz. Voor verse bloe-
men wordt gezorgd en kunnen tegen 
vergoeding gebruikt worden. Wie ma-
teriaal ter beschikking heeft kan het 
eventueel ruilen. De deelnemers on-
dersteunen elkaar in het opbouwen en 
vormgeven van de werkstukken. De 
Inloop is vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur.

Wie niet wil deelnemen aan de activi-
teit, is even welkom en kan komen kij-
ken of meedoen aan de wekelijkse 
wandeling. Voor de wekelijkse fietsers 
op vrijdag wellicht ten overvloede: het 
fietsen is opgeschort tot het voorjaar. 
Tijdens de winter is er een programma 
voor bezoeken van musea en andere 
bezienswaardige plaatsen, met ge-
deeld vervoer. Voor informatie daar-
over of om deel te nemen belt u het 
nummer van de Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen: 06 41102625. 

Meditatie  - 
Stadsverlichting
A.s zondag  11 december van 20. 00 
tot 21.00 uur wordt er bij praktijk 
Krystal, Zuiderklamp 111, Nuenen, 
een meditatie gehouden. 

Op hetzelfde tijdstip komen in Neder-
landse huiskamers meer dan 250 groe-
pen mensen in huiskamers bij elkaar. 
Elke maand komen er tientallen huis-
kamers bij. De meditatie maakt deel 
uit van een project dat heet “stadsver-
lichting”   en is een initiatief van Kris 
en Tijn Touber.  Er is vastgesteld dat 
groepen mensen in meditatie een zeer 
positief effect hebben op hun omge-
ving ( dorp - stad – land). Criminali-
teit en spoedeisende hulp nemen 
drastisch af. Er gebeuren minder on-
gelukken. Het is een bijdrage aan vre-
de en een liefdevolle samenleving. Een 
geringe bijdrage die slechts een uur 
kost.
Je hoeft niet te kunnen mediteren als 
een yogi en met je benen gevouwen te 
zitten. Op een stoel zittend en tijdens 
een geleide meditatie in gedachten 
liefde zenden naar je gezin, je vrien-
den, je omgeving. Dat is het en meer 
niet. Aanmelden kan via de website 
van de praktijk www.praktijkkrystal.
nl/contact.php, email krystal@onsnet.
nu of telefonisch 040 283 8548 
Je kunt meer lezen over het project 
“stadsverlichting” op de website www.
stadsverlichting.nu.  We ontmoeten 
jullie graag. Joop en Hanny.

In de ruim 50 meter lange wasstraat 
die uitgerust is met de allernieuwste 
snufjes op het gebied van auto wassen, 
wordt u opgewacht door een mede-
werker van CarPro die u instrueert 
over het gebruik van de wasstraat. U 
rijdt de transportband op en dan is het 
even later genieten van het eindresul-
taat: een schone, blinkende auto. In de 
wasstraat wordt gebruik gemaakt van 
krasvrije textiellappen voor een opti-
male reiniging en bescherming van de 
lak, een wateronthardingsysteem voor 
een vlekvrije droging en waterrecy-
cling zodat   er zoveel mogelijk water 
hergebruikt wordt. Bij CarPro wordt 
niet alleen het beste materiaal en pro-
ducten gebruikt ,maar er wordt ook 
alleen maar gewerkt met milieuvrien-
delijke producten.
Het grote voordeel van een dergelijke 
lange wasstraat is dat alle producten 
langer de tijd krijgen om op de autolak 
hun werk te doen, hierdoor ontstaat 
een veel mooier eindresultaat dan in 
een gewone was gelegenheid. Ook 
krijgt de auto meer tijd om goed op te 
drogen zodat er geen vlekken meer 
ontstaan. ‘Er is flink geïnvesteerd om 
een goed eindresultaat te bieden. Al-
leen de beste producten worden ge-
bruikt  en dat verschil zie je gewoon te-
rug”, aldus eigenaar Jan Jacob Prosman.

Volgens Prosman is het zeker verstan-
dig om met grote regelmaat uw auto 
goed te wassen, zeker in de wintertijd 
als er veel zout wordt gestrooid. Een 
goede wax laag en een regelmatige 
wasbeurt beschermt de auto dan veel 
beter, tegen de schadelijke werking 

van het strooizout. De borstels en ho-
gedruk stralen van de wasstraat ko-
men op plaatsen waar u zelf niet bij 
kunt, zoals de bodem van de auto. En 
als u kiest voor wasprogramma’s met 
bijvoorbeeld ‘Rain-X’, dan is uw auto 
extra beschermd en krijgt pekel min-
der kans zich aan de lak te hechten. 
Het is daarom erg belangrijk om ook 
tijdens een ‘strooiperiode’ uw auto 
goed te laten wassen.

Nieuws met zaken
CarPro Carwash & Carcleaning 
voor milieuvriendelijk autowassen
CarPro Carwash & Carcleaning heeft begin oktober haar deuren geopend 
op industrieterrein Eeneind I in Nuenen. 4 jaar na het openen van een was-
straat in Weert heeft ondernemer Jan Jacob Prosman zijn 2e vestiging 
geopend. Het is een volledig overdekt carwash centrum geworden  waar de 
consument volledig overdekt na de wasbeurt de auto gratis kan stofzuigen.
 

CarPro Carwash & Carcleaning voor volledig automatisch milieuvriendelijk au-
towassen

Steeds meer overheden – zoals ge-
meenten – begrijpen dat duurzaam 
autowassen een positieve invloed 
heeft op het milieu. Het is ook daarom 
dat een toenemend aantal gemeenten 
het wassen op straat ontmoedigt of 
zelfs verbiedt. Overigens zijn er al lan-
den, zoals Duitsland en Zwitserland, 
waar wassen op straat gewoonweg 
verboden is. 
Maar liefst 82% van het water wordt 
gerecycled en hergebruikt, wat een 
flinke besparing van schoon (drink)
water oplevert en een ontlasting van 
het milieu.. Ook worden de afvalstof-
fen, die gedurende het wassen van de 
auto afkomen – zoals remvloeistofres-
ten, olieresten en vervuild slib – mili-
euvriendelijk afgevoerd en professio-
neel verwerkt en dus niet geloosd in 
het riool.

CarPro Carwash & Carcleaning ligt op 
industrieterrein Eeneind I, naast Jans-
sen Renault. Kijk voor meer informa-
tie op www.carpro.nl

Dansen bij 
Charlotte
 
A.s. zaterdag 10 december heeft 
Station Charlotte een DJ op het pro-
gramma staan; DJ Rebbel Eddy uit 
Nuenen.

Rebbel Eddy heeft een eigen achter-
ban met fans die ook zijn internetra-
dio station http://rebbieeddy.listen-
2myradio.com  regelmatig beluisteren. 
Hij heeft een eigenzinnige, eigen mu-
ziekstijl en draait de plaatjes die hij en 
zijn volgers leuk vinden. 

Mogelijk komen er enkele leden van 
de band Sue Me mee om te gaan jam-
men op de beats van de DJ. In elk geval 
wordt het een avond waarbij het moei-
lijk is je NIET mee te laten voeren op 
de zeer dansbare muziek van Eddy.
 
Vanaf 21.00 uur in Station Charlotte 
aan de Sportlaan 12 in Nuenen. Toe-
gang natuurlijk gratis. Zie ook: www.
stationcharlotte.nl

Oproep tot deelname amateur 
kunstprijs Nuenen 2012
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het CAN in Nuenen organi-
seert Kunstencentrum CAN een amateurkunst wedstrijd voor inwoners van 
Nuenen met het thema FEEST!
Wat is voor jou feest? Het kan een 
spetterend feest zijn met veel toeters 
en bellen, Kerstmis, Oud en Nieuw, 
Carnaval. Maar het kan ook iets kleins 
zijn wat jij heel feestelijk vindt, waar 
jouw hart sneller van gaat kloppen. De 
eerste koeien in de wei... Die mijlpaal 
die je net gehaald hebt... De eerste 
zonnestralen als je ' s ochtends wakker 
wordt...  Laat zien wat jíj nu zo fantas-
tisch vindt en waar jíj een feestelijk ge-
voel van krijgt!
Maak een tekening, schildering, foto, 
collage of ander 2 dimensionaal werk 
met dit thema.  Afmeting van het werk 
30x40 cm. Denk ook na over de ma-
nier waarop je het in beeld brengt. 
Zorg dat het een pakkend beeld wordt. 
Begin nu meteen met schetsen, verza-
melen van ideeën, foto’s en plaatjes, 
zodat je idee langzaam kan groeien, en 
je uitkomt bij je meest ideale vormge-
geven feestidee.
De Prijs is een cursus naar eigen keuze 
bij ‘t CAN. Er zijn in totaal 4 prijzen. 2 
in de categorie jongeren 4 t/m 18 jaar, 
2 in de categorie volwassenen 18 t/m 
104 jaar.

Er is een publieksjury én een vakjury. 
Inleveren van het werk op maandag 6 
februari tussen 18.00 en 20.00 uur in 
het Klooster, Park 1 in Nuenen. Ach-
terop het werk duidelijk je naam, adres 
en telnr. vermelden.

Een selectie van het ingeleverde werk 
wordt tussen 11 februari en 17 maart 

tentoongesteld in verschillende leeg-
staande panden aan de Berg. Het pu-
bliek kiest 1 favoriet in de categorie 
jongeren en 1 favoriet in de categorie 
volwassenen. De vakjury kiest ook uit 
iedere categorie 1 favoriet.

De prijsuitreiking is 17 maart.Hierna 
kan al het ingeleverde werk weer op-
gehaald worden. Iedereen heel veel in-
spiratie toegewenst. Kijk ook voor in-
formatie op www. Stichtingcan.nl

Ierse Sessie in 
Weverkeshof
In november is er geen Ierse Sessie ge-
weest. De Sint overnachtte namelijk in 
De Weverkeshof en die houdt nu een-
maal meer van Sinterklaasliedjes dan 
van Ierse muziek. Maar des te mooier 
zal het aanstaande zondag 11 decem-
ber vanaf 13.00 uur worden. De gast-
vrouwen zullen de muzikanten en toe-
schouwers weer ontvangen, de kachel 
zal loeien en de muziek zal klinken. 

Jurkje 
€ 99,95

Tas 
€ 59,95

Een mooi feestje als voorbereiding 
op de feestdagen.
•  Wij organiseren op dinsdag 13 december 2011 van 19.30
 tot 22.30 uur een feestelijke avond om u figuur te corrigeren.

• Op deze avond zullen de daartoe speciaal opgeleide dames van  
 José Cuypers Lingerie u persoonlijk informeren en adviseren   
 over de mogelijkheden van figuurcorrigerende lingerie.

• Zij gaan samen met u de uitdaging aan om, uitgaande van 
 uw unieke figuurkenmerken, de aantrekkelijke en sterke 
 kanten daarvan te accentueren.

• Daarom is er die avond een brede keuze uit figuurcor-
 rigerende onderjurkjes, T-shirts en broekjes die u kunt 
 passen onder het genot van een hapje en drankje.

• Om de feestvreugde te verhogen, ontvangt u die 
 avond 10% korting op alle lingerie en 
 figuurcorrigerende kleding.

Wij verheugen ons erop u te mogen ontvangen.
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11 december bekendmaking 
laatste prins van Nuenen c.a. 
Wie wordt de prins van carnavalsclub De Stemkes? Welke collega krijgen de 
prinsen Geronimo, Crehansa, Metal en Bartoli erbij op zondag 11 decem-
ber in Gerwen? 
Vanaf 16.00 uur zal er afscheid geno-
men worden van Lord Roofus en zijn 
Ladies Vermelho en Taurino. Daarna 

Collectebus AINF 
bij de Dierenvriend
In de maand december staat bij de die-
renspeciaalzaak De Dierenvriend in 
de Weverstraat een collectebus voor 
de AINF op de toonbank. AINF staat 
voor Animal in Need Foundation, een 
stichting die zich inzet voor de verbe-
tering van de leefomstandigheden van 
zwerfhonden in Spanje. Uw giften 
voor deze vaak in erbarmelijke toe-
stand verkerende honden, zijn deze 
maand dan ook van harte welkom.

Wilt u meer weten over het werk van 
deze stichting of over hoe u deze stich-
ting kunt sponsoren, kijk dan op www.
ainf.nl. De stichting bemiddelt ook bij 
de adoptie van zwerfhonden uit Span-
je. 
Inmiddels hebben 405 honden een fijn 
thuis gevonden. Hoe het gezinnen die 
een hond geadopteerd hebben is ver-
gaan, leest u bij de ‘Happy endings’.

Fancy Fair St. Jozef 
Nederwetten
Op 22 december a.s. vindt er een fan-
cy fair plaats op basisschool St Jozef te 
Nederwetten. De fancy fair heeft als 
doel geld in te zamelen voor de aan-
kleding van het nieuwe schoolplein. 
Tijdens deze avond wordt er van alles 
verkocht, waaronder zelfgemaakte 
spullen en versnaperingen. 
Ook zijn er optredens door kinderen 
van school te zien en wordt er een vei-
ling gehouden om eventuele aangebo-
den diensten te veilen. 
De fancy fair wordt gehouden van 
17.30 tot 19.30 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd om 
te komen kijken (en te kopen). 

Kerstsamenzang 
in Gerwen
Vrijdag 16 december a.s. verzorgen 
Het Gerwens Gemengd Koor St. Cae-
cilia, het Nuenens Seniorenkoor de 
Vrolijke Samenzang en het Gerwens 
Muziek Korps een kerstsamenzang in 
de Clemenskerk aan De Heuvel 17 te 
Gerwen. Aanvang 19.30 uur en toe-
gang is gratis.
Het wordt een avond met een scala 
aan kerstnummers, zowel vocaal als 
instrumentaal. Een sfeervolle opmaat 
naar de komende feestdagen. 
De koren staan o.l.v. Natalia Tretiako-
va. Begeleiding: Ton Toirkens. Het 
Gerwens Muziek Korps staat o.l.v. Ha-
rold Lenssen.

 Tentoonstelling winterfoto’s
in bibliotheek
Eén van de werkgroepen van het IVN Nuenen is de FotoWerkGroep, 
bestaande uit een aantal enthousiaste amateurfotografen, die er plezier in 
hebben om de Nuenense natuur te fotograferen. Elke maand trekken zij er 
samen een zaterdagochtend op uit om op beeld vast te leggen hoe mooi en 
gevarieerd de natuur is in de verschillende jaargetijden.

Om belangstellenden de gelegenheid 
te geven deze foto’s te bekijken, is er in 
de bibliotheek  een tentoonstelling ge-
organiseerd. 
Vanaf begin december 2011 tot en met 
januari 2012 wordt er een aantal fraaie 
winterfoto’s gepresenteerd, allemaal 

b i b l i o t h e e k  d o m m e l d a l  .  i n f o @ b i b l i o t h e e k d o m m e l d a l . n l  .  w w w. b i b l i o t h e e k d o m m e l d a l . n l

december 2011 t/m januari 2012
te zien in bibliotheek dommeldal 
vestiging nuenen | v. van goghplein 97 
gratis toegang

winterfoto’s 
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AFTELLEN

Carnavalscolumn Frits Dijkman

Lieve lezer,
Normaliter treft u in de kolomen 
van Rond de Linde op deze tijd de 
schrijfsels van ons aller “Yckul” 
aan. Ondanks de wat verwarrende 
naam was er hierbij zeker geen 
sprake van “kul”…over het “y” ge-
deelte heb ik verder geen mening, 
behalve dat het, al dan niet gebak-
ken en doorspekt, past in het stan-
daard carnavalsdieet…
Helaas..Ykul is niet meer…Dat wil 
zeggen zijn column, want het gaat 
verder zeer wel met Graard.
U zult het dit jaar met mij moeten 
doen. 
Sta mij toe mezelf aan u voor te 
stellen: Dijkman is de naam, Frits 
Dijkman. 
Het is mijn bedoeling om u vanuit 
de krochten van dit periodiek te 
verblijden met mijn carnavaleske 
observaties…Ik heb daarvoor een 
buitengewoon doorwrochte me-
thodiek ontwikkeld, namelijk het 
gade slaan van de activiteiten, 
hangend op de hoek van de bar of, 
indien noodzakelijk, hangend op 
eender welke plek voor zover er 
geen barhoek aanwezig is, edoch 
altijd vergezeld van mijn trouwe 
makker, een vaasje pils…Nimmer 
zult u mij, gestoken in carnavals- 
tuniek, luid lallend achter de mu-
ziek aan zien gaan, noch het voor-
touw nemen bij de festiviteiten, ik 
ben geen kartrekker binnen de 
vereniging…Ik ben slechts een 
eenvoudig lid van de deinende 
massa…Zij die zich een aantal da-
gen onderdompelen in het grote 
schertsfeest…Ik heb plezier, 
drink, lach, voer al dan niet bene-
velde gesprekken met wie maar 
horen wil en verwonder me bo-
venal over dit bijzondere evene-
ment en over hen die het onder-
gaan… 
Het is met name die verwonde-
ring welke ik de komende weken 
met u zal trachten te delen. Te-
vens houd ik u op de hoogte van 
de voorbereidingen op dit feestje, 
op allerlei gebied.
Neemt u mij vooral niet al te seri-
eus…Dat doe ik namelijk zelf ook 
niet…Verwacht van mij geen die-
pe overpeinzingen of weidse be-
spiegelingen…Al dit dient maar 
een enkel doel: Een flauwe glim-
lach…
Ik spreek u volgende week weer…

Groet, Frits

zal de spanning opgevoerd worden en 
zal het nieuwe duo/trio zo rond 19.11 
uur op het podium verschijnen in Re-
sidentie De Stam.    

Aanwijzingen voor de nieuwe prins/
prinses van c.v. De Stemkes
1.       Hij/zij heeft er één.
2.       Hij/zij gaat vaak over de grens.
3.       Hij/zij zoekt het vaak hoger op.
4.       Waar is dat feestje? Hij/zij is erbij.
5.       Hij/ zij komt uit het Noorden.
6.       Hij/zij is kleurrijk.
7.       Kleding helemaal uit San Diego.
8.       Hij/zij gaat het schip in.
9.       Hij/zij gaat op vakantie van het  
          geld van ome ……
10.    Hij/zij zit vol dynamiet.
11.    Zijn/haar buurman was het ook.

Carnavalsclub De Stemkes nodigt ie-
dereen van harte uit om vanaf 16.00 
uur deze prinsenwisseling in Residen-
tie De Stam in Gerwen bij te wonen.

Wie volgen bij De Stemkes Lord Roofus 
en zijn Ladies Vermelho en Taurino 
op?

gemaakt in de Nuenense natuurgebie-
den.
De FotoWerkGroep nodigt iedere be-
langstellende graag uit voor de ko-
mende tentoonstelling tijdens de ope-
ningstijden van de bibliotheek aan het 
Vincent van Goghplein in Nuenen.

Boek Nuenen-West nadert voltooiing

‘Nuenen op het randje…’
Door Edwin Coolen
We spreken elkaar bij de Opwettense watermolen. De locatie is treffend 
gekozen, zo blijkt. Hier woonden ooit de burgemeester, de notaris, het gilde 
zat er en er stond een kasteel en verschillende cafés. De watermolen staat er 
nog steeds.
‘Het was hier het epicentrum van    
Nuenen’, zegt Tonny van den Boomen. 
Tonny is hier schuin tegenover gebo-
ren. Nu woont hij in Tongelre, aan de 
andere kant van de Dommel. Samen 
met Yvonne Henderson uit Eindhoven 
schrijft hij een boek over de geschie-
denis van Nuenen-West. Dat omvat de 
buurtschappen Vaarle, Eeneind, Wet-
tenseind, Refeling, Opwetten, Boord 
en Soeterbeek. De titel is er al: Nuenen 
op het randje... We maken een tussen-
balans op.

Project
Het enthousiasme straalt er vanaf, bij 

Yvonne en Tonny. Sinds eind 2008 zijn 
ze dagelijks met het project bezig. ‘We 
hebben al 250 interviews afgenomen. 
En er komen er nog 100 bij’, zegt Yvon-
ne. 

‘Daarnaast moeten we kiezen uit een 
aanbod van duizenden foto’s. Het is 
dadelijk mogelijk om aan de hand van 
plattegrondjes en de bijbehorende fo-
to’s in het boek een wandeling in het 
buurtschap te maken.’ Door de om-
vang van het project hebben ze ter on-
dersteuning twee mensen erbij be-
trokken. De hulp van Louis Bressers 
en Piet van de Laar is hard nodig.

Reconstructie
‘We reconstrueren de laatste 100 jaar 
van het gebied. Dat doen we aan de 
hand van gesprekken, bronnen en 
beeldmateriaal. Uit de verhalen van de 
mensen komt vooral de sfeer goed 
naar voren. De feiten halen we uit 
bronnen, zoals het streekarchief in 
Eindhoven. We zijn zelfs naar Ede ge-
weest om voormalige bewoners te in-
terviewen’, vertelt Yvonne.

De ontwikkeling van de buurtschap-
pen is de rode draad in het boek. Zo is 
de Refeling nu een moderne buurt 
maar vroeger stonden daar zes boer-
derijen. Verder komt het verenigings-
leven aan bod, zoals de gildes. Tonny: 
‘We vullen de lacunes in de Nuenense 
geschiedenis. Van Gogh en de Tweede 
Wereldoorlog komen in een enkele zin 
aan bod, daar zijn andere boeken voor. 
De schrijfstijl is ludiek en romantisch 
maar op waarheid gebaseerd.’

Medewerking
Tonny en Yvonne roemen de samen-
werking met het publiek, de bewoners 
van de buurtschappen. ‘Mensen geven 
ons in goed vertrouwen familiealbums 
mee. Praktisch iedereen werkt mee. 
Met sommige ervan heb ik nog op 
school gezeten’, zegt Tonny. Bij veel fa-
milies is het nog de oude gewoonte 
om achterom binnen te lopen. Daar 
had Tonny aanvankelijk wat moeite 
mee. Dan ging hij richting voordeur 
en Yvonne naar de achterdeur.

Tijd
‘Volgend jaar moet het boek af zijn, 
het wordt prachtig. We zijn er net op 
tijd mee. Over een paar jaar is het te 
laat. Van de mensen die we hebben ge-
sproken, zijn er inmiddels al een paar 
overleden’, aldus Yvonne en Tonny.

Yvonne Henderson en Tonny van den Boomen bij de Opwettense watermolen

Sinterklaas op De Wentelwiek
Op maandagmorgen 5 december om 08.30 uur stonden alle kinderen van 
basisschool De Wentelwiek buiten op de speelplaats te wachten op de Sint 
en zijn Pieten.
Een heleboel ouders keken samen met 
alle juffen, meesters en kinderen hun 
ogen uit toen er op de straat 2 gele ver-
voermiddelen aan kwamen rijden. 
Voorop reden alle Pieten in een heuse 
cabriolet. En daarachter zat de Sint in 
een stoere trike. De Pieten zwaaiden 
vol enthousiasme naar alle kinderen 
en ook Sint had handen tekort om ie-
dereen te groeten. De cabriolet en de 
trike reden helemaal tot op het school-
plein. De kinderen hadden nog nooit 
zoiets stoers gezien. 

Eenmaal uitgestapt bleek dat alle Pie-

ten de zelfgemaakte Pietenmutsen op 
hadden. Sint en zijn Pieten werden 
welkom geheten door juffrouw Fran-
cis. Onder muzikale begeleiding van 
meneer Tim werden prachtige Sinter-
klaasliederen ten gehore gebracht. 
Plotseling stond meneer Ad op het 
dak te zwaaien. Hij had de echte Pie-
tenmutsen gevonden. De Pieten wis-
selden van muts en beloofden om de 
gemaakte Pietenmutsen zéér goed te 
bewaren. 

In de aula is het ontvangst van Sint en 
zijn Pieten nog eens dunnetjes over 

gedaan. De rest van de dag heeft Sint 
samen met zijn Pieten alle klassen be-
zocht. Voor ieder kind had Sint een 
kleine verrassing en een lekkere trak-
tatie. De kinderen vanaf groep 5 heb-
ben Sint enorm geholpen door zelf 
een surprise te maken voor iemand uit 
de klas. Zonder deze hulp had Sint het 
niet gered. De Sint wil deze kinderen 
hartelijk bedanken.

Een aantal leerlingen lag thuis ziek in 
bed. Ook daar heeft de Sint aan ge-
dacht. Sint heeft Piet de opdracht ge-
geven om de zieke kinderen thuis te 
bezoeken en ook hen te verassen met 
een cadeautje. De kinderen bedanken 
Sint en zijn Pieten voor hun bezoek. 
Ze wensen hem zelf een fijne verjaar-
dag en ze zijn benieuwd welke avontu-
ren Sint volgend jaar weer gaat bele-
ven. 

Sint komt aan op een stoere trike. 

CARNAVALARIA



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

Kerstbomen te koop
Mooie kerstbomen te koop.
Rechtstreeks vers vanaf het veld in 
het Nuenense Broek
(Einde Helsestraat)
Diverse soorten en maten.
Zelf uitzoeken.

De verkoop is op vrijdag en zaterdag.

 

 

 Kunstencentrum 

Informatie over deze cursussen die na december 
beginnen en inschrijfformulieren www.stichtingcan.nl  
of bellen met de administratie 040-2845775   

KINDEREN    Beeldende Kunst Code Tijd Les Prijs* 

ma Atelier Tekenen en schilderen 9 t/m 12 j. 41 16.00-17.30 12 63,00  

di Atelier Tekenen en schilderen 6 t/m 8 j. 33 16.00-17.30 12 63,00  

woe Atelier Kleierlei 6 t/m 8 j. 27 15.45-17.15 12 63,00  

woe Atelier Tekenen en schilderen 6 t/m 8 j. 31 13.30-15.00 12 63,00  

woe Atelier Tekenen en schilderen 9 t/m 12 j. 43 15.30-17.00 12 63,00  

do Atelier Allerlei 9 t/m12 j. 21 16.30-18.00 12 63,00  

za Atelier Kleierlei 9 t/m12 j. 25 13.00-14.30 12 63,00  

za Atelier Kleierlei 6 t/m 9 j. 29 14.45-16.15 12 63,00  

za Viltcursus  9 t/m12 j. NIEUW 37 10.00-12.00 6 42,00  

za Cursus voor jong en oud  44 10.30-12.00  4 21,00  

za Dieren Tekenen en schilderen NIEUW 47 10.30-12.00  4 21,00  

             Dans     

ma Peuterdans 2 tot 4 j. 80 10.45-11.15 16 61,00  

ma Peuterdans 2 tot 4 j. 81 11.15-11.45 16 61,00  

di Popping en locking 2 10-12 j. 152 15.45-16.45  15 61,00  

             Theater     

zat Kennismaking Musical 7 t/m 11 j. 15 10.00-11.30 20 175,00  

JONGEREN    Beeldende Kunst     

ma Beeldhouwgroep 56 17.45-19.15 12 66,00  

vri Grafiek-, teken- en schildergroep 52 16.30-18.30 12 79,00  

             Dans     

ma Popping en locking 12-15 j. 151 19.00-20.00 15 61,00  

VOLWASSENEN Beeldende Kunst     

ma Beeldhouwwerkplaats kennismaking 389 14.00-16.30 6 102,00  

ma Beeldhouwen in steen/hout kennism. 388 19.30-22.00 6 102,00  

di Tekenen en schilderen voor beginners 223 09.30-11.30  8 73,00  

di Keramiek 364 19.30-22.00  12 177,00  

di Raku keramiek 361 19.30-22.00 5 132,00  

woe Keramiek 365 09.00-11.30 12 177,00  

woe Keramiek kennismaking  362 09.00-11.30 6 92,00  

woe Kunst als tijdspiegel 490 16.00-17.30 6 73,00  

woe Fotografie Basis (1xp2wk) 401 19.30-22.30 7 174,00  

woe Portrettekenen en -schilderen 250 19.45-22.15 10 190,00  

do Buitenschilderochtenden 226 09.15-11.45 6 92,00  

vri Kennismaking wol vilten  331 09.30-12.00 6 84,00  

vri Modeltekenenen en boetseren 386 09.00-11.30 6 114,00  

vri Creatief kleding maken 336 13.00-15.30 15 242,00  

vri Kunst als tijdspiegel 491 19.30-21.00 6 73,00  

vri Beeldhouwen in steen kennismaking  385 13.00-15.30 6 102,00  

vri Lezing De kloof tussen natuur en kunst  19.30-22.00 1 23,00  

vri Kunstgesch. De klassieken vervolg 472 19.30-21.00 6 73,00  

za Wol vilten in de klas 333 09.30-12.00 4 58,00  

za Werken met was en bronsgieten NIEUW 393 09.30-12.00 6 102,00  

za Vilt maken voor beginners 337 12.30-15.00 16 250,00  

vr t/m zo      Beelden van hout weekend NIEUW 391 09.30-17.00 3 208,00  

vr t/m zo      Beeldhouw-weekend 390 09.30-17.00 3 208,00  

              Dans      

ma Dansimprovisatie 55+ 184 11.45-12.45 16 90,00  

ma Werelddans 55+ 185 13.30-14.30 16 90,00  

              Theater     

woe Grimeren workshop 208 09.15-11.45 3 61,00  

vri Grimeren workshop 209 16.00-18.30 3 61,00  

 

Park 1, Nuenen    info@stichtingcan.nl 
 

* prijzen zijn incl.BTW 

 

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
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* goedkoopste gratis
* deze actie geldt op
   de dames en heren slips

Kom in de kerst/wintersfeer in 
het Dorpshuis
Zaterdag 17 december is de avond om ontspannen in kerst/wintersfeer te 
komen in het Dorpshuis in Lieshout. De Lieholter Blaaskapel verzorgt, in 
samenwerking met het Dorpshuis Tejater, een gezellige avond. 

De dagen worden korter, het is vroeg 
donker. De kou dwingt u om gezellige 
warmte op te zoeken. Dan moet u naar 
het Dorpshuis. Deze zaterdag kunt u, 
nadat u bent ontvangen met een glaas-
je glühwein, ontspannen genieten van 
de muziek van de Lieholter Blaaska-
pel. Zij zullen u warm spelen, in de 
sfeer van de naderende kerst. 
Maar er is meer: Bert Kuijpers, de be-
kende redenaar, zal u met zijn scherpe 
en fijnzinnige humor, even alle drukte 
doen vergeten. Bert Kuijpers is be-
kend (al vanaf 1974) als tonpraoter bij 
de Keienbijters. De laatste jaren wordt 
zijn oudejaarsconference als vast on-
derdeel van de programma’s rond oud 
en nieuw uitgezonden op Omroep 
Brabant. Hij geeft hierin zijn maat-
schappijkritische kijk op het leven 

weer. En dan is er nog het cabaret 
KUUB. Deze cabaretgroep is bekend 
van optredens op het Keijenklets toer-
nooi en de zittingsavonden van de    
Keijenbijters. Afgelopen jaar stonden 
ze zelfs in de Grand Finale du Keijen-
klets. Een schaterlach is gegarandeerd.
Bij kerstmis hoort ook zang. Er gaat 
een koor optreden. Het is een gelegen-
heidskoor uit Mariahout. Ze beloven 
u weg te voeren op golven van muziek. 
Puur genieten. De avond wordt afge-
sloten met weer de Lieholter Blaaska-
pel. 
In deze dure tijd is de entree gratis. U 
hoeft niet te reserveren maar alleen 
een stukje gezelligheid mee te bren-
gen. Tot zaterdag 17 december, aan-
vang om 20.30 uur. Om 20.15 uur gaat 
de zaal open. 

Onderzoek 
samenwerking 
tussen Nuenen, 
Son en Breugel en 
Geldrop Mierlo
Op 5 september 2011 heeft de Nuenense 
gemeenteraad besloten om voorafgaand 
aan concrete uitvoeringsbesluiten en 
maatregelen over samenwerking tussen 
de gemeenten Nuenen, Son en Breugel 
en Geldrop-Mierlo op het terrein van 
bedrijfsvoering en strategische alliantie 
eerst een extern onderzoek te laten 
plaatsvinden. Dit onderzoek wordt in de 
periode december 2011 t/m februari 
2012 namens de drie gemeenten uitge-
voerd door WagenaarHoes Organisatie-
advies uit Driebergen, een bureau met 
veel ervaring op het vlak van interge-
meentelijke samenwerking. Eind febru-
ari, begin maart worden      de resultaten 
van dit onderzoek in een gemeenschap-
pelijke raadsbijeenkomst voor de drie 
gemeenten besproken.

Nieuws met zaken
Andere aanpak zorgt voor 
bliksemstart bij Serious Import
Door Gerrit van Ginkel

Een vijfjarenplan, geschreven in 2010  voor de opstart en omzetprognose, 
moest al na 11 maanden bijgesteld worden. Een verhuizing was noodzake-
lijk voor een groter magazijn, een groter kantoor en vooral een grotere 
showroom. Koffie Beleving Centrum wordt deze ruimte genoemd door de 
startende jonge ondernemers Peter van Dongen en Rob Senders. Zij zetten 
Serious Import in de markt als een bedrijf voor een totaal koffieconcept.

Najaarsmarkt Archipel Akkers 
20 november was het weer zover, de jaarlijks terugkerende Najaarsmarkt bij 
Archipel Akkers. Om 2 uur begon de markt en het werd meteen gezellig 
druk. Ook dit jaar was er weer van alles te doen. Er waren leuke kramen met 
allerlei snuisterijen maar ook een tombola, waar je leuke prijzen kon win-
nen. Dat dit alles in de smaak viel was te merken want om 16.00 uur was 
alles uitverkocht.
In de overvolle Gasterij was de trek-
king van een loterij. De prijsuitreiking 
werd gedaan door Frida Frivool en 
Thea Goudlokje, twee vrolijke dames 
die de gehele middag op de markt aan-
wezig waren.

Uitslag Loterij
Voor diegene die wel een lootje heb-
ben gekocht maar niet in staat waren 
om bij de prijsuitreiking aanwezig te 
zijn, worden nog even de nummers 

vermeld. Op de volgende nummers 
zijn prijzen gevallen: 846 ,608, 670, 
850, 601, 604, 691, 823.

Deze prijzen kunnen bij de receptie 
worden opgehaald. Wel dient u het 
geldige  lotnummer in te leveren. 

De aanwezigen hebben genoten en 
kunnen terugkijken op een geslaagde 
dag. Volgend jaar is de Najaarsmarkt 
op zondag 18 november.

Rob Senders (links) en Peter van Dongen maken bliksemstart

Het geheim van deze flitsende start is 
al even oud als de weg naar Rome: Be-
ter zijn dan je concurrenten, op alle 
gebieden de beste kwaliteiten leveren, 
oprechte betrokkenheid tonen met de 
klanten, een benadering van kansen 
bij die klanten  alsof het je eigen be-
drijf betreft en een servicebereidheid 
om iedereen zo snel mogelijk te hel-
pen.

Het bedrijf Serious Import bestaat uit 
drie onafhankelijke bedrijfsonderde-
len: Serious Import voor de expresso-
machines, de pistonmachines en de 
aanverwante apparartuur, LDDS Ex-
presso Services voor onderhoud en 
services en Café Valente voor de be-
middeling bij de keuze voor de juiste 
koffiepartner in combinatie bij de aan-
schaf van een nieuwe machine.

Vooral de 24 uurs service dienst is een 
belangrijke peiler van het succes van 
de jonge onderneming. Rob Senders 
hierover: ”Als je weet dat de koffieom-
zet in de Horecabranche de grootste 
margemaker is zul je begrijpen dat de-
ze machines niet stil mogen staan. 
Grote landelijke ketens zoals Novotel, 
IBIS, Mercure, Sofitel, Pullman, KFC, 
De Jaarbeurs en RAI behoren tot de 
klantenkring”. Voor alle duidelijkheid: 
Serious Import verkoopt hun appar-
tuur in de Horecasector alleen via de 
daar werkzame toeleveranciers. 
Het aandachtsgebied waar het bedrijf 
zich op concentreert met de complete 
verzorging omvat kantoren, bedrijven 
en particulieren.

”Vooral  het koffiedrinken op het werk 
kan in vele gevallen naar een hoger ni-
veau getild worden”, vult mede-eige-
naar Peter van Dongen aan. ”Vaak 
treffen we een situatie aan waarbij de 
bestaande apparatuur met een aan-

passing van de ingrediënten en een 
betere afstelling tot verbazingwekken-
de resultaten zullen leiden. Tevreden 
werknemers zijn voor een werkgever 
tenslotte een belangrijk goed”.

Daarnaast zal Serious Import door 
hun netwerken in de mondiale koffie-
markt steeds interessante tarieven 
kunnen hanteren. Leasecontracten 
behoren tot de mogelijkheden waarbij 
de knowhow aanwezig is om de inves-
tering met het grootste rendement te 
benutten. In veel gevallen zal een in-
vestering in een goedkopere machine, 
die toch voldoet aan de prognose over 
de omzet, ook voldoen en dus een gro-
ter rendement behalen.
In het magazijn in Nuenen zijn steeds 
verpakkingen voorradig voor kleinere 
kantoren en particulieren.  

Serious Import, Peter van Dongen en 
Rob Senders. Den Binnen 3, 5674 TW  
Nuenen. Tel.  040-2840066  www.se-
riousimport.com

Concert Neva Ensemble   
uit St. Petersburg
Op woensdag 14 december om 20.00 uur geeft het vermaarde Neva Ensem-
ble uit St-Petersburg weer een concert in de Clemenskerk in Nuenen. Het 
wordt weer volop genieten van het inmiddels fameuze Neva Ensemble. Het 
ensemble is gespecialiseerd in het zingen van Russische kerkmuziek en 
Russische folklore liederen.
Dit jaar staan naast nieuwe liederen 
van Russische componisten ook het 
‘Ave Maria’ van Schubert op het pro-
gramma.
Het programma na de pauze bestaat 
uit beroemde liederen uit de Russi-
sche folklore o.a. het wereldberoemde 
volkslied De Twaalf Rovers en Avond-
klokken.. Daarnaast worden romances 
en operafragmenten uit een licht klas-
siek repertoire ten gehore gebracht. 
Omdat zij in de Adventstijd optreden 
wordt het programma aangevuld met 
kerstliederen. De vijf leden van het en-
semble hebben allen een professionele 
conservatorium opleiding en als zang-
groep heeft het zich een techniek ei-
gen gemaakt, die uitmunt in vocaal 

evenwicht. De eigen interpretatie van 
de Slavisch-Russische muziek wordt 
dan ook overal hogelijk gewaardeerd. 
Een combinatie van technisch mees-
terschap en emotionele betrokken-

heid maakt hun optredens telkens 
weer tot een prachtige en ontroerende 
belevenis. Het is ongetwijfeld een bij-
zondere gebeurtenis voor de concert-
bezoeker wanneer deze vocale tove-
naars optreden.
De kerk is open vanaf 19.00 uur en het 
concert begint om 20.00 uur. Het con-
cert is gratis toegankelijk. Na afloop 
van het concert houden de leden van 
het ensemble een schaalcollecte bij de 
uitgang. De organisatie hoopt dat uw 
bijdrage aan de collecte voor het Neva 
ensemble een aansporing is om de tra-
ditie in Nuenen voort te zetten, en ook 
volgend jaar weer op te treden.

Neva Ensemble uit St-Petersburg.

Optreden Just us  
in Klooster
De zangers en zangeressen van 
Vocal Group “Just us” zullen vrijdag 
16 december te zien zijn in Het 
Klooster in Nuenen. Men kan deze 
avond genieten van een muzikaal 
kerstconcert van hoog vocaal 
niveau, en TheaterTapas om het 
avondje uit compleet te maken.

De show van dit seizoen, “An A Capel-
la Christmas” is  een breed repertoire 
dat de groep door de jaren heen heft 
opgebouwd. Er worden verschillende 
muziekstijlen gebruikt, en kerstnum-
mers uit verschillende landen ge-
bruikt, het gaat van vrolijke up-tempo 
Christmas Carols naar popsongs. 
Zelfs klassieke componisten zijn in 
het stuk opgenomen. 
16 stemmen, 16 microfoons. Meer 
hebben de zangers en zangeressen van 
Just Us niet nodig om ook dit theater-
seizoen het publiek weer te vermaken 
met een spetterende show. Al meer 
dan 20 jaar creëren de vocalisten, met 
ieder hun eigen specifieke stemsoort, 
samen een perfecte close harmony 
sound. Een sound, herkenbaar voor de 
velen die Just Us in de loop der jaren 
hebben gehoord tijdens een van de 
honderden concerten in binnen- of 
buitenland of op een van de vijf uitge-
brachte Cd’s.
Het zal een sfeervol muzikaal Kerst-
feest worden met een verrassend hoog 
niveau. Voorafgaand aan de voorstel-
ling worden maaltijdvervangende 
TheaterTapas geserveerd in de gezel-
lige Broedersbar in Het Klooster. Na-
tuurlijk dient u dit wel vooraf te reser-
veren. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.hetklooster.org 

De voorstelling begint om 20.15 uur, 
de TheaterTapas om 18.30 uur. Toe-
gangskaarten kosten € 16,00 en de 
TheaterTapas € 14,50 . Kaarten en Ta-
pas kunnen worden besteld via onze 
website www.hetklooster.org. Telefo-
nisch reserveren kan ook tijdens kan-
tooruren via de reserveerlijn 040 -284 
33 99. 



EXCLUSIEF VOOR U!

De voordeligste
internetverzekeringen

Het leven is al duur genoeg. 
Waarom meer betalen dan

nodig is?

Kijk op:
www.vankuringeadviesgroep.nl
en bereken met 1 klik midden
op de pagina de voordeligste

internetverzekeringen. 

Verzekeringen-Makelaardij-Hypotheken-beleggingen-bedrijfsadviezen

Vestigingen te Sint-Oedenrode, Veghel, Boxtel,
Nuenen, Schijndel, Oss, Beek en Donk

Voirt 2d • 5671 HC Nuenen 
Telefoon 040 -2833445

www.vkgroep.nl 
nuenen@vankuringedviesgroep.nl

ZIEKTEKOSTEN
VERZEKERING

De premie voor de eigen keuze 

BASISZORGVERZEKERING
(zogenaamde restitutieverzekering)

kunt u al  vanaf € 101,47 per maand
(€ 220,- eigen risico) bij ons afsluiten!

De premie bij € 500,- extra eigen risico 
is € 84,79 per maand.

Deze premies zijn inclusief 
10% collectiviteitskorting

Tevens kunt u een collectiviteitskorting
ontvangen op de aanvullende pakketten.

Interesse?
Maak vrijblijvend een afspraak met 

één van onze buitendienstmedewerkers.

Vestigingen te Sint-Oedenrode, Veghel, Boxtel,
Nuenen, Schijndel, Oss, Beek en Donk

Beek en Donk: Kapelstraat 25c, 5741 CB
Beek en Donk, tel. 0492-462783

www.vkgroep.nl
beekendonk@vkgroep.nl

OPEN ATELIER MET WERK VAN CURSISTEN
en informatie cursussen en workshops

zondag, 11 december van 12.00 tot 17.00 u.

ATELIER & GALERIE DEN DRIES
WETTENSEIND 4 - 5674 AA NUENEN

www.brabant-art.nl

KERSTBOMEN
BLAUWSPAR

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272

Prettige
Feestdagen

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

 

Actie geldig zolang de voorraad strekt en geldig van donderdag 8 december 2011 tot en met woensdag 14 december 2011. OP = OP

Kom langs en 
laat u opmaken 
met de nieuwste 
kleuren van de 

najaars make-up.

Let op de advertenties in Rond de Linde voor iedere 
week spetterende acties bij Drogisterij Noordveld.

Noordveld Drogisterij en Parfumerie   |   Hoge Brake 72  5672 GM  Nuenen   |   T 040 - 283 46 77   |   www.drogisterijnoordveld.nl

Lancôme Klapper!
Koop nu een product uit ons 

Lancôme assortiment en ontvang 50% directe 
kassakorting op een tweede product naar keuze!

Maak ook kennis met de nieuwe damesgeur 
Tresor Midnight Rose

eau de parfum, 30ml.

van € 4750

voor € 3495

van den beuken catering

High Tea 

BBQ

Cocktails & Bites 

...and more

De Tienden 26a
5674 TB Nuenen

T:  040 28 33 579 
M: 06 52 42 88 06 
 
info@vandenbeukencatering.nl 
www.vandenbeukencatering.nl

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EuroPalaaN 2, 5674 Ca NuENEN

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Snackbar City
Het enige adres in Nuenen met verse friet.

Zin in een lekker frietje??

Vrijdag 9 december heeft u die kans
vanaf 17.00 tot 19.00 uur.

GRATIS
Puntzak Friet

(Bij onze frietwagen zolang de voorraad strekt)

Snackbar City
Het Steenen Huys 38 • Tel: 040 - 284 51 62

Tevens verhuur frietwagen voor uw feest of partij

Problemen?

LUISTEREN
HERKENNEN

DELEN

ESCAPE NUENEN

Kijk voor meer informatie op www.escape-nuenen.nu
onderdeel van de LEVgroep Nuenen      

Bij het verwoorden van een probleem verandert vaak
het perspectief. Escape is een groep vrijwilligers,
die echt naar u luistert en met wie u ervaringen 
kunt delen. Ze doen dat in persoonlijk contact en
strikt vertrouwelijk, zonder rapportage naar derden.

Het contact is kosteloos en waardevol. 

U bereikt Escape via telefoonnummer 06 39 60 23 80
of e-mail escape@onsnet.nu

Praten helpt

Auto Service Verbroekken

Het adres voor: APK - reparatie - onderhoud
  Schadeherstel aan auto’s en motorfietsen
   Schokbrekers, uitlaten, accu’s,trekhaken
 Het spuiten van auto’s en motoren, airbrush 

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com
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PAR-3 mAkelAARs o.g. b.v. weegschAAlstRAAt 3, Postbus 4122, 5604 ec eindhoven
t: 040-2901390, f: 040-2901391, e: info@PAR3mAkelAARs.nl, i: www.PAR3mAkelAARs.nl

Een verrassend ruim en in moderne tinten afgewerkt nagenoeg vrijstaand 
herenhuis met inpandig bereikbare garage en volop privacy biedende tuin!
Ind.: Hal met toilet, living in L-vorm met open haard, volop lichtinval en deur naar terras, woonkeuken 
met moderne keukeninrichting v.v. alle apparatuur, bijkeuken, garage met aansluiting wasmachine.
1e verdieping: Overloop, 3 ruime slaapkamers waarvan 1 met deur naar balkon,
moderne luxe betegelde complete badkamer.
2e verdieping: Vaste trap, voorzolder met study, C.V.-bergruimte, 
ruime zolderkamer met VWT en volop bergruimte.
Bijzonderheden: 
• Houten delenvloer in hal en living
• Nieuwe kozijnen 1e en 2e verdieping 
• Perceelsoppervlakte 3.21 are
• Inhoud ca. 560 m³ 
• Geheel omsloten achtertuin met meerdere terrassen en achterom

Constantijnstraat 7 te Nuenen

Open huis zondag 11 december van 1315 - 1415 uur.

 

Verkoper 

uit op korte termijn 

zekerheid! Nu tegen elk 

aannemelijk bod!



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

lunch • high tea • dinner

Kerst bij Puff Inn Lounge
U kunt tweede kerstdag reserveren 
voor een high tea of voor onderstaand vijfgangen diner.

Romige bospaddenstoelensoep of
Vissoep met cognacroom 

***
Salade met scampi’s of

Salade met parmaham en meloen of
Salade met bospaddenstoelen

*** 
Spoom met citroensorbetijs

***
Vistrio met kreeftensaus of

Vleestrio met rode wijnsaus of
Vegetarisch taartje

***
Kaasplateau met rozijnen en roggebrood of

Chocoladefondue of Kerstcupcakes 
***

€ 42,50
Openingstijden tweede kerstdag: 
van 12.00 uur tot 22.00 uur.

(Bekijk ook onze nieuwe menukaart 
op www.puff-inn.nl)

a 1+1*

gratis
m.u.v. praxis mengverf

 alle praxis verf 

*Het goedkoopste artikel is gratis, 
geldt niet i.c.m. andere acties.

OP = OP

praxis nuenen Duivendijk 1b, Tel. 040-2907070

Aanbieding geldig van
5 december t/m 11 december 2011.

Berkenbos 6 • 5672 AK Nuenen • tel. 040-2831200 • fax 040-2836055
E-mail: drij.mes@iae.nl • Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk

Brasserie/Café

”De Kruik”

Hoekstraat 52 • 5674 NP Nederwetten
Tel. 040-291 33 37  •  Fax 040-291 33 53

dekruik@iae.nl  •  www.dekruik.com

1ste Kerstdag en 
 2de Kerstdag geopend.

‘s Middags serveren wij een buffet € 25,- pp.
‘s Avonds een luxe diner € 39,95 pp.

Kinderen t/m 12 jaar € 10,-

Ook voor deze dagen kunt u terecht 
voor een kerstborrel of een diner.

Reserveren gewenst. Tel 040- 291 33 37

KERSTBOMEN
VANAF HEDEN.
Compleet assortiment 
met of zonder kluit,
Wij brengen uw kerstboom
geheel gratis thuis* en pakken
hem tevens vakkundig in.
Wij zijn elke dag geopend
tot ’s avonds 19.00 uur.

Bij FAM. VAN ROOIJ
Papenvoortseheide 3, Nuenen
Telefonisch bestellen kan ook,
op 040-2833101 of 06-10425335
* Alleen in de gemeente Nuenen c.a.

Zo kunt U ons 
bereiken:
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Smits van Oyenlaan
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Prinsenweier
Papenvoortseheide 3
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Laan ter cattenNuenderbeekselaan
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Moorvensedijk 2, 5674 XC Gerwen
Tel. 040-2831330

Restaurant 

Clemenshof

Stel uw kerstmenu zelf samen.

3 gangen keuzemenu € 26,50
4 gangen keuzemenu € 31,50

Al uw gerechten zijn kant en klaar verpakt 
en voorzien van een bereidingssticker.

U kunt bestellen t/m 22 december mailen of 
inleveren bij ons restauant.

Afhalen 24 december tussen 15.00 en 17.00 uur.

Zie ook de website voor onze kerstmenu 2011.

www.clemenhof.nl

Geen zin om zelf te koken 
laat dan Restaurant Clemenshof uw kerst verzorgen
Voorgerechten
Drieluik van Hollandse garnaaltjes, paling en gerookte zalm
Pata negra (Spaanse ham ) met galia meloen 
en cumberlandsaus
Rundercarpaccio met parmezaan, truffel en frisse salade

Tussengerechten
Pikante grote garnalen met tomaten-gembersaus
Heldere wildbouillon met bospaddenstoelen en knolselderij
Kikkerbilletjes in romige knoflooksaus

Hoofdgerechten
Gebakken runderhaas met jus van rode ui
Traditioneel met peperkoek bereide hazenpeper
Kabeljauwrugfilet met soufflé van kreeft en schaaldierenjus
Hertenrugfilet met Preiselberen en fijne wildsaus

Nagerechten
Chocolade brownie met karamel en noten
Omelette Siberienne met coulis van rood fruit
Bavarois van bitterkoekjes met kruidkoek-krokantjes

Extra’s
Bijpassend groentengamituur voor hoofdgerechten  ..... € 5,00
Aardappelgratin ............................................................. € 5,00
In rode wijn gestoofde peertjes (6 stuks) ....................... € 5,00



Ladies on the Road
goes Glamoures

Donderdag avond 15 december   19.00 - 22.00 uur
Vincent van Goghstraat Nuenen

Wegens groot succes organiseert de Vincent 
van Goghstraat in Nuenen voor de 2e keer:

‘Ladies on the Road goes glamorous!’
Op deze speciale ‘Glamour ’ koopavond wordt door iedere 
winkelier iets georganiseerd in hun winkel, o.a. stylingadvies, 

nagelstyling, workshops etc. Er word glühwein, warme 
chocomelk en diverse proeverijen geserveerd en natuurlijk 

is dit alles gratis! Alle deelnemende winkels hebben 
allemaal spectaculaire actie’s en aanbiedingen! Voor de 
leukste kerstcadeautjes, culinair advies, (onder-) kleding 
en accessoires ben je dus in de juiste straat! Ook maak je 
tijdens deze koopavond kans op een Knalroze Omafi ets 
t.w.v. €249,-! Èn de hele avond is er ook live-muziek 

aanwezig in de straat. Dus neem je vriendin(nen) mee en 
kom sfeer proeven en maak er een leuke avond van! Deze 
winkels aan de Vincent van Goghstraat zijn er klaar voor!

Ooit
hebberie en woongerei

Ladies on the RoadLadies on the RoadLadies on the RoadLadies on the RoadLadies on the Road
goes 

Ladies on the RoadLadies on the RoadLadies on the RoadLadies on the RoadLadies on the RoadLadies on the RoadLadies on the RoadLadies on the RoadLadies on the RoadLadies on the RoadLadies on the RoadLadies on the RoadLadies on the RoadLadies on the Road
goes goes goes goes goes goes goes 

15 december15 december 19.00 - 22.00 uur19.00 - 22.00 uur19.00 - 22.00 uur19.00 - 22.00 uur
Vincent van Goghstraat NuenenVincent van Goghstraat NuenenVincent van Goghstraat NuenenVincent van Goghstraat NuenenVincent van Goghstraat NuenenVincent van Goghstraat Nuenen

Ladies on the RoadLadies on the RoadLadies on the RoadLadies on the Road
goes goes goes goes goes goes goes goes goes goes goes 

k i n d e r k l e d i n g

19.00 - 22.00 uur19.00 - 22.00 uur19.00 - 22.00 uur19.00 - 22.00 uur

Maak kans
op deze roze oma fi ets 

t.w.v.  249,-



ALLE DAMES LAARZEN 
EN TASSEN  24,95

(Alleen geldig in de maand december 2011, m.u.v snowboots )

Dorpsstraat 55b, Stiphout  -  Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

EINDEJAARSSTUNT

Slimming Factory

Maak nu gebruik van onze kerstaanbieding ! 
Kuur van 4 behandelingen 5e behandeling kado. Nu €399,00 

• Zelfde resultaten als liposuctie;
• Geen chirurgische ingreep met narcose;
• Rekent definitief af met cellulitis;
• Geheel pijnloos;
• Geen herstelperiode, dagelijkse werkzaamheden kunnen onmiddellijk hervat worden;
• Geen onderhoudsbeurten nodig: resultaten zijn permanent. 

Hanneke Sloots 
De Tienden 26 | 5674 TB Nuenen  | Nederland | Tel : 0630351171 

www.slimmingfactory.nl

Voor een afspraak kunt u contact op nemen met Slimming Factory. 

Liposuctie zonder chirurgische ingreep: 
Permanent verwijderen van vet cellen!

Voor

Resultaat na
vier weken

Na

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

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

NIEUWE
KOZIJNEN
van kunststof of hout?

Laat u verrassen door 
de vele mogelijkheden. 

Glas in lood, kunststof met 
houtnerfstructuur, stijlvolle 

deuren met deurbeslag. Kunststof kozijnen

Houten kozijnen



Van experts kun je meer verwachten.

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 10 december 2011. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.  

PHILIPS Senseo Quadrante
HD7860/60. De juiste balans van koffi e en water en in minder dan 
één minuut 2 kopjes koffi e. Met een afneembaar waterreservoir.
• Modern design                                                *Prijs excl. kopjes

PHILIPS shaver
HQ7360/16. Met Super Lift & Cut technologie, Refl ex Action system,
ultra dunne en comfortabele scheerhoofden en uitklaptrimmer.
• 1 uur oplaadtijd

PHILIPS DECT telefoon
CD1801B/22. Met nummerherkenning, 12 uur spreektijd en een
telefoonboek voor 50 namen. • Eenvoudig in gebruik

 58.-
VAN 79.95

 69.-
VAN 99.-

*

 19.-
NU

INCL. 1 PAK
STOFZAKKEN
T.W.V. 11.50

MIELE 1800 watt stofzuiger
S380. Met elektronische zuigkrachtregeling, Air Clean-fi lter, Inten-
sive Clean-stofcassette en parkeerstand. • Met stofstandindicator

SIEMENS 1600 watt stofzuiger
VS07G1666. Met elektronische zuigkrachtregeling, Air fl ow control
system en Ultra HEPA hygiënefi ltering. • Energiezuinig

*Prijs na 30.- retour via Siemens

                                                                      feliciteren
Expert met het behalen van de Vakjury-
prijs Beste Service!

129.-
VAN 159.-

VOORDEELKNALLER!

 89.-
VOORDEELKNALLER!

VAN 159.-

*

Topkwaliteit producten
met de Beste Service van Expert!

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

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!

Vincent van Goghplein 99 • 5671 DV Nuenen
Tel. 040-284 03 33 • Fax. 040 - 284 11 66

www.orientalparadise.nl
Openingstijden: Ma. t/m do. van 16.00 - 22.00 uur 
Vr. t/m zo. en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
Oriëntal Paradise

Kerstbuffet 2011
Keuze uit 2 soorten soep

en
een variatie van koude en warme 

voorgerechten
*****

25 zeer diverse hoofdgerechten
en van onze chef-kok een keuze uit

een 7-tal gerechten 
op de Japanse bakplaat

*****
Uitgebreide dessert mogelijkheden

w.o. diverse soorten ijs 
en fruit

*****
€ 21,95 p.p.

Kinderen t/m 11 jaar.
€ 11,95 p.p.

 V n de Kerkhof
d kwerken

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840

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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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. 

KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUUrSTeeN - grAfwerKSPeCIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

Voor uw vensterbanken, dorpels, aanrechtbladen, 
raamdorpels, etc. 
Maar ook voor een passend grafmonument, urn 
graf of urn tegel, naar uw of ons ontwerp.

Kanaaldijk noord 113, Eindhoven  040-281 35 69 of 06-519 80 777
info@kluijtmansnatuursteen.nl www.kluijtmansnatuursteen.nl 

kerkberichten

Uit d’n hoek…

Mèèrige

Morgen Groene Energie. Mèèrige Gruune Innergie, op z’n Nuujnes. Een mooi 
idee. Past in de huidige tijdgeest waarin de ‘gewone’ mensen steeds meer 
zelf doen. Omdat die grote bedrijven er een potje van hebben gemaakt. Mis-
schien moet de Occupy-beweging dit soort concrete initiatieven gaan steu-
nen. Steeds meer regio’s hebben zelfs hun eigen muntsoort. Als de Euro het 
niet redt, zal dat hier ook wel gaan gebeuren. Maar in Nuenen kunnen we 
niet eens een paar dagen per jaar één eigen muntsoort regelen. Met carna-
val circuleren hier vier of vijf verschillende soorten munten en bonnen.
 ‘Zonder winstoogmerk’, las ik over Morgen. Dat lijkt bijna te mooi 
om waar te zijn in deze tijd. Lagere kosten en duurzaam. Het kan dus wel. 
Hoeveel onnodige handel zit er nu wel niet tussen? En dan heb ik het niet al-
leen over energie. Ik wil wel zonnepanelen op m’n dak. En waterkrachtturbi-
nes in de Dommel. De moderne watermolens.
 Continuïteit is belangrijk maar ook moeilijk bij zo’n project. De hui-
dige kartrekkers zullen ooit weer vertrekken. Met Ons Net is het ook niet he-
lemaal gegaan zoals bedoeld. Dus we moeten de vinger aan de pols houden. 
Voorlopig geef ik Morgen het voordeel van de twijfel. Ik ga me aanmelden.
Volgend project graag: Morgen Groen Geld.

Edwin Coolen

Een fragment uit ‘Nuenen 
op het randje…’:
‘Anna hield schapen, geiten en kippen. Haar tuintje, ‘d’n hof ’, bewerkte ze 
met ‘blote handen’ en zo verbouwde ze wat groenten voor eigen gebruik. 
Hierbij droeg ze laarzen die ze zelf had gemaakt van autobinnenbanden. 
Die zouden in het hedendaagse tijdperk van hergebruik beslist het predi-
caat ‘groene laarzen’ hebben gekregen. 

Het kleinvee werd uitstekend ver-
zorgd. In haar roeiboot zette ze haar 
geiten over naar het weiland aan de 
andere kant van de Kleine Dommel 
waar ze konden grazen. Eén keer in de 
week voer ze iets verder door met haar 
boot die ze met een vaarboom, niet 
meer dan een lange takkenstaak, 
stroomopwaarts voortduwde. Meestal 
werd ze vergezeld door hond en geit. 

Anna voer dan onder de Collse brug 
door en meerde aan bij Huize te Coll 
om bij de aldaar wonende familie 
Wordragen schillen op te halen en een 
bakske koffie te drinken. Onder het 
genot van de koffie en mogelijk aange-
zet door een vergezellend neutje, zong 
Anna graag ouderwetse liedjes om na 
een uurtje of wat, met de stroom mee, 
weer huiswaarts te keren.’

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 
Weekenddiensten: 
Zaterdag 10 december, 13.30 uur: Eu-
charistieviering tgv. 50-jarig huwelijk 
van Jan en Dien de Haas.
Zaterdag 10 december, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, kinderkoor, voorgan-
gers pastor  J. Vossenaar en past. wer-
ker de heer P. ten Hacken.                 
Zondag 11 december, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, stilteviering, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en past. 
werker Dhr. J. Deckers. 
Zondag 11 december, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
gangers pastor. J. Vossenaar en past. 
werker Dhr. J. Deckers. 

Misintenties
Zaterdag 10 december, 18.30 uur: 
Marc Reijnen; Philip Moerenhout.
Zondag 11 december, 9.30 uur: Jan en 
Joep Verhallen; Overleden ouders 
Vermeulen-Donkers en Mien de 
Groot-Vermeulen; Henk Vinke; Har-
rie Vinke. 
Zondag 11 december, 11.00 uur: Terry 
Dirkx-van Hoek; Leentje van Lies-
hout-Coolen; Overl. ouders van 
Liempd-Scheepers; Overleden familie 
Yzermans-van den Eijnden;  Leo Kuij-
ten; Overl. Ouders Poulissen-Harweg; 
Machiel van Stokkom(vanw. vrien-
den); Louis van der Linden; Albert en 
Riek van Hienen-Kosterman; Gerd en 
Riek Dirksen-van Hienen; Henk de 
Ridder; Beppie van Lent-Paulissen; 
Harrie Reijners. Voor de leden en 
overleden leden van het parochiekoor, 
in het bijzonder voor Frans Teunissen; 

Mededelingen:
Dit weekeinde is er een extra collecte 
voor de bisschoppelijke Adventsactie. 
Dit jaar vragen we uw aandacht voor 
een project in Kenia “Water tegen de 
droogte”.
Op donderdag 8 december is er om 
19.00 uur een Vesperdienst in de huis-
kamer van het parochieel centrum, 
Park 55 te Nuenen. Ook tijdens deze 
dienst is er een collecte voor het  wa-
terproject in Kenia.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 11 december, 11.00 uur: Eu-
charistieviering met kinderneven-
dienst,  parochiekoor, voorganger pas-
tor S. Kuypers.

Misintenties
Iet Gevers (nms oude buurt “Laar”); 
Vincent de Vries (i.v.m. verjaardag).

Mededelingen
Op zondag 11 december zal een extra 
collecte worden gehouden voor de 
bisschoppelijke Adventsactie. Dit jaar 
vragen we uw aandacht voor een pro-
ject in Kenia “Water tegen de droogte”.
Op vrijdag 16 december is er in deze 
kerk Kerstsamenzang, die om 19.30 
uur begint.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11  december, 9.30 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
ganger pastor F. Groot.

Misintent ies
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foede-
rer; Mieke van Stiphout-Bekkers; Jan 
Kluijtmans; Jan van Genugten en An-
na van Genugten-Kuijpers.

Mededeling
Op zondag 11 december zal een extra 
collecte worden gehouden voor de 
bisschoppelijke Adventsactie. Dit jaar 
vragen we uw aandacht voor een pro-
ject in Kenia “Water tegen de droogte”. 

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl 

Zondag 11 december, 10.00 uur. Voor-
ganger: ds. C. Crouwel. Dit is de derde 
Adventszondag, op weg naar het 
kerstfeest. We zingen het projectlied 
en rijgen een nieuwe parel aan de rode 
draad. Er is voor de basisschoolkinde-
ren nevendienst. Donderdag is er van 
10.00-12.00 uur Open Huis

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpius x.nl
  
Latijnse Heilige Mis
Donderdag 8 december: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 9 december: 7.15 uur Heilige 
Mis.
Zaterdag 10 december: geen Heilige 
Mis.
Zondag 11 december: 3e Zondag van 
de Advent, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 12 en dinsdag 13 december: 
18.30 uur Heilige Mis.
Woensdag 14 december: Quatertem-
perdag, 6.30 uur Gulden Mis. 

Jezus, Maria en 
Jozef gezocht!
Op zaterdag 17 december a.s. organi-
seren de Nuenense kerken weer het 
Levend Kerstverhaal, georganiseerd 
op het terrein van Dorpsboerderij de 
Weverkeshof. Tussen 17.00 en 20.00 

uur bezoekt men in kleine groepen 
o.l.v. een gids allerlei scènes uit het 
kerstverhaal. Als laatste komt men in 
de stal. Daar zit een stel met een klein 
kind als Jezus, Jozef en Maria. We zijn 
op zoek naar mensen die gedurende 
drie kwartier die rol willen vervullen, 
terwijl het kerstverhaal wordt verteld 
of muziek wordt gemaakt. Voor kle-
ding e.d. wordt gezorgd. Informatie en 
opgave bij pastoraal werker Jos Dec-
kers, tel. 284 5855 of j.deckers@ons-
net.nu.

Taizé-vesper in het 
van Goghkerkje
Op zondagavond 4 december a.s. is de 
eerstvolgende Taizé-vesper in het van 
Gogh Kerkje in Nuenen. Zeker tijdens 
deze donkere dagen voor Kerst is er 
gelegenheid voor een moment van 
rust en bezinning.  Naast het zingen 
van bekende Taizé liederen zijn er en-
kele meditatief momenten. 
De vesper vindt plaats in het sfeervolle 
van Gogh Kerkje aan de Papenvoort in 
Nuenen en begint om 19:30u.

Kindernevendienst

As. zondag is het de derde zondag van 
de advent en mogen er drie kaarsen 
aan.
Samen met de kinderen werken we toe 
naar kerstmis, het feest van het licht.
Dat is ook wat Johannes deed. Hij ver-
telde de mensen over de komst van Je-
zus. 
Johannes geloofde in Jezus en werd 
daar blij en gelukkig van. Daarom wil-
de hij dat iedereen hem leerde kennen 
en zo tot geloof zou komen. 
Wie was Johannes en wie is Jezus? Met 
een verhaal en knutselwerkjes gaan we 
hiermee aan de slag.

Inschrijving 
Vormsel 2012  
Parochie Nuenen
Op vrijdag 1 juni 2012 is er voor alle 
katholieke kinderen uit Nuenen die 
na dit schooljaar de basisschool ver-
laten gelegenheid om het vormsel te 
ontvangen.

De kinderen kunnen zich hiervoor 
aanmelden op maandag 12 december 
van 19.00 uur - 20.00 uur in het paro-
chiecentrum.
De kosten van de methode ‘Hoe be-
staat het….?’ die gebruikt wordt bij de 
voorbereiding inclusief alle bijkomen-
de kosten bedragen € 15.00 uur. U 
wordt vriendelijk verzocht deze met-
een bij aanmelding te voldoen.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Maria Habraken, tel 2834654.

Bijzonder concert   
Nuenense harpleerlingen 
Inge Frimout is harpiste, componiste en harplerares uit Nuenen. Met het 
pas door haar opgerichte Blue Planet Harp Ensemble, waarin leerlingen uit 
Nuenen samenspelen met leerlingen van Bess Franssen en Bianca Tabois uit 
Limburg, zal zij een bijzonder concert gaan geven: Whispering Caves, fluis-
terende grotten, in de Gemeentegrot van Valkenburg, waar de harpmuziek 
wel heel bijzonder zal klinken.
Voetsporen
Ze treden hiermee in de voetsporen 
van André Rieu, zowel Inge als de leer-
lingen, die in deze grot gespeeld heeft 
voor onze Koningin en haar gevolg.  
De passie van Inge is naast het geven 
van harples, ook het componeren van 
muziek. Al jaren heeft zij de wens om 
in een grot haar werk uit te voeren. Ja-
renlang bezocht zij grotten in Zuid 
Frankrijk en maakte zij muzikale 
schetsen en composities. Toen Inge 
haar wens besprak met haar Rotary 
Nuenen collega Lenny Berkers, ging 
het figuurlijke balletje rollen. Lenny 
vatte het idee op om het concert vlak 
bij huis te organiseren; in de Valken-
burgse grotten. Vanuit de roots van 
Lenny, haar vader was champignon-
kweker in een grot in Valkenburg werd 
er contact gezocht met diverse partij-
en. 

Steun
Van diverse partijen kwam steun en 
enthousiasme voor dit grottencon-
cert. Rotary Nuenen verleende direct 

haar medewerking aan haar twee le-
den. Niet alleen is het bijzonder om 
een dergelijk concert te promoten, 
ook de stimulans voor jongeren om 
samen muziek te spelen speelde mee 
in deze steunbetuiging.
De opbrengst zal geheel geschonken 
worden aan het project: Polio de we-
reld uit.
Whispering Caves zal twee uitvoerin-
gen ten gehore brengen op zondag 10 
juni 2012. Wilt u dit bijzondere pro-
ject meemaken? Kijk voor meer infor-
matie op www.whispering-caves.nl.

Geheel rechts Anna in haar bootje met hond, dochter en vriendinnen



LINDEBLAADJES per FAX of E-MAIL

opgegeven, worden NIET GEPLAATST 

indien niet vooruit betaald is. 

Er volgt geen tegenbericht.

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
Openingsaanbieding 

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

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

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

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

gESLAcHtE koNIJ‑
NEN tE koop. F. v.d. 
Wijst, Collsehoef 25B. Tel. 
2835649.

Nog een aantal vrije plek-
ken voor gitaarles in Nuenen 
(leuk kerstcadeau). Voor kin-
deren en volwassenen (van-
af 8 jaar). Neem contact op 
06-52685862.

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

Kom tijdig even langs voor onze 
nieuwe modellenboeken

Tijdens de keukenpresentatie bij u thuis, onder het genot van een kopje koffie, 
op uw eigen bank alles bekijken en vragen.

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

• Gratis thuisbezoek
• Gratis offerte
• Gratis tekening
• Keuze uit hout, kunststof, 
 hoogglans, m.d.f, etc.

Bel voor een vrijblijvende 
en gratis offerte:
telefoon 040‑2839838
b.g.g. 0651231801

OOK VOOR RENOVATIE, AppARATUUR EN dE MONTAGE VAN UW KEUKEN.

HoNDENuItLAAt‑
SERvIcE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

ZZp‑er zoekt ruimte 
in Nuenen voor laswerk-
zaamheden ± 80m2. Tel. 
06-13059713.

Steigerhouten meu‑
bels, óók voor binnen. 
www.nijsmeubelnuenen.
nl. Gerwenseweg 19a, 06-
15271155.

AAnhAng
wAgens

verhuur - verkoop
onderhoud

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

Wilt u ook ‘n zijdezach‑
te huid? Een huid die 
zichtbaar gladder aanvoelt, 
nog voor de feestdagen? 
Schoonheidssalon vi‑
vace introduceert nieuwe 
fruitzuurpeelings. www.
schoonheidssalonvivace.
nl. of bel 040 - 2838978.

gevraagd: Nette erva-
ren hulp in de huishouding. 
1 maal in de 2 weken op 
vrijdagochtend. Tel. 040-
2906150.

te koop: Kerstbomen, 
openhaard en kachel-
hout, een volle kruiwagen 
voor € 10,-. Tevens eieren 
en aardappels. Honing 
€ 4,- per pot. Paarden-
hooi € 5,- per pak. Fam. 
Van Baren, Boord 30. Tel: 
040-2836270.

DRogE HAARDBLok‑
kEN. Hooidonk 3, Breu-
gel. Tel. 040-2837329.

Aangeboden: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06-
84634724.

Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Zonnebloem-Linq (jongerenafd.) vrijwilligers voor de werkgroep en begeleiding cliënten.  tijden in overleg.
 (organiseren ontmoetings- café voor jongeren met/zonder bep.) www.zonnebloemlinq.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lokale Omroep Nuenen websiteredacteur om samen met redactieleden 6 u. per week in overleg 
 de website verder te ontwikkelen (deel kan vanuit huis)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Buurtbuscomité chauffeurs m/v  voor Buurtbus 460 (Nuenen - Son - Best)   
 een dagdeel is 3 uur met rijbewijs BE in overleg,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEVgroep voorzitter voor werkbestuur Huiskamerproject (activiteiten voor ouderen) tijden in overleg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Station Charlotte (in de Luistruik) medewerker bardienst m/v bij toerbeurt op zaterdagavond van 20.00-0.00 u. 1x  i.d. 6 weken in overleg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dorpsboerderij Weverkeshof algemeen bestuurslid met uitvoerende taken v.w.b. evenementenorganisatie  in overleg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Woonbegeleidingscentrum Nuenen een vrijwilliger die af en toe gezellige activiteiten onderneemt met cliënte,  49 jr. in overleg
 (affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akkers   vrijwilligers voor boodschappenbegeleiding zaterdag van 10.30-11.30 u.
 ondersteuning warme maaltijden (za+ zo)  op verpleegafdeling van 12.00-14.00 u
 ondersteuning souper (alle dagen) op verpleegafdeling  van 16.30-18.00 u.
 Affiniteit met dementerenden gewenst.
 vrijwilliger voor bezorging maaltijden bij  aanleunwoningen de Akkers zondags 11.00-12.00 u. oneven weken
 vrijwilliger voor de geestelijke verzorging  oproepbasis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo v. Dijkhof begeleiden bridgeavonden (op dinsdag) van 19.00-23.00 u.

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt van de LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via i.borger@levgroep.nl    
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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. 49 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

 

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

Winnaar week 48: Karin Baselmans, Hoge Mikkert 9, 5674 VS Nuenen

P r o g r a m m a
HockeyWedstrijdzwemmen

Badminton

Korfbal

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.

3 4 9
7 8 1 2

9 2 8
1 4

5 1 7 6 3
3 5

2 9 4 5 1
6 3 7 2

6 9

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01035

sudoku week 49_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:22  Pagina 1

RKSV NueNeN 
Zondag 11 december
Nuenen 1 – Groene Ster 1 ............  14.30
Dongen 2 – Nuenen 2  ................... 11.30
Eindhoven AV 2 – Nuenen 3  ....... 11.30
Tivoli 3 - Nuenen 4 ........................  11.00 
Nuenen 5 – De Valk 3 .................... 12.00
Nuenen 6 – UNA/Brinvast 6  ....... 12.00 
Nuenen 7 – SBC 9  .......................... 10.00
Nuenen 8 – WODAN 13  .............. 12.00
SV Valkenswaard 11 - Nuenen 9  . 10.00
Nuenen DA1 – Festilent DA1  ...... 14.00 
SV Valkenswaard - Nuenen DA2  10.00 

eMK
Zondag 11 december 
EMK 1 - Tongelre 1   ....................... 14.30
EMK 2 - Beerse Boys 3   ................. 11.30
Wilhelmina Boys 6 - EMK 3   ........ 10.00
SBC 6 - EMK 4   ............................... 12.00
EMK 5 - Nieuw Woensel 8   .......... 11.30

RKVV NedeRwetteN
Zondag 11 december
Nederwetten 1 - DVS 1  ................. 14.30
Nederwetten 2 - Woenselse B.2  .. 12.30
Essche boys 4 - Nederwetten 3  .... 10.00
Tongelre 4 - Nederwetten 4  ......... 12.00
Nederwetten Da1  ............................... vrij

RKGSV GeRweN
Zaterdag 10 december
RKGSV vet. – ELI vet.  ................... 15.00
Zondag 11 december
RKGSV 1 – Woenselse Boys 1  ..... 14.30
RKGSV 2 – SBC 3  .......................... 11.00
RKGSV 3 – WODAN 11  .............. 11.30
Pusphaira 5 – RKGSV 4  ................ 14.30
ODC 8 – RKGSV 5  ........................ 11.00

KoRfbal NKV
Zondag 11 december
NKV 1 - OEC 1  ............................... 14.50

Jubilaris bij 
sjoelvereniging 
E.N.S.V.
Op 22 november werd het 25 jarig lid-
maatschap van Mevr. v.d. Heyden bij 
sjoelvereniging E.N.S.V. gevierd. Ter 
gelegenheid hiervan werd ze niet al-
leen door de vereniging gehuldigd, 
maar reikte wethouder Paul de Witte 
haar ook een aandenken namens de 
gemeente uit. De sjoelvereniging 
hoopt dat ze nog lang lid van de sjoel-
vereniging zal blijven.

Vaandelteam Badminton Club 
Lieshout blijft op titelkoers
ook de thuiswedstrijd tegen het derde mixteam van BC Scarabee is door 
het vaandelteam van Badminton Club Lieshout in een overwinning omge-
zet.  Uiteindelijk werden zes van de acht partijen door de Lieshoutenaren 
gewonnen, waardoor het team aan kop blijft in de vierde klasse, afdeling 3.
 Door de knieblessure van Christian-
Willem Klumpers kon het eerste mix-
team niet op volle sterkte aantreden. 
Christian-Willem werd in de wed-
strijd tegen het Sonse Scarabee ver-
vangen door Pieter Sanders, die voor 
deze invalbeurt een wedstrijd met 
“zijn” eerste herenteam moest laten 
schieten. In de herendubbel won Pie-
ter samen met eerste heer Walter van 
Leuken met ruime cijfers. In de da-
mesdubbel wisten Karin van den Big-

gelaar en Simone de Greef net niet te 
winnen. Zij verloren in een toege-
voegde derde set. In de singlepartijen 
wist alleen Simone de Greef niet te 
winnen. Walter van Leuken, Pieter 
Sanders en Boukje van der Werf won-
nen hun singlepartij wel en ook nog 
eens met duidelijke cijfers. Ook de af-
sluitende mixpartijen werden door 
het vaandelteam gewonnen waardoor 
BCL-1/Sportpoint Gemert ongesla-
gen koploper blijft in de vierde klasse.

Klimop - NKV          9-9
Zondag 4 december moest NKV uit Nuenen op bezoek bij Klimop uit asten 
in sporthal “De schop”. De wedstrijd begon prima voor NKV met een mooi 
afstandschot van Koen van Diepen. Het plan was om voor de rust afstand te 
nemen, dat lukte echter niet en dat had NKV aan zichzelf te danken door het 
matige spel. ruststand: 2-4.

Zwemmers Z&PV Nuenen 
tussen wereldtoppers
afgelopen weekend waren in Eindhoven de open Nederlandse Kampioen-
schappen, die tevens dienst deden als olympisch Kwalificatietoernooi voor 
Londen 2012. Naast topzwemmers uit de hele wereld namen er ook 8 zwem-
mers van Z&PV Nuenen deel aan deze wedstrijd. Een schitterende ervaring 
waar de zwemmers in de toekomst zeker profijt van zullen hebben.
Maurice Soudant was met 5 starts de 
grootste deelnemer. In dit wereldklas-
seveld drong hij uiteraard niet tot in 
de finales, maar met onder andere 
1.00.25 op de 100m vlinderslag zwom 
hij een keurige wedstrijd. Helaas gooi-
de een longontsteking bij zowel Susan 
Teijken als Samantha Kardol de voor-
bereiding op het toernooi danig in de 
war, maar ondanks dat wisten beide 
dames hun persoonlijke records te be-
naderen. Wouter Sijmons en Joris 
Willems waren voor Nuenen de verte-

genwoordiging op de vrijeslag num-
mers, Ruud van Heerbeek nam deel 
aan alle schoolslag nummers en Fem-
ke Hendrikx maakte een combinatie 
van die twee met de 50m vrijeslag en 
50m schoolslag. Op die laatste afstand 
bleef ze vlak boven haar persoonlijk 
record met 34.96.
De hoogste klassering kwam op naam 
van de dames estafette 4x100m wissel-
slag. De dames van Z&PV Nuenen 
klommen met 4.45.86 daarop van de 
19e naar de 15e plaats.

maar liefst 7 
herfstkampioenen bij HCN
op zaterdag 4 december konden maar liefst 7 juniorenteams van Hockey-
club Nuenen kampioen worden. 
MA1 wilde ongeslagen blijven en won 
ook de laatste uitwedstrijd overtui-
gend van de A2 van HOD. MA2 won 
met maar liefst 9 -0 van Geldrop A3. 
MB1 hield het nog lang spannend; 
stond lang met 0-1 achter, maar wist 
uiteindelijk met 2-1 te winnen van Ci-
vicum en daardoor ook hun kampi-
oenschap veilig te stellen. Het jongste 
team, MD2, won hun laatste wedstrijd 
tegen MD3 van Venlo sterk met 5-0 en 
werd als laatste meisjesteam - in hun 
allereerste seizoen op een groot veld - 
kampioen.
Bij de jongens was JA1 al twee weken 
kampioen en behield de ongeslagen 
status. JB1 speelde thuis de laatste 

wedstrijd tegen Helmond en begon 
sterk met een 3-0 voorsprong, maar 
wist het tot het laatst spannend te 
houden omdat Helmond terug kwam 
tot 3-2, wat de eindstand werd. JC1 
verloor weliswaar hun allerlaatste 
wedstrijd, maar wist door voldoende 
doelsaldo hun kampioenschap veilig 
te stellen.

De TC Junioren kan met trots terug 
kijken op de eerste helft van dit sei-
zoen. JB1 speelt na de winter in de 
topklasse, de hoogste klasse in de re-
gio. MA1, MB1, JA1 en JC1 spelen in 
de subtop. En MA1 en MC2 promove-
ren van de 2e naar de 1e klasse.

De tweede helft startte NKV goed 
door in de eerste aanval meteen te 
scoren en met 3 doelpunten los te ko-
men 2-5. NKV speelde de eerste 10 
minuten na rust een goed aanvallend 
spel waar Klimop zich geen raad mee 
wist, helaas liep hun aanval ook prima 
en scoorden ze vlug 3 keer tegen, 5-5. 
Klimop dreigde in een soort flow te 
komen en dat gebeurde vervolgens 
ook.
Halverwege de 2e helft liepen ze uit 
naar 7-5 en NKV speelde deels tegen 
zichzelf maar wist terug te komen op 
8-7. Met nog 6 minuten op de klok 
scoorde Dennis van Kemenade met 
een prima vrije bal de 8-8 binnen. Nu 
was het zaak voor NKV om geen bal-

len meer door te laten en zelf te sco-
ren. Dat lukte via Chantal Mes-
serschmidt die met een mooie 
doorbraak  de 9-8 binnenschoot.  Met 
nog anderhalve minuut op de klok 
kreeg Klimop een onterechte straf-
worp tegen die gemist werd. Echter 
mocht deze strafworp 3 keer opnieuw 
genomen worden, totdat deze telde. 
Een zeer dubieuze beslissing van de 
scheidsrechter dus. NKV was niet 
meer bij machte om nog een doelpunt 
te maken. Eindstand 9-9.

A.s. zondag speelt NKV een thuiswed-
strijd en wel om 14.50 uur in de Hon-
german tegen het altijd lastige OEC 
uit Helmond.  

MD2, voor het eerst spelend op een groot veld en meteen kampioen.

De drie kampioensteams bij de jongens: JA1, JB1 en JC1

EmK B2 kampioen 
Het voetbalteam van EMK B2 is op za-
terdag 3 december 2011 definitief 
kampioen geworden in haar klasse. 
Dat stond al min of meer vast na het 
vorige weekend omdat alle wedstrij-
den werden gewonnen. EMK was veel 
te sterk voor alle tegenstanders. Op 
zaterdag 3 december 2011 won EMK 
B2 de uitwedstrijd tegen UNA/Br-
invast B5 met 1-4, waardoor het team 
niet meer te achterhalen is voor de te-
genstanders. In 10 wedstrijden was 
het doelsaldo 60-13.  

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NLCollse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

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.

GeMeeNtegrond,
Vrijwel elk najaar verschijnen er in Rond de Linde ingezonden brieven van veront-
waardigde buurtbewoners omdat de gemeente Nuenen haar eigen GEMEENTE-
perken te rigoureus zou snoeien. En natuurlijk is er iets voor te zeggen dat zo’n 
snoeibeurt beter elk jaar met mate zou kunnen gebeuren in plaats van eens in de 
vijf of tien jaar. Maar we weten ook allemaal dat de gemeente haar geld maar één 
keer kan uitgeven en dus creatief met haar pecunia’s moet omgaan. Immers als de 
gemeentelijke belastingen omhoog zouden gaan voor deze snoeibeurten dan zou 
dit weekblad vol staan met brieven over dat onderwerp. Want we hebben onze 
mening met z’n allen snel  klaar.

Vaak beseft men niet dat de natuur zichzelf weer hersteld en dat binnen een jaar 
na zo’n rigoureuze snoeibeurt de GEMEENTEstroken al weer volledig zijn uitge-
lopen. Daarnaast dragen de gesnoeide perken bij aan een gevoel van veiligheid als 
je er ’s avonds langsloopt.

Nee, de pijn bij de protesten zit vooral tussen de oren. We, en daar reken ik mezelf 
evenzogoed bij, zijn die aanpalende GEMEENTEstroken allemaal gaan beschou-
wen als ons eigen stukje grond. Een overtollige kruiwagen met zwarte grond of een 
te groot geworden struik uit de eigen tuin vindt al gauw een plekje in de GEMEEN-
TEstrook. En waarom zouden we een erfafscheiding op eigen grond zetten als we 
daarvoor ook de GEMEENTEstroken kunnen gebruiken? 

Hoezo draagt de gemeente door deze snoeibeurten bij aan een onveiligheidsgevoel 
bij uzelf in de achtertuin? Het is toch uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen dat uw huis en eigendom niet vrij toegankelijk zijn voor anderen. Net zoals 
de gemeente een bijdrage levert aan de wijken door haar eigen GEMEENTEper-
ken te snoeien.

T. van Gerwen, Tomakker 139, 5673 LD Nuenen.



NIEUW IN NUENEN:
MORGEN GROENE ENERGIE

Meld U
nu aan!

g ro e n e  e n e rg i e

Mogen wij u voorstellen, het Nuenense bestuur: 
Henrico van den Boomen (voorzitter), bekend als Prins Carnaval van 2011 en Nuenen Proms 
Tjeerd Dickhoff (vice-voorzitter), bekend van onder andere zijn actieve rol bij Jongerenkoor Jocanto 
Ellen van den Wildenberg (secretaris) werkt als lerares op Basisschool De Dassenburcht 
Bart Swinkels (lid) bekend als filiaalmanager bij Albert Heijn
Toon de Rooij (lid) onder meer bekend als voormalig voorzitter van KBO Nuenen

•	 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!

Informatiebijeenkomst Klooster
Zaterdag 10 december
tussen 13.00 en 17.00 uur
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