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Waxcoating!

 v.a. € 99,-
Tel. 040 - 211 62 11

www.carcleaningeindhoven.nl

Car Cleaning Eindhoven

NUENEN
Duivendijk 5a, 5672 AD Nuenen • Telefoon 040-2841392

www.heriga.nl • info@heriga.nl

PARKET - HOUTEN VLOEREN - LAMINAAT - VERLICHTING

Tot en met 31 december 2011
Tegen inlevering van deze advertentie

20% KORTING 
OP ALLE VERLICHTING

Aanstaande 
zondag
open!

12.00 - 17.00 uur

Nuenen, Vincent v. Goghstraat 37

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

Aanlevering voor 
de feestdagen
De kersteditie verschijnt op don-
derdag 22 december. Daarom die-
nen alle redactionele artikelen voor 
week 51 binnen te zijn uiterlijk 
maandag 19 december a.s. voor 
17.00 uur.
De advertenties voor de kersteditie 
dienen binnen te zijn op dinsdag  20 
december voor 12.00 uur.

De nieuwjaarseditie verschijnt op 
donderdag 29 december. Daarom 
dienen alle redactionele artikelen 
voor week 52 binnen te zijn uiterlijk 
op vrijdag 23 december voor 
12.00 uur.
De advertenties voor de nieuw-
jaarseditie dienen binnen te zijn op 
dinsdag 27 december voor 12.00 
uur.

De redactie en uitgevers van Rond 
de Linde vertrouwen op begrip 
voor deze gewijzigde aanlevertij-
den.

Levende kerststal 
zorgboerderij  
De Krakenburg
Na het grote succes van de voor-
gaande jaren zal er ook dit jaar weer 
een levende kerststal zijn. De ope-
ning is vrijdag 16 december om 
19.30 uur met een optreden van 
Tsjonge Jonge uit Gerwen.

Op zondag 18 december kunt u onder 
het genot van een hapje en een drank-
je rond de klok van 13.30 uur genieten 
van het kerstoptreden van de liederen-
tafel uit Son en wordt er een kerstver-
haal verteld. Er is een kerstmarkt van 
zelfgemaakte spulletjes, gemaakt door 
deelnemers van de zorgboerderij! De 
opbrengst hiervan gaat naar een goed 
doel!
 
De openingstijden van de kerststal 
zijn:
Opening op vrijdag 16 december om 
19.30 uur daarna elke dag tot 7 januari 
2011, van 11.00 tot 19.00 uur. Zorg-
boerderij De Krakenburg, Olen 50 
Nuenen, www.krakenburg.nl, info@
krakenburg.nl.

De gemeente Nuenen haalt deze week alle bladkorven weg, want de bladeren zijn 
nu allemaal gevallen. Maar mijn geraniums buiten in de tuin bloeien nog steeds 
‘zomerroze’. Onvoorstelbaar dat ik vorig jaar, over ijsplassen en knisperende 
sneeuw in ditzelfde weiland aan de Papenvoortseheide een van de laatste kerst-
bomen onder de sneeuw vandaan plukte. Dit jaar was ik een weekje eerder en 
waren er nog genoeg bomen en stond ik samen met vele anderen in een bleek zon-
netje de bomen te draaien en te keuren. (Elwien Bibbe)

Heerlijk bladerbuukske
RECENSIE

Auteur: Gerard de Laat
Titel: Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr 
Uitgave: Heemkundekring De Drijehornick.
Formaat: hardcover, full colour omslag, 280 pagina’s, genaaid gebonden
Prijs: € 12,50. Te koop in de Nuenense boekhandels
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Buukske mi woorde, 
uitsprâke en ânder Nuejnes spul. 
Taal is een van de aspecten van cultureel erfgoed die vanzelfsprekend en bijna 
onmerkbaar mee gaan met hun tijd. Een dynamisch proces van taalverandering 
gee� telkens nieuwe impulsen aan het taalgebruik. Niet alle authentieke, van 
dorp tot dorp verschillende, eigenschappen van de Brabantse dialecten worden 
daarbij uitgewist. Maar veel oude eigenschappen van lokale dialecten gaan toch 
in dat proces verloren. Het is dan ook interessant en belangrijk om het traditio-
nele dialect van een plaats, een van de belangrijkste elementen van culturele 
identiteit, vast te leggen. Want wat niet meer gezegd wordt, zal weldra worden 
vergeten. Als het dan wordt opgeschreven, zoals nu in dit Nuejnes buukske, is het 
elk geval vastgelegd en kunnen we het toch doorgeven aan de generaties na ons. 

Prof. dr. Jos Swanenberg, Universiteit van Tilburg / Erfgoed Brabant

Samenstelling: Gerard de Laat
Uitgave: Heemkundekring De Drijehornick

“Nuejnes is gin wirreldtaâl
 Én dè zal ’t ók nojt worre
 Mén wirreldje is ’t wùl
 Umdè ’k ’r bén geborre”

  Gerard de Laat

Buukske mi woorde,
uitsprâke en ânder Nuejnes spul. 

In ‘Zoo prôte wèij in Nuejne mi me-
kaâr’ heeft Nuenenaar Gerard de Laat 
zo’n 3000 woorden uit het Nuenens 
dialect verzameld. Een ‘Buukske mi 
woorde, uitsprake en ander Nuejnes 
spul’, zoals de ondertitel luidt. Want 
behalve de woorden zijn ook Nuenen-
se straatnamen, personen en families 
in het boekje opgenomen. Zo is de 
naam Raessens in dialect Rossus en 
wordt Beekstraat Bikstrot. Miej Sloew, 
eigenaresse van het voormalige win-
keltje Sloekes, is niet te vertalen.

Het Nuenens dialect is aan het ver-
dwijnen en veranderen. Eén van de 
motieven van De Laat om dit boekje te 
maken. Het is geen woordenboek, eer-
der een vertaalboek Nuenens-Neder-
lands. Raar, eigenlijk. De eigen 
spreektaal wordt verklaard in een an-
dere taal. Het zou andersom moeten 
zijn. Dat zegt genoeg over de verhou-
ding tussen dialect en het Nederlands. 
De status van dialect is moeilijk in te 
schatten. Fries is een officiële taal. 
Brabants is vooral leuk maar op school 

leer je ABN.  Wanneer spreek je dan 
dialect? Onder familie en vrienden 
wel, bij officiële gelegenheden weer 
niet.
Klank is belangrijk in het dialect. Veel 
woorden in het Nuenens worden an-
ders uitgesproken dan in het Neder-
lands (duizend = duuzend). Een klein 
verschil in uitspraak verandert de be-
tekenis (mèske is meisje, méske is 
mesje). Daarnaast zijn er compleet an-
dere woorden in het Nuenens dialect 
(vlim = visgraat, foors = kreng). Van 

veel voorkomende werkwoorden 
staan de vervoegingen erbij. Voor de 
schrijfwijze is de Brabantse referentie-
spelling gebruikt. Een aardig voor-
woord is geschreven door de uit 
Nuenen afkomstige taalkundige Jan 
van Bakel. Hij heeft zich al eerder be-
zig gehouden met het Nuenens dia-
lect. Handig is ook de alfabetische 
woordenlijst Nederlands-Nuenens in 
het boekje van Gerard. Verhelderend 
zijn de voorbeeldzinnen die bij som-
mige woorden staan om de betekenis 
te verduidelijken. Voor de goede ver-
staander verwijzen die vaak naar be-
staande personen en situaties in 
Nuenen.

Ik dacht dat ik iets van Nuenens dia-
lect af wist. Verrèkkes weinig, zo bleek 
na het lezen van dit boekje. Goed dat 
het er is, dat het vastgelegd is. Fijn om 
in te bladeren, te lezen en vooral om 
over te praten.

Het kerstverhaal komt in 
Nuenen weer tot leven
Voor het zesde achtereenvolgende jaar kunt u het geboorteverhaal van 
Kerst weer in levende lijve ervaren. Een grote groep vrijwilligers van de 
Nuenense kerken zullen u het kerstverhaal laten beleven. 

Dat alles op de unieke locatie van 
Dorpsboerderij de Weverkeshof. Er is 
veel aan gedaan om de ambiance zo 
echt mogelijk te maken. U komt bin-
nen door de poort van Bethlehem. Net 
als Jozef en Maria laat u zich inschrij-
ven. U ontmoet heuse Romeinse sol-
daten, tollenaars, ambtenaren en 
poortwachters. In de stad wordt u op-
gewacht door een gids, die u mee-
neemt op reis, op zoek naar het Kind. 
De spannende tocht in het donker 
gaat langs de profeet Micha,  koning 

Herodes, de drie magiërs, de herders 
met hun schapen en de engelen.  Dit 
jaar is er weer een verrassende nieuwe 
activiteit aan toegevoegd. Aan het ein-
de komt u in de stal, waar de stralende 
ster boven hangt. Hier, tussen de die-
ren, vindt u het pasgeboren Kind. Ten-
slotte komt u in de herberg waar het 
gezellig en warm is en u kunt genieten 
van gezellige muziek en warme choco-
lade of glühwein.
Deze tocht is elk jaar weer een beleve-
nis, zowel voor de bezoekers, als voor 
de spelers. Een mooi begin van de 
kersttijd!
U bent van harte welkom op zaterdag 
17 december in Dorpsboerderij de 
Weverkeshof aan de Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5 te Nuenen, tussen 17.00 
uur en 20.00 uur. Voor nadere infor-
matie: www.levendkerstverhaal.nl  of 
tel. 040 283 4363

Het Levend Kerstverhaal
Rondleiding en spel op dorpsboerderij 
‘de Weverkeshof ’ op zaterdag 17 de-
cember, tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 
Locatie: Jhr. Hugo van Berckellaan 5 te 
Nuenen. Info: www.levendkerstver-
haal.nl of 040-2834363
 



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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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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 moge-
lijkheid om met de burgemeester of een wethouder in contact te ko-
men.
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

VERKEER
• verkeersmaatregelen Veulenkeuring Gerwen
Op zaterdag 17 december wordt de jaarlijkse veulenkeuring georga-
niseerd aan de Heuvel in Gerwen. Om die reden wordt de Heuvel af-
gesloten vanaf het kruispunt Moorvensedijk/Heuvel tot aan de Ak-
kerstraat. De wegafsluiting is vanaf 07.00 uur tot 18.00 uur. De bus-
diensten worden omgeleid.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 18 december aangewezen als 
koopzondag voor de bedrijven uit gebied I, II en III. Dit wil zeggen dat 
alle bedrijven binnen de gemeente Nuenen c.a. op deze dag geopend 
mogen zijn.

GEEN AANVRAAG/VERLENGING RIJBEWIJS 
MOGELIJK OP 28 EN 29 DECEMBER
De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gaat zijn computersyste-
men vervangen. Als gevolg hiervan zijn de RDW-diensten grotendeels 
niet beschikbaar op woensdag 28 december en donderdag 29 decem-
ber. Dit betekent o.a. dat het aanvragen of verlengen van een rijbewijs 
op die dagen niet mogelijk is. De RDW verwacht op vrijdag 30 novem-
ber de diensten weer beschikbaar te hebben.
Het betreft een voorlopige planning. In week 51 wordt de definitieve 
planning afgegeven. In Rond de Linde van 22 december zullen wij 
hierover nader berichten.

OPHALEN KERSTBOMEN 7 JANUARI
De kerstbomen worden ook dit jaar weer huis aan huis opgehaald. U 
kunt de boom (zonder versieringen, pot of standaard) op zaterdag 7 
januari uiterlijk om 7.30 uur aan de straat zetten. De inzamelwagen 
heeft geen vaste route, zet daarom de boom op tijd buiten! 
U kunt ook de kerstboom gratis inleveren bij de milieustraat, De Huuf-
kes 48-50.

Let op; leg de kerstboom wel zichtbaar voor de inzamelaar neer.

POLITIE, GEMEENTEN EN HALT SAMEN 
TEGEN VUURWERK
De jaarwisseling nadert en daarmee ook de tijd dat er weer vuurwerk 
wordt afgestoken. Daarom houden Politie Brabant Zuid-Oost, Halt 
Oost-Brabant en de gemeenten in deze regio van 1 december 2011 
tot 15 januari 2012 de jaarlijkse vuurwerkcampagne. Ook de politie 
in Nuenen is al extra alert op het afsteken van vuurwerk.

Vuurwerk mag alleen worden verkocht op 29, 30 en 31 december en 
alleen worden afgestoken tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 
2.00 uur. Buiten die tijden dus niet. De politie en de gemeentelijke 
BOA’s treden direct op tegen mensen die dan toch vuurwerk afsteken 
of teveel vuurwerk bij zich hebben. De toegestane hoeveelheid is tien 
kilo. 

‘Rode Kaart’
Van jongeren tot 12 jaar wordt het vuurwerk in beslag genomen en ze 
krijgen een reprimande. Van jongeren tussen 12 en 18 jaar wordt het 
vuurwerk in beslag genomen, er wordt een mini-proces-verbaal uitge-
schreven en ze krijgen een ‘Rode Kaart’ waarmee ze worden doorge-
stuurd naar Halt Oost-Brabant. Die zorgt vervolgens voor een pas-
sende (werk)straf en/of een verplichte voorlichtingsbijeenkomst. Als 
de betrapte jongeren die uitvoeren, hoeven ze geen boete te betalen. 
Van volwassenen wordt het vuurwerk in beslag genomen en ze krijgen 
een proces-verbaal.

Naar Halt
Tijdens de vuurwerkcampagne van vorig jaar stuurde Politie Brabant 
Zuid-Oost in totaal 68 jongeren tussen 12 en 18 jaar door naar Halt 
Oost-Brabant. In de gemeente Nuenen ging het om twee personen. 

Info
Meer informatie over vuurwerk is vanaf 1 december terug te vinden 

via een speciale banner op de website van Politie Brabant Zuid-Oost 
(www.politie.nl/brabant-zuid-oost) en op de website van Halt Oost-
Brabant (www.haltoostbrabant.nl).

Gewond door vuurwerk
Het afsteken van (illegaal) vuurwerk is niet zonder risico’s. In de peri-
ode van 24 december 2010 tot en met 3 januari 2011 zijn naar schat-
ting 710 slachtoffers van vuurwerkongevallen behandeld op de Eerste 
Hulp van een ziekenhuis. Dat is een daling van 9% ten opzichte van 
het voorgaande jaar. Dat klinkt mooi, maar de verwondingen lijken 
wel erger te worden: 17% van de mensen die zich op de Eerste Hulp 
meldden, werd uiteindelijk in het ziekenhuis opgenomen. Dat is meer 
dan het voorgaande jaar. Rond de laatste jaarwisseling waren lande-
lijk helaas ook twee dodelijke slachtoffers te betreuren als gevolg van 
het experimenteren met zelfgemaakte vuurwerkbommen.

DRUKTE BIJ DE GLASBAK
December, een gezellige maand vol feestdagen. Ook het aanbod van 
glas bij de glasbak neemt dan toe. Het kan natuurlijk gebeuren, dat 
hier en daar glascontainers overvol raken. Het gevolg hiervan is dat 
rondom de glasbak het vol komt te staan met dozen en tassen met 
glas. Om te voorkomen dat deze niet-feestelijke tafereeltjes ontstaan, 
vragen wij u om het glas niet allemaal tegelijk naar de glasbak te bren-
gen. Wanneer u het bezoek aan de glasbak uit kunt stellen tot eind 
januari, dan worden de problemen al voor een groot deel voorkomen. 
Mocht een glascontainer onverhoopt toch nog vol zitten, belt u dan 
de gemeente, zodat de bak zo snel mogelijk geleegd kan worden.

Dus: Glasbak vol? Bel de gemeente: (040) 2631 699. 

AFSLUITEN PAPIERCONTAINERS ROND 
JAARWISSELING
Rondom de jaarwisseling worden de papiercontainers afgesloten. Het 
is verboden om papier bij de containers te plaatsen. De containers 
zijn vanaf 2 januari weer geopend.

AFSLUITEN KLEDINGCONTAINERS ROND 
JAARWISSELING
De kledingcontainers van Stichting Kleding Inzameling Charitatieve 
Instellingen (KICI), Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp en Stichting 
Humana Fondsenwerving worden van 29 december t/m 4 januari 2012 
afgesloten.
U wordt dringend verzocht GEEN kledingzakken bij de kledingcontai-
ners te plaatsen.

Uitslag enquête tevredenheidsonderzoek Afval Nuenen
INWONERS NUENEN TEVREDEN OVER 
AFVALDIENSTVERLENING
De inwoners van Nuenen zijn tevreden over de afvaldienstverlening 
van de gemeente Nuenen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd 
door de gemeente Nuenen.
Om inzicht te krijgen in de tevredenheid en verbeteropties van de af-
valdienstverlening van de gemeente Nuenen, is in mei dit jaar een 
onderzoek uitgevoerd. Naast een digitale vragenlijst die is verspreid 
onder de inwoners van Nuenen, hebben ook telefonische interviews 
plaatsgevonden. 
 
Respons
In mei 2011 zijn 1.250 inwoners van de gemeente Nuenen uitgenodigd 
om een digitale vragenlijst via internet in te vullen. In totaal zijn 259 
vragenlijsten ingevuld.  
Daarnaast zijn 359 Nuenenaren benaderd om mee te werken aan een 
telefonisch interview. In totaal hebben 200 mensen hieraan deelge-
nomen. De totale respons van beide onderzoeksmethoden is 29%.  

Doel onderzoek
In het onderzoek is de mening van de burger op de volgende vijf pun-
ten onderzocht:
• Afvalscheidingsgedrag
• Klanttevredenheid over de afvalinzameling.
• Knel- en verbeterpunten bij het aanbieden van afval.
• Afvalstoffenheffing.
• Informatievoorziening over de afvalinzameling.
 
Conclusie
Nuenenaren scheiden hun afval goed van het restafval.
Minimaal 86% van de ondervraagden scheidt 75% of meer van het oud 
papier, glas, en kunststof verpakkingsafval van het gescheiden afval.
 Van het GFT-afval en textiel wordt door circa 67% van de burgers 75% 
of meer gescheiden van het restafval. Slechts 20% van de ondervraag-
den houdt de drankkartonnen gescheiden van het restafval. 

De gemeente Nuenen krijgt van haar burgers een gemiddeld rapport-
cijfer 7,4 voor de afvalinzameling. 
Veel genoemde verbeterpunten zijn de kosten van de afvalinzameling, 
bladkorven die er te weinig of te ver van huis staan en de hoge prijzen 
en openingstijden van de Milieustraat.
De afvalwijzer is de meest geraadpleegde informatiebron bij klachten 
over de afvalinzameling. Daarnaast zijn de website van de gemeente, 
de gemeentegids en telefonisch contact met het Milieuinformatie-
Centrum (MIC) informatiebronnen die door veel burgers geraadpleegd 
worden. 13% van de ondervraagden zou graag meer informatie ont-
vangen over wat er met afval gebeurt. Daarnaast ontvangt 10% graag 
tips over het verminderen van de hoeveelheid afval.
Aangezien vooral jongeren meer gebruik maken van de website van de 

gemeente, om informatie over afval in te winnen, zal de behoefte aan 
een digitale afvalkalender toenemen. 
 
Vervolg
De gemeente Nuenen blijft dit soort onderzoeken houden om de af-
val inzameling in Nuenen te kunnen bl i j ven ver beteren.  
De komende maanden gaat de gemeente met de aanbevelingen aan 
de slag. De voorbereidingen voor een digitale afvalkalender zijn inmid-
dels al gestart. Vanaf 2012 kunt u op www.nuenen.nl  uw postcode 
en huisnummer intoetsen en uw persoonlijke inzamelgegevens down-
loaden. In 2012 wordt het tariefstelsel voor de milieustraat herzien. 
In ieder geval geldt vanaf 1 januari 2012 de hogere tariefscategorie 
(de derde staffel) niet meer voor een bezoek aan de milieustraat en 
wordt voor een bezoek per fiets of voor het storten van snoeihout het 
laagste tarief gehanteerd ongeacht het aantal bezoeken. Vanaf 1 ja-
nuari 2012 wordt het mogelijk om met pinpas aan de poort te betalen. 
Tevens wordt verruiming van de openingstijden van de milieustraat 
onderzocht. Om de scheiding van afval te stimuleren zullen verschil-
lende maatregelen getroffen worden, zoals optimalisatie van de tex-
tielinzameling en een actie voor het gratis omruilen van de 240 liter 
restafvalcontainer voor een kleinere ‘kliko’. 

Meer informatie
U kunt het complete onderzoeksverslag als pdf-file downloaden 
vanaf www.nuenen.nl via ‘wonen in Nuenen’ onder het kopje ‘Alles 
over afval’.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente      
Nuenen via gemeentehuis@nuenen.nl.
 

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-

aanvraag  ontvangst  Nummer Locatie Activiteit  

Regulier 05/12/2011 N-HZ-2011-0174 Irenestraat 25 Verwijderen asbesthoudende  

    materialen berging  

Regulier 07/12/2011 N-HZ-2011-0175 Collse Heide 26 Oprichten bedrijfsgebouw 

Regulier 11/12/2011 N-HZ-2011-0179 De Vroente 196 Vergroten badkamer  

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- 

besluit     datum 

06/12/2011 N-HZ-2011-0166  De Haverkamp 1 t/m 7,  Sloop Verwijderen  06/12/2011

  2 t/m 16, 22 en 24    asbesthoudende 

    dakplaten

    bergingen   

06/12/2011 N-HZ-2011-0172 Hoekstraat 35 Sloop Gedeeltelijk  06/12/2011

    slopen van 

    bestaande 

    gebouwen   

Voor het wijzigen en/of aanleggen van een laagspanningsnet/gas- 
waterleiding is een vergunning verleend aan:

Aanvrager Adres Besluitdatum 

Brabant Water Eeneind 30-11-2012
Enexis Eikenlaan e.o.   5-12-2012
 
  



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

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!

Zondag 18 december
geopend van 12.00 - 17.00 uur

Extra aanbiedingen:
Mey BH B t/m D cup

(voorgevormd)
van 49,95 54,95 voor 37,95

Bijpassend short
van 29,95  voor 19,95

Alle Cantelle BH’s 2e halve prijs
Prima Donna BH (Copenhagen) van 79,95 voor 59,95

Aanbiedingen: 
pyjama’s, nachthemden, dusters en huispakken

Rond de Linde op internet: www.ronddelinde.nl   

  

 

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

Proef 
de volle 
smaak 

van 
ambacht 

bij 
Bakkerij 
Verhallen

 

Groente
& Fruit

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

WeekeNDreclame: 16 eN 17 Dec.: 

Holl. wokgroenten, panklaar, 1/2 kilo ......1.25
Bistrokrieltjes, 1/2 kilo ..............1.25
roseval aardappels, hele kilo ...0.99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 19 DecemBer:

Boerenkool, panklaar, per zak ...1.49
DINSDag 20 DecemBer:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo .0.69

WOeNSDag 21 DecemBer:

rodekool, panklaar, hele kilo .....0.99
DONDerDag 22 DecemBer:

Nw.oogst dadels, Iran, per doosje 1.99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

geHele Week vaN 16 t/m 22 Dec.:

minneola’s nw.oogst, 6 stuks 1.99
Jonagold, 2 kilo ............................1.49
Broccoli salade, 250 gram .......1.59
Perssinaasappels, 12 stuks .. 1,99

Onze kerstfolder ligt 
weer voor u klaar!!!

Of kijk op www.tebak.keurslager.nl

4 Varkens oesters
met gratis saus .......................................5,95
Toren van Pisa 
100 gram “van kalfsoesters gemaakt” ...2,25
100 gram gebraden gehakt 
100 gram gebraden kipfilet...2,45 
Mini kiprollade
100 gram “van puur kipfilet” ...............1,00
Gerookte kipsalade 
100 gram ..................................................1,95

Advies nodig? 
Wij staan voor u klaar!

 

kOOPJe

SPecIal



Ter land, ter zee 
en voor de kerst

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Hazenrugfilet
100 gram ......................................................................................................................399

Biefstukpuntjes
Gemarineerd, 400 gram .........................................................................600

Bij 150 gr. filet Mignon GRATIS 100 gr. Hampreisalade

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

Krabsalade 100 gram .....................................................199

DEZE WEEK:

4 Varkensoesters
Keurkoopje ..............................................................................................595

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

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

Aanbiedingen geldig van 
maandag 19 t/m 
zaterdag 24 december a.s.

Snijbonen          
500 grAm .................1.99

Cherry tomAten  
per dooS .................1.49

minneolA’S         
per kilo ..................1.99

AArdbeien deSSert 
250 grAm .................1.49

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 15 t/m 
zaterdag 17 december a.s.
 
AnAnAS
per Stuk ..................0.99
SpruitjeS
500 grAm .................0.49
doyenne du ComiCe
per kilo ..................0.99
uit eigen keuken
WortelStAmp
400 grAm .................1.99
vaste aanbieding:
super bintjes 
per zak ......................................0.99

Bestel tijdig uw gourmet, fondue, steengrill, rollades, wild, 
lam, kalf, ossehaas, warm ham, salades enz enz. voor de Kerst




 





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

Thuis in uw regio makelaars

www.vansantvoort.nl#vsmmakelaars
Berg 2-4, Nuenen, tel. 040-2833708, email: info@nuenen.vansantvoort.nl

Vraagprijs € 339.000,-- k.k. 

Schout Wernertslaan 15 Nuenen
Deze goed onderhouden geschakelde twee-onder-één-kap woning is  
gelegen in de gewilde wijk “Nuenderbeek”. Ideaal voor gezinnen door 
de royale woonkamer en de volop privacybiedende achtertuin. 
De woning is gelegen in een autoluwe straat in een kindvriendelijke    
omgeving nabij diverse groenvoorzieningen. 

inhoud 
± 435 m3

perceel
217 m2

bouwjaar
1994

SALE
1&2 STUKS -30%
3        STUKS -40%

Niet op jeans, nieuwe collectie en accessoires.

Zondag geopend van 12.00 - 17.00 uur.
Parkstraat 10a, Nuenen. telefoon 040-2836019

of 
meer

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

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen - Tel. 040 - 283 12 00, Fax 040 - 283 60 55
E-mail: drij.mes@iae.nl - Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

Bij ons vindt u honderden modellen.

Kom gerust even langs om enkele 
modellenboeken op te halen en thuis 
op uw gemak uw keuze te maken.

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

Bij ons vindt u honderden 
modellen.

Kom gerust even langs om 
enkele modellen-boeken op 
te halen en thuis op uw 
gemak uw keuze te maken.

Bij ons vindt u 
honderden modellen.

Kom gerust even 
langs om enkele 
modellen-boeken op 
te halen en thuis op 
uw gemak uw keuze 
te maken.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen
Tel. 040 - 283 12 00
E-mail: drij.mes@iae.nl
Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Kerstman wint met stip 
van Sinterklaas 
Sinterklaas legt het in ondernemersland ruimschoots af tegen de kerstman. 
Een groot deel van de ondernemers besteedt helemaal geen aandacht aan de 
goedheiligman (circa 60 procent). De kerstman staat wel volop in de belang-
stelling: bijna 65 procent van de ondernemers komt met een kerstattentie 
voor het personeel. Vooral het traditionele kerstpakket is populair. 
In nog geen kwart van de bedrijven 
krijgen medewerkers een chocolade-
letter of ander snoepgoed van de Sint. 
Een handvol ondernemers (8 procent) 
stuurt de medewerkers eerder naar 
huis op 5 december. Een nog kleiner 
deel (3 procent) organiseert een Sin-
terklaasbijeenkomst met cadeautjes. 
De kerstman toont zich vele malen 
guller. Bijna 40 procent van de onder-
nemers deelt in het kader van Kerst 
een verrassingspakket uit. Circa 14 
procent doneert een cadeaubon en 10 
procent komt met een alternatief ca-
deau. Een kleine 20 procent doet niets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Baileys 
Irish cream 

70cl … 12,95 

 

Cointreau 
Triple sec 

70cl … €17,95 

 

Vat69 
Schotse whisky 
70cl …€10,95 

 

Tia Maria 
Koffielikeur 

70cl … €13,95 
 

Smeets 
Jonge jenever 

100cl … 9,95 

 

Glenfiddich 
12 yr single malt 
70cl … €26,95 

Compleet assortiment  
en deskundig advies  

voor bij uw kerstdiner!  
 

Acties geldig tot en met 31 december 2011 

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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Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan Veulenkeuring Gerwen zijn een vergunning en ontheffing ver-

leend voor het organiseren van de jaarlijkse veulenkeuring op zater-
dag 17 december 2011 in het centrum van Gerwen (verzenddatum 
8 december 2011);

• aan het Nuenens mannenkoor zijn vergunning en ontheffingen ver-
leend voor het ten gehore brengen van muziek op zaterdag 17 de-
cember 2011 op de locaties Parkhof, Parkstraat, Vincent Van 
Goghstraat en het Kernkwartier t.g.v. het jubileumjaar in 2012 
(verzenddatum 9 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, 15 december 2011

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘Broeksche Erven’
Verlengde termijn van terinzageligging
De tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Broeksche Erven’ 
werd eerder aangekondigd in de ‘Rond de Linde’ van 8 december 2011. 
Omdat dezelfde publicatie echter niet in de Staatscourant van 8 de-
cember 2011 was geplaatst, wordt de termijn van tervisielegging op-
nieuw gestart. Dit betekent dat het plan een week langer ter inzage 
ligt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat met ingang van 16 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 raadpleegbaar via de gemeentelijke internetsite: www.
nuenen.nl en de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Broeksche Erven’ kan rechtstreeks 
worden geraadpleegd via de volgende link: http://www.ruimtelijke-
plannen.nl/?planidn=NL.IMRO.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 040-2631545).

Nuenen, 15 december 2011
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

VERVOLG ELDERS IN DIT 

Punt & L luidt de 
Nieuwjaarsklok in Oostenrijk
Punt & L uit Gerwen verzorgt twee optredens in Oostenrijk.......Après Ski 
en Sylvesterabend in het wintersportoord Kirchberg in Tirol Oostenrijk. 
Het zangtrio uit Gerwen vertrekt tweede Kerstdag naar Oostenrijk om daar 
twee spetterende optredens te verzorgen. Donderdag 29 december in de 
plaatselijke London Pub en Oudjaars avond en Nieuwjaarsnacht in Hotel 
Alexander. 
Op uitnodiging voor twee promotie 
optredens reizen de mannen af naar 
Kirchberg Oostenrijk. Na de uitstap-
jes die Punt & L al heeft gehad in Bel-
gië en Polen gaan ze nu de sneeuw be-
proeven op een hoogte van 1750 
meter in het bruisende en zeer Hol-
landse ski dorp. Om het jaar 2011 
goed af te sluiten staan ze twee keer op 
de bühne in Kirchberg Oostenrijk.

Oh Oh Tirol is de band al voor gegaan 
in het vorige jaar, nu gaat Punt & L hen 
in de voetstappen volgen om de après-
ski-tent helemaal op z’n kop te gaan 
zetten! De Gerwense mannen Rini, 
Jeffrey en Tanco gaan de feestvreugde 
verhogen in Kirchberg, waar vele Ne-
derlanders rond de jaarwisseling op de 
lange latten staan. Oostenrijk is er 
klaar voor, Punt & L aus Holland.

Punt & L naar Oostenrijk met v.l.n.r.: Tanco van de Laar, Jeffey Maas en Rini Jan-
sen.

en krap 20 procent van de onderne-
mers is er nog niet uit. (bron: kamer 
van koophandel Eindhoven)

Feestelijke Inloop bij KBO Lieshout
De ontmoetingsruimte van het Dorps-
huis was tot de laatste plaats bezet om 
te vieren dat de vereniging haar 750e 
lid in de persoon van de heer Jos Maas 
kon verwelkomen. Met champagne en 
een hapje, een woordje van voorzitter 
Willem Damen en muzikale omlijs-
ting van het Seniorenkoor. “Een felici-
tatie voor onze vereniging voor dit 
grote aantal leden”, zo sprak Willem 
Damen. Het aanbieden van een geva-
rieerd programma aan activiteiten is 
volgens hem een van de speerpunten 
van KBO Lieshout.

Kerststukken maken
Maandag 19 december is het traditio-
nele kerststukjes maken voor zieken 
en voor de kerstviering van de KBO. 
Leden die mee willen helpen zijn van-
af 10.00 uur welkom aan de Schut-
straat 37 in Lieshout. Bruikbare spul-
len zoals kaarsen, linten en groen zijn 
zeer welkom. Als u mee wilt doen, laat 
het even weten tijdens de Inloop of bel 
naar Jo van de Biggelaar 0499-422117.

Kerstviering
De kerstviering is op dinsdagmiddag 
20 december in Zaal de Koekoek. Om 
13.30 uur gaat de zaal open en speelt 
het Seniorenorkest. Om 14.00 uur 
opent de voorzitter de viering en de 
kerstboodschap wordt uitgesproken 
door pastoor Beekmans. Senioren-
koor Vogelenzang heeft een program-
ma met kerstliederen; er is ook gele-
genheid tot samenzang. Na de pauze 
brengt de Brabantse cabaretgroep 
Cohda Krek een kerstprogramma. 
Aan het eind van deze middag kan 
men aanschuiven aan de kerstmaal-
tijd. Er wordt een eigen bijdrage ge-
vraagd van € 9,= per persoon.

Andere activiteiten
Liefhebbers van jeu de boules, biljar-
ten, kaarten, sjoelen en kienen kunnen 
elke week bij de KBO in Lieshout te-
recht. Voor nog meer beweging kunt u 
gymmen, volksdansen, zwemmen, 
fietsen en wandelen.
Wilt u ook wel meedoen en bent u ou-
der dan 50 jaar en woonachtig in Lies-
hout? Meld u dan als lid van Senioren-
vereniging KBO Lieshout. Of loop 
gewoon even binnen voor informatie 
bij de Inloop in het Dorpshuis. Deze is 
iedere dinsdagmorgen, tijdens de win-
termaanden van 10.00 uur tot 12.00 
uur.

Voorlichtingsmiddag IAK
Op donderdag 15 december is er voor 
alle leden van de KBO Laarbeek een 
voorlichtingsbijeenkomst over de 
zorgverzekering via het IAK. De voor-
lichting wordt gegeven door de heer 
Aad Overvliet, vrijwillig medewerker 
van KBO Brabant, en vindt plaats in 
het Dorpshuis van Lieshout. Aanvang 
13.30 uur. 

Het was een feestelijke en drukbezochte Inloop van Seniorenvereniging 
KBO Lieshout op 6 december. 

Feestelijke Inloop op 6 december ter gelegenheid van het 750e lid.
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Konijnenbouten

naturel of kant-en-klaar 
op Limburgse wijze
1000 gram
9.98/11.98      

Fonkelprijs
Heel veel

bekende merken:
•     Aviko Pom’Duchesse
• Ola Viennetta
• Struik ragout Culinair
• Aarson slierasperges
• Remia feestsaus
• Iglo garnalen of scampi

1+1 

GRATIS

*

www.janlinders.nl
Acties zijn geldig t/m 18 december

Kom op 16 december 
naar de kerstproeverij

Malse konijnenbouten,
ze zijn er weer!

In alle Jan Linders 
supermarkten hebben 
we op vrijdag 

16 december van 

14.00 tot 19.00 uur 
een inspirerende 
kerstproeverij. 

Graag tot ziens!

Vanaf woensdag 14 december
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27 miljoen voor terugdringen 
files in Zuidoost-Brabant
Zuidoost-Brabant krijgt 27 miljoen euro voor maatregelen die de files in 
de regio moeten terugdringen. Minister Melanie Schultz van Haegen, van 
Infrastructuur en Milieu, maakte dit onlangs bekend tijdens de lancering 
van het landelijke programma ‘Beter Benutten’. De regionale overheden en 
het bedrijfsleven dragen zelf 22 miljoen euro bij, in totaal is ruim 49 mil-
joen met het Zuidoost-Brabantse pakket gemoeid. De maatregelen, die de 
belangrijkste knelpunten in de regio aanpakken, worden vóór eind 2014 
gerealiseerd. 
De maatregelen in de regio Zuidoost-
Brabant zijn onderdeel van een Bra-
bant-breed pakket, dat tot stand is ge-
komen in nauwe samenwerking met 
provincie, Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven, gemeenten, Rijk en 
bedrijfsleven.

In totaal ontvangt Brabant ruim 40 

miljoen voor vermindering van de fi-
les en verbetering van de doorstro-
ming. 65% daarvan investeert de mi-
nister in de Brainport regio Eindhoven. 
Maar liefst 10 miljoen is gereserveerd 
voor de reconstructie van de Kempen-
baan bij Veldhoven, waar bovendien 
een groene golf wordt gerealiseerd. De 
regio investeert zelf 5,3 miljoen voor 
dit project.

Zuidoost-Brabant zet daarnaast sterk 
in op innovatieve technologie in de 
auto, zogenoemde Intelligente Trans-
port Systemen. Zo krijgt een testgroep 
van 3.000 auto’s slimme kastjes inge-
bouwd, waarmee de automobilist        
op maat gesneden informatie over fi-
les ontvangt en een snelheidsadvies 
krijgt. Dit wordt ingezet op het traject 
A58 Tilburg – Eindhoven en de cen-
trumring van Eindhoven. Ook start 
een derde subsidieprogramma om be-
drijven en kennisinstellingen te stimu-
leren innovatieve oplossingen te ont-
wikkelen. Met deze projecten is zo’n 
16 miljoen euro gemoeid, waarvan de 
minister circa 10 miljoen zal bijdra-
gen.

Het pakket bevat ook diverse maatre-
gelen die het reisgedrag moeten beïn-
vloeden. Zo wordt het project 
‘Spitsmijden’ ingezet op de A2 tussen 
’s-Hertogenbosch en Eindhoven en de 
A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Bo-
vendien krijgen de stations in Deurne 
en Maarheeze goede P+R voorzienin-
gen. Om automobilisten te bewegen 
op de fiets te stappen, worden onder 
meer elektrische fietsen ingezet en 
komt er een fietspad langs de N69 tus-
sen Eindhoven en Valkenswaard. Ver-
der wordt ‘het nieuwe werken’ geïn-
troduceerd bij bedrijven langs 
Brainport Avenue (A2/N2) en in het 
centrum van Eindhoven.

Zuidoost-Brabant heeft een slim pak-
ket van elkaar versterkende maatrege-
len samengesteld, zegt Fons Jacobs, 
portefeuillehouder Mobiliteit bij Sa-
menwerkingsverband Regio Eindho-
ven: “Door de unieke samenwerking 
tussen overheid, bedrijfsleven, onder-
wijs en onderzoeksinstellingen die we 
in Zuidoost-Brabant hebben, kunnen 
we innovatieve en 
duurzame mobiliteitsoplossingen rea-
liseren. Brainport is dé bakermat en 
testlocatie voor innovatieve verkeers-
systemen. Dit biedt kansen voor zo-
wel de mobiliteit, economie als de 
leefomgeving in de regio.”

Verbetering bevaarbaarheid Zuid-

Willemsvaart en Wilhelminakanaal.
Additioneel op bovenstaand pakket 
draagt de minister bijna 7 miljoen eu-
ro bij aan het verder verbeteren van de 
bevaarbaarheid van de Zuidoost- Bra-
bantse kanalen. Diverse regionale 
overheden en bedrijven hadden eer-
der al aangeboden om aan dit project 
ruim 11 miljoen euro bij te dragen. De 
realisatie van deze maatregelen (pas-
sageplaatsen en zwaaikommen) vormt 
de afronding van de –al voltooide- op-
waardering van sluizen 4, 5 en 6 in de 
Zuid-Willemsvaart. De regio wordt 
hierdoor bereikbaar voor schepen tot 
900 ton, voorheen was dit 350 ton.

A67 Leenderheide-Geldrop
Provincie en het Samenwerkingsver-
band Regio Eindhoven zijn met het 
rijk nog in overleg over de mogelijkhe-
den om voor het wegvak A67 Leen-
derheide - Geldrop, eerder dan nu 
voorzien (in 2020), de capaciteit uit te 
breiden van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. 
Hierover volgt binnen nu en een paar 
maanden duidelijkheid.

Beter Benutten
Het programma Beter Benutten Bra-
bant maakt onderdeel uit van een het 
landelijke programma Beter Benutten 
van het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu. Beter Benutten staat voor 
minder files, groei op het spoor en 
meer gebruik van vaarwegen, zodat de 
economie kan groeien. Rijk, regio en 
bedrijfsleven nemen samen in de 
drukste regio’s innovatieve maatrege-
len die de bereikbaarheid verbeteren. 
Daarnaast worden landelijke maatre-
gelen getroffen op het gebied van fis-
caliteit en Intelligente Transport Sys-
temen (ITS). Het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu trekt 794 
miljoen euro uit voor Beter Benutten. 
Slimme keuzes, sterke combinaties. 

Brabant innovatieve automotive re-
gio
Brabant loopt voorop met innovaties 
in autotechnologie. Vooral het high 
tech Brainport-gebied rond Eindho-
ven en Helmond heeft zich ontwik-
keld tot een automotive regio van top-
niveau. De regio is initiatiefnemer van 
een geïntegreerde testomgeving voor 
verkeerssystemen, de ‘ Dutch Integra-
ted Testsite Cooperative Mobility’. Re-
gelmatig worden bijzondere praktijk-
proeven uitgevoerd. Niet alleen in de 
geavanceerde testlabs van de TU in 
Eindhoven of van TNO op de High 
Tech Automotive Campus in Hel-
mond, maar ook op de openbare snel-
weg: de A270 is daarvoor met speciale 
apparatuur uitgerust. Brainport is ba-
kermat en dé testlocatie voor innova-
tieve verkeerssystemen.

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

Lokale Omroep Nuenen websiteredacteur om samen met redactieleden de website 6 u. per week in overleg 
 verder te ontwikkelen (deel kan vanuit huis)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Buurtbuscomité chauffeurs m/v  voor Buurtbus 460 (Nuenen - Son - Best) met rijbewijs BE in overleg,  een dagdeel is 3 uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Woonbegeleidingscentrum een vrijwilliger die af en toe gezellige activiteiten onderneemt met cliënte,  49 jr. in overleg
Nuenen (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 (ondersteuning bij vieringen) oproepbasis
 begeleiding bij sjoel-activiteit (+ halen en brengen v. bewoners) maandagavond van 19.00-21.30 uur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Benoeming 
burgemeester 
Nuenen
Bij Koninklijk Besluit is de heer M.J. 
Houben MBA met ingang van 2 
februari 2012 benoemd tot burge-
meester van de gemeente Nuenen. 

De heer Maarten Houben is frac-
tievoorzitter van het CDA in Eind-
hoven en vice-voorzitter van de ge-
meenteraad. Hij is werkzaam als 
managing consultant bij Berenschot. 
Voordien was hij directeur van het 
Medisch Centrum Winter en de Cliënt 
Groep. De heer Houben is gehuwd en 
heeft twee kinderen.

Veel irritatie 
op Nederlandse werkvloer
 

Op veel Nederlandse werkvloeren blijken diverse ergernissen voor veel irri-
tatie te zorgen. Crashende software, ellebogenwerk, slechte sfeer en perso-
neel dat lange rookpauzes neemt zijn een doorn in het oog van veel werkne-
mers. Dit blijkt uit onderzoek naar ontevredenheid op de werkvloer dat 
onderzoeksbureau Multiscope uitvoerde onder 1000 leden van haar Busi-
ness to Business panel.
  
Top 5
Werknemers ergeren zich het meest 
aan software of het bedrijfsnetwerk 
dat niet werkt. Maar ook ellebogen-
werk en slechte sfeer zorgen voor veel 
irritatie: 
Niet functionerend netwerk of slecht 
werkende software (82%) 
Ellebogenwerk om hogerop te komen 
(75%) 
Slechte sfeer op werkvloer (68%) 
Collega’s die te laat komen (66%) 
Luid pratende of bellende collega’s 
(65%) 
Daarnaast zijn de belangrijkste erger-
nissen collega’s met een 9-17 mentali-
teit en collega’s die te luid praten of 
lange rookpauzes nemen. Ruim één 
op de 4 denkt het werk van zijn direct 
leidinggevende beter te kunnen dan 
de leidinggevende zelf. Bij mannen is 
dit zelfs bijna een derde. Leidingge-
venden moeten vooral beter luisteren 
en duidelijker communiceren. 
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat 70% 
van de werknemers zucht onder de 
economische crisis en dat deze in-
vloed heeft op het dagelijkse werk. Zo 
merken ongeveer twee van de vijf dat 
er bij zijn werkgever meer op de klein-
tjes gelet wordt. Een derde van de 
werknemers heeft te maken met hoge-
re werkdruk omdat als gevolg van de 
crisis hetzelfde werk met minder per-
soneel gedaan moet worden. Bij 77% 
zorgt dit voor stress tijdens het werk.
 
Men verwacht niet dat Het Nieuwe 
Werken de ergernissen tegen zal gaan. 
54% van de ondervraagden denkt dat 
bijvoorbeeld vaker thuiswerken of op 
andere tijden werken er niet voor zor-
gen dat de ergernissen die er op de 
werkvloer zijn afnemen.
  

Toch zien werknemers wel positieve 
kanten in Het Nieuwe Werken. Zo 
raakt 73% meer gemotiveerd door de 
hogere mate van zelfstandigheid die 
Het Nieuwe Werken met zich mee-
brengt. Ook vermoed 71% van de on-
dervraagden dat Het Nieuwe Werken 
bijdraagt aan het verminderen van fi-
les doordat mensen niet meer op het-
zelfde moment de weg op hoeven.
  
Het Nieuwe Werken leeft vooral bij 
grotere bedrijven (meer dan 100 werk-
nemers). 61% van de werknemers van 
deze bedrijven geeft aan dat Het Nieu-
we Werken (deels) is ingevoerd. Bij 
middelgrote en kleinere bedrijven is 
dat 38%. De maatregelen die het meest 
genomen zijn om Het Nieuwe Werken 
te introduceren zijn: vanuit thuis toe-
gang hebben tot het bedrijfsnetwerk 
(78%), thuiswerken (69%) en het in-
voeren van flexibele werktijden (57%). 
 
 
. 

Lindeblaadjes
opgeven tot 

uiterlijk 
dinsdagmorgen 

bij: 
Drukkerij 

Messerschmidt, 
Berkenbos 6, Nuenen.

De kosten zijn
€ 10,00 (max. 20 woorden). 
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Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Kadotip voor de feestdagen:
een dinerbon van Olijf

Kerst doorbrengen bij Olijf
Bij Olijf is dit nog mogelijk op kerstavond en voor lunch

op 1e kerstdag.

Op 24 december, kerstavond ontvangen wij u graag,
om u te laten genieten van onze:

a la carte dinerkaart of van -een feestelijk 4 gangen
verrassingsmenu met een heerlijke amuse vooraf en

4 bijpassende glazen wijn voor € 67,50 p.p.                                                                                  
Alleen gebruik maken van dit feestelijke menu kan ook 

voor € 42,50 p.p. (De genuttigde  drankjes worden in
rekening gebracht).

Op 25 december ontvangen wij u graag om 12.30 uur voor 
de kerstlunch, om u te laten genieten van een uitgebreid

4 gangenmenu voor  € 42,50 p.p.

Speciaal voor de kinderen serveren wij een kerstlunch,
bestaande uit een 4 gangen kindermenu voor € 32,50 p.k.

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

  

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!

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
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Bloesemwind nieuwste bundel 
van Nuenense Marijke Dijkstra
In september is de nieuwste bundel van de Nuenense schrijfster Marijke 
Dijkstra verschenen, een handzaam boekje met de titel Bloesemwind.
In de gedichtenbundel Bloesemwind 
schrijft Marijke Dijkstra over het mys-
terie van het leven, ze schrijft over spi-
rituele ervaringen, inzichten en zijns-
toestanden. Ze wil met deze bundel 
“het onnoembare hogere” hoorbaar, 
voelbaar en zichtbaar maken. De Bun-
del Bloesemwind (ISBN 978-90-484-
1992-0) is voor € 14,95 verkrijgbaar bij 
Boekhandel Van de Moosdijk en is een 
ideaal kerstcadeau voor mensen die 
op zoek zijn naar zingeving en verdie-
ping. 

Marijke Dijkstra leidt reeds vele jaren 
een yoga en meditatieschool in Nue-
nen. 
In 1987 verscheen Ritme, haar eerste 
bundel gedichten. 
Bloesemwind is de derde door Marij-
ke Dijkstra geschreven bundel.

Brabant gaat 
voor nul 
verkeersslachtoffers 
Nul verkeersslachtoffers. Met dat 
doel op het vizier richt de provincie 
het verkeersveiligheid beleid anders 
in. In nauwe samenwerking met 
gemeenten, ondernemers, het 
onderwijsveld, kennisinstituten en 
burgers. Waarbij iedereen zijn eigen 
verantwoordelijkheid neemt en van 
de nul een punt maakt. 

De verkeersveiligheidpartners van de 
provincie bezegelden deze nieuwe 
aanpak op dinsdag 13 december met 
de ondertekening van het Brabants 
Verkeersveiligheid manifest. Onderte-
kenaars zijn gedeputeerde Mobiliteit 
en Financiën Ruud van Heugten, alle 
Brabantse verkeerswethouders, Fred 
Polderdijk en Henk van Achten na-
mens de politie, Paul Gondrie namens 
Veilig Verkeer Nederland en Jannita 
Robberse, HiD van Rijkswaterstaat. 

Ook werden de zes regionale bestuur-
lijke ambassadeurs bekendgemaakt. 
Deze ambassadeurs gaan op pad om 
het netwerk actief te verbreden, zodat 
de provincie vanaf 2012 Brabantbreed 
gezamenlijk aan de slag kan met de 
drie speerpunten: fietsers, jonge be-
stuurders en ouderen.

Kerst Fair te 
Lieshout
Een knetterende haard, kerstbomen 
en cadeautjes, de decembermaand 
is weer aangebroken! Deze maand 
staat volop in het teken van liefde, 
warmte en gezelligheid. Deze zelfde 
sfeer wordt tijdens de Kerst Fair op 
zondag 18 december gecreëerd in 
de dorpskern van Lieshout. 

Alle ingrediënten om jouw Kerst tot 
een succes te maken zijn aanwezig op 
deze Fair. De geuren van de traditio-
nele lekkernijen, het knapperende 
vuur en de Glühwein ruikt u al van ver. 
Naast het innerlijke van de mens 
wordt er ook aandacht besteed aan het 
uiterlijk. 

Ontdek de trends van dit moment tij-
dens de winter-wonder-mode show. 
Daarnaast zijn vele ondernemers aan-
wezig om zichzelf onder de aandacht 
te brengen en te laten zien wat zij voor 
Kerst te bieden hebben. Voor de jonge 
en wat oudere kinderen zijn er volop 
mogelijkheden om zich uit te leven. 
Een ijsbaan, sleerace, spellen en win-
terworkshops. Voor wie niet aan de 
spelen mee wil doen zijn er ook ge-
noeg andere leuke dingen om te bele-
ven. Luister naar tips over bewust en 
gezond koken, maar ook koken met 
Kerst op de traditionele manier. Om 
het geheel extra flair te geven is er 
voor live entertainment gezorgd. 
Iedereen is van harte welkom vanaf 
11.00 uur. De activiteiten eindigen om 
17.00 uur. Entree en parkeren gratis.

Mia Zingt!
“Ik denk dat ik het nu wel weer kan”, 
zei Mia de Louw. Het was al maan-
den geleden dat ze de vraag kreeg 
om eens wat te zingen. Want zingen 
kan ze als lid van het Gerwens 
gemengd koor wel, maar nog niet 
iedereen kent haar als solist met 
eigen begeleiding. En omdat zij als 
verwoed wandelaar regelmatig op 
de Inloop kwam was een gerucht 
voldoende om die vraag te stellen. 
Maar toen was ze nog niet zo in de 
stemming. Maar de dingen veran-
deren en dus kan het nu.

Op de Inloop die de Werkgroep Leef-
baarheid Gerwen (WLG) wekelijks 
organiseert, zal Mia maandag 19 de-
cember, liefst samen met de bezoekers 
en onder gitaarbegeleiding, Brabantse 
Kerstliedjes zingen. Zo vlak voor de 
Kerst had ze geen mooier tijdstip kun-
nen kiezen. Alle Gerwenaren zijn er 
weer welkom vanaf 13.30 uur tot 15.00 
uur. Bezoekers die de voorkeur geven 
aan een wandeling zijn natuurlijk ook 
welkom voor een kop koffie vóór en 
na de wandeling. 

Op de inloop kan men ook terecht om 
een beroep te doen op hulpdiensten 
die door vrijwilligers worden uitge-
voerd. Voor informatie daarover, zo-
wel als over de inloop of activiteiten 
die door WLG worden georganiseerd 
kunt U bellen met 06 41102625.

Facebook
Door Elwien Bibbe

Ik zit tegenwoordig met mijn face op facebook, maar eigenlijk staat mijn 
face er niet op. Ik lig een beetje lui op een drijvend eiland in het Titicaca 
meer. Ook dat lui is misleidend, want ik lag daar maar heel even, het reis-
programma was overvol. De werkelijkheid was anders. Enkele ogenblikken 
later al was ik al met een klein bootje vol met medereizigers op weg naar het 
eilandje Amantani. 
Ik ben op zoek naar meer informatie 
over de filosoof Brian Fay. Er zijn 25 
Brian Fays bekend op het internet. 
Maar ik zoek die ene van het boek 
Contemporary Philosophy of 
Thought. En ik beland toevallig op 
scribd, een voor mij nog onbekende 
site en tot mijn grote verbazing zie ik 
dat een neefje van mij en een andere 
facebook vriend naar dezelfde site aan 
het kijken zijn. Hun foto’s verschijnen 
in beeld. En die luie foto van mij waar-
schijnlijk bij hen!

Facebook weet niet alleen wie mijn 
vrienden zijn, dat heb ik ooit zelf inge-
geven, maar suggereert ook wie van 
mijn vrienden ook weer mijn vrienden 
zouden kunnen zijn. En houdt dus ook 
mijn spoor in de virtuele wereld bij, 

Dertig zangtalenten bij “Singing 
to The Top” in Het Klooster 
Al eerder heeft u kunnen lezen dat Het Klooster op zoek was naar zangta-
lent voor “Singing to the Top”. Inmiddels hebben zich een dertigtal kandi-
daten aangemeld die zijn of haar zangkwaliteiten gaan laten horen in de 
selectieronde op zaterdag 17 december 2011. U kunt hierbij aanwezig zijn. 
Deze avond gaan zij de strijd met elkaar aan om in de finale uit te komen.
De deskundige jury, zelf ook artiesten, 
zullen de kandidaten gaan beoordelen 
op hun zangkwaliteiten. Een moeilijke 
taak zal voor hen zijn weggelegd om 
uiteindelijk 10 finalisten hieruit te se-
lecteren om door te mogen gaan naar 
de finale show.

Niet alleen veel talenten uit Nuenen 
hebben zich aangemeld maar ook uit 
verre omstreken komen ze naar Nue-
nen om hun kwaliteiten live ten geho-
re te brengen in Theater het Klooster.
De kandidaten variëren van jong tot 
oud, en zullen een breed repertoire 
aan nummers laten horen middels in-

strumentale of zelfs eigen begeleiding.
Kortom een avondvullend maar voor-
al leuk en swingend programma dat je 
niet mag missen. De uiteindelijke win-
naar van “Singing To The Top” krijgt 
een cd-single opname in een professi-

Meester Strikstraat  1

Telefoon 0492-523271
open van 09.30-18.00 uur. Vrijdags tot 20.00 uur

www.firstclassmodestiphout.nl

Feest met 
kerst 

korting

Al onze 
trendy & 
mode 
merken
nu met 
fantastische 
kortingen

 Zondag 
open van 
12.00 tot 

17.00 uur

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

Daar komt u voor naar Stiphout!

    

De grote modemerken
Nu met verassende

Kortingen
Marcona - Basler - 

Frank Walder - Seda 
-  Apanage - Apriori - 
Olsen - Pause Cafe - 

en vele anderen

Zondag open van 
12.00 tot 17.00 uur

Prettige feestdagen en 

een gelukkig nieuwjaar

De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen

Tel. 040 263 1200

www.advocatenkantoorintveld.nl

Gevestigd in Nuenen 
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weet precies wie van mijn vrienden 
ook bepaalde sites bezoeken. En straks 
ook van welke muziek ik houd, naar 
welke films ik kijk, welke kranten en 
tijdschriften ik lees, welke landen ik 
bezoek, welke kroegen ik frequenteer, 
met wie ik praat op straat…………..  
Gelukkig stopt Nuenen met de video-
bewaking, dus ik kan weer in alle ano-
nimiteit op mijn hoofd krabben voor 
de C1000, maar ik ben natuurlijk niet 
veilig voor de camera’s van het LON, 
Nuenen Actueel, en al die andere foto 
en filmcamera’s om me heen. Inclusief 
die van mijzelf!

Ook Sinterklaas wist me te vinden. En 
wat kreeg ik? Mijn eigen, blanco, off-
line, 200 pagina tellend boek met mijn 
eigen face er opgeplakt!

Waterschapslasten 
volgend jaar nog hoger
 
Volgend jaar betalen eigenwoningbezitters bijna 3% hogere waterschaps-
lasten, meer dan het verwachte inflatiecijfer van 2%. Gemiddeld bedraagt 
de rekening voor ‘droge voeten en schoon water’ 313 euro per huishouden 
met een eigen woning. 
Omdat waterschappen onvoldoende 
samenwerken met gemeenten en 
drinkwaterbedrijven blijven concrete 
kostenbesparingen uit. Daardoor stij-
gen de tarieven jaarlijks alleen maar 
verder. Uit het feitenonderzoek ‘Doel-
matig Beheer Waterketen’ blijkt dat 
burgers jaarlijks 550 miljoen euro te 
veel aan schoon water betalen. Dat is 
maar liefst 75 euro per huishouden. 
 
Het kan ook minder kostbaar
Afvalwaterverwerking kan doelmati-
ger en goedkoper worden uitgevoerd 
door de activiteiten zuivering en riool 
samen te voegen in zelfstandige afval-
waterbedrijven. Dit voordeel wordt 
onderschreven in het Bestuursak-
koord Water. Vereniging Eigen Huis 
en de Vereniging voor Energie, Milieu 
en Water (VEMW) willen dat burgers 
en bedrijven profiteren van de voor-
delen die met efficiencyverbeteringen 
behaald kunnen worden en wil daar-
om dat samenwerking tussen water-
schappen, gemeenten en drinkwater-
bedrijven in een nieuwe afvalwaterwet 
wordt afgedwongen. Ook fusies tus-
sen waterschappen helpen mee.  

Waterschapslasten volgend jaar bij-
na 3% hoger
De waterschapslasten stijgen in 2012 
met gemiddeld bijna 3%. De stijging 
geldt voor zowel eenpersoons- als 
meerpersoonshuishoudens. Ingezete-
nen van het waterschap Delfland 
(Zuid Holland) betalen met gemid-
deld € 419,=volgend jaar de hoogste 
lasten, terwijl waterschap De Dommel 
(Midden-Brabant) met € 204,= haar 
inwoners de laagste rekening stuurt.
   
Schoon water kan veel goedkoper
Watertaken zijn in Nederland erg ver-
snipperd. Zo gaan 418 gemeenten 
over de riolering, 25 waterschappen 
over de dijken en het oppervlaktewa-

ter en 10 drinkwaterbedrijven over 
het drinkwatervoorziening. Verkeer 
op het water wordt op verschillende 
manieren geregeld door gemeente, 
provincie, waterschap of Rijk. 

Deze versnippering leidt tot hoge 
maar ook vermijdbare kosten, die tot 
nu toe steeds worden afgewenteld op 
de burger. 

onele studio. Daarnaast is zijn of haar 
eigen nummer een jaar lang te down-
loaden via de I-tunes store.

U kunt bij deze talentenjacht aanwezig 
zijn, zowel bij de voorronde op 17 de-
cember als de finale op zaterdag 14 ja-
nuari 2012.Voor meer informatie kunt 
u kijken op www.hetklooster.org en 
www.singingtothetop.nl
De voorronde is zaterdag 17 decem-
ber om 20.15 uur. Toegangskaarten 
kosten € 10,00 inclusief een drankje. 
Kaarten kunnen worden besteld via 
onze website www.hetklooster.org. 
Telefonisch reserveren kan ook tij-
dens kantooruren via de reserveerlijn 
040 -284 33 99.  

Handhavingssamenwerking 
buitengebied ook in rest van 
Brabant
Er vinden veel overtredingen plaats in het buitengebied. Dumpen van afval, 
stropen van dieren, illegale houseparty’s en motorcrossers in natuurgebie-
den zijn daarvan voorbeelden. Slechts een kleine groep bezoekers van het 
buitengebied is verantwoordelijk voor deze overtredingen, maar veel men-
sen hebben er last van en willen gewoon genieten van de natuur. 
 
Sterk door samenwerking
Om  de misstanden in het buitenge-
bied aan te pakken, werkt de provincie 
samen met onder andere gemeenten, 
waterschappen en  natuurverenigin-
gen. Door de handhavingssamenwer-
king in het buitengebied van Zuid-
oost-Brabant is het aantal interventies 
gestegen van 313 naar 550. 

De meeste acties hadden te maken 
met illegaal storten van afval en stro-
perij. Dat blijkt uit de evaluatie van het 
tweede jaar van het proefproject. Dat 
maakte gedeputeerde Johan van den 
Hout (Ecologie & Handhaving) van-
daag bekend op een bijeenkomst in 
Boxtel. Daar gaf de Brabantse provin-
ciebestuurder het startschot voor de 
bijna provinciebrede uitrol van het 
project ‘Samen Sterk in het Buitenge-
bied’. Daarin werken sinds twee jaar 
provincie, gemeenten, waterschap-
pen, politie, de Voedsel- en Warenau-
toriteit, en de terreinbeheerders Bra-
bants Landschap, Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer samen. 

“In Zuidoost-Brabant was het nog een 
proefproject”, zegt Van den Hout. “Nu 
deze aanpak zich heeft bewezen, gaan 
we het in de rest van Brabant net zo 
doen.” De nieuwe gedeputeerde Hand-
having stelt zich streng op: “Regels 
zijn regels. Maar al die overheidsin-
stanties inclusief de provincie zelf 
hadden het zó ingewikkeld en versnip-
perd georganiseerd, dat kwaadwillen-
den bijna ongestoord hun gang kon-
den gaan. Samen Sterk in het 
Buitengebied maakt daar een eind 
aan, doordat alle toezichthouders en 
controleurs in het buitengebied elkaar 
kennen en intensief samenwerken”, al-
dus Van den Hout.

Nog niet heel Brabant doet mee. Van 
de 67 Brabantse gemeenten houden er 
27 de handhaving in het buitengebied 
vooralsnog geheel in eigen hand. Van 
den Hout heeft er geen moeite mee, 
voorlopig. “De resultaten van Samen 
Sterk in het Buitengebied spreken 
voor zich. Daarmee trekken we uitein-
delijk ook de twijfelaars nog wel over 
de streep.” Samen Sterk in het Buiten-
gebied richt zich vooral op het dum-
pen van afval, wildcrossen, overtre-
ding van stookverboden, illegale kap, 
hennepkwekerijen, illegaal uitrijden 
van mest, illegale houseparty’s, die-
renwelzijn en stroperij. Voor meer in-
formatie www.brabant.nl.

Aanlevering voor 
de feestdagen

De kersteditie verschijnt op don-
derdag 22 december. Daarom die-
nen alle redactionele artikelen voor 
week 51 binnen te zijn uiterlijk 
maandag 19 december a.s. voor 
17.00 uur.
De advertenties voor de kersteditie 
dienen binnen te zijn op dinsdag  
20 december voor 12.00 uur.
De nieuwjaarseditie verschijnt op 
donderdag 29 december. Daarom 
dienen alle redactionele artikelen 
voor week 52 binnen te zijn uiter-
lijk op vrijdag 23 december voor 
12.00 uur.
De advertenties voor de nieuw-
jaarseditie dienen binnen te zijn op 
dinsdag 27 december voor 12.00 uur.
De redactie en uitgevers van Rond 
de Linde vertrouwen op begrip voor 
deze gewijzigde aanlevertijden.



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

OPENINGSTIJDEN
Maandag: 13.00 - 17.30
Dinsdag t/m donderdag: 09.30 - 17.30
Vrijdag: 09.30 - 20.00
Zaterdag: 10.00 - 16.00

2 VErDIEPINGEN kEukENPlEZIEr
meer dan 50 complete keukens!!

I.V.M. NIEuwE cOllEcTIE 2012

laaTSTE 

showroomkeukens
tegen elk aannemelijk bod

ExcluSIEf 
VOOr ZuIDOOST

NEDErlaND

k e u k e n s

J. JANSSEN B.V.  
Gerwen/Nuenen  Laar 12  Tel.: (040) 283 20 56
Helmond  Varenschut 7  Tel.: (0492) 50 40 80  
www.autobedrijf-janssen.nl
Gratis fl eecedeken bij iedere Wintercheck, zolang de voorraad strekt. Actie geldig t/m 29 februari 2012. 
Kijk voor de actievoorwaarden op www.peugeot.nl/wintercheck

WEES VOORBEREID. DOE DE  INTERCHECK.

OP=OP
OP=

MAAK EEN AFSPRAAK EN ONTVANG 
EEN ‘FLEECEDEKEN’ CADEAU!

CONTROLE VAN UW PEUGEOT OP 
29 VITALE PUNTEN 

VOOR SLECHTS € 19,95! 

Als je sport bij Laco weet je zeker dat wij voor je klaar staan. 

Persoonlijke begeleiding op de Laco-manier: gastvrij, vriende-

lijk en deskundig. Bij Laco kies je uit een uitgebreid aanbod van 

zwem- en fi tnessprogramma’s en zijn je sportieve doelen in goede handen. 

SPORT DE 
1e MAAND 
GRATIS*

YOU’LL NEVER
RUN ALONE!
YOU’LL NEVER
RUN ALONE!

sportcentrum De Drietip
Sportlaan 4 - 6, Nuenen, Tel.: (040) 283 29 70, www.laco.eu

Ook in 2012 staan ruim 1000 medewerkers 
van Laco klaar om je gezond & fi t te houden

NIEUW: LACO SLANK & FIT
Wil je in 10 weken afslanken met blijvend resultaat? Dan is Laco Slank & Fit zeker wat voor jou!

*Deze actie is geldig van 19 december 2011 t/m 15 januari 2012. Vraag naar de actievoorwaarden.Uw totale 
inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

Uniek tapijt voor 
 schone lucht

Desso Airmaster
Revolutionair tapijt dat zorgt voor schonere lucht in uw huis!

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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W70 ziet kansen voor Nuenen 
bij realisatie Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week W70.

Met de bouw van Nuenen West, en de 
toenemende drukte op de Helmond-
weg hebben we in de regio behoefte 
aan een goed alternatief. W70 is blij 
met het verkeersstructuurplan en het 
voorlopig ontwerp voor Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV).

De HOV-lijn die door Nuenen ge-
pland is, vanaf “het Pluuke” via Euro-
palaan om te eindigen op de Campus 
in Eindhoven is zo’n alternatief.
Met deze bus, die om de 10 minuten 
komt, is het wellicht een optie om de 
auto eens te laten staan. Of als je scho-
lier bent om met de bus naar school te 
gaan.
Als we dan straks nog de Noord-Oost 
corridor hebben wordt ook het door-
gaand verkeer vanuit de regio via een 
goed alternatief om Nuenen heen ge-
leid.
Het gaat W70 nu te ver om al deze ver-
keersstromen hier te noemen, maar 

een ding staat vast, doen we niets dan 
slibben we dicht. In ieder geval tijdens 
de ochtend- en avondspits.
Met de diverse subsidies en steun van 
Rijk, Provincie en SRE is het mogelijk 
om voor een relatief lage investering 
dit te realiseren.
De Europalaan dient, los van de HOV, 
toch aangepast te worden om te        
voldoen aan de behoeftes vanuit       
Nuenen-West. (Dit is in een eerder 
stadium met Provincie, SRE en Nue-
nen-West BV al overeengekomen). De 
kosten die dit met zich meebrengen 
liggen veel hoger dan de huidige bij-
drage voor Nuenen aan het gehele 
HOV-project (waar reconstructie van 
Europalaan inzit).
Uiteraard dient er rekening gehouden 
te worden met de bereikbaarheid van 

Puzzel mee en win  
Puzzel je graag en kun je nog wel een extraatje gebruiken tijdens de feest-
dagen speel dan mee en maak kans op een leuke geldprijs.

Het spel gaat als volgt: Winkelhart 
van Nuenen heeft een nieuw logo in 
een prachtige groene kleur. Om dit 
logo bij u bekend te maken heeft de 
winkeliersvereniging hiervoor een 
spel bedacht. Er hangen bij de aan-
gesloten winkeliers in de Parkstraat, 
Parkhof, Park, Voirt en Boordseweg 
letters in de etalage in deze groene 
kleur. Al deze letters samen vormen 
een zin. Deze zin kan je op onder-
staand wedstrijdformulier invullen 
samen met je gegevens. De verloting 
vindt plaats op 31 december en de 
winnaars worden telefonisch op de 
hoogte gebracht.

‘Escape’ luistert (ook in deze tijd)
Luisteren en aandacht voor de ander is niet altijd vanzelfsprekend in deze 
maatschappij. Toch heeft iedereen wel eens van die momenten in het leven 
waarin een goed en objectief gesprek zou helpen je problemen te verhelde-
ren; of van die momenten dat de eenzaamheid je naar de keel vliegt. 
De vrijwilligers van Escape staan voor 
je klaar als je op zoek bent naar ie-
mand die naar jou wil luisteren en 
aandacht heeft voor wat jou bezig-
houdt. Het maakt niet uit waar het 
over gaat. De vrijwilligers van Escape 
zijn getraind om te luisteren en de ge-
sprekken zijn altijd strikt vertrouwe-
lijk. Ze bieden jou in ieder geval een 
luisterend oor, maar kunnen je ook de 
weg wijzen naar mensen die je verder 
kunnen helpen. De gesprekken vinden 
altijd plaats in een omgeving die jij 

prettig vindt. Dat kan bij je thuis, maar 
ook tijdens een wandeling bijvoor-
beeld, of misschien wil jij liever fiet-
sen? De vrijwilligers van Escape zijn 
snel beschikbaar en er zijn geen kos-
ten verbonden aan de gesprekken.

Voor meer informatie en contact: 
www.escape-nuenen.nu of mail naar 
escape@onsnet.nu. Je kunt ook bellen: 
direct via 06-39 60 23 80 of via het 
Service punt aan de Berg of via de LE-
Vgroep, telefoonr. 2831675.

X-MAS Party voor 
alle jongeren in 
Nuenen! 
Het jongerenwerk van LEVgroep 
organiseert op 16 december voor 
alle tieners tussen de leeftijd van 10 
t/m 14 jaar een tienerdisco met het 
thema X-MAS. 

Deze party kon niet uitblijven na het 
grote succes van vorig jaar. Tijdens de 
disco zijn vette prijzen te winnen voor 
diegene die er het mooiste uitziet, 
voor diegene die de battles winnen en 
de eerste tien jongeren die binnen zijn, 
staat ook een vet kerstcadeau te wach-
ten. De rode loper ligt al klaar, de DJ 
heeft de leukste top 40 muziek aan-
staan en de kerstverlichting brandt.

De party wordt gehouden in de jonge-
renhuiskamer op 16 december, Sport-
laan 12 in Nuenen. De deuren gaan 
open om 19.00 uur en sluiten om 
19.30. Om 22.00 uur is de X-MAS par-
ty afgelopen.  Heb je vragen over de X-
MAS party? Neem dan contact op met 
Janneke, j.waasdorp@levgroep.nl.

Kerstaktie gezamenlijke 
kerken: “Zorg voor elkaar”
Ook dit jaar willen de diaconieën van de gezamenlijke Nuenense Kerken 
voor een aantal Nuenense mensen/gezinnen een kerstpakket aanbieden 
onder het motto: “Zorg voor elkaar”. 
De pakketten zijn bestemd voor inwo-
ners van Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. Er wordt gedacht aan gezin-
nen/alleenstaanden, waar een 
dergelijk pakket, gezien de financiële 
situatie,  zeer welkom zal zijn.  Maar 
daarnaast wordt ook gedacht aan 
mensen die in het afgelopen jaar een 
zwaar en pijnlijk verlies van een van 
hun dierbaren hebben meegemaakt, 
en aan mensen die, vanwege hun per-
soonlijke situatie,  ‘extra aandacht‘ no-
dig hebben.

Door deze gezinnen/personen een be-
scheiden kerstpakket/aandachtspak-
ket aan te bieden, wordt verwacht dat 
ook voor hen de komende feestdagen 
wat extra glans zullen krijgen. 

Loyale medewerking  Nuenense 
supermarkten
Ook voor dit jaar hebben de super-
markt Albert Heijn (Parkstraat en 
Kernkwartier), supermarkt C-1000 
Ton Grimberg, supermarkt Jan Lin-
ders en supermarkt Jumbo (Kern-
kwartier) hun loyale medewerking 
aan deze actie toegezegd. De werk-
groep is hen daarvoor zeer erkentelijk. 

Feitelijk verloop van de inzame-
lingsactie
Het mooie van deze actie is, dat deze 
georganiseerd wordt DOOR en 
VOOR Nuenense mensen. Hoe gaat 
dan feitelijk deze actie plaatsvinden? 
Op zaterdag 17 december a.s. zult u, 

bij het doen van uw boodschappen bij 
de hierboven genoemde supermark-
ten, door vrijwilligers van de Nuenen-
se Kerken  worden aangesproken met 
de vraag of u wat extra’s wilt kopen 
i.v.m. deze kerstactie. Als ‘hulp’ krijgt 
u dan een soort boodschappenlijstje 
aangereikt met daarop een aantal arti-
kelen waaruit u uw keuze kunt maken. 
Wanneer u dan de kassa gepasseerd 
bent, kunt u uw extra artikel(en) in de 
daarvoor gereedstaande dozen/krat-
ten deponeren. In de week van 19 de-
cember worden door een aantal vrij-
willigers de kerstpakketten gemaakt 
en daarna bezorgd.

De actie slaat goed aan bij het win-
kelend publiek
De ervaring leert, dat het winkelend 
publiek deze actie graag en van harte 
ondersteunt. Want de actie is bedoeld 
voor onze eigen Nuenense mede-in-
woners. Het is in deze zin een actie 
met een doel ‘dichtbij’ namelijk: men-
sen uit onze eigen Nuenense samenle-
ving. Kerkbetrokkenheid of levensbe-
schouwelijke achtergronden spelen 
hierbij geen rol.

De werkgroep verwacht dat ook dit jaar 
de actie weer een succes wordt en dat op 
zaterdag 17 december a.s. in genoemde 
zaken veel mensen begroet mogen wor-
den. Voor  nadere informatie: Klara Jan-
sen (2833434) k.jansenboshuizen@    
onsnet.nu en Theo Swinkels (2833514)      
t.swinkels01@onsnet.nu.

Station Charlotte:  SUE ME
Zaterdag 17 december speelt in Station Charlotte de band Sue Me. Sue Me 
presenteert deze avond: De Mr. André show met als thema: DICHTERBIJ 
MUZIEK.  Een en ander gebeurt met  medewerking van Messer Raimondo 
and the Buccaneers, DJ LeBeat en DJ Eddy. 
Sue Me kan worden gezien als een 
concept/project van enthousiaste mu-
zikanten, DJ’s en technici.
Het is ontstaan toen een groep vrien-
den op vakantie bij het kampvuur sa-
men muziek maakten. Ook tijdens 
feestjes thuis ontstonden er leuke jam-
sessies. In 2005 besloot de vrienden-
club in een garage een Demo CD te 
maken. Deze demo werd heel enthou-
siast ontvangen. Vanaf 2009 heeft de 
band zich verder ontwikkeld.
In 2010 en 2011 hebben ze opgetreden 
bij o.a. de Design Academy en “Eind-
hoven 800 jaar Evenementenstad”. 

Ook hebben ze een paar optredens in 
Italië gehad. De band omschrijft hun 
muziekstijl als Space-rock met invloe-
den van funk en disco, waarop zowel 
Nederlandstalige- als Engelse teksten 
worden gezongen. Het aantal muzi-
kanten en de instrumentale bezetting 
wisselt per optreden en is dus steeds 
een verrassend element voor zowel 
muzikanten als publiek.
Zaterdag 17 december  vanaf onge-
veer 21.00 uur in Station Charlotte 
aan de Sportlaan 12 in Nuenen. Toe-
gang gratis. Zie ook www.stationchar-
lotte.nl.

Morgen Groene Energie
Lokaal, groen en voordelig
Vorige week organiseerde Morgen Groene Energie uit Nuenen twee infor-
matiebijeenkomsten in het Klooster. Het coöperatieve project voor groene 
en goedkopere energie gaf geïnteresseerden zo de mogelijkheid om zich 
persoonlijk te informeren.

Vragen gingen vooral over het groen-
gehalte en betrouwbaarheid van Mor-
gen Groene Energie. Ernst van de Leij 
daarover: ‘Morgen Groene Energie is 
100 % CO2 neutraal. De energie is al 
helemaal groen. Voor het gas compen-
seren we de uitstoot met bomenaan-
plant. Op termijn willen we toe naar 
plaatselijke energieopwekking, vooral 
via zon en water. Denk aan watertur-
bines in de Dommel. De daken van 
stallen, industriepanden en huizen in 
onze gemeente kunnen gebruikt wor-
den voor zonnepanelen. De netbe-
heerder staat altijd garant voor de 
stroomvoorziening. Dus er is niet 
meer risico op stroomuitval bij Mor-

gen.’ Nog een tip van Ernst: ‘Als je 
overstapt, kijk dan eerst goed naar je 
huidige contract. Als je daar voor lan-
gere tijd aan vast zit, kan het zijn dat je 
een boete moet betalen bij tussentijds 
overstappen. Bij Morgen heb je geen 
contract, de klant heeft volledige vrij-
heid. Daarnaast zijn onze sterke pun-
ten lokaal, groen en goedkoper.’ Ver-
der werd zaterdagmiddag een  
informatiefilmpje gepresenteerd dat 
nu ook op de internetsite staat.

Inmiddels heeft Morgen Groene Ener-
gie enkele tientallen aanmeldingen 
binnen, waaronder burgemeester W. 
Ligtvoet.

Brabantse economie 
duikt in rode cijfers
Ook Brabant kampt met teruggang in economische groei. Hoewel deze 
regio het nog altijd beter doet dan het landelijke gemiddelde, zijn de econo-
mische prestaties verslechterd. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête COEN 
van de Kamer van Koophandel Brabant.
Voor het eerst na lange tijd duiken de 
economische prestaties in Brabant 
weer in de rode cijfers. In het derde 
kwartaal van dit jaar is de indicator 
van plus 13,6 met 15 punten gezakt 
naar -2,6 (het landelijk gemiddelde is 
-4,1). Vooral de orderpositie is achter-
uit gehold. Slechts één op de vijf on-
dernemers meldt een toename van het 
aantal ontvangen orders. Meer dan 
een kwart heeft te maken met een af-
name. Ook op het gebied van export 
heeft de regio te maken met achteruit-
gang. De afname van de wereldhan-
delsgroei en de Europese schuldencri-
sis laten ook hier sporen na. Verder is 
de gemiddelde omzet gedaald en duikt 
ook het personeelssaldo opnieuw in 
de min. Alleen de concurrentiepositie 
blijft boven de streep. 
De verwachtingen van ondernemers 

De informatiebijeenkomst zaterdag in het klooster

Louis Koenen, raadslid voor W70.

Rock cover band 
Nogasm in de Stam 
te Gerwen
Op zaterdag 17 december speelt 
Nogasm in cafe de Stam te Gerwen. 
Tussen 21.00 en 00.00 uur gaat het 
dak eraf.

Zij spelen een mix van vette rock 
nummers uit je jeugd en van nu.
De jonge band, uit Nuenen en omstre-
ken, bestaat uit “ouwe rotten” die hun 
sporen in de muziek hebben verdiend.
Op Drums: Peter van de Sande, Bass: 
Walter Steeman, Solo/slag guitar: Ro-
nald Eisma, Slag/solo guitar: Stefan 
Manders en op zang: Corine Kuijpers.
Check voor meer info de website: 
www.nogasm.nl .
Kortom, wie van lekkere muziek en 
gezelligheid houdt vindt dat op 17 de-
cember in de Stam. De entree is gratis 
dus wat wil je nog meer ? 

en naar het centrum. Woonwijken 
mogen  geen eilanden worden in Nue-
nen.
W70 wil dit zeker als zwaarwegend ar-
gument meenemen in de besluitvor-
ming gedurende het gehele project.
De oversteek voor langzaam verkeer 
en voetgangers over de Europalaan 
moet gegarandeerd zijn.
Zaken waar W70 zich de komende 
maanden hard voor zal maken.

voor het vierde kwartaal van dit jaar 
zijn nog wel overwegend positief. Wat 
betreft omzet, export en orderontwik-
keling zijn de optimisten in de meer-
derheid. Wel neemt de werkgelegen-
heid in Brabant naar verwachting 
verder af. 
Als het om de verschillende regio’s 
gaat, is de situatie in Zuidoost Brabant 
nog altijd het meest gunstig. Maar het 
is de regio Noordoost die het minst 
heeft ingeleverd in vergelijking met 
het tweede kwartaal van dit jaar. Mid-
den-Brabant loopt wat achter bij de 
twee andere Brabantse regio’s, maar 
zit nog altijd iets boven het landelijke 
gemiddelde.
Vrijwel alle sectoren in het bedrijfsle-
ven hadden in het derde kwartaal te 
maken met achteruitgang, met uit-
zondering van de zakelijke dienstver-
lening. Ook in de industrie is de stem-
ming nog steeds positief. Relatief hard 
gevallen is de vervoersector. Deze lijdt 
onder de verminderde omzet uit ex-
port. Verder staan vooral in de land-
bouw, de bouw en de detailhandel de 
resultaten onder druk. Wel verwacht 
de detailhandel deze feestmaand een 
positief effect op de omzet. (bron: Ka-
mer van koophandel Brabant)

1e prijs  € 75,-, 2e prijs  € 50,-, 
3e prijs  € 25,-.
Wedstrijdformulieren kunnen uiter-
lijk ingeleverd worden tot 30 decem-
ber bij: Shoeby, Ted’s, Bruna en 
Crooijmans Mannenmode.

Mijn oplossing is:---------------------

Naam:----------------------------------

Adres:----------------------------------

Woonplaats:---------------------------

Tel. Nr.:--------------------------------



Onderstaande aanbiedingen zijn alléén geldig op maandag 19 december op de weekmarkt!

Weekmarkt Nuenen

Gezellige Kerstsfeer op 19 december met kerstmuziek 
en voor alle bezoekers GRATIS Glühwein en Kerstbrood!!!

Ongebakken 
loempia’s

10 voor € 6,00 
Warme loempia’s

6 voor € 5, 00

Bakkerij ‘t Stoepje
Stuntaanbiedingen!!!

5 Appelbeignets voor € 4,50
10 Worstenbroodjes  voor € 5,50
8 Super Roomboter Krentenbollen  
  voor € 3,00

En tegen inlevering van deze bon
7 saucijzenbroodjes  voor € 6,00

op de maandag markt

Kaashandel
De Goey & Zn.

Grote blok
kruidenkaas

€ 5,-

PLATENBURG
 Groente en fruitspecialist 

20 Nieuwe oogst 
sinaasappels
vol sap  € 3,00
Florida Rode Grapefruit
10 voor € 3,50

WELTE FRUIT
 ZUIdVRUChTen & eXOTen 

Hollandse
Goudreinetten
of stoofperen
2 kilo  € 1,25

Emiel v.d. Pas
Bloemen en planten
Groot assortiment
Kerst-groen
Kerst-stukjes
Snijbloemen
Amaryllis

Van Eeuwijk bedtextiel
Het is tijd voor lagere prijzen!! 

15% Korting!
Op alle Flanel

dekbedsets, lakens 
en hoeslakens

Elke week nieuwe 
aanbiedingen...!

Van Oosterhout v.o.f.
 Ondergoed & Nachtkleding 

(Tegen inlevering van deze bon)

€ 2,50 Korting
Op een Heren of Dames

Pyjama
Ruime keuze uit onze gehele collectie!+

GRATIS
KAMER-SLIPPERS

(Max. 1 bon per klant!)

Visspecialiteiten
Marc en Dave de Beer 

Groot assortiment 
Verse vis en Vis voor de vriezer!

Diverse aanbiedingen
Kabeljauw Filet op de huid

(ook diepvries) 500 gram ...............€ 6,95
Verse 1e klas Noorse Zalmfilet

500 gram ..........................................€ 8,95

Grote party Garnalen voor de diepvries

100 gram, van € 2,75 ............voor € 1,95
Haring vers voor u gesneden! .............. € 1,75
          3 voor ..................... € 5,00
          7 voor ................... € 10,00

Vers gebakken Kibbeling
Gezinszak ..........................................€ 6,95
Een gezond begin van de week!

KerstTip!

 

Actie geldig zolang de voorraad strekt en geldig van donderdag 15 december 2011 tot en met zaterdag 24 december 2011. OP = OP

Fonkelende Kerstactie:

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

20% - 50% Korting
op het hele dames- en 

herengeuren assortiment*
*Uitgezonderd reeds afgeprijsde artikelen.

Laat u adviseren door één 
van onze medewerksters 

en sla uw slag! 
Natuurlijk worden al uw 

cadeaus feestelijk en met 
zorg ingepakt.

Biotherm beurre corporel
200 ml.

Een intensieve verzorgende en 
herstellende bodybutter speciaal 

voor de droge tot zeer droge huid.

Nu van € 2457

voor € 1995

KERSTBOMEN
BLAUWSPAR

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272

Prettige
Feestdagen

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Rond de Linde op internet:
www.ronddelinde.nl

(of scan de QR-Code in met uw smartphone) 
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50 Jaar geleden begon de familie via 
moeder een verfwinkel aan de Wever-
straat. 
5 Jaar later kwam daar een speelgoed-
assortiment bij en in 1972 werd het 
huidige pand aan de Parkstraat, in ge-
bruik genomen. In 1994 werd de bo-
venverdieping er bij betrokken.
Pierre en Helga Schellens blijven wel 
speelgoed verkopen via hun website 
(www.schellens-speelgoed.nl). Wat 14 
jaar geleden schuchter begon, is in-
middels uitgegroeid tot een begrip en 
zij doen zaken in heel Europa. De site 
wordt dan ook aangepast in alle talen. 
Op topdagen verstuurt Het Nuenense 
internet bedrijf meer dan 100 pakket-
ten per dag via het Nuenense BPS de-
pot.

Het klantcontact zal zeker gemist 
worden want Helga en Pierre bena-
derden hun klanten met hun 5 mede-
werkers nog op een manier die je nog 
zelden aantreft tegenwoordig. Zij had-
den nog tijd voor hen en tijd voor een 
gezellige buurt was er altijd. Dat die 
medewerkers allen een dienstverband 
hebben van tussen de 8 en 12 jaar zegt 
ook veel over de gemoedelijke sfeer 
die er heerst.

Hun beide kinderen zoeken hun toe-
komst in een andere richting. Maar 
toen Optiek Verhoeven kwam met 

Helga en Pierre Schellens voor hun vertrouwde speelgoedzaak.

een huurvoorstel voor de huidige 
speelgoedzaak kwam het echtpaar 
Schellens toch voor een moeilijke be-
slissing te staan die uiteindelijk tot de-
ze beslissing leidde.

Pierre kan eindelijk de klussen eens 
doen die zo lang zijn blijven liggen en 
ook de tuin kan meer aandacht van 
hem tegemoet zien. Meer vrije tijd 
vindt Helga wel lekker en er zal zeker 
tijd zijn voor een extra korte vakantie. 
Het lijkt haar leuk om verschillende 
cursussen en workshops te gaan vol-
gen.

De opheffingsverkoop is afgelopen 
week gestart en duurt tot 28 januari.
Op 1 maart krijgt Verhoeven Hoor-
comfort de sleutel van de winkel en 
begint de verbouwing.

Nieuws met zaken
Schellens Speelgoed stopt met 
winkelverkoop
Door Gerrit van Ginkel

Opnieuw stopt een bekende Nuenense ondernemersfamilie met hun win-
kel. Schellens Speelgoed aan de Parkstraat 24 was een vertrouwd adres in 
het Nuenens winkelbestand.

40 jaar collectant voor het KWF
Afgelopen vrijdag 9 december heeft KWF Kankerbestrijding (Stichting 
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding) enke-
le collectanten uit Nuenen c.a. gehuldigd voor hun trouwe staat van dienst.
In Nuenen zijn er inmiddels collectan-
ten die al 40 jaar actief zijn voor KWF 
Kankerbestrijding. Al vanaf 1971 zijn 
deze mensen bereid, door weer en 
wind, om voor het KWF de broodno-
dige gelden op te halen. Dit is een dui-
delijke reden om wat extra aandacht te 
schenken aan deze mensen. In Lunch-
room Le Souris aan de Berg 16 kregen 
de 6 jubilarissen een lunch aangebo-
den samen met de bestuursleden en 
de desbetreffende wijkhoofden van 
KWF afdeling Nuenen. Na een speech 
en dankwoord van de voorzitter van 
afdeling KWF Nuenen kregen de col-
lectanten als blijk van waardering dan 
ook een tinnen collectebusje overhan-
digd. 40 jaar collecteren is een mijlpaal 
die niet vaak gehaald wordt. 

40 jaar collectant:
Mevr. J. Cuppers, Mevr. J. v.d. Meiden, 
Mevr. M. Verbrugh, Mevr. J. v.d. Reek, 
Mevr. E. v.d. Kerkhof-de Goeij (Ne-
derwetten) en Dhr. W. van Lierop 
(Gerwen). 

KWF Kankerbestrijding ontvangt 
geen geld van de overheid. De jaarlijk-
se huis-aan-huiscollecte is een belang-
rijke inkomstenbron. De collectes in 
Nuenen brengen jaarlijk s ongeveer       
€ 14.000,= op. Dit hoge bedrag wordt 
gerealiseerd door de ca. 200 collectan-
ten en 21 wijkhoofden. De collecteop-

brengst laat nog steeds elk jaar een 
stijgende lijn zien en dit is natuurlijk 
niet mogelijk als het KWF geen be-
roep zou kunnen doen op alle trouwe 
collectanten. Ook zijn, ondanks de 
Euro, nog steeds de buitenlandse 
munten bij de gever erg in trek. Ge-
lukkig kan het KWF deze munten in-
leveren en omzetten in harde Euro’s. 

Ook de volgende personen worden 
bedankt voor hun jarenlange inzet 
voor het KWF in Nuenen:
25 jaar collectant: Mevr. Mulders, 
Mevr. van den Nieuwenhof en Mevr. 
Boschman en 10 jaar collectant:       
Mevr. Fontein, Mevr. Staats en Mevr. 
Philips (Gerwen). Maar uiteraard 
dankt het KWF Nuenen al hun collec-
tanten voor hun jaarlijkse inzet. 

Het KWF kan altijd collectanten ge-
bruiken. Voor meer informatie kunt u 
terecht op de algemene site www.kwf-
kankerbestrijding.nl maar u kunt ook 
contact opnemen met KWF afdeling 
Nuenen, mevr. Van de Ven onder tele-
foonnummer 040-2839047.

 

De jubilarissen: vlnr. mevr. Cuppers, mevr. v.d. Reek, dhr. van Lierop, mevr. v.d. 
Meiden, mevr. v.d. Kerkhof, mevr. Verbrugh.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

De Kralenzolder stopt
Na bijna negen jaar gevestigd te zijn op Park 17 te Nuenen houdt De Kralen-
zolder op te bestaan. De winkel die handelt in allerhande kralen, sieraden 
en accessoires sluit haar deuren op korte termijn. 

Eigenaresse Marie-José Vinkes-Klomp maakte in 2003 een start met de winkel 
nadat ze besmet raakte met het “kralenvirus, ze ontdekte dat ze het erg leuk vond 
om van een handvol, bij elkaar passende kralen, een mooi sieraad te maken. Ook 
het delen van de hobby met de klant is een leuke manier van ondernemen. “Dit 
zal ik ook zeker missen omdat je destijds niet voor niets deze stap hebt gemaakt”, 
aldus Marie-José. Haar aankomend pensioen en het blijven creëren van omzet in 
vooral de “rustige” maanden heeft haar doen besluiten te gaan stoppen. Er is nog 
geen definitief einde, maar de opheffingsuitverkoop is in volle gang en er zijn 
flinke kortingen op sieraden en kettingen, en natuurlijk op de overige collectie.

Marie-José op haar Kralenzolder

Roy Schoenmakers 
brengt de beste sinaas-
appels bij u thuis
Roy is een typisch voorbeeld van 
een jonge startende ondernemer. 
Hij heeft zich gespecialiseerd in de 
verkoop van sinaasappels en brengt 
deze gratis bij zijn klanten thuis.

Denk hierbij vooral aan Horeca, res-
taurants, bedrijfskeukens en particu-
lieren. Hij haalt ze dagelijks in alle 
vroegte vers van de veiling en zoekt 
daar de allerbeste kwaliteit uit voor de 
pers of voor de hand. Een sinaasappel-
pers stelt Roy ter beschikking tijdens 
de introductieperiode.
Ook heeft hij als kennismakingsactie 
een fles Cava Prosecco cadeau bij een 
kist sinaasappels die voor de kerst be-
steld is.
De gezonde bestellingen, vol met vita-
mine C, worden op wens 7 dagen per 
week gratis bezorgd.
Let op website www.tsinaasappeltje.nl 
voor de interesssante aanbiedingen.
Meer info via 06 150 50 759 of 040 287 
77 70.

Roy Schoenmakers brengt de sinaasap-
pels bij u thuis.

Saniplein en Installatiebedrijf 
P. Voss starten samenwerking
Een completer en breder aanbod van diensten, producten en supplies  was 
de gemeenschappelijke noemer die beide bedrijven deed besluiten zich 
eens nader te oriënteren tot elkaar.
Daarnaast was Nuenen en omgeving 
voor Peter Voss een interessant uit-
breidingsgebied en was het perso-
neelsbestand van de installateur van 
34 personen, waarvan 22 medewer-
kers in de buitendienst werkzaam zijn, 
in alle disciplines, voor Marcel Tiele-
mans van Saniplein een optie voor nog 
meer structuur in zijn onderneming.

Dat beide bedrijven beschikken over 
dezelfde programmatuur voor het hele 
traject van showroomwensen  tot in-
stallatie van de totale badkamer is een 
prettige bijkomstigheid. Er zal centraal 
ingekocht worden en dat biedt voor 
beide bedrijven naast voordelen voor 
de klanten, aanvullingen op het assor-
timent om nog completer de laatste 
trents op badkamers, meubilair en in-
richtingen te kunnen presenteren.
Marcel Tielemans van Saniplein hier-
over: ”Natuurlijk kunnen  wij voor on-
ze klanten ook gebruik maken van de 
showroom met alle A-merken van In-
stallatiebedrijf P. Voss in St. Oedenro-
de waar op een oppervlakte van 2250 
m2 badkamers, sanitair, tegels en aan-
verwante artikelen worden gepresen-
teerd”.

Om Nuenen kennis te laten maken 
met de samenwerking van beide be-
drijven zijn er enkele aansprekende ac-
ties ontwikkeld. Bij aanschaf van een 
nieuwe verwarmingsketel van NEFIT, 
ATAG of remeha geven de bedrijven 
tot 500 euro korting. Ook voor het on-
derhoud van uw CV installatie kunt u 
terecht bij beide bedrijven.
Een complete badkamer inclusief 
wandbetegeling, vloerbetegeling, dub-
bele wastafel, designradiator, leidin-
gen, op elkaar afgestemd sanitair, meu-
bels, accessoires en installatie, is nu 
voor iedereen mogelijk door een prijs 
beneden de 10.000 euro. Binnen zes 

weken is het mogelijk dat u in een ge-
heel vernieuwde badkamer kunt ge-
nieten van een nieuwe sensatie. En dat 
allemaal zonder dat u een hand uit-
steekt. De samenwerking tussen beide 
bedrijven heeft ook geleid tot een 
nieuwe belofte die men waarmaakt: 
”Wij ontzorgen de klant compleet”.

Kookdemonstratie 
bij Albert Heijn 
Parkstraat 
Op 17 en 18  december vindt er in de 
Albert Heijn winkel aan de Park-
straat in Nuenen een kookdemon-
stratie plaats. Daarbij is de hoofdrol 
weggelegd voor de kerstklassieker 
bij uitstek, kalkoen. 

Iedereen die de culinaire kneepjes van 
een echte kerstkalkoen onder de knie 
wil krijgen kan zien hoe je een kalkoen 
vult en bereidt. En natuurlijk kunnen 
klanten proeven hoe lekker de kerst-
kalkoen smaakt. 

Albert Heijn heeft deze kerst niet al-
leen kalkoen in het assortiment, maar 
ook een authentieke kant-en-klare 
vulling volgens Engels recept met kal-
koenvlees, gedroogde appel, abriko-
zen, rozijnen en bieslook. Verse krui-
den (tijm, rozemarijn en oregano) en 
de bijpassende saus voor kalkoen met 
frisse sinaasappel en specerijen maken 
de AH Kalkoen compleet. Wie de 
smaak van kalkoen te pakken krijgt, 
kan deze reserveren via www.ah.nl/
kalkoen. Vanaf 22 december is de kal-
koen verkrijgbaar in de winkel. 

Kerstproeverij bij 
Jan Linders 

Jan Linders supermarkten helpt 
klanten graag met het bedenken 
van een heerlijke feestmaaltijd. 
Tijdens een inspirerende kerst-

proeverij op vrijdag 16 december 
doen klanten volop ideeën op 

bij Jan Linders in Nuenen. 

Op vrijdag 16 december nodigt 
Jan Linders klanten uit voor een 

gratis kerstproeverij van 14.00 tot 
19.00 uur in de supermarkt. 

Klanten proeven diverse bijzondere 
specialiteiten, die bovendien 

makkelijk zelf te bereiden zijn. 
Zo geniet iedereen van een 

fantastisch kerstdiner.

Dialezing “Kleuren 
in de natuur”
Op maandag 19 december zal Nel 
Schriks, natuurfotografe, de aanwezi-
gen in de IVN-ruimte van afdeling 
Nuenen trakteren op een palet van 
prachtige kleuren per seizoen in de 
natuur. Hiermee wil ze aangeven dat 
elk seizoen haar charme heeft.

De aanvang is om 20.00 uur, de toe-
gang is gratis en de locatie is Het 
Klooster, Park 1 te Nuenen. Voor meer 
informatie: 2421423.



Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

De Aygo al vanaf € 7.290,-*

tijdens de Wereld Inruil Weken!

bijvoorbeeld al een Aygo vanaf € 7.290,-. Of u 
kunt kiezen voor de Verso-S, dan krijgt u heel 
veel Toyota voor een hele Hollandse prijs. De 
Toyota Verso-S is al verkrijgbaar v.a. € 14.990,- 
(incl. extra inruilwaarde). Ga dus snel naar uw 
Toyota dealer of kijk eerst even op toyota.nl voor 
meer informatie over alle modellen.

Een nieuwe auto kopen is een van de leukste 
dingen die er is. Maar van uw huidige auto 
afkomen is vaak best een gedoe. Gelukkig zijn 
het weer Wereld Inruil Weken bij de Toyota 
dealer! U krijgt nu bij aankoop van de Aygo, iQ, 
Urban Cruiser of de Verso-S € 1.000,- extra terug 
voor uw auto. Met de extra inruilwaarde rijdt u 

Actieperiode loopt van 1/12/2011 t/m 31/12/2011. Vraag naar de voorwaarden. Afgebeeld Comfort Navigator vanaf € 9.180,- (inclusief € 1.000, - extra inruilwaarde). Prijzen inclusief BTW, exclusief 
kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 – 0369 of kijk op toyota.nl *Inclusief € 1.000,- extra inruilwaarde.

Brandstofverbruik (EC/692/2008) varieert van 4,4L/100km (22,7km/L) t/m 5,6L/100km (17,9km/L), CO2 99-129 gr/km.

bijvoorbeeld al een Aygo vanaf € 7.290,-. Of u 
kunt kiezen voor de Verso-S, dan krijgt u heel 
veel Toyota voor een hele Hollandse prijs. De 
Toyota Verso-S is al verkrijgbaar v.a. € 14.990,- 
(incl. extra inruilwaarde). Ga dus snel naar uw 

Een nieuwe auto kopen is een van de leukste 
dingen die er is. Maar van uw huidige auto 
afkomen is vaak best een gedoe. Gelukkig zijn 
het weer Wereld Inruil Weken bij de Toyota 
dealer! U krijgt nu bij aankoop van de Aygo, iQ, 

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

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

Wij zijn op zoek 
naar ‘n gemotiveerde 

verkoper (m/v)
Werktijden

vrijdag 17.00 - 21.00
zaterdag 09.00 - 17.00

Graag uw C.V., 
voorzien van pasfoto, sturen naar 

smolders.schoenen@planet.nl
of sturen naar 

Smolders Schoenen
Parkstraat 9 , 5671 GD Nuenen. 

T.a.v. H.M. Smolders

BIJ BOM BINNEN 
 

ALLES 
MOET 
WEG 

Donderdag en vrijdag open 
van 10.00 tot 17.00 uur 

Zaterdag open 
van 10.00 tot 16.00 uur 

Berg 8 Nuenen 
 

NOG 2 WEKEN 
24 december sluit de winkel definitief 

BIJ BOM BINNEN 
 

ALLES 
MOET 
WEG 

Donderdag en vrijdag open 
van 10.00 tot 17.00 uur 

Zaterdag open 
van 10.00 tot 16.00 uur 

Berg 8 Nuenen 
 

NOG 2 WEKEN 
24 december sluit de winkel definitief 

Eetcafé Ons Dorp wenst iedereen  
een fijn kerstfeest en een goed 2012 toe! 

 
De feestdagen breng je natuurlijk door in; 

 
 
 
 
 
 
 

 

1ste kerstdag geopend vanaf 20.00u 
Feestelijk stappen tijdens de kerst; 

2de kerstdag geopend vanaf 16.00u 
Tijdens de kerst Flügel € 1,- 

Let the bells ring and the duck out! 
 

Open vanaf 21.00u – toegang GRATIS 
31 december; Sylvester Party 

Wij zorgen voor een lekker hapje en het knallen van de kurken. 
Vanaf 0.00u knallen we met Onze DJ 2012 in  

en gaan we door 
 

tot de koeien loeien! 

Open vanaf 16.00u 
1 januari; Nieuwjaarsborrel 

Wij zorgen voor lekkere erwtensoep en worstenbroodjes 
Met muziek van DJ Aro 

herinnert u zich deze nog, nog, nog… 
 

Vergadering, Feest, Bedrijfsborrel het kan allemaal bij Ons! 
Vraag naar Onze mogelijkheden 

www.EetcafeOnsDorp.nl 
 
 
 
 
 
 

Eetcafé Ons Dorp – Parkstraat 1 – Nuenen –   040 8428879 – info@eetcafeonsdorp.nl  
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

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

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

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

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

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

Thijs van den Biggelaar

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

Samen onderweg naar
   een persoonlijk afscheid

kerkberichten
H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 
Weekenddiensten 
Zaterdag 17 december, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.
Zondag 18 december, 09.30 uur:  Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor S. Kuypers.
Zondag 18 december, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, kinder-
woorddienst, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 

Misintenties
Zaterdag 17 december 18.30 uur: 
Overl.familie Rooswinkel-van Swaaij; 
Martien de Groot; Lenard de Haas 
(vanw. verjaardag); Gerard de Haas; 
Toos Nijssen-van Lieshout; Vader en 
moeke Janssen-Kerkhof en hun over-
leden kinderen, kleinkinderen en 
schoonzoon. 
Zondag 18 december 09.30 uur: Jan 
Muscus.
Zondag 18 december 11.00 uur: Huub 
en Mariet Verheijen-van Vroenhoven; 
Tiny van Grotel, (vanw. sterfdag); Pe-
trus Bollen; Mariet de Haas-van Breu-
gel; Louis Klaversma;
Hendrikus en Petronella Klomp-Re-
lou en Peter; Henk Vrijaldenhoven; 
Tine van Lier-Vrijaldenhoven; Mar-
tien de Groot; Overleden ouders Vrij-
aldenhoven; Overleden ouders van-
Keulen-Endevoets; Dorus van Liempt; 
Riet Stoop-van de Vrande,  (sterfdag); 
Jetta Thibau-Janssen.

Mededelingen 
In onze parochie zijn gedoopt: Elisa 
Holla, Generaal Stedmanstraat 22, en 
Dante de Vincenti, Julianaplein 8. Wij 
wensen de families van harte proficiat 
en veel geluk!
In onze parochie is overleden: Harry 
Vrijhoeven, Margot Begemanstraat 9. 
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl 

Zondag  18 december, 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Chr. Mondt. Dienst 
van Schrift en Tafel. Medewerking van 
vocaal ensemble Jubilate, o.l.v. Jelle 
Everhardus. Dit is de vierde Advents-
zondag, op weg naar het kerstfeest. 
Het projectlied wordt gezongen en 
aan de rode draad rijgen we een nieu-
we parel. Er is voor de basisschoolkin-
deren nevendienst en in De Zaak een 
jongerenviering.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 18 december, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Overleden fam. Groenen; Overleden 
ouders Toon en Lies van der Heijden; 
Wim en Anna van Erp-Wuijtenburg; 
Ben van den Hurk; Clasine van Dup-
pen.

Mededelingen
Op vrijdag 16 december is er in deze 
kerk Kerstsamenzang, die om 19.30 
uur begint.

Uit d’n hoek…
Boekig

Vroeger was ik nooit een lezer. Ik las alleen als het moest, voor school. Werkt 
averechts, zoiets. De boekenlijst op de middelbare school, in mijn geval het 
Eckart, was een ramp. Dan had ik mijn mondeling toch weer voorbereid 
met uitreksels en de boeken niet open gehad. Uit mezelf heb ik ooit Enge-
landvaarders van K. Norel gelezen. De Kinderbijbel vond ik ook leuk, span-
nende verhalen met tekeningen.
 Ja, stripboeken, die heb ik verslonden. De Donald Duck, Suske en 
Wiske, de Marvel en DC Comics, Kuifje en Asterix en nog veel meer. Als ik 
eenmaal zat te lezen, hoorde ik verder niks meer. Ik ging helemaal op in het 
verhaal. De meeste heb ik nog bewaard, ze staan op zolder. Hopelijk begin-
nen mijn dochters er ooit aan. Al is het meer een mannending, denk ik, 
stripverhalen.
 Nu vind ik lezen heerlijk. Het begint ’s morgens met de krant. Ver-
der vooral non-fictie; geschiedenis, regio, sport en muziek. Eigenlijk raar: je 
leest woorden achter elkaar en in je gedachten vormt zich een heel verhaal, 
een andere wereld waarin je opgaat. Lezen is ontspannend en leerzaam, 
een mooie combinatie. Helaas komt het er te weinig van. Het stapeltje te-
lezen-boeken wordt almaar groter. Mijn laatste aankopen: Onze Willy, over 
Willy van der Kuijlen, en een roman over carnaval met de mooie titel Naar 
de overkant van de nacht.
 Het wordt tijd voor vakantie. De boeken liggen klaar. 

Edwin Coolen

Herdertjestocht voor leerlingen 
en ouders Dassenburcht
De Dassenburcht organiseert donderdagavond vanaf 18 uur een herdertjes-
tocht voor haar leerlingen en ouders. Deze tocht vindt plaats door een aan-
tal straten rondom de school en tijdens deze tocht hebben de wandelaars 
het gevoel terug in de tijd te zijn geworpen. 

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en 
fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen 

van mijn allerliefste man, ons pap en ons opa

Noud van Rooij
echtgenoot van

Lea van Rooij-Donkers
Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

 Lea van Rooij-Donkers      
 Kinderen en kleinkinderen
11 december 2011

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 17 december 
om 11.15 uur in parochiekerk St. Clemens aan de Heuvel te Gerwen. 
Aansluitend is de crematiedienst in de aula van het crematorium te 
Heeze, Somerenseweg 120.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Noud op vrijdag tussen 
17.45 en 18.30 uur in uitvaartcentrum Van der Stappen, 
Spaarpot Oost 2 te Geldrop.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 18  december, 9.30 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Joost en Martha Rooyackers-De 
Louw; Kees en Anna Verhagen-Schee-
pers; Overleden ouders en kinderen 
Sloots-van Moorsel; Overleden ou-
ders Rooijakkers-De Brouwer; An-
toon Dekkers; Mariet Deelen-Dek-
kers; Rietje Dekkers-Kluijtmans; 
Betsie Dekkers-Dankers.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpius x.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 15 december: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 16 december: Quatertemper-
dag, 7.15 uur Heilige Mis.
Zaterdag 17 december: Quatertem-
perdag, 8.30 uur Heilige Mis.
Zondag 18 december: 4e Zondag van 
de Advent, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 19 december: 18.30 uur Hei-
lige Mis, 19.30 uur geloofsverdieping.
Dinsdag 20 december: 18.30 uur Hei-
lige Mis.
Woensdag 21 december: 7.15 uur Hei-
lige Mis.

Gevonden
Er is op het fietspad Vincent van 
Goghstraat naast de Stockbempt een 
sleutel gevonden met kinderzebra-
sleutelhanger. U kunt bellen met D. 
van Tintelen:  06-40415462.

Kerstlunch met de 
Zonnebloem
Op woensdag 7 december vond er 
een Kerstlunch plaats in feestcen-
trum Berkenbosch, op initiatief van 
de Zonnebloem. 

Zoals ieder jaar was de belangstelling 
groot en hadden zich hiervoor 85 
mensen ingeschreven en gewoontege-
trouw werden de gasten gebracht en 
gehaald door de organisatoren.

Marijke Moviat lichtte in haar toe-
spraak toe hoe het programma eruit 
zag. Ook bedankte Marijke de sponso-
ren die deze lunch mogelijk hadden 
gemaakt. Het was een zeer prettige en 
succesvolle middag en de organisatie 
zag dit als kroon op haar werk. 

Guldenactie 
Dierenrijk groot 
succes
Afgelopen weekend, 12 december, 
vond de guldenactie plaats bij Die-
renrijk, een onderdeel van Libéma’s 
dagattracties. Iedereen die nog niet 
volledig van onze oude munt afstand 
had gedaan, kon afgelopen weekend 
weer met kwartjes, dubbeltjes en 
guldens betalen.

Van deze mogelijkheid maakten veel 
bezoekers gebruik. De dagattracties 
hebben 50% meer bezoekers mogen 
verwelkomen. Er werd circa 10.000 
gulden aan de kassa’s ingeleverd en de 
reacties van bezoekers waren positief 
en enthousiast. Naast Dierenrijk ac-
cepteerden ook Safaripark Beekse Ber-
gen, Expeditie Ecodrome Zwolle, Het 
Nederlands Stripmuseum Groningen 
en zwem- en schaatssensatie Sportiom 
‘s-Hertogenbosch de gulden weer. 

Uitzendingen 
Lokale Omroep 
Nuenen
In de uitzending Nuenen Nu deze 
week de volgende onderwerpen:

• Ik stotter niet meer
• Bekendmaking Carnavalsprins
• Gepimpte prullenbakken
• Voorbereidingen 
   kerstmarkt Dorpswerkplaats 

Op donderdag 15 december wordt de 
Raadsvergadering in opdracht van 
Gemeente Nuenen weer live uitge-
zonden, aanvangstijd 18.30 uur.

Lokale Omroep Nuenen, 040 2835384, 
tv@omroepnuenen.nl

Kerstconcert 
& more op 
Weverkeshof
Op zondagmiddag 18 december 
vanaf 14:00 uur komen  4 a-capella 
groepen bij de Weverkeshof musi-
ceren. De volgende groepen treden 
op.

Bevoiced
Een jong en fris a-capella koor uit Bra-
bant, opgericht in maart 2008, bijt  
zondag  het spits af.   Bevoiced  telt 8 
enthousiastelingen die uiteenlopende 
muziekstijlen  zingen.  

Unlimited
Met hun jarenlange nationale en in-
ternationale podiumervaring behoort 
a - capella groep Unlimited tot de top 
van de Barbershop-muziek in Neder-
land en ver daarbuiten.  

MIND  YOU
Vier  ‘meiden’ uit Eindhoven en omge-
ving vormen sinds mei 2010 het eigen-
zinnige kwartet  MIND YOU!  Het uit-
roepteken achter de naam staat voor 
swingend, ontdeugend, spannend, uit-
dagend, tikkie brutaal en vernieu-
wend.
 
Still Graz Y
Zingt sinds 2003 barbershop met een 
knipoog. Na een recente wissel is de 
volledig  vernieuwde repertoirelijst 
klaar en zijn ze weer hard aan het op-
bouwen. 
Voor meer informatie:   www.wever-
keshof.nl.

Wie van zingen 
houdt
Wie van zingen houdt moet een 
maandje wachten. In december is er 
geen liederentafel bij café Schafrath in 
Nuenen. De volgende liederentafel is 
pas weer  op 22 januari 2012, maar de-
ze zal extra feestelijk zijn omdat  we 5 
jaar bestaan. De liederentafel wenst u 
prettige feestdagen en een muzikaal 
2012.

Opbrengst collecte 
Multiple Sclerose 
Tijdens de collecteweek van het 
Nationaal MS Fonds is het bedrag 
van € 747 in Nuenen opgehaald. 

Alle gevers en collectanten worden 
bedankt. Hebt u de collectant gemist, 
dan kunt u uw bijdrage overmaken op 
giro 5057 te Maassluis.

Wilt u de collecte van volgend jaar on-
dersteunen als collectant? Neem dan 
contact op met het Nationaal MS 
Fonds, 010-5919839 of kijk op www.
nationaalmsfonds.nl.

Kerstsamenzang    
Nuenens Mannenkoor en 
Brassband De Vooruitgang
Het is inmiddels een traditie dat het Nuenens Mannenkoor o.l.v. dirigent 
Paul Hotterbeekx in de week voor Kerstmis een Kerstsamenzang organi-
seert voor de inwoners van Nuenen en daarbuiten. 
Deze samenzang zal voor de 10e keer 
plaatsvinden op zondag 18 december  
in de H. Clemenskerk. Daaraan zullen 
ook Brassband De Vooruitgang o.l.v. 
Arie Guldemond en organist Jos van 
Erp hun medewerking verlenen. Het 
koor en de brassband zullen zowel 
apart als gezamenlijk optreden waar-

bij iedereen, jong en oud, van harte 
wordt uitgenodigd om samen met hen 
klassieke en moderne kerstliedjes te 
zingen. De samenzang begint om 
16.00 uur en zal om circa 17.30 eindi-
gen.

Beide verenigingen zullen ook 1e en 
2e Kerstdag te beluisteren zijn in de H. 
Clemenskerk. Op 1e kerstdag om 
11.30 uur zingt het Nuenens Mannen-
koor tijdens de viering van de och-
tendmis.Op 2e kerstdag zal Brassband 
De Vooruitgang de ochtendmis van 
10.00 uur muzikaal omlijsten.

Een aantal ouders heeft de oprit of 
voortuin beschikbaar gesteld zodat 
daar een tafereel op af gespeeld kan 
worden. 

De oprit/tuin wordt door de ouders en 
met behulp van leerkrachten omgeto-
verd tot een heus tafereel uit het ver-
haal van de herdertjestocht waarin 
Maria en Jozef op een ezel hun kind 
gaan aangeven. Zo zal er een bakkerij 
uit die tijd worden uitgebeeld en de 
bakkers zijn dan ook in kleding vanuit 
die tijd gestoken. 

Er bevinden zich zo’n ruim 17 tafere-

len die bekeken kunnen worden. Ook 
zal er een engelenkoor ergens opge-
steld zijn, een herberg, een manden-
makerij, schaapsherders met echte 
schapen.. En op het schoolplein een 
dorpsplein waar nog warme chocola-
demelk voor de kinderen en glühwein 
voor de ouders worden geschonken. 

Ook opa’s, oma’s, andere familieleden 
van de leerlingen en buurtbewoners 
zijn van harte welkom om langs deze 
route te komen kijken. 



Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 24 december 2011. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

Kerstadv. - 295x194mm h - Full Colour - week 50

Expert Van Erp
Rechterstraat 62, Boxtel, (0411) 688688
Helftheuvelpassage 85-87, Den Bosch, (073) 6217952
Rompertpassage 56-58, Den Bosch, (073) 6416799
Voirt 2C, Nuenen, (040) 2846060 Van experts kun je meer verwachten.

Kerstvoordeel!
En krijg zelf een kerstcadeau 
bij uw inkopen!

PHILIPS Senseo 
HD7810/60. Elke keer de juiste balans van koffi e en 
water. Zet in minder dan een minuut 2 kopjes koffi e. 
• Snel en gemakkelijk koffi ezetten

SAMSUNG 117 cm Full HD 3D LED-TV 
UE46D8000. Met 3D HyperReal Engine, 800 Hz 
CMR, 2D naar 3D conversie, geschikt voor Canal 
Digitaal, Digitenne, UPC en Ziggo • Incl. 3D bril  
*Prijs na 150.- retour via Samsung

Met kerst legt Expert u graag extra in de watten. Daarom krijgt u bij 
besteding vanaf 50.- een mooi kerstcadeau. Kom dus gauw naar 
Expert en laat u verrassen!

WHIRLPOOL inbouw vaatwasser 
ADGR9406. Volledig integreerbaar, 4 program-
ma’s, 3 temperaturen, startuitstel en 12 standaard 
couverts. • Energie-, was- en droogklasse A

AEG 1400 toeren wasautomaat
L74658. Met 7 kg vulgewicht, Silent System Plus, 
startuitstel, diverse wasprogramma’s en Aqua Control. 
• Energieklasse A++ en wasklasse A

49.-
VAN 69.-

1849.-*
NU

499.-
NU

598.-
VAN 769.-

KOOPZONDAG 
18 DECEMBER VAN 
12.00-17.00 UUR BIJ:
• Expert Boxtel
• Expert Den Bosch  
 (Helftheuvelpassage)
• Expert Nuenen

LAATSTE STUKS, 
OP=OP 

VOLLEDIG 
INTEGREERBAAROP=OP 

10 JAAR MOTOR-
GARANTIE

Huishoudelijke hulp van Gascogne,
want vrije tijd is een schone zaak!

Kijk op www.gascogne.nl of bel tel. 040 - 290 30 43

BEREKEN ONLINE WAT UW HUISHOUDELIJKE HULP KOST!

- Makkelijk en vertrouwd

- Eigen werving en selectie

- Betrouwbaar en gekwali ceerd

- Geautomatiseerde urenregistratie

- Ook voor persoonsgebonden budget

helder, betrokken & flexibel

 
 

 
 

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 
Berg 58-60 te Nuenen 

(locatie "voormalige Intratuin") 
 
 
Omschrijving:  
 
Nabij het centrum van Nuenen gelegen percelen grond aan de Berg 58 en 60 (locatie Intratuin) met 
een totale oppervlakte van 5.243m2 met mogelijkheid tot het oprichten van meerdere woonhuizen.. 
 
Bezichtigingen: 

 
Daar het perceel vanaf de openbare weg zichtbaar is zullen er geen specifieke kijkdagen aangewezen 
worden. 
 
Inschrijvingsvoorwaarden 
Verkocht zal worden conform de Algemene voorwaarden voor de verkoop bij openbare inschrijving 
van registergoederen 1996 (AVIN) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Bijzondere 
inschrijvingsvoorwaarden, die bij het notariskantoor ter inzage liggen. 
 
Inschrijvingen: 
 
Inschrijven is mogelijk middels een inschrijfbiljet, welke aangeleverd dient te worden in een gesloten 
envelop, uiterlijk op dinsdag 3 januari 2012 om 12:00 uur.  
Van inschrijvers wordt een verklaring van financiële gegoedheid verlangd conform de 
veilingvoorwaarden. 
Op woensdag 4 januari tweeduizend 2012 om 11:00 uur zal de opening van de enveloppen met 
inschrijfformulieren plaatsvinden. Deze zitting is niet openbaar. 
 
Overdracht: 
 
De overdracht en betaling zal geschieden uiterlijk 6 weken na gunning. 
 
Verdere informatie: 
 
Het inschrijfbiljet alsmede nadere informatie omtrent de voorwaarden, de inschrijving en dergelijke is 
verkrijgbaar bij: 

 

 
Ruusbroeclaan 28, te Eindhoven 

Het Steenen Huys 34-36, te Nuenen 
Telefoon: 040 – 2660660 

E-mail: jongen@notarisnodig.nl 
 

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

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

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

Rond de Linde
 op internet:

www.ronddelinde.nl
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Spooktocht horror hospital
Op vrijdag 13 januari 2012, vanaf 19.30 zal vanaf Papenvoortse Heide 5b 
Nuenen een spooktocht gehouden worden voor een goed doel.

Je kunt meedoen als je ouder bent dan 14 en de kosten zijn € 7,50. Bij aanmelding 
via de mail kost het 7 euro. Aanmelding kan via willemijnkooijman@hotmail.
com.
Het doel van de spooktocht is om geld op te halen voor een ziekenhuis in Ghana 
(in Anfoega). Er gaan hier 6 leerlingen van de opleiding verpleegkunde stage lo-
pen. Het geld dat opgehaald wordt, zal aan het ziekenhuis geschonken worden 
om nieuwe medische apparatuur aan te schaffen.  

Wielersport

11x goud voor jeugd Z&PV Nuenen
Tijdens de 2e ronde van de Speedo wedstrijden heeft de jeugdploeg van Z&PV 
Nuenen totaal 11 maal goud gewonnen. Aangevuld met 10 maal zilver en 9 maal 
brons was het een van de beste scores ooit voor de jongste groep zwemmers. Een 
mooie opmaat naar 2012.

De regen aan medailles werd vooral veroorzaakt door het grote aantal persoon-
lijke records wat werd gezwommen door de zwemmers van Z&PV Nuenen. 
Maar liefst 50 maal werd er een snelste tijd genoteerd. 

 

 
Steven Kruijswijk:
Brabants wielerhoop
De Nuenense profrenner Steven Kruijswijk prijkt op de omslag van ’Helden’, 
een periodiek gewijd aan de wielersport in Noord-Brabant. “Aan de opkomst 
van Raborenner Steven Kruijswijk hebben wij veel plezier beleefd. 

Nieuw trio voor carnavals-vereniging De Stemkes Gerwen

Prins Thor met Balder en Loki 
opvolgers van Roofus en zijn Ladies 
Prins Thor en zijn adjudanten Balder en Loki gaan het komende Carnaval 
van De Stemkes in Gerwen aanvoeren. Zondagavond 11 december kwam 
het nieuwe drietal in Residentie De Stam tevoorschijn. Carnavalsvereniging 
De Stemkes zwaaide Lord Roofus en zijn Ladies Vermelho en Taurino uit en 
stappen met de Vikingen voorop het Carnaval in met als motto: “Met prins 
Thor is er niets wat moet, dus carnaval 2012 wordt donders goed!”
En wie gaan er in het dagelijks leven 
schuil achter deze uit de Viking-we-
reld stammende namen? Prins Thor is 
Mathias Schuts, een 20-jarige schilder 
in opleiding uit Gerwen. Mathias is 
een geboren Deen, vandaar het thema 
Vikingen en Thor is de God van de 
Donder. 

Zijn adjudanten zijn Rob van Hout 
(Loki) 24 jaar, werkzaam bij Quality 
Creations International in Gerwen, 

voetballer van RKGSV 2 en darter bij 
DC de Stam 9. Adjudant Balder is de 
19-jarige Rens Vaessen uit Gerwen, 
student Medisch Beeldvormende en 
Radiotherapeutische Technieken en 
darter bij DC de Stam 12.

Het vijftal carnavalsprinsen in onze 
gemeente is met Prins Thor nu com-
pleet: Metal/Narrekappen, Crehansa/
Dwèrsklippels, Geronimo/Raod van 
Zatterdag en Bartoli/Wetters.

CARNAVALARIA

Nieuw trio bij De Stemkes: Prins Thor (midden) en zijn adjudanten Loki (links) en 
Balder (rechts).

AFTELLEN
Carnavalscolumn Frits Dijkman

Lieve lezer,
Heeft u zich wel eens de moeite ge-
troost om u te verdiepen in het lyri-
sche deel van het carnavals lied?...Is 
de absolute schoonheid van de ou-
derwetse carnavalskraker u wel 
eens opgevallen?
Laat mij mijn wat muffe betoog 
kruiden met een enkel voorbeeld: 
Het onvolprezen “Bloemetjesgor-
dijn” van Wim Kersten en de Vilt-
jes…De strofe: ”En alle dagen han-
gen lekker in het zonnelicht, met 
bloemen op m`n hele lijf en ook op 
m`n gezicht…”
Buiten het feit dat “m`n gezicht” 
een status aparte schijnt te hebben 
in verhouding tot “m`n hele lijf ” is 
het toch een zin die direct noopt tot 
niks doen…heerlijk!!...O zalige le-
digheid…
Toch van een ander niveau als bij-
voorbeeld: “ik heb een toeter op 
m`n waterscooter…daarmee toeter 
ik naar elke vrouw…”.
Vunzige rijmelarij…Ik heb een 
beeld op mijn netvlies van buiten-
gewoon ordinair gedoe op het wa-
ter, vies bruine mannetjes die hun 
gebrek aan fatsoen etaleren door 
middel van een geluidssignaal op 
hun nutteloze vaartuig, het klater-
goud blikkert me tegemoet, de 
schokkend kleine Speedo van een  
Dries Roelvink-achtig figuur wat 
me spontaan het glazuur van het 
gebit doet brokkelen…Oh, oh 
Cherso types die mij wensen te 
confronteren met hun gebrekkige 
opvoeding…Zijn er trouwens wel 
vrouwen die zich dit hinderlijke ge-
bulk laten welgevallen?...Heeft u 
het plaatje?... Met carnaval heeft 
het volgens mij niet veel uit te 
staan…
Vorig jaar ben ik in de gelukkige 
omstandigheid verzeild geraakt om 
me een middagje onledig te mogen 
houden tijdens het “Ameezing Car-
naval”…Kijk…Daar hebben we het 
over een initiatief waarbij het con-
cept Carnaval begrepen is: Met één 
van de Twee Pinten in de knuist 
pretentieloos meelallen met, in 
mijn geval “on”,  gelijkgestemden…
Door de carnavalsvierders, voor de 
carnavalsvierders, zo hoort dat…Ik 
heb van de organisatie begrepen dat 
er de komende episode een extra 
bierkarretje wordt toegevoegd zo-
dat het probleem voldoende nat ge-
houden kan worden.  

Tot die tijd wens ik het u weer…

Groet, Frits 

Een van de grootste talenten van ons 
land blikt terug op zijn wielerjaar 2011 
met in het bijzonder zijn etappe-over-
winning in de Ronde van Zwitserland” 
zo schrijft de redactie in het zojuist 
verschenen Helden nummer 10.  “Met 
gebalde vuist rijdt Steven Kruijswijk 
over de streep. De man uit Nuenen 
met z’n rits open tot borsthoogte en 
hippe fietsbril op zijn neus, wint de 
zesde etappe in de Ronde van Zwitser-
land” zo beschrijft journalist Tom de 
Louw de eerste profzege van de 24-ja-
rige Nuenenaar. En natuurlijk komt 
Steven zelf ook aan het woord: “Die 
laatste kilometer was de hele tijd steil. 
Tot tweehonderd meter vóór de streep 
reed ik eigenlijk in één lange sprint. 
Toen dacht ik: nu ben ik er. Reed die 
bocht om en knalde ik op een muur 
van twaalf procent”.
  
Een muur van twaalf procent, die heb-
ben ze in Nuenen niet. Het dorpje on-
der de rook van Eindhoven heeft voor-
al Vincent van Gogh. En Steven 
Kruijswijk. De 24-jarige die de Leip-

heimers en Cunego’s van deze wereld 
op achterstand rijdt op hun terrein: 
het hooggebergte. Die in de Ronde van 
Italië zelfs in het spoor bleef van Al-
berto Contador. Een Giro die Kruijs-
wijk de zege oplevert in Zwitserland., 
denkt-ie zelf. Het doet goed om dan 
iemand als Andy Schleck te verslaan. 
Hoe knap ’n negende plek in het alge-
meen Giroklassement ook is; uitein-

delijk draait het in de sport om wed-
strijden winnen. Die gaan de boeken 
in. Aan de reacties merkte ik dat zo’n 
zege in Zwitserland indruk maakt op 
de buitenwereld. Eén ding is zeker: 
ook voor m’n imago heeft het goed 
uitgepakt.”
  
En Tom de Louw besluit zijn verhaal 
over de Nuenense profwielrenner al-
dus: “Een man die Oranje ooit, ooit 
laat juichen in de Tour de France. Wat 
zou het mooi zijn: Steven Kruijswijk 
die in het zonnebloemgeel over de 
Champs-Elysées rijdt. In hetzelfde 
zonnebloemgeel dat z’n dorpsgenoot 
Van Gogh wereldberoemd maakte” 

Zwemmen

Badminton

4 winnaressen van Z&PV Nuenen. (vlnr Merel Phaff, Robin Goossens, Britt Bo-
gers, Esme Setoe).

Jeugd Badminton Club Lieshout 
haalt eerste gelijkspel binnen
In een zeer spannende wedstrijd heeft het jeugdteam van Badminton Club Lies-
hout het eerste gelijkspel, in de gemengde klasse voor jongens en meisjes tot 11 
jaar, van het seizoen gehaald. Liefst zes van de acht partijen moesten worden be-
slist door een toegevoegde derde set. Uiteindelijk bleken de teams volledig ge-
lijkwaardig aan elkaar, waardoor de wedstrijdpunten eerlijk gedeeld konden 
worden.
 BC Oss-JMU11 - BCL-JMU11/VKS 
Autoservice: 4-4
De uitwedstrijd tegen de leeftijdsge-
noten uit Oss heeft het eerste gelijk-
spel van dit seizoen gebracht voor het 
gemende jeugdteam tot 11 jaar. Na 
een super spannende en enerverende 
wedstrijd tegen de Osse tegenstanders 
konden Jordy van den Eijnden, Ma-
thijs Janssen, Ilona Kastelijn en Dorien 
van Hoof het eerst e gelijkspel van het 
seizoen binnenhalen. 

BC Veerkracht-H1 - BCL-H1/Sport-
point Gemert:  6-2
In de uitwedstrijd tegen het Oeffeltse 
Veerkracht heeft het eerste herenteam 
van Badminton Club Lieshout een 
kleine nederlaag geleden. In de wed-
strijd tussen de nummers één en twee 
van de derde mannenklasse verloren 
de Lieshoutse heren enkele cruciale 
singlepartijen. De Lieshoutse badmin-
tonners haalden twee van de vier dub-
belpartijen binnen, waardoor de eind-
stand van 6-2 bereikt werd en de 
afstand naar de koppositie erg groot 
geworden is.

Programma 
Zaterdag, 17 december:

10:00 uur: BC Scarabee-JMU11 – 
BCL-JMU11/VKS Autoservice

Zondag 18 december
10:00 uur: BCL-1/BouwCenter Swin-
kels – BC Tilburg-10
10:00 uur: BCL-H1/Sportpoint Ge-
mert – BC Veerkracht-H1

Mathijs Janssen haalde met zijn team 
het eerste gelijkspel van dit seizoen bin-
nen.

Politieberichten
Politie waarschuwt voor babbeltruc
De politie wil mensen attenderen op een babbeltruc die momenteel in het Zui-
den van Nederland is opgedoken. De truc is in Nederland al vaker toegepast 
maar het is vermoedelijk de eerste keer dat er in het Zuiden van het land aangifte 
wordt gedaan. 

De dader doet zich voor als een medewerker van een gasbedrijf of gemeente. 
Vervolgens vertelt hij dat er een gaslek wordt gerepareerd in de buurt van de wo-
ning van het slachtoffer. Dan geeft hij aan dat het slachtoffer misschien de wo-
ning even moet gaan verlaten en adviseert dan om een tas met waardevolle spul-
len klaar te zetten voor een eventuele evacuatie. Daarna gaat hij het slachtoffer 
afleiden, door bijvoorbeeld het warm water te laten controleren, en pakt dan de 
tas met waardevolle spullen mee. Signalement ‘monteur’: man van 30-40 jaar, 
tenger postuur, kort donkerblond haar, bruin/beige bril met zwaar montuur. Ge-
kleed in korte bruine leren jas en spijkerbroek. Heeft u informatie bel dan met 
0900-8844.

Aan levering voor de feestdagen
De kersteditie verschijnt op donderdag 22 december. Daarom dienen 
alle redactionele artikelen voor week 51 binnen te zijn uiterlijk maan-
dag 19 december a.s. voor 17.00 uur.
De advertenties voor de kersteditie dienen binnen te zijn op dinsdag  
20 december voor 12.00 uur.
De nieuwjaarseditie verschijnt op donderdag 29 december. Daarom 
dienen alle redactionele artikelen voor week 52 binnen te zijn uiterlijk 
op vrijdag 23 december voor 12.00 uur.
De advertenties voor de nieuwjaarseditie dienen binnen te zijn op 
dinsdag 27 december voor 12.00 uur.
De redactie en uitgevers van Rond de Linde vertrouwen op begrip 
voor deze gewijzigde aanlevertijden.



LINDEBLAADJES BIJ  vooruItBEtALINg

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 
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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.
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• 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 KOOP
Elke zaterdag

KErsT
bOmEn

Alle maten

Gebr. van Hoof
ruiterweg 14

Gerwen

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

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.

DrogE HAArDBLok-
kEN. Hooidonk 3, Breu-
gel. Tel. 040-2837329.

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

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

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

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

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

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

V.C.N. Verzekerings Com-
binatie Nederland BV, ge-
vestigd in Nuenen, zoekt 
studenten (HBO en/of 
universitair) voor minimaal      
2 dagen of 4 dagdelen 
per week voor het uitvoe-
ren van diverse admini-
stratieve werkzaamheden 
Voor nadere inlichtingen 
kunt u contact opnemen 
met afdeling P&O, tel.nr. 
040-2907575 of via perso-
neelszaken@vcn.nl.

ExpoSItIE in kerstsfeer 
bij Kunst aan de Berg met 
schilderijen & zeefdrukken 
Ted Hezemans en beelden 
Jose Kreveld-Soons. Zon-
dagmiddag 18 december 
13:00u tot 17:00u, Insti-
tuut Zilverschoon, Berg 51 
Nuenen, tel. 2300025, zie 
www.kunstaandeberg.nl

ford Escort wagon 
+trekhaak, 1996, APK tot 
April 2012. € 500,-. Tel. 06-
43006411.

La Belle vie, een schoon-
heidssalon dat werkt met 
de producten van Sans 
Soucis en Biodroga. 
Heindertweg 24, 5735 CE 
Aarle-Rixtel. 0492-383024.

kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl

 

knip je kORTinG!

15%
korting op 1 artikel
naar keuze uit het

gehele assortiment
Geldig van 19 t/m 26 december 2011.

korting op 1 artikel
naar keuze uit het

gehele assortiment
Geldig van 19 t/m 26 december 2011.

20%

15%
korting op 1 artikel
naar keuze uit het

gehele assortiment
Geldig van 19 t/m 26 december 2011.

zondag 18 december open van 12-17 uur

praxis nuenen  Duivendijk 1b

18

18

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 
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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. 50 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

 

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

Winnaar week 49: Corrie Lindeman, Het Puyven 26 -  5672 rE Nuenen

P r o g r a m m a
Voetbal

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.

9 8 5 3
2 9 1 6

8 7 4
8 7 3 1
7 1 6 4
5 6
3 7 8 5 4

8 3 2
5 6

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01036

sudoku week 50_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:23  Pagina 1

rKSV Nuenen 
Zaterdag 17 december
SBC 2 - Nuenen 2 (beker)  ............. 19.00 
Zondag 18 december
De Valk 1 – Nuenen 1 .................... 14.30
Nieuw Woensel 3 - Nuenen 4  ...... 14.30
RKSV Heeze - Nuenen 5 ...............  12.00
Nuenen 6 – Waalre 3  ..................... 12.00
Unitas ‘59 7 - Nuenen 7  ................. 11.00
Nuenen DA1 – TSVV Merlijn  ..... 14.00 
(beker)
Nuenen DA2-Beesd DA1 (beker) 10.00
Dinsdag 20 december
Stedoco 1 - Nuenen 1 (beker) ....... 20.00

rKgSV gerwen
Zaterdag 17 december
Zwaluw VFC vet. – RKGSV vet.  .. 15.00
Zondag 18 december
RKGSV 1 t/m 4 ...................................  vrij
RKGSV 5 – WODAN 14  .............. 11.30
 

rKgSV verder  
met trainer   
Toon van de Loo
 Het bestuur van RKGSV heeft het 
contract met de huidige trainer Toon 
van de Loo met een jaar verlengd. De 
spelersraad en het bestuur hebben het 
vertrouwen uitgesproken in de trainer 
om samen verder te gaan. Zijn kwali-
teiten, gemotiveerdheid en betrok-
kenheid bij de club getuigen van zijn 
sportieve ambities. 

EmK E2 kampioen
10 December was de grote dag voor de mannen van EmK E2. met de winst 
tegen SBC werd een mooi seizoen bekroond met het kampioenschap.
In de titelrace werden zeer sterke wedstrijden afgewisseld met overwinningen 
op karakter. De laatste wedstrijd was een mooie afspiegeling van het seizoen. Na 
een sterk begin viel EMK terug en bleef het lange tijd 2-2. Pas 5 minuten voor tijd 
werd het kampioenschap veilig gesteld met een fantastisch uitgevoerde corner. 
De ontlading bij de mannen, coaches en de massaal opgekomen supporters was 
enorm. Met de bekers onder de arm trokken Daan, Gijs, Jan Peter, Joeri, Jordi, 
Jules, Levi, Pim, Stein en Wick naar de kantine waar het kampioenschap uitbun-
dig werd gevierd.

Nederwetten – DVS  0-1
In deze laatste wedstrijd voor de winterstop moest Nederwetten aantreden 
tegen DVS uit aalst. Nederwetten ging volop in de aanval. In de 7e minuut 
schoot Niek Evers op de lat en werd daarna overgekopt door mark Spaan.  

Na een kwartier spelen was er de eer-
ste serieuze kans voor DVS maar ook 
die bal ging net naast het doel. Kort 
voor rust kon Nederwetten een over-
tal situatie in de 16 meter niet te gelde 
maken. Ruststand derhalve 0-0. De 
tweede helft speelde Nederwetten be-
duidend minder. De combinaties lie-
pen niet  en wederom liet Nederwet-
ten de vele kansen onbenut. Dan is 
een voetbalwet dat  een uitval van de 

tegenstander de wedstrijd beslist en 
dat was vandaag ook het geval. In de 
80e minuut werd een aanval over 
rechts prima ingetikt door Pim Rabe-
link. 0-1. Wat Nederwetten daarna 
ook nog probeerde het mocht niet ba-
ten. De winst ging ditmaal naar het 
team uit Aalst. Op 5 februari wordt de 
competitie vervolgd met de   uitwed-
strijd tegen koploper LSV Lennisheu-
vel.

Kerst-zaalvoetbal-
toernooi
In de Kerstvakantie organiseren de 
4 Nuenense voetbalverenigingen 
weer een gezamenlijk zaalvoetbal-
toernooi.

Ook dit jaar wordt dit jeugdtoer-
nooi gespeeld in Sporthal de Honger-
man. De speeldagen zijn dinsdag 27, 
woensdag 28 en donderdag 29 decem-
ber. Tijdens deze speeldagen treden 
teams van RKSV Nuenen, EMK, 
RKGSV en Nederwetten tegen elkaar 
aan om in een sportieve strijd de win-
terstop te overbruggen. Op dinsdag 
en woensdag wordt er gevoetbald van 
ongeveer 9.00 uur tot 17.00 uur, op 
donderdagochtend tussen 9.00 en 
13.00 uur. 
Als u wilt komen kijken hoe de voet-
ballende jeugd van Nuenen zich ook 
in de kerstvakantie sportief    uit-
leeft, bent u van harte welkom. 

rKgSV-Woenselse Boys       0-4
Het was voor beide teams een zes punten wedstrijd. Beide teams verkeren 
in de gevarenzone en winst was noodzakelijk. Er werd veel strijd geleverd 
door beide teams, wat wel ten koste ging van de kwaliteit. 

Tweede kerstdag

34e NKV Korfbaltoernooi
alweer voor de 34e keer, sinds de opening van de Hongerman in 1977, strij-
den korfbalteams uit Nederland en België op tweede kerstdag om de Jan 
gijsbers Wisselbokaal. Uit België komen de meeuwen en aSKC, uit Eind-
hoven de winnaar van 2007, 2008 en 2009, DSC en uit Nuenen organisator 
NKV.
Gedurende het toernooi wordt er met 
een schotklok gespeeld. Spelen met de 
schotklok houdt in dat het aanvallen-
de team binnen een bepaalde tijd bij 
een schotpoging minimaal de korf 
moet hebben geraakt. Indien dat niet 
lukt, gaat de bal naar de tegenpartij.
Ervaring in de competitie leert dat het 
extra spanning meebrengt, het aantal 
doelpunten toeneemt en dat is toch 
waarnaar iedereen komt kijken.

Speler van het toernooi
Behalve om de team hoofdprijs strij-
den de spelers en speelsters ook om de 
Theo Reurling Award, de prijs voor de 
meest waardevolle speler of speelster 
van het toernooi.

golden goal
In de pauze, rond 14.15 uur, staat de 
‘Golden Goal’ op het programma. Van 
grote afstand mogen alle spelers en 
supporters een schotpoging doen om 
een fraaie geldprijs mee naar huis te 
nemen. 
Naast een hoge amusementswaarde 
staat dit onderdeel vooral garant voor 
veel spanning! 

Het toernooi begint om 10.30 uur en 
de finale zal plaatsvinden om 16.15 
uur. Gelet op het deelnemersveld en 
het gebruik van de schotklok ziet NKV 
wederom een spannend toernooi te-
gemoet. 
De toegang tot het toernooi is gratis.

Nuenen – groene Ster 3-1
De wedstrijd begon wat rommelig maar als snel werden de verhoudingen 
duidelijk. groene Ster voetbalde enigszins op de counter met een aantal 
snelle voorhoede spelers en liet Nuenen het spel maken. ondanks het over-
wicht wist Nuenen in de openingsfase geen echte kansen te creëren. geluk-
kig wist Nuenen wel binnen het half uur op voorsprong te komen. 
Philippart kreeg op links net genoeg 
ruimte om een voorzet af te leveren. 
De voorzet was echter nogal aan de 
hoge kant waardoor het eigenlijk een 
prooi voor de keeper zou moeten zijn. 
Maar doordat de keeper van Groene 
Ster de bal los liet werkte Rick Wijnen 
de bal tegen de touwen 1-0.
De eerste helft kabbelde verder voort 
met een beter Nuenen dat weinig weg-
gaf maar zelf ook niet gek veel kansen 
creëerde.  Men hoopte in de 2e helft 
op iets meer beleving van beide kan-
ten maar Groente Ster bleek onmach-
tig om het Nuenen echt moeilijk te 
maken. De grootste kans van de wed-
strijd was voor Rick Wijnen. Hij kreeg 
de bal op zo’n 8 meter voor de goal 
met slechts 1 veldspeler in de goal 
maar hij miste jammerlijk. Hoewel het 
slechts 1-0 stond werd het ook in de 2e 

NKV speelt gelijk
in streekderby
Na het eerste puntverlies vorige week met het gelijke spel tegen Klimop uit 
asten, was het zaak voor de Nuenense formatie om de aansluiting met de 
koploper niet te verliezen. met de streekderby tegen oEC uit Helmond op 
het programma, kon NKV hierin een belangrijke stap zetten. Deze wed-
strijd staat al jaren garant voor een flinke strijd, vandaar ook de grote 
publieke belangstelling van beide verenigingen in sporthal de Hongerman.
Beide ploegen gaven elkaar weinig 
ruimte in het scoreverloop, waarbij 
NKV wel steeds het initiatief nam in 
de score, maar nooit echt los kon ko-
men. Het waren hierbij de gebruikelij-
ke afstandsschoten van NKV en kan-
sen in de korfzone voor OEC die tot 
een 8-8 ruststand zorgden.

Na rust kon de aanvallend zeer sterk 
spelende Chantal Messerschmidt met 
twee doorloopballen voor het eerst 
voor een groter verschil zorgen. De 
Nuenense ploeg wist deze voorsprong 
echter niet vast te houden, zag OEC 
inlopen en kwam zelfs voor het eerst 
in de wedstrijd op achterstand. NKV 

herpakte zich en wist uiteindelijk met 
een nipt verzilverde strafworp ook 
weer op voorsprong te komen. 

OEC kreeg de kans om nogmaals via 
de heren gelijk te maken met een eind-
stand van 14-14 tot gevolg. NKV rest 
nu nog twee ´heen´wedstrijden in de-
ze zaalcompetitie. Volgende week te-
gen het nog puntloze ELKV uit Etten-
Leur, vervolgens tegen de koploper 
KCR. Na deze wedstrijden kan een 
eerste tussenbalans worden opge-
maakt en weet de ploeg van coach 
Gertjan Hensing waar het staat in het 
behalen van promotie naar de tweede 
klasse. 

De eerste helft had Woenselse Boys 
het betere van het spel, maar Gerwen 
kreeg ook zijn kansen. Al in de 6e mi-
nuut was er van Gerwen een door-
braak over rechts, maar de voorzet 
werd te slap ingeschoten. Meteen 
daarna kwam Gerwen weer goed weg, 
doordat vergeten werd de bal na een 
diagonale voorzet in de goal te lopen.  
In de 25ste minuut werd het dan toch 
0-1. De keeper stond wat ver voor zijn 
goal. Een speler van de Boys had dit 
kennelijk gezien. De bal vloog over de 
keeper en kwam tegen de paal terug. 
De bal kwam tegen de teruglopende 
keeper en verdween achter de doellijn. 
In de 40ste minuut stond Mike v.d. 
Berk oog  in oog met de keeper, nadat 
hij over rechts goed was vrijgespeeld. 
Ook nu wilde de bal niet in de goal. 
Volgens een ongeschreven voetbalwet 
valt de goal dan aan de andere kant. 
Op slag van rust werd de bal niet goed 
uitverdedigd, waarna de tegenstander 
vrij voor goal kwam en de 0-2 in kon 
tikken. Willem Wijffelaars kwam goed 
weg dat hij zijn tweede gele kaart van 
de wedstrijd niet kreeg na een forse 
tackle.  
Meteen na aanvang van de tweede 
helft kreeg Gerwen een dot van een 
kans. De bal werd nog net van de doel-
lijn gehaald. Veel mensen waren nog 
in de kantine om op te warmen van de 
eerste helft en hadden dit niet gezien.
In de 15e minuut had de bal in het net-
je mogen liggen voor Gerwen. In een 
scrimmage voor de goal van Woensel-
se Boys werden verschillende schoten 
van zeer dichtbij gelost op goal, maar 
steeds weer zat er een been, een li-
chaam of de keeper tussen. Hij mocht 
er niet in. Gerwen viel fanatiek aan en 
nam daarbij meer risico’s. Woenselse 
Boys kreeg diverse kansen, maar ging 
er slordig mee om, ook omdat de doel-
man een paar keer goed redde. In de 
35ste minuut ging het dan toch fout. 
Bij een snelle uitbraak werd het dan 
toch 0-3. Het was echter nog niet ge-
noeg want in de laatste minuut ging 
een schot via een Gerwense voet als-
nog in de goal. Een ietwat geflatteerde 

uitslag. Het blijft spannend onderin. 
Men is ervan overtuigd, met de trainer 
voorop, dat ze het gaan redden in deze 
klasse. De drive is er, dat ziet men we-
kelijks op de trainingen (bijna altijd 
volle bak) en in de wedstrijden maar er 
wordt nu het beetje geluk gemist. Dan 
maar in 2012.     

helft niet echt spannend. Met nog iets 
meer dan 10 minuten te gaan moest 
Tommy Jacobs de bal achterin oprui-
men. Een fractie van een seconde 
voordat hij de bal wegmaaide zag hij 
Thijs Heus op scherp staan in de spits 
en leverde een perfecte dieptepass af. 
Heus was eerder bij de bal dan de kee-
per van Groene Ster en schoot het le-
deren projectiel tegen de netten. 2-0.
 
5 min later werkte de verdediging van 
Groene Ster klungelig weg bij een cor-
ner. De bal werd door Coen Jansen op-
nieuw ingebracht, vervolgens door 
Mark Werts net voldoende beroerd 
waardoor nestor Tommy Jacobs de bal 
kon binnenschieten. 3-0.

In de blessuretijd deed Groene Ster-
spits Sjoerd Knibbeler nog iets terug 

en zo ontstond de eindstand van deze 
niet erg imponerende wedstrijd van 
3-1. Volgende week speelt Nuenen 
nog een inhaalwedstrijd uit bij de 
Valk. 

Helaas is de lokale hoofdtrainer, te-
vens ex-trainer van Nuenen, niet aan-
wezig omdat hij naar Brazilië is voor 
wat bezienswaardigheden. Maar toch 
belooft het een mooi duel te worden 
op het Valkennest.

E2 van EMK kampioen

aanlevering voor 
de feestdagen
De kersteditie verschijnt op donder-
dag 22 december. Daarom dienen alle 
redactionele artikelen voor week 51 
binnen te zijn uiterlijk maandag 19 de-
cember a.s. voor 17.00 uur.
De advertenties voor de kersteditie 
dienen binnen te zijn op dinsdag  20 
december voor 12.00 uur.
De nieuwjaarseditie verschijnt op 
donderdag 29 december. Daarom die-
nen alle redactionele artikelen voor 
week 52 binnen te zijn uiterlijk op 
vrijdag 23 december voor 12.00 uur.
De advertenties voor de nieuwjaarse-
ditie dienen binnen te zijn op dinsdag 
27 december voor 12.00 uur.
De redactie en uitgevers van Rond de 
Linde vertrouwen op begrip voor deze 
gewijzigde aanlevertijden.

Country dansen in 
mariahout
Zaterdagavond 17 december orga-
niseert The Black Longhorn weer de 
maandelijkse Country Dance Party. 
Vooraf verzorgt de Stichting Coun-
try Dance Foundation een mini-
workshop zodat iedereen weer een 
nieuwe dans kan leren. 

Line- en partnerdansen met de na-
druk op echte country, zoals altijd 
keurig achter elkaar gezet door Coun-
try-DJ Henk. Dit alles vindt weer 
plaats in het Buurthuis in Mariahout. 
Aanvang is 19.30 uur en de toegang is 
€ 2,-- per persoon. Ook is het nog mo-
gelijk om in te schrijven voor de Oud- 
en Nieuwparty.
The Black Longhorn: Buurthuis, Ber-
nadettestraat 43, Mariahout. Meer in-
fo: 0499-422088. Website: www.black 
longhorn.nl of email: info@blacklong-
horn.nl.



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

 

Apres‐ski feest 
M.M.V. 

De Nünenthaler 
Schürzenjäger 

Zondag 18 december 
Aanvang: 15:30 uur 

Toegang: Gratis 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen 
en een gezond 2012. 

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Zondag 18 december 

zijn wij open 

van 12.00 tot 17.00 uur!

Jan Linders Nuenen
Vincent van Goghstraat 37

Kom naar onze 
Kerstproeverij!
Vrijdag 16 december van 14.00 tot  19.00 uur00 uur

     Maandmenu december € 17,-
                          (voor 2 of 3 personen)

 •	 Kip	Knoflook	Speciaal
•	 Babi	Pangang
•	 Foe	Yong	Hai
•	 Indisch	rundvlees
•	 6	Chun	Kun	Loempia
•	 Kroepoek
•	 Bami,	Nasi	of	Rijst

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

Chinees Indisch Restaurant

Bij elke bestelling 
een gratis Chinese
bamboekalender

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

www.crooijmansmannenmode.nl

Kopen met smaak!
 Dat kan a.s. donderdagavond van 18.00 uur - 21.00 uur. 

Wij organiseren een extra koopavond en 
hebben André van Lieshout van de gelijknamige 

wijnhandel/slijterij uitgenodigd om u te laten proeven van 
enkele van zijn heerlijke (kerst)wijnen. Wij zorgen voor 
een lekker hapje zodat het een smaakvolle avond wordt 

wat betreft mode, wijn en spijs.
 

Wat nog mooier is, u bent als eerste in de gelegenheid 
te profiteren van de afgeprijsde collectie!!

 
 A.S. zondag zijn wij geopend 

van 12.00 - 17.00 uur
 

Sloggi actie 4 slips halen 3 betalen
Geldig voor alle Herenslips t/m 31 december

 

 

kunstencentrum 





3 Workshops naar keuze voor kinderen van  
6 t/m 14 jaar  
4 januari van 10.00 uur – 13.00 uur.  
Om 13.15 demonstratie Popping & Locking door 
Jing Wang 
Kosten: € 15,-  inclusief hapje en drankje. 
Meer informatie? www.stichtingcan.nl 
 
Tot 2 jan. opgeven via de cursusadministratie  
tel: 040 2845775 of E-mail: info@stichtingcan.nl 

         Park 1 Nuenen  info@stichtingcan.nl 

Beauty  Boutique 
parfumerie/salon 

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

‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 
ma: gesloten di t/m vrij 10.00-17.30 zat. 10.00-17.00 

ZondagZondagZondagZondag    
18 18 18 18 decemberdecemberdecemberdecember    
open vanopen vanopen vanopen van    

12.00-17.00  

KERST CadeauKERST CadeauKERST CadeauKERST Cadeau----tiptiptiptip 

 Cadeaubon 

voor ‘n heerlijke ontspannende 
Schoonheidsbehandeling,Schoonheidsbehandeling,Schoonheidsbehandeling,Schoonheidsbehandeling, 

‘n MakeMakeMakeMake----up adviesup adviesup adviesup advies 
of een bedrag naar keuze 
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