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J. Kroon en I.R. Steenstra 
huisartsen, zijn afwezig

van 26 t/m 30 december
info waarneming via tel.nr. eigen praktijk

Dr. Gieles en dr. Ringeling
AFWEZIG

van 3 jan. t/m 7 jan. 2012
waarneming hoort u via tel.nr. praktijk.

Een 
ontmoeting 
met Shoaib
en Addy

Willem Ligtvoet
11 jaar burge-
meester van 
Nuenen

Laatste 
kienavond
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Winteractie
Polijsten

+
Beschermende

Waxcoating!

 v.a. € 99,-
Tel. 040 - 211 62 11

www.carcleaningeindhoven.nl

Car Cleaning Eindhoven

GLASZETTER

Al meer dan 35 jaar
u vertrouwd adres voor

alles op het gebied van glas.
 

Renovatie • Nieuwbouw
Herstel • Spiegels • Decoratie

Kerkakkers 1 • 5674 RP Gerwen
040 - 283 56 19
06 - 54 75 76 94

info@glasbedrijfsmits.nl
www.glasbedrijfsmits.nl

INVAKWERK     GLASWERK

Diana Lamberts is 
geslaagd voor haar 
examen Helpende 

aan het ROC Eindhoven. 
Gefeliciteerd, 

Pieter Hoogendoorn.

Openingstijden: 
Vrijdag     08.00 tot 19.00 uur 
Zaterdag  08.00 tot 16.00 uur 

Voor één keer
Elke week weer brengt uw bezorg(st)
er uw meest gelezen nieuwsblad bij 
u thuis. Elke week weer, door weer 
en wind, zomer en winter. Ook met 
de feestdagen. 

Normaal gesproken ziet u uw 
bezorg(st)er niet. Hij/zij zorgt ervoor 
dat u uw krant krijgt en gaat meteen 
weer verder, want de route moet elke 
week weer op tijd afgewerkt zijn.
Maar deze week zal uw bezorg(st)er 
bij u aanbellen om  u een gelukkig en 
gezond 2012 toe te wensen. Als dank 
voor het openen van de deur ontvangt 
u een handig kalendertje voor het 
nieuwe jaar. Vergeet u echter de 
bezorg(st)er niet… Hij/zij is tenslotte 
degene die week in week uit onder alle 
weersomstandigheden ervoor zorgt 
dat u op de hoogte blijft van het plaat-
selijke nieuws. Deze gratis nieuws-
brenger verdient één keer per jaar een 
pluim.

Restaurant De Lindehof  
met Michelinster kookt   
voor Nuenense Voedselbank
Door Gerrit van Ginkel

De ontvangers van een voedselpakket in Nuenen vinden in hun Kerstvoedsel-
pakket van deze week  een speciaal voor hen bereid menu dat afkomstig is van 
het Michelinster restaurant De Lindehof van Soenil Bahadoer.
Een toezegging uit het verleden aan 
dit weekblad door eigenaar Soenil, 
wordt met dit gebaar van hem inge-
lost. Hij wilde al lang iets terug doen 
voor een specifieke groep van de Nue-
nense gemeenschap.
De voedselbank in het ’rijke’ Nuenen 
voorziet wekelijks een wisselend aan-
tal gezinnen van een pakket. Het 
adressenbestand van de instelling be-
vat een rijke variatie aan Nuenense 
bewoners. Letterlijk iedereen kan van 
de ene dag op de andere aangewezen 
zijn op deze vorm van ondersteuning 
van de eerste levensbehoefte. Denk 
bijvoorbeeld aan blokkering van saldi 
bij bank of giro door overlijden of 
scheiding.
Soenil onderschrijft de doelstelling 
van de Voedselbank en vindt dat ie-
dereen met Kerst iets speciaals moet 

Contact met 
Redactie 
Op vrijdag 30 december  zijn de 
lezers van ons blad in de gelegen-
heid om met het redactieteam van 
Rond de Linde in gesprek te gaan 
bij Kunsthandel Art Dumay, Park 
75. 

U bent daar welkom tussen 19.00 en 
19.30 uur om uw vragen, suggesties en 
tips voor te leggen. Maandelijks wordt 
een ‘Contact met Redactie’ belegd. 
Uitgevers en Redactie hopen daarmee 
een extra impuls te geven aan de spe-
ciale relatie die Rond de Linde heeft 
met de Nuenense gemeenschap.

kunnen eten. Dat hij heeft gekozen 
voor hazenpeper met gepureerde 
aardappelen met wintergroente heeft 
natuurlijk te maken met het wintersei-
zoen en met een vleesgerecht dat voor 
alle religies acceptabel is. Met alle zorg 
heeft hij de porties op een manier la-
ten verpakken die de houdbaarheid 
verlengt zodat iedereen ten volle kan 
genieten van zijn vakmanschap.
Vanaf februari 2004 bezit zijn restau-
rant een Michelinster en deze prestigi-
euze onderscheiding van vakmanschap 
heeft hij tot op heden ononderbroken 
weten te behouden.
”Het behouden is nog zeker zo moeilijk 
als het behalen”, vertelt Soenil bij een 
gastvrij kopje koffie.
”Daarvoor moet gewoon iedere dag 
alles kloppen. Ik leg de lat iedere dag 
heel hoog. Bijblijven met de trends en 
vernieuwingen in onze branche is heel 
belangrijk voor mij. Naast culinaire 
hoogstandjes wil ik ook graag een on-
gedwongen en gemoedelijke sfeer 
overbrengen. Daarnaast wordt er van 

mij ook veel creativiteit en vernieu-
wingsdrang verwacht. 
Op piekmomenten werken we met 16 
medewerkers en van hen verlang ik 
ook topprestaties”, vertelt Soenil, ter-
wijl hij ontspannen zijn nieuwe keu-
ken, waar het bruist van de activiteiten, 
aan mij laat zien.
Zijn restaurant is 5 dagen per week 
open waar hij ongeveer 60 tot 80 uren 
per week bezig is met zijn bedrijf. De 2 
vrije dagen brengt hij soms door in 
Spanje of in de Scandinavische landen, 
niet om iets na te doen, maar voor in-
spiratie of om nieuwe trends te signa-
leren. 

Genieten is trouwens een woord dat 
Soenil Bahadoer met hoofdletters 
schrijft. Hij kan echt genieten van zijn 
bedrijf. Zijn werk is zijn hobby. Hij ge-
niet al als hij met gasten of andere be-
zoekers over zijn bedrijf kan praten. 
Hij geniet vooral ook als hij iets voor 
de medemens kan betekenen.
Als iemand uit de Hindoestaanse we-

reld die de specialiteiten uit de Franse 
keuken beheerst, weet hij zich te on-
derscheiden in zijn wereldje en het 
straalt van hem af dat hij daarvan met 
volle teugen geniet.
Soenil wenst met zijn medewerkers 
alle ontvangers van een voedselpakket 
en natuurlijk alle lezers van Rond de 
Linde een fijne Kerst en een voorspoe-
dig 2012. 

Soenil temidden van een aantal van zijn medewerkers bezig met topprestaties.

Aanlevering voor 
de feestdagen
De kersteditie verschijnt op don-
derdag 22 december. 

Daarom dienen alle redactionele arti-
kelen voor week 51 binnen te zijn ui-
terlijk 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 die-
nen alle redactionele artikelen voor 
week 52 binnen te zijn uiterlijk op vrij-
dag 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.

Kerstcadeaus aan goed doel 
Prithipura, geschonken door 
BSO Kids Society Erica 
De maand december staat bol van verrassingen en cadeautjes. De kinderen 
van de buitenschoolse opvang van Kids Society Erica hebben ervoor 
gezorgd, dat er ook een mooi kerstcadeau is gekomen voor Stichting Prithi-
pura, het goede doel waarmee Kids Society Erica  zich heeft verbonden. 
Stichting Prithipura zet zich in voor 
kinderen met een beperking in Sri 
Lanka, zodat zij een gelukkig leven 
kunnen leiden en niet langer kansloos 
zijn in de samenleving. 

Op alle locaties is de afgelopen tijd 
hard gewerkt om geld in te zamelen 
voor het goede doel. Zo zijn kinderen 
thuis klusjes gaan doen, hebben ze ap-
pelmoes gemaakt en verkocht, was er 
een flessenactie, een restaurant en een 
boekenbeurs. Al deze acties leverden 
een mooi bedrag op, wat Kids Society 
Erica met heel veel plezier aan  Stich-
ting Prithipura heeft uitgereikt. 

Naast het geldbedrag was er nog een 
kerstcadeau: een kunstwerk voor de 
nieuwe school die in Cotagala wordt 
gebouwd. Kinderen van de buiten-
schoolse opvang van locatie Jacob 
Catsstraat hebben vier middagen hard 
gewerkt aan een zelfontworpen moza-
iek. 
“Het resultaat is prachtig”. Zeggen 
Marcel Reintjes en Bart Bolwijn, be-
stuurders van Stichting Prithipura aan 

wie het kunstwerk werd overhandigd. 
Zij zorgen ervoor dat het kunstwerk in 
Sri Lanka terecht komt. Als in de zo-
mer van 2012 de nieuwe school   in 
Cotagala geopend wordt, kunnen de 
kinderen in Sri Lanka genieten van 
een echt Nuenens tafereeltje: een mo-
len, tulpen en een paardje onder een 
oranje zonnetje!

Wegens vakantie gesloten 
van 27 dec. tot 1 jan. 2012

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen 

en een gezond 2012



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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer  
  
Regulier 28/11/2011 N-HZ-2011-0171 Maatschappijweg Wijzigen inrichting JOP
    ongenummerd 

Regulier 12/12/2011 N-HZ-2011-0181 Hagelkruis 4 Uitbreiden dakkapel  

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.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 aan	showkorps	O	&	V	is	een	vergunning	verleend	voor	het	houden	

van een steunkaartenactie in de periode van 14 tot en met 19 mei 
2012 (verzenddatum 16 december 2012);

•	 aan	de	heer	R.v.d.	Burgt	is	een	vergunning	verleend	voor	het	in-
nemen van een standplaats voor de verkoop van friet en snacks 
voor het parkeerterrein aan de Hoekstraat voor de vrijdag in het 
jaar 2012 (verzenddatum 20 december 2012).

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

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

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend- 
besluit     datum

15/12/2011 N-HZ-2011- Papenvoort 20 Bouwen Verbouwen woonhuis 19/12/2011 
 0154 

reguliere bouwvergunning fase 2 verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Bouwactiviteit Verzend-datum 
besluit 

14/12/2011 N-BF2-2011-1006 Laar 1B Uitbreiden garage 15/12/2011  
   en overkapping

reguliere omgevingsvergunning (wijzigingsbesluit 6.18 Awb) verleend 
voor:
De omgevingsvergunning voor het slopen treedt direct na de bekend-
making van het besluit in werking (artikel 6.2 Wabo)

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit     datum
  
15/12/11 N-HZ-2011- Kloosterstraat Slopen Slopen van 15/12/2011 
 0155 4,6 en 10  gebouwen 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 Aanvrager:	Ouderraad	Plein	College	Nuenen	voor	het	organiseren	

van de aankomst van de galavoertuigen op vrijdag 1 juni 2012 voor 
het Klooster aan het Park in Nuenen.

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.

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

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

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

NIEUWJAARSCONCERT EN UITREIKING 
VRIJWILLIGERSPRIJS OP 2 JANUARI 2012
Wij willen u graag uitnodigen voor het nieuwjaarsconcert met aan-
sluitend de uitreiking van de vrijwilligersprijs op maandagavond 2 
januari 2012 van 18.30 uur tot 21.30 uur in Het Klooster, Park 1 te 
Nuenen in samenwerking met het Gerwens Muziekkorps. 

 Het programma:
 18.30 uur: Zaal open
 19.00 uur: Aanvang nieuwjaarsconcert 
 19.30 uur: Welkomswoord burgemeester Ligtvoet
 19.45 uur: Vervolg nieuwjaarsconcert
 20.15 uur: Uitreiking vrijwilligersprijs
 20.30 uur: Gelegenheid tot feliciteren vrijwilliger
 21.30 uur: Einde

 
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

GEEN AANVRAAG/VERLENGING/
OPHALEN MOGELIJK 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 onder andere dat het aanvragen, verlengen of opha-
len van een rijbewijs op die dagen niet mogelijk is. De RDW verwacht 
op vrijdag 30 december de diensten weer beschikbaar te hebben.
Rijbewijzen die op dinsdag 27 december met spoed worden aange-
vraagd, worden pas geleverd na het herstel van de dienstverlening, 
dus waarschijnlijk op vrijdag 30 december.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft maandag 26 december (tweede kerstdag) 
aangewezen als koopzondag voor de bedrijven uit gebied III. Dit wil 
zeggen de volgende ondernemingen:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Van	Moorsel	B.V.	Glas	en	Zonwering,	De	Huufkes	29,
•	 Chewton	Gordijnen	Factory-Outlet,	De	Huufkes	31.
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Alle bedrijven uit gebied III mogen op deze dag geopend zijn.

Verknal het niet 
voor jezelf         
of een ander

HOUD DE     
JAARWISSELING      
GEZELLIG!

Het einde van het jaar is in 
zicht! Om de jaarwisseling 
feestelijk, maar vooral ook 
veilig en prettig te laten 
verlopen, besteden wij de 
komende weken aandacht 
aan de jaarwisseling.

OVERLAST EN SCHADE DOOR ZWAAR 
EN ILLEGAAL VUURWERK.    
SCHADE VUURWERK EN AANSPRAKE-
LIJKHEID OUDERS

Wat is zwaar en illegaal vuurwerk
Er zijn verschillende soorten vuurwerk. In ons land gelden strenge 
veiligheidseisen aan het zogeheten consumentenvuurwerk. Dat mag 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

alleen maar door erkende verkooppunten in de drie dagen voor oud 
en nieuw aan particulieren worden verkocht

Al het andere vuurwerk is zwaar en/of illegaal vuurwerk. Illegaal vuur-
werk voldoet niet aan de Nederlandse wetgeving of is illegaal ingevoerd. 
Bij illegaal vuurwerk is vaak geen Nederlandstalige gebruiksaanwijzing 
aanwezig, het bevat teveel kruit en veroorzaakt vaak hele harde knal-
len. Denk bijvoorbeeld aan strijkers en lawinepijlen. In Nederland mag 
je geen illegaal vuurwerk kopen of verkopen, of in bezit hebben, op-
slaan, vervoeren of afsteken. In België gelden andere wetten. Daar is 
ook zwaarder vuurwerk te verkrijgen en het wordt ook heel het jaar 
door verkocht. 

Harde knallen
Toch ontvangen de politie en de gemeente al veel meldingen over het 
afsteken van vuurwerk en over harde knallen. Er zijn al vernielingen 
aangericht door vuurwerk. De harde knallen worden vooral veroor-
zaakt door zwaar en/of illegaal vuurwerk. 

Veel schade en overlast van vuurwerk
Vuurwerk is niet alleen gevaarlijk, het kan ook veel schade veroorzaken. 
Helaas valt er elk jaar veel schade te betreuren van vuurwerk. Schade 
die de gemeente – en u dus indirect ook – moet betalen. Vooral afval-
bakken en verkeersborden moesten het voorgaande jaren ontgelden. 

Straffen en schadeverhalen
Wanneer de politie een strafbaar feit constateert, bijvoorbeeld het 
afsteken van illegaal vuurwerk of het veroorzaken van schade door 
vuurwerk, dan volgt er – afhankelijk van de leeftijd van de dader – een 
straf. Die straf kan zijn een geldboete, gevangenisstraf of HALT-straf. 
Bij minderjarige daders voert de politie een gesprek met deze jongere 
en de ouders/verzorgers. Ook kan , wanneer er binnen een groep 
vuurwerk wordt afgestoken, deze hele groep verantwoordelijk worden 
gesteld voor deze actie.

Maar naast deze straf wordt de dader ook altijd aansprakelijk gesteld 
voor de ontstane schade. Denk dan bijvoorbeeld bij het vergoeden 
van een afvalbak aan een bedrag van rond de €385,-, €140,- voor een 
verkeersbord, €120,- voor een straatnaambord.

Ook aansprakelijk stellen ouders
Ook wanneer de schade wordt veroorzaakt door een jeugdige dader, 
wordt de schade verhaald. Daarbij hanteren we de leeftijdsgrenzen 
van het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat jeugdige daders vanaf 
16 jaar zelf de schade moeten betalen. Onder die leeftijd worden in 
ieder geval de ouders en/of verzorgers aansprakelijk gesteld.

Afsteken vuurwerk
Maar ongeacht het soort vuurwerk: het is altijd verboden om buiten 
de wettelijke afsteekperiode, tussen oudjaarsdag 10.00 uur en nieuw-
jaarsdag 02.00 uur, vuurwerk af te steken! 

Hoe kunt u ons helpen?
Wanneer u een harde knal hoort, vragen wij u direct de politie te bel-
len via 0900-8844 en hier melding van te maken. Daarnaast vragen 
wij u om goed rond te kijken of u iets verdachts hoort of ziet. Als u 
ziet dat iemand nu al vuurwerk afsteekt, pak uw mobiel en maak een 
foto of filmpje en bel de politie via 112. U kunt ook melden via de 
“politie BOS APP”. Beeldmateriaal vergroot de pakkans aanzienlijk.
Ook als u denkt dat er ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of 
wordt verhandeld, kunt u dat melden bij de politie via het telefoon-
nummer 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. 

SPELREGELS MILIEUSTRAAT
Het is vaak redelijk druk bij de milieustraat in Nuenen. Vooral op za-
terdag brengen veel mensen spullen weg. U kunt het zichzelf wat ge-
makkelijker maken om snel en op een goede manier uw afval kwijt te 
kunnen.

Houd de volgende zaken in de gaten wanneer u een bezoekje brengt 
aan de milieustraat:

•	 Wanneer	u	het	afval	dat	u	komt	brengen	thuis	al	gescheiden	op	
de aanhanger of in uw bus of auto laadt, scheelt dat een hoop 
gesjouw op de milieustraat. Een overzicht van de verschillende 
afvalstromen en containers op de milieustraat vindt u op de web-
site van de gemeente.

•	 Maak	grote	kisten,	dozen	etc.	klein	voordat	u	vertrekt,	dat	scheelt	
ruimte in uw auto of op uw aanhanger en dan kunt u dit direct in 
de container gooien. Samengestelde materialen moeten gescheiden 
worden.

•	 U	moet	zelf	zorgen	dat	de	aanhanger	of	auto	leeg	wordt	gehaald,	
kom bij grote hoeveelheden dus niet alleen.

•	 De	medewerkers	van	de	milieustraat	helpen	in	principe	niet	met	
uitladen van de spullen, dit omdat zij niet aansprakelijk zijn voor 
schade aan de auto of aanhanger.

•	 De	aanwijzingen	van	de	medewerkers	van	de	milieustraat	moeten	
worden opgevolgd, zij zijn verantwoordelijk voor het op de juiste 
manier scheiden van het afval en het vullen van de containers.

Naast deze tips zijn er ook regels waar u zich aan moet houden wan-
neer u op de milieustraat bent.

•	 Roken	op	de	milieustraat	is	niet	toegestaan.
•	 Alleen	met	een	toegangspas	heeft	u	toegang	tot	de	milieustraat.
•	 Op	de	milieustraat	gelden	de	algemene	verkeersregels.
•	 Kinderen	tot	12	jaar	moeten	in	de	auto	blijven.
•	 De	milieustraat	wordt	betreden	op	eigen	risico.
•	 Bezoekers	ontvangen	een	betalingsbewijs.
•	 Per	keer	mag	2	m3	gestort	worden.
•	 Er	mogen	geen	containers	(kliko’s)	met	huisvuil	worden	gestort

•	



  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

 

Wij wensen u 
allen een zalig 
kerstfeest toe!

 

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

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

Groente
& Fruit

 Voor de kerstdagen
geldig van do. 22 t/m za. 24 dec.
 Verse dadels Iran, per doos  ...................1.95
Navelsinaasappels Cretastar, 7 stuks ........1.99
Bospeen, per bos ................................1.25
Frambozen, per doos ............................2.49
Cherry tomaatjes, per doos ....................0.99
Haricots Verts, per schaaltje ..................1.89
Rucola, per bak ..................................1.25
Baby Leaf, per zak ...............................1.49
Bleekselderij, per struik .......................0.99
Giesserwildeman stoofperen, hele kilo ......0.89
Goudreinetten, hele kilo .......................0.99
Elstar, hele kilo ..................................0.99
Kleine spruitjes, halve kilo ....................0.59
Soepgroenten speciaal, 250 gram ............0.99
Champignons, per bak ..........................0.69
Clementine, per kist 36 stuks .................3.49
 Openingstijden:

Donderdag 22 dec. van 09.00 tot 18.00
Vrijdag 23 dec. van 09.00 tot 21.00

Zaterdag 24 dec. van 07.00 tot 17.00

 In ons assortiment diverse soorten paddenstoelen, 
exotische vruchten, kruiden. En voor uw gourmet of 

fondue volop salades uit eigen keuken.

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Wij maken de keuken kompleet!

www.vandenboomkeukens.nl

Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Keukens - Renovatie - Tegels - Laminaat

*vraag naar de voorwaarden

GRATIS
bijpassende
vloertegels*

bij aanschaf van 

een nieuwe keuken

Tussen Kerst en 

Oud & Nieuw 

GEOPEND

HOLLEN…
NAAR ONZE OLIEBOLLEN!

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

allen een zalig 
kerstfeest toe!

En tot de laatste dag staan wij 
met veel plezier voor u klaar.

Laat u verrassen door ons 
zeer ruime, op voorraad 

zijnde, assortiment.

Tot ziens 
in onze winkel!

Opruiming!
Pyjama’s,
Nachthemden,
Dusters
Huispakken
BH’s

Mey voorgevormde BH B t/m D cup
van 49,95  54,95  .......................................................voor 37,95 
Bijpassend short 
van 29,95 .......................................................................voor 19,95 

Nog t/m 31 december 
Alle Chantelle BH’s 2e ..................1/2 prijs!

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: 
Dames/herenslips 3+1 GRATIS!

Wij wensen iedereen fijne 
feestdagen en een goed 2012

        

Extra koopavond22 + 23 decembertot 21.00 uur

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

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

Voor al uw drukwerk Rond de Linde op internet:
 www.ronddelinde.nl 



Alles in huis??!!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

- kerst - kerst - kerst - kerst - kerst -

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 
zaterdag 24 t/m 
woensdag 28 december a.s.
 
Snijbonen          
500 grAm .................1.99

Cherry tomAten  
per bAkje ................1.49

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

VruChten deSSert 
250 grAm .................1.49
vaste aanbieding:
super bintjes 
per zak ......................................0.99

Wij wel, voor U natuurlijk!
Gourmet - Fondue - Steengrill - Warme ham - 
Salades - Sauzen - Rollades - Hazenpeper - 

Carpaccio - Achterham - Filet Mignon - 
Parma ham - Paté’s - Quiche - Tapas - Martino 
- Saucijzenbroodje - Serano ham - Sopressa - 

Wild - Gevogelte - Kerstkalkoen - 
Super rundvlees - Kalfsvlees - Lam - Soepen - 

Wildzwijn paté - Ossestaart
Nog heel veel meer lekkers!

Maar vooral hele fijne Kerstdagen gewenst!

Keuzevrijheid?

Dat vinden wij bijzonder normaal
Werken bij Archipel betekent werken in een wereld vol keuzemogelijkheden waar ‘het gevoel van samen’ 
centraal staat. Waar je elke dag merkt dat jouw bijdrage belangrijk is. Archipel biedt een combinatie van 
ouderenzorg, welzijn en wonen op elf locaties in de regio Eindhoven. Samen met onze 2.200 medewerkers 
én 1.200 vrijwilligers zorgen we ervoor dat onze cliënten in staat worden gesteld hun leven zo lang 
mogelijk zelf in te richten. 

We zijn ervan overtuigd dat onze cliënten de regie over hun eigen leven zelf moet kunnen blijven voeren, 
ook als hulp en ondersteuning van anderen nodig is. Als je bij ons werkt, ben jij degene die daarvoor 
zorgt. Door met de cliënt mogelijkheden te bespreken en samen afspraken te maken en die na te komen. 
Dat doe je natuurlijk niet alleen. Bij Archipel werk je in een team, met aandacht voor jou en je werk.  
Al onze medewerkers kunnen rekenen op coaching, trainingen en ruimte voor eigen ontwikkeling. 
Hierdoor kun je groeien in de richting die bij jou en je persoonlijke situatie past. 

Wil je ook deel uitmaken van ons team? 
Wij zoeken momenteel enthousiaste en gemotiveerde 

Contactverzorgenden
en

Verpleegkundigen
Vacaturenummer 190464

Voor informatie over de inhoud van deze functies, de arbeidsvoorwaarden en de sollicitatieprocedure 
verwijzen we graag naar onze website www.archipelzorggroep.nl
Sluitingsdatum voor deze advertentie is 4 januari 2012.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

het gevoel van samen

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

  
             

Wil je meer ontspannen in 2012,  
misschien kan yoga iets voor je betekenen. 
            
Gratis introductieles maandag 9 januari om 21.30 uur. 
Info en opgave: Prana Yoga Studio, Corina van Dommelen 
Õ t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven.040-2840430 & 06-27055614                                               
www.pranayogastudio.nl    

Auto Service Verbroekken

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

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 Ca nuEnEn

tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Wij wensen al onze klanten 
een zalig Kerstfeest en een 

prettige jaarwisseling en een 
voorspoedig 2012

Garage Eeneind
De Huufkes 5, 5674 TL Nuenen

Telefoon 040-2839101

Wij 
wensen

u 
fijne
kerst-
dagen



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.

22 december 2011Rond de Linde   Nr. 51

PUBLICATIE
Wet voorkeursrecht gemeenten (artikel 4 Wvg)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken op 
grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hier-
na Wvg) bekend dat de raad van gemeente Nuenen c.a. op 15 decem-
ber 2011 op grond van het bepaalde in artikel 4 Wvg heeft besloten 
gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10-24,26 en 27 Wvg van 
toepassing zijn. Deze aanwijzing heeft betrekking op gronden die zijn 
begrepen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en 
Aa (ISV). Het aangewezen gebied is plaatselijk bekend als een ge-
deelte van “Landgoed Gulbergen”. Het plangebied is in de structuur-
visie aangeduid als toekomstig gebied bestemd voor “Intensief recre-
atiegebied” met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en 
alle nader uit te werken. Deze gronden zijn nader aangegeven op de 
bij het besluit behorende kadastrale tekening met de daarbij beho-
rende percelenlijst. 

Het raadsbesluit is de dag na publicatie in de Staatscourant van 16 
december 2011 in werking getreden. Het raadsbesluit vervalt van 
rechtswege drie jaar na dagtekening van het besluit, tenzij voor dat 
tijdstip een projectbesluit of bestemmingsplan wordt vastgesteld. 

Aanbiedingsplicht 
Nadat het besluit van de raad in werking is getreden, moeten eigena-
ren en beperkt gerechtigden van de in het voorstel begrepen gronden, 
wanneer zij hun percelen dan wel de daarop gevestigde beperkte 
rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Nuenen 
c.a. te koop aanbieden. 

Ter inzage
Het raadsbesluit met de bijbehorende kadastrale tekening en overige 
stukken ligt met ingang van 19 december 2011 ter inzage bij de balie 
Wonen en Openbare Ruimte van het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan	2,	5671	CK	Nuenen.	De	eigenaren	en	beperkt	gerechtigden	
met betrekking tot deze gronden ontvangen één dezer dagen een af-
zonderlijke kennisgeving. 

Bezwaar en voorlopige voorziening 
Als u het niet eens bent met dit besluit van de raad, dan kunt u op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag 
van publicatie van ons besluit in de Staatscourant, een bezwaarschrift 
indienen bij de raad van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nue-
nen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:

a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt
 gemaakt;
d. de gronden van het bezwaar. 

Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van dit besluit 
niet opschort, kunt u desgewenst de voorzieningenrechter van de 
rechtbank	’s-Hertogenbosch,	Sector	Bestuursrecht,	Postbus	90125,	
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening te 
treffen. 

Nuenen, 22 december 2011
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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, 22 december 2011

PUBLICATIE
Ontwerp beschikking Omgevingsvergunning
B en W zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het navolgende plan:

•	 Boord	19,	tijdelijke	bewoning	van	een	woonunit	(N-HZ-2011-0159).

De aanvraag, de ontwerp beschikking omgevingsvergunning en de 
daarop betrekking hebbende stukken liggen, met ingang van 23 de-
cember gedurende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Tijdens de inzagentermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze, 
bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethou-
ders van Nuenen c.a., postbus 10 000, 5670 GA Nuenen. In de ziens-
wijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de 
ontwerp beschikking deze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen 
kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de 
balie Wonen en Openbare ruimte, telefoonnummer (040) 263 16 99.

Nuenen, 22 december 2011

PUBLICATIE
Bouwverordening 1e wijziging 2011
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 december 2011 
de bouwverordening op onderdelen heeft gewijzigd. Deze wijzigingen 
treden in werking daags na deze bekendmaking, met terugwerkende 
kracht tot en met 21 maart 2011.
Het raadsbesluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage op 
het gemeentehuis bij de balie Wonen en Openbare Ruimte (Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen). 
Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Nuenen, 22 december 2011

PUBLICATIE
Bekendmaking: OZB verordening 2012
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de 
gemeenteraad op 15 december 2011 de Verordening Onroerende-
zaakbelastingen (OZB) 2012 heeft vastgesteld.

De OZB tarieven voor 2012 zijn als volgt:
•	 OZB	Eigenaarsdeel	woningen	0,11213%	
•	 OZB	Eigenaarsdeel	niet-woningen	0,16332%	
•	 OZB	Gebruikersdeel	niet-woningen	0,13117%	

De verordening ligt kosteloos ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare Ruimte in het gemeentehuis. Ook zijn ze op de website van de 
gemeente te raadplegen.

Nuenen, 22 december 2011.
Burgemeester en wethouders van Nuenen.

PUBLICATIE
VASTGESTELDE    
BESTEMMINGSPLANNEN NUENEN
•	 De Beekse Tuin (gewijzigd vastgesteld)
•	 Boordseweg 77 (ongewijzigd vastgesteld)

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat de 
gemeenteraad op 15 december 2011 de bestemmingsplannen ‘De 
Beekse	Tuin’	en	‘Boordseweg	77’	heeft	vastgesteld.	Het	bestemmings-
plan	‘De	Beekse	Tuin’	is	daarbij	gewijzigd	vastgesteld.	
•	 Het	 bestemmingsplan	 ‘Boordseweg	 77’	 heeft	 betrekking	 op	 de	

ontwikkeling van 2 vrijstaande woningen op het perceel Boordse-
weg 77 te Nuenen, kadastraal bekend gemeente Nuenen, sectie 
D, nrs. 3091, 3492.

•	 Het	bestemmingsplan	‘De	Beekse	Tuin’	biedt	de	mogelijkheid	om	
op het perceel Beekstraat 36a in totaal 10 woningen te realiseren. 
Twee daarvan zullen worden gesitueerd aan de Beekstraat en de 
overige 8 aan een nieuw te ontwikkelen woonhofje aan de Beekse 
Tuin.

 Bij de vaststelling is dit bestemmingsplan op de volgende onder-
delen aangepast:

1. de verbeelding is aangepast in die zin, dat het maximaal  
 toegestane aantal woonheden binnen het aan de Beekstraat 
 gelegen bouwvlak is verlaagd naar maximaal twee woningen;

2.  in de regels zijn de volgende aanpassingen aangebracht:
	 a.	aan	artikel	1	‘Begripsbepalingen’	is	een	definitie	
	 				toegevoegd	van	het	begrip	‘zelfstandige	wooneenheid’;
	 b.	aan	artikel	5	‘Wonen’	is	artikel	5.3.1	toegevoegd	dat	
      voorziet in een mogelijkheid van woningsplitsing van 
	 					woningen	met	de	aanduiding	‘vrijstaand’.

 In verband met de aanpassingen van de verbeelding en de regels 
zijn ook de desbetreffende passages in de toelichting aangepast.

Bij het vaststellen van de bestemmingsplannen heeft de gemeenteraad 
ook welstandscriteria vastgesteld. In verband met gesloten anterieure 
overeenkomsten is geen exploitatieplan vastgesteld.

De bestemmingsplannen, raadsbesluiten en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken liggen met ingang van 23 december 2011 ge-
durende zes weken (tijdens kantooruren of op afspraak) op de ge-
meentesecretarie, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, bij de balie 
Wonen en Openbare Ruimte, voor eenieder ter inzage.
De plannen zijn ook raadpleegbaar via de gemeentelijke internetsite:
www.nuenen.nl. 
Tevens zijn de plannen in te zien via de landelijke internetsite 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
•	 Het	ongewijzigd	vastgestelde	bestemmingsplan	 ‘Boordsweg	77’	

kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link:
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.

BPNuenenBoordsew77-D001
•	 Het	gewijzigd	vastgestelde	bestemmingsplan	‘De	Beekse	Tuin’	kan	

rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link: 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.

BPNuenenBeekseTuin-D001.

Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
kan binnen de termijn van tervisielegging beroep worden ingesteld bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20091,	2500	EA	’s-Gravenhage.	
Beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	 tijdig	zienswijzen	op	het	ontwerpbestem-

mingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door;

•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	
geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar te hebben gemaakt. 

Tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling in het bestem-
mingsplan	‘De	Beekse	Tuin’	aangebrachte	wijzigingen	kan	iedere	be-
langhebbende beroep instellen. Voor de behandeling van een beroep 
is griffierecht verschuldigd.

Een beroep schorst niet de werking van het plan. Daarvoor moet naast 
het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk ver-
zoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op boven-
staand adres. Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan 
treedt niet in werking dan met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt.

Nuenen, 22 december 2011.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 25 oktober 
2011 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan een aanvraag 
om omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het 
perceel Berg 61, kadastraal bekend gemeente Nuenen, sectie E, num-
mer 5119. 
Het verzoek is geregistreerd onder nummer N-HZ-2011-0122.
Het college heeft de gemeenteraad de ontwerp omgevingsvergunning 
voorgelegd. De gemeenteraad heeft op 15 december 2011 besloten in 
te stemmen met het ter inzage leggen van de ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen voor het verlenen van een omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een woning aan de Berg 61. 

De ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevings-
vergunning liggen met ingang van vrijdag 23 december 2011 voor 
eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte op het gemeentehuis. U kunt de ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning inzien tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis.

Tijdens de inzage termijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur 
schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Nue-
nen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze moet 
duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen en/of ontwerp omgevingsvergunning 
de zienswijze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen kunnen, bij 
voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de balie Ontwik-
keling, telefoonnummer (040) 2631 699.

Nuenen, 22 december 2011

PUBLICATIE
Beleidsregel openstelling winkels op zon- en feestdagen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen maken bekend 
dat een beleidsregel is vastgesteld in het kader van de toepassing van 
de Winkeltijdenwet. De beleidsregel kan worden ingezien op de ge-
meentesecretarie, bij de balie Wonen en Openbare Ruimte, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen deze beleidsregel staat geen bezwaar 
of beroep open.

Nuenen, 22 december 2011
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.



Fonkelende
Wij wensen u

Feestdagen
medewerkers Jan Linders

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Fonkelprijs

6
99

Malse konijnenbouten
naturel of op Limburgse 
wijze (kant-en-klaar)
1000 gram
9.98/11.98      

www.janlinders.nl
Acties zijn geldig t/m 24 december 2011

Aangepaste
openingstijden
Do 22 december: open tot 21.00 uur

Vr 23 december: open tot 21.00 uur

Za 24 december:  open van 7.00 tot 17.00 uur

Zo 25 december en zijn wij gesloten om samen met
Ma 26 december: familie en vrienden kerst te vieren

Kom lekker
ontbijten

In alle Jan Linders supermarkten staan op 

24 december al om 7.00 uur verse broodjes 

en koffi e klaar. Kom lekker boodschappen doen 

en pak een smakelijk ontbijtje mee!

r

met
ren
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Woordwolk
De PVGE (Vereniging voor senioren) afdeling Nuenen is een moderne seni-
orenvereniging die volop in het leven staat. De vereniging maakt vernieu-
wende activiteiten voor en door haar leden mogelijk. Zij behartigt de belan-
gen van haar leden en heeft contacten met overheden en andere (senioren)
organisaties. De vereniging is toegankelijk voor iedereen van 50 jaar en 
ouder. In Nuenen zijn inmiddels 825 mensen lid.

De PVGE Nuenen vroeg aan ongeveer 
negentig van haar trouwe lezers: “Wel-
ke gedachten roept Kerstmis/ het 
Kerstfeest bij jou op?” en: “Waarmee 
associeer je Kerstmis/het Kerstfeest?” 
Die opgave bleek moeilijker dan ver-
wacht. Het is ook wel een heel per-
soonlijke vraag. Want er is een grote 
kans dat het ook zeer persoonlijke 
herinneringen uit het verleden kan 
oproepen die je niet zomaar prijsgeeft 
en soms niet eens goed onder woor-
den kunt brengen. 

Kees Borstlap wilde de woorden bun-
delen en voorzien van zijn kerstgroet 
aan de leden van PVGE Nuenen. Hij 
heeft de woorden laten samensmelten 
in een wolk van woorden. Het resul-
taat ziet u in een zogenaamde woord-
wolk, een typografisch beeld van alle 
ontvangen teksten. Hoe groter het 
woord hoe meer het gebruikt is. Zo 
krijg je snel een visuele indruk van de 
belangrijkste gedachten, associaties 
die door de inzenders onder woorden 
gebracht zijn. Als het goed is moeten 
alle inzenders er zich in terug kunnen 
vinden. Maar het gaat om het totaal en 
dat geeft, hoewel niet representatief 
voor de hele PVGE afdeling, wel een 
mooi beeld van de voornaamste ken-
merken van het Kerstfeest zoals dat 
wordt ervaren. 

Eén ding is dezer dagen steeds zeker-
der: Niets is zeker. We leven in een ui-
terst verwarrende en onzekere tijd. Je 
kunt het ook boeiend of …….vermoei-

end noemen al naar gelang de hoe-
veelheid energie die je er in stopt om 
het te proberen bij te benen. In de we-
reld om ons heen hebben, alleen al het 
afgelopen jaar, zoveel ingrijpende ver-
anderingen plaatsgevonden dat de ge-
volgen en het verdere verloop nauwe-
lijks of niet zijn in te schatten. Ook 
niet door de stoeten deskundigen die 
ons proberen via de media uit te leg-
gen hoe we het moeten zien. Hun 
commentaren leveren vaak nog meer 
verwarring en onzekerheid op dan de 
gebeurtenissen zelf. Geen wonder dat 
we af en toe zoeken naar een rustpunt, 
warmte, traditie, samenzijn in een 
vertrouwde omgeving. Of: misschien 
is dat nu juist wel een wonder. Een 
wonder dat we mogen koesteren; eens 
even uit te blazen van de voortduren-
de onrust om ons heen. 

Hoe koud en materialistisch onze 
maatschappij ook geworden is, geluk-
kig blijven er ook nog steeds een aan-
tal positieve kernwaarden in ons leven 
en in onze samenleving zichtbaar. Je 
moet wel wat langer en beter kijken 
voordat je dat door alle rommel heen 
ziet. Je moet ook een beetje een opti-
mist zijn. 

Kerst is voor velen een feest van fami-
lie, gezelligheid, thuis. “Eigen haard is 
goud waard.” Hoewel…….? Nou ja, zil-
ver is ook heel mooi. PVGE Afdeling 
Nuenen wenst u gezellige Kerstdagen 
of zalig Kerstfeest. Kiest u maar. Alle-
bei mag ook! 

Een ontmoeting met Shoaib en Addy
Door Elwien Bibbe

Shoaib Nerady (30) is een Koerdisch-Iraanse asielzoeker en Addy van de 
Ven (48) is zijn begeleider vanuit vluchtelingenwerk Nuenen. Shoaib, in het 
bezit van de A-status en nu dus formeel vluchteling, woont sinds Kerstmis 
vorig jaar in ‘t Oog van Nuenen. Addy is een geboren en getogen Nuenenaar 
en werkt sinds 4 jaar als vrijwilliger bij vluchtelingenwerk.
Shoaib woont nu een jaar in Nuenen. 
Ik ontmoet hem en Addy in zijn gloed-
nieuwe woning en vraag hem eerst 
maar eens zijn moeilijk klinkende 
naam op te schrijven. Addy reageert 
meteen. “Dat is nou precies waar wij 
als begeleiders het eerst tegenaan lo-
pen. We spreken elkaars taal niet. En 
dat maakt het in het begin heel moei-
lijk. Je moet van alles regelen, zoals za-
ken betreffende de woning, verzeke-
ringen, een school kiezen voor 
kinderen, het starten met de inburge-
ring enzovoort, enzovoort. Sommige 
mensen moeten zelfs de verkeersre-
gels leren. 

Het is niet helemaal toevallig dat Sho-
aib, die 15 jaar in Teheran heeft ge-
woond en in de ICT heeft gewerkt in 
Nuenen terecht gekomen is, want zijn 
zus, Fereshteh, woont al 19 jaar in 
Eindhoven. Toen er een woning in 
Nuenen beschikbaar kwam, heeft hij 
in overleg met haar voor Nuenen ge-
kozen. Zijn zus is er ook. Zij tolkt, spe-
ciaal op zijn verzoek. Want Neder-
lands spreken is nog steeds heel 
moeilijk. En hij wil goed begrepen 
worden. Zo kijk ik naar Shoaib terwijl 
hij mij in Farsi toespreekt en vervol-
gens kijk ik Fereshteh, die na enig pro-
test, moeiteloos vertaalt.

“Shoaib vindt Nuenen een prachtige 
kleine stad. Iedereen is vriendelijk en 
het bevalt hem heel goed. Toch had hij 
het moeilijk met de overgang van de 
miljoenenstad Teheran naar het kleine 
Nuenen. Maar Addy heeft hem daar-
mee goed geholpen, heeft veel met 

hem gefietst en hem heel veel mooie 
plekken in de omgeving laten zien. 
Wat Shoaib zo fijn vindt, is dat Addy 
vertelt vanuit zijn hart. Hij is heel en-
thousiast over ‘zijn Nuenen’. En dat 
maakt het makkelijker om je hier wel-
kom te voelen.”
Addy enthousiast: “Al fietsend leer ik 
nieuwkomers Nuenen kennen. Rijd ik 
naar het gemeentehuis, de begraaf-
plaats, het zwembad, De Akkers, de 
sportschool, ik heb zelfs wel eens ie-
mand zwemles gegeven. Hoe ver je 
gaat met begeleiden, daarin ben je he-
lemaal vrij. Als er kinderen zijn, kom 
je ook op scholen, bij Zuidzorg enzo-
voort. 
En begeleiden, dat doe ik vanuit mij-
zelf, gewoon als Hollander. Met res-
pect naar de ander. Goede hulp kun je 
trouwens alleen geven, als je het ver-
trouwen wint. En dat is in het begin 
vaak heel moeilijk, omdat vluchtelin-
gen een gecompliceerde geschiedenis 
hebben.”

Shoaib: “Omdat je de taal niet kent en 
je niet weet hoe de mensen hier reage-
ren, was ik in het begin bang. Omdat 
ik niet wist hoe het hier allemaal zat. 
Maar door de manier waarop Addy 
met me omging, voelde ik me veilig 
genoeg om toch met hem te commu-
niceren. Hij voelt je aan, en laat mer-
ken hoe het zit. Een voorbeeld. Een 
keer hadden we een afspraak gemaakt 
voor het inschrijven voor werk. 
(UWV) En toen had Addy gezegd, als 
het koud is, gaan we met de auto en 
anders met de fiets. Het was mooi 
weer, dus stond ik klaar met de fiets. 

Maar omdat Addy weet, dat ik liever 
niet fiets, kwam hij toch met de auto!”

Fereshteh: “Ik help mijn broer natuur-
lijk ook. Maar ik vind het ook belang-
rijk dat hij zichzelf redt en niet afhan-
kelijk wordt van mij. En met Addy 
moet hij Nederlands spreken.”

Shoaib is zich er nu van bewust dat 
dit, hij wijst naar zijn kamer, nu zijn 
huis is en hij heeft geaccepteerd dat hij 
niet meer terug kan naar zijn eigen 
land. Het afgelopen jaar heeft hij hard 
gewerkt aan zijn Nederlands. Hij heeft 
een paar vriendschappen opgebouwd 
met Iraniërs, maar ook met Nederlan-
ders. Hij volleybalt twee keer per week 
bij Nuvo68 en daar heeft hij een fijn 
gevoel bij. En natuurlijk zijn er contac-
ten via het internet. Hoe langer hij 
hier is, des te bewuster hij leeft en des 
te positiever hij wordt.

“Dat positieve is ook iets dat ik mee 
wil geven aan mijn broer,” vertelt zijn 
zus. “Mij lukte het hier een bestaan op 
te bouwen, ik ben getrouwd, heb kin-
deren en werk, en bij hem gaat dit ook 
zeker lukken. Hij legt steeds meer 
contacten. Ook heeft hij een plaats in 
de vriendengroep van mij en mijn 
man.” 
“Dit jaar vierden we Sinterklaas sa-

men. Met surprises, maar Shoaibs ge-
dicht was dit jaar nog in het Farsi!” 
Volgend jaar moet dat anders en daar 
moeten we allemaal om lachen.

Shoaib gaat vier ochtenden per week 
naar school. Hij volgt een inburge-
ringscursus in Eindhoven. Daarnaast 
werkt hij een dag in de week als vrij-
williger bij de stichting Hulphond in 
de buurt van Nistelrode. Slagen voor 
de inburgeringscursus heeft zijn prio-
riteit. Een blik op de onderwerpen in 
de cursus map en het niveau van het 
Nederlands, doen mij beseffen dat 
Shoaib hard moet studeren. Maar hij 
is vastbesloten te slagen en met de 
hulp van Addy gaat dat zeker lukken. 
Addy mag hem nog een jaar begelei-
den.

Shoaib is nu 30. Pas gaandeweg het ge-
sprek realiseer ik me dat hij zijn zus ei-
genlijk nog maar een paar jaar kent. 
Hij was 5 toen zij Iran verliet. 

Vluchtelingenwerk Nuenen
Marcelle Vlaanderen is vanuit de LEV-
groep coördinator vluchtelingenwerk 
in Nuenen en begeleidt de vrijwilli-
gers. De vrijwilligers krijgen vooraf 
een training. De begeleiding van een 
nieuw gezin is de eerste 2 maanden 
zeer intensief. De contacten zijn bijna 
dagelijks. Daarna wordt het minder. 
Een contact duurt doorgaans 2 jaar. In 
Nuenen zijn 8 vrijwilligers actief. Ie-
der half jaar vangt Nuenen ongeveer 7 
gezinnen op. 

Addy van de Ven en Shoaib Nerady bij de lindeboom.

www.twitter.com/deronddelinde

Kerstwens 
van lezers

De onderstaande personen hebben 
met hun wens de toegangskaartjes 
gewonnen voor de John de Bever 
Nieuwjaarsparty op 1 januari in de 
Collse Hoeve.

Ik zee, wa zoude gullie ervan vinde
Als ik de kerstgroete doe aon de lezers 
van ronddelinde.
Hij zee miskien vinden  ze er niks aon,
Maar bij dizze heb ik het toch maor 
gedaon 

Jolanda de Folter
Lieve mensen
ik wens iedereen fijne feestdagen en 
een gelukkig nieuw jaar

Nelleke van den Oever

Eerste steen gelegd voor nieuwbouw 
BKL Engineering BV 
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen vrijdag werd op het Industrieterrein Collse Heide door wethou-
der Pero de eerste steen gelegd voor BKL Engineering BV. Dit bedrijf dat nu 
de hoofdvestiging heeft op de Duivendijk 7 heeft geen last van de crisis en 
kampt door gestage groei met ruimtegebrek. 
Op de nieuwe vestiging aan de Collese 
Heide is plaats voor 50 medewerkers 
die op een kantoorruimte van 1000 
m2 en in een productieruimte van 
2000 m2, hoogwaardige technische 
machines ontwikkelen en bouwen 
voor haar opdrachtgevers in de high 
tech industrie. ASML is een belangrij-
ke klant voor het bedrijf. Verder ont-
wikkelt en produceert het bedrijf de 
klantspecifieke hijs- en hefgereed-
schappen die nodig zijn om de appara-
tuur te plaatsen en te onderhouden.

Een van de grondleggers van het be-
drijf, de heer Jos van Bakel, memo-
reerde de stormachtige ontwikkeling 
van het bedrijf door in vogelvlucht de 
eerdere vestigingen van het bedrijf 
voor het voetlicht te halen. Van een 
kantoor in Eindhoven op de Tongelre-
sestraat waar plaats was voor 7 teken-
tafels via de Waghemakerstraat en de 
Duivendijk naar de huidige nieuw-
bouw. Cruciaal voor BKL was de toe-
zegging voor de ontsluiting van het In-
dustriegebied Eeneind middels de 
Collse Hoefdijk.

Jack Aldenhoven van BanbouW, het 
bouwbedrijf dat het pand gaat verwe-
zenlijken, benadrukte de inzet van de 
gemeente Nuenen en met name van 
wethouder Pero die via het SRE de 
druk op de ketel hield van het belang 
van het industriegebied voor de regio  
en dus ook voor andere gemeenten. 

Toen in september het positieve be-
richt over de financiering van de ont-
sluiting van de Collse Hoefdijk volgde, 
kwam alles in een stroomversnelling 
en kon de voorbereiding voor de bouw 
beginnen.

Medio 2012 zal het pand opgeleverd 
worden. Wethouder Pero verklaarde 
trots te zijn dat dit bedrijf, dat onder-
deel is van Brainport Industries, be-
houden blijft voor Nuenen als werkge-
ver en als uitstraling van hoogwaardige 
technologie. 

Wethouder Pero legt de eerste steen bij de nieuwbouw van BKL Engineering B.V.

Jocanto-leden 
scoren bij Singing 
to the Top
Afgelopen zaterdagavond zijn Jocan-
to-lid Simone van der Horst en oud 
Jocanto-lid Meia Meulensteen glans-
rijk doorgegaan naar de eindronde 
van talentenjacht Singing to the Top. 
Jocanto-lid Martine Braams kreeg 
zelfs een aanbod van een succesvol 
producer. 

Als je van zingen houdt en je als zangta-
lent wilt ontwikkelen, kan dat bij Jocan-
to. Je bent van harte welkom bij de re-
peteeravond, iedere vrijdagavond vanaf 
19.30 uur in het Klooster in Nuenen. 
Voor meer info: jocanto@jocanto.nl.



Thuis in Nuenen
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!

Contactgegevens: Rabobank Dommelstreek  |  telefoon: (040) 280 75 00  |  e-mail:  info@dommelstreek.rabobank.nl  |  internet: www.rabobank.nl/dommelstreek  |   @rabodommelstr

Ook tijdens Kerst en met Oud & Nieuw regelt u uw bankzaken 24 uur per dag vanuit huis. 

Eenvoudig via Rabofoon 0900 0909 (15 cent per minuut) of via www.rabobank.nl. 

Gesloten en toch open. Dat is het idee.

Op zaterdag 24 en zaterdag 31 december zijn onze kantoren in Geldrop, Heeze en Nuenen 

geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur. Op tweede kerstdag zijn onze kantoren gesloten.

Wij wensen u een voorspoedig en succesvol 2012!

U bent nu nog volop aan het werk. Toch komt er een tijd 

dat u met pensioen gaat. Hoe ziet uw leven er dan uit? 

Het is slim om daar nu al over na te denken. U kunt 

namelijk uw pensioen fiscaal aantrekkelijk aanvullen 

met Rabo ToekomstSparen. U bepaalt zelf hoeveel en 

wanneer u wilt inleggen.

Starten met 
een voorsprong

Volg ons via 
@rabodommelstr

Vraag aan 
de ledenraad? 
Mail naar 
leden@dommelstreek.rabobank.nl

Je eigen bedrijf beginnen? Als startende 

ondernemer wil je snel aan de slag, 

maar wel op een doordachte manier. 

En de grootste bank voor starters kan 

je dan goed adviseren. 

Met handige online hulpmiddelen en 

het Rabo Ondernemerspakket met 

veel startersvoordelen, kun je daar op 

een makkelijke manier van profiteren. 

Zo start je altijd met een voorsprong. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Ontdek het snel op 

www.rabobank.nl/dommelstreek.

Altijd de juiste zorg met Interpolis Zorgactief® 
Met Interpolis ZorgActief® krijgt u als klant 

van de Rabobank een zorgverzekering met 

een uitstekende dekking tegen een 

voordelig tarief:

•	 uitgebreide	dekkingen	met	gratis	

zorgservices, zoals zorgbemiddeling 

•	 10%	korting	op	de	basisverzekering	

•	 15%	korting	op	de	aanvullende	zorg	ver

zekering en tandheelkundige verzekeringen

Bereken snel en gemakkelijk 

uw premie via www.rabobank.nl.

Uw bankzaken regelen tijdens 
de feestdagen 

Benut uw  jaarruimte

Meer weten? 

Bel (040) 280 75 00 of ga naar www.rabobank.nl/dommelstreek.

Fiscaal aantrekkelijk sparen voor later

Uw Rabobank 
ambassadeurs

Hellen HurkmansNancy van den Brink
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CARNAVALARIA

Lieve Lezer,

Carnavalsbandjes zijn niet om aan 
te horen!…Hatsee…Daar heeft u 
het…

Kom, kom…Wie beledig ik nu?...
Toch niet al die aardige muzikanten 
die hun vele ledige uurtjes vullen 
met oefenen in cafeetjes en achter-
zaaltjes?…Zij wéten waarom ze dit 
doen, dat heeft met van allerhande 
vrolijkheid te maken maar zeker   ni-
et met hoogdravende muzikaliteit... 
De muzikanten onder hen (lees: zij 
die hun instrument beheersen, fats-
oenlijk noten kunnen lezen en écht 
muziek willen maken…) leggen hun 
ei bij de diverse fanfares, brass-
bands of bigbands in Nuenen Cum 
Annexis.
Het gros van de kapelleden echter 
sjouwt zijn/haar instrumentje 
wekelijks, of erger nog, een paar 
weken voor Carnaval, richting 
oefenhok in de hoop dat er, op de 
een of andere wonderlijke wijze, nu 
ineens wél een fatsoenlijke toon uit 
zijn/haar toeter of trommel komt, 
of klampen zich eerder veelal     
krampachtig vast aan die enkele 
snoodaard in de band die het al-
lemaal redelijk beheerst…(dat is die 
vent die aftelt voor ieder num-
mer…) 

Je bent een zure zeikerd, Frits, zult u 
denken…Hou even vast die ge-
dachte, ik verklaar me nader…

Lieve lezer…Heeft u wel eens na 
een avondje hieperdekiep in het een 
of ander café honger?...Knorrende 
ontevredenheid vanuit uw binnen-
zijde?...Onderbuikse protesten van-
wege alle nattigheid?...Dan heeft u 
zichzelf vast wel eens terug gevon-
den aan de balie van de Shoarma-
boer om uw driften te temperen 
met een broodje shoarma…Een 
kleffige massa ongerezen deeg met 
een vermoeden van een enkel bla-
adje sla en, als je mazzel hebt,  
plakjes gegrild en opgewarmd 
schaap verzopen in een fiks meur-
ende saus…
En lekker dat dat is!!

Ooit nuchter geprobeerd?...Om 
tien uur in de ochtend?...Volledig bij 
bewustzijn?...In plaats van een 
bammetje met kaas?... 
Ik staak mijn betoog…

En daarom ben ik blij!!...Ontzettend 
blij met al die bandjes en kapellen 
die ons dorpje rijk is…Zij zijn de 
Shoarmaboeren van de carnaval…
Heerlijk als de tijd daar is…Ik zou 
onvoldaan naar huis gaan als er al-
leen maar mechanische muziek zou 
zijn…Mag ik dit zomaar zeggen?...
Ik wel, want ik ben een van hen…

Gegroet...Frits. 

Politieberichten 

Nuenen: Man aangehouden voor huiselijk geweld
Een 32-jarige man uit Eindhoven is vrijdagavond 16 december rond 19.40 uur 
aangehouden in de woning  van zijn 27-jarige vriendin. De man zou haar eerder 
in de woning hebben mishandeld door haar diverse keren te schoppen en te 
slaan. Gewaarschuwde agenten konden de man daar aanhouden. Hij is meege-
nomen naar het politiebureau, waar hij in verzekering is gesteld voor verder on-
derzoek.

Mariahout: Dronken automobilist verlaat plaats ongeval na dodelijke aanrijding
Op de Ginderdoor is zaterdagmiddag 17 december   rond 17.00 uur een 18-jarige 
jonge man uit Den Bosch om het leven gekomen bij een ongeval. De man reed 
over de weg op zijn bromfiets richting Mariahout toen hij geraakt werd door een 
tegemoetkomende auto. De bestuurder, een 20-jarige man uit Bakel, bleek onder 
invloed van alcohol. Hij verliet de plaats van het ongeval.

De automobilist reed over de Ginderdoor richting Lieshout toen hij ter hoogte 
van een bocht in aanrijding kwam met de bromfietser. Het slachtoffer is ter plek-
ke aan zijn verwondingen overleden. De bestuurder liet zijn beschadigde auto 
achter en verliet de plaats van het ongeval. Agenten hebben hem niet veel later in 
zijn woning in Bakel aangehouden. Een blaastest wees uit dat hij een alcoholpro-
millage van ruim 1.90 in zijn bloed had. De man is meegenomen naar het politie-
bureau waar hij in verzekering is gesteld. De politie doet verder onderzoek naar 
de toedracht van het ongeval. 

Nuenen: Politie arresteert vijftal na vechtpartij
Na een vechtpartij in en bij een woning in Nuenen heeft de politie maandagoch-
tend 19 december rond 10.45 uur vijf personen aangehouden. Ze zouden kort 
daarvoor goederen uit de woning hebben gehaald op verzoek van de 34-jarige 
ex-bewoonster van het huis. Zij verblijft inmiddels in een andere woning in Nue-
nen. Haar ex-man woont nog wel in het eerstgenoemde huis. Toen de goederen 
uit de woning werden gehaald, gingen beide partijen met elkaar op de vuist. Daar 
waren naar schatting in totaal tien tot 15 mensen bij betrokken. Toen de gewaar-
schuwde politie arriveerde, was het vijftal inmiddels vertrokken naar de nieuwe 
woning van de vrouw. Zij zijn daar aangehouden voor betrokkenheid bij de 
vechtpartij. Het gaat om de 34-jarige vrouw, een 25-jarige man uit Eindhoven en 
drie mannen uit Nuenen (26 (2x) en 53 jaar). Een 35-jarige man uit Helmond liep 
tijdens de vechtpartij klappen op. De politie is een onderzoek begonnen en sluit 
niet uit dat er meer mensen aangehouden gaan worden.

Carnavalsoptocht 2012
De prachtige optocht van carnaval 2011 staat nog wel in de herinnering. Het 
was heel mooi weer en de kleurrijke en ludieke stoet van wagens en loop-
groepen trok voorbij aan de vele enthousiaste toeschouwèrs. Het was een 
van de hoogtepunten van het Nuenense Carnaval. 

Natuurlijk zal het in 2012 weer een 
mooi en carnavalesk spektakel zijn! 
Daarvoor zijn uiteraard weer leuke 
acts en prachtige wagens nodig, want 
alle enthousiaste deelnemers maken 
de optocht. Heb je een carnavalesk 
idee dat je op een zotte en creatieve 
manier wilt uitbeelden, schrijf je dan 
in en doe mee aan de Nuenense Car-
navalsoptocht van 2012. 

55 jaar Dwèrs
Het thema voor de optocht van 2012 is 
“55 JAAR DWÈRS” met een knipoog 
naar 55 jaar  Dwèrsklippels en 55 gek-
ke carnavalsjaren! Het is een  mooi 
thema waar je alle richtingen mee uit 
kunt om maffe, dwaze, zotte, gekke en 
vreemde creaties te bedenken. Carna-
val is het feest van de “zotten” en een 
feest van de ontlading! Laat zien hoe 
creatief je bent met “55 jaar Dwèrs” en 
verras prins CreHansa, zijn gevolg en 
alle enthousiaste toeschouwers met 
mooie, gekke en uitbundige creaties. 

Muziek in de Optocht
Je moet toch niet denken aan een car-
naval zonder muziek! Dat bestaat niet! 
Muziek maakt de carnaval! Toch blijft 
het elk jaar weer moeilijk om voldoen-
de muziek in de optocht te krijgen. 
Dus Muziekskes schrijf je in, neem je 
instrument mee en loop mee in de op-
tocht. Uiteraard kun je ook zorgen 
voor het opvrolijken van de sfeer naast 
het parcours. Daarnaast zijn de 
Dwersklippels op zoek naar professio-
nele mechanische muziek voor met 
name het begeleiden van de jeugdop-

Schrijf je in voor de carnavalsoptocht van 2012.

tocht. Voor meer info: optocht@
dwersklippels.nl, Werkgroep optocht 
- Jack van der Hoeven.

Inschrijven voor jong tot oud 
Iedereen mag inschrijven voor de op-
tocht, van jong tot oud, vriendenclubs, 
verenigingen, buurtschappen, stich-
tingen of gewoon in je eentje. Ervaar 
hoe leuk het is om mee te doen aan de 
optocht en schrijf je in! Als er in de 
groep méér kinderen dan volwasse-
nen meedoen schrijf je dan in voor de 
jeugdoptocht. Het inschrijfformulier 
vind je op  www.dwèrsklippels.nl on-
der contact. Kijk dan ook meteen even 
voor de spelregels naar het reglement. 
Schrijf op tijd in zodat je ook mee kan 
dingen naar de CLUB 111 publieks-
prijs.

Het zal weer een fantastische, over-
weldigende en humoristische optocht 
worden! Heb je vragen, opmerkingen 
of suggesties neem dan contact op     
via: optocht@dwersklippels.nl, Werk-
groep optocht, Jack van der Hoeven .

Inloopochtend 
Kiekeboe
Op dinsdag 27 december en 3 janu-
ari a.s. is er geen Kiekeboe. Op dins-
dag 10 januari  vanaf 9.30 uur is het 
weer inloopochtend.

De inloopochtenden zijn er voor (klein)
kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Je ont-
moet er andere ouders/verzorgers met 
kleine kinderen, koffie/thee staat klaar, 
en de kinderen kunnen er lekker spelen. 
Deze ochtend wordt verzorgd door 
gastvrouwen, die zelf ook kleine kinde-
ren hebben en is een initiatief van Punt 
Extra (Zuidzorg). Inloopochtend Kieke-
boe wordt iedere dinsdagochtend ge-
houden van 9.30 - 11.00 uur in ruimte 
“de Otters” van Kids Society Erica, ge-
bouw “Dassenburcht”, aan de Jacob 
Catsstraat 1-3 te Nuenen. Kiekeboe is 
gesloten tijdens de schoolvakanties. 
Voor meer info zie website: www.kieke-
boe-nuenen.hyves.nl.

Laarbeekse Diskjockey wedstrijd
Uit een onderzoek van SWL onder jongeren van geheel Laarbeek is geble-
ken, dat er behoefte is aan goede diskjockeys. Stichting Welzijn Laarbeek 
(SWL) wil graag voldoen aan deze vraag zodat tieners hun vertier niet in 
steden of andere dorpen hoeven te gaan zoeken. Om die reden zal er Laar-
beek breed een cursus/wedstrijd opgezet worden voor  aankomende disk-
jockeys. De cursus is bedoeld voor jong Laarbeeks talent waarvan de leef-
tijd tussen de 14 tot 17 jaar moet zijn. 
Het geheel wordt opgezet in samen-
werking met DJ Ronald van Nikita 
Discoshow uit Nuenen en Johan en 
Tim Frenken, (deze laatste is ook be-
kend als DJ T--X en entertainer ). 

DJ T--X is vooral bij de tienerwerken & 
RG-teens in Lieshout en Cendra in 
Aarle Rixtel actief, maar heeft ook op-
tredens gedaan verschillend van aard 
in Mariahout en Beek en Donk. Er is 
behoefte aan DJ’s die ook goed kunnen 
entertainen. Een woordvoerder van 
SWL geeft aan; “Tim is een mooi voor-
beeld, zijn muziekkeuze, voorberei-
dingen en manier van presenteren 
boeit de jeugd en heeft geleidt tot hele 
mooie successen en ongekend hoge 
opkomsten tijdens de disco en interac-
tieve muziek en spelavonden bij o.a. 
&RG-teens en Carnabeats in Lieshout. 
Wij zoeken naar dit soort jonge talen-
ten en hopen deze middels een contest 
( wedstrijd ) te gaan ontdekken”. 

Iedereen kan zich opgeven vanaf 14 
t/m 17 jaar of je nu een jongen of meis-
je bent, voorwaarde is wel dat je in 
Laarbeek woont. We starten met een 
gratis voorronde op 15 januari in de 
jeugdruimte van het dorpshuis Lies-
hout waarvoor men zich moet in-
schrijven via de website van 
SWL/&RG-teens of je belt na werktijd 
met Johan Frenken onder telefoon-
nummer 0499-422620. Ben je tijdens 
de voorronde geselecteerd dan krijg je 
voor een eenmalig bedrag van 25 euro 
een cursus op 4 maandagavonden. DJ 

Ronald leert je de techniek aan en hoe 
je een goede DJ kan worden. Als je na 
4 cursusavonden weet hoe de appara-
tuur werkt volgt er een wedstrijd. Ben 
jij de geschikte talentvolle DJ die zich 
beste DJ mag noemen en in de toe-
komst binnen Laarbeek kan gaan 
draaien! Houd de berichten hierover 
goed in de gaten en/of kijk op www.
welzijnlaarbeek.nl. of www.ener-
gyteens.nl. 

Je vader zegt dat  
Je behekst bent 
vanwege Je handicap

wat kun Je doen?
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Mississippi Delta Brothers   
in de ZINN
Op woensdag 28 december presenteert de ZINN in Nuenen samen met Sun-
ny Blues Nuenen een spetterend optreden van een jonge Eindhovense blues 
band. 
De band bestaat uit vier Eindhovense 
muzikanten. Niek van de Klundert – 
piano, lead vocals, Coos van de Klun-
dert –  guitar, Michiel Mattheijssen – 
bass guitar, Dylan van Meurs – drums, 
backing vocals, Koos Cornelissen – 
guitar. 

Met veel overtuiging brengen zij op 
vernieuwende wijze diverse muziek-
stijlen samen. Hun brede mix van 
Rock ‘n’ Roll, Country, Soul en Blues 
valt het beste te omschrijven als 
Rhythm & Roots. Keer op keer weten 
zij met hun show het dak eraf te knal-
len. Afgelopen jaar hebben ze hun 
tweede CD uitgebracht die zeer posi-
tief ontvangen is en inmiddels in bin-
nen- en buitenland wordt gedraaid. 
Een perfecte show case van het brede 
spectrum dat The Mississippi Delta 
Brothers bestrijken en een aanrader 
voor muziekliefhebbers die zich niet 
laten leiden door een blikvernauwend 
hokjes denken. 

Inmiddels zijn ze een graag geziene 
band in zowel kroegen als op festivals. 
Zo speelden zij op een van de hoofd-
podia van Jazz in Duketown in Den 
Bosch, de Sneekweek, het internatio-
naal bekende muziekfestival Welons 
in Wintelre, het Bevrijdingsfestival 

Wageningen, het befaamde Wilhelmi-
naplein in Eindhoven en zijn ze bijna 
jaarlijks te gast op het Eerselse Bibber-
bluesfestival. Ook waren zij  begelei-
dingsband voor verschillende natio-
nale en internationale artiesten 
waaronder Linda Gail Lewis (USA), 
Stephen Ackles (N) en Mike Sanchez 
(UK). Zij openden de show voor Hans 
Dulfer en stonden tweemaal in het 
voorprogramma van de legendarische 
Jerry Lee Lewis. Kortom men kent het 
klappen van de zweep. Hier kunt u 
weer ouderwets van genieten!!!! 

U vindt de ZINN aan het Park in Nue-
nen!! Woensdag 28 december, aan-
vang om 20.00 uur en de entree is gra-
tis.

Woensdag 28 december, 20.00 uur De Mississippi Delta Brothers in de ZINN





De Bontstraat 84 • SON
0499 - 47 95 08

di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur
za. 10.00 - 17.00 uur

www.dewoondiscounter.eu

Banken  Tafels  Kasten  Stoelen  UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Meubels & Meer
bij

10% EXTRA KASSAKORTING
MEGA EINDEJAARSOPRUIMING

Bijvoorbeeld
Hoekbank Giorno
van € 1695,-
 voor € 995,-

NU € 895,- Extra kassakorting geldt alleen tussen Kerst en Oud & Nieuw

2e Kerstdag 

SHOW!!
Open vanaf 10.00 uur

Autobedrijf Tonnie van der Heijden B.V.
Gerwenseweg 24
5674 SG Gerwen
Tel: 040-2990099

www.beterrijden.nl

SCOREN OP ONZE THEMADAGEN 
TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR?

Alléén op dinsdag 27 december

€ 75,- korting scoren op een colbert
Alléén op woensdag 28 december

€ 40,- korting scoren op een broek
Alléén op donderdag 29 december

€ 35,- korting scoren op een trui of vest
Alléén op vrijdag 30 december

€ 100,- korting scoren op een kostuum
Alléén op zaterdag 31 december

€ 75,- korting scoren op een jack
Nog meer korting scoren???

Noem ons de aktiecode die u vindt op de nieuwspagina 
van onze website en uw kortingsbedrag loopt nog 

verder op aan de kassa.
Vanaf kerstavond is deze aktiecode en het extra 

kortingbedrag te vinden op:

www.crooijmansmannenmode.nl
Aanbiedingen zijn alleen geldig op genoemde dagen 

en m.u.v. basics en nieuwe collectie.

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

www.crooijmansmannenmode.nl

Ski-jassen, Skibroeken en Sweaters

40% TOT
70% KORTING

Sporthuis Zuid wenst u 
prettige kerstdagen en een sportief 2012.

Winkelcentrum Kernkwartier
Nuenen-Zuid, telefoon 2838012
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Kunstagenda
 
Kunsthandel – Galerie Art Dumay & Lijstenatelier Foederer (Park 75)
Tentoonstelling: ‘Brabant en Den Haag uit de doeken. Vriendschappen van Vin-
cent van Gogh verzameld’. Schilderijenspreekuur op zaterdag van 10 tot 17 uur, 
gratis taxatie van schilderijen, etsen en tekeningen.  Openingstijden: maandag 
van 12.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. www.artdumay.nl. Telefoon: 2845208. 

Galerie Bonnard (Berg 41)
Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur. www.gale-
rie-bonnard com. Telefoon: 06-51937205. 

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

Galerie de Kei, Opwettenseweg 74
2e kerstdag een speciale kerstexpositie bij Galerie de Kei is geopend op 2e kerst-
dag en de galerie en kunstsalon heeft een bijzondere kerstexpositie voor u in 
petto. Mooie nieuwe werken van Diazdel treft u aan in onze kunstsalon en in de 
galerie kunt u genieten van een verzamelexpositie van een aantal kunstenaars.
www.galeriedekei.nl

Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen
Een kleurrijke presentatie van winterfoto’s tot en met januari 2012. Ze zijn ge-
maakt door de De FotoWerkGroep van het IVN Nuenen. Deze groep amateurfo-
tografen trekt er elke maand op uit om foto’s te maken van de Nuenense natuur 
in de verschillende seizoenen. Geopend tijdens openingstijden van de biblio-
theek. 

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

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

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

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

Horeca kan rekenen op meer 
gasten dan vorig jaar
Ondanks economische tegenwind, willen Nederlanders onbezorgd genie-
ten in de horeca. De komende kerstdagen willen meer Nederlanders genie-
ten in de horeca. Dat blijkt uit onderzoek van bedrijfschap voor Horeca en 
Catering. Ruim 200.000 Nederlanders zijn van plan om in de horeca tijdens 
de kerstdagen te genieten van een mooi diner. “De Nederlander is crisismoe 
en snakt naar de kerstdagen om verwend te worden en zorgeloos te genieten 
van de gastvrijheid die de horeca biedt”, aldus KHN directeur Lodewijk van 
der Grinten.
In de drie grote steden (20,2%) en Zuid 
Nederland (17,5%) gaan de meeste 
mensen Kerstmis vieren in de horeca. 
Veel restaurants zullen ook op zater-
dag 24 december al het kerstmenu 
serveren, zo blijkt uit een enquête on-
der restaurateurs. De belangrijkste 
trends zijn voor hen verantwoord ge-
nieten en naast het  traditionele kerst-
menu ook de mogelijk-heid tot a la 
carte eten aanbieden. Wild, vlees en 
vis en schaaldieren zullen weer op de 
menu’s worden gepresenteerd van de 
restaurants.

Lang weekend kerst in de horeca
De meeste restaurants zijn geopend 
op beide kerstdagen en verwachten 
ook op de vrijdag en zaterdag gasten te 
ontvangen die in een romantische 
kerstsfeer zorgeloos willen genieten in 
de horeca. Opvallend is dat dit jaar 
meer Nederlanders wat langer wach-
ten met reserveren als voorgaande ja-
ren en dat in Oost Nederland de mees-
te mensen al hebben gereserveerd. 
Van de Nederlanders die vorig jaar 
ook in de horeca kerst hebben gevierd, 
heeft 44,2% ook voor dit jaar weer ge-

boekt en 21,9% is nog van plan dat te 
gaan doen. 

Verantwoord en Veilig genieten
Steeds meer restaurants bieden een 
arrangement aan waarbij de gast na 
het diner kan blijven slapen in een ho-
tel. Ook de inzet van de BOB-campag-
ne zal onder de aandacht zijn van res-
taurateurs om gasten veilig naar huis 
te laten reizen. Restaurateurs gaan 

Zwamavonden in 
Gerwen
 
Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zater-
dag 18 februari vinden in Gerwen 
weer de beroemde zwamavonden 
plaats. Het belooft weer een veelbe-
lovend programma te worden, vol 
met dans, muziek, gezwam en 
geleuter. 

Om iedereen een gelijke kans te ge-
ven, vindt er een voorverkoop van 
toegangskaarten voor deze avonden 
plaats op woensdag 4 januari, van 
20.00 uur tot 21.00 uur in ’t Huysven 
aan de Huikert in Gerwen. Hier kunt 
U maximaal 4 kaarten per persoon ko-
pen.
 
Vanaf vrijdag 6 januari zijn de kaarten 
verkrijgbaar bij de normale verkoop-
adressen, Cafetaria Heuvelplein in 
Gerwen en BodyBrand in Nuenen

‘BrabantDoc’
Vanaf tweede kerstdag tot en met 30 
december zendt Omroep Brabant 
onder de noemer ‘BrabantDoc’ elf 
documentaires uit. Alle documen-
taires zijn gemaakt door Brabantse 
filmmakers en gaan over Brabant of 
Brabanders.

Van de elf documentairefilms komt 
een aantal voort uit de filmwedstrijd 
Brabantse Beauties. Voor deze film-
wedstrijd daagt Omroep Brabant jaar-
lijks Brabantse filmmakers uit om met 
een goed idee voor een documentaire 
te komen. Een deskundige jury onder 
leiding van Monique van de Ven be-
paalt vervolgens welke ideeën mogen 
uitgroeien tot een film. Deze filmma-
kers krijgen van Omroep Brabant een 
startkapitaal en producent toegewe-
zen. Tijdens BrabantDoc worden de 
eerste winnaars waarvan de film af is 
uitgezonden. 
De aftrap van BrabantDoc is op twee-
de kerstdag met maar liefst vier ver-
schillende documentaires. Daarna zal 
BrabantDoc tot en met vrijdag 30 de-
cember elke dag tussen 21.30 en 22.30 
uur worden uitgezonden met afhan-
kelijk van de lengte één of twee docu-
mentaires.
Meer informatie en uitzendtijden 
kunt u vinden op omroepbrabant.nl/
brabantdoc.

Dropping veldkei Liberation 
Route 
Op dinsdag 20 december is bij de Willem Hikspoorbrug aan de Soeter-
beekseweg in Nuenen een veldkei gedropt van de Liberation Route Brabant. 
Deze veldkei markeert een bijzondere plek ten tijde van de bevrijding in 
1944. 
Vanaf 1 januari 2012 kunnen wande-
laars met behulp van hun mobieltje 
een hoorspel beluisteren over de ge-
beurtenissen die zich tijdens de be-
vrijding op deze plek afspeelden.
De Willem Hikspoorbrug is de brug 
waarover de Duitsers een tegenaanval 
wilden doen richting Son. Daar waar 
de geallieerden een Baileybrug gelegd 
hadden. Willem Hikspoor vertelde 
aan de Duitsers, dat deze brug het ge-
wicht van hun tanks niet kon dragen.
Tegen de leuning van de Willem Hik-
spoorbrug over de Dommel hangt nog 
altijd een bord met het volgende op-
schrift: “God spaarde ons ongedacht, 
door deze zwakke brug, Haar zwak-
heid was haar kracht, hier moest de 
vijand terug”

Liberation Route is de route die de ge-
allieerden in september 1944 volgden 
tijdens de bevrijding van Europa. 
Hoewel de gevolgen van WOII tien-
tallen jaren merkbaar bleven in het da-
gelijks leven, zijn ze langzamerhand 
steeds minder zichtbaar geworden. De 
betekenis is er echter niet minder om.
De grote veldkei aan de Soeterbeekse-
weg is er een van 25 in Brabant. Vanaf 
1 januari zijn er ook hoorspelen te be-
luisteren bij veldkeien in Best, Berg-
eijk, Bernheze, Bladel, Boxmeer, Eind-
hoven, Grave, Landerd, Lommel (BE), 

Oss, Schijndel, Sint Oedenrode, Son & 
Breugel, Uden, Valkenswaard, Veghel, 
Veldhoven en Waalre. Meer informa-
tie, ook over bevrijdingsroutes in an-
dere regio’s, op www.liberationroute.
com. 

Wie wordt de nieuwe 
secretaris van PVGE Nuenen
De PVGE is op zoek naar een man of vrouw die de interessante functie van 
secretaris op zich wil nemen.

De PVGE Afdeling Nuenen (voorheen 
de Philips Vereniging van Gepensio-
neerden Eindhoven e.o.) is een open 
vereniging voor senioren. Anders dan 
de vroegere naam doet vermoeden is 
het lidmaatschap van de vereniging 
niet voorbehouden aan ex-Philips me-
dewerkers, iedereen kan lid worden, 
ook al heeft men niet bij Philips ge-
werkt. 

De PVGE Nuenen is een moderne se-
niorenvereniging die volop in het le-
ven staat. De vereniging maakt ver-
nieuwende activiteiten voor en door 
haar leden mogelijk. Zij behartigt de 
belangen van haar leden en heeft con-
tacten met overheden en andere (seni-
oren)organisaties. De vereniging is 
toegankelijk voor iedereen van 50 jaar 
en ouder. In Nuenen zijn inmiddels 
825 mensen lid.
 
De PVGE afdeling Nuenen omvat het 
gebied van: Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind. De PVGE is een 
ouderenorganisatie die als doelstelling 
heeft:
Belangenbehartiging op het gebied 
van: Wonen, Welzijn en Zorg.
Reizen: Dagreizen en Meerdaagse rei-
zen; 
Educatief: Lezingen, Scholing, Muse-
umbezoek, Beleggen, Computer; 
Recreatief: Wandelen, Fietsen en 
Sport, Bloemschikken en Koken.
Belangenbehartiging zowel financieel 

als op het terrein van Welzijn, Wonen 
en Zorg, lokaal, regionaal en natio-
naal, voor iedereen die niet meer ac-
tief deelneemt aan het arbeidsproces 
en zijn/haar levenspartner.

De functie
Het mooie van de functie van secreta-
ris is de betrokkenheid bij alle aspec-
ten van de Afdeling. Dit is besluitvor-
ming, maar ook vaak uitvoering en 
besluiten aan anderen meedelen. Je 
bent als het ware de brievenbus van de 
Afdeling. Correspondentie gaat steeds 
meer via email, dus een computer is 
nodig. 

De secretaris maakt deel uit van het 
dagelijks bestuur en vertegenwoordigt 
met de andere leden de Afdeling naar 
buiten. Hij/zij maakt verslagen van de 
vergaderingen. Vergaderingen zijn 2x 
per maand en 1x per maand vertegen-
woordiging in ONO (Overleg Nue-
nense Ouderen). 

Het lijkt nogal wat en het is ook niet 
gering. Maar de secretaris staat mid-
den in de ontwikkelingen van de PV-
GE en de Nuenense Senioren, en dat 
geeft veel voldoening. Voor meer in-
formatie kan contact worden opgeno-
men met: Ton Touw, waarnemend se-
cretaris, tel. 2834172 of Frits Sisselaar, 
voorzitter, tel. 2833054. Voor algeme-
ne informatie http://www.pvge-nue-
nen.nl.

meer werken met groenten en kijken 
ook naar duurzame gerechten. Daar-
bij zijn streekproducten een trend 
voor de komende Kerstmenu’s. Ook is 
er steeds naast wildgerechten, steeds 
meer aandacht voor vege-tarische ge-
rechten. Deze trends zijn terug te vin-
den in de keukens van de gehele res-
taurant-sector.

Chinese restaurants
Een aantal restaurants levert ook 
maaltijden, die thuis eenvoudig klaar 
te maken zijn. Dat is een trend die ook 
dit jaar populair is. De meeste Chinese 
restaurants verwachten in hun wok-
restaurants en all-you-can-eat restau-
rants veel gezinnen en families die in 
meerdere shifts terecht kunnen. De 
Chinese restaurants hebben al in no-
vember gezamenlijk een speciaal 
kerstreceptenboek voor hun koks sa-
mengesteld. Het Chinese traditionele 
karakter van de gerechten is aangepast 
aan de westerse manier van eten.

Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

Depressie in december 
De decembermaand  roept heel wisselende gevoelens en gedachten op bij mensen. 
Velen vinden Sinterklaas en Kerstmis  reuze gezellig en momenten van fijn samen-
zijn met geliefden, familie en vrienden. 

Maar voor anderen is het niet zo’n plezierige tijd. De decemberfeesten zijn soms 
pijnlijk voor mensen die een dierbare hebben verloren, voor mensen die mooie 
herinneringen hebben aan tijden die nooit meer terug komen. Het gemis voelt in 
december schrijnender dan “normaal”.  In mijn praktijk merk ik dat ook mensen 
die omringd zijn door velen die hen liefhebben, zich in deze tijd soms toch somber 
voelen. Zij zijn niet alleen, maar wel eenzaam. Ook kan december een naar gevoel 
oproepen bij mensen die juist minder fijne herinneringen aan de sinterklaas- en 
kerstfeesten van vroeger hebben.
. 
Zoals bij een 48-jarige patiënt. Ieder jaar begonnen zijn depressieve klachten be-
gin november. Achteraf begreep hij dat het rond de tijd was dat de Sint in het land 
zou aankomen. De klachten waren half maart weer “als vanzelf ” verdwenen. Bij 
nadere analyse bleken deze te worden veroorzaakt door de opduikende gedachten 
aan de vervelende sfeer die hij thuis als kind had meegemaakt. Waarvan de nare 
herinneringen in de sint- en kersttijd juist weer opdoken. 
Mensen met depressieve klachten hebben vaak onprettige dingen meegemaakt 
waar ze jaren later nog last van kunnen krijgen. Depressieve klachten uiten zich 
vaak in de vorm van somberte, slapeloosheid, concentratieverlies, nergens toe 
kunnen komen en nergens plezier meer aan beleven. 
Mensen met depressieve klachten blijken vaak een tekort te hebben aan de li-
chaamseigen stof serotonine. Serotonine is een zogenaamde neurotransmitter. Se-
rotonine zorgt voor een goede communicatie tussen cellen in de hersenen. Als we 
een tekort aan die stof hebben, dan kunnen we aan depressieve stemmingen gaan 
lijden. Uit westers wetenschappelijk onderzoek blijkt dat acupunctuur de aan-
maak van serotonine stimuleert. Ook blijkt acupunctuur de aanmaak van de li-
chaamseigen stof adrenaline te kunnen verhogen. Door de natuurlijke toename 
van beide stoffen gaan mensen met depressieve klachten zich minder somber, 
neerslachtig en futloos voelen. 
Al een aantal jaren gebruikte hij antidepressiva. Deze gaven hem echter veel bij-
werkingen.
Drie jaar geleden startten we de behandelingen in oktober en bouwden de antide-
pressiva af, in samenspraak met zijn huisarts. De effecten lieten niet lang op zich 
wachten. Hij sliep weer door. Ook begon hij zich overdag beter te voelen. Hij begon 
weer dingen te ondernemen en plezier in het leven te krijgen.  We stopten de be-
handelingen eind maart omdat hij weer helemaal de oude was. Hij komt nu ieder 
najaar terug voor driewekelijkse “onderhoudsbehandelingen”. Het gaat goed met 
hem met zijn gezin en zijn werk.

Wanneer 

meningen 

verschillen 

als de 

noord- en 

zuidpool,

dan liggen 

er nog 

heel veel 

mogelijkheden 

tussenin.
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Laatste kienavond 
Maandagavond 19 december was het voor de laatste keer dat Noud Leen-
ders als kienomroeper zijn taak mocht uitvoeren. 

Helaas moet de club om gezondheids-
redenen van één van de oprichters, Jan 
de Louw, stoppen met het verzorgen 
van de gezellige kienavonden in Feest-
centrum Berkenbosch aan de Opwet-
tenseweg in Nuenen. 

Reeds 40 jaar geleden is Jan de Louw 
begonnen met deze unieke en gezelli-
ge avonden. Kort daarna zijn Noud 
Leenders en de reeds overleden Toon 
Dekkers aangesloten om deze avon-
den tot een succes te maken. Kienen 
voor de gezelligheid en voor geldprij-
zen maar zeker ook voor de verenigin-
gen in het dorp. Het geld dat overbleef 
na het uitbetalen van de prijzen ging 
naar de plaatselijk dans- muziek- of 
sportvereniging.

Voorheen zat de club in de Stad van 
Gerwen in het centrum van Gerwen. 
Omdat dit pand gesloopt moest wor-
den, zijn de kieners ongeveer 12 jaar 
geleden, mede dankzij Tonnie van der 
Heijden, in zaal Berkenbosch terecht 
gekomen. De avonden begonnen om 
19.30 uur maar vele gasten waren al 
om 18.30 uur in de zaal aanwezig, 
voorzien van hun eigen chips of bor-
relnootje om de avond lekker door te 
komen. 

In het verleden kwamen ongeveer 120 
mensen bij elkaar om deze avond sa-
men door te brengen. Helaas door het 
rookverbod ligt het aantal de laatste 
jaren rond de 50 of 60 man of vrouw. 
Laten we zeggen “vrouw” want tijdens 
de laatste avond waren er 67 mensen 

aanwezig waarvan 3 mannen. Of dit 
feit aan de kienomroeper met zijn ge-
vatte en grappige opmerkingen ligt, of 
aan het mooie pak van hem, laat ik 
graag in het midden maar aan het en-
thousiaste gezelschap te horen heeft 
hij succes. 

Niet alleen mensen uit Gerwen, Ne-
derwetten of Nuenen maar ook Eind-
hovenaren, mensen uit Son en uit Oir-
schot weten de kienavond te 
waarderen. De jongste aanwezige is 39 
jaar en de oudste 87 jaar, met recht 
kan men dus spreken van een activi-
teit voor jong en oud. Ook heeft bijna 
elke speler zijn of haar eigen plekje in 

De kunst van het leven is zo met elkaar 
om te gaan, dat we het beste in onszelf 

en in de ander naar boven  halen.

Thuis

19 december 2011: de laatste kienavond in zaal Berkenbosch.

de zaal en is het moeilijk om daar van 
af te wijken. 

De eigenaren van zaal Berkenbosch, 
Mieke en Kees Clerkx en Ton van Lint 
geven aan dat ze het erg jammer vin-
den dat een dergelijke avond ophoudt 
te bestaan. Niet alleen omdat nu de 
maandagavond niet bezet is maar ze-
ker ook voor de gezelligheid die in de 
zaal hangt. Dat geeft hen veel voldoe-
ning en ze verzorgen deze avonden 
met veel plezier. Op deze laatste kien-
avond maken ze gratis hapjes en geven 
ze samen met de kienorganisatie een 
aardigheidje weg om alle aanwezigen 
een aandenken aan deze leuke avon-
den mee te geven. 

Helaas is op 19 december 2011 het 
doek voor de kienavonden gevallen. In 
de zaal was het af en toe muisstil, alsof 
de mensen de tijd wilden rekken……

Wie wordt de nieuwe 
jeugdburgemeester?
In het afgelopen jaar heeft Nuenen voor het eerst een jeugdburgemeester 
gehad. Dat was Floor Gehrels. Pas nog in het nieuws bij de onthulling van 
de leuke ontwerpen op de prullenbakken in het Parkstraat en op het Van 
Goghplein. 

De ambtstermijn van een jeugdburge-
meester loopt van Koninginnedag tot 
Koninginnedag en daarom is het 
Oranje Comité nu op zoek naar een 
nieuwe jeugdburgemeester. 
De exacte wensen en taken die horen 
bij een jeugdburgemeester en de solli-
citatieprocedure worden in januari 
2012 bekend gemaakt. Het is wel goed 
om te weten dat het Oranje Comité al-
le kinderen in staat stelt om te sollici-
teren, maar je moet wel in Nuenen, 
Gerwen of Nederwetten wonen en in 
groep 7 of 8 zitten. Het maakt niet uit 
op welke school je zit. Verder moet je 
twee vriendjes of vriendinnetjes heb-
ben die samen met jou in de rol van 
jeugdburgemeester en wethouder een 
jaar lang op willen trekken. 

Aanleg vrije busbaan leidt niet 
tot eensgezindheid
Door Gerrit van Ginkel

De aanleg van een nieuwe HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) baan 
tussen Nuenen en Eindhoven vormde tijdens de raadsvergadering van 15 
december j.l. weer voor de nodige discussie. Vooral de VVD was zeer kri-
tisch en pleitte voor een eenvoudige variant die wel een dorps karakter had.

De variant die nu voorlag kost de Ge-
meente 3,2 miljoen Euro maar heeft 
wel heel veel rotondes en verkeersplei-
nen. Volgens het huidig ontwerp komt 
er een groot verkeersplein vanaf de 
Parkstraat tot aan de Geldropsedijk. 
De VVD stelde als eis dat alle verkeer 
van Nuenen-Zuid via de Vallestap de 
Europalaan en de Parkstraat moeten 
kunnen bereiken. Ook vanaf de 
Geldropsedijk moet het mogelijk blij-
ven links en rechts de Europalaan op 
te rijden. Dat kan met simpele roton-
des, volgens de partij zodat met ver-
keersregelinstallaties de voorrangsaf-
handeling van het busverkeer toch een 
HOV kwaliteit overblijft die veel 
goedkoper is.

Feit blijft natuurlijk dat Nuenen dicht-
slibt zoals iedereen ’s- morgens en ‘s-
avonds  kan constateren als hij Nue-
nen in of uit wil. Tel daarbij op dat 
Eindhoven van plan is de Soeter-
beekseweg vanuit Eindhoven af te 
sluiten en dat de Opwettenseweg ver-
keersluw gemaakt zal worden, dan is 
het duidelijk dat er iets moet gebeu-
ren. Een alternatief voor de fileproble-
men is hoogwaardig openbaar vervoer 
dat iedere 3 minuten een bus levert die 
naar het station van Eindhoven rijdt. 
Daarvoor zullen offers gebracht moe-
ten worden, zowel in ruimte als in 
geld. Daarbij komt ook nog eens de 
aanwas van Nuenen-West.
Vandaar dat een intentieovereen-
komst om op korte termijn tot over-
eenstemming te komen met de Ge-
meente Eindhoven en het SRV een dag 
later een logische vervolgstap werd, 
ondanks het verzet van de VVD. De 
door hen ingediende amendementen, 

soms met steun van De Combinatie, 
haalden het niet.
Om alles tot de juiste proporties terug 
te brengen zei Theo van de Tillaart 
van het CDA: ”We moeten beslissen 
over een ontwerp HOV en een visie 
over een structuurplan. Dat dient uit-
gewerkt te worden. We moeten wel de 
kansen via de HOV aangrijpen met de 
subsidies die daar voor staan”.

Kerstcadeau tips en extra 
koopavond Vincentre
Het  Vincentre is perfect voor een middagje uit met bezoek of een aanrader 
voor toeristen. Maar heeft u er wel eens aan gedacht om hier uw kerstinko-
pen te doen? Het assortiment is groot, uniek  en exclusief. Voor deze gele-
genheid een extra koopavond op vrijdag 23 december van 17.00 - 21.00 uur. 

Speciaal voor het Vincentre zijn er 
unieke artikelen ontwikkeld. Bijvoor-
beeld de presse-papier met het Her-
vormde Kerkje erop, vingerhoedjes 
voor de verzamelaar en 3 soorten Van 
Gogh wijn -feestelijk verpakt. Het re-
cent ontwikkelde Entreebewijs is ook 
een origineel cadeau.
Het uitgebreide winkelassortiment 
bestaat  uit ‘fleurige’  van Gogh artike-
len.  Van  mooie porseleinen mokken, 
espressosets met bijpassende servet-
ten en een koekschaal kunt u zelf een 
mooi cadeaupakket samenstellen. 
Boeken voor zowel kinderen als vol-
wassenen, agenda’s en verjaardagska-
lenders zijn allemaal in de stijl van 
Vincent van Gogh. En als u het dan 

nog niet weet biedt de VVV-bon of 
bioscoopbon uitkomst. De winkel is 
van dinsdag tot en met zondag van 
10.00 - 17.00 uur geopend. 

Station 
Charlotte

I.v.m. de feestdagen heeft 
Station Charlotte op zater-

dag 24 en 31 december geen 
programma. Op zaterdag 7 
januari 2012 is er weer een 

programma.

Gewijzigde 
openingstijden 
Weverkeshof

De openingstijden van de 
Dorpsboerderij Weverkeshof 

tijdens de feestdagen:
 

Zaterdag  24 december - 
geopend tot 16.00 uur.

Zondag 25 december - vanaf 
14.00 uur  geopend tot  16.00 

uur.
Maandag 26 december - 

vanaf 14.00 uur  geopend 
tot  16.00 uur.

Zondag 1 januari - vanaf 14.00 
uur geopend tot  16.00 uur.
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

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

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

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

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

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

KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUUrSTeeN - grAfwerKSPeCIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

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

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

kerkberichten

Uit d’n hoek…

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 
Weekenddiensten
Zaterdag 24 december 17.00 uur:
Nachtmis, gezinsviering met kin-
derkoor,  voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker dhr. P. ten 
Hacken.
Zaterdag  24 december 19.30 uur: 
Nachtmis, Eucharistieviering, Gerwens 
gemengd koor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zaterdag  24 december 22.00 uur: 
Nachtmis, Eucharistieviering, paro-
chiekoor, voorgangers  pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker dhr. J.
Deckers.
Zaterdag  24 december 24.00 uur: 
Nachtmis, Eucharistieviering, Jocanto, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker dhr. P. ten Hacken.
Zondag  25 december 08.30 uur: Her-
dertjesmis, woord en communiedi-
enst, volkszang, voorganger dhr. J. 
Deckers. 
Zondag  25 december 09.30 uur: 
Dagmis, Eucharistieviering, Gregori-
aans koor, voorgangers pastor S. 
Kuypers en pastoraal werker dhr. J.
Deckers
Zondag 25 december 11.30 uur:
Dagmis, Eucharistieviering, Nuenens 
mannenkoor,  voorgangers pastor J.
Vossenaar en past.werker J. Deckers
Maandag  26 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering, Brassband, voorgang-
er pastor J. Vossenaar.
Zaterdag 31 december 19.00 uur; 
Oudjaar, Oecumenische gebedsdienst,  
kerkelijk centrum De Regenboog.

Misintenties
Zaterdag  24 december 17.00 uur:
Leo en Doortje Mesman-van der Lin-
den. 
Zaterdag  24 december 19.30 uur: 
Pastoor Jan van Oosterhout; Pastor 
Henk Gerrits; Tiny van der Meulen-
Bunthof; Overl. ouders Frits en Ria 
Verstappen-de Weerd; Machiel van 
Stokkom  (vanw. vrienden); Ben Weick 
(vanwege sterfdag); Ben en Adrie van 
der Wielen-Karremans; Bert van Ke-
menade; Rony Beekmans-Janssens; 
Berend en Ans Scholtens; Ad Poulis-
sen; Overl. ouders Poulissen-Harweg; 
Huub Smeets; Piet Keeris; Theo 
Keeris; Dory Hiemstra-Keeris; John 
Vermeulen.
Zaterdag 24 december  22.00 uur: Pas-
toor Jan van Oosterhout; Pastor Henk 
Gerrits; Mia van de Akker-de Rooij; 
Susanne Raijmakers-van de Akker; 
Rob van den Akker; Overl.ouders van 
Liempd-Scheepers; Piet Roijakkers; 

Huub van den Nieuwenhof; Kees van 
Ginneken; Harrij van der Velden; Al-
bert en Riek van Hienen-Kosterman; 
Gerd en Riek Dirksen-van Hienen; 
Henk de Ridder; Wil Verhagen; Albert 
Gruijters (vanw. sterfdag); Louis van 
der Linden; Wil van Geloven; Vader 
en moeder Van Geloven; Tante Leny 
en ome Christ; Vader en moeder Men-
ken; Papa en mama Van den Broek; 
Door Kortstee-Ramaaker.
Zaterdag 24 december  24.00 uur: Pas-
toor Jan van Oosterhout; Pastor Henk 
Gerrits; Overl. ouders Sulèr-Vennix; 
Overl. ouders Heesakkers-Tournooy.
Zondag 25 december 08.30 uur: 
Rony Beekmans-Janssens. 
Zondag 25 december 09.30 uur: 
Pastoor Jan van Oosterhout; Pastor 
Henk Gerrits; Noud van Rooij; Riek 
Sanders; Overl.ouders Sanders-de 
Greef; Adrianus Schenkels; Jos Jans-
sen.
Zondag 25 december 11.30 uur: 
Pastoor Jan van Oosterhout; Pastor 
Henk Gerrits; Martien en Dora Ja-
cobs-van Berlo; Overl.familie van Ber-
lo; Giny Linders; Louis Klaversma; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelin-
gen; Kitty Smulders-Janssen; Mientje 
van Rooij-de Greef; Jan van de Ven; 
Mariet de Greef-Arts; Thieu Gijzen; 
Tinus van Gils; Wim van Rooij; Fred 
van  Seeters.
Maandag 26 december 10.00 uur: Sjef 
van der Linden; Jan en Gusta Swinkels-
Veldkamp; Hans Strijbosch; Noud van 
Rooij; Harrie en Lena Renders. 

Op 2e kerstdag van 14.00 tot 16.00 
uur is de kerk geopend voor bezoek 
aan de kerststal.

Gezinsviering H. Clemenskerk Nue-
nen  vrijdag 24 december 2010
De Herders ontdekken als eerste het 
kindje Jezus.

In de gezinsviering op kerstavond 
gaan we met de kinderen op zoek naar 
kindje Jezus. 
We vinden samen alle dieren en 
mensen die deze avond erbij waren! 
Kom gezellig met je (groot-)ouders, 
want het wordt een bijzondere viering 
in het donker…
De viering is geschikt voor alle kin-
deren waarbij we wel op de hulp van 
de ouders rekenen.

De viering is vrijdag 24 december 
2010 om 17.00 uur. Het kinderkoor 
verzorgt de muzikale omlijsting. U 
bent van harte welkom in de H. Cle-
menskerk aan het Park

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 24 december, 19.00 uur: 
Nachtmis, gezinsviering, pastor F. 
Groot
Zaterdag 24 december, 21.00 uur: Jon-
gerenviering, woord- en communie-
dienst met Jocanto, voorganger pas-
toraal werker dhr. P. ten Hacken.
Zondag 25 december, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, Parochiekoor, voor-
ganger pastor F. Groot
Maandag 26 december 2011, om 10.00 
uur alleen een Eucharistieviering in 
Nuenen. 

Misintenties
Noud van Rooij; Frans Waterschoot; 
Ben van den Hurk; Toon van Lierop; 
Vincent de Vries; André van der Maat; 
Netty de Groot-Stoop; Piet Schuts; 
Ben Schuts; Marcia Schuts; Martien 
de Louw; Fam. Jansen-Bekkers; Bert 
en Marie Maas; Toon Maas; Gerard 
Maas; Hannes en Hanne Maas-Sinten; 
Fien van der Sande-Verhagen; Maria 
Vroenhoven-Sanders; Toon en 
Lies van der Heijden; Riek van der 
Putten-Sanders; Overleden ouders 
Nard en Fien van de Sande

en overleden kinderen; Harrie van 
Erp; Hein Engels; Overleden fam. van 
Dijk-Engelen.

Mededeling 
In tegenstelling tot hetgeen in “Paro-
chienieuws” staat begint de eerste eu-
charistieviering op zaterdag 24 de-
cember om 19:00 uur in plaats van 
18:30 uur

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zaterdag 24 december, 18.30: Woord- 
en communiedienst, gezinsviering 
van de schoolkinderen, voorganger 
pastoraal werker dhr. J.Deckers en 
leden van de werkgroep.
Zaterdag 24 december, 21.00 uur: Eu-
charistieviering met Enodekoor, voor-
ganger pastor S.Kuypers
Zondag 25 december, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, Parochiekoor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar
Tweede Kerstdag, maandag, 26 de-
cember 2011, om 10.00 uur alleen een 
Eucharistieviering in  Nuenen

Misintenties 24 en 25 december 2011
Wim en Riek Hoeks,Vader en Moeder 
Lie,Jos van Esch, Dook van den Hurk, 
Harrie Verschuuren, Thijs Migchels, 
Ad Teunisse en familie, Frans Saris, 
Antoon Snijders, Adrianus Smits en 
Christina Smits-Renders, Piet Coolen.

Mededelingen 
In onze parochie is gedoopt Annema-
rie Teunisse, Soeterbeekseweg 36. Wij 
wensen de familie van harte proficiat 
en veel geluk.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zaterdag 24 december, 19.00 uur: 
kinderkerstfeest. Voor en door kin-
deren wordt de musical “de Sterren-ki-
jker” opgevoerd. Voorganger: P. Flach. 
Alle kinderen vanaf 3 jaar welkom.
22.30 uur: Kerstnachtdienst. Voor-
ganger ds. C. Crouwel. Medewerking 
van het projectkoor o.l.v. Paul Weij-
mans.
Zondag 25 december, 10.00 uur: Ker-
stmorgenviering. Voorganger: ds. C. 
Crouwel. Medewerking van Cantabi-
le, o.l.v. Jelle Everhardus
Elke donderdag is er van 10.00-12.00 
uur Open Huis. U kunt hier gewoon 
binnenlopen voor een kop koffie.

Kinderkerstfeest
in kerkelijk centrum ‘de Regenboog’,  
Sportlaan 5 in Nuenen. Met de kerst-
musical “de Sterrenkijker”. Gemaakt 
door kinderen – voor kinderen.
Iedereen vanaf 3 jaar is van harte wel-
kom op zaterdag 24 december om 
19.00 uur.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpius x.nl
 
Latijnse Heilige Mis
Donderdag 22 december: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 23 december: 7.15 uur Heilige 
Mis.
Zaterdag 24 december: Vigilie van 
Kerstmis, 8.30 uur Heilige Mis, 23.00 
uur kerstwake.
Zondag 25 december: Hoogfeest van 
Kerstmis, 00.00 uur Nachtmis, 9.45 
uur Dageraadsmis, 10.30 uur Dagmis
Maandag 26 december: Tweede Kerst-
dag, 10.30 uur Hoogmis.
Dinsdag 27 december: 18.30 uur Hei-
lige Mis.
Woensdag 28 december: 7.15 uur Hei-
lige Mis.
Contactadres: Priesterbroederschap 
Sint Pius X, Pater Carlo de Beer, Heu-
vel 23 
5674 RR Nuenen/Gerwen, tel.:  040-
283 45 05, fax : 040-283 71 17, e-mail: 
c.debeer@stpiusx.nl

  

Bart de Ligt

Als je vanuit het centrum de Vincent van Goghstraat in gaat en dan de 
laatste straat links, richting de Beekstraat, staat op het straatnaambord te 
lezen: Bart de Ligtstraat. Dominee te Nuenen c.a. 1910-1916, vredesacti-
vist.
 De naam kende ik alleen van het straatnaambordje. Door een ar-
tikel van Roland van Pareren in de Drijehornickel, het blad van de heem-
kundekring, kwam Bart de Ligt (1883-1938) weer onder mijn aandacht. 
100 jaar geleden was hij actief in Nuenen. De Vredehof, een zijstraat, is ver-
noemd naar zijn bekendste werk, Vrede als Daad.
 Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd De Ligt door het militair ge-
zag uit het in staat van beleg verklaarde Zuiden verbannen. Waarschijnlijk 
door een toespraak in Eindhoven waarin hij tegen de schenen van wat 
generaals aan schopte. De Ligt was tegen oorlog, geweld en de uitwassen 
van het kapitalisme en riep op tot dienstweigering, demobilisatie en ont-
wapening. Volgens hem kon de mens vanuit de eigen geestkracht de sa-
menleving veranderen. Hoe actueel.
 De twee bekendste Nuenenaren, kunstenaar Van Gogh en vre-
desactivist De Ligt, waren protestant. Vreemde eenden in de katholieke 
bijt. Nuenense vrijdenkers, binnen een paar jaar verdwèrst. En allebei 
werd hen het leven onmogelijk gemaakt. Van Gogh door de geestelijke, 
De Ligt door de militaire overheid.
 Er is niet veel veranderd. Afwijken mag, mits binnen grenzen.

Edwin Coolen

Wij wensen de familie en naaste omgeving van 

Francine van Oijen-van Vlerken

en haar collega's bij Jan Linders veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Kinderen, begeleiders en ouders

Club Sam

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder mens.

Met veel verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze 
waarop hij zijn strijd heeft gestreden, delen wij u mede dat in zijn 
vertrouwde omgeving is overleden mijn lieve man, ons pap en opa

Jan Schafrat
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van

Riek Schafrat-Verkuijlen
* Nuenen, 22 maart 1930                       † Nuenen, 18 december 2011

 Riek Schafrat-Verkuijlen

 Theo 
  Aäron

 Lizet en Mario
  Isa, Indy

 Ad en Rianne

 Henri en Kitty
  Iris

Lindenhof 48
5671 GM  Nuenen

U kunt persoonlijk afscheid van Jan nemen op donderdag 22 december 
tussen 17.45 en 18.30 uur in uitvaartcentrum Van der Stappen, 
Spaarpot Oost 2 te Geldrop. 

De avondwake vindt plaats op vrijdag 23 december om 19.00 uur in 
de H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen. 

De uitvaartdienst voor Jan wordt gehouden op zaterdag 24 december 
om 10.30 uur in eerdergenoemde kerk. Aansluitend zal de crematie-
dienst plaatsvinden in de aula van het crematorium te Heeze, 
Somerenseweg 120. 

In plaats van bloemen, kunt u een gift doen aan het Astmafonds (COPD) 
waarvoor collectebussen aanwezig zijn bij het condoleanceregister in 
de kerk. 

Sloop gebouwen Kloostertuin
De gemeente wil de panden in de Kloostertuin gaan slopen. De aanleiding 
daarvoor is het feit dat er veel vernield is, in combinatie met de aanwezig-
heid van asbest in de gebouwen. Het college heeft daarom op 15 december 
besloten de panden zo snel mogelijk te slopen en niet te wachten tot de 
bezwarentermijn (3 januari 2012) is verstreken.

De vereniging bewoners Nuenen-cen-
trum (VBCN) heeft tegen het besluit 
bezwaar ingediend. Tegelijk heeft men 
de rechter gevraagd de gemeente te 
verbieden de sloop uit te voeren in af-
wachting van de procedures. De VB-
CN vindt dat eerst bekeken moet wor-
den hoe met name de voormalige 
kleuterschool (huisnummer 6) komt 
uit een evaluatie van de architectoni-
sche en cultuurhistorische waarde van 
de gebouwen.

De gemeente vindt een dergelijke eva-
luatie niet nodig. De gemeente heeft 
voor haar monumentenbeleid in 2008 
een inventarisatie gemaakt van gebou-
wen die mogelijk van cultuurhistori-
sche waarde zouden kunnen zijn. Daar 
stond geen van de gebouwen op de 
Kloosterstraat op. De gemeente vindt 
dan ook dat er geen reden is om te ver-

moeden dat de gebouwen behouden 
zouden moeten blijven.

De voorzieningenrechter heeft afgelo-
pen week uitspraak gedaan en wijst 
het verzoek om voorlopige voorzie-
ning af.

Elke relatie 

heeft zijn 

eigen 

balans.



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.

●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar            www. autoschadesmits.nl

COLLSE HOEFDIJK 25, 5674 VL NUENEN Tel. 040-2837774

Albert Schepers
Veiligheid & Comfort
Openingsaanbieding 

tot 31-12-2011
Best geteste kluis door 

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

is verhuisd naar

Pand Egas
Ruysdaelbaan 9b

5613 DX Eindhoven
info@albertschepers.nl
040 - 284 00 53
DIEF IS KANSLOOS!

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

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

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

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

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

WIJ VERHUREN 
BOXEN VOOR 

TIJDELIJKE
OPSLAG

Lieshout
INFO: 06 - 53 86 35 12

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

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

V E R R A S S E N D 
K O M P L E E T !        
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

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

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

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

p r i n t  e n  d r u k

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

  Posters                  Flyers          Visitekaartjes        Canvasprints        Kaarten

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

Boekjes

Briefpapier

Brochures full colour

CAD prints/Bouwtekeningen

Enveloppen

Flyers

Kaarten

Posters & Canvas A3 tot A0

Prints Kleur & Zwartwit

Visitekaartjes

Web to Print artikelen Web to Print 

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

VERKEERSSCHOOL

Sinds 1955

NIEUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

Rijopleidingen
 • Auto
 • Automaat
 • E achter B
 • Bromfi ets
 • 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

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.

De afdeling Amnesty 
Nuenen wil iedereen dan-
ken die 10 december heeft 
stil gestaan bij Amnesty. 

Te koop of te huur ge-
vraagd:  1 hectare (of 
meer) grond, omgeving 
Gerwen. 06-25088243.

Te koop: Prachtige pups  
3 reutjes, kruising Berner, 
Sennen en Leonberger. Ge-
boren op 6 nov. 2011. Inte-
resse 040-2841173.

Schilderles bij Julienne 
Warrink.  (Weer) fijn schil-
deren met olieverf? Vanaf 
januari enkele vrije plekken 
op dinsdag- en woensdag-
ochtend. Bel 040-2838884.

Zit je niet lekker in je vel? 
Leer je leven leven  zon-
der beperkende gedachten 
en patronen. Praktijk voor 
Persoonlijke Bewustwor-
ding. 040-2906060. www.
hoger-bewustzijn.nl.

Profi ciat 
Lieve Papa

XXjes Lonnie & 
Mama, je zoefjes

50 
jaar

AANHANG
WAGENS

VERHUUR - VERKOOP
ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

MORE  THAN  SEVEN 
“De winkel met DE 
KOE” Kadotip: Op de 
hele collectie luxe wol-
len sjaals. NU: 25% Kor-
ting!!! Kettingen 50% 
korting!!! Openingstijden 
deze week: Vrijdag 23 dec. 
10.00-20.00! Zaterdag 24 
dec. 10.00-16.00! Berg 
52a, Nuenen. 06-54674325.

SALE

TOT 70% KORTING
TOPMERK MONTUREN SPECTACULAIR AFGEPRIJSD

Park 30  Nuenen   T. 040 2836436    www.cyu-optiek.nl

SALE

TOT 70% KORTING
TOPMERK MONTUREN SPECTACULAIR AFGEPRIJSD

Park 30  Nuenen   T. 040 2836436    www.cyu-optiek.nl

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Restaurant Olijf 
is gesloten vanaf:

Maandag 27 december 2011 

tot en met 

Woensdag 4 januari 2012.
***  

Op donderdag 5 januari 2012 

is Olijf vanaf 17.00 uur weer geopend 

en zullen wij starten met een 

nieuwe menukaart.

***  

Olijf wenst u heerlijke feestdagen 

en een culinair 2012 toe !

  

Uitzoeken bij Beterrijden.nl
17x Mooie Renault Twingo 1.2i, 2009!!
 • Stuurbekrachtiging
 • Airco
 • Elektrisch pakket
 • Audio/CD met stuurbediening
 • ±30.000 km

€ 6.499,- rijklaar 
incl. 6 maanden Bovag garantie!!

Autobedrijf Tonnie van der Heijden B.V.
Gerwenseweg 24, 5674 SG Gerwen, Tel: 040 - 299 00 99

 • Stuurbekrachtiging
 • Airco
 • Elektrisch pakket
 • Audio/CD met stuurbediening
 • ±30.000 km

Te huur: 3 kamer app. 
Woensel Eindhoven. Dicht 
bij winkelcentr. en zieken-
huis. Inl. 06 - 28273878.

Wimpie ziet
Abraham!

Profi ciat

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

www.crooijmansmannenmode.nl

Donderdag 22 en vrijdag 23 december

EXTRA KOOPAVOND
Geopend tot 21.00 uur.

Kom gezellig langs, 
wij zorgen voor een hapje 

en een lekker drankje!

Rond de Linde op internet:
www.ronddelinde.nl

(of scan de QR-Code in met uw smartphone) 
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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. 51 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

 

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

Winnaar week 50: Gini v.d. Velden, Hoekstraat 49, 5674 NN Nederwetten

HockeyVoetbal

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.

4 2 3 7
1 7 5 4

8 9 6 4
7 8 6

2 3 8
1 9 6

8 5 3 2
5 1

9 8 7

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01037

sudoku week 51_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:23  Pagina 1

De Valk - Nuenen    2-1
Ad Snoeijen maakte op sportpark Het Valkennest in de 60e minuut de 1-0 
en in de slotfase maakte Jordi van Meurs er 2-0 van. Mark Werts scoorde 
daarna nog tegen, 2-1. 

Voor Nuenen was het de eerste neder-
laag in zes wedstrijden. Omdat trainer 
Paul van der Palen wegens vakantie in 
Brazilië afwezig was, verzorgde assis-
tent Carlo Vorstenbosch de coaching 
bij De Valk. De eerste helft had weinig 
te bieden. Nuenen was een keer 
gevaarlijk via een schot van Patrick 
Philippart in de 19e minuut dat uit de 
hoek gepakt werd door doelman Jur-
gen Pinckers. Namens De Valk was 
Anthony de Haan een keer dreigend. 
Zijn schot ging net naast.
In de tweede helft kwam de wedstrijd 
wat meer tot leven. In de 60e minuut 

zette De Valk linksback Mark Claas-
sen goed door. Hij bezorgde de bal bij 
Ruud van den Dungen en die bracht 
Ad Snoeijen in stelling. De spits haal-
de twintig meter van het doel vernieti-
gend uit en doelman Davey Voogt had 
het nakijken, 1-0. 
In de 87e minuut scoorde de ingeval-
len Jord van Meurs op aangeven van 
Ruud van den Dungen de 2-0. Twee 
minuten later viel de 2-1 door toedoen 
van Mark Werts. In de slotseconden 
kopte Nuenen verdediger Richard van 
Malten uit een hoekschop nog rakel-
ings naast.

Goede start 
zaalhockeycompetitie
Of het de laatste keer zal zijn, dat de hockeyers hun zaalcompetitie afwer-
ken in de nu 36jarige Hongerman? Het publiek maakt het in ieder geval niet 
uit. Vanaf de tribune kregen de toeschouwers afgelopen weekend twee fel 
spelende seniorenteams te zien. 
In beide teams zit veel routine. Alle 
spelers hebben hun sporen in de zaal 
al ruim verdiend. Die ervaring leidde 
tot een paar klinkende uitslagen: H2 
begon op zaterdag met een niet mis te 
verstane 19-4 overwinning op Don 
Quishoot. In de tweede wedstrijd op 
zondag stuitten de heren gelukkig op 
iets meer tegenstand. Tegen H3 van 
Oranje Zwart werd het 6-2. De dames 
openden een weekend eerder met een 

Slank & Fit het nieuwe jaar in 
bij Laco de Drietip
Doelgericht en verantwoord sporten in combinatie met persoonlijk voe-
dingsadvies

‘Dit jaar ga ik meer sporten en ga ik 
echt werken aan mijn lijn.’ Wie kent 
zulke voornemens niet? Helaas ont-
breekt het vaak aan de juiste persoon-
lijke ondersteuning. Laco de Drietip 
biedt de oplossing. Laco Slank & Fit, 
het afslankprogramma waarbij ver-
antwoord bewegen en voedingsadvies 
centraal staan. 

Blijvend resultaat
Laco Slank & Fit is voor iedereen die 
doeltreffend en met een blijvend re-
sultaat het optimale uit zijn voeding 
en leefstijl wil halen. Het programma 
is geschikt voor zowel mannen als 
vrouwen en voor jong en oud. Deelne-
mers staan er niet alleen voor: het 
team van Laco de Drietip staat klaar 
en zorgt voor aanmoediging en des-
kundige begeleiding. De Laco-in-
structeurs stellen een persoonlijk be-
weegprogramma samen en verzorgen 
de wekelijkse online coaching. Dit ge-
beurt in samenwerking met Finally 
Lifestyle Program.

Doelgericht 
Volgens Bert Mickers van Laco de 
Drietip werken veel mensen op de ver-
keerde manier aan hun gewicht. “Uit 
ervaring weten we dat veel mensen al-
leen maar lijnen. Daar heb je uiteinde-
lijk niets aan. Als je langere tijd min-
der eet, gaat je vetverbranding op 
spaarstand en vertraagt je stofwisse-
ling. Bij Laco werken we daarom eerst 
aan het verminderen van gewicht 
door een combinatie van persoonlijk 
voedingsadvies en een gericht bewe-
gingsprogramma. En ben je op ge-
wicht, dan zorgen we dat je op dat ge-
wicht blijft.”

Motiverend
Deelnemers sporten op basis van een 
beweegprogramma, afgestemd op 
hun persoonlijke wensen en doelstel-
lingen. Dit kan gecombineerd worden 
met groepslessen, want samen spor-
ten werkt motiverend. Bij Laco is de 
keuze uitgebreid: deelnemers kunnen 
veel variëren. Een persoonlijk online 
voedingsadvies van Finally onder-
steunt het beweegprogramma. Het 
programma is volledig afgestemd op 
de huidige leef- en voedingsgewoon-
ten van de deelnemers. Na afloop van 
het programma kunnen deelnemers 

gebruik blijven maken van de online 
coaching. 

Aanmoedigingsactie! 
Wie zich voor 15 januari 2012 in-
schrijft bij Laco de Drietip  profiteert 
van de Laco Aanmoedigingsactie en 
sport de eerste maand van 2012 gratis! 

Meer informatie
Meer informatie over Laco Slank & Fit 
en over Laco de Drietip via 040-
2832970 of bij de receptie van Laco de 
Drietip.

Kerst-zaalvoetbal-
toernooi
In de Kerstvakantie organiseren de 
4 Nuenense voetbalverenigingen 
weer een gezamenlijk zaalvoetbal-
toernooi. Ook dit jaar wordt dit 
toernooi gespeeld in Sporthal de 
Hongerman.
 
De speeldagen zijn dinsdag 27, woens-
dag 28 en donderdag 29 december van 
ongeveer  9.00 uur tot 17.00 uur. Tij-
dens deze speeldagen treden teams 
van RKSV Nuenen, EMK, RKGSV en 
Nederwetten tegen elkaar aan om in 
een sportieve strijd de winterstop te 
overbruggen. U kunt  komen kijken 
hoe de voetballende jeugd van Nue-
nen zich ook in de Kerstvakantie spor-
tief  uitleeft.

RKVV 
Nederwetten met 
kerst en nieuwjaar
Kerstwandeltocht
RKVV Nederwetten organiseert op 
maandag 26 december de jaarlijkse 
kerstwandeltocht. Elk jaar wordt door 
vrijwilligers een leuke route uitgezet.  
Er wordt ± 5 kilometer gewandeld in 
en rondom Nederwetten.
 
Tijdens de wandeling wordt u op uw 
kennis getest met leuke en originele 
vragen. Vertrek tussen 11.00 en 12.00 
uur vanaf de voetbalkantine te Neder-
wetten. (achter de kerk). De wandel-
tocht is voor het hele gezin, na afloop 
heerlijke erwtensoep en warme cho-
comel en voor alle kinderen een leuke 
attentie.

Nieuwjaarsreceptie
Op 1 januari bent u vanaf 17.00 uur 
van harte welkom in de kantine om le-
den, vrijwilligers en sponsoren en alle 
Nederwettenaren het beste te wensen.

nog klinkender 21-1 tegen Blerick en 
wonnen hun tweede wedstrijd afgelo-
pen zondag, na een wat zoekend be-
gin, uiteindelijk freewheelend met 
7-0. Ook de jeugdteams zijn inmiddels 
aan hun competitie begonnen. De 
vaandelteams spelen Topklasse en 
spelen helaas geen wedstrijden in de 
Hongerman. Zowel D1 als H1 spelen 
de eerste wedstrijd pas op 14 januari 
in Veldhoven. 

Osteopathie Mark Meulenbroeks, 
nu al een begrip in Nuenen
Na zijn studie tot Fysiotherapeut begon Mark Meulenbroeks in 2008 aan 
zijn specialisatie ‘Osteopathie’  aan de International Academie of Osteopa-
thie te Gent. Deze heeft Mark  in 2011 afgerond en is medio oktober gestart 
met zijn osteopathie praktijk bij Fysiotherapie Nuenen aan de Vincent van 
Goghstraat.
De manier waarop de osteopathie de 
mens benadert en waarbij gezocht 
wordt naar de oorzaak van klachten 
heeft zijn nut ook in Nuenen al bewe-
zen. Veel voorkomende klachten bij 
baby’s, kinderen en volwassenen die te 
maken hebben met de wervelkolom, 
spieren en gewrichten, het hoofd, de 
buik maar ook klachten van algemene 
aard zoals stressklachten, burnout en 
niet kunnen inslapen worden door 
Mark succesvol behandeld. 
Mark start altijd met een uitgebreid 
vraaggesprek. Na dit intakegesprek 
volgt het manueel onderzoek om de 
klachtenveroorzakende structuur te 
lokaliseren. Vervolgens wordt het to-
tale   lichaam onderzocht naar bewe-
gingsstoornissen. De bevindingen 
worden daarna besproken en toege-
licht waarna gestart wordt met de be-
handelingen. Meestal zijn 2-5 behan-
delingen nodig om tot het gewenste 
resultaat te komen. 

Om in aanmerking te komen voor een 
behandeling hoef je niet eerst naar je 
huisarts. Wil je weten of jouw klacht 
ook behandeld kan worden neem dan 
contact op met Mark via telefoon-
nummer 06 - 58 96 12 31 of email os-
teopathiemeulenbroeks@gmail.com. 
Ook via de website  www.osteopathie-
meulenbroeks.nl  kunnen afspraken 
gemaakt worden. Op deze website 
vindt u meer informatie over osteopa-
thie, de te behandelen klachten maar 
ook hoeveel uw zorgverzekeraar aan u 
vergoed.

Op de vraag aan Mark waar hij de 
meeste voldoening uithaalt hoeft hij 
niet lang na te denken. Patiënten die al 
maanden met een klacht rondlopen 
en na een aantal behandelingen pijn-
loos naar huis gaan en mij dan met een 
stevige handdruk bedanken, daar doe 
je het voor. Hiervoor heb je succesvol 
een 7 jarige studie afgelegd.

Mark Meulenbroeks Osteopathie praktijk in Nuenen

Saniplein en Installatiebedrijf 
P. Voss starten samenwerking
Door Gerrit van Ginkel

Een completer en breder aanbod van diensten, producten en supplies  was 
de gemeenschappelijke noemer die beide bedrijven deed besluiten zich 
eens nader tot elkaar te oriënteren. Daarnaast is  Nuenen en omgeving 
voor Voss Installatie een interessant uitbreidingsgebied en is deze samen-
werking voor Saniplein een optie voor de aanname en uitvoering van gro-
tere projecten.

Nieuws met zaken

 
Dat beide bedrijven beschikken over 
dezelfde programmatuur voor de ver-
taling van  wensen op het gebied van 
advies tot installatie van de totale bad-
kamer is een prettige bijkomstigheid. 
Voor Marcel en Monique Tielemans 
van Saniplein is het belangrijk een 
partner te hebben die ingezet kan 
worden voor de complete realisatie 
van de te vernieuwen badkamer of toi-

let. Door de samenwerking kunnen al-
le voorkomende werkzaamheden, die 
gepaard gaan met een verbouwing/re-
novatie, uitgevoerd worden door een 
geheel eigen bouwkundig team. De 
klant heeft één aanspreekpunt waar-
door zij geheel wordt ontzorgd. Alle 
hak/breek-, tegel-, loodgieters-en cen-
trale verwarmings-, elektra-, stuc- en 
timmerwerken worden nu  met eigen 

mensen gerealiseerd.

Saniplein kan nu een nog breder pak-
ket aan diensten aanbieden. Bijvoor-
beeld een compleet nieuwe centrale 
verwarmingsinstallatie, service en on-
derhoud en eventueel de bouwkundi-
ge installatie voor een nieuw te bou-
wen woonhuis. Met  Installatiebedrijf 
Voss hebben ze alle disciplines in huis.
 
Om Nuenen kennis te laten maken 
met de samenwerking tussen beide 
bedrijven zijn er enkele aansprekende 
acties samengesteld. Bij aanschaf van 
een nieuwe verwarmingsketel van 
NEFIT, ATAG of remeha geven de be-
drijven tot 500 Euro korting. En een 
complete badkamer inclusief wandbe-
tegeling, vloerbetegeling, wastafel-
meubel, inloopdouche en designradi-
ator is nu voor iedereen mogelijk 
vanaf een prijs van Euro 10.000,00. En 
dat allemaal zonder dat de klant een 
hand hoeft uit te steken.

De samenwerking tussen beide bedrij-
ven heeft ook geleid tot een nieuwe 
belofte die men waarmaakt: “Wij ont-
zorgen de klant compleet”. Bent u be-
nieuwd naar de mogelijkheden, loop 
gerust even binnen om uzelf te over-
tuigen op het aanbod van sanitair, te-
gels en tegelvloeren.

Saniplein B.V., De Huufkes 19a, Nue-
nen. Tel. 040-2913089. www.saniplein.
nl en Installatiebedrijf P. Voss, Indus-
trieweg 11, Nijnsel (St. Oedenrode). 
0413- 472184. www.voss.nl.

Kom lekker 
ontbijten bij   
Jan Linders
In alle Jan Linders supermarkten 
staat er op zaterdag 24 december 
een lekker kerstontbijt klaar. Met 
het ontbijt wil Jan Linders de klan-
ten bedanken voor het vertrouwen 
het afgelopen jaar.

Jan Linders verwent de klanten met 
belegde broodjes, kerststol, vruchten-
sap, koffie en thee op zaterdag 24 de-
cember van 07.00 tot 08.30 uur. Klan-
ten kunnen heerlijk genieten, maar 
ook inspiratie opdoen voor het 
kerstontbijt thuis. 



Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen
Vincent van Goghstraat 37

Alles voor een
heerlijke kerst

bi j Jan Linders Nuenen

Bij Jan Linders haalt u alles voor een heerlijke kerst. 

Met kraakvers brood, kant-en-klare ovenschotels 
en desserts om van te watertanden serveert u de 
lekkerste gerechten. Ons kerst assortiment is zeer 
uitgebreid. Laat u inspireren en proef het voordeel 
van de beste vers supermarkt van Nederland.
Graag tot ziens!

en.

Nieuwstraat 45  
5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 
F. 0499 - 460 975
info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel • Brasserie • Zalen

Vier samen het begin van het 
nieuwe jaar in onze prachtige 
accommodatie. Hotel Restaurant 
la Sonnerie ontvangt u met een 
welkomstdrankje, waarna u een 
heerlijk en uitgebreid diner- en 
dessertbuffet aangeboden wordt. 
Daarna start de feestavond met 
onbeperkt drinken, hapjes, live 
artiesten en natuurlijk een toost 
met een glaasje bubbels op het 
nieuwe jaar. Aanvang 19.00 uur

31 december331 december331 december
Sylvesterparty

125,00 p.p.

 

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!!

ExcluSIEf 
VOOr ZuIDOOST

NEDErlaND

k e u k e n s

kerstshow
Bij aankoop van een complete keuken 

4 delige pannenset

+ 5 delige messenset

t.v.w. e 385,- kado!!

wendy’s
Jeansshop

VInCenT Van GoGhsTRaaT 13, nUenen
TEL.: 040-284 01 93   WWW.WENDYSJEANSSHOP.NL

sale

40% 
korting

m.u.v. nieuwe collectie

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

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

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

Frank Helsper

Voor info: tel. 040-2839698
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

WEVERSTRAAT 19, NUENEN, TEL. 040-2838333

Wij wensen iedereen en alle dieren fi jne feestdagen 
en een warm, gezellig en gezond 2012!

WWW.DEDIERENVRIENDNUENEN.NL
Tot ziens! Ewald en Daniëlle

Dierenspeciaalzaak
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ChaNDrapaL (11) uit iNDia DOEt 
wEEr MEE. KijK hOE u KuNt 
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