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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Huisartsen Praktijk  
Rutten & Van de Sande

GESLOTEN van 2 t/m 6 jan.
Info waarneming tel. 040-2837083

Groen licht 
voor start 
eerste tráce-
deel HOV2

Profrenner        
Steven Kruiswijk 
ontmoet Fans

Afsluiting
Millennium 
10-er jaar
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BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Winteractie
Polijsten

+
Beschermende

Waxcoating!

 v.a. € 99,-
Tel. 040 - 211 62 11

www.carcleaningeindhoven.nl

Car Cleaning Eindhoven

Winters van weleer

Kou en vorst in de laatste dagen van het jaar
Door Melanie Dumay

Heemkundekring 
De Drijehornick bestaat 40 jaar
In december 1971 werd in Nuenen een cultuurhistorische vereniging opge-
richt. Als naam werd gekozen voor ‘De Drijehornick’. Dat is een schrijf-
wijze van het plaatselijke toponiem Driehurk, dat driehoek betekent. De 
naam staat symbool voor de drie kerkdorpen Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten.
Interesse
‘Veel mensen vinden het interessant 
om te weten hoe hun voorouders leef-
den, hoe zij werkten, hoe zij woonden 
en welke hulpmiddelen zij gebruikten. 
Sinds de oprichting is het ledental uit-
gegroeid tot circa 200, waarvan er een 
flink aantal zich inzet in allerlei activi-
teiten van bestuur en werkgroepen. 
Menig lid bezoekt regelmatig de 
heemkamer in Het Klooster en neemt 
deel aan bijzondere evenementen, zo-
als lezingen, tentoonstellingen en ex-
cursies.
Met het verstrijken van de tijd veran-
deren culturele en maatschappelijke 
omstandigheden, die wij bestuderen’, 
aldus Arjaan van Haan van de heem-
kundekring.

Techniek
Nieuwe technische hulpmiddelen 
hebben invloed op de manier waarop 
ze bezig zijn met heemkunde. De 
computer is daarbij niet meer weg te 
denken. Zo is het fotoarchief inmid-
dels volledig digitaal. De catalogus van 
de bibliotheek is opgeslagen in de PC. 
Met behulp van de computer zijn veel 
bewonings- en eigendomsgegevens 
op kadastrale kaarten terug te vinden. 
Het werk dat de heemkundekring 

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.

doet voor het Eindhovense archief 
(RHCe), het transcriberen van oude 
documenten, is inmiddels gedigitali-
seerd.
Ook het internet speelt tegenwoordig 
een belangrijke rol. Er worden veel 
historische gegevens door archiefin-
stellingen op het internet geplaatst, 
maar ook door particulieren en ande-
re heemkundekringen. Door het ge-
mak dat men thuis via internet 
gegevens kan zoeken van de eigen fa-
milie of van de eigen omgeving via een 
beeldbank, is historisch onderzoek 
populair geworden.

Archief
Echter, digitale informatie is wat an-
ders dan de originele bronnen. De 
heemkundekring heeft, naast speci-
fieke kennis, veel tastbaar materiaal 
zelf in huis: oude documenten, oud 
fotomateriaal, bladen en tijdschriften 
over de lokale geschiedenis en een 
grote verzameling van bidprentjes. 
Arjaan: ‘Daarom vindt het bestuur het 
belangrijk om de visie ten aanzien van 
wat we willen en hoe we te werk gaan, 

steeds bij te stellen. Als 40-jarige voe-
len we ons jong en gaan we mee met 
onze tijd. Het gezamenlijk bezig zijn 
met geschiedenis en het uitdragen van 
het belang daarvan door bijvoorbeeld 
het organiseren van Open Monumen-
tendagen en tentoonstellingen, het 
publiceren van artikelen en het uitge-
ven van boeken draagt daar aan bij.’
De Heemkamer is gevestigd in Het 
Klooster, bij de zijingang naar de 
Heemtuin. Inlooptijden: dinsdagoch-
tend 9.30 uur. - 12.30 uur. en woens-

dagavond van 19.30 uur. - 21.30 uur. 
Internet: www.heemkundekringnue-
nen.nl.

Jubileumbijeenkomst
Heemkundekring De Drijehornick 
staat 40 jaar midden in het culturele en 
historische leven van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten. Dat willen zij zater-
dag 7 januari 2012 in Het Klooster te 
Nuenen op feestelijke wijze onder de 
aandacht brengen. Van 13.30 tot 16.30 
uur is iedereen van harte welkom.

Een druk bezette Heemkamer in Het Klooster.

Een witte kerst,  ijs op de sloten en grachten en met elkaar een frisse neus 
halen na de kerstdis. Met Oud & Nieuw de buren een fijn nieuw jaar wensen 
met de koude wasem bij het uitademen. Zo horen de laatste dagen van het 
jaar in mijn ogen te zijn. De winters van weleer zijn niet meer…Witte kerst 
is niet meer. Het klimaat is stevig aan het veranderen, zoveel is wel duide-
lijk. Vroeger waren de invloeden van het weer op ons dagelijks leven veel 
groter dan tegenwoordig. In vroegere tijden waren langdurige vorstperio-
den schadelijk voor bijvoorbeeld de voedsel- en drinkwatervoorzieningen. 
In onze huidige technologische tijd merken we daar niks van. Zelfs niet 
tijdens het kerstmaal. Alleen die witte laatste dagen van het jaar, die missen 
we…of beter gezegd; die mis ik.
Kleine IJstijd 
De 17e eeuw - ook wel de kleine ijstijd 
genoemd - had buitengewoon koude 
winters. 
Van het midden van de zestiende 
eeuw tot halverwege de negentiende 
eeuw duurde deze periode waarbij een 
witte kerst regelmatiger voorkwam 
dan in onze tijd. 
Kunstenaar Hendrick Avercamp ver-
beeldde deze periode in fraaie tafere-

len. Hij leefde van 1585 tot 1634 en 
maakte zeer natuurgetrouwe schouw-
spellen van figuren die zich vermaak-
ten op het ijs. 

De verliefde koppels zwierden over 
het ijs, een jongeman bond zijn schaat-
sen onder,  het paard dat een arrenslee 
vooruit trok. Kinderen spelend op het 
ijs en gooiend met sneeuwballen.

Schouwspel
Een bevroren vaart vormde in deze tijd 
het toneel voor jong en oud van alle 
rangen en standen. De dames gekleed 
in een keurige mantel, de heren voor-
zien van elegante hoeden met pluimen. 
De kleine ijstijd; een waar schouwspel 
voor de winterliefhebber. Zouden we 
het nog mogen meemaken dit jaar? 
Witte sneeuw, krakend ijs, met familie 
de schaatsen onderbindend en nippen 
van een glühwein bij de ‘koek en zopie’ 
tent? Kerst en Oud & Nieuw 2011 zul-
len het niet meer gaan redden, ben ik 
bang. . Ik ben in de gelukkige omstan-
digheid dat ik me dagelijks begeef tus-
sen schilderijen die deze koude winters 
weergeven. Deze week waande ik me, in 
gedachten,  heel even in een schilder-
achtig decor voor de laatste dagen van 
het jaar. Met de familie zonder krakend 
ijs, zonder schaatsen, zonder arrenslee, 
zonder sneeuwballengevecht. We blij-
ven lekker binnen, warm bij de open-
haard. En hopen dat de eerste dagen 
van het nieuwe jaar ons nog een beetje 
terugbrengen naar de Kleine IJstijd. 
Prettige dagen en een goed 2012!

Hendrick Avercamp, Winterlandschap met schaatsers, 1608.
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Bestuur en fractie van W70 
wensen u een 
voorspoedig 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.

29 december 2011Rond de Linde   Nr. 52

zijn er strenge regels waar je je aan moet houden. Worden regels over-
treden dan volgen er ook strenge straffen.
Je kunt straffen krijgen voor: 
•	 het	in	bezit	hebben	van	illegaal	vuurwerk;
•	 het	in	bezit	hebben	van	vuurwerk	buiten	de	periode	dat	vuurwerk	

mag	worden	verkocht	(29	tot	en	met	31	december);
•	 het	in	bezit	hebben	van	meer	dan	10	kilo	vuurwerk
•	 het	afsteken	van	vuurwerk	buiten	de	toegestane	tijd	(buiten	31	

december	10.00	en	1	januari	02.00	uur).
•	 Maar	ook	agressie	en	geweld	gericht	tegen	medewerkers	die	een	

publieke	taak	vervullen,	zoals	brandweer-,	politie	en	ambulance-
medewerkers,	komt	bij	de	jaarwisseling	steeds	vaker	voor.	Hierover	
is afgesproken dat er extra strenge straffen volgen.

Strenge straffen voor daders
Vanwege het gevaar van vuurwerk zijn de straffen die kunnen worden 
opgelegd	in	verband	met	een	vuurwerkdelict	hoog.	Denk	dan	bijvoor-
beeld	aan	een	gevangenisstraf	van	2	jaar	of	een	geldboete	van	maxi-
maal € 19.000,-!
Er zijn afspraken gemaakt dat verdachten van vuurwerkdelicten en 
van	agressie	en	geweld	tegen	medewerkers	met	een	publieke	functie	
heel	snel	na	de	jaarwisseling	worden	berecht.

HALT-straffen voor jeugdige daders
Vuurwerk	wordt	in	beslag	genomen.	Voor	jongeren	tussen	de	12	en	18	
jaar	die	worden	aangehouden	in	verband	met	vuurwerk,	kan,	in	plaats	
van het doorsturen naar Justitie, er voor gekozen worden om dit via 
HALT	af	te	handelen.	De	jongere	krijgt	een	mini-proces-verbaal	en	een	
“Rode Kaart” waarmee ze worden doorgestuurd naar HALT Oost-
Brabant.	Hierdoor	voorkomt	de	jongere	dat	dit	feit	de	officiële	pro-
cedure	ingaat	en	hij	daardoor	een	“strafblad”	krijgt.	Onderdelen	van	
een dergelijke HALT-afdoening kunnen zijn: een gesprek met de ouders, 
het	aanbieden	van	excuus,	het	betalen	van	schade	en	het	uitvoeren	
van een leeropdracht en/of werkopdracht. De leer- en werkopdrachten 
hebben	een	duidelijke	relatie	met	het	delict	en	de	gevolgen	daarvan.	
Zoals in het geval van vuurwerk het opruimen van vuurwerkresten. 
Een HALT-afdoening duurt maximaal 20 uur en is afhankelijk van het 
delict,	de	leeftijd	van	de	jongere	en	hoe	vaak	hij/zij	al	bij	HALT	is	ge-
weest.
Aan kinderen jonger dan 12 jaar kunnen geen echte straffen worden 
opgelegd. Zij krijgen wel een vermaning en er volgt een gesprek met 
ouders en/of verzorgers en er wordt een zorgmelding gemaakt.

Extra toezicht op vuurwerkopslag en - bezit
In deze periode wordt er extra gesurveilleerd door de politie en de 
gemeentelijke	opsporingsambtenaren	met	betrekking	tot	vuurwerk.	
Er	wordt	met	name	streng	gecontroleerd	op	het	in	bezit	hebben	van	
illegaal en zwaar vuurwerk. Dit vuurwerk veroorzaakt veel overlast en 
schade.	Maar	ook	op	het	afsteken	van	vuurwerk	buiten	de	wettelijke	
vuurwerkafsteekperiode	(van	31	december	10.00	en	1	januari	02.00	
uur). Daarnaast doet de politie veel onderzoek naar vuurwerkopslag 
en handel in illegaal vuurwerk.

Opruimen van vuurwerkresten
Veel mensen ruimen vuurwerkresten niet op. Dit is niet alleen gevaar-
lijk – kinderen gaan op 1 januari vaak op zoek naar oud vuurwerk om 
dit alsnog aan te steken – het geeft ook veel rommel. Dit is natuurlijk 
niet nodig. Het is een kleine moeite om de vuurwerkresten na het knal-
len even zelf op te ruimen!

Denk aan de dieren
Veel mensen vinden vuurwerk vooral overlast voor mens en dier en 
schadelijk voor het milieu. Dieren ervaren zeer veel angst en raken vol-
ledig van slag doordat het geluid vaak dagen aanhoudt. Niet alleen 
gezelschapsdieren maar ook de dieren in diverse opvanglocaties en in 
het wild levende dieren. Eigenaren van gezelschapsdieren kunnen 
deze	niet	beschermen	tegen	het	voortdurend	afsteken	van	vuurwerk.	
Sommig	dieren	moeten	dagelijks	naar	buiten	om	te	worden	uitgelaten.	
Daarnaast	hebben	honden	en	katten	een	dusdanig	goed	gehoor	dat	
het	geluid	van	vuurwerk	ook	binnenshuis	oorverdovend	is.

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.

STOKEN EN AFSTEKEN VUURWERK
Wij	 hebben	 een	 jaarprogramma	 opgesteld	 waarin	 op	 thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	de	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	52	van	2010	en	week	1	van	2011	
extra toe op het thema stoken en het afsteken van vuurwerk. Op de 
naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Stoken
Bij	het	verbranden	van	afvalstoffen	in	de	open	lucht	kunnen	de	open-
bare	orde	en	veiligheidsaspecten	van	belang	zijn.	Daarnaast	kan	sto-
ken	veel	schade	aan	het	milieu	veroorzaken.	Daarom	is	het	verboden	

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 email contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende emailadres: 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: welkomstwoord 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.

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

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

KOOPZONDAGEN 2012
• Gebied I:	 Alle	 wegen	 binnen	 de	 bebouwde	 kom	 van	 de	 kernen	

Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind 
	 Met	uitzondering	van:	Goossens	wonen	&	slapen,	Collse	Hoek,	

Gerwenseweg 41, Ri-Jo B.V., De Huufkes 19, Saniplein B.V., De 
Huufkes	19A,	Stein	Keuken,	Spegelt	19	en	autobedrijf	Tonnie	van	
der	Heijden,	Gerwenseweg	24;

•	 Gebied II:	Alle	wegen	buiten	de	bebouwde	kom	van	de	gemeente	
Nuenen;

•	 Gebied III:		Goossens	wonen	&	slapen,	Collse	Hoek,	Gerwenseweg	
41, Ri-Jo B.V., De Huufkes 19, Saniplein B.V., De Huufkes 19A, 
Stein	Keuken,	Spegelt	19	en	autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	
Gerwenseweg	24;

GEBIED I GEBIED II GEBIED III
    
25 maart 2012 25 maart 2012 8 januari 2012  
9 april 2012 1 april 2012 22 januari 2012
22 april 2012 9 april 2012	 26	februari	2012
17 mei 2012	 15	april	2012	 25 maart 2012 
27 mei 2012 22 april 2012 9 april 2012
28 mei 2012 29 april 2012 17 mei 2012  
10	juni	2012	 6	mei	2012	 28 mei 2012  
24 juni 2012 17 mei 2012	 7	oktober	2012
19 augustus 2012 28 mei 2012	 14	oktober	2012
9	december	2012	 2	december	2012	 21	oktober	2012
23	december	2012	 9	december	2012	 26	december	2012
26	december	2012	 16	december	2012	 30	 december	 2012	

(collectieve dagen zijn vetgedrukt)

Drie inzamelpunten voor vuurwerk op 2 januari

VEILIGHEID STAAT VOOROP,    
RUIM JE VUURWERKAFVAL OP!
Op 2 januari zijn er drie vuurwerkinzamelpunten ingericht, hier kunt 
u uw vuurwerkafval gratis en veilig inleveren. Het opruimen van vuur-
werkafval zorgt niet alleen voor een opgeruimde straat, u maakt ook 
nog eens kans op een mooie prijs. Van 3 januari tot 7 januari kan het 
vuurwerkafval	ook	gratis	bij	de	milieustraat	worden	ingeleverd.

Hoe?
Bij	de	Boerenbond,	de	Concurrent	in	Nuenen	en	Dumpshop	Feenstra	

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

vuurwerk	aan	de	Wolvendijk	wordt	bij	de	aankoop	van	vuurwerk	een	
plastic zak meegegeven waar het vuurwerkafval in gedaan kan worden. 
De	zak	moet	worden	afgesloten	en	kunt	u	inleveren	op	2	januari	bij	
een drietal inzamelpunten: 

•	 Tijdens	de	weekmarkt	in	het	centrum	(Park)	van	Nuenen	van	12.00	
uur	tot	16.30	uur.

•	 Op	het	Heuvelplein	in	Gerwen	van	13.00	uur	tot	14.00	uur.
•	 In	de	Hoekstraat	in	Nederwetten	(parkeerplaats	Kruik)	van	14.15	

uur	tot	15.00	uur.	
•	 Op	de	Milieustraat	aan	de	Huufkes	48	tot	50	van	3	januari	t/m	7	

januari	(di.	wo	en	vr.	13.00-17.00	uur	&	za.	10.00-17.00	uur)	

Bij al deze inzamelpunten kan de speciale zak met vuurwerkafval wor-
den	ingeleverd.	Bij	inlevering	ontvangt	u	op	elke	locatie	een	bon	waar-
mee	u	mooie	prijzen	kunt	winnen.	De	prijs	blijft	nog	even	een	verras-
sing!	De	winnaar	wordt	op	12	januari	in	Rond	de	Linde	bekend	ge-
maakt. 

Samen doen we meer
In	het	kader	van	de	gemeentelijke	campagne	‘Samen	doen	we	meer’	
willen we samen met de inwoners werken aan de kwaliteit van de leef-
omgeving. De gemeente Nuenen kan niet alles alleen, daarom vragen 
wij u om samen met ons het vuurwerkafval op te ruimen. Veeg samen 
met	buurtgenoten	even	uw	afval	bij	elkaar	en	breng	het	naar	één	van	
de inzamelpunten. Opgeruimd staat netjes!

Veiligheid
In	het	kader	van	veiligheid	is	het	van	belang	om	direct	na	oud	&	nieuw	
uw vuurwerkafval op te ruimen. Op nieuwjaarsdag gaan veel kinderen 
in de straten op zoek naar niet afgestoken vuurwerk. Dit vuurwerk is 
gevaarlijk.	Weet	u	dat	bijna	veertig	procent	van	de	vuurwerkslachtof-
fers	 op	 nieuwjaarsdag	 valt?	 De	 meeste	 ongelukken	 gebeuren	 met	
zwerfvuurwerk, de zogenaamde weigeraars. 
U	kunt	dit	doen	door	meteen	middernacht	of	op	1	januari	vroeg	uw	
stoep schoon te vegen. Het afval in de vuurwerkafvalzak te doen om 
het	op	2	januari	in	te	leveren	bij	één	van	bovenstaande	inzamelpunten.	
Of	van	3	januari	tot	en	met	7	januari	bij	de	milieustraat.	Het	afsteken	
van	vuurwerk	is	alleen	toegestaan	tussen	31	december	10.00	uur	en	
1 januari 02.00 uur.

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

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

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

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

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.

STRENGE STRAFFEN RONDOM DE 
JAARWISSELING 
EXTRA TOEZICHT EN MAATREGELEN
DENK AAN DIERENWELZIJN

Wat is strafbaar
Omdat vuurwerk gevaarlijk is en schade en overlast kan veroorzaken 



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

  

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

 

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

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

Groente
& Fruit

 Riny van Kessel
en medewerkers 
wensen iedereen 

een gezond 
fris en fruitig 

2012!
Dichte appelvlaai  € 8,99

Proef de volle smaak van ambacht bij Bakkerij Verhallen

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

Een fijne jaarwisseling 
en een gezond 2012 

toegewenst!!!
4 Gepaneerde Schnitzels
voor maar ................................................5,50
Cherry Beef 
100 gram ..................................................2,10
Bij 150 gram Gerookte kipsalade 
+ 150 gram Runder tappenade

GRATIS doosje toast cups!!! 
Voor iedere klant 

een leuke attentie!!
Met de allerbeste wensen.

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Special

KOOpJe

Winnaar kostuum uit 
de Black Button Line van
Crooijmans Mannenmode:

 

De heer Van Hout uit Nuenen
 

In oktober introduceerden wij de Green Button Line 
(€299), Black Button Line (€449) en Platinum Button 

Line (v.a.€499) kostuums. Ruim 300 mensen leverden 
het strookje om mee te dingen naar een gratis kostuum 
bij ons in en de heer Van Hout is de winnaar geworden.

 
Kijk op onze website voor 

de kostuumaanbieding op vrijdag 30 december 
en de jackaanbieding op zaterdag 31 december!

 

Wij wensen iedereen een 
goede jaarwisseling en een nog beter 2012!

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

www.crooijmansmannenmode.nl

Rond de Linde op internet:
 www.ronddelinde.nl 



Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

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 
donderdag 29 t/m 
zaterdag 31 december a.s.
 
Goudreinette
per kilo ................. .0.99

Bleekselderij
per stuk ..................0.99

kAnzi Appels
per kilo ..................1.99

portoBello
per doos .................1.99
vaste aanbieding:
super bintjes 
per zak ......................................0.99

Chris en Hanneke Vogels 
en medewerkers wensen 
u het beste voor 2012! 

FIJNE 
JAAR-

WISSELING 
EN EEN 

GEZOND 
2012

NIEUW EN NUENENS: MORGEN GROENE ENERGIE

g ro e n e  e n e rg i e

Meld U
nu aan!

Meer weten? www.morgengroeneenergie.nl

Melanie Dumay (Nuenen) “Samen werken aan een beter klimaat, 
waarbij ik ook nog een bijdrage kan leveren aan de lokale 
opwekking van energie en dat tegen een aantrekkelijk tarief 
spreekt me enorm aan. Daarom ben ik lid van Morgen Groene 
Energie en help ik bij de marketing.”

Patricia van Laerhoven (Nuenen) “Kijk, het is net als met een 
goede tekst: het moet je direct raken. Morgen Groene Energie 
wil het energievraagstuk lokaal oplossen. Geen grootse praat, 
maar aantrekkelijk geprijsd, kleinschalig en dichtbij. Lid wor-
den is dan eigenlijk vanzelfsprekend.”

Coen Blankwaard (Nuenen) “Als kunstenaar wil ik nu leven en 
genieten, maar ook proberen om iets achter te laten voor later. 
Dat doet Morgen Groene Energie ook. Niet door te praten, maar 
gewoon door te doen. Nu een goede prijs, op termijn een goede 

kans om als gemeenschap zelfvoorzienend te worden.”

Familie Veltmans (Nuenen) “We zijn bezig met verhuizen en 
moesten sowieso wat regelen met onze energieleverancier. 
Morgen Groene Energie geeft ons een goed gevoel. Ze houden 
de ontwikkelingen op de markt bij en behartigen onze belangen. 
Overstappen was erg eenvoudig, dus die stap was snel gemaakt.”

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

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

 V n de Kerkhof
d kwerken

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



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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Op	grond	van	artikel	6:5	van	de	Awb	moet	een	bezwaarschrift	worden	
ondertekend	en	tenminste	bevatten:

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

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

Nuenen,	29	december	2011

PUBLICATIE
Beleidsregels Wet Bibob vastgesteld
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	maken	be-
kend	dat	beleidsregels	zijn	vastgesteld	in	het	kader	van	de	toepassing	
van	de	Wet	Bibob.
De	beleidsregels	treden	in	werking	op	de	dag	nadat	deze	zijn	bekendge-
maakt.
De	beleidsregels	kunnen	worden	ingezien	op	de	gemeentesecretarie,	bij	
de	balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.
Tegen	deze	beleidsregels	staat	geen	bezwaar	of	beroep	open.

Nuenen,	29	december	2011
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012
Op	15	december	2011	heeft	de	gemeenteraad	de	Verordening	toeslagen	
en	verlagingen	WWB	2012	en	de	Maatregelverordening	WWB,	Bbz,	
Ioaw	en	Ioaz	2012	vastgesteld.	In	verband	met	een	aantal	wetswijzi-
gingen	van	de	Wet	werk	en	bijstand	zijn	de	huidige	verordeningen	niet	
meer actueel. De verordeningen treden in werking per 1 januari 2012.

Over	de	gevolgen	van	de	wetswijzigingen	WWB	worden	cliënten	met	
een	WWB-uitkering	en	cliënten	met	een	inkomensvoorziening	van	de	
WIJ	schriftelijk	geïnformeerd.	Tevens	krijgen	cliënten	een	persoonlijk	
gesprek	indien	dit	een	wijziging	voor	hun	uitkering	betekent.

De	verordeningen	liggen	ter	inzage	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	
Ruimte	in	het	gemeentehuis.	Deze	balie	is	geopend	van	maandag	tot	
en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Op de site www.nuenen.nl 
kunt u ook de verordeningen inzien.

Nuenen,	29	december	2011

PUBLICATIE
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	heeft	op	20	december	
2011	de	eerste	wijziging	op	de	Legesverordening	2012	en	de	bijho-
rende	tarieventabel	vastgesteld.	De	wijziging	heeft	betrekking	op	le-
gesheffing	 voor	 aanvragen	 voor	 het	 verstrekken	 van	 onder	 andere	
paspoorten,	rijbewijzen	en	Nederlandse	identiteitskaarten.	

De tarieven voor 2012 zijn als volgt:

Voor een paspoort € 48,70 
 
Voor	het	bijschrijven	van	een	kind	in	een	reisdocument	
direct	bij	de	aanvraag	van	dit	nieuwe	reisdocument	 €	 9,35	
  
Voor	het	bijschrijven	van	een	kind	middels	
een	kindersticker	in	een	al	uitgegeven	reisdocument	 €	 21,85	
  
Voor een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart:  
 
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 
de	leeftijd	van	veertien	jaar	nog	niet	heeft	bereikt	 €	 30,00	
 
in	andere	gevallen	(ouder	dan	14	jaar)	 €	40,05	
 
Voor een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of 
omwisselen	van	een	rijbewijs	 €	39,65	
 
Dit	besluit	ligt	gedurende	een	periode	van	zes	weken	ter	inzage	bij	de	
balie	Openbare	Werken	op	het	gemeentehuis	van	de	gemeente	Nuenen.
Het	besluit	treedt	in	werking	op	1	januari	2012.

Nuenen,	29	december	2011

PUBLICATIE
Tarieven dienstverlening brandweer
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	heeft	op	20	december	
2011 de tarieven voor “werken derden en de tarieven dienstverlening 
Brandweer Nuenen” voor 2012 vastgesteld. 

Dit	besluit	ligt	gedurende	een	periode	van	zes	weken	ter	inzage	bij	de	
balie	Openbare	Werken	op	het	gemeentehuis	van	de	gemeente	Nuenen.
Het	besluit	treedt	in	werking	op	1	januari	2012.

Nuenen,	29	december	2011

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

om	in	de	openlucht	afvalstoffen	te	verbranden	of	vuur	te	stoken.	Het	
college	kan	natuurlijk	van	dit	verbod	ontheffing	verlenen.	De	regels	
hierover vindt u in de Algemene plaatselijke verordening en in de Wet 
milieubeheer.

Vuurwerk
Vuurwerk	afsteken	mag	u	alleen	tussen	31	december	10.00	uur	en	1	
januari	2.00	uur,	mits	u	dit	niet	doet	bij	De	Akkers,	Weverkeshof,	win-
kelcentra	 (semi	 overdekt),	 tunnels,	 bruggen,	 abri’s,	 telefooncellen,	
vuilnisbakken	 en	 brievenbussen.	 Het	 afsteken	 van	 vuurwerk	 is	 op	
deze	plaatsen	altijd	verboden.	In	een	aantal	gevallen	kan	het	college	
hiervan	ontheffing	verlenen.	Daarnaast	is	het	natuurlijk	altijd	verboden	
om door het afsteken van vuurwerk gevaar, schade of overlast te ver-
oorzaken. De regels hierover staan in de Algemene plaatselijke veror-
dening	en	het	Vuurwerkbesluit.	

Opsporingsambtenaren
De	BOA’s	zijn	bevoegd	om	overtredingen	van	de	genoemde	regelgeving	
over	stoken	en	het	afsteken	van	het	vuurwerk	te	verbaliseren.	Ook	zijn	
zij	bevoegd	vuurwerk	in	beslag	te	nemen.	Voor	vragen	over	de	inhoud	
van	deze	publicatie	kunt	u	contact	opnemen	met	mevrouw	M.	Veen-
drick	via	nummer	nummer	(040)	2631	544.	Voor	meldingen	kunt	u	
contact opnemen met het meldpunt van de gemeente Nuenen: (040) 
2631	699.

SOCIALE VEILIGHEID
De gemeente krijgt regelmatig verzoeken om sociaal onveilige plekken 
veiliger te maken. Als het mogelijk is willen we graag gevolg geven aan 
dergelijke verzoeken. Wij gaan daarom het groen omvormen. De hees-
ters	dan	vervangen	door	gazon.	Het	betreft	de	volgende	straten:
•	 Urnenveld	1	t/m	11:	 plantsoenstrook	voor	de	woningen;
•	 Schutterijakker	
	 31	t/m	53,	oneven:	 plantsoenstrook	achter	de	woningen;
•	 Bij	de	Toren	1	t/m	17:	 plantsoenstrook	voor	de	woningen.

De werkzaamheden worden in januari 2012 uitgevoerd. Als u nog 
vragen	heeft,	kunt	u	contact	opnemen	met	de	heer	J.	Muskens,	via	
(040)	2631	699.

Mocht	u	zelf	nog	een	sociaal	onveilige	plek	weten,	meld	dit	dan	aan	
de	balie	Wonen	en	Openbare	ruimte	via	(040)	2631	699.

ZWERFAFVAL EN CONTAINERS
Wij	 hebben	 een	 jaarprogramma	 opgesteld	 waarin	 op	 thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	de	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	1	en	week	2	van	2012	extra	toe	
op het thema afval. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard 
ook toegezien. 

Afvalbakken
Een	schone	openbare	ruimte	is	belangrijk	in	uw	leefomgeving.	De	ge-
meente	draagt	een	steentje	bij	door	het	plaatsen	van	afvalbakken	in	
de	openbare	ruimte	en	het	 inzetten	van	een	schoonmaakploeg.	De	
afvalbakken	in	de	openbare	ruimte	zijn	alléén	bestemd	voor	zwerfaf-
val	(afval	van	beperkte	omvang),	niet	voor	huishoudelijk	afval,	che-
misch afval, etc. Daarnaast moet u thuis het afval in de goede afval-
bakken/zakken	deponeren:
•	 Huishoudelijk	afval	in	de	grijze	container.
•	 Groente-	fruit-	en	tuinafval	in	de	groene	container.
•	 Papier	in	de	blauwe	container.
•	 Plastic	afval	in	de	daarvoor	bestemde	vuilniszakken.
•	 (Klein)	chemisch	afval	in	de	daarvoor	bestemde	afvalbakken.	
•	 Zwerfafval	in	de	door	de	gemeente	geplaatste	afvalbakken.	
Uw	containers	mag	u	aanbieden	vanaf	22.00	op	de	dag	vóór	de	op-
haaldag	en	dient	u	op	de	ophaaldag	vóór	22.00	binnen	te	zetten.	

Grote containers
Voorheen	moest	u,	als	u	een	grote	container	langer	dan	één	dag	op	
gemeentegrond	wilde	plaatsen,	een	vergunning	hebben.	Dit	is	sinds	
mei	2011	versoepeld.	U	hoeft	in	beginsel	geen	vergunning	of	onthef-
fing	te	hebben	voor	het	plaatsen	van	zo’n	container,	als	deze	voldoet	
aan onze voorwaarden. De geplaatste container mag:
•	 geen	schade	toebrengen	aan	eigendommen	van	de	gemeente	(of	

een ander)
•	 niet	gevaarlijk	of	hinderlijk	staan
•	 het	meest	doelmatige	gebruik	niet	verhinderen.

U	wilt	bijvoorbeeld	een	container	op	het	trottoir	plaatsen.	Dit	mag,	
als:
•	 er	voldoende	doorloopruimte	op	het	trottoir	overblijft	voor	een	

rollator of rolstoel
•	 de	oprit	van	de	buurman	niet	wordt	geblokkeerd	
•	 het	zicht	voor	de	automobilisten	niet	wordt	gehinderd
•	 de	stenen	eronder	niet	worden	beschadigd.	
Let	wel	op:	 in	centrum-	en/of	winkelgebieden	verhindert	u	hiermee	
soms	het	meest	doelmatige	gebruik,	u	houdt	namelijk	in	een	gebied	
waar	weinig	parkeerplaatsen	zijn	een	parkeerplaats	bezet.	Voor	het	
plaatsen	van	een	container	in	een	centrum-	en/of	winkelgebied	kan	
daarom	een	ontheffing	nodig	zijn.	Bent	u	van	plan	een	container	te	
plaatsen	in	deze	gebieden?	Informeert	u	dan	even	van	tevoren	bij	de	
gemeente	of	een	ontheffing	nodig	is.	Hiervoor	belt	u	naar	mevrouw	
M.	Veendrick,	zij	is	bereikbaar	via	het	onderstaande	nummer.

De regelgeving kunt u terugvinden in de afvalstoffenverordening, Al-
gemene Plaatselijke Verordening en in de jaarlijks uitgegeven afvalka-
lender. De verordeningen zijn te vinden op www.nuenen.nl onder 
“bestuur	en	organisatie”	-	“verordeningen”.
De	BOA’s	zijn	bevoegd	om	overtredingen	van	de	genoemde	regelgeving	
te	bekeuren.	Mocht	u	vragen	hebben	naar	aanleiding	van	deze	publi-
catie	dan	kunt	u	contact	opnemen	met	de	afdeling	Openbare	Werken	
via	nummer	(040)	2631	631.	Voor	meldingen	over	onder	andere	zwerf-
afval	en	het	in	gebruik	nemen	van	standplaatsen	kunt	u	contact	op-
nemen	met	het	meldpunt	van	de	gemeente	Nuenen:	(040)	2631	699.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer  
  
Regulier	 22/12/2011	 N-HZ-2011-0187	 Collseweg	22	 Plaatsen	van	drie	vlaggen-	
    masten en een lantaarn 
 
Deze	aanvragen	liggen	ter	inzage	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	
ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen 
kan	geen	bezwaarschrift	worden	ingediend.	Dat	kan	pas	nadat	de	
omgevingsvergunning is verleend.

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
 
23/12/	 N-HZ-2011-	 Kremersbos	13	 Bouwen	 Bouwen	woonverblijf	 3/12/2011	
2011	 0169 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	bs.	De	Dassenburcht	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	

voor het organiseren van een herdertjestocht op donderdag 22 
december	jl.	in	de	wijk	rond	de	school	(verzenddatum	21	december	
2011);

•	 aan	Aldi	Best	B.V.	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	filiaal	aan	
Parkhof 13 voor het instellen van een avondwinkel voor alle zon-
dagen in het kalenderjaar 2012, ingaande op 1 januari 2012 (ver-
zenddatum	22	december	2011);

•	 aan	de	volgende	horecaondernemers	is	een	aanwezigheidsvergun-
ning verleend voor de periode 2012-2013 en 2014 voor het plaatsen 
van twee kansspelautomaten in hun horeca-inrichting:

	 -de	heer	P.	Schellens	en	mevrouw	J.G.Schellens-Vos	(Eeneind	37);
	 -de	heer	R.	v.d.	Berk	(Parkstraat	3);
	 -de	heer	en	mevrouw	Van	Keulen	(Gerwenseweg	38);
	 -de	heer	J.	Remmig	en	mevrouw	S.	van	Daal	(Park	35);
	 -de	heer	H.	Hendrix	(Park	63a);
•	 aan	Collse	Hoeve	Exploitatie	B.V.	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	

verleend i.v.m. een Nieuwjaarsreceptie op zondag 1 januari 2012 
in	een	tent	op	het	perceel	aan	de	Collse	Hoefdijk	24	(verzenddatum	
23	december	2011).

De	vergunningen	liggen	vanaf	heden	ter	inzage	bij	de	balie	Wonen	en	
Openbare	 ruimte	 in	 het	 gemeentehuis,	 Jan	 van	 Schijnveltlaan	 2	 te	
Nuenen.	 Tegen	 desbetreffende	 besluiten	 kunnen	 belanghebbenden	
binnen	zes	weken	na	verzenddatum	(voor	kapvergunningen	geldt:	na	
publicatiedatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	Algemene	wet	be-
stuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	college	van	burgemees-
ter	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.
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Van experts kun je meer verwachten.

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 31 december 2011. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

SONY tablet S 32 GB
SGPT111NLSNL3. Met Trublack HD LCD scherm, geïntegreerde 
afstandsbediening en Android 3.1. • 16 GB intern geheugen en 
16 GB micro SD-kaart

PHILIPS 94 cm 
Full HD Easy 3D LED-TV
37PFL7606. Met Ambilight Spectra 2, Easy 3D, 400 HZ Perfect Mo-
tion Rate, geschikt voor Digitenne, UPC en Ziggo en energieklasse A. 
• Smart TV

Gegarandeerd het 
beste beeld.
Met de service van Expert!

SAMSUNG 102 cm Full HD LED-TV
UE40D6540. Met 3D HyperReal Engine, 400 Hz CMR, 2D naar 3D conversie, geschikt voor Canaal digitaal, 
Digitenne, UPC en Ziggo en Smart TV. • Energieklasse A

PANASONIC 127 cm Full HD 3D-TV
TXP50UT30. Plasma TV met 600 Hz, VIERA Connect, WiFi Ready, 3x HDMI en energieklasse C. • Geschikt 
voor Digitenne, UPC en Ziggo
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400440000
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AMBILIGHT

S 32 GB
M T bl k HD LCD h d

444.-
VAN 529.-

688.-
VAN 799.- Beeldformaat-

garantie
van Expert.

Altijd lastig, inschatten 
welk formaat tv het best 
in uw woonkamer past. 

Laat u daarom adviseren door 
onze experts. En mocht u de tv 
bij u thuis toch nog een maatje 
te groot of te klein vinden, 
geen probleem. Met 
onze beeldformaat-
garantie wordt de tv binnen twee 
weken omgeruild voor 
het gewenste formaat. 
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DIENSTEN EN
INFORMATIE

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

 

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

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

andere dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-

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

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

06-04-2011

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

info@aannemersbedrijfwilliemaas.nl • www.aannemersbedrijfwilliemaas.nl
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Politieberichten
Lieve lezer,

Bent u bekend met de term 
“Selectieve Perceptie”? 

Voor de enkele snoodaard die ziek 
was tijdens de les marketing, ge-
woon niet zat op te letten, een pret-
pakket had of het te druk had met 
het zelfstandig ademhalen zal ik de 
term in klare bewoordingen trach-
ten te verklaren…Selectieve Percep-
tie is zien wat u onbewust wilt 
zien…Voorbeeld: Als u in het bezit 
bent van een rode trutschudder met 
jarretelaandrijving, en daar ook nog 
eens een emotie bij ervaart, zal u ie-
dere andere rode trutschudder met 
jarretelaandrijving eerder opvallen 
dan bij hen die NIET in het bezit 
zijn van een rode trutschudder met 
jarretelaandrijving en daar ook geen 
emotie bij ervaren…Helder?

Met deze wetenschap in het achter-
hoofd scharrel ik regelmatig door 
des Nuenens dreven… Vaak met 
een doel, een ommetje met de hond, 
wat boodschappen, soms slechts op 
weg naar het café of de een of ande-
re sociale activiteit. Laatst viel me 
daarbij iets op wat ik graag met u wil 
delen…Ik kom door het jaar tout 
Nuenen wel een keer tegen!!...Het 
altijd vrolijke gezicht van Marietje, 
Harry met z`n melkkar, Prins Nain-
titoe (bd), John/Simone met de 
hond…
Nimmer, lieve lezer en dit kwam als 
een schok voor mij!!...Nimmer, tref 
ik een lid van de Raad van Elf in het 
wild!!
Bij mij gaan dan direct alarmschel-
len af en mijn weelderige verbeel-
ding slaat op hol…
Ik vermoed een geheimzinnige 
ruimte onder Het Klooster…Een 
vochtig geconditioneerde plek waar 
de leden overzomeren…Cocons?...
Klamme spelonken waar men gelijk 
een vleermuis aan het plafond 
hangt?...Geheimzinnige rituelen?...
Duistere genootschappen?...Ik weet 
het niet…
Hoe treed je trouwens toe tot hun 
gelederen?...Moet je eerst, volgens 
goed katholiek gebruik, bij de émi-
nence grise op schoot plaats ne-
men?...Is er een ballotagecommis-
sie?...Handschoenenklaples?...Is dit 
wellicht iets wat van vader op zoon 
doorgegeven wordt?...Erfelijk be-
paald, zoals peenhaar of grote voe-
ten?...Iets met hormonen in het 
drinkwater?...Vragen waarmee ik en 
mijn florerende fantasie mee wor-
stelen…
Aardige mensen!!...Dat in ieder ge-
val zeker…

Verwarde groet,
Frits.   

Lieshout: Bromfietser loopt beenletsel op bij aanrijding met auto
Op de Molenheide is woensdagmiddag 21 december rond 17.15 uur een 52-ja-
rige man uit Beek en Donk gewond geraakt aan zijn benen. Dit gebeurde bij een 
aanrijding met een personenauto, bestuurd door een 55-jarige vrouw uit Beek en 
Donk.
De vrouw reed in haar personenauto over de Molenheide, toen zij op de kruising 
met de Spechtstraat met de bromfietser in aanrijding kwam. Deze reed op mo-
ment op het fietspad. De man is met beenletsel in het ziekenhuis opgenomen, 
waar hij inmiddels ook geopereerd is. De politie onderzoekt de toedracht van het 
ongeval.
 
Extra alcoholcontroles tijdens de feestdagen
De politie voert het aantal alcoholcontroles tijdens de feestdagen in de regio Bra-
bant Zuid-Oost op. Reden hiervoor zijn de vele Kerst- en Nieuwjaarsborrels. 
Ook op Nieuwjaarsdag wordt gecontroleerd op rijden onder invloed.
 
Ernstig
Jaarlijks zijn er 150 doden en gemiddeld 3.500 ziekenhuisgewonden in het ver-
keer te betreuren, veroorzaakt door bestuurders met teveel alcohol op. Veelal 
zijn het ernstig gewonden omdat dronken automobilisten vaker te hard rijden en 
minder vaak hun gordel om hebben. Naast gewonden en doden veroorzaken 
dronken bestuurders veel schadeongevallen. Alles tezamen toch een maatschap-
pelijke kostenpost van maar liefst ruim 1,5 miljard euro! Daarom wordt door de 
politie intensief gecontroleerd in het verkeer.

Politie Brabant Zuid-Oost bereidt zich voor op feestelijke jaarwisseling
Politie Brabant Zuid-Oost is druk bezig met de voorbereidingen voor de jaarwis-
seling. De inzet zal vooral gericht zijn op een ordelijk verloop, met behoud van 
het feestelijke karakter van Oud en Nieuw. De stelregel van Politie Brabant Zuid-
Oost is dan ook “Vriendelijk doch streng”. Politie Brabant Zuid-Oost werkt ook 
tijdens de jaarwisseling nauw samen met de brandweer, de ambulancedienst en 
de gemeenten in de regio.

Agressie tegen hulpverleners
De politie zal bij geweld tegen hulpverleners daadkrachtig optreden en onmid-
dellijk ingrijpen. In alle gevallen zal worden overgegaan tot aanhouding en het 
opmaken van een proces- verbaal. Er zal ook snelrecht worden toegepast. Op de 
site www.nederlandveilig.nl/ veiligheidopstraat is meer informatie te vinden 
over hoe te handelen bij geweld op straat.

Vuurwerk
Er vallen steeds meer zwaargewonden door vuurwerk. Zelfgemaakte projectie-
len en illegaal vuurwerk zorgen voor de meeste ernstige letsels. Politie en OM 
geven rond de jaarwisseling dan ook hoge prioriteit aan opsporing, aanhouding 
en vervolging van vuurwerkbommenmakers. Hessel Schuth (Hoofdofficier van 
Justitie): “Het Openbaar Ministerie introduceert een hogere strafeis voor ieder-
een die stunt met zwaar professioneel (illegaal) vuurwerk of zelf vuurwerkbom-
men maakt. Overtreders komen er niet meer vanaf met een lichte straf, maar 
kunnen zelfs een gevangenisstraf en dus een strafblad krijgen.” Iedereen die meer 
weet over vuurwerkbommenmakers, kan dit melden bij de politie of bij Meld 
Misdaad Anoniem: 0800-7000. Op de jongerenwebsite www.vraaghetdepolitie.
nl is een aparte hoek over vuurwerk ingericht.

Woninginbraken
In voorgaande jaren is gebleken dat inbrekers ook tijdens de jaarwisseling hun 
slag slaan. Het aantal woninginbraken tijdens Oud en Nieuw is dan ook dit jaar 
een aandachtspunt van de Politie Brabant Zuid-Oost.

Informatie
Op de politiewebsite www.stopwoninginbraak.nl vindt u de nodige informatie 
over woninginbraken. Denk daarbij aan tips om inbraken tegen te gaan, wat u 
moet doen als er toch is ingebroken, informatie over het ‘Keurmerk Veilig Wo-
nen’ en een inbraaktest waarmee u zelf kunt uitvinden hoe veilig uw woning is.

Wees zelf alert
De politie kan woninginbraken niet voorkomen. Wij hebben uw hulp nodig om 
inbraken tegen te gaan en verdachten aan te houden. Houd uw eigen woonom-
geving in de gaten, zeker tijdens de jaarwisseling als veel mensen de straat op 
gaan om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen. Onthoud het signalement van 
mensen die zich verdacht gedragen en noteer gegevens en kentekens van ver-
voermiddelen die ze bij zich hebben. Bel bij onraad of verdachte situaties met de 
politie via het algemene nummer 0900-8844 of bij een inbraak direct met 112.

2012 wordt een leuk jaar
Door Elwien Bibbe

Er is genoeg om naar uit te zien. Zo kunnen we straks voor een eurootje bel-
len bij een zwerfkei bij de Hikspoorbrug voor een oorlogsanekdote. Dat is 
weer eens iets anders dan gratis drukken op een paal met een rode knop. En 
won de Aldi bij loting de zondagsopening. Dus keert de zondagsrust in de 
Parkstraat weer terug. Zijn Pierre en Helga met hun speelgoed alleen nog 
maar online te vinden, maar staat de winkel in ieder geval niet leeg. En ben 
ik nieuwsgierig of dat in 2012 op de Berg gaat veranderen? Het Kernkwar-
tier herbergt straks een ‘Action’. En dat vinden heel veel mensen in mijn 
omgeving leuk. Er is schijnbaar een behoefte aan scharrelen.

De Kloostertuin is nog net voor de 
jaarwisseling van haar bouwvallen 
ontdaan. Dus daar is voorlopig lekker 
veel ruimte om de hond uit te laten. 
Een analogie met het jaren braaklig-
gende van Wijk terrein (na jaren ver-
rees daar uiteindelijk ’t Oog) dringt 
zich op. Dit terwijl de oude Intratuin 
staat te verroesten. En op de Luistruik 
de natuur haar kans grijpt. Net zoals 
in de gemeenteplantsoenen. Want ook 
daar is weer volop plaats voor groei!

Nieuwsgierig ben ik naar wat ik van de 
verloving en een eventueel huwelijk 
van Geldrop/Mierlo, Son&Breugel, 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind zal merken. En dan is er nog 
‘Once upon a time - en wordt het nog 
wat - in the West’. En krijgt Nuenen 
nog een eigen podium voor protest, 
een eigen Occupy? Een blijvend ten-
tenkamp voor Het Klooster?

Maar het meest kijk ik uit naar een 
weekje matige tot strenge vorst. Want 
dat is nog het enige, waar het bij de ijs-
baan bij de molen aan ontbreekt! En 
het eerste optreden van de nieuwe 
burgemeester van Nuenen. Dat is op 2 
februari en op de 17e ligt Nuenen al 
weer dwèrs!

Afsluiting 
Millennium 10-er jaar
Op  zondag  18 december werd de finale bijeenkomst georganiseerd voor de 
Millennium 10-ers in fotostudio John Geven. Ruim 150 aanwezigen, waar-
van 60 Millennium 10-ers, waren om 11.00 uur komen opdagen om de slot-
manifestatie bij te wonen.

Stuurgroepvoorzitter Cor Molenaar 
sprak een dankwoord uit aan alle 
stuurgroepleden, vrijwilligers, spon-
soren en de ouders die een spontane 
bijdrage hebben geleverd om dit jaar 
tot een groot succes te maken. 
Locoburgemeester Martien Jansen 
bedankte op zijn beurt de initiatiefne-
mers voor dit educatieve project ten 
gunste van alle kinderen die in het ju-
beljaar 2000 geboren zijn.
 
Hij onthulde symbolisch het naam-
bordje “Prullekeshof“ bij de Linde-
boom, alwaar alle kinderen hun ge-
boortesteentje hebben liggen.
Daarna werden de  prijzen bekend ge-
maakt van de fotowedstrijd. Alle kin-
deren mochten een foto inleveren, die 
zij in de loop van het jaar gemaakt 
hadden in hun speciale T-shirt op een 
bijzondere plek tijdens hun vakantie 
of elders. Een deskundige jury had 

zich gebogen over het aangeleverde 
materiaal. De eerste prijs was voor de 
tweeling Daphne en Sophie Steenbak-
kers. Daarna werd een wedstrijd ge-
houden, waarbij de kinderen op hun 
kennis  werden getest van Nuenen, 
haar cultuur en sport, alsmede de his-
torie van Vincent van Gogh en de bij-
zonderheden van ons dorp. Ook hier 
waren zeer leerzame prijzen te verdie-
nen.

Dit alles werd feestelijk omlijst door 
John en Nicole Geven, die geheel be-
langloos hun studio beschikbaar  stel-
den  en zorgden voor gratis koffie en 
lekkere hapjes. Het hartelijke applaus 
dat de ouders en de kinderen na af-
loop gaven aan de organisatie onder-
streepte nog maar eens hoezeer zij dit 
initiatief op prijs hebben gesteld. 
De toekomstige grote mijnheren en 
mevrouwen gingen voldaan naar huis.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Eerste prijs voor de tweeling Daphne en Sophie Steenbakkers

Officiële 
benoeming 
Prullekeshof
Op zondagmorgen 18 december 
werd het Millennium 10-ers jaar 
afgesloten in de John Geven Studio 
met een bijzonder hoogtepunt de 
officiële benoeming van ‘Prullekes-
hof’ aan de Berg. 

Op het prullekeshof liggen de geboor-
testeentjes vanuit het jaar 2000 van de 
aangemelde 274 kinderen betreffende 
de festiviteiten 700 jaar Gemeente-
rechten Nuenen. Op 15 december 
heeft  burgemeester Willem Ligtvoet 
dit boord onthuld in het bijzijn van de 
leden van de Stuurgroep Prullekes 
2000 / Millennium 10-ers 2010 als één 
van zijn laatste handelingen in Nue-
nen ca. Wethouder Martien Jansen 
heeft tijdens deze happening het bord 
overgedragen in het bijzijn van zo'n 70 
kinderen en hun ouders. 

Inloop in teken van 
Nieuwe Jaar
De Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen gaat vastberaden door met acti-
viteiten die bijdragen aan ontmoe-
tingskansen, om betrokkenheid te 
vergroten, hulpdiensten aan te bie-
den en zo een bijdrage te leveren 
aan de leefbaarheid van het dorp. 

In dat kader is er een wekelijkse inloop 
in de Parochiezaal van de Clemens-
kerk. Op 2 januari speelt die bijeen-
komst zich af in de Nieuwe Jaar sfeer. 
Iedereen is er van harte welkom om bij 
een kop koffie een jaar af te sluiten 
waarin een toenemend aantal bezoe-
kers de inzet van WLG waardeert en 
met een drankje vooruit te kijken naar 
een jaar vol nieuwe activiteiten voor 
jong en oud.

De Inloop is er van 13.30 uur tot 15.00 
uur. Belangstellenden die zich moei-
lijk kunnen verplaatsen kunnen ge-
haald en gebracht worden. Bel in dat 
geval 06 41102625. Daar kunt u ook 
met vragen terecht over de Werk-
groep, het aanbod en werkwijze.

Nieuwjaarsreceptie 
RKGSV
De nieuwjaarsreceptie van RKGSV 
vindt dit jaar plaats op zondag 8 janu-
ari vanaf 13.00 uur. Rond de klok van 
16.00 uur zal de sportman/sport-
vrouw van het jaar bekend worden ge-
maakt. Wie zal dit jaar met de eer gaan 
strijken? U bent welkom. 

Kinderkunst-
carrousel bij het 
CAN
Op woensdag 4 januari worden er voor 
kinderen van 6 t/m 14 jaar workshops 
georganiseerd bij Kunstencentrum 
CAN met medewerking van de Kunst-
kwartier muziekschool. De kinderen 
kunnen drie workshops naar keuze 
volgen. Deze keuze kunnen ze vooraf 
opgeven bij de cursistenadministratie 
of ze kunnen aan het begin van de kin-
dercarrousel aangeven wat ze willen.  

Woensdag 4 januari van  10.00 uur – 
13.00 uur in het Klooster, om 13.15 
vindt er een demonstratie plaats van  
Popping & Locking door Jing Wang. 
De kosten bedragen 15 euro inclusief 
een hapje en een drankje. Opgeven 
kan tot 2 januari via de cursusadmi-
nistratie tel: 040 2845775 of E-mail: 
info@stichtingcan.nl 

Speelotheek Pepijn schenkt
20 jaar is Speelotheek Pepijn in Nuenen actief geweest. Helaas liep de 
belangstelling voor de speelotheek af en is afgelopen zomer de speelotheek 
dicht gegaan. Tijdens een gezellige reünie is met veel oud-vrijwilligers terug 
gekeken op de mooie jaren en zijn vele herinneringen opgehaald. 
Met heel veel plezier en toewijding 
hebben de vele vrijwilligers in de afge-
lopen jaren speelgoed uitgeleend aan 
gezinnen binnen en ook buiten Nue-
nen. Ook zijn tijdens deze reünie 

mooie, aan Nuenen gelinkte goede 
doelen naar voren gekomen aan wie 
het geld wordt geschonken dat is op-
gehaald tijdens de opheffingsverkoop.

Speelotheek Pepijn heeft de volgende 
organisaties mogen verblijden met 
een aanzienlijk bedrag: Stichting Kin-
derspeelzalen Nuenen, Stichting Ma-
jak, Stichting Dorpsboerderij Wever-
keshof, Club Sam, Stichting Speeltuin 
De Kievit , Stichting Poolse Kinderen 
en Stichting Leergeld Nuenen.

Alle organisaties hebben verheugd ge-
reageerd op de donaties en hebben het 
bestuur verzekerd dat dit geld goed 
besteed gaat worden aan de kinderen 
voor wie zij zich inzetten.
En daarmee is een voor de Speelo-
theek bewogen jaar toch heel positief 
afgerond. Het bestuur dankt alle men-
sen die zich belangeloos hebben inge-
zet voor Pepijn en wenst tenslotte ie-
dereen een heel gelukkig, gezond en 
goed 2012 toe! 

En wat is er straks het eerst: een nieu-
we Europalaan of een nieuwe tuintem-
pel? Of een nieuwe sporttempel op 
Oude Landen. Oude landen, waar 
vaandelclub RKSV zich gaat handha-
ven in de eerste klasse. In Nederwet-
ten zal de zesde brede school geopend 
worden, zullen de wijkraden in Ger-
wen en Eeneind drukdoende zijn met 
de ontwikkeling van de IDOP-plan-
nen. (googelen!) En hebben de organi-
satoren van Dorp in’t Dorp een nieuw 
dorpsfeest voor ons in petto.



Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Knallend
het jaar uit

bij Jan Linders

GRATIS Ben & Jerry's of Lipton Ice Tea

www.janlinders.nl
Acties zijn geldig t/m 31 december 2011
Open op 31 december van 8.00 tot 17.00 uur 
en gesloten op 1 januari.
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koopt u uw oliebollen, nonnevotten of 
berlinerbollen vers van de kraam. 
Onze medewerkers pakken graag 

iedere gewenste hoeveelheid voor u in. 

Bij besteding van 25 euro of meer ontvangt u gratis een pot Ben & Jerry’s of 4-pack Lipton Ice Tea.

Pak het product naar keuze uit het schap en lever dit in bij de kassa samen met de kortingsbon. Let op: OP=OP!

Bij besteding van 25 euro of meer OP=OP

GRATIS

BEN & JERRY'S

500 ml, t.w.v. 4.89
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Jan Linders. Het voordeel van het zuiden. Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Dat wordt smullen!
vanaf 29 december

Oliebollen per stuk 0.49

Nonnevotten per stuk 0.79

Berlinerbollen per stuk 0.79

Fonkelprijs
Bavaria bier,
Warsteiner bier,
Brand bier
alle combinaties mogelijk
12x 30 cl of 24x 30 cl
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GRATIS
Bij besteding van 25 euro of meer OP=OP

LIPTON ICE TEA 4-PACK

4x 1500 ml, t.w.v. 5.88
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De Dassenburcht 
22 december 2011. Het team van de Dassenburcht is volop bezig met het klaarzetten 
van de materialen voor de Herdertjestocht door de wijk rondom de school. Het belooft 
een mooie kerstviering te worden die avond.

Alle ouders van de school zijn uitgenodigd 
om met hun kinderen de Herdertjestocht 
te lopen. Kinderen hebben zelf lampionnen 
of lichtpotjes gemaakt die ze meedragen in 
de tocht. Op 18 plekken komen ze taferelen 
uit het kerstverhaal en uit de tijd van Jezus 
tegen: 
De bakker, de timmerwerkplaats, de her-
berg, de herders met hun schapen, het in-
schrijfbureau, de trommelaars en de he-
raut, de mandenmaker, het engelenkoor, de 
drie wijzen en het k eizerpaleis, Jozef en 
Maria op weg en ten slotte het kindje in de 
kribbe.
Overal kom je gezinnen tegen met kinde-
ren die naar de sfeervol aangeklede tafere-
len staan te kijken. Het ziet er grandioos 
uit, overal branden lichtjes en klinkt kerst-

muziek. Hier en daar kom je een zanggroepje 
tegen en hoor je iedereen de kerstliedjes mee-
zingen. Opa’s en oma’s genieten volop met de 
kleinkinderen.
Het is een feest om te zien hoe sfeervol en 
goed de tocht verloopt. 
Het schoolplein is omgetoverd tot Dorps-
plein waar iedereen kan genieten van warme 
chocomel of glühwein en een broodje knak-
worst. Er wordt nagepraat en er is een sfeer 
van rust en vrede. 
Ook de mensen uit de wijk rondom de school 
zijn uitgenodigd om deze sfeervolle Herder-
tjestocht mee te lopen. Met de school als 
middelpunt hebben we samen een ware 
kerstavond beleefd. Een mooie voorbereiding 
op het echte kerstfeest.

Team De Dassenburcht

Kerstmarkt bij 
Basisschool De Wentelwiek

Na enkele jaren andere kerstactiviteiten te hebben georganiseerd was het dit jaar weer 
zover; Kerstmarkt bij De Wentelwiek. Dit jaar was de kerstmarkt geheel in stijl van 
Charles Dickens! 
Een groot kerstvuur zorgde voor een war-
me plek op de kerstmarkt; het zorgde ook 
voor het symbolische ‘licht in het donker’ 
evenals de feestelijke en sfeervolle verlich-
ting bij de marktkramen op het school-
plein. De kerstmarkt werd zeer goed be-
zocht door ouders, familie en kennissen 
van de leerlingen. 
Het was mooi om te zien hoe leerlingen, 
leerkrachten, ouders en bezoekers de 
moeite hadden genomen zich te kleden zo-
als in de tijd van Dickens; lange rokken, ho-
ge hoeden, mutsjes en omslagdoeken.
Op de markt was een variëteit aan activi-
teiten, zoals het maken van traditionele 
kerststukjes, het knutselen van kerstversie-
ringen en lampionnetjes. Vele ouders had-

den gezorgd voor allerlei lekkernijen. Van 
soep tot muffins, van pannenkoeken tot 
worsten, chocomel en glühwein: het was er 
allemaal. Leerlingen zongen kerstliedjes en 
liepen rond als “bedelaars” zoals in vroegere 
tijden. Ook werd een origineel gesigneerd 
Rabo-wielershirt geveild. Het doel was niet 
alleen geld in te zamelen om nieuwe schools-
hirtjes te kunnen kopen maar ook, helemaal 
volgens de kerstgedachte, zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor het goede doel: De 
Penda Toto School in Kenia. En dat is gelukt!
Het was een geslaagde en gezellige kerst-
markt. 
Basisschool De Wentelwiek wenst iedereen 
fijne kerstdagen een en  gezond en leerzaam 
2012!

Gezellige drukte op de kerstmarkt bij De Wentelwiek.Verbazingwekkend kerstfeest 
basisschool De Nieuwe Linde

Het kerstfeest op basisschool De Nieuwe Linde in Nuenen was dit jaar verbazingwek-
kend. Dankzij de samenwerking met Pleincollege Nuenen (PCN), het bedrijf AudioXpe-
rience en Snoepexpress beleefden de kinderen onvergetelijke ogenblikken bij de kerst-
boom.
Al twee weken stappen de kinderen in het 
schoolgebouw aan de Vrouwkensakker 
door een soort winterwonderland. Vele 
kerstbomen, -slingers en -sterren. Maar 
ook rondborstige sneeuwmannen, ski’s, 
sleetjes, rendieren en natuurlijk de kerst-
stal. Stralend middelpunt was dit jaar de 
grote versierde kerstboom in de aula. Dank-
zij de actieve ondersteuning van AudioXpe-
rience, een Nuenens bedrijf met exclusieve 
audioproducten voor muziekliefhebbers, 
genoten de kinderen dagelijks van deze 
groenbonte pracht.
Die verbaasde blikken hadden de kids ook 
tijdens de kerstmusicals. Dit keer waren ze 
te gast op het Pleincollege Nuenen. De dra-
magroep van het PCN speelde voor groep 1 
tot en met  5 van De Nieuwe Linde de musi-

cal ‘Het mooiste geschenk’. De ademloos vol-
gende kids zagen daarin hoe de dappere prins 
Joezoef alles weggaf wat hij had.
Wat eigentijdser ging het toe in die andere 
musical, ‘Kansloos’. Hevig geboeid zagen de 
oudste kinderen van de Nieuwe Linde hoe 
een groepje lummelende jongeren uiteinde-
lijk weer volop kansen kreeg in de maat-
schappij. Opvallende rollen waren er ook 
voor een aantal oud-leerlingen van De Nieu-
we Linde.

Vanuit de PCN-aula weer terug op hun basis-
school, praatten de kinderen nog lang na over 
de verbazend goede voorstellingen. Natuur-
lijk na het genot van een hapje, een drankje 
en als verrassend slot een kerstcadeautje, ver-
zorgd door Snoepexpress uit Geldrop.

De kinderen van De Nieuwe Linde kwamen ogen en oren tekort tijdens de 
kerstmusical ‘Het mooiste geschenk’ op en door het Pleincollege Nuenen. 

Sfeervolle kerstviering 
op de Crijns

Op donderdag 22 december vond op de Insp. J Crijnsschool een sfeervolle kerstviering 
plaats. Om 17.00 uur kwamen de kinderen naar school om in het eerste uur naar de 
kerstmusical “Het mooiste geschenk” te kijken. 
Deze werd gespeeld en gezongen door de 
kinderen uit alle groepen. Daarna gingen ze 
naar hun eigen klas om te genieten van een 
heerlijk kerstbuffet. Ook deze keer hadden 
de ouders en kinderen erg hun best gedaan 
om van zoet tot hartig en van warm tot koud 
allerlei heerlijkheden te maken. Terwijl de 
kinderen nog volop aan het smullen waren, 

konden de ouders onder het genot van war-
me chocomel en Glühwein hun kinderen 
opwachten en de door hen bestelde Crijns-
Glühwein ophalen met als etiket een kerst-
foto van de groep.  Deze waren een week 
eerder door een enthousiaste opa gemaakt 
en aan school geschonken. Wij wensen ie-
dereen een gelukkig en leerzaam 2012 toe!

Kerst op de Crijns

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

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

Licht  en Liefde
Twee uurtjes heb ik zaterdag 24 december mogen genieten in een van de super-
markten voor de Kerstpakkettenactie. Wat een gulheid, met wat een liefde werd er 
gegeven. Alles liep perfect, zowel bij de werkers als bij de gevers. En dan de avond 
als gast bij het Kerstverhaal in de Weverkeshof, je beleeft het écht. Met veel Licht 
en zo met overgave gespeeld! En zo mooi als Bethlehem omgetoverd.Twee prachti-
ge initiatieven in ons dorp!
Onze wereld is echt zo slecht niet! Vrede en alle goeds voor een ieder.

 0G. Siebers, De Hovenier 2, 5671 DZ Nuenen

Kindervoorstelling in Het Klooster
Na het grote succes van “pudding Tarzan”, zal Martijn Donders woensdag 11 
januari te zien zijn met een nieuw muzikaal theaterstuk in het Klooster 
Nuenen. Een voorstelling geïnspireerd op films van Charllie Chaplin, dus 
met weinig woorden en veel absurde humor, voor iedereen vanaf 6 jaar.
Meneer B. is een eenzame ambtenaar 
die elke dag hetzelfde werk doet, het-
zelfde op zijn brood heeft en in dezelf-
de file staat. Een rustig, saai leven van 
begin tot eind, zo lijkt het. Maar sinds 
enige tijd wordt Meneer B. geplaagd 
door vreemde dromen en gebeurte-
nissen. Hij ziet zichzelf omringd door 
muzikanten, schreeuwend en swin-
gend, zwetend en zingend….

Het Dagelijks Leven Van Meneer B. is 
een humoristische voorstelling over 
dromen en beperkingen, over het stre-

ven naar een beter bestaan, grootsheid 
en onbenulligheid. Bijzonder leuke 
stof tot nadenken voor iedereen vanaf 
6 jaar, ook voor de papa’s en mama’s.

De voorstelling is een zinderende 
combinatie van slapstick, absurde hu-
mor, muziek en dans. Het verhaal 
wordt zeer beeldend en bijna zonder 
woorden verteld in een decor vol ver-
rassingen, en is daardoor toegankelijk 
voor een breed publiek.

Martijn Donders heeft zich voor deze 

voorstelling laten inspireren door de 
vele bijbaantjes die hij heeft gehad, 
alsmede door de films van Charlie 
Chaplin (Modern Times) en de mu-
ziek van onder meer James Brown en 
Bill Frisell. Voor meer informatie kijk 
op www.hetklooster.org of www.me-
neerb.nl 

De voorstelling begint om 14.30 uur. 
Toegangskaarten kosten € 7,50. Kaar-
ten kunnen worden besteld via onze 
website www.hetklooster.org. 

Telefonisch reserveren kan ook tij-
dens kantooruren via de reserveerlijn 
040 -284 33 99. Het Klooster is geslo-
ten van 24-12 tot 2-01-12.



van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

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

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

GOED 2012 TOEGEWENST EN BEDANKT
 
LAVANS BV HELMOND
JABERG SCHOONMAAK HELMOND
BAKEPLUS BV VENLO
Projectontwikkelingsbureau De Roosdonck NUENEN
BUCHRNHORNEN BV EINDHOVEN
JANSEN AUTO BV NUENEN
VAN GASTEL EN NEIJNENS NUENEN
CLOSE THE GAP BV NUENEN
RABOBANK DOMMELSTREEK NUENEN
EW FACILITY SERVICES ARNHEM
BOSCH & VAN OERS Bouwkundigen BV HEESWIJK-DINTHER 

STICHTING VRIENDEN VAN DE ROOSDONCK.

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

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

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

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Stijlvolle voordeuren en 
bijpassende garagedeuren

op maat
geleverd

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

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Uw totale 

inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

Wij wensen u 
een sfeervol 2012!

Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zonnebloem-Linq vrijwilligers voor de werkgroep en begeleiding cliënten.  tijden in overleg.
(jongerenafd.) (organiseren ontmoetingscafé voor jongeren met/zonder bep.) www.zonnebloemlinq.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lokale Omroep Nuenen websiteredacteur om samen met redactieleden de website verder te ontwikkelen 6 u. per week in overleg 
  (deel kan vanuit huis)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buurtbuscomité chauffeurs m/v  voor Buurtbus 460 (Nuenen - Son - Best) met rijbewijs BE in overleg,  een dagdeel is 3 uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEVgroep voorzitter voor werkbestuur Huiskamerproject (activiteiten voor ouderen) tijden in overleg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Station Charlotte medewerker bardienst m/v bij toerbeurt op zaterdagavond van 20.00-0.00 u. 1x  i.d. 6 weken in overleg
(in de Luistruik)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsboerderij Weverkeshof algemeen bestuurslid met uitvoerende taken v.w.b. evenementenorganisatie  in overleg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woonbegeleidingscentrum een vrijwilliger die af en toe gezellige activiteiten onderneemt met cliënte,  49 jr. in overleg
Nuenen (affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akkers   vrijwilligers voor boodschappenbegeleiding zaterdag van 10.30-11.30 u.
 ondersteuning warme maaltijden (za+ zo)  op verpleegafdeling van 12.00-14.00 u
 ondersteuning souper (alle dagen) op verpleegafdeling  van 16.30-18.00 u.
 Affiniteit met dementerenden gewenst.
 vrijwilliger voor bezorging maaltijden bij  aanleunwoningen de Akkers zondags 11.00-12.00 u. oneven weken
 vrijwilliger voor de geestelijke verzorging (ondersteuning bij vieringen) oproepbasis
 begeleiding bij sjoel-activiteit (+ halen en brengen v. bewoners) maandagavond van 19.00-21.30 uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jo v. Dijkhof begeleiden bridgeavonden (op dinsdag) van 19.00-23.00 u.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt van de LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via i.borger@levgroep.nl 
Wij wensen u prettige feestdagen en een heel voorspoedig 2012!

oneMen
can make a difference

 oneMen4
 Wemove

OneMen steunt pioniers die zich inzetten voor anderen die het nodig hebben.
Start je eigen actie en meld je aan op www.move4onemen.org
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 MEEDOEN.NL
ChaNDrapaL (11) uit iNDia DOEt 
wEEr MEE. KijK hOE u KuNt 

Rond de Linde op internet:
 www.ronddelinde.nl 
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

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

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

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

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

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

Thijs van den Biggelaar

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

Samen onderweg naar
   een persoonlijk afscheid

kerkberichten

Uit d’n hoek…

Groen licht voor start eerste 
tracédeel HOV2
Op vrijdag 16 december jl. ondertekenden het SRE en de gemeenten Eind-
hoven en Nuenen c.a. de projectovereenkomst HOV2. Deze projectover-
eenkomst is een belangrijke stap in de realisatie van de Tweede Hoogwaar-
dig Openbaarvervoerlijn voor de regio. Direct na de ondertekening van de 
projectovereenkomst start de aanbestedingsprocedure voor het eerste tra-
cédeel van HOV2: Sterrenlaan-Churchilllaan. 

Achtergrond
Om de Brainport-ambitie waar te ma-
ken en om toekomstige mobiliteits-
problemen te voorkomen, is het van 
belang dat de regio in de toekomst 
goed bereikbaar blijft. Naast inzet op 
onder meer een verbetering van de 
doorstroming van het autoverkeer 
wordt daarom gewerkt aan een Hoog-
waardig Openbaar Vervoer (HOV) 
netwerk. HOV is een goed alternatief 
voor de auto. HOV is snel, betrouw-
baar, comfortabel en rijdt frequent.

Het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE) investeert samen 
met de gemeenten in de regio in een 
netwerk van vrijliggende HOV-assen 
en doorstroomassen. De eerstvolgen-
de as uit dit netwerk is HOV2. HOV2 
loopt van het busstation in Nuenen, 
via de Europalaan en het NS-station 
Eindhoven naar de High Tech Cam-
pus Eindhoven. Daarmee worden be-
langrijke bestemmingen in de regio 
goed en duurzaam bereikbaar. De af-
gelopen jaren hebben de gemeenten 
Eindhoven en Nuenen onder regie van 
het SRE en in samenspraak met om-
wonenden en andere belanghebben-
den hard gewerkt aan het ontwerp 
voor HOV2. Nu is een belangrijke stap 
gezet in het proces: het sluiten van een 
projectovereenkomst. Deze overeen-
komst is nodig voor de aanbesteding 
en de uitvoering van het project. De 
aanbesteding van het eerste tracédeel: 
Sterrenlaan-Churchilllaan start direct 
na het sluiten van de overeenkomst. 

De uitvoering start in het voorjaar van 
2012.

Nuenen
Het tracé op het grondgebied van    
Nuenen is 3 kilometer lang en gaat in 
zijn geheel over de Europalaan. Op het 
tracé zijn de verschillen echter groot. 
Het eerste deel gaat door het Dom-
meldal en ligt buiten de bebouwde 
kom. Het tweede deel gaat door de 
nieuw te ontwikkelen woonwijk Nue-
nen-West waar de Europalaan de uit-
straling moet krijgen van een statige 
dorpslaan. Vervolgens wordt de be-
staande bebouwde kom van Nuenen 
ingereden waar de ruimte beperkt is. 
HOV2 eindigt bij het busstation in 
Nuenen. Meer over dit project op 
www.hov2.nl.

Schafrat

Van de zomer was ik, samen met een vriend, nog bij Jan ‘de bakker’ Schafrat 
(zonder h) en zijn vrouw Riek op bezoek. Dat hij het niet lang meer zou ma-
ken, was duidelijk. Hij was kortademig en zat met een slang verbonden aan 
een zuurstoffles. Vorige week is hij op 81-jarige leeftijd overleden.
 Ondanks zijn benauwdheid, kon hij toch niet blijven zitten en was 
haastig. De fleskes bier stonden al snel op tafel. Het was een prettig bezoek 
waarin veel herinneringen werden opgehaald. We hadden het over de zus-
ters van het klooster, De Vries, Raessens, Noud Jansen, Christ van de Donk en 
Van Wijk, over de Akkers, Bakkerij Verhallen en Van Gogh. De oom van Jan 
was de koster waar Van Gogh bij heeft gewoond. Binnen had Jan een oud, 
koperen  koffieapparaat staan. Daar had Vincent van Gogh nog koffie uit ge-
dronken, zei Jan. Ik geloofde hem.
 De vader van Jan had een bakkerij achter Hotel Schafrat. Jan was 
ook bakker van beroep en heeft 40 jaar bij Verhallen gewerkt. Begonnen als 
bakker, daarna als bezorger fluitend langs de Nuenense huisdeuren. Een an-
dere tijd met een andere mentaliteit. Hard werken, lange dagen en dan een 
fleske bier of een jonge klare. Het Nuenen van vroeger is bijna verdwenen.
 Wat me vooral is bijgebleven van mijn bezoek, was toen Jan zei: 
‘Kwou dèk merge nie mir wakker wier.’ En dat hij zat te ‘wachte tot ik dood 
ben.’ Hij wist al dat hij niet bij de Clemenskerk in het Park kon worden begra-
ven. Daar is het vol. Achter Schafrath geboren en bijna 40 jaar in de Kerk-
straat gewoond. Eigenlijk had Jan wel een plekje aan het Park verdiend.

Edwin Coolen

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 31december 19.00 uur: Oe-
cumenische gebedsdienst in de Re-
genboogkerk.
Zondag 1 januari, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker dhr. J. Deckers.

Misintenties 
Zondag 1 januari 11.00 uur: Overl. ou-
ders Frans en Riet van de Ven-Kleef; 
Wim Leers; Martien de Groot, (vanw. 
sterfdag); Marinus Donkers, (vanw.
verjaardag); Sjef en Jeanne Kisters-
Bakker; Theo van Lieshout; Tony 
Soet; Hilde Trum-Smeenge; Frits Ver-
eijken; Maria Sanders; Machiel van 
Stokkom; Nico Siebers; Jo van Stree-
pen-Janssen; Frans Teunissen; Doro-
thé van den Reek.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Jan 
Schafrat, Lindenhof 48 en Ans Moors-
Westerveld, Jacob Catsstraat 48. Wij 
wensen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag  1 januari 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuypers.

Misintenties
Ben van den Hurk; Noud van Rooij.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 1 januari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor F. Groot.

Misintenties
Frans van Rooij; Jacques Beekwilder 
en Joke Beekwilder-Smits.

We zijn niet rijk 

door wat we 

bezitten;

we zijn rijk door 

waar we van 

genieten.

Oliebollen bakken 
bij Jong Nederland 

Gerwen
Jong Nederland Gerwen gaat op 31 
december oliebollen bakken voor u. 
Wilt u genieten van deze overheer-

lijke oliebollen, dat kan.

De oliebollen zijn 0,50 cent per stuk 
en u   mag zoveel oliebollen bestel-
len als u wilt. Afhalen kan tussen 

12.00 uur en 14.00 uur bij ’t Huys-
ven aan de Huikert 35, 5674 RG in 
Gerwen. Wij komen ze ook graag 

brengen aan huis tussen 12.00 uur 
en 14.00 uur voor € 1,- extra per 

bestelling.
Oliebollen bestellen kan via oliebol-

len@jongnederlandgerwen.nl 
vergeet niet uw naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden.
Afrekenen doet u bij aflevering. 

Hebt u vragen, ook dat kan via het 
zelfde mailadres.

Jong Nederland Gerwen wenst 
iedereen een smakelijk en 

gezond 2012.

De gloeilamp
Oudejaarsavond kan om diverse redenen bijzonder zijn. Niet gauw zal daar-
bij aan, zoiets als een gloeilamp gedacht worden. Maar toch, om zijn uitvin-
ding bekend te maken aan het New Yorkse publiek, liet Edison op oude-
jaarsavond 1879 rondom Menlo Park tientallen gloeilampen branden als 
feestversiering. 

Edisons eerste demonstratie van een gloeilamp vond plaats op oudejaarsavond 
1879, zorgde voor een toeloop in files en extra treinen. Nog nooit vertoond: ge-
woon, gelijkmatig licht, zonder geknetter, vlammen, roet of rook. Het peertje gaf 
de mens de macht over dag en nacht. De gloeilamp legde daarmee een van de 
fundamenten onder de 24-uurseconomie, de consumptiemaatschappij en de 
vermaakcultuur tegelijk.

Nu heeft hij zijn langste tijd gehad: de 
aloude gloeilamp. Uiteindelijk zal per 
1 september 2012 geen enkele gloei-
lamp meer in Europa verkocht mogen 
worden. Het zou een ondankbaar ein-
de zijn voor een van de meest opmer-
kelijke huishoudelijke uitvindingen 
van de afgelopen eeuwen als hier niet 
bij werd stilgestaan. Dat inspireerde 
me om deze foto te maken als een 
gloeiend eerbetoon aan zijn laatste 
oudejaarsavond na 132 jaar. De zwarte 
achtergrond spreekt voor zich.

Frank van Don.

Kindernevendienst 
Gerwen
Op zondag 8 januari wordt een Drie-
koningenviering verzorgd door de 
Kindernevendienst en de werkgroep 
gezinsviering. De kinderen worden 
uitgenodigd om als koning verkleed 
naar de kerk te komen of er wordt in 
de kerk gezorgd voor kleding.  Het 
verhaal van de 3 koningen: Melchior, 
Balthasar en Caspar wordt verteld en 
horen meer over het kind Jezus, dat 
bezoek kreeg van de koningen. Zij 
brachten kostbare stoffen mee: goud, 
mirre en wierook. Er wordt stilgestaan 
bij de geboorte van Jezus en de liede-
ren zijn in kerstsfeer. 
De koningen gaan zich inzetten voor 
een goed doel: zij hebben een schat-
kistje bij zich, waarin geld verzameld 
wordt, wat bestemd is voor Zuster 
Bonnie, de zus van Pastoor Groot. Zij 
besteedt het geld voor hele arme men-
sen in Indonesie, waar zij al jarenlang 
werkzaam is. 

BEZoRGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Groot onderhoud Waterschap 
De Dommel waterpartijen 
Nuenen 
Waterschap De Dommel en de gemeente Nuenen starten 5 januari 2012 met 
grootschalig onderhoud aan verschillende waterpartijen in Nuenen. Het 
werk zal ongeveer negen weken duren. Het waterschap neemt na dit groot 
onderhoud het jaarlijkse onderhoud van de gemeente over. Waterschap De 
Dommel neemt vanuit de beheerstaken het onderhoud over van alle water-
gangen en vijvers die belangrijk zijn voor de totale waterbeheersing in het 
stroomgebied van de Dommel. Op deze manier kan het waterschap beter 
sturing geven aan het totale watersysteem en aan de verbetering van de 
kwaliteit van het oppervlaktewater zoals de bestrijding van blauwalg. 
Locaties
Er zal groot onderhoud worden ver-
richt aan de waterpartijen die grenzen 
aan:
- Panakkers
- Park (de parkvijver)Hugo van Berc-

kellaan – Jhr. M. van Gerwenlaan
- Lobroec (het verbrede gedeelte) 
- Peellandstraat, Witte Put en Reve-

lingse Erven 
- Het Puyven en De Vroente
- Molvense Erven en Meierijlaan
- Keizershof 

Wat betekent dit groot onderhoud?
In ieder geval wordt de vijver of water-
gang gebaggerd en de verontreinigde 
waterbodem schoongemaakt. Het kan 
echter ook zijn dat het nodig is om de 
oevers van de waterpartij opnieuw in 
te richten, zoals het bereikbaar maken 
van de waterloop door het verwijde-
ren van overtollige beplanting (bomen 
en struiken), snoeiwerk en het aanleg-
gen van voorzieningen zodat Water-
schap De Dommel in de toekomst het 
onderhoud goed kan uitvoeren. 

Tenslotte worden er maatregelen ge-
troffen ten behoeve van de natuur,  de 
waterkwaliteit of om de doorstroming 
te verbeteren. Bij iedere watergang of 
vijver wordt opnieuw bepaald of deze 

werkzaamheden uitgevoerd moeten 
worden. Het gaat dus om maatwerk. 

Slib verwijderen en blauwalg voor-
komen
In de waterpartijen is in de loop der ja-
ren het nodige slib afgezet. Dit slib 
zorgt er voor dat het water minder 
goed door kan stromen. Ook is het slib 
heel voedselrijk waardoor bij hoge wa-
tertemperaturen in de zomer in som-
mige waterpartijen zelfs blauwalg kan 
ontstaan. 
Door het slib te verwijderen wordt de 
voedingsbodem voor blauwalg wegge-
nomen. In sommige waterpartijen 
wordt in het midden de bodem een 
stukje dieper uitgegraven. Daardoor 
warmt het water minder snel op. Dit is 
een extra maatregel om blauwalg te 
voorkomen.
 
Natuurvriendelijke oever
Op een groot aantal plaatsen verkeert 
de beschoeiing in een slechte toe-
stand. Deze zal worden verwijderd of 
vervangen. Waar de beschoeiing ver-
wijderd wordt, zal een natuurvriende-
lijke oever worden aangebracht. 

Dit gebeurt alleen op plaatsen waar 
openbaar gebied grenst aan de water-
partijen.



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 €  35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- 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
 • Bromfiets
 • Aangepast rijden

040-2831486

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

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

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

DRoGE hAARDBLok‑
kEN. Hooidonk 3, Breu-
gel. Tel. 040-2837329.

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

www.ronddelinde.nl

Bridgecursussen
Half januari start BrIDGEGrOEP ”DE 5 AzEN” weer 

cursussen in Nuenen en Geldrop voor: 

beginnende en gevorderde bridgers.
De cursussen worden gegeven  door gediplomeerde 

bridgeleraren van de Nederlandse Bridge Bond
Voor informatie en folders kunt u bellen of mailen naar: 

Noortje van den Broek  •  noortjevdb@onsnet.nu  •  06-19419324

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

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

tuINAANLEG en ont-
werp, gazonaanleg: Gras-
zoden of kunstgras, tuin-
beregening, grondwerk. 
www.lapagondatuinen.nl. 
Tel: 06-19702668.

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

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

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

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

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

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

Per 01‑01‑2012  gaat 
henny van hoeckel met 
pensioen. Alle klanten van 
hans Anders bedankt 
voor het in mij gestelde 
vertrouwen.

Praktijk voor persoonlijke be-
wustwording. Liz Schouten. 
www.hoger‑bewustzijn.
nl. 040-2906060.

Per 01‑01‑2012  gaat 
henny van hoeckel met 
pensioen. Alle klanten van 
hans Anders bedankt 
voor het in mij gestelde 
vertrouwen.

Per 01‑01‑2012  gaat 
henny van hoeckel met 
pensioen. Alle klanten van 
hans Anders bedankt 
voor het in mij gestelde 
vertrouwen.
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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. 52 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

 

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

Winnaar week 51: Marion Migchels, zandstraat 15, 5674 NM Nederwetten

Wielersport

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

www.puzzelland.com

ZO DOET U MEE:

Om kans te maken op
een prijs, belt u de 

oplossing door naar 
0909-50 10 191

(max. 0,44 euro per gesprek)

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

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

Veel succes!

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

9 5 3 1
7 5 9
4 3 8

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

7 4 8 6
8 1

6 4 2

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01038
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Meer bewegen in 
het nieuwe jaar
De startlocatie voor de wekelijkse 
zondagmorgenwandeling van de 
Nuenense  Wandelsportvereniging 
WSV  is in de maand januari de par-
keerplaats aan de vijverzijde bij het 
gemeentehuis. 

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Voor de echte 
wandelliefhebbers is er ook de moge-
lijkheid om een langere wandeling in 
groepsverband te maken.
 
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden is niet nodig, men kan zich 
melden op de startlocatie. Voor nade-
re informatie: www.wsvnuenen.dse.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secretari-
aat: joke_wsv@hotmail.com

Nieuwjaarsreceptie 
RKSV Nuenen
Op 1 januari 2012 zal de traditio-
nele nieuwjaarsreceptie bij de RKSV 
Nuenen weer plaats vinden. Vanaf 
14.00 uur wordt iedereen in de gele-
genheid gesteld, op Sportpark Oude 
Landen, met elkaar de beste wensen 
uit te wisselen.
Verder worden er zoals gebruikelijk de 
jubilarissen gehuldigd. In totaal zijn er 
dit jaar liefst 8 jubilarissen die  zich 
voor meerdere jaren aan de club ver-
bonden hebben. Onder hen is zelfs 
een robijnen jubilaris. 
Uiteraard zal ook de Groenwitter 2011 
bekend gemaakt worden.

Profrenner Steven Kruijswijk 
ontmoet fans
De Nuenense profrenner Steven Kruijswijk wil in het begin van het nieuwe 
jaar graag zijn fans ontmoeten. Samen met zijn fanclub heeft Steven een 
boeiend avondprogramma in petto in clubhuis café De Stam. Leden van de 
fanclub en belangstellende supporters zijn welkom op woensdagavond 4 
januari om 20.00 uur. 
Voorzitter Jan Wesenbeek zal de plan-
nen van de fanclub uit de doeken doen. 
Steven Kruijswijk komt aan het woord 
en de wielerquiz PetjeOp-PetjeAf wordt 
gespeeld waarbij diverse wielershirts 
van Steven te winnen zijn. Belangstel-
lenden kunnen tijdens deze avond arti-
kelen uit de kledinglijn van Steven aan-
schaffen, zoals caps, shirts en jasjes. De 
rest van de avond wil de Nuenense wiel-
renner met de fans praten.

Steven in Tour
Het gaat een belangrijk seizoen wor-
den voor de 24-jarige Nuenenaar. Ste-
ven staat bij de Rabobank-ploeg hoog 
genoteerd voor deelname aan de Tour 
de France en ook voor de Amstel Gold 
Race. In de Limburgse heuvels wordt 
gestreden om de wereldtitel op de weg 
en ook staat daar het Nederlands kam-
pioenschp op het programma. Dit al-

les en nog veel meer komt aan de orde 
op de ontmoetingsavond in het club-
huis van fanclub Steven Kruijswijk. 

Zoektocht naar lekkerste 
Brabantse worstenbroodje 
weer van start
Omroep Brabant gaat weer op zoek naar het lekkerste Brabantse worsten-
broodje. Naast bakkers en slagers, kunnen net als vorig jaar, ook thuisbak-
kers meedoen. Voor het eerst gaat het nu om de enige echte titel voor de 
hele provincie, omdat de organisaties van ‘het lekkerste Brabantse worsten-
broodje’ en ‘het beste Brabantse worstenbroodje’ de handen ineen hebben 
geslagen. 
 De organisatie van de wedstrijd ge-
beurt in een samenwerking van de 
SVO (versopleidingen) met onder 
meer een vestiging in Best, Scholenge-
meenschap De Rooi Pannen, ROC 
Eindhoven, Cingel College in Breda, 
de Nederlands Brood- en Banketbak-
kers Ondernemers Vereniging en Om-
roep Brabant.
“Het gaat ergens om bij deze wed-
strijd,“ zegt Lout Donders van Om-
roep Brabant. “Al vijftien jaar werken 
de deelnemers zich uit de naad om het 
lekkerste worstenbroodje uit de oven 
te laten komen en al negentien jaar 
wordt geknokt om de titel ‘Beste Wor-
stenbroodje’. Het is mooi dat de twee 

wedstrijden nu samensmelten. Dat 
geeft duidelijkheid: er is straks maar 
één winnaar die het lekkerste Bra-
bantse worstenbroodje maakt. Daar-
naast zijn er prijzen voor de beste 
amateur èn voor het meest innovatie-
ve worstenbroodje. Dus iedereen kan 
mee doen.” 
 
De inschrijving is begonnen. Iedereen 
kan inschrijven. Professionele bakkers 
en slagers voor de hoofdcategorie, 
maar ook thuisbakkers, amateurs en 
studenten voor de andere categorieën. 
Inschrijven kan van 27 december tot 
en met 11 februari via omroepbra-
bant.nl/worstenbroodje.

Nieuws met zaken
Administratie- en Advieskantoor 
J. van de Winkel B.V. tekent 
convenant met de Belastingdienst
Horizontaal Toezicht (H.T.) is voor de belastingdienst de nieuwe manier 
van werken. Hun nieuwe slogan ‘van wantrouwen naar vertrouwen’, maakt 
dit duidelijk. Het komt erop neer dat de belastingdienst ondernemers die 
hun administratieve verplichtingen correct naleven,  niet lastig gevallen 
worden met controles. 
Hierdoor komt er meer tijd vrij om de 
ondernemers te controleren die het 
wat minder nauw met de regels ne-
men. Bijkomend voordeel voor de on-
dernemer is dat hierdoor zijn aansla-
gen snel (binnen 2 weken) en definitief 
worden afgerond door de belasting-
dienst. Wel blijft de landelijke steek-
proef in stand.

De opzet van de overheid is om dit te 
doen via de beroepsgroep die deze ge-
gevens aanlevert bij de belasting-
dienst, te weten de administratieve 
dienstverleners, fiscalisten en accoun-
tants. Deze beroepsgroep valt vaak 
onder een beroepsorganisatie die al 
controleert. De overheid gaat er hier-
bij vanuit dat zowel de ondernemer als 
zijn adviseur volledig transparant naar 
de belastingdienst opereert. Natuur-
lijk blijft dat eventuele complexe 
vraagstukken ook kunnen worden 
voorgelegd. Hierdoor krijgt de onder-
nemer snel duidelijkheid en dat is wel 
zo fijn natuurlijk. 

Voor Administratie- en Advieskan-
toor J. van de Winkel B.V., dat aange-
sloten is bij de NOAB (Nederlandse 
Orde van Administratie en Belasting-
deskundige), verandert er niets in hun 
werkwijze. Zij waren immers al trans-
parant en leverden de gegevens cor-
rect aan. Er komen alleen nadere af-
spraken over. 

”De voordelen zijn er echter wel dege-
lijk, namelijk een snelle afwikkeling 
door de belastingdienst, minder con-
troles en een direct aanspreekpunt bij 
de belastingdienst. Vooral dat laatste 
is goud waard natuurlijk. Iedereen 

kent wel de problemen met de (on)be-
reikbaarheid van de belastingdienst 

De ondertekening van de convenant met rechts de heer Jack van de Winkel.

voor vragen. Je kunt op die manier een 
complexe casus versnellen en ook de-
finitief beantwoord krijgen i.p.v. 
maanden of jaren in het ongewisse te 
blijven”. Jack v.d. Winkel vindt deze 
werkwijze aansluiten bij de filosofie 
van zijn kantoor en ook beter passen 
bij deze tijd van openheid naar elkaar 
toe i.p.v. elkaar met wantrouwen tege-
moet te treden. 

 De komende maanden zal men hun 
cliënten hierover benaderen en kijken 
of zij zich hier ook in kunnen vinden, 
want deelnemen is geen verplichting, 
laat dat ook helder zijn.
Administratie- & Advieskantoor J. van 
de Winkel B.V.,  Emopad 70, 5663 PB 
Geldrop. Tel. (040) 285 89 00. E-mail: 
info@jvandewinkel.nl  Getuige gezocht

Wie heeft mij geholpen op donderdag 
1 december om half 8 ’s morgens.
Het gaat om een man die vanuit Nue-
nen richting Mierlo fietste ter hoogte 
van Vaarle op de Mierlosedijk.
Wil die persoon a.u.b. contact met mij 
opnemen. Tel. 06-54698669.

Open Dag SeniorWeb Nuenen 
in Bibliotheek Dommeldal
SeniorWeb Nuenen heeft de samenwerking met Bibliotheek Dommeldal 
geïntensiveerd en heeft als uitvloeisel daarvan haar oude locatie verlaten 
om vanaf nu gebruik te gaan maken van een, mede dankzij een sponsorbij-
drage van het Coöperatiefonds van Rabobank Dommelstreek, met nieuwe 
apparatuur ingerichte computerruimte binnen de bibliotheek.
SeniorWeb zal voor al haar cursussen, 
workshops, helpdesk en het compu-
tercafé van deze ruimte gebruik gaan 
maken. Daarbuiten zal de ruimte door 
andere groepen/verenigingen gebruikt 
kunnen gaan worden.
Om een ieder kennis te laten maken 
met de nieuwe locatie is er op zaterdag 
7 januari van 10.00 tot 13.00 uur een 
Open Dag. Tijdens deze open dag kan 
er meteen ingeschreven worden voor 
de cursussen van de 2e seizoenshelft, 
welke in de loop van januari weer van 
start gaan. Het volledige programma 

is te vinden in het programmaboekje 
dat te verkrijgen is in Bibliotheek 
Dommeldal en online te bekijken op 
www.seniorwebnuenen.nl. Voor hulp 
en advies bij computerproblemen kan 
iedereen ook dit seizoen weer elke 
maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 
uur terecht op de gratis helpdesk, en-
tree via de hoofdingang van Biblio-
theek Dommeldal. Voor de overige ac-
tiviteiten (buiten de openingstijden 
van de bibliotheek) wordt gebruik ge-
maakt van de zijingang aan het Theo 
van Goghhof.

Nieuwjaarsduik 
provincie Brabant: 
11 duiken en 2.225 
duikhelden
Het aftellen is begonnen! Over minder 
dan 2 weken nemen mensen door heel 
Nederland een frisse duik in het koude 
Hollandse water. De organisatie ver-
wacht dit jaar alle records te breken: 
Naast Scheveningen zullen er in nog 
88 andere plaatsen Nieuwjaarsduiken 
worden georganiseerd. Liefst 36.000 
mensen zullen op nieuwjaarsdag ko-
pje onder gaan. Dit jaar zijn er 8 nieu-
we duiklocaties en ruim 6.000 extra 
duikers! 
In Brabant worden 2.225 duikhelden 
verwacht, dit zijn er 800 meer dan af-
gelopen jaar. Dit heeft uiteraard ook te 
maken met de gunstige weersver-
wachting, hierdoor blijken alle duiken 
door te kunnen gaan. De Brabantse 
duikhelden kunnen op 11 verschillen-
de locaties te water, waarvan Den 
Bosch de grootste is. De dichtstbijzi-
jnde duiklocatie in de omgeving van 
Nuenen is in Helmond. 
Meer informatie op www.unox.nl/
nieuwjaarsduik. 

Belangrijk wielerseizoen voor de 24-ja-
rige Steven Kruijswijk. 

(Foto Cees van Keulen)

Specialisten waarschuwen voor vuurwerk 
Maak zelf geen vuurwerk, koop geen illegale spullen en lees vooral de 
gebruiksaanwijzing. Deze boodschap willen specialisten van Máxima 
Medisch Centrum (Eindhoven/Veldhoven) mensen meegeven die vuurwerk 
afsteken met oud en nieuw. Jaarlijks vallen er steeds meer vuurwerkslacht-
offers. Veel voorkomende verwondingen zijn hand- en aangezichtsletsel. 
Volgens plastisch chirurg Han Wilmink is er vaak niets meer te doen aan dit 
letsel. “Een patiënt raakt verminkt voor het leven.”
 
Veel vuurwerkslachtoffers zijn vlak 
voor of net na de jaarwisseling te be-
treuren. De grootste risicogroep zijn 
kinderen en jongvolwassenen in de 
leeftijd van 3 tot 18 jaar. Wilmink ver-
telt: “Jongeren kunnen het vaak niet 

houden van spanning en willen vuur-
werk uitproberen. Kinderen gaan vaak 
na de nieuwjaarsnacht vuurwerk zoe-
ken dat nog afgestoken kan worden.”
 
De verwondingen aan het aangezicht 
variëren van een open wond in de 
oogbol, huidscheuringen, verplaatsing 
van de ooglens, staar, onherstelbare 
netvliesschade en hoge oogdruk. 
Daarnaast komt het vaak voor dat 
slachtoffers vingers verliezen tijdens 
een vuurwerkexplosie. Over het alge-
meen is zo’n dergelijke verwonding 
niet meer te behandelen. Plastisch 
chirurg Wilmink: “Bij afgerukte lede-
maten kunnen artsen alleen nog maar 
de schade beperken. Het dode weefsel 
wordt verwijderd, maar een vinger of 
hand kan niet meer aan het lichaam 
gezet worden.”
 
“Mocht er toch iets gebeuren en loopt 
iemand een brandverwonding op, 
probeer de wond dan te koelen met 
lauw water. Wanneer een slachtoffer 
letsel aan de ogen oploopt, dek dan de 
ogen af zonder druk uit te oefenen op 
het oog. Probeer het hoofd zo stil mo-
gelijk te houden”, adviseert Spoedei-
sende hulp arts Femke Wouters. “Een 
ongeluk zit in een klein hoekje, daar-
om is het belangrijk om niet alleen 
uzelf in de gaten te houden maar ook 
anderen, met name kinderen.”



Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen
Vincent van Goghstraat 37

Alles voor een
gezellig oud & nieuw

bi j Jan Linders Nuenen

Bij Jan Linders haalt u alles voor een gezellig oud & nieuw

Met mousserende wijnen en champagnes, 
verse oliebollen van de kraam en smakelijke 
borrelhapjes heeft  u alles in huis om het 
nieuwe jaar gezellig in te luiden. Nodig familie 
en vrienden uit en geniet van deze avond. 
Dat doen wij ook. Wij gaan knallend het jaar uit 
en wensen u alvast een fi jne jaarwisseling.

Dorpsstraat 95 Mierlo  |  Tel. 0492 66 11 00  |   www.lenssenmannenmode.nl

EXTRA KOOPAVONDEN DINSDAG 27 T/M VRIJDAG 30 DECEMBE R

Kortingen tot wel 50% op wintercollectie 2011

SALE
OUDEJAARS OLIEBOLLEN PARTY

 

 

Start dinsdag 27 december om 11.00 uur

Bij aankoop vanaf

oliebollenpakket
cadeau

150,-

Bij aankoop vanaf

half oudejaarslot
met jackpot

300,-
cadeau

Bij aankoop vanaf

heel oudejaarslot
met jackpot

cadeau

500,-

*De Oliebollen Party Sale actie is geldig tot en met zaterdag 31-12-2011.
Acties gelden niet in combinatie met voorgaande / andere acties.

*

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

WWW.SANIPLE IN .NL

advies

gratis ontwerp

realisatie

sanitair

badmeubels

wand- & vloertegels 
natuursteen 

keramiek vloeren

SANIPLEIN BREIDT UIT!

wij werken met:

U kunt bij ons nu ook terecht voor 
CV onderhoud en complete CV installaties

Saniplein B.V.
De Huufkes 19a

Nuenen
040 - 291 30 89 Badkamers & Tegelvloeren

 naar uw wens samengesteld

NIEUW
CV Ketels en 
onderhoud

aircosystemen

zonne-energie 
systemen

nieuwbouw en 
renovatie

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

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 11
5671 GW NUENEN

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

SALE-50%
Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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