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Wilgen  
knotten in 
januari en 
februari

Onderscheidingen 
bij EMK

Snert
wandeling in 
Leenderbos
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Openingstijden: 
Vrijdag     08.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag  08.00 tot 17.00 uur 

Peer Geboers nieuwe 
Witvoeter 2011
Door Gerrit van Ginkel

Op zondag 8 januari a.s. zal in het Park in Nuenen, rond het monument van 
d’n Dwèrsklippel, om 13.11 uur de onderscheiding uitgereikt worden van 
de 31ste Dwèrsklippel met het witte voetje aan Nuenenaar Peer Geboers. 
Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door de Nuenense Oud-
Prinsen aan iemand die positief-dwèrs tegen alles in gaat en toch zijn uit-
eindelijk doel bereikt. 

Deze eigenschap is op het lijf geschre-
ven van Peer Geboers, de 63 jarige eige-
naar van de Opwettense Watermolen 
met bijhorende terreinen.
Positief dwèrs tegen de stroom in roeien 
heeft Peer sinds 1998 moeten doen om 
alle vergunningen in huis te halen om de 
verbouwingen en verandering van be-
stemming te realiseren tot de huidige 
status. 2 Eindhovense- en 2 Nuenense 
burgemeesters, 30 ambtenaren, 8 wet-
houders en diverse monumentencom-
missies ontmoette hij in die twaalf jaar 

en de strijd was soms hevig om zijn doel 
te bereiken.
Op zijn terrein zocht Peer een bron van 
inkomsten die de fundering vormde 
voor het in stand houden van de molen. 
Met de pas geopende trouwlocatie, het 
restaurant en  landgoed ’Heerlyckheid 
De Opwettense Watermolen’ kwam aan 
die strijd een einde. 
Een oude stadspoort tussen Eindhovens 
en Opwettens grondgebied, aan het 
Wolvenpad dat naar de Wolvenkapel 
leidde, werd door Peer geconstrueerd.

Maar Peer blijft altijd strijdbaar en een 
nieuw project dient zich aan. De boer-
derij van Leyten, tegenover hem, wil hij 
graag gaan inrichten als een zorgboer-
derij. Het zou een prachtig onderdak 
vormen voor zijn speciaal gefokte Wa-
gyu runderen. Peer zelf wil de zorgboer-
derij verder bevolken met wat kleinvee 
en zo een situatie creëren die het leven 
op een boerderij benadert van jaren te-
rug. Daarnaast zouden bezigheden op 
de zorgboerderij een zinvolle invulling 
kunnen zijn voor onze medemens met 
een beperking.
De droom van Peer concretiseert hij 
verder door er een kleinschalig  infocen-
trum te  vestigen over zijn bijzonder 
runderras en het Dommeldal. Daar-
naast voorziet hij een plaats voor zijn 
verzameling geprepareerde dieren en 

Peer Geboers speltmeel malen.

Peer Geboers leidt bezoekers rond.

Prinsenreceptie op zondag 8 
januari
Hopelijk komen ook dit jaar weer veel Dwèrsklippels en Dwèrsklippelin-
nekes de kersverse hoogheden feliciteren tijdens de Prinsenreceptie op 
zondagmiddag 8 januari. Vanaf 14.00 is er gelegenheid om Prins Crehansa, 
zijn adjudanten Vertier en Vermaak, alsmede jeugdprins Kevin, prinses Ilja 
en adjudant Luuk te feliciteren.

Het zal weer heel druk worden in het 
Klooster maar ook heel gezellig. Op 
het Rabobankplein zal veel life muziek 
te horen zijn. Daarom een tip: ga niet 
met zijn allen om twee uur in de rij aan 
de trap staan maar pak eerst nog rustig 
een pilske samen. In verband met het 
55 jarig jubileum zorgt de vereniging 
voor een extra verzorgd hapje tussen-
door. De receptie duurt minstens tot 

mus. Hij moest als strafwerk steeds hele 
gedeelten overschrijven.
Zijn interesses gingen meer uit naar 
dieren, de natuur en naar het werk op de 
boerderij bij Jan en Bernard Swinkels in 
Breugel. Maar ook op straat leerde hij 
meer dan op school. In de loop van de 
tijd bouwde hij een gigantische collectie 
opgezette dieren, vogels en fossielen op. 
Op zijn achttiende begon hij met een 
oude volkswagen winkels te bezoeken 
om zijn geprepareerde dieren, aquaria, 
vogelkooien en zelf gefokte hamsters te 
verkopen. Op aanraden van zijn moe-
der startte hij samen met zijn broer 
Rein, in 1968, een groothandel in goud-
vissen en dierbenodigdheden. Moeder 
deed de boekhouding en zus Ria deed 
de buitendienst als (gratis) vertegen-
woordigster (als eerste in die branche) 

en als marketingadviseur.
Op het Eeneind startte het bedrijf offi-
cieel in een boerderij van Hendrik Strij-
bos naast Lucas Lijten. Helaas heeft 
Peer in 1994, zijn inmiddels uitgegroeid 
bedrijf van 50 medewerkers en destijds 
gevestigd op de Spaarpot, om gezond-
heidredenen  moeten verkopen. Ernsti-
ge problemen met zijn gehoororganen 
waren er de oorzaak van dat hij ernstig 
beperkt werd.

Het profiel van deze ‘raddraaier’ voldoet 
geheel aan de voorwaarden om gekozen 
te worden tot Witvoeter en een geluk-
wens is daarom op zijn plaats voor de 
keuzecommissie van de Nuenense 
Oud-Prinsen. Deze Nuenenaar zal het 
illustere lijstje van 30 voorgangers extra 
glans geven.

18.00 uur en de hele middag is er gele-
genheid om aan te sluiten.

Groepen
Komt u met een groep, neem dan con-
tact op met senaat@dwersklippels.nl. 
U krijgt dan een tijd toegewezen en 
een van de organiserende senatoren 
zal u melden wanneer u aan de beurt 
bent.

Prins Crehansa en zijn adjudanten 
Vertier en Vermaak.

Het jeugdtrio komt dit jaar van de Inspecteur J. Crijnsschool: 
Jeugdprins Kevin Smits, Prinses Ilja van Lierop, Adjudant Luuk Lijten.

Het allerbeste voor 2012Het allerbeste voor 2012

De redactie, uitgevers en alle 
andere medewerkers aan 

Rond de Linde, wensen hun 
adverteerders en  lezers het 
allerbeste en een heel goede 

gezondheid toe voor het 
nieuwe jaar.

fossielen.  Zijn plannen zijn pas hele-
maal sluitend als zijn Opwettense Wa-
termolen heringericht is in 
samenwerking met Waterschap De 
Dommel, Staatsbosbeheer en de Ge-
meente Eindhoven tot een 12 ha cul-
tuur/natuurgebiedje met o.a. een vistrap 
en een stroomturbine om groene ’Dom-
melstroom’ op te wekken. Dit alles als 
uitloper van plan De Karpen dat verder 
loopt als ’Het groene Woud’, een groene 
buffer tussen Eindhoven en Helmond. 

Peer Geboers is het standaard voor-
beeld van een selfmade man. 6 Klassen 
lagere school met daarna nog een ze-
vende klas extra was voor hem meer 
dan genoeg. 
Het zegt meer dan voldoende over zijn 
schoolprestaties dat hij steeds de hoog-
ste punten haalde voor het vak catechis-
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Kijk op www.combinatie-nuenen.nl

 
 
        
        COMBINATIE NUENEN c.a.
 
Van ons geen geheimen. 
Het komende half jaar 
doen wij het via combi-rijmen.   
Bestuur en Fractie 

De Combinatie, nog meer thuis in Nuenen
Wenst een ieder een goed en gezond 2012!

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 22/12/2011 N-HZ-2011-0188 Soeterbeekseweg 2A -2B Oprichten 3  
    woningen  

Regulier 23/12/2011 N-HZ-2011-0191 Berg 63 Verbouwen 
    woonhuis  

Deze aanvragen liggen ter inzage bij de balie Wonen en Openbare 
ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend.

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Uitgebreid 30/12/2011 N-HZ-2012-0001 Prinsenweier 4 Uitbreiden rundveestal,  
    slopen bijgebouw en kap  
    bestaande stal  

Deze aanvraag ligt vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Hiertegen kan geen 
beroepschrift worden ingediend. Dit kan pas nadat omgevingsvergun-
ning 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 

29/12/ N-HZ-2011- Irenestraat 25 Sloop Verwijderen  29/12/ 
2011 0174   asbesthoudende materialen  2011 
    uit berging   

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 
bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burge-
meester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA 
Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

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

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

Nuenen, 5 januari 2012

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

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

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

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.

Denk eraan dat u de kerstboom zichtbaar neerlegt voor de inzamelaar.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 8 januari aangewezen als koop-
zondag voor de bedrijven uit gebied III. Dit wil zeggen de volgende 
ondernemingen:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Alle bedrijven uit gebied III mogen op deze dag geopend zijn.

19 januari 2012 om 19.30 uur     
in Brede school De Dassenburcht
INFORMATIEAVOND SUBSIDIEBELEID

Op 29 september 2011 heeft de gemeenteraad de kadernota Subsidie- 
en accommodatiebeleid vastgesteld. Tijdens een informatieve bijeen-
komst op 17 oktober jl. werd aangekondigd, dat begin 2012 gestart 
wordt met de opstelling van de Algemene Subsidieverordening (ASV).

Centraal in deze verordening staat de nieuwe manier waarop in de 
komende jaren gesubsidieerd wordt. Deze nieuwe werkwijze willen we 
met de Nuenense instellingen bespreken. Niet alleen door daarop een 
toelichting te geven, maar zeker ook met u doornemen hoe deze 
nieuwe werkwijze werkt.
Daarom wordt op 19 januari 2012 een bijeenkomt georganiseerd voor 
alle Nuenense instellingen die nu subsidie ontvangen, maar ook voor 
diegenen die in de nabije toekomst overwegen om een subsidieaan-
vraag in te dienen.

Wij nodigen u uit om deze bijeenkomst op 19 januari 2012 om 19.30 
uur in Brede school De Dassenburcht bij te wonen.

Let op! Op tijd aanmelden
Afgaande op de aanwezigheid tijdens de informatieve bijeenkomst op 
17	oktober	jl.	die,	in	het	Klooster	werd	georganiseerd,	houden	wij	er	
rekening mee dat er voor deze avond meer aanmeldingen kunnen zijn 
dan er plaats is. Bij voldoende belangstelling wordt een tweede infor-
matieavond georganiseerd. Het is dus van belang dat u vóór 13 janu-
ari 2012 per mail (of telefonisch) aangeeft dat u aanwezig zult zijn (en 
met hoeveel personen). Op deze wijze wordt voorkomen dat u vergeefs 
naar de bijeenkomst komt, omdat er geen plaats is. Toewijzing van 
plaatsen vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

U kunt uw aanmelding sturen naar de volgende e-mailadressen:
m.versluijsen@nuenen.nl of i.sleegers@nuenen.nl.

De heer M. Versluijsen (telefoon (040) 2631 669) en mevrouw I. Sleegers 
(telefoon (040) 2631 668) zijn ook telefonisch bereikbaar voor nadere 
informatie (en aanmelding).

Programma:
19.15 – 19.30 Ontvangst met koffie;
19.30 – 19.45 Inleiding nieuwe subsidiesystematiek en ASV;
20.00 – 20.30 Workshop wegingsmatrix;
20.30	–	20.45	 Korte	pauze;
20.45 – 21.15 Workshop bepaling profiel 
 (= maatschappelijke relevantie);
21.30  Afsluiting.

COMMISSIEVERGADERINGEN
Op 11 januari 2012 is de vergadering van de commissie Samenleving 
gepland. De vergadering begint om 19.30 uur in de commissiekamer 
van het gemeentehuis en is openbaar. De agenda voor de vergadering 
van de commissie Samenleving vindt u op www.nuenen.nl

Let op
De vergaderingen van de commissies Ruimte (10 januari 2012) en ABZ/
FIN (12 januari 2012) gaan niet door.

BOETES VOOR OVERTREDINGEN  
(FORS) HOGER
Per 1 januari 2012 zijn de boetebedragen verhoogd. Gemiddeld bete-
kent dit per overtreding een verhoging van 5 tot 20 euro. Maar voor 
een aantal overtredingen zijn de boetebedragen bijna verdubbeld. Dit 
geldt ook voor enkele overtredingen waarvoor onze opsporingsamb-
tenaren (boa’s) verbaliseren. Twee voorbeelden van fors verhoogde 
boetes:

•	 Het	niet	(op)volgen	van	aanwijzingen	van	een	opsporingsambte-
naar kostte in 2011 180 euro. Per 1 januari 2012 is dat 340 euro 
geworden.

•	 Parkeren	op	een	gehandicaptenparkeerplaats	kostte	in	2011	180	
euro. Per 1 januari 2012 is dat ook 340 euro geworden.

De hoogte van de boetes wordt landelijk bepaald. Onze boa’s hebben 
hierop geen invloed. Als u zich niet aan de regels houdt, loopt u dus 
een risico om een hoge boete te krijgen.

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:

Integreren in het Nuenense
Soms gaat het leven anders dan je had gehoopt en dan woon je opeens weer 
alleen en is het niet zo makkelijk op korte termijn aan woonruimte te komen.

Maar de woningbouwvereniging ”helpt 
elkander” deed haar naam eer aan en 
binnen niet al te lange tijd na mijn in-
schrijving, had ik de sleutel van een ap-
partement in Nuenen. En nu integreren 
in de Nuenense gemeenschap want ik 
was niet van plan te vereenzamen op 
twee hoog.
Wat me meteen opviel was dat de men-
sen toch wat makkelijker in waren voor 
een praatje. Zondags, al aanschuivend 
bij de afhaalchinees, werd de wachttijd 
gebruikt voor grappen door mensen die 
door hun gebruikelijk zondagse alcoho-
lische consumpties tamelijk los waren 
geworden.  “Daar hedde da vrouwke van 
82”, werd gezegd toen ik mijn nummer-
tje 82 inwisselde voor mijn zondagse 
“geen zin om te koken hap”. Waarop luid 
lachend werd gezegd door een ander: 
“Zo één van 82 wil ik ook wel”.
Ik nam mij dus voor me meteen in soci-
aal en cultureel  leven van Nuenen te 
storten. Ik melde me aan voor een cur-
sus beeldhouwen in het klooster. En nog 
voor ik echt in Nuenen sliep, zong ik 

mee in café Shafrath met de liederenta-
fel, nog nooit zoiets gedaan. Het waren 
niet allemaal liederen die ik nou zo ge-
weldig vond, maar vooruit, het enthou-
siasme van de club werkte aanstekelijk. 
Nooit gedacht dat ik nog eens tussen 
een groot aantal grijze bolletjes “Dans je 
de hele nacht met mij” zou zingen. We 
eindigden de avond, en naar ik begreep 
was dat de traditie, met het volkslied van 
Nuenen “Nuenen dwers”. Dat was een 
hele opluchting voor mij te weten dat je 
in Nuenen ook dwers mag zijn. Hier 
moest ik me dus wel thuis gaan voelen, 
wat dat dwers dan ook mocht zijn.
De cursus beeldhouwen was ook iets 
wat ik voor het eerst deed. Er waren 
meerdere nieuwe mensen in de groep en 
wij moesten een ontwerp maken voor 
een beeld waar in ieder geval een gat in 
moest komen. Je moest als het ware 
door de steen heen. Het ontwerp viel 
wel mee, maar toen dat gat. Door de 
steen heen en dan ook nog op de goede 
plek uitkomen. Maar het lukte en  na 3 
lessen was ik er doorheen.

 Ik maakte ook nog mee dat ik meteen 
met de Nuenense politiek werd gecon-
fronteerd. Het CAN in het klooster van 
Nuenen zou haar subsidie kwijt raken. 
Niet alleen erg voor Nuenen maar ook 
tamelijk sneu voor mij vond ik dat. Een 
aantal mensen uit de groep ging voor 
het eerst de barricade op en hakte buiten 
op een steen waarmee ze hoopten naast 
alle handtekeningacties het bestuur te 
bewegen het CAN niet in de stront te la-
ten zakken. En mooi dat dit gelukt is.
Verder vond ik een uitnodiging voor een 
kennismakingsborrel  voor de mensen 
van ons appartementencomplex. Goed 
initiatief leek me dat want  hoe breek je 
nu door de anonimiteit van zo’n com-
plex heen.
Kortom: ik ben goed bezig vind ik zelf. 
En met mij een vriendin die elders in 
den lande haar best doet te integreren in 
een dorp:  ze gaf me al twee adresjes mee 
van mensen die zij kende in Nuenen en 
dat vanuit Groesbeek. En nu zoek ik nog 
mensen die willen bridgen en ga ik eens 
kijken hoe dat zit met de sportmogelijk-
heden. Ik hou ook van wandelen en fiet-
sen. Dus voorlopig valt er nog genoeg te 
integreren. Ben benieuwd of ik na pak-
weg 34 jaar stad nog uit Nuenen weg wil.

Hetty  vanuit het oog in Nuenen

Wie dan leeft…. Wie dan zorgt 
 
Moest u ook al eens zorgen voor familie en in dezelfde tijd ook voor buren of 
kennissen? Nog niet? Het komt eraan! 
De vergrijzing vraagt de komende vijfentwintig jaar om meer handen in de zorg. 
Het kabinet gaat uit van de ‘eigen verantwoordelijkheid’. 

Leuk gezegd, maar het komt er in feite 
op neer dat u het zelf maar moet uit-
zoeken: “Organiseer de zorg persoon-
lijk maar voor familie en buren en 
uzelf.” 
Hoe? Mw. Riet Hammen lid van het 
Gewestelijke Bestuur van de ANBO 
Brabant bespreekt het probleem: Wie 
dan leeft…. Wie dan zorgt op 12 janu-
ari 2012 in Nuenen.
Wie zorgt er straks voor u? Kunt u re-
kenen op hulp van familie? Woont deze 
in de buurt? Is er iemand anders in uw 
buurt waar u hulp van kunt verwach-

ten? Op deze en andere vragen probe-
ren we op een leuke manier antwoord 
te krijgen, om zo een oplossing te vin-
den voor het zorgtekort voor senioren 
en jongere inwoners in Nuenen. 

12 januari 2012 van 14.00 - 16.00 uur. 
Zaal open: 13.30 uur. 
Steunpunt De Goudvink, Goudvinkhof 
12A, 5672 EM Nuenen
Toegang gratis. Meldt u bijtijds aan bij 
de secretaris van de ANBO Nuenen
Wim Stegeman, tel. 040 – 290 6743 of 
per e-mail: afd.nuenen@anbo.nl 



  

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

 WeekeNDreclame: 6 eN 7 jaN.: 

Soepgroenten, panklaar, 250 gr. . 0,99
champignons, per bakje ............. 0,69
Bistrokriel, 1/2 kilo ........................ 1,35
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 9 jaNuari:

Zuurkool, uit ‘t vat, hele kilo .........0,99
DiNSDag 10 jaNuari:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo ......0,69
WOeNSDag 11 jaNuari:

rodekool, panklaar, hele kilo ...... 0,99
DONDerDag 12 jaNuari:

Parijse worteltjes, 1/2 kilo ........1,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

gehele Week vaN 6 t/m 12 jaN.:

elstar appels, 1 1/2 kilo ............ 1,35
conferance peren, 1 1/2 kilo ... 1,35
ei-salade, 250 gram ..................... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks .. 1,99

€ 5,40

Ook dit jaar weer
service, kwaliteit en

ouderwetse gezelligheid! 
1 pak Erwtensoep +
1 Rookworst, samen .........5,50
Pittig Prei pakket 
100 gram ..................................................1,75
100 gram Achterham +
100 gram Boterhamworst ....3,50
Entrecote 
Naturel of gemarineerd, 100 gram ........1,85
Kalfsreepjes in peperroom 
100 gram ..................................................1,95
Kalfsoesters en
Kalfsschnitzels, 100 gram ..2,95

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

SPecial

kOOPje

kOOPje

DE HUUFKES 29, NUENEN
T  040 - 284 12 22  WWW.KURA.NL

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

ULTIEME

HOUTLOOK

GRATIS HORREN TIJDENS DE OPEN DAGEN*

*vraag naar de voorwaarden

KUNSTSTOF KOZIJNEN

OPEN DAGEN
3-4-5-6-7 JANUARI

VAN 10.00 - 15.00 UUR Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Team Olijf wenst u een gezond, liefdevol en culinair 2012 toe. 

Olijf start 2012 met een nieuwe menukaart.

Menu Olijf 
Gemarineerde zalm

Mesclune | kletskopje | vadauvan mayonaise
***

Dubbelgetrokken bouillon
Met fi jne groenten

***
Gamba’s

Kerrie | soja | wakamé
***

Gebakken heilbot
Gerookte palingbrandade | warme remoulade  | spinazie 

óf
Gegrilde runderentrecôte

Kruidenboter | paddenstoelbitterbal | salade | frites
***

Parfait Amarenenkersen
Gemarineerd rood fruit | crème brulée | italiaans schuim

€ 34,50 per persoon

Restaurant Olijf is donderdag 5 januari 2012 

vanaf 17.00 uur geopend.

Actie geldig van vrijdag 6 januari 
t/m donderdag 12 januari:

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Brood van de maand: Januari

Waldkorn Vital
Voel je fit, voel je vitaal!

Hoezo recessie? 
Slagroom-
schnitte
Bij aankoop van 
3 broden naar 
keuze, 6 witte 
broodjes GRATIS.

Rond de Linde op internet:
 www.ronddelinde.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 
maandag 9 t/m 
woensdag 11 januari a.s.

GewAssen spinAzie
per zAk ...................1.79

ConferenCe peren
per kilo ..................0.99

AArdbeien
per doos .................1.99

komkommer
per stuk ..................0.49

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 5 t/m 
zaterdag 7 januari  a.s.
 
broCColi
500 GrAm .................0.99

pitloze druiven
500 GrAm .................1.99

CourGette
per stuk ..................0.99

Griekse nAvels
per kilo ..................1.99
vaste aanbieding:
super bintjes 
per zak ......................................0.99

Van eigen makelarij!!!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Baklappen
“Koopje”, 4 voor ................................................................................................600

Gerookte Kipsalade
“Eigen keuken”, 100 gram.................................................................179

Gehakt Rondo
“Special”, 100 gram ....................................................................................125

Souvlaki
“Koopje”, 4 voor ................................................................................................550

Achterham en Boterhamworst
“Eigen keuken”, samen .........................................................................350

Pittig Preipakketje
“Special”, 100 gram ....................................................................................175

DEZE WEEK:

Erwtensoep
“Koopje” met rookworst, samen ..................550

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

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

JOS MARTENS & ZN. B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES
Ginderdoor 55, Mariahout, tel. 0499-423131 www.josmartens.nl

OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Biedt ook uw winterkleding aan.

1500 stuks gebruikte kleding 
in de winkel aanwezig.

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Auto Service Verbroekken

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEl. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

Wij wensen u een gelukkig en veilig 2012.

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

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

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

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

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

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

MOOI ,GEZOND & SLANK MOOI ,GEZOND & SLANK MOOI ,GEZOND & SLANK MOOI ,GEZOND & SLANK 
Informatie avond    

17 januari 19.30– 21.00 uur 
Kom proeven en maak kennis met het dieet 

“SLANKSUCCES”SLANKSUCCES”SLANKSUCCES”SLANKSUCCES”    
onder persoonlijke begeleiding snel en 

 verantwoord afvallen bij Blush 
 

GRATIS entreeGRATIS entreeGRATIS entreeGRATIS entree    
bij voorkeur vooraf  inschrijven  

Bel: 06-13701730 
Mail: info@blush-beauty.nl 

Beauty  Boutique 
parfumerie/salon 

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

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

2012201220122012    
HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY 
NEW NEW NEW NEW     
YOUYOUYOUYOU    
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Nieuws met zaken

Advocatuur
Alimentatie omhoog
Veelal gaan in het nieuwe jaar diverse premies omhoog, uitkeringen omlaag en ve-
randeren tarieven. Hoe zit dat eigenlijk met de alimentatie?

Alimentatie wordt in veel gevallen vastgesteld door de rechter. De rechter kan daarbij 
ook uitspreken dat de alimentatie bij de overgang naar een nieuw jaar omhoog gaat 
met een bepaald percentage. Als de rechter over een verhoging niets uitspreekt, wil 
dat niets zeggen. In de wet staat namelijk dat de alimentatie jaarlijks wordt verhoogd 
met een bepaald percentage: de zogenoemde indexering. De verhoging wordt jaarlijks 
in de maand oktober door het kabinet bepaald en vervolgens in de Staatscourant en 
andere dagbladen gepubliceerd. Door die krantenberichten kan en behoort iedereen 
te weten hoeveel de verhoging is. Voor het jaar 2012 is afgesproken dat de alimentatie 
met 1,3 % omhoog gaat. Dat betekent dus dat als de rechter in de beschikking in 2011 
de alimentatie op €   100,00 per maand heeft bepaald, de alimentatie in 2012 per 
maand € 101,30 wordt. Let er op dat u de verhoging op het juiste bedrag toepast. Als 
namelijk de alimentatie in 2010 is vastgesteld moet u eerst de verhoging voor het jaar 
2011 toepassen en daarna die van 2012. Voorbeeld: stel in 2010 werd de alimentatie 
op € 100,00 per maand bepaald. Omdat de verhoging voor 2011 0,9 % bedroeg, was 
in 2011 per maand de alimentatie € 100,90. Vervolgens wordt in 2012 de alimentatie 
ten gevolge de verhoging van 1,3 % per maand € 102,21. Op de site van het Landelijk 
Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, www.lbio.nl, staan alle verhogingen door de 
jaren heen, vermeld. Ook kunt u met behulp van die site makkelijk uitrekenen wat in 
uw geval de verandering in de alimentatie is.

Vaak komt het voor dat niet de rechter de alimentatie bepaalt, maar dat partijen sa-
men afspreken hoe hoog de alimentatie is. Partijen kunnen daarbij ook afspre-ken 
dat de alimentatie bij de jaarwisseling niet verandert. Dat moet dan wel duidelijk 
worden vermeld in de afspraak, schriftelijk en door partijen onderte-kend. Als parti-
jen niets afspreken over een verhoging, geldt toch dat de alimentatie omhoog gaat. 
Mocht de betalende partij niet bereid zijn de verhoging toe te passen, schakel dan het 
bovengenoemde Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen via de website www.
lbio.nl in of een deurwaarder of advocaat (als ondergetekende). Wacht niet te lang 
want na vijf jaar vervalt het recht de verhoging terug te vorderen.

Tenslotte: let er op dat de verhoging net als de alimentatie voorafgaand aan de 
maand waarop de alimentatie betrekking heeft, wordt betaald. Het kan zijn dat van-
wege het weekend de bank niet in staat is de bedragen tijdig over te maken, maar van 
betalingen na de zesde van een maand kan worden gezegd dat zij eigenlijk te laat zijn.
Samengevat: de alimentatie gaat in 2012 met 1,3 % omhoog tenzij partijen uitdruk-
kelijk schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

De column is bedoeld om u meer inzicht te geven in c.q. bewust te maken van de juri-
dische positie waarin u zich bevindt. Voor meer informatie kunt u terecht bij Advo-
catenkantoor In ’t Veld, tel. 040 263 12 00 of via www.advocatenkantoorintveld.nl.

Beste mensen uit Gerwen, 
Nederwetten, Nuenen en 
daarbuiten.
Huub van Leuken heeft zijn zoektocht naar verhalen, anekdotes, foto’s, en 
dergelijke  over schaapherder Evert de Vries(1888-1962) uit Gerwen 
opnieuw opgestart.

Op 11 februari 1888 werd een jongetje 
geboren bij de familie Piet en Stien de 
Vries in Gerwen. Ze woonden op het 
Hool en het kleine ventje kreeg de 
naam Everardus, vernoemd naar zijn 
opa van moeders kant. Evert zijn ze 
hem gaan noemen, een krachtige 
naam en de mensen die hem gekend 
hebben herinneren hem het meest als 
de markante en dappere schaapherder 
uit Gerwen. Hij was veelal in het Nue-
nense Broek en dreven  te vinden met 
zijn schapen. De slootkanten met het 
malse gras waren een geliefde plek 
voor de wollige beestjes. Evert heeft 

een interessant leven gehad evenwel 
niet altijd makkelijk. In de liefde had 
hij weinig geluk gekend en is daar heel 
verdrietig over  gebleven  Als enig kind 
is Evert na de dood van zijn ouders 
volgens velen een teruggetrokken en 
mysterieus leven gaan leiden. Trots als 
een pauw kon hij vertellen over zijn 
huzarentijd.(Huzaren van Boreel).  
Met paarden omgaan en dieren in het 
algemeen. dat was zijn lust en zijn le-
ven. Zijn dieren waren zijn vrienden.

Tot zo ver een kleine impressie uit het 
leven over deze bijzondere man. Schaapsherder Evert de Vries

Jan Linders maakt er iets 
moois van in 2012
In 2012 maakt Jan Linders supermarkten er iets moois van samen met zijn 
klanten. Met de campagne ‘Maak er iets moois van’ wil Jan Linders de klan-
ten een fantastisch mooi Nieuwjaar wensen. En het jaar begint goed met de 
beste acties voor de lekkerste producten van het zuiden. 

Voor Jan Linders was 2011 een succes-
vol jaar. Mede dankzij de verkiezing 
tot beste verssupermarkt van Neder-
land. Maar ook omdat steeds meer 
klanten het voordeel van het zuiden 
ontdekken. 

In 2012 gaat Jan Linders er alles aan 
doen om het nog mooier te maken. Zo 
haalt de supermarktketen nog meer 
producten uit het zuiden. Hierdoor 
wordt de werkgelegenheid in de regio 
gesteund en geniet de klant van de 
verste producten. Ook wordt er nog 
beter gelet op het milieu en dierenwel-
zijn. Samen met echte acties en vrien-
delijke medewerkers, die elke dag voor 

de klant klaar staan, wordt 2012 een 
mooi jaar!
Ook zet Jan Linders zichzelf neer als 
maaltijdkenner. Zo staan er in het 
weekend proeverijen klaar en vindt de 
klant elke week nieuwe maaltijdsug-
gesties in de folder en op de website 
www.janlinders.nl.  Tijdens de cam-
pagne, van 2 tot en met 22 januari, 
wordt een ander hoofdingrediënt in 3 
verschillende bereidingen gepresen-
teerd. Klanten kunnen vanaf 9 januari 
ook eigen recepten insturen met het 
hoofdingrediënt en kans maken op 
een Jan Linders waardebon van 50 eu-
ro. Heerlijke proeverijen staan in het 
weekend voor de klanten klaar. 

Nachtmode & Lingerie

Kortingen 
tot 50%

Parkhof 1 - 5671 EX Nuenen - T 040 763 04 15

Defecte verlichting met stip op afkeurlijsten APK

Ik wil graag alle wetenswaardigheden 
over Evert verzamelen en bundelen. 
Ook heb ik veel belangstelling voor o.a  
fotomateriaal( kopieën) uit zijn huza-
rentijd. Het zou mooi zijn als daar nog 
ergens iets van zou opduiken.
Reacties graag  naar Huub van Leu-
ken, Barisakker  88  5672 VB  Nuenen
Tel: 040-283 56 60 of e-mail: h.vanleu-
ken02@onsnet.nu   

Defecte of onjuiste verlichting staat met stip op één in de lijst van APK-
afkeur- en reparatiepunten. Bij ruim een kwart van de personenauto’s en 
bestelwagens die worden afgekeurd (of goedgekeurd na reparatie) gebeurt 
dat vanwege problemen met de verlichting. Defecten aan het remsysteem 
vormen met 17 procent een goede tweede. Bandenproblemen staan met 15 
procent op nummer drie in de APK-afkeurlijst. Dat blijkt uit cijfers die door 
VWE aan BOVAG ter beschikking zijn gesteld.
 
Juist in deze donkere dagen is het zaak 
dat de  verlichting van een auto tiptop 
in orde is.   De dagen zijn kort en de 
duisternis valt vroeg in. Goed zicht-
baar zijn is van groot belang voor de 
verkeersveiligheid. Zien is wat anders 
dan gezien worden! De afkeurcijfers 
van de APK 2 (personenauto’s en be-
stelwagens) wijzen uit dat veel autobe-
zitters zelf niet of nauwelijks in de ga-
ten houden of hun verlichting in orde 
is. Bij de APK blijken lampen defect, 
zijn koplampen verkeerd  afgesteld of 
werkt de verplichte koplamphoogte-

verstelling niet.   Automobilisten blij-
ken  te vaak van APK naar APK te rij-
den. En dat is niet afdoende om veilig 
op weg te gaan. Zeker bij de langere 
APK-intervallen van tegenwoordig. 
Het advies van BOVAG is dan ook: sla 
geen onderhoudsbeurt over én neem 
de moeite zelf af en toe een rondje om 
de auto te maken. Controleer met re-
gelmaat de verlichting, de vloeistofni-
veaus, de bandenspanning en het ban-
denprofiel. En wie met een gerust hart 
de winter in wil, kan ook altijd tussen-
door bij een BOVAG-autobedrijf een 

wintercheck laten uitvoeren. Daar 
wordt de controle van de verlichting 
uiteraard in meegenomen. Het BO-
VAG-autobedrijf is automobilisten 
ook graag van dienst met het vervan-
gen van lampjes. Bij een groeiend aan-
tal auto’s is dat een handeling die door 
een leek nauwelijks meer uit te voeren 
is.
 
De top 5 van APK-afkeur- en repara-
tiepunten ziet er als volgt uit:
1. Verlichting (27%) 
2. Remsysteem (17%)  
3. Banden (15%) 
4. Ruitenwisser/sproeier (8%) 
5.  Uitlaatsysteem  (6%)
 
Jaarlijks voeren autobedrijven zo’n ze-
ven miljoen Algemene Periodieke 
Keuringen van het type APK 2 uit. De 
hierboven aangehaalde top 5 betreft 
punten waarop een auto is afgekeurd 
én de zogenoemde reparatiepunten: 
defecten die eerst moeten worden ge-
repareerd alvorens een auto kan wor-
den goedgekeurd. Ruim 70 procent 
van de auto’s wordt gekeurd in combi-
natie met een onderhoudsbeurt. De 
meeste auto’s worden ter plekke gere-
pareerd en vervolgens goedgekeurd.
 
Bovenstaande VWE-cijfers zijn verza-
meld over een periode van ruim an-
derhalf jaar (februari 2010 – septem-
ber 2011). VWE verwerkt ruim een 
kwart van alle APK-afmeldingen. 
Daarmee is dit een zeer representatie-
ve steekproef.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Je kunt je ergeren aan 
alles en nog wat,

maar je bent het niet 
verplicht.
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Groente 
en fruit

Pak een tas 
en vul ’m 

met voordeel!
Kijk voor de 

volledige actie  
www.janlinders.nl

Jan Linders maakt er iets 
moois van in 2012. Het jaar 
waarin onze blijvend lage 
prijzen blijven. En we ook 
met échte acties het verschil 
maken met andere super -
markten. Het wordt een jaar 
waarin onze vriendelijke 
medewerkers weer dagelijks 
voor u klaar staan. 
2012 wordt een mooi jaar!

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Acties zijn geldig t/m zondag 8 januari

*1+1 GRATIS u ontvangt 50% korting op de totaalprijs van 2 producten

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS
Alle Unox 
stevige soep   
 800 ml
1.60

Verse rookworst  
normaal of mager
250 gram
1.99
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1+1
GRATIS

Alle Witte of Color Reus 
wasmiddel voordeelpak  
2100 gram of 2475 ml
7.92 - 9.70

Pr
ijs

 p
er

 k
ilo

 / 
lit

er
 1

.8
9 

/ 1
.9

6

1+1
GRATIS

Alle Knorr 
Chicken Tonight   
485-500 ml
1.47
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Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

Goede voornemens:   
afvallen en stoppen met roken
Heeft u de afgelopen feestdagen ook weer gezondigd? Te veel van al dat lek-
kers gepeuzeld en genoten? Heeft u ook te veel gerookt tijdens al die gezel-
ligheid? Wilt u er eigenlijk mee stoppen, maar vindt u dat heel moeilijk?

Afvallen?
Als u te zwaar bent, kan acupunctuur helpen om af te vallen. Mijn ervaring is dat 
acupunctuur op verschillende manieren werkt. Ten eerste vermindert acupunc-
tuur onze zin in snoepen en ons hongergevoel. Daarnaast versterkt acupunctuur 
onze innerlijke rust en wilskracht. Hierdoor houden de meeste mensen het af-
vallen langer vol en vinden ze het eigenlijk wel leuk ermee bezig te zijn. 
 
Roken?
Als u rookt, vindt u dit misschien geen prettige boodschap: roken is  een versla-
ving. Van deze verslaving kom je niet zo maar even af met wat wilskracht. Dat 
dachten we tot voor enkele jaren: “als je maar echt wil, lukt het wel”. En als het 
stoppen keer op keer niet lukte, was je een “slappeling”. 

Spiegelcellen
Dat minder eten, drinken, snoepen en stoppen met roken zo lastig is, komt door 
de zogeheten spiegelcellen of spiegelneuronen in onze hersenen. Hoe werken 
die? Als je rookt heb je ontelbare keren je handen gebruikt om een sigaret op te 
steken. Je deed dat als je wilde roken. 
Ook als je eet of snoept maak je een handbeweging naar je mond. Iedere keer als 
je die beweging maakte, activeerde je bepaalde spiegelcellen. Deze hersencellen 
dwingen ons als het ware om door te gaan  met roken, eten, drinken of snoepen. 
Door die spiegelcellen komt het ook dat een roker zelden onaangedaan blijft als 
hij iemand anders een sigaret ziet opsteken. Dat je zin in een taartje krijgt, als je 
iemand anders ziet eten. Of in een glas wijn, als je een ander er een ziet drinken.
We weten ook allemaal dat iemand die probeert te stoppen met roken vaak last 
heeft van een toenemende drang om te eten of te snoepen. In ieder geval willen 
stoppers vaak “iets” in de mond stoppen of hebben. We vermoeden dat dit ook te 
maken heeft met de werking van onze spiegelneuronen. De beweging naar de 
mond is immers hetzelfde: of je nu rookt of eet. De ene slechte gewoonte  wordt 
zo vervangen door de andere.
U vraagt zich wellicht af wat spiegelcellen nu met acupunctuur te maken hebben. 
Welnu, we vermoeden dat acupunctuur een positieve invloed uitoefent op de 
dwingende werking van onze spiegelcellen. Dat dit een verklaring is waarom 
acupunctuur zo goed kan helpen bij stoppen met roken en bij afvallen. 
In mijn praktijk merk ik dat acupunctuur rokers ook kan helpen om niet te gaan 
snoepen. Dat is belangrijk. Want veel mensen gaan eind januari maar weer ro-
ken, omdat ze anders te veel aankomen. Dat is natuurlijk erg jammer.

Lieve lezer,

Mag ik u vanaf deze buitengewoon 
exclusieve plek een vorstelijk 2012 
toewensen?...Vast wel…

2011 was een goed carnavalsjaar…
Omlaag starend naar de plek waar 
zich een onverklaarbare ophoping 
rond mijn voorheen welgevormde 
lichaam heeft ontwikkeld dient zich 
het bewijs hiervan met kilo`s tege-
lijk aan…Een of twee andere slechte 
gewoontes kateren en rochelen zich 
door mijn geteisterde fysiek en een 
enkele zoete herinnering aan het af-
gelopen carnavalsjaar tovert een 
minzame glimlach op mijn gelaat…
Tijd voor wat goede voornemens…
Nou ga ik me niet wagen aan de cli-
chés…Ieder vaasje pils van het afge-
lopen jaar was perfect getimed, alle 
rokertjes volkomen terecht en elke 
bitterbal , kaasblokje of andere vet-
tige geneugte des levens zeer op z`n 
plaats…”No use crying over spilled 
milk” plachten de Engelsen te roe-
pen als ze kansloos over de kop slaan 
over iets wat niet te vermijden was…
Een wijs volkje, de Engelsen…Jam-
mer dat ze er geen fatsoenlijk pils 
brouwen… 
Goede voornemens dus…
Een nieuw jaar met nieuwe kansen 
dient zich aan. Ik weet niet hoe het 
met u is gesteld maar ik heb m`n 
buik (aantoonbaar…) vol van ver-
kwistende Grieken, spilzieke Italia-
nen, begrotingstekorten, bezuini-
gingsrondes, (terwijl wat rond is 
naar mijn mening moet rollen…), 
hakkelende politici, besluiteloze re-
geringsleiders, een ompletterende 
Euro (terwijl wij in Nuenen al jaren 
de Neuro als wettig betaalmiddel 
hanteren…Ideetje jongens?...) en 
een vaderlandse media die ons, 
schuimbekkend van de ernst, de ene 
na de andere onheilstijding voor-
houdt…
Tijd voor vrolijkheid zeg ik!!...Als we 
klaarblijkelijk toch naar de haaien 
gaan dan graag met een schuim-
kraag d`r op…Woensdag…Nah…
Dónderdag na de carnaval mag je 
wel weer tegen me zeuren…Maar 
nu effe niet…
Laat dat ons goede voornemen zijn: 
De vrolijkheid terug!!
Afgelopen jaar hadden we een fan-
tastische prins en een minstens zo 
kleurrijke adjudant, Prins Bimbam 
en Adjudant Klokje, ze hebben car-
naval op een geweldige manier ge-
dragen en daar “tijd zat” voor geno-
men. Dit jaar mag Prins Crehansa 
met zijn Adjudanten Vermaak & 
Vertier het scepter overnemen…Ik 
heb er het vrolijkste vertrouwen in!!   

Groet,
Frits.

Gezocht: Foto
Tot 1962 stond vooraan in de Beek-
straat aan de rechterkant, tussen 
het café van Hannes van der Linden 
en Karel Beks een oud huis. 

Daar hebben o.a. gewoond, de families 
Baggermans, Van der Maat en Karel 
van Engeland. In 1962 is het afgebro-
ken en is er de tuinderij    “Nympheia” 
voor in de plaats gekomen, nu is er De 
Hovenier.

Voor een artikel over dit huis en zijn 
vroegere bewoners zoek ik een foto. 
Hebt u een foto van dit huis, wilt u 
dan s.v.p. contact opnemen met Louis 
Bressers, tel 040-2833204 of l.bres-
sers@onsnet.nu

De Prins Carnaval bezoekt een aantal 
mensen met een kleine attentie. Ach-
teraf hoor je hierover altijd hele leuke 
reacties. Als u als lezer van de krant 
ook iemand weet, die wel door een 
bezoekje van de prins en adjudanten 
een beetje opgepept kan worden, laat 

dat dan even weten. U moet er wel 
van overtuigd zijn dat de te bezoeken 
persoon het op prijs stelt. 

Adres door geven voor 12 febr. 2012 op 
telefoonnummer 2831564 of een email-
bericht naar ht.van.nunen@hetnet.nl.

De Prins gaat op ziekenbezoek. 
Voor een Prins Carnaval betekent het feest der zotten meer dan alleen maar 
hossen, zingen en springen. Tijdens de carnavalsdagen denkt hij ook aan 
onze medebewoners die door hun ziekte of handicap niet deel kunnen 
nemen aan de carnavalsactiviteiten. 

Meditatie - Stadsverlichting
A.s. zondag  8 januari van 20.00 tot 21.00 uur wordt bij praktijk Krystal, 
Zuiderklamp 111, Nuenen, een meditatie gehouden. Dat gebeurt op het-
zelfde tijdstip bij meer dan 250 groepen mensen in huiskamers in heel 
Nederland.

De meditatie maakt deel uit van een 
project dat heet “Stadsverlichting”.  
Proefondervindelijk is namelijk vast-
gesteld dat groepen mensen in medi-
tatie een zeer positief effect hebben op 
hun omgeving ( dorp - stad – land). 
Het is wetenschappelijk bewezen. Cri-
minaliteit en spoedeisende hulp ne-
men drastisch af. Er gebeuren minder 
ongelukken. Het is een bijdrage aan 
vrede en een liefdevolle samenleving. 
Een niet geringe bijdrage en het kost je 
slechts een uur!

Je hoeft niet te kunnen mediteren als 
een yogi en met je benen gevouwen te 
zitten. Op een stoel zittend en tijdens 
een geleide meditatie in gedachten 
liefde zenden naar je gezin,  je vrien-
den,  je omgeving.  
Aanmelden kan via de website van de 
praktijk www.praktijkkrystal.nl, email:  
krystal@onsnet.nu of telefonisch 040-
2838548.
Je kunt meer lezen over het project 
“stadsverlichting” op de website  www.
stadsverlichting.nu.

50%
Korting

Parkstraat 7 - 5671 GD Nuenen - T 040 283 64 41

CARNAVALARIA

Vrije tarieven in de mondzorg 
1 januari van start in 
tandartspraktijken
Vanaf 1 januari 2012 gaan tandartsen duidelijker dan ooit communiceren 
over de status van uw gebit, welke behandeling goed is, hoe zaken geregeld 
zijn in de praktijk en wat het zal kosten. Maar wat gaat er bij de tandarts in 
uw woonplaats nou precies veranderen door vrije tarieven in de mondzorg, 
en wat niet?

Sinds deze zomer hebben tandartsen 
in heel het land hard gewerkt aan de 
voorbereiding voor het nieuwe jaar. 
Vanaf 1 januari 2012 worden de tarie-
ven voor behandelingen namelijk voor 
het eerst vrijgegeven (oftewel: niet 
meer landelijk vastgesteld). Tandart-
sen krijgen hierdoor meer ruimte voor 
innovatie, nog meer kwaliteit, preven-
tie en betere dienstverlening en ser-
vice. Voor patiënten brengt dit meer 
keuzemogelijkheden. “Tandartsen 
zullen straks goed uitleggen welke 
handelingen nodig en mogelijk zijn en 
wat het kost,” vertelt Rob Barnasconi, 
voorzitter van de Nederlandse Maat-
schappij tot bevordering der Tand-
heelkunde. (NMT). “Als patiënt krijg 
je dus meer informatie en daardoor 
zul je meer vrijheid voelen om de zorg 
te kiezen die je wenst. Als patiënt be-
paal je zelf hoe je gebit wordt behan-
deld.” 
 
De veranderingen in het nieuwe jaar 
zullen er bij tandartsen voor zorgen 
dat ze met een frisse blik naar een ver-
trouwd gebit gaan kijken. Omdat 
tandartsen nu meer ruimte krijgen om 
prijzen vast te stellen, kunnen ze ook 
meer aan innovatie doen. “Ik sprak pas 
een tandarts die al jaren aanhikte te-
gen de aanschaf van een operatiemi-
croscoop, waarmee je nog beter in de 
mond en naar het gebit kunt kijken. 
Dat apparaat kost dertigduizend euro. 
Een flink bedrag, zeker als je bedenkt 
dat die aanschaf niet in alle tarieven 
verwerkt kon worden,” vertelt Barnas-
coni. “Met ingang van 2012 kan dat 
wél. Uiteindelijk denk ik dat de veran-
deringen daarom zullen zorgen voor 
nog meer focus op innovatie. En dat 
resulteert weer in kwaliteitsverbete-
ring van de zorg.”

Wat de komende tijd misschien ook 
zal opvallen bij uw tandarts is dat er 
meer dan ooit gefocust wordt op 
transparantie en openheid. Zo hebben 
veel praktijken een duidelijke website 
of folder laten maken, waarin mede-
werkers zich presenteren en behande-
lingen worden uitgelegd. Ook de reke-
ning wordt duidelijker en voor 
behandelingen vanaf 150 euro krijgen 
patiënten een offerte. Aad van der 
Helm, tandarts in het midden van het 
land, houdt af en toe open huis in de 
praktijk. “Mensen kunnen hier dan te-

recht voor een gratis consult van 
maximaal tien minuten. Dat snelle ad-
vies, een extra check in de vorm van 
een second opinion, is erg populair,” 
vertelt de tandarts. “Ik vind openheid 
en laagdrempeligheid belangrijk. Een 
gebit kun je op verschillende manie-
ren behandelen en als patiënt kun je 
dankzij deze flitsadviezen gemakkelijk 
een andere tandarts om zijn of haar 
mening vragen.”

Ook al zijn de tarieven nu vrijgegeven, 
niemand hoeft bang te zijn de tandarts 
straks niet meer te kunnen betalen. 
Barnasconi: “Alle tandartsen hebben 
dit vak gekozen om mensen met een 
zo goed mogelijk gebit door het leven 
te laten gaan. De vertrouwensrelatie 
tussen tandarts en patiënt is erg be-
langrijk en zal ook door nieuwe tarie-
ven niet in gevaar worden gebracht. 
Dat past helemaal niet bij onze zorg.” 
Tandarts Van der Helm kan dat be-
amen. “Andersom zal ik ook nooit 
stunten met de prijs omdat ik mijn vak 
serieus neem en ik het niet vind pas-
sen bij de zorg. Wat ik wel doe, is nieu-
we patiënten twee jaar gratis tandpas-
ta geven. En misschien bedenk ik later 
dit jaar nog wel een speelse actie in de 
vorm van een gratis taxiritje van en 
naar de praktijk. Maar gek doen met 
de tarieven van behandelingen, daar 
zullen we nooit aan beginnen.” 
 
Of de nieuwe situatie voor burgers en 
tandartsen goed gaat werken, zal mi-
nister Schippers na drie jaar bekijken. 
Al dit jaar wordt op basis van onder-
zoek bekeken of de kosten voor de 
mondzorg nu hoger of juist lager zijn 
geworden. In de gaten houden dus!

Meer weten over de campagne ‘Het 
wordt beter kiezen voor uw tanden’? 
Kijk dan op www.allesoverhetgebit.nl 

Wintercursussen 
op de Walburg
Er is nog plaats op de wintercursussen 
van de Walburg in januari en februari. 
Iedere cursus bestaat uit 4 bijeenkom-
sten. Deelnemen aan 1 bijeenkomst is 
ook mogelijk. Kijk voor de precieze 
data en de inhoud van het programma 
op www.dewalburg.nl

Als ik toen 
wist, wat 

ik nu weet,
was ik een 
saai mens 
geworden.
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Warm hart voor kunst

Kunstencentrum CAN zoekt 
breiwol voor kunstproject
Iedereen die kan en wil breien is op woensdagmorgen 11 januari uitgeno-
digd om ook mee te doen met ‘wildbreien’, Warm Hart voor Kunst. Ook is 
men nog op zoek naar resten breiwol. De bedoeling is om al breiend geld in 
te zamelen voor de Stichting Leergeld. 

MAXPOINT in 
Station Charlotte
 
Een gouwe ouwe nieuwjaarsavond 
op zaterdag 7 januari a.s. Maxpoint 
bestaat uit 4 ervaren hobby-muzi-
kanten, waarvan 2, namelijk Peter 
Michiels en Frans van Kasteren uit 
Nuenen, Hans Stamps uit Boxtel en 
Rene Peeters uit Hamont-Achel.

Maxpoint neemt U mee naar de 
goeie ouwe tijd.
De Sixties, de Seventies, de tijd van 
Cliff Richard, The Shadows, Roy Or-
binson, The Beatles, The Stones, 
Creedence CLearwater Revival en ve-
le anderen.

Een sfeervolle avond vol nostalgische 
muziek, die bij iedereen wel herinne-
ring oproept. Kortom, muziek waar je 
niet bij kunt blijven zitten, maar gaat 
dansen, meezingen of gewoon genie-
ten.

Kom op tijd, want vol is vol. Zaal open 
om 20.30 uur , de muziek begint rond 
21.00 uur. Station Charlotte vindt U 
aan de Sportlaan 12 in Nuenen.

Toegang natuurlijk gratis!!

Snertwandeling in Leenderbos
Buiten kun je wolkjes blazen. Sneeuw dwarrelt uit de hemel op de kale 
bomen en het bos ziet er sprookjesachtig uit. Binnen brandt de open haard 
en op het fornuis pruttelt een pan snert.

Vrijwilligersprijs 2011 voor 
Rick van de Sande 
Rick van de Sande is 24 jaar en was 5 jaar geleden een van de oprichters van 
de Stichting Jeugd- en Jongerenactiviteiten Gerwen. Op maandagavond 2 
januari na afloop van het nieuwjaarsconcert in Het Klooster reikte burge-
meester Ligtvoet hem onder luid applaus de Vrijwilligersprijs 2011 uit. Veel 
Gerwense jongeren beleefden dit moment met hem mee.

Finale “Singing to The Top” in 
Het Klooster 
De voorronde heeft in december al plaatsgevonden. Die avond stonden 30 
talenten op het podium, de beste 10 staan zaterdag 14 januari op de bühne. 
U kunt hierbij aanwezig zijn. Deze avond gaan zij de strijd met elkaar aan de 
winnaar van deze talentenjacht te worden. 

Op zondag 15 januari 2012 opent 
Staatsbosbeheer het Snel-Weer-Naar-
Binnen-seizoen, de winter bij Staats-
bosbeheer. Op diverse plekken kun je 
deelnemen aan snertwandelingen. Bij 
elkaar vormen ze De Langste Snert-
wandeling van Nederland. Doe mee 
en ga naar buiten!

Uitwaaien en opwarmen
Tijdens het Snel-Weer-Naar-Binnen-
seizoen is er niks beter dan buiten uit-
waaien en daarna binnen weer opwar-
men. Dat ontdek je het tijdens de 
Langste Snertwandeling van Nederland 
op zondag 15 januari 2012 tussen 11 en 
16 uur. Volwassenen betalen € 12,50 en 
kinderen tot 12 jaar € 10. 
Maak een winterwandeling door de 
naaldbossen en heidevelden van het 
Leenderbos van Staatsbosbeheer. U 
kunt kiezen tussen een wandeling van 5 
km of een van 8 km. In beide gevallen is 
er aan het begin warme chocolademelk 
en op het eind een heerlijke kop snert. 
 
Start: Plaats aan het begin van het 

Strijperpad, 5595 XR Leende. In de 
buurt van het kantoor van Staatsbos-
beheer.
Gebied: Heeze-Leende  
Datum: 15-01-2012  
Aanvangstijd: 11.00 uur  
Eindtijd: 14.30 uur  
Prijs volwassenen: € 12,50  
Prijs kinderen: € 10,00  
Telefoonnummer  
Aanmelden:  0495-466238  

De eerste breimorgen is op woensdag 
11 januari van 10.00 - 11.30 uur bij 
Kunstencentrum CAN in Het Kloos-
ter. Op deze eerste ochtend worden 
ook de plannen met de deelnemers 
verder uitgewerkt. Het project wordt 
in juni tijdens de Week van de Ama-
teurkunst afgerond.

Voor het project is het CAN nog op 
zoek naar resten breiwol. Alle soorten 
breiwol zijn welkom, van dikke garens 
tot sokkenwol. Het maakt ook niet uit 

welke kleuren. Er is zo’n 25 kilo wol 
nodig! Dus heeft u nog restjes liggen, 
breng ze naar Het Klooster.

De organisatie wil graag weten wie er 
mee wil doen en hoeveel mensen er op 
11 januari komen. U kunt dit laten we-
ten door een e-mail te sturen naar: in-
fo@stichtingcan.nl. of te bellen naar 
de administratie van het CAN. Tel. 
040-2845775. Meer informatie over 
het project en de bereikbaarheid van 
het CAN op www. stichtingcan.nl

Rick is sinds de oprichting van de stich-
ting actief als bestuurder, initiator, coör-
dinator, klusser en organisator en is in-
middels ook voorzitter van deze 
Gerwense stichting, die activiteiten orga-
niseert voor de Gerwense jeugd tussen 
de 4 en 23 jaar. De drukste tijd is in de 
maanden april t/m augustus, want dan 
staat alles in het teken van de kinderva-
kantieweek. Het hoogtepunt van het jaar.

Rick van de Sande is een vrijwilliger 
om trots op te zijn. Want hij is ook bin-
nen andere Gerwense verenigingen en 
organisaties actief. Al 7 jaar is hij leider 
bij Jong Nederland Gerwen en betrok-
ken bij het jeugdkamp. Ook in de ver-
bouwing van jeugdhuis het Huysven 
heeft hij heel veel uurtjes zitten en is 
hij al ruim 7 jaar de kartrekker van het 
jeugdcarnaval en redactielid bij de car-
navalskrant. Ook bij het Sint Nicolaas-
comité kennen ze hem en bij de voet-
balclub organiseert hij mede het 
Gerwens Gezelligheids Toernooi.

Het is erg bijzonder dat Rick, die pas 
24 is, zich al zo jong en al weer heel wat 
jaartjes vrijwillig inzet voor zoveel ver-
schillende Gerwense verenigingen. De 
Stichting Jeugd- en Jongerenactivitei-
ten Gerwen is dan ook ontzettend blij 
en trots met zo’n vrijwilliger en hoopt 
dat hij hier nog lang mee door gaat. En 
ook als eerste ‘burgemister van Ger-
wen’ zien ze hem wel zitten, getuige 
het fraaie straatnaambordje met daar-
op Rick van de Sandeplein, burgemis-
ter van Gerwen, dat hij overhandigd 
kreeg.

De vrijwilligersprijs bestaat uit een 
beeldje en een bedrag van € 1000, dat 
Rick mag besteden voor activiteiten 
van de Stichting Jeugd en jongeren Ac-
tiviteiten Gerwen. Rick van de Sande winnaar van de vrijwilligersprijs 2011.

Wilgen knotten in januari en 
februari
Elke zaterdag in januari en februari gaat de Knotgroep van het IVN-Nuenen 
er op uit om een stukje natuur te onderhouden. Vaak is dat wilgen knotten 
maar ook heide schonen en hakhout terugzetten komt voor. Er wordt 
gewerkt met handgereedschap dus geen stress en geen lawaai. Wel veel 
gepraat en humor tijdens het uitwisselen van welgemeende adviezen aan 
elkaar.

De Knotgroep van het IVN Nuenen aan het werk

De groep komt op de mooiste plekken 
van Nuenen die je als gewone wande-
laar of fietser bijna niet  bezoekt! Zo 
zijn  De Rietmussen, ‘t Spekt, Breugel-
se Beemden en het oude IJsbaantje en-
kele voorbeelden van deze mooie 
plekken binnen onze gemeentegren-
zen. 
Het werkt heel eenvoudig, zorg dat u 
zaterdag voor 9.00 uur bij Het Kloos-
ter, in het hart van Nuenen bent. 

Vooraf aanmelden is niet nodig. Uit-
gerust met werkschoenen en dito 
handschoenen en stevig gekleed is 
voldoende. De Knotgroep zorgt voor 
gereedschap en de nodige catering, 
koffie en soep. Er wordt tot 14.00 of 
15.00 uur gewerkt, maar ieder is vrij te 
gaan wanneer zij/hij wil. Wilt u meer 
weten en wat foto’s zien kijk dan op: 
www.IVN.nl/nuenen   bij foto’s Knot-
groep of bel 040-2836323.

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl
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Wij beginnen 
het jaar met 
de hoofdprijs
Sla nu uw slag!
Sportieve merken 
met kortingen van 

wel 50 tot 70%

Het allerbeste voor 2012Het allerbeste voor 2012

De redactie, uitgevers en alle 
andere medewerkers aan 

Rond de Linde, wensen hun 
adverteerders en  lezers het 
allerbeste en een heel goede 

gezondheid toe voor het 
nieuwe jaar.

Ook nu zal weer een deskundige jury, 
zelf ook artiesten, de kandidaten gaan 
beoordelen op hun zangkwaliteiten. 

De kandidaten variëren van jong tot 
oud, en zullen een breed repertoire 
aan nummers laten horen middels in-
strumentale of zelfs eigen begeleiding.
De uiteindelijke winnaar van “Singing 

To The Top” krijgt een cd-single op-
name in een professionele studio. 
Daarnaast is zijn of haar eigen num-
mer een jaar lang te downloaden via 
de I-tunes store. 

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.hetklooster.org en www.singing-
tothetop.nl

Vrije tarieven in de mondzorg

1 januari van start in 
tandartspraktijken
 
Vanaf 1 januari 2012 worden de tarieven voor behandelingen voor het eerst 
vrijgegeven (oftewel: niet meer landelijk vastgesteld). Tandartsen krijgen hier-
door meer ruimte voor innovatie, nog meer kwaliteit, preventie en betere 
dienstverlening en service. Voor patiënten brengt dit meer keuzemogelijkhe-
den. “Tandartsen zullen straks goed uitleggen welke handelingen nodig en 
mogelijk zijn en wat het kost,” vertelt Rob Barnasconi, voorzitter van de Neder-
landse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. (NMT). “Als patiënt 
krijg je dus meer informatie en daardoor zul je meer vrijheid voelen om de zorg 
te kiezen die je wenst. Als patiënt bepaal je zelf hoe je gebit wordt behandeld.” 

Openheid
Wat de komende tijd misschien ook zal 
opvallen bij uw tandarts is dat er meer 
dan ooit gefocust wordt op transparan-
tie en openheid. Zo hebben veel praktij-
ken een duidelijke website of folder la-
ten maken, waarin medewerkers zich 
presenteren en behandelingen worden 
uitgelegd. Ook de rekening wordt dui-
delijker en voor behandelingen vanaf 
150 euro krijgen patiënten een offerte. 

Betaalbaar
Ook al zijn de tarieven nu vrijgegeven, 
niemand hoeft bang te zijn de tandarts 
straks niet meer te kunnen betalen. Bar-

nasconi: “Alle tandartsen hebben dit vak 
gekozen om mensen met een zo goed 
mogelijk gebit door het leven te laten 
gaan. De vertrouwensrelatie tussen 
tandarts en patiënt is erg belangrijk en 
zal ook door nieuwe tarieven niet in ge-
vaar worden gebracht. 
Of de nieuwe situatie voor burgers en 
tandartsen goed gaat werken, zal minis-
ter Schippers na drie jaar bekijken. Al 
dit jaar wordt op basis van onderzoek 
bekeken of de kosten voor de mondzorg 
nu hoger of juist lager zijn geworden. 
Meer weten over de campagne ‘Het 
wordt beter kiezen voor uw tanden’? 
Kijk dan op www.allesoverhetgebit.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. 

KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUUrSTeeN - grAfwerKSPeCIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

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

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

kerkberichten

Uit d’n hoek…

Week 1

‘Wat is het jaar toch weer voorbij gevlogen’. ‘Een jaar stelt ook niks voor.’ Ja, ja.
 Op tv werd je ermee doodgegooid. Ik ben niet zo van het terugblik-
ken (2011) of vooruitkijken op een heel jaar (2012). Het begint al met die on-
natuurlijke afbakening op 31 december/1 januari. Processen houden zich 
niet aan die beperking. Soms leef je van maand naar maand, van dag tot dag 
of van minuut naar minuut. Een seconde kan eeuwig duren. De mooiste mo-
menten zijn juist zonder besef van tijd, het leven ’in’ de tijd. Dan doet het er 
pas  toe, of dat nou positief is of negatief. Soms heb je geluk, dan weer pech. 
De rest moet je zelf doen. Mijn hoogtepunt van 2011 was in ieder geval de 
geboorte van mijn dochter. Maar dat geldt niet alleen voor dat jaar.
 En dan de ‘beste wensen’. Ja ja. Verplicht gedoe van handjes schud-
den.  Meent iedereen het ook bij iedereen? De volgende dag staan ze weer 
te ruziën. Of elkaar te belazeren. Volgens sommige voorspellen de Maya’s 
het einde van de wereld in 2012, om precies te zijn op 21 december. De Ma-
yacultuur bestaat niet meer. Daarin hebben ze dan hun gelijk gekregen, zij 
het te vroeg.
 Mijn nieuwe agenda voor 2012 ligt open, week 1. Eerstvolgende af-
spraak:  zaterdagavond, Nieuwjaarsborrel.

Edwin Coolen

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij graag allen 
bedanken die ons 50-jarig jubileum tot 
een onvergetelijke dag hebben gemaakt. 
Hetzij door een kaartje, een bloemetje 
of een persoonlijke handdruk.

Jan en Dien de Haas-den Boer

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 7 januari, 18.30 uur: Woord 
en communiedienst, volkszang, 
voorganger: pastoraal werker dhr. J. 
Deckers.
Zondag 8 januari, 9.30 uur:  
Woord en communiedienst, volks-
zang, voorganger: pastoraal werker 
dhr. J. Deckers.
Zondag 8 januari, 11.00 uur:  
Eucharistieviering, parochiekoor, 
voorgangers pastor S. Kuijpers en pas-
toraal werker dhr. J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 7 januari 18.30 uur: Kitty van 
de Rijt-van der Ley; Antoon en Miep 
Geenen-Knapen; Lambert van de 
Kerkhof; Tiny Steenbekkers; Miet 
Sanders; Iet Gevers-Donkers; Ria van 
Gerwen-Tas; Wim van der Wielen, 
Toon van Grotel.
Zondag 8 januari 9.30 uur: Tiny van 
der Meulen-Bunthof; Paula Hobbe-
len-Verhoeckx; Jan Muscus, (verjaar-
dag); Marco Hoeks en Harrie Vinke; 
Ineke Hilberink.
Zondag 8 januari 11.00 uur: Overle-
den leden van de oud-prinsen carna-
val; Toon en Sjaan Hoeks-
Adriaans,(verjaardag Sjaan); Mientje 
van Rooij-de Greef; Henk Bollen; 
Toon en Gon Habraken-Smulders; 
Wim Smulders; Overl. ouders Frits en 
Ria Verstappen-de Weerd; Gerard 
Sanders en Jo Verhees-de Kuster; 
Hans Spierings; Harrie en Tiny van 
der Horst-Dekkers; Rob van den Ak-
ker; Albert en Riek van Hienen-Kos-
terman; Gerd en Riek Dirksen-van 
Hienen; Henk de Ridder. 

De Regenboog 
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 8 januari, 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. Medewerking van het koper-
ensemble o.l.v. Harry Godtschalk. 
Voor de kinderen is er nevendienst. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 8 januari, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, Driekoningenviering te-
vens Kindernevendienst , parochie-
koor, voorganger pastor F. Groot. 

Misintenties  
Netty de Groot (vanwege verjaardag), 
Ben van den Hurk, Riek van der Put-
ten - Sanders, Noud van Rooij, Jan de 
Louw.

Mededeling:
In onze parochie is overleden Jan de 
Louw, Akkerstraat 27. Wij wensen fa-
milie en vrienden troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies. De ko-
ningen zullen zo meteen aan de kerk-
deur collecteren voor hun goede doel. 
Dat is ook dit jaar weer voor de goede 
werken die zuster Bonnie en haar col-
lega’s in Indonesië verrichten.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 8 januari 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, Driekoningenviering met 
kindernevendienst, parochiekoor, 
voorganger pastor S. Kuijpers. 

Misintenties:
Piet Coolen. 

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 5 januari: 17.30 uur wijding 
Driekoningenwater, 18.30 uur Heilige 
Mis.
Vrijdag 6 januari: Driekoningen, 17.30 
uur Lof, 18.30 uur gezongen Heilige Mis.
Zaterdag 7 januari: 8.30 uur Heilige Mis, 
uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 8 januari: feest van de Heilige 
Familie, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 9 en dinsdag 10 januari: 18.30 
uur Heilige Mis.
Woensdag 11 januari: 7.15 uur  Heilige 
Mis. 

Vormsel 
Nederwetten
Voor de kinderen uit de parochie die in 
groep 7 en 8 zitten van de basisschool 
is er op zaterdagavond  12 mei gele-
genheid om het sacrament van het 
vormsel te ontvangen.  Mgr. Mutsaerts 
zal voorgaan in deze viering.

Ter voorbereiding hiervan nodigen wij  
alle ouders en alle kinderen van groep 
7 en 8 uit voor een informatieavond op 
dinsdag 10 januari in de aula van de 
basisschool St. Jozef  te Nederwetten. 
De avond begint om 19.00 en zal rond 
20.30 uur eindigen.  We werken met 
het project “Hoe bestaat het”. De opzet 
van de avond is een algemene bezin-
ning voor ouders en de kinderen en er 
wordt dieper ingegaan op de betekenis 
van het vormsel. U  bent van harte wel-
kom op  deze informatieavond. Voor 
meer vragen kunt u terecht bij Inie van 
de Biggelaar: 2837308.

In Memoriam Jan de Louw
 
Op 26 dec. is Gildebroeder Jan de Louw  op 84 jarige leeftijd overleden. Met 
het overlijden van Jan verliest niet alleen het gilde maar de hele Gerwense 
gemeenschap een prominent dorpsgenoot en verenigingsman die veel voor 
de verenigingen gedaan heeft. 

Jan de Louw heeft veel voor de Gerwense gemeenschap betekend.       

Reeds op jonge leeftijd toonde Jan in-
teresse in het gilde en direct na de oor-
log werd Jan gildebroeder bij het Hei-
lig Kruisgilde . Vendelen was zijn grote 
passie, niet alleen in kring Kempen-
land maar ook in de andere kringen 
gold Jan als de topvendelier waar men 
rekening mee moest houden. Dit was 
ook te zien aan de prijzenkast in de 
huiskamer van familie de Louw vol 
met zilveren schilden die Jan gewon-
nen had. 
Toen het vendelen niet meer zo goed 
ging is Jan gaan kruisboogschieten en 
evenals bij het vendelen was Jan ook 
hier een fanatiek boogschutter en be-
zocht hij samen met Cisca zijn vrouw 
alle wedstrijden binnen de kring. Jan 
wist zich 4 keer tot koning van het gil-
de te schieten voor het laatst in 2008. 
Daarnaast heeft Jan ruim 25 jaar deel 
uitgemaakt van de Gildeoverheid. 

Niet alleen bij het Gilde maar ook in 
andere verenigingen was Jan actief. Zo 
was hij medeoprichter van Carnavals-
vereniging De Narre-Kappen en heeft 
hij zich hiervoor vele jaren ingezet. In 
1948 was Jan medeoprichter van voet-
balvereniging RKGSV en speelde hij 
meer dan 12 jaar in het eerste elftal. En 
tot het laatst toe was Jan een trouw 
supporter. Ruim 40 jaar was Jan het 

boegbeeld van het kien comité Ger-
wen, eerst in Café de Linde daarna bij 
Café zaal de Stad van Gerwen en de 
laatste jaren in Café Berkenbos te Nu-
enen. Vele verenigingen konden jaar-
lijks een fiks bedrag tegemoet zien om 
bijzonder activiteiten te bekostigen. 

Ook in de jaren dat het wat minder 
ging met het kienen bleef er wat over 
om de vereniging bij te staan. Vooral 
de jeugd vond een warm hart bij Jan. 

Voor zijn vele werk voor de Gerwense 
gemeenschap is Jan onderscheiden als 
Lid in de orde van Oranje Nassau en 
was hij drager van de zilveren medaille 
van verdienste van de Gemeente Nue-
nen Gerwen en Nederwetten. Van 
kring Kempenland was Jan drager van 
de gouden medaille met roos en bij het 
heilig Kruisgilde was Jan Erelid en dra-
ger van het gouden logo met diamant. 
Het gilde verliest met Jan een bijzon-
dere Gildebroeder die veel voor het 
gilde en Gerwen betekend heeft. 

Het zal lang duren eer we zullen ge-
wennen aan de lege plek die Jan elke 
zondagmorgen achterlaat aan de 
kaarttafel. Jan is op 2 januari onder 
overweldigende belangstelling met 
gilde eer begraven.

Wilt u gediplomeerd 
hulpverlener worden?
EHBO-vereniging St. Clemens Nuenen c.a. is een vereniging die opleidin-
gen verzorgt voor volwassenen en kinderen.
EHBO aan volwassenen:
In 10 avonden van elk 3 uur wordt u 
een gediplomeerd hulpverlener met 
een landelijk certificaat. U kunt dan - 
als u wilt - EHBO-posten bemannen 
bij evenementen maar belangrijker: u 
hoeft niet hulpeloos toe te kijken als 
iemand in uw omgeving een 
ongeluk(je) krijgt.
Een nieuwe cursus gaat in maart van 
dit jaar van start. De cursus bestaat uit 
een praktijk- en theoriegedeelte.

EHBO voor kinderen:
Deze cursus is speciaal ontwikkeld 
voor kinderen van groep 8 (A) en kin-
deren vanaf 13 t/m 15 jaar (B).

Cursus Reanimatie en AED (automa-
tische externe defibrillator): Deze cur-
sus (voor niet-EHBO’ers) bestaat uit 2 
lesavonden van 3 uur, inclusief exa-
men.

Meld u aan voor een van bovenstaan-
de cursussen! 

Voor verdere informatie: 
Kijk op de website www.ehbonuenen.nl 

U kunt ook contact opnemen met het 
secretariaat: Yolanda Janus, Molvense 
Erven 154, 5672 HP Nuenen, 06-
27349940, e-mail: y.janus@smartse-
cretariaat.nl

Open dag in Het 
Uitvaarthuis
Op zondag 8 januari vindt er van 
11.00 tot 16.00 uur een open dag 
plaats in het Uitvaarthuis aan het 
Emopad 56 in Geldrop. 
 
Wanneer het niet mogelijk is om de 
overledene thuis op te baren kunt u 
kiezen voor het Uitvaarthuis. In huise-
lijke sfeer kunt u dag en nacht uw dier-
bare bezoeken op momenten wanneer 
u er behoefte aan heeft. Dit huis is 
uniek in de regio en wordt door de 
nieuwe uitvaartverzorger “Uitvaart-
zorg Hans Raaijmakers” aangeboden. 
Voor meer informatie zie: 
www.hansraaijmakers.nl.

Politieberichten
Politie Brabant Zuid-Oost: rustig tijdens de jaarwisseling
In de nieuwjaarsnacht is het op de meeste plaatsen in de regio Brabant Zuid-Oost rustig 
gebleven. Het is wel druk geweest; vooral op het Stratumseind in Eindhoven is lang door-
gefeest. De jaarwisseling is op een aantal incidenten na ordelijk en feestelijk verlopen. 
Daarmee complimenteert de politie de inwoners en feestvierders in deze regio. Er is geen 
geweld tegen hulpverleners gebruikt.

Aanhoudingen
Het aantal aanhoudingen tijdens de jaarwisseling was beduidend minder dan vorige jaren. 
In 2010 waren het 55 mensen, in 2011 ging het om 72 personen en dit jaar waren het er 24. 
Vier van hen pleegden feiten waarvoor ze in verzekering zijn gesteld. Er werden onder 
meer verdachten aangehouden voor bedreiging, mishandeling en vernieling.

Normaal meldingenpatroon
In totaal kwamen er bij de hulpdiensten 249 meldingen binnen, voornamelijk gerelateerd 
aan vernieling, vuurwerk (waaronder ook carbid schieten) en brandstichting. Zo waren er 
vijf autobranden. Dit is een normaal tot laag meldingenpatroon. Er waren wel relatief veel 
overlastmeldingen door zwaar vuurwerk. Er zijn geen ernstige verwondingen door vuur-
werk veroorzaakt. Er waren wel enkele steekpartijen, onder andere in Eindhoven en Best. 
Daarbij vielen (vooralsnog) geen zwaargewonden.

Vernielingen
In de hele regio werden vernielingen aangericht aan onder andere bushokjes, brievenbus-
sen en prullenbakken. Diverse containers werden in brand gestoken. In Helmond was 
mogelijk sprake van een plofkraak van een geldautomaat, waarschijnlijk met vuurwerk. 
De automaat werd volledig vernield.

Nog geen aangiften woninginbraken
De politie is ook tijdens de jaarwisseling alert geweest op mogelijke woninginbraken. Er 
zijn tot nu toe nog geen aangiften van woninginbraken binnengekomen, wel is er een en-
kele verdachte situatie aangetroffen. Vooralsnog lijkt dit een daling ten opzichte van vorig 
jaar: toen kwamen elf aangiften binnen. Mogelijk volgen vandaag of de komende dagen 
alsnog aangiften van woninginbraak.

Inzet
Uit voorzorg was er extra politie-inzet tijdens de jaarwisseling op alle fronten, waaronder 
de meldkamer, de noodhulp en de horeca (met name in Eindhoven, Helmond en Valkens-
waard). Er hoefde geen ME ingezet te worden. Zij zijn wel actief geweest in met name 
Eindhoven en Helmond voor onder andere overlastmeldingen en toezicht in woonwijken.



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

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.
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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

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

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

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

NIEUWE CURSUS 
FRANSE

CONVERSATIE

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/
franseconversatie

NEDERLANDSE
CONVERSATIE

VOOR ANDERSTALIGEN

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/

nederlandseconversatie

NIEUWE CURSUS 
FRANSE

CONVERSATIE

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/
franseconversatie

NEDERLANDSE
CONVERSATIE

VOOR ANDERSTALIGEN

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/

nederlandseconversatie

start in februari

AAnhAng
wAgens

verhuur - verkoop
onderhoud

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

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

Gastouder (gecertifi-
ceerd) biedt opvang in hui-
selijke kring. 06-22377831.

ApS therapie Nuenen. 
www.aktravilla.nl

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer  040-2862395 of  040-2844005

ExpoSItIE bij kunst 
aan de Berg. Met wer-
ken van Ted Hezemans 
en Jose Kreveld-Soons. 
Zondagmiddag 8 januari 
13:00u - 17:00u. Instituut 
Zilverschoon, Berg 51 
Nuenen, tel. 2300025, zie 
www.kunstaandeberg.nl.

CuRSuS kLEIEN In 10 
lessen ‘n beeld of sculptuur. 
Start maand 9 jan. Wijk-
centrum “Scarabee” Man-
telmeeuwlaan 10, Nuenen. 
Info Maria Brokken. 040-
2833410. 06-22695119.

Heeft u ook nog ergens 
uw oude 8mm films in een 
doos liggen? Voorkom dat 
deze waardevolle films be-
schadigd raken en verloren 
gaan. Laat uw dierbare her-
inneringen nú professioneel 
overzetten op DVD: vCN-
videoproducties, tel 
040-2837796.

AfvALLEN voornemen 
nr. 1 voor  2012 ! pRoDI-
MED kan helpen 6-10kg  
gewichtsverlies per maand 
. Professionele begeleiding 
door dietiste. INSTITUUT 
ZILVERSCHOON  Berg 51  
Nuenen 040-2300025.

MAN EN Botox gele-
zen in het FD! Glad gezicht, 
vriendelijker, meer succes   
en meer aandacht! Profes-
sionele behandeling door 
erkend cosmetisch arts (3 
feb.)  INSTITUUT ZILVER-
SCHOON  Berg 51  Nuenen 
040-2300025.

LASt vAN ovERBE-
hARING? Permanent ont-
haren, nu beginnen voor 
het beste resultaat  in de 
zomer! Vergoeding door 
ziektekostenverzekeraar 
mogelijk. INSTITUUT ZIL-
VERSCHOON  Berg 51  Nu-
enen 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl

Relatie problemen?
Leer jezelf en elkaar beter te begrijpen. 

Praktijk voor persoonlijke bewustwording. 

040-2906060 • www.hoger-bewustzijn.nl. 

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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Kienen

De winnaar van 
het SUDOKU Bel & winspel

week 52 2011: 
Mevr. Hettie van Welie, 

de Beekse Tuin 49, 
5673 NK Nuenen.Bridge

Darten

Korfbal

P r o g r a m m a

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

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

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

Trainer EmK 
Ronny Everaerts en het bestuur van 
voetbalvereniging v.v. EMK hebben 
naar wederzijdse tevredenheid over-
eenstemming bereikt om na het hui-
dige seizoen de samenwerking voort 
te zetten. Ronny Everaerts (38 jaar) is 
actief als hoofdtrainer bij de club uit 
Nuenen sinds 1 januari 2011. De sa-
menwerking loopt nu tot juni 2013. 
Het eerste elftal van EMK komt uit in 
de 4e klasse G. Ronny Everaerts is ook 
werkzaam als docent van de KNVB in 
de regio Zuid I cluster 8 Eindhoven - 
de Kempen m.b.t. voetbalondersteu-
ning voor de clubs in deze regio. Marc Janssen is dit jaar bij Badminton Club Lieshout voor zijn jarenlange inzet 

benoemd tot “Vrijwilliger van het Jaar”.

Marc Janssen is zo’n vrijwilliger die 
zijn spaarzame vrije tijd al jaren in het 
verenigingsleven steekt. Badminton 
Club Lieshout profiteert mee van zijn 
inzet. Marc zijn inzet als vrijwilliger 
beperkt zich immers niet alleen tot 
Badminton Club Lieshout, maar strekt 
zich ook nog uit tot andere verenigin-
gen als het Oranjecomité en de Run-
nersclub. 

Gelukkig draagt Marc ook op andere 
plaatsen bij aan het welvaren van de 
vereniging. Zo is hij altijd kritisch en 
zeer opbouwend aanwezig bij de Jaar-

lijkse Algemene Ledenvergadering. 
Met zijn uitstekende kennis van de 
boekhouding helpt hij het bestuur én 
de leden aan veel duidelijkheid betref-
fende boekhoudkundige situaties. 
Marc heeft dan ook al diverse keren 
gediend in de kascommissie. En, ge-
lukkig is Marc ook een fanatieke bad-
mintonner. 

Kortom: Marc is al jaren erg betrok-
ken bij Badminton Club Lieshout en 
zet zich op meerdere fronten in. Om 
die reden is Marc Janssen unaniem ge-
kozen tot “Vrijwilliger van het Jaar”.

Stambassy in gerwen
Traditioneel de tweede zondag van het nieuwe jaar vindt in café de Stam in 
gerwen de Stambassy plaats. aan dit gezelligheidsdarttoernooi kan ieder-
een vanaf 16 jaar meedoen. Competitie darters worden gekoppeld aan 
iemand die niet voor een bond gooit. om 14.00 uur zal het toernooi begin-
nen en de finale zal rond de klok van 18.00 uur gegooid worden. Deelname 
aan dit toernooi is gratis, aanwezig voor 14.00 uur.

Dartclub de Stam
Al zo’n 16 seizoenen gooien diverse 
teams van dartclub de Stam in compe-
titieverband. Deze vereniging is uitge-
groeid tot één van de grootste in deze 
regio. Dit seizoen spelen 10 teams in 
competitieverband waarvan er 9 in de 
Peelland Dartbond gooien en 1 team 
bij de Kempische Dart Organisatie. Er 
wordt gegooid op alle niveaus van ere-
divisie tot de vierde klasse. De één om 
prestatie en de ander om gezelligheid 

en een gezellig avondje uit. Het eredi-
visieteam heeft onlangs tegen Oranje-
bar Lions uit Mariahout gegooid en 
van dat team doen Benito van der Pas 
en Willy v/d Wiel mee aan Lakeside 
(de voormalige embassy, het wereld-
kampioenschap van de Britse Dart 
Organisatie). 
Bij interesse om te gaan darten of een 
pijltje meegooien is zondag 8 januari 
een uitstekende gelegenheid. Voor 
meer informatie: www.dcdestam.nl.

Bridgeclub organiseert 
‘Zonnebloemdrive’
Wederom organiseert de Nuenense bridgeclub Common Sense een bridge-
drive ten bate van de Zonnebloem. De manifestatie vindt plaats op zaterdag 
28 januari aanstaande in de Brede School oude Landen, ouwlandsedijk 27 
in Nuenen. De eerste ronde begint om half twee. De zaal is open vanaf 1 uur. 
Er worden zes ronden van vier spellen gespeeld.

Inschrijven is mogelijk bij Wil Veuge-
lers, Heikampen 126, 5672 SR Nuenen, 
telefoon 040-2835160 of via e-mail: 
w.veugelers@onsnet.nu. 
Uiterste inschrijfdatum is zaterdag 21 

januari. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-  
per paar en dient te worden overge-
maakt op girorekening 7497375 t.n.v. 
Bridgeclub Common Sense, Eindhoven 
o.v.v. Zonnebloemdrive.

Kienavond in 
Lieshout
Op vrijdag 6 januari organiseert Seni-
orenvereniging KBO Lieshout in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 
weer de bekende en gezellige kien-
avond. Naast het kienen is er een 
mooie loterij en als extra vanwege het 
nieuwe jaar ontvangt elke deelnemer 
een extra gratis lot voor een doos vol 
met levensmiddelen. 
De zaal is open om 19.00 uur en aan-
vang kienen is om 20.00 uur. 

Kienen met 
Vrouwen- 
Vereniging 
De VrouwenVereniging Nuenen/Ger-
wen organiseert op dinsdag 10 januari 
2012 een kienavond op het Pleincolle-
ge in Nuenen.  Aanvang is om 20.00 
uur en ook niet leden zijn van harte 
welkom.

onderscheidingen bij EmK

Gert en Carien tijdens de nieuwjaarsreceptie

 Louis Koenen EMK-er van het jaar.

meeuwen wint 34ste NKV 
kersttoernooi 
Kevin Hens wordt gekozen tot speler van het toernooi en krijgt de “Theo 
reurling award”. De “Buscomas golden goal” is niet gevallen

Na een spannende finale slaagde Meeu-
wen uit België erin om voor de eerste 
keer het NKV kersttoernooi te winnen 
door na een spannende wedstrijd DSC 
in de finale met 16-12 te verslaan.  
Meeuwen, spelend in de topklasse van 
België en ASKC uit Schoten waren de 
Belgische vertegenwoordigers en uit 
Nederland waren DSC uit Eindhoven 
en gastheer NKV van de partij.

In de pauze was er weer de strijd om de 
“Buscomas Golden Goal”. Meer dan 50 
deelnemers wilden een poging wagen. 
Hoewel vier keer de korf werd geraakt 
en een poging zelfs in de korf terecht 
kwam, maar er weer miraculeus uit-
draaide, lukte het niemand om te sco-
ren.

Na de pauze begonnen de finalewed-
strijden.
De strijd om plaats drie en vier ging 
tussen ASKC en NKV. NKV wilde re-
vanche voor de eerdere nederlaag. 
Hoewel knap tegenstand werd geboden 
was ASKC toch de sterkere ploeg en 
won met 16-12.

De finale werd een spannende wed-
strijd en ging tussen Meeuwen en DSC. 
Meeuwen won uiteindelijk verdiend 
met 16-12 en werd de winnaar van het 
toernooi.
Tijdens de prijsuitreiking mocht de 
aanvoerster van Meeuwen niet alleen 
de eerste prijs uit handen van wethou-
der de Witte in ontvangst nemen, maar 
kreeg tevens de “Jan Gijsbers wisseltro-
fee” uitgereikt door Mevrouw Diny 
Gijsbers. 
NKV kan wederom terug zien op een 
geslaagd toernooi met twee verdiende 
winnaars.

gert van geffen, erelid van EmK
Tijdens de nieuwjaarsreceptie, heeft 
het bestuur van EMK bekend gemaakt 
Gert van Geffen te willen benoemen 
tot erelid van de vereniging. Tijdens 
de laatste algemene ledenvergadering 
werd Gert van Geffen al voorgedragen 
als lid van verdienste van EMK. Dat is 
geen statutaire titel. Daarom stelt het 
bestuur van EMK voor om Gert van 
Geffen te benoemen als erelid van de 
vereniging EMK, vanwege zijn grote 
verdiensten voor de vereniging. Deze 
benoeming zal plaats vinden in 2012 
ter gelegenheid van een aparte recep-
tie die aangeboden wordt aan Gert en 

Louis Koenen, EmK-er van het jaar 
2011
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
voetbalvereniging EMK werd bekend 
dat Louis Koenen EMK-er van het jaar 
2011 is geworden. De jury bestaat uit 
de winnaars van deze trofee van de af-
gelopen jaren. Louis Koenen is secre-
taris van het bestuur van EMK. De 
keuze van de jury wordt gemotiveerd 
door de extra werkzaamheden in het 
kader van het overleg met de gemeen-
te Nuenen over de sportaccommoda-
ties, het waarnemen van de voorzitter 
in een moeilijke fase van EMK, het 
helpen bij de overdracht van het wed-
strijdsecretariaat, de begeleiding bij 
de nieuwbouw en renovatie van de 
kleedlokalen. Daarnaast is Louis vaak 

te vinden op zondag bij EMK als wed-
strijdcoördinator. Als spilfiguur bij 
EMK heeft Louis Koenen de titel van 
EMK-er van het jaar dubbel en dwars 
verdiend. 

BadmintonVoetbal

Carien, zodanig dat vrienden, kennis-
sen en familieleden, allen aanwezig 
kunnen zijn. De datum wordt nog 
vastgesteld. Daarmee is de cirkel rond 
en treedt Gert geheel verdiend in de 
voetsporen van zijn vader, die de eer-
ste voorzitter was van EMK en tevens 
erelid.

marc Janssen   
“Vrijwilliger van het Jaar” bij 
Badminton Club Lieshout 
Badminton Club Lieshout koestert haar vrijwilligers. De vereniging drijft 
immers op vrijwilligers die hun vrije tijd, om niet, in het sportieve vereni-
gingsleven willen steken. Vrijwilligers verrichten alle belangrijke taken bij 
verenigingen. Zij zorgen er voor dat de vereniging draait en zij zorgen er 
met hun inzet voor dat alle benodigde taken worden verricht. 

NueNeNse Zaalvoetbal 
Competitie
Zaterdag 14 januari 2012 
Gipsy Boys -  
v Egdom Security BV  ..................... 18:30 
Autobedrijf vd Heijden - 
ACR Reijnders  ................................ 19:15 
All Stars - Café Rene  ...................... 20:00 
Klezie Boys - 
Heintze / Sporthuis Zuid  .............. 20:45

Het allerbeste voor 2012Het allerbeste voor 2012

De redactie, uitgevers en alle 
andere medewerkers aan 

Rond de Linde, wensen hun 
adverteerders en  lezers het 
allerbeste en een heel goede 

gezondheid toe voor het 
nieuwe jaar.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



BOXSPRING
In diverse kleuren leverbaar!
Bestaande uit:
- Hoofdbord 140, 160 of 180 cm breed 
   Alle maten zelfde prijs
- 2 x Gestoffeerde verende 
 boxspringonderbakken 
- 2 x Potenset beuken
- 2 x 7-Zone pocketveringmatrassen 
   met HR-schuim afgedekt
  van 1298,-

NU COMPLEET 749,-
BIJ AANKOOP VAN EEN 
COMPLETE BOXSPRING 

GRATIS 4-SEIZOENEN DEKBED 
240X200 CM  T.W.V. 99,-

,-
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BOXSPRING
In diverse kleuren leverbaar!

MEGA 
OPRUIMING

LAAGSTE PRIJS 
VAN NEDERLAND!

www.jongwonen.com
ADRES: Vincent van Goghstraat 12, 5671 GX  Nuenen.    Tel.: 040-2841161 

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 
• Collse heide 58 (Eeneind II zuid) • Nuenen • 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

Rick, 
 

van harte gefeliciteerd met het behalen van 
de vrijwilligersprijs 2011! 

 

Je hebt het meer dan verdiend! 
 

Je collega’s 

 

Actie geldig zolang de voorraad strekt en geldig op vrijdag 6 januari 2012 en zaterdag 7 januari 2012. OP = OP

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

Directe kassakorting*
op al uw aankopen.
*Uitgezonderd geneesmiddelen en acties.20%

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

GAS	  –	  WATER	  –	  SANITAIR	  –	  VERWARMING	  –	  DAKGOTEN	  

• Vakkundige	  badkamer	  renovatie	  
• Nieuwbouw	  en	  verbouwingen	  
• Dakgoten	  
• CV-‐	  onderhoud	  en	  complete	  cv-‐installaties	  
• NU	  GRATIS	  12	  JAAR	  GARANTIE	  OP	  ALLE	  ONDERDELEN	  VAN	  

UW	  NIEUWE	  NEFIT	  TOPLINE	  HR-‐KETEL	  (vraag	  naar	  de	  
voorwaarden)	  

• DAT	  IS	  PAS	  ZORGELOOS	  COMFORT	  

	  

	  

Alex	  Installatiebedrijf	  BV	  
Willem	  Sengershof	  12	  
5674	  MR	  Nuenen	  
06-‐22740657	  
a.gerichhausen@onsnet.nu	  
	  

Aangesloten	  bij	  Uneto-‐Vni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Gezelligheid, vakmanschap, recreatieve paardensport

Ruitersportcentrum Cahama vof
•	 Manegelessen

•	 Pensionstalling

•	 Leasen	paard/pony

•	 Privelessen

•	 Starterslessen

•	 Huren	paard/

	 pony	voor	buitenrit

Start nieuwe manegelessen 1 februari 2012

RSC	Cahama	vof
Desiree Dankelman-Huijberts

Beekstraat 48, 5673 NA Nuenen
06-23469976 • info@cahama.nl

Wij wensen al o
nze klante

n 

een gezond
 en gelukk

ig 2012!

oneMen
can make a difference

Start je eigen actie en meld je 
aan op www.move4onemen.org

 Wemove
 oneMen4
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