
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

logo_50x35mm.indd   1 22-11-10   14:08

Jaargang 54 - Nr. 2 - 12 januari 2012

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

gordijnen concurrent kader.pdf   14-12-2009   14:11:52

Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Peer Geboers 
ontving     
beduusd zijn 
Witvoetje

Wedden 
Dat Je Lacht 
2012 in de tent

Bronzen 
erepenning 
voor 40-jarige 
DrijehornickD
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GLASZETTER

Al meer dan 35 jaar
u vertrouwd adres voor

alles op het gebied van glas.
 

Renovatie • Nieuwbouw
Herstel • Spiegels • Decoratie

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

info@glasbedrijfsmits.nl
www.glasbedrijfsmits.nl

INVAKWERK     GLASWERK










Openingstijden: 
Vrijdag     08.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag  08.00 tot 17.00 uur 

Jan Veldsink 
Ondernemer van het Jaar 2011
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Ondernemers Contact Nuenen 
OCN afgelopen  maandag in de John Geven Studio’s,  is Jan Veldsink is 
gekozen tot Ondernemer van het Jaar 2011.  Jan Veldsink is directeur/eige-
naar van een assurantie- en financieel adviesbureau met acht vestigingen in 
Brabant en Zeeland. De hoofdvestiging is Nuenen. Het bedrijf telt 160 
medewerkers. 
Het juryrapport omschrijft Jan Veld-
sink als een ambitieuze, zelfbewuste 
ondernemer, met een sterke behoefte 
aan onafhankelijkheid en een uitge-
sproken lange termijn visie. 

Bronzen erepenning 
voor Sjef Rooijackers
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gildehuis aan het Koutergat in 
Nederwetten ontving Sjef Rooijackers afgelopen zaterdag uit handen van 
burgemeester Ligtvoet de bronzen erepenning van de gemeente Nuenen. 
Jos Bekkers werd verrast met een Van Goghbord.

In 2011 is hij met zijn bedrijf wederom 
opgevallen door flinke investeringen 
in innovatie en verdere groei door 
overnames. Het bedrijf loopt voor op 
de concurrentie en is klaar voor de 

Carnavalskrant  d’n Dwèrsklippel
komt er weer aan! 
 
Achter de schermen is er hard gewerkt om de carnavalskrant in samenwerkig 
met drukkerij Messerschmidt op tijd te laten verschijnen. Alle wetenswaar-
digheden om een gezellig en geslaagd carnavalsfeest te vieren staan er weer in. 
In de periode van 10 januari tot 27 januari zal de krant bij u bezorgd worden. 
Ruim 100 bezorgers gaan hiervoor op 
pad om de krant bij u aan te bieden. U 
kunt nog even teruglezen hoe het car-
naval in 2011 verlopen is. Het nieuwe 
programma van de Dwèrsklippels en 
de diverse programma’s van de Nue-
nense horeca worden weer uitgebreid 
vermeld. De krant wordt u persoonlijk 
aangeboden door een van onze vrij-
willigers. Zij zullen u om een vrijwil-
lige bijdrage vragen voor de financiële 
ondersteuning van het carnaval en in 
het bijzonder voor het kinder- en be-

Louis Dijk ontvangt de STIP Award 
2011.

Jan Veldsink ontvangt uit handen van Burgemeester W. Ligtvoet de onderschei-
ding onder toeziend oog van zijn partner en Cor Molenaar, voorzitter van het 
OCN.

Sjef Rooijackers kreeg de onderschei-
ding voor zijn verdiensten binnen de 
Nederwettense gemeenschap. Sjef 
heeft zich jarenlang ingezet voor 
Kaartclub De Vrolijke Katters, het ker-
kelijk leven, het groenonderhoud 
rondom de kerk, het mannenkoor en 
de ouderen en zieken in Nederwetten. 
En dit is niet onopgemerkt gebleven. 
Zo ontving hij al eerder een Konink-
lijke onderscheiding. Vanaf 1954 is hij 
lid van het Parochiekoor in Nederwet-
ten, waarvoor hij de Gregorius onder-
scheiding in ontvangst mocht nemen. 
Sjef vierde die avond ook zijn 50 jarig 
lidmaatschap van De Vrolijke Katters. 

Jos Bekkers is sinds 2002 secretaris en 
penningmeester van de kaartclub en 
vierde zijn 40 jarig lidmaatschap. Bur-
gemeester Ligvoet overhandigde hem 
een handgeschilderde bord met een 
afbeelding van het Van Goghkerkje. 

Sjef Rooijackers en zijn vrouw samen met burgemeester Ligtvoet op de feestavond 
van De Vrolijke Katters.

toekomst. Op basis van zijn lange ter-
mijn visie zal het bedrijf de komende 
tijd verder groeien, ondanks veel on-
zekerheden in de verzekeringsbran-
che.
Naast zijn prestaties als ondernemer 
roemt de jury de maatschappelijke be-
trokkenheid van Jan Veldsink. Zo is hij 
actief als voetbalscheidsrechter en 
binnen de kerk. Ook is hij actief be-
trokken bij OCN.

Jan Veldsink droeg zijn behaalde titel 
ook op als erkenning voor alle mede-
werkers en een bevestiging voor zijn 
bedrijf. 33 Jaar geleden is hij begonnen 
op zijn slaapkamer maar hij heeft er 
nog steeds niet genoeg van. Hij vindt 
dat zijn klanten zaken doen op basis 
van vertrouwen in hem. Eerst moeten 
zijn medewerkers van dat vertrouwen 
in de producten overtuigd zijn. Omdat 
de klant nu veel mondiger is en beter 
geïnformeerd is moet men volgens Jan 
Veldsink nu 2 jaar vooruit kunnen 
denken bij de omgang met klanten. 
Vroeger was twee weken voldoende 
om alles transparant te hebben.
Jan Veldsink was al eens eerder geno-
mineerd voor de titel ’ondernemer van 
het jaar’. Hij verwacht dit jaar mei zijn 
9e vestiging in West-Brabant te ope-
nen.

 
Uitreiking STIP award  
Op 9 januari 2012 is eveneens de 
STIP-award 2011 uitgereikt aan Frits 
Dijk tijdens de OCN-nieuwjaarsbij-
eenkomst. 
De Stichting Innovatie Platform Nue-
nen reikt jaarlijks de prijs uit aan het 
bedrijf dat het meest beantwoordt aan 
de doelstelling om innovatieontwik-
keling via een innovatieplan te ont-
wikkelen en uit te voeren.

 

jaardencarnaval en niet te vergeten de 
optocht. Alle vrijwilligers bedanken u 
daarom nu al voor uw spontane bij-
drage voor de carnavalskrant 2012. 
Het aantal bezorgers kan nooit genoeg 
zijn en daarom zoeken ze nog een aan-
tal vrijwilligers die bereid zijn om in 
hun of haar buurt een aantal kranten 
te bezorgen. Hiervoor kunt u zich aan-
melden bij Piet Cloosterman tel. 
2838862. De Dwérsklippels wensen u 
een geweldig dwèrs carnavalsfeest toe. Sjef Teunisse en Toon de Brouwer 

werden eerder die avond al gehuldigd 
voor hun 25jarig lidmaatschap.
Kaartclub De Vrolijke Katters bestaat 
dit jaar 80 jaar en telt op dit moment 
16 leden, die allemaal al aardig op leef-
tijd zijn. Een vrijdag in de maand kaar-
ten ze in het gildehuis van het St. Anna 
Gilde Nederwetten.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Bij doorstart Auberge Vincent zal 
de dorpsfunctie behouden blijven
Door Gerrit van Ginkel

Vanaf 1 januari j.l. heeft Auberge Vincent een nieuwe hotelmanager, Step-
han Koelemans. De in Nuenen woonachtige Koelemans opende eerder  in 
1995 restaurant Zonnewende en in 2001 namen Michael en Renate van 
Mourik dat over.
Stephan Koelemans was voorheen 
werkzaam voor de NH hotelorganisa-
tie die in Nederland 38 hotels exploi-
teert waaronder Krasnapolsky in Am-
sterdam.
Koelemans is door de eigenaren van 
Auberge Vincent aangesteld als hotel-
manager die een gezond rendement 
uit het bedrijf moet gaan behalen.
Begin maart wil Stephan een open dag 
voor alle Nuenense inwoners organi-

seren waarbij hij wil laten zien dat het 
hotel nog steeds een warme plek is in 
Nuenen  die toegankelijk en betaalbaar 
is voor alle Nuenenaren. ”Dit hotel 
moet de dorpsfunctie behouden en op 
deze schitterende locatie zal het een 
ontmoetingsplaats zijn voor vele Nu-
enaneren en hun verenigingen”, vol-
gens de zelfbewuste Stephan Koele-
mans.
”De terrasfunctie zal verder onder-

streept worden met comfortabeler 
meubilair en we gaan ons uiterste best 
doen het vertrouwen terug te winnen. 
Dat gaan we doen met een snelle, per-
soonlijke en professionele aandacht en 
bediening. Het interieur zal een kleine 
aanpassing ondergaan waardoor er 
een open vriendelijk Italiaans karakter 
zal ontstaan waar naast de hele familie 
ook kinderen welkom zijn. De hotel-
functie doet het zo slecht nog niet”, 
vertelt Stephan. ”Er is een duidelijk 
waarneembare stijgende lijn zichtbaar 
bij de bezetting van onze kamers. In 
de regio raken we meer bekend als 
business hotel en steeds meer bedrij-
ven boeken ons als verblijf voor hun 
gasten. Onder meer Campina behoort 
tot onze vaste relaties”.  Als chefkok is 
Mike Rumkorf aangetrokken die bij 
toonaangevende toprestaurants in de 
regio werkzaam was. Er komt een tij-
delijke kaart met een nieuw concept 

dat een Italiaanse sfeer ademt. De 
chefkok zal de gasten geleidelijk aan 
kennis laten maken met allerlei crea-
ties uit de Italiaanse keuken. 

Auberge Vincent beschikt over afzon-
derlijke vergader- en conferentieruim-
tes die voorzien zijn van alle moderne 
faciliteiten. Daarnaast kan het hotel 
aan verenigingen onderdak verschaf-
fen voor hun wekelijkse bijeenkom-
sten.

Auberge Vincent, 
Park 69 5671 GC, Nuenen, Telefoon: 

040-2906390
info@aubergevincent.com
www.aubergevincent.com 

Stephan Koelemans de nieuwe 
hotelmanager bij Auberge Vincent 

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	“de	Wetters”	voor	het	organiseren	

van een carnavalsoptocht op maandag 20 februari 2012 door de 
kom van Nederwetten;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	de	Dwèrsklippels	voor	het	orga-
niseren van de diverse carnavalsactiviteiten, waaronder de optocht, 
de tienertent, de klippelverbranding etc. in Nuenen in de periode 
van 17 tot en met 21 februari 2012;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	“de	Wetters”	voor	het	organiseren	
van diverse carnavalsactiviteiten in een tent aan de Koppeldreef 
in Nederwetten in de periode van 17 tot en met 21 februari 2012.

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

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

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend- 
besluit     datum 

03/01/ N-HZ-2011- Beekstraat 11 Bouwen Vervangen dakramen, 04/01/ 
2012 0143  Monument vergroten kelder, 2012  
    plaatsen    
    verdiepingsvloer en    
    badkamer   

De vergunning ligt vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 

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

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN 
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 17 januari 2012 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. Het volgende onderwerp komt aan de orde:

1. Om 20.00 uur het bezwaar ingediend door de families Van Dongen, 
Van	Ekkendonk,	Crooijmans,	Spaapen	en	Van	Oirschot	tegen	het	
besluit van 4 oktober 2011 betreffende het aanwijzen van een 
hondenlosloopgebied aan de Nico Eekmanlaan te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 06/01/ N-HZ- Rutger van den Bouwen carport en aanbouw 
 2012 2012.0003  Broeckelaan 10 achterzijde, wijzigen schoorsteen  
    en kozijnen  

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk een beroepschrift indienen bij 
de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Herto-
genbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Herto-
genbosch, een verzoek worden gedaan een voorlopige voorziening te 
treffen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Oud-Prinsen	Nuenen	zijn	toestemming,	vergunning	en	onthef-

fing verleend voor het organiseren van de jaarlijkse uitreikingcere-
monie	“D’n	Dwèrsklippel	met	het	Witte	Voetje”	op	zondag	8	ja-
nuari jl. bij het monument in het Park (verzenddatum (4 januari 
2012);

•	 aan	Stichting	Leger	des	Heils	Fondsenwerving	is	een	vergunning	
verleend voor het jaarlijks houden van een collecte in Nuenen in 
de periode zoals staat aangegeven op het landelijk collecterooster, 
vastgesteld	door	het	Centraal	Bureau	Fondsenwerving.	Voor	2012	
is dat de periode van 25 november 2012 tot en met 1 december 
2012 (verzenddatum 4 januari 2012);

•	 aan	Collse	Hoeve	Exploitatie	B.V.	zijn	vergunning	en	ontheffing	
verleend i.v.m. het organiseren van een congres op 18 januari 2012 
in	de	tent	bij	de	Collse	Hoeve	aan	de	Collse	Hoefdijk	24	(verzend-
datum 4 januari 2012);

•	 aan	Exploitatiemaatschappij	Het	Klooster	B.V.	is	een	vergunning	
verleend voor het tijdelijk plaatsen van diverse containers en een 
hekwerk aan de achterzijde van het Klooster resp. aan de achter-
zijde	van	C1000	i.v.m.	diverse	carnavalsactiviteiten	in	het	Klooster	
in de periode vanaf 20 januari 2012 tot en met 23 februari 2012 
(verzenddatum 5 januari 2012).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

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

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

Nuenen, 12 januari 2012

PUBLICATIE
Beleidsregel ‘Openstelling winkels op zon- en feestdagen’
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de toedeling 
van ontheffing van de winkeltijden een beleidsregel opgesteld.

Deze beleidsregel ligt met ingang van 12 januari 2012 gedurende twee 
weken voor een ieder ter inzage (tijdens kantooruren of op afspraak) 
bij de balie Wonen en Openbare Ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen en kan dan ook bekeken worden op www.nuenen.nl/onderne-
men.

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Nuenen, 12 januari 2012

UITNODIGING

AFSCHEIDSTOURNEE EN RECEPTIE BURGEMEESTER LIGTVOET

Wij nodigen u graag uit voor de afscheidstournee in de kerkdorpen en de afscheidsreceptie van burgemeester Willem Ligtvoet. Hij 
gaat met pensioen per 1 februari 2012.

Tijdens	de	afscheidstournee	brengen	verschillende	verenigingen	in	de	kerkdorpen	een	culturele	groet	aan	de	heer	en	mevrouw	Ligtvoet.	
U	bent	hierbij	van	harte	welkom.	Ook	Lokale	Omroep	Nuenen	is	aanwezig	en	maakt	opnames.

Het programma:
•	 Zaterdag	14	januari	 Gerwen:	14.00-16.30	uur,	Het	Huysven
•	 Zondag	15	januari	 Eeneind:	14.00-16.30	uur,	gemeenschaps-	en	gildehuis
•	 Zaterdag	21	januari	 Nederwetten:	15.00-17.30	uur,	kantine	RKVV	Nederwetten
•	 Zondag	22	januari:	 Nuenen:	14.00-16.30	uur,	Het	Klooster

Afscheidsreceptie:
•	 Donderdag	26	januari	2012	van	18.30	tot	20.00	uur	in	Het	Klooster	te	Nuenen.

Wij hopen op een grandioos en enthousiast publiek tijdens de festiviteiten in de kerkdorpen en een geweldige opkomst tijdens de af-
scheidsreceptie op donderdag 26 januari 2012.



  

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: 13 eN 14 jaN.: 

erwtensoepgroenten, panklaar, 1/2 kilo 1,49
Spliterwten, per pak ...................... 0,69
komkommers, 2 stuks .................. 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 16 jaNuari:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo .............0,69
DiNSDag 17 jaNuari:

Witlof, hele kilo ..................................0,99
WOeNSDag 18 jaNuari:

rodekool, panklaar, hele kilo ...... 0,99
DONDerDag 19 jaNuari:

gekookte Bietjes, 1/2 kilo .........0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

geHele Week vaN 13 t/m 19 jaN.:

citroenen, 6 stuks ........................ 0,99
rode grapefruit, 6 stuks ........ 1,99
elstar, 2 kilo ..................................... 1,49
komkommer appel Dille salade, 250gr ...1,59
Perssinaasappels, 12 stuks .. 1,99

Ouderwets lekker en 
uit eigen keuken!!!

4 Saucijzen +
4 Gehakt ballen, voor .5,95
Pittig Prei pakket 
100 gram ..................................................1,75
100 gr. Gebraden gehakt +
100 gr. Snijworst, samen .........1,95
Kalfsragout 
“Uit eigen keuken”, 100 gram ................1,95
Diverse soorten Paté 
100 gram ..................................................1,45
Varkenshaas in Roomsaus
“Kant en klaar uit eigen keuken” 300 gr. 4,50

Volop heerlijke broodjes! 

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

SPecial

kOOPje

Actie geldig van vrijdag 13 januari 
t/m donderdag 19 januari:

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Brood van de maand: Januari

Waldkorn Vital
Voel je fit, voel je vitaal!

Slagroomschnitte 
(heel de maand januari)

Pakje crackers
(diverse smaken)

Granery brood

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

€ 5,40

€ 2,25

€ 2,05

Rond de Linde op internet:
www.ronddelinde.nl

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

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

Opruiming!
ROSA FAIA
Voorgevormde BH
kleur wit         B t/m E cup

van € 74,95 

Voor € 39,95 
SCHIESSER 

Hemdjes
95% Katoen, 5% Elastan

van € 14,95 

Nú voor € 9,95
Aanbiedingen:

Pyjama’s, nachthemden, dusters, 
huispakken en badpakken. 

Luxe Slips en Strings 75% Korting!
Alle Chantelle BH’s 2e Halve Prijs!

       



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 16 t/m 
woensdag 18 januari a.s.

Bloemkool
per stuk ..................1.49

peultjes
200 grAm .................1.99

Zoete Clementines
per kilo ..................1.99

BlAuwe Druiven
500 grAm .................1.99

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 12 t/m 
zaterdag 14 januari  a.s.
 
ConferenCe peren
per kilo ..................0.99

AArDBeien
per Doos .................1.99

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

gewAssen spinAZie
per ZAk ...................1.79
vaste aanbieding:
Champignons ..........................0.79
super bintjes, per zak .......0.99

Om te janken!?

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

4 Saucijzen en 4 Gehaktballen 
“Koopje”, 4 voor ................................................................................................595

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

Ham Prei salade
100 gram ......................................................................................................................099

Muiderslotje
“Special”, 100 gram ....................................................................................225

Gebr. Gehakt en Snijworst
Samen...............................................................................................................................195

DEZE WEEK:

Uiensoep
“Uit eigen keuken”, 1 liter ........................................325

Maandmenu januari € 17,-
 (voor 2 of 3 personen)                     
•	 Kip	Ketjap
•	 Babi	Pangang
•	 Tjap	Tjoy
•	 2	Sate	Kip
•	 4	st.	Pisang	goreng
•	 Kroepoek
•	 Bami,	Nasi	of	Rijst

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

Chinees Indisch Restaurant

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: 06Bel: 06Bel: 06Bel: 06----13701730137017301370173013701730 
Mail: info@blush-beauty.nl 

 

Beauty  Boutique 
parfumerie/salon 

Berg 33 Nuenen  | www.blush-beauty.nl 
‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 

ma: gesloten di t/m vrij 9.30-17.30 zat. 11.00-17.00 

7777----10 kilo 10 kilo 10 kilo 10 kilo 
minder in minder in minder in minder in 
de eerste de eerste de eerste de eerste     
maand !!maand !!maand !!maand !!    

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

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

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

Problemen?

LUISTEREN
HERKENNEN

DELEN

ESCAPE NUENEN

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

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

Het contact is kosteloos en waardevol. 

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

Praten helpt

Casimirgebouw

Celebeslaan 10

5641 AG Eindhoven

T 040 - 2909420

w w w . l c l . nl

OPEN
DAG

SLIM?
KIES LEUK!

zaterdag
28/01/2012

10.00 - 15.00 uur

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 
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Kent u deze nog? 
Programma 
Showroom
Showroom werd in de jaren 1977 tot 
1982 uitgezonden op tv en werd 
gemaakt door Jan Fillekers, Henk 
van der Horst en Arnold-Jan Scheer. 
In het programma kwamen bijzon-
dere, excentrieke, aparte of opval-
lende mensen aan het woord. Deze 
mensen vertelden in het programma 
wat hen bezig hield in het leven, wat 
hun dagelijkse activiteiten waren en 
hoe zij over dingen dachten. 

Showroom portret
Rond de Linde pakt deze draad weer 
op. In haar eigen rubriek ‘Showroom 
Portret’ zullen mensen geportretteerd 
worden door Melanie Dumay die bij-
zonder, apart, opvallend zijn op hun 
eigen manier. Mensen die in het Nue-
nense opvallen door hun zijn of door 
hun doen. Binnenkort leest u hier het 
eerste Showroom portret. 

Cabaretpoel in Lieshout
 
Op zaterdag 14 januari 2012 om 20.30 uur speelt De Cabaretpoel in Dorps-
huis Tejater te Lieshout. In de Cabaretpoel spelen vier nieuwe aanstormen-
de cabarettalenten elk een voorstelling van ongeveer 25 minuten. U ziet 
finalisten en prijswinnaars van diverse cabaretfestivals. Het is een soort 
reizend cabaretfestival, maar dan zonder competitie-element.
Op deze avond:
Jeroens Clan is een jonge, frisse en en-
thousiaste cabaretgroep uit Brabant. 
De leden van deze groep  wonnen de 
publieksprijs op Festival Cabaretesk 
2009 en op Het Utrechts Cabaret Fes-
tival in 2009. Ze brengen hilarische 
sketches, typetjes en liedjes.

Soula Notos is een comedian met 
Griekse genen opgegroeid in Tilburg. 
Dat kan nooit goed gaan. Dat klopt 
ook. Als comedian treedt ze op door 
heel het land. Ze is mede-oprichter 
van de nieuwe All Female Comedians 
Night: Comedy Kitchen. Ze is lid van 
het Utrechtse comedyplatform Het 
ComedyHuis.

Stan Russell had altijd al profvoetbal-
ler willen worden, maar kwam helaas 
door een blessure aan zijn pink niet 
verder dan VOC A3. Als cabaretier 
heeft hij geen last van die blessure. 
Stan won als 19-jarige in juni 2011 de 

aanmoedigingsprijs op het Utrechts 
Cabaret Festival 2011 met een “verras-
send origineel programma”, aldus de 
jury.

Arjan Verschuur schrijft, zingt en 
speelt Nederlandstalige luisterliedjes. 
Liedjes met diepgang, die het hart ra-
ken en de geest vermaken. Persoonlij-
ke liedjes – soms grappig, soms seri-
eus – over herkenbare menselijke 
gevoelens. Daarbij begeleidt hij zich-
zelf op akoestisch gitaar. Met zijn 
kleinkunstvoorstelling Spiegel won hij 
in 2011 de juryprijs op het Utrechts 
Kleinkunst Festival. 

Voor meer informatie: www.cabaret-
poel.nl.
Kaartjes voor deze voorstelling zijn 
verkrijgbaar in het Dorpshuis, Gro-
tenhof 2 in Lieshout. Reserveren is 
mogelijk, tel. 0499-422878 van maan-
dag t/m donderdag na 13.00 uur of via 
de site www.sghl.nl.

 

De Nationale Voorleesdagen

Voorlezen maakt van kleine 
kinderen grote lezers
Van 18 tot en met 28 januari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. 
Bibliotheken, boekwinkels en scholen besteden dan extra veel aandacht aan 
het voorlezen. Want voorlezen is belangrijk. Ook voor baby’s, peuters en 
kleuters. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en geeft veel 
plezier.
Speciaal voor de Nationale Voorlees-
dagen wordt een bijzonder prenten-
boek gekozen tot Prentenboek van het 
Jaar. Dit jaar is dat ‘Mama kwijt’. Over 
uiltje, dat al slapend uit zijn nest valt 
en zo zijn mama kwijt raakt. Dit boek 
en de andere genomineerde prenten-
boeken zijn te bekijken in de biblio-
theek.

In de Nuenense bibliotheek kunnen 

Heemlezing over Laarbeeks 
monumentenbeleid
De Heemkundekring “’t Hof van Liessent” geeft een avond over het Laar-
beekse monumentenbeleid op donderdag 19 januari in zaal ‘Koekoek’ om 
20.00 uur. 
In 2003 besloot de gemeenteraad om    
€ 50.000 uit te trekken voor monu-
mentenbeleid. Wat is ermee gebeurd? 
En hoe gaat het verder? Lydia Bonge-
naar, beleidsambtenaar bij de gemeen-
te, vertelt wat dit beleid voor Lieshout 
en Mariahout verder betekent.

In 2005 gaf de gemeente aan Monu-
mentenhuis Brabant opdracht om een 
monumentenverordening te maken. 
De drie heemkundekringen van Laar-
beek werden erbij betrokken. Er kwam 

Rising Stars in de 
bieb in Nuenen
In januari en februari is in de biblio-
theek in Nuenen een presentatie te 
zien van de Stichting Rising Stars uit 
Nuenen. Deze stichting ondersteunt 
sinds 2006 een project voor kinderen 
met een verstandelijke beperking in 
een dorp in Ghana. Dit project, een 
zorgboerderij in het Ashanti-gebied, 
waar in de toekomst 20 kinderen kun-
nen wonen en werken, wordt met hulp 
van de stichting Rising Stars ontwik-
keld. De bedoeling is dat de opbreng-
sten uit het bedrijf over enkele jaren 
voldoende zijn om de zorgkosten te 
betalen. Er is al een groot stuk land be-
schikbaar en het eerste huis, bedoeld 
voor 10 kinderen, is bijna klaar. Initia-
tiefnemers van de Stichting Rising 
Stars zijn Jaap en Henny Matser uit 
Nuenen.

De Breikamer 
Nuenen verhuist
Vanaf donderdag 5 januari zit De 
Breikamer in de Gasterij Jo van 
Dijkhof aan de Vinkenlaan in Nue-
nen. Onder het motto ‘Brei eens 
samen met een ander’ kan iedereen 
die hulp en advies zoekt bij het brei-
en en haken iedere donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur bij De Breika-
mer terecht. P

atronen lezen en aanpassen, steken 
oprapen, het in elkaar zetten van de 
onderdelen, kleuren kiezen… Samen 
met de deskundigen van De Breika-
mer kom je er wel uit. Laat je inspire-
ren door mooie tijdschriften en door 
het werk van de andere bezoekers. De 
kosten zijn € 2,50 per ochtend incl. 
koffie of thee. Ook kunt u als bezoeker 
gratis tijdschriften en breipennen le-
nen. Informatie bij Riekje Jouvenas, 
tel. 283 43 00 of Kiddy Roelink, tel. 283 
86 70.

Met menselijke 
  betrokkenheid

Uitvaarthuis: Emopad 56, Geldrop

Tel. 040-7808000

www.uitvaartzorgnuenen.nl

Het Lindefeest 
voor het goede doel
De Gezamenlijke Serviceclubs Nuenen (Kiwanis, Lions, Oude Ronde Tafel,  
Ronde Tafel en Rotary) hebben na het grote succes van het aspergefeest in 
2011 besloten om dit jaar wederom een groot evenement te organiseren. Dit 
jaar vindt er op 17 maart in Het Klooster een galafeest plaats: Hét Linde-
feest. En uiteraard komt een groot deel van de opbrengst weer ten goede 
van het goede doel . 
Passie, vuur , warmte en timbre!
Het thema van dit feest is Passie. U 
wordt op 17 maart meegenomen naar 
sferen waarin vuur, warmte en ritme 
centraal staan. En niet te vergeten….
stijl. Het Lindefeest is een galafeest 
met een dresscode zoals dat een mooi 
gala betaamt:  heren in smoking, da-
mes in gala of cocktailjurk. Het enter-
tainment, de setting, de muziek; u be-
leeft een gepassioneerde avond! 

Make a wish en Voedselbank Nue-
nen
Mede door uw komst en bijdrage kun-
nen de Gezamenlijke Serviceclubs 
Nuenen een bijdrage leveren aan twee 
stichtingen:  de nationaal bekende 
stichting Make a Wish en de Nuenen-
se Voedselbank. Uw komst zal bijdra-
gen aan het ondersteunen van kinde-
ren tussen 13 en 18 jaar met een 
levensbedreigende ziekte. Door de bij-
drage aan de Stichting Make a Wish 
kan een aantal van deze kinderen de  
liefste wens in vervulling zien gaan. 
Ook ondersteunt dit Lindefeest een 
aantal gezinnen in Nuenen die leven 
van een klein besteedbaar inkomen 
waardoor zij afhankelijk zijn van de 
voedselbank. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn: mail dan naar info@lindefeest.nl 
of via een contactpersoon van de ge-
noemde serviceclubs. Kaarten kosten 
75 euro per stuk.  Ook sponsoren of 
vrienden van het Lindefeest zijn uitge-
nodigd om te reageren. 

Diverse koren in 
Het Klooster 
Op zondag 15 januari kunt u genie-
ten van een verrassend repertoire 
van koren uit Nuenen en omstre-
ken. Zoals het vrouwenvisserskoor 
“De Walnoten” en het Vocaal 
Ensemble & Marcando.

Het Klooster organiseert dit seizoen 
de “Gezellige Muziek Zondagen” met 
medewerking van diverse Nuenense 
muziekverenigingen. Het vrouwenvis-
serskoor “De Walnoten” zal die dag 
spits afbijten, een enthousiaste groep 
vrouwen die met een lach en een traan 
in originele kledij vol vuur prachtige 
liederen zingen. Hierna zult u verrast 
worden door het veelzijdig kamerkoor  
“Vocaal Ensemble Marcando”. Zij be-
staan sinds 1990 en hebben 23 leden. 
Een bijzonder repertoire waarbij mu-
ziek gecombineerd wordt met beel-
dende en fotografische kunst. Er zal 
worden afgewisseld met religieuze en 
wereldlijke klassieke muziek, en be-
werkingen van oude volksliederen. Ie-
der koor zal tweemaal optreden. De 
“Gezellige Muziek Zondagen” zijn van 
14.00 uur tot 19.00 uur en gratis te be-
zoeken, voor meer informatie: www.
hetklooster.org.

Art in Listening zondag-
morgenconcert in Het Klooster 
Op zondag 22 januari organiseert de School voor Praktische Filosofie en 
Spiritualiteit te Eindhoven in samenwerking met theater Het Klooster zon-
dagmorgen-koffieconcerten in de reeks  “Art in Listening” met aanstor-
mend talent van de Young Musicians Academy.
Het programma ziet er als volgt uit: 
10.00 uur: bezoekers worden gastvrij 
ontvangen met een kopje koffie of 
thee.
11.00 uur: aanvang concert met wer-
ken van D. Popper; P. Tchaikovsky; R. 
Schumann; M. Bruch en C. Saint-
Saens, gespeeld door de jonge musici: 
Esther ten Kate, Evita van Dam, Ro-
gier Hornman:cello; Willem van der 
Rijken piano; Michelle en Amanda 
Dierx: viool. 
12.30 uur: einde concert. Voor nadere 
informatie over het programma, zie 
www.artinlistening.nl of www.het-
klooster.org. 

Tot en met de vrijdag voorafgaand aan 

dit concert is ook een arrangement te 
boeken bij Het Klooster, bestaande uit 
het koffieconcert, een lunch, een be-
zoek aan Vincentre en een wandeling 
met gids. Zie voor informatie: www.
vangoghvillagenuenen.nl/arrange-
menten/theater.

Bestellen kaarten
Theater Het Klooster Nuenen, Park 1, 
5671 GA Nuenen. Kaartverkoop: 
maandag t/m vrijdag van 10.30 uur - 
13.00 uur en 13.30 uur - 17.00 uur. Te-
lefonische reservering: 284 33 99. Re-
serveren via  www.hetklooster.org is 
ook mogelijk. Kosten: slechts € 9,00 + 
€ 0,50 administratiekosten p.p. Kinde-
ren tot 12 jaar 50% korting.

Verhuizen
Door Elwien Bibbe

Seniorweb zit nu in de bibliotheek, mooie plek, de Breikamer in de Jo van Dijk-
hof, net zoals bridgeclub de Overslag. En nu wil de heemkundekring graag naar 
het voormalige Van Gogh documentatiecentrum bij het gemeentehuis. Want 
het is wat klein en laag in de heemkamer in de kelder van Het Klooster en ook al 
is nu veel gedigitaliseerd, boeken blijven boeken. Waarom niet meteen naar ‘t 
Weefhuis, vraag ik aan de man die mij dit nieuwsfeit voor aanvang van de feeste-
lijkheden in Het Klooster onthulde. Dan zitten jullie meteen iets ruimer in de jas. 
Maar daar zit nu een aantal ambtenaren in, werpt hij tegen. Maar die kunnen 
dan toch weer ergens anders in. Ga ik vrolijk door. Met de intergemeentelijke sa-
menwerking voor de boeg, moet ‘t Weefhuis weer leeg komen. De ogen lichten 
op. Ook hij begint wat groter te denken. Waarom dan niet meteen naar de Vank. 
Maar dan moet ik hem teleurstellen. Dat zit er niet in. Het gebouw, weliswaar 
een monument, wordt omgebouwd tot appartementen. Kijk maar op Funda! 
Maar waarom eigenlijk niet naar de bieb. Net zoals Seniorweb. Daar geven jullie 
toch ook de lezingen. Teveel spullen, dacht hij.

Inmiddels is de ‘bezetting’ van Het Klooster al weer in volle gang. De Dwersklip-
pels verhuizen niet, maar huizen in. ALAAF!

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

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

onderzoek naar gemeentelijke monu-
menten, een monumentencommissie, 
een subsidieregeling voor gemeente-
lijke monumenten, de aanwijzing van 
gemeentelijke monumenten en beeld-
bepalende panden werden vastgelegd 
in diverse bestemmingsplannen. In de 
komende jaren wordt dit beleid anders 
ingevuld wegens bezuinigingen. 

Voor meer informatie: www.hofvan-
liessent.nl of Harrie Lamers 0499-
425170 of Hajm.lamers@hetnet.nl.

peuters ook meedoen aan een leuke 
activiteit: de peuterquiz. Samen met 
hun begeleiders kunnen de kinderen 
op een kleurplaat op zoek naar de ant-
woorden op de vragen. Voor de win-
naars is er een leuke prijs. Ook geeft 
de bibliotheek extra voorleestips, 
waardoor het voorlezen nog leuker 
wordt en helpen de bibliotheekmede-
werkers natuurlijk ook graag bij het 
uitzoeken van een spannend boek. 

 
 Geacht College,

 Inmiddels bijna 2 jaar geleden is de gemeentelijke bordertuin aan de voorzijde 
van    onze woning aan de Beekstraat 4 drastisch gesnoeid. Destijds heb ik bij uw 
gemeente direct melding gemaakt van de verkeerde manier van snoeien. Ik ver-
moedde toen al dat er een vernietiging had plaats gevonden van de beplanting in 
de border.

Van een van uw medewerkers kreeg ik (inmiddels anderhalf jaar geleden) daarop 
het antwoord dat het in de zomer (2010) wel zou aangroeien. Dat gebeurde dus in 
het geheel niet. De bordertuin was totaal vernietigd door zogenaamd professio-
nele tuinlieden. In het voorjaar van 2011 heb ik vervolgens geconstateerd dat groei 
nog steeds uit bleef. Daarop heb ik wederom een schrijven aan de gemeente gericht 
met de vraag om nieuwe beplanting. Toen heb ik het antwoord gekregen dat be-
planten niet mogelijk is in het voorjaar. Maar....., dat dit in het najaar zeker zou 
gaan gebeuren. Het najaar is inmiddels voorbij en we zijn alweer bijna halverwege 
de winter. En er is tot nu toe nog geen sprietje beplanting aangelegd.
En dat, terwijl vorige maand om de hoek op de Berg, volop nieuwe borderbeplan-
ting is aangebracht. Nu zit ik met mijn gezin al vele jaren vanuit mijn voorruit uit 
te kijken op een zwaar verpauperd en dichtgetimmerd slooppand.
Inmiddels ligt daar nu ook nog een zwaar verloederde bordertuin tussen die regel-
matig wordt gebruikt als parkeerplek en hondenpoep terrein.
Deze entree van het centrum van Nuenen lijkt inmiddels steeds meer op de toe-
gang tot een zwaar verpauperde achterbuurt. Is dat wat Nuenen haar toeristen 
wil voorschotelen?
Nee, dit is geen constatering maar een directe vraag aan u waarop ik een oprecht 
antwoord verwacht. En kunt u, nog voordat het voorjaar begint, de betreffende af-
deling opdracht geven hier iets aan te doen? Want voordat we het weten schijnt de 
zon weer en staat de tuin weer metershoog vol onkruid.
 Graag spoedig een antwoord en niet zoals vorige keer, maandenlang geen   ant-
woord geven en dan met een excuus komen over grote werkdruk.

F.P.J. Smits, Beekstraat 4, 5671CT Nuenen



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
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24 UUR PER DAG OPEN
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  Posters                  Flyers          Visitekaartjes        Canvasprints        Kaarten

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

Boekjes

Briefpapier

Brochures full colour

CAD prints/Bouwtekeningen

Enveloppen

Flyers

Kaarten

Posters & Canvas A3 tot A0

Prints Kleur & Zwartwit

Visitekaartjes

Web to Print artikelen Web to Print 

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

Verkeersschool

Sinds 1955

NIeUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

rijopleidingen
 • Auto
 • Automaat
 • E achter B
 • Bromfiets
 • Aangepast rijden

040-2831486

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

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

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

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.

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

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

www.hoger-bewustzijn.nl

Praktijk voor persoonlijke bewustwording

Liz Schouten                 040-2906060

LEEF JE LEVEN

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

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

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

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

te huur: opslagruimte’s 
Op afgesloten terrein in Ger-
wen (Nuenen). Container-
opslag 6,00 x 2,40m. 1x 80 
m2. m.i.v. 01-02-2012. 1x 
180 m2. m.i.v. 01-02-2012. 
1x 280 m2. volgens overleg. 
Info 06-13320300.

AfvALLEN, AANko-
MEN of MEER vItA-
LItEIt, met hERBA-
LIfE, ook voor spor-
ters! GRATIS persoonlijke 
begeleiding! Bel Elly 06-
41014939 of mail: gezond.
en.lekker@hotmail.nl.

vakkundige en voorde-
lige computerhulp aan 
huis! Bel Richard Hem-
pelman op 06-19149097 
of internet www.insyte.nl. 
Afspraak snel mogelijk.

Het nieuwe jaar is weer 
gestart. Heeft u ook aan 
uw interieur gedacht? Wilt 
u uw meubel nieuw of het 
bestaande oplappen? 
Hulsboom Kleinmeubelen 
kan beide klussen voor 
u opknappen. kijk op 
www.hulsboom.nl of 
bel 06-50683773.

C L E A N  S E R v I C E 
NuENEN. - Gevelreini-
ging - Schoorsteenreno-
vatie - Voegrenovatie - Im-
pregnering.  Vrijblijvende 
offerte. 06-23703691/ 040-
2832957.

De bewoners van de 
Lange Akker bedan-
ken alle sponsoren. De 
Gemeente Nuenen, Albert 
Hein, Frietzaak de Aardap-
peleters, Corrie’s visstekje, 
Restaurant Tong-AH, Woon-
bedrijf SWS, Jan Linders. 
Allemaal heel hartelijk be-
dankt. Namens Mien Wul-
lems en Corrie v.d. Aalst.

Massage bij rug- en 
schouderklachten, stress, 
vermoeidheid. Of gewoon 
omdat het lekker is en een 
weldaad voor lichaam 
en geest. José Noorman 
06-45393832

Wat waren de borrel-
hapjes lekker, fran-
cisco! Uit je Spaanse 
afhaalrestaurantje op de 
Berg, naast ”Bobbies”! 
{06-30121624} Fam.S.

Na de inventarisatie, komt 
de opRuIMING. Tot eind 
januari zijn veel prach-
tige producten met 30% 
tot 50% korting. WEL-
koM in de WERELD-
WINkEL. Berg 28b tel 
2839195. 

opRuIMING in de WE-
RELDWINkEL. 30% tot 
50% korting op veel unie-
ke, kleurrijke, bijzondere 
presentjes. Kom kijken, ge-
nieten en wellicht kopen. 
Berg 28b tel.2839195.  

ROTS EN WATER
WEERBAARHEIDSTRAINING

KINDEREN VANAF 8 JAAR
MEIDEN VAN 12 TOT 15 JAAR

BE-GRENZEN
WORKSHOP VOOR VOLWASSENEN

Wat zijn jouw grenzen en hoe
geef jij ze aan.

Informatie: www.movealong.nl
Erica Meuwese 06 – 46 31 62 10
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ZuidZorg en Welzorg slaan 
handen ineen
ZuidZorg en Welzorg gaan een strategische samenwerking aan op het 
gebied van hulpmiddelenverstrekking. Per 1 januari 2012 zijn ZuidZorg en 
Welzorg een langdurige en strategische samenwerking aangegaan. 

ZuidZorg is de grootste instelling op 
het gebied van kraamzorg, jeugdge-
zondheidszorg (consultatiebureau), 
thuiszorg, voedingsvoorlichting en di-
eetadvisering in Eindhoven en omge-
ving. Welzorg is specialist op het ge-
bied van hulpmiddelen voor ouderen 
en gehandicapten en heeft meerdere 
vestigingen in het verzorgingsgebied 
van ZuidZorg. In het kader van de sa-
menwerking neemt Welzorg de activi-
teiten van ZuidZorg op het gebied van 
hulpmiddelen over. Welzorg zal deze 
onder de naam van ZuidZorg blijven 
uitvoeren en zal zorgdragen voor de 
inkoop, het assortiment, de logistiek, 
administratie en service omtrent de 
hulpmiddelen. De ZuidZorg Winkel 
en de winkel van Welzorg aan het Kas-
telenplein in Eindhoven zullen wor-
den samengevoegd tot één winkel. 

De komende tijd zullen ZuidZorg en 

Welzorg hun samenwerking verder in-
tensiveren. De samenwerking is een 
gevolg van veranderingen in het zorg-
stelsel, zoals het overgaan van de uit-
leen van de AWBZ naar de Zorgverze-
keringswet in 2013. Bij het afsluiten 
van contracten zien zorgverzekeraars 
steeds meer waarde in zorgaanbieders 
met een landelijke dekking, zoals Wel-
zorg. 
Naast de ZuidZorg Winkel op het 
Kastelenplein heeft ZuidZorg nog ser-
vicepunten in Best, Bladel, Budel,     
Eersel, Geldrop, Nuenen, Son en Val-
kenswaard. Ook deze servicepunten 
blijven gewoon onder de naam Zuid-
Zorg opereren en ook hier is Welzorg 
achter de schermen actief. Daarnaast 
is het eerstvolgende resultaat van onze 
samenwerking dat we binnenkort de 
servicepunten in Bladel en Nuenen 
gaan uitbouwen tot winkels zoals aan 
het Kastelenplein in Eindhoven.”

De crisis als keerpunt: Het CDA Nuenen blikt vooruit

Het CDA Nuenen wil in 2012 niet te-
veel somberen over wat er allemaal 
“bedenkelijk” is. Wij willen vooral 
recht doen aan de tweede betekenis 
van het woord “Crisis”, de Crisis als 
keerpunt. Dit doen wij door ons volop 
in te zetten voor de samenwerking 
met onze buurgemeenten Son & Breu-
gel en Geldrop-Mierlo. Met Son & 
Breugel werken wij al nauw samen en 
in de afgelopen zomer heeft ook de ge-
meente Geldrop-Mierlo interesse in 
samenwerking getoond. 

Moet dat nu zonodig die samenwer-
king zult u mogelijk denken. Het CDA 
Nuenen vindt van wel. Wij zien twee 
belangrijke redenen. Ten eerste den-
ken wij door samenwerking onze bur-
gers beter en goedkoper te kunnen 
bedienen. De afzonderlijke gemeen-
ten zijn klein en daarom duur. Ten 
tweede zien we dat het rijk momen-
teel verschillende taken naar gemeen-
ten overhevelt. Dit vindt vooral plaats 
op het terrein van de sociale zeker-

heid. Het uitvoeren van deze nieuwe 
taken vraagt van gemeenten nieuwe 
kennis en vaardigheden. Om te voor-
komen dat kleinere gemeenten zoals 
de onze hier allemaal in “in hun een-
tje” in moeten investeren is samen-
werking met andere gemeenten ver-
standig.

Samenwerking betekent dingen sa-
men doen. De verschillende gemeen-
ten moeten hun manier van werken 
op elkaar afstemmen, bijvoorbeeld bij 
het opzetten van begrotingen. Dit 
vraagt van de betrokken bestuurders 
een omslag in hun denken. We geven 
een stukje zelfstandigheid weg om 
zelfstandig te kunnen blijven.

In onze fractievergaderingen spreken 
we over deze onderwerpen. Het CDA 
Nuenen nodigt burgers uit om mee te 
denken en te discussiëren. U bent van 
harte welkom om op deze manier in-
vulling te geven aan het begrip crowd 
sourcing in de Nuenense politiek en 

zo mee te werken aan de toekomst van 
onze mooie gemeente.

Als u belangstelling heeft kom dan ge-
rust eens langs. U kunt zich melden bij 
onze secretaris Mevr. Lies de Laat 
(040-2834241) of bij ondergetekende.

Jan van Bruggen, fractievoorzitter. 
(jan.van.bruggen@onsnet.nu)

Jan van Bruggen fractievoorzitter CDA

De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week het CDA.
Rond de jaarwisseling hebben we veel kunnen lezen over de crisis die in 
2011 toe sloeg. Volgens het woordenboek heeft “Crisis” twee betekenissen: 
1) bedenkelijke toestand; en 2) keerpunt of beslissende wending.
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Praktijk voor psychosociale hulpver-
lening, coaching, counseling en voe-
dingsadvies volgens orthomoleculai-
re principes. 

Praktijk De ANGEL; 
Aandacht Naar Geest En Lichaam

zelfvertrouwen, (faal)angsten, dwang-
matige gedachten en gedrag, depressivi-
teit, concentratiestoornissen, problemen 
rondom relaties, stress- en agressiebe-
heersing,  maar ook vragen omtrent zin-
geving, gewichtsbeheersing of loopbaan-
ontwikkeling.
Om je zo goed mogelijk van dienst te kun-
nen zijn wil ik je allereerst leren kennen. 
Wie ben je, hoe zit je in je vel, hoe zien 
jouw dagen eruit, hoe ziet je eetpatroon 
eruit, wat zijn je drijfveren en uitdagingen 
en bovenal wat zijn je verwachtingen. Ver-
volgens doe ik je een voorstel voor een be-
handelplan dat speciaal op jou is afge-

stemd. Indien de klachten van dien aard 
blijken te zijn dat meer specialisme nodig 
is, dan kan ik je informeren over eventuele 
doorverwijsmogelijkheden. 
In praktijk De ANGEL worden regelmatig 
themabijeenkomsten en groepstrainingen 
georganiseerd. Met ingang van 25 januari 
a.s. start de training ‘Van voornemen 
naar resultaat’ weer. De training geeft je 
de mogelijkheid om gefundeerd met je 
goede voornemens aan de slag te gaan. Je 
krijgt allereerst  inzicht in (onbewuste) 
processen die een rol spelen in al onze ge-
woontes, gedachten en gedrag. Vaak zijn 
het deze processen die pogingen om te 
veranderen saboteren. Daarnaast krijg je 
tijdens de 6 trainingsbijeenkomsten prak-
tische handvatten om actief met goede 
voornemens aan de slag te gaan. 
In verband met de beperkte groepsgrootte 
is het slim om je hiervoor op tijd aan te 
melden.

Wil je meer weten over de training of de 
angel halen uit jouw problematiek, neem 
dan contact op met Praktijk De ANGEL 
via: deangel@hotmail.nl of via telefoon-
nummer 06-43713717. Binnenkort kun je 
voor meer informatie terecht op mijn 
website: www.deangel.nl.
Praktijk De ANGEL is gevestigd in het 
Koetshuis aan de Berg 26a te Nuenen. 

Bij praktijk De ANGEL kun je terecht 
voor begeleiding of informatie over uit-
eenlopende hulpvragen. Deze worden be-
naderd vanuit de epi-genetische weten-
schap dat geen enkele aandoening of 
klacht op zichzelf staat. Er is altijd een ver-
band te leggen tussen factoren zoals psy-
cho-emotionele factoren, constitutie,  
kwaliteit en kwantiteit van voeding, bewe-
ging, dagbesteding en zingeving, regel-
maat van processen (slaap/waak, belas-
ting/ontspanning) en stressbeheersing. 
Wanneer een of meerdere van deze pro-
cessen gedurende een langere tijd uit ba-
lans zijn, dan kunnen er verschillende 
klachten optreden.  
Bijvoorbeeld lichamelijke klachten waar 
geen duidelijke oorzaak voor gevonden 
wordt zoals: hoofd-, nek-, schouder- 
rugpijnklachten, ademhalings klachten, 
huidklachten, buikpijn- en spijsverte-
ringsklachten. Psychische klachten zoals 
bijvoorbeeld een laag zelfbeeld, weinig 

Advertorial



12 januari 2012Rond de Linde  Nr.  2 

Januari notarismaand in 
bibliotheek dommeldal
Het is inmiddels een traditie in bibliotheek dommeldal: januari notaris-
maand! In iedere vestiging komt de notaris, soms vergezeld van een fisca-
list, vertellen over mogelijke fiscale veranderingen of veranderingen in de 
wet.
In Nuenen komt op dinsdag 24 januari 
notaris Fokkema praten over nieuwe 
ontwikkelingen in de wet die invloed 
hebben op het erfrecht en de erfbelas-
ting, op fiscaal partnerschap en huwe-
lijksvermogensrecht. 
Het nieuwe huwelijksvermogensrecht 
kan verrassende gevolgen hebben bij 
een echtscheiding en bij overlijden 
van een partner. Zo is het belangrijk 
om te weten of de langstlevende ook 
fiscaal partner is en dus recht heeft op 
de maximale vrijstellingen voor erfbe-
lasting. Dat is namelijk niet automa-
tisch zo.
Weet u hoeveel erfbelasting u moet 
betalen en op welk moment? En weet 
u dat u dit kunt beïnvloeden? Wat zijn 
de mogelijkheden om uw laatste wen-
sen in een testament vast te leggen? 
Estateplanner Fokkema bespreekt de 
mogelijkheden en onmogelijkheden. 
Want nieuwe regels creëren ook nieu-
we kansen.

Nog meer notariswerk: in Geldrop 
komt op donderdag 12 januari notaris 
Titia Feijen praten over schenk- en erf-
belasting. Op donderdag 19 januari 
zijn notaris Schretlen en fiscalist 
Groenmans te gast in Mierlo om te 
praten over samenleven en erfrecht. 
En op donderdag 26 januari, in Son en 

Uitzendingen 
Lokale Omroep 
Nuenen
Deze week in de uitzending Nuenen 
Nu de volgende onderwerpen:

• Nieuwjaarsreceptie Gemeente Nue-
nen incl. uitreiking vrijwilligersprijs;

• Jaaroverzicht 2011;
• Deel 2 serie WSD en OCN;
• Gala des Princes.

Lokale Omroep Nuenen, TV Groep, 
2835384, www.omroepnuenen.nl.

Werkgroep 
Leefbaarheid 
Gerwen
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
organiseert vogelhuisjes maken 
voor de jeugd. Op woensdag 8 
februari wordt voor de jeugd van 
Gerwen (jongens en meisjes) vanaf 6 
jaar geknutseld. 

Onder begeleiding worden vogelhuis-
jes gemaakt en geschilderd. De activi-
teit vindt plaats in het Huysven (Hui-
kert 35), vanaf 13.30 tot 15.30 uur.
Voor materiaal wordt gezorgd en het 
is zodanig voorbereid dat het voor alle 
kinderen een goed resultaat oplevert. 
Opgeven voor deelname is nodig vóór 
22 januari, zodat duidelijk is hoeveel 
materiaal aangeschaft moet worden. 
Aan deelname zijn enige kosten voor 
materiaal verbonden. Opgeven kan te-
lefonisch 06 41102625 of via e-mail 
miriamvandesande@onsnet.nu

Bronzen erepenning voor 
40-jarige Drijehornick
en petje af voor Joan Ligtvoet
Door Elwien Bibbe

Een erepenning op het 40jarige jubileumfeest van Heemkundekring De 
Drijehornick in Het Klooster mocht afgelopen zaterdag niet ontbreken. Het 
werd brons en burgemeester Ligtvoet was er om de gemeentelijke erepen-
ning te overhandigen aan voorzitter Roland van Pareren.

De Drijehornick vierde het jubileum 
in stijl. De Lindespelers zorgden bij 
binnenkomst al voor vermaak. Daarna 
volgde de opening met tromgeroffel 
en vendelzwaaien door het Sint Anna-
gilde Nuenen Dorp, gevolgd door een 
lezing van Koning Hans Visser over 
het gilde, vroeger en nu. 
Roland van Pareren blikte terug op de 
40 jaar waarin de leden van de heem-
kundekring zich bezig hielden met het 
in kaart brengen van de geschiedenis 
van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten. Van Pareren keek ook vooruit. 
Historisch onderzoek via internet 
wint aan populariteit. Van de vele 
door de heemkundekring gedigitali-
seerde documenten zal in de toekomst 
ook steeds meer via het internet op te 
vragen zijn. Bij ‘vooruit’ kwam ook de 
heemkamer ter sprake. Die zit in ‘de 
kelder van Het Klooster’ en daar wil de 
heemkundekring graag uit. Op het 

verlanglijstje prijkt het voormalige 
Van Gogh documentatiecentrum bij 
het gemeentehuis!
De middag werd afgesloten met de 
quiz ‘petje op, petje af”, waarin de his-
torische kennis van Nuenen c.a. onder 
het publiek op de proef werd gesteld. 
Uiteindelijk kwam Joan Ligtvoet, 
echtgenote van ‘onze burgemeester’, 
als winnaar uit de bus. 
 
Ook na het officiële programma in de 
theaterzaal bleef het nog lang gezellig 
druk op het Rabobankplein. Bezoe-
kers met een leuke anekdote over    
Nuenen, konden die middag ook hun 
verhaal kwijt. De festiviteiten rondom 
het jubileumjaar zijn hiermee nog niet 
afgelopen. De verschillende werkgroe-
pen zullen in de loop van het jaar nog 
een vervolgdag organiseren.  Met een 
ledenaantal van 200 kun je stellen dat 
het verleden leeft in Nuenen.

Peer Geboers
ontving beduusd  zijn Witvoetje
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen zondagmiddag werd in het Park, rond het monument van de 
Dwèrsklippels, door de Nuenense Oud-Prinsen aan Peer Geboers de carna-
valeske onderscheiding De Dwèrsklippel met het witte voetje uitgereikt. De 
eigenaar van de Opwettense Watermolen leek enigszins aangedaan door 
het eerbetoon dat hem ten deel viel.
Zijn strijd die hij vanaf 1998 met aller-
lei instanties had gestreden om te be-
reiken wat hij nu heeft, was voor hem 
al achter de rug. Hij keek al weer voor-
uit naar de komende obstakels om de 
boerderij, gelegen tegenover zijn hui-
dige locatie, te veranderen in een zorg-
boerderij. 
Tijdens zijn bedankwoordje vertelde 
Peer dat het jammer was dat zijn 
vriend Harrie Verbeek-Staals er niet 
bij kon zijn. Harrie Verbeek had bij het 

Friendshippark Nanjing, waar ook de 
Opwettense watermolen gloreert, Nu-
enen echt op de wereldkaart gezet. 
Met een drankje van Klazien voor alle 
aanwezigen en ’s middags een broodje 
hamburger voor alle genodigden, liet 
Peer zijn ware aard zien.
Burgemeester Ligtvoet herinnerde 
zich Peer van de keukentafel aan de 
Opwettenseweg met allerlei deskun-
digen rond die tafel die overtuigd 
moesten worden van de restauratie-

Seniorweb nu in 
bibliotheek
Luc Pruijn, bibliotheek dommeldal 
en Wim Nijdam, Seniorweb, onder-
tekenden afgelopen vrijdag de 
samenwerkingsovereenkomst tus-
sen ‘bieb en web’. Mevrouw Hurk-
mans overhandigde namens Rabo-
bank Dommelstreek een cheque 
van maar liefst 7.750 Euro. 

Na 11 jaar Theo van Goghhof gaat het 
Seniorweb verder met haar activitei-
ten in de bibliotheek. De nieuwe com-
puterlocatie bevindt zich nu op de 
plaats waar vroeger de leeszaal was. 
Seniorweb gaat er cursussen geven en 
buiten de cursussen om is een deel van 
de computers/laptops ook te gebrui-
ken door bezoekers van de biblio-
theek. Je eigen laptop meenemen kan 
ook. Er is gratis WIFI. 
De openingshandeling werd verricht 
door Kees van Schaik. En met een 
glaasje in de hand kon men nog kijken 
naar ‘The making of”, een filmpje van 
Ron Slikker over de inrichting van de 
nieuwe locatie. Het Seniorweb be-
schikt inmiddels over een grote varië-
teit aan cursussen. Tijdens de open 
dag, een dag later, schreven zich ruim 
30 nieuwe cursisten in. Meer informa-
tie op www.seniorwebnuenen.nl.

Burgemeester Ligtvoet reikt de bronzen eremedaille uit aan voorzitter Roland van 
Pareren.

plannen voor de molen.”Zijn vechters-
mentaliteit, doorzettingsvermogen en 
een onverwoestbaar optimisme heb-
ben geleid tot dit resultaat”, vertelde de 
burgemeester. Hij hoopte dat zijn op-
volger Maarten Houben bereid was de 
traditie van het uitreiken van het Wit 
voetje, voort te zetten.
Ook Nuenens eerste burger werd ver-
rast met een heuse unieke onderschei-
ding. 
De Oud-Prinsen hadden voor hem 
een Dwersklippel met een verlicht wit 
voetje gemaakt dat te gebruiken is op 
het nachtkastje. Bij de traditionele re-
ceptie na afloop waarbij ook weer tal-
loze oud witvoeters aanwezig waren, 
bracht ook volgens traditie, Johan 
Vlemmix zijn allernieuwste carnalshit 
voor het voetlicht : ’De Roze Bril’. De 
tekst had hij nog niet helemaal onder 
de knie maar het refrein liep al als een 
trein.Hij zegde toe het lied bij Amee-
zing Nuenen nog eens te vertolken.

De Prinsenreceptie kon zich verheu-
gen in een grote belangstelling en de 
gespreide opkomst van receptiegan-
gers was merkbaar. Om 17.00 uur 
stonden er nog hele rijen wachtenden 
en lieten zien dat het Prinselijk trio ve-
le bekenden had.

Peer Geboers met partner Stans ontving het witvoetje met bijbehorende versierse-
len.

Burgemeester Ligvoet ontvangt de Dwèrsklippel met het verlichte witte voetje.

Tentoonstelling

Kopstukken en Hoofdzaken
Wat een portret! Een typisch gezegde, deze keer uitgebeeld in geboetseerde 
koppen plus getekende en geschilderde schilderijen. Van 14 januari tot 18 
maart te zien tijdens de openingsuren in de bibliotheek in Nuenen.

De tentoonstelling is een samenwer-
king tussen de cursisten van de Nue-
nense docent/kunstenaar Kees van 
Cappellen en de kunstenaars van 
schilderscollectief Atelier Nuenen. Zij 
lieten personen tussen de 8 en 80 jaar 
model staan voor hun portret. De 
ruim 30 beelden zijn vervaardigd uit 
grove chamotte klei en daarna gebak-
ken in een keramiekoven. De schilde-
rijen en tekeningen zijn met acryl, 
olie, pen en houtskool op doek en pa-
pier gezet.
Wat in alle technieken overeenkomt is 

het goed kunnen waarnemen van de 
hoofdvorm, licht en schaduw, verhou-
dingen en richtingen. Ook het zoeken 
naar specifieke kenmerken van de 
persoon, die maken dat hij of zij ook 
lijkt op wat het is. Geen gemakkelijke 
opgave!

De officiële opening is op zaterdag 14 
januari om 14.00 uur. Op de volgende 
zaterdagen zijn tussen 11.00 en 13.00 
uur diverse kunstenaars aanwezig om 
u rond te leiden en te vertellen over 
hun werk: 14 januari, 4 februari en 3 
maart.

Kopstukken en Hoofdzaken, tentoonstelling in de bibliotheek in Nuenen.

Breugel, sluit Notaris Hermus de nota-
rismaand af met uitleg over het nieuwe 
huwelijksvermogensrecht, het ophef-
fen van huwelijkse voorwaarden en 
over estateplanning en fusiegezinnen.

De aanvangstijd voor alle lezingen is 
20.00 uur. Kaartjes zijn te koop in de 
bibliotheek en kosten € 3,00. Met bi-
bliotheekpas € 1,00 korting.

Kerstpakketten-
actie groot succes
De onlangs door de gezamenlijke    
Nuenense kerken georganiseerde 
kerstpakkettenactie was een groot 
succes. “Op maar liefst 323 adressen 
konden we de bewoners verrassen 
met een kerstpakket. Voor hen vormt 
het pakket een ‘lichtpunt‘ en krijgt het 
kerstfeest wat meer ‘glans‘, vertelt 
Theo Swinkels. “maar zonder de hulp 
van alle vrijwilligers, de loyale mede-
werking van de Nuenense supermark-
ten en het winkelende Nuenense pu-
bliek dat er uiteindelijk voor gezorgd 
heeft dat we zoveel kerstpakketten 
hebben kunnen samenstellen, was dat 
natuurlijk niet gelukt. Hiervoor heel 
hartelijk dank.” 
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Expert denkt graag mee, 
over de juiste keus voor uw 
portemonnee.

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 7 januari 2012.

Van experts kun je meer verwachten.

SAMSUNG LE32D550      

SAMSUNG 81 cm Full HD LCD-TV
LE32D550. • Kristalheldere beelden met HyperReal Engine • USB Connect-Share en 4x HDMI 
• Geschikt voor Digitenne, UPC en Ziggo • Energieklasse B

SONY tablet S 32 GB
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• 16 GB intern geheugen en 16 GB micro SD-kaart

NU MET 
GRATIS 
CRADLE 

T.W.V. 35.-3

429.-
VAN 639.-

OPRUIMVOORDEEL!

AEG 1400 toeren wasautomaat 
Lavamat 54870. • 6 kg vulgewicht, éénknopsbediening en RVS trommel • Startuitstel en looptijdindicatie 
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2 jaar garantie 
van Expert.

 Bij Expert zijn uw aankopen van de hoogste 

kwaliteit. Daar zijn we zo zeker van dat 

u standaard 2 jaar garantie krijgt op 

het volledige assortiment. Dat is nog eens zorge-

loos kopen. En voor extra zekerheid, kunt u voor 

een extra bedrag onze All-Risk garantie 

(3 of 5 jaar) afsluiten. Vraag onze experts 

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

 

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

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

andere dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-

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

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

06-04-2011
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r e s t a u r a n t
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Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

Culinaire familiemiddag
Op zondag 29 januari 2012 organiseren wij speciaal voor 

ouders met kinderen een culinaire familiemiddag.  

Van 12.30 tot 16.30 uur zullen de ouders, op informele 
wijze worden verwend met een 8- gangen amusemenu. 

Voor de kinderen serveren wij een speciaal kindermenu 
met allerlei lekkers in combinatie met animatie, 

vol verrassingen.

Dit kosten van dit 8- gangen amusemenu, inclusief drankjes 
(wijn, bier, fris) zijn € 60 per volwassenen en € 15 per kind.

In verband met de te treffen voorbereidingen dient u te 
reserveren vóór vrijdag 27 januari 2012.

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

Vergelijken kost niets, 
teveel betalen voor uw hypotheek 

komt elke maand terug!

Weerswinkel 7 L
5673 PM Nuenen
06-46 31 41 52

www.straatman-kolsters.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. 

kerkberichten

Uit d’n hoek…

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...

Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

Spaarpot Oost 2, Geldrop 
T 040 286 1383, www.vdstappen.nl

Nega

Nee, een positivo zou ik mezelf niet noemen. Zo iemand die altijd lacht, goed-
gehumeurd en vrolijk is. Maar negatief vind ik ook weer te ver gaan. Eerder 
kritisch, melancholisch, wat stiller en op de achtergrond. Zeker in gezelschap-
pen. Door mijn laaghangende wenkbrauwen lijkt het misschien alsof ik altijd 
boos of serieus kijk. Niet dat ik nooit lach, ik heb dit jaar al verschillende keren 
gelachen. En het jaar is net begonnen!
 Ook typisch positief: modieus meedoen. Die zeggen: ‘Doe niet zo 
nega!’ Verschrikkelijk. Voor mij geen opgewekt, uitgelaten, speels, dartel, jovi-
aal, dolletjes, enig en kwiek. Ik voel me meer thuis bij melancholie, weemoed, 
triest, troosteloos, droef en donker. Dat zijn ook mooiere woorden. Liever grijs 
miezerig weer, bij fel zonlicht moet ik een zonnebril op. Mijn kleren zijn bruin, 
blauw, grijs, groen en zwart van kleur. Geel, rood of oranje trek ik niet aan. Ik 
verkies de avond en tijdloze nacht boven de dag, vol met mensen. Liever 
blues- en countrymuziek dan die gezellige The Voice of Holland.
 Wat blijkt nu uit onderzoek: mensen in een negatieve bui vervullen 
een moeilijke taak beter dan mensen die zich gelukkig en ontspannen voe-
len. Die blije, verliefde mensen zijn gewoon te lichtzinnig. Je hebt er niks aan.
We hebben ze af en toe nodig, die doemdenkers, mopperaars en brompot-
ten. Geen vrolijke Fransen maar sombere Charels. Trouwens, dat onderzoekje 
vertrouw ik ook niet.

Edwin Coolen

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 
Weekenddiensten
Zaterdag 14 januari, 18.30 uur: Ge-
zinsviering, met Kinderkoor, voorgan-
gers: pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker P. ten Hacken.
Zondag  15 januari, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, Gregoriaans koor, voor-
ganger: pastor J. Vossenaar.
Zondag  15 januari, 11.00 uur: Oecu-
menische viering,  volkszangvoorgan-
gers: pastor J. Vossenaar, pastoraal 
werker, J. Deckers en Ds. C. Crouwel.

Misintenties
Zaterdag 14 januari, 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart; Hub van den Nieu-
wenhof; Rony Beekmans-Janssens; 
Overl.ouders Tiny en Evelyn Rooij-  
ackers-Spoormakers, (vanw. sterfdag 
Evelyn).
Zondag 15 januari, 11.00 uur: Overl.
ouders Marinus en Anna Verhoeven-
Pasman; Jan Verhoeven; Harrie van 
Rooijen; Jules Arts; Mientje van Rooij-
de Greef; Overl. ouders Bastiaans-
Aarts; Piet Roijakkers; Mariet de 
Haas-van Breugel; Jan van de Ven; Ge-
rardus Kluijtmans; Jan en Doortje Pas-
man-Hendriks,  (sterfdag Jan); Overl.
ouders Jan en Miet Dijstelbloem-
Knoops; Jetta Thibau-Janssen; Ger 
van Geffen-Schellens; Bertus Raaij-
makers; Lucas Raaijmakers; Hendri-
kus en Petronella Klomp-Relou en Pe-
ter; Frans van Oorschot; Jo en Rein 
Smeulders-Wagemakers. 

Gezinsviering H. Clemenskerk”
Brood delen aan tafel”
Delen van brood aan de grote tafel in 
de kerk. Het  is heel fijn om met al je 
vrienden en familie te bidden, te eten 
en het brood te delen. Er is veel ver-
schil tussen alle mensen én er is veel 
brood keuze. Kom jij luisteren naar de 
verhalen over brood  en met wie we dit 
delen? Iedereen is welkom, kom kijken 
& luisteren op zaterdag 14 januari 
2012 om 18.30 uur! Het kinderkoor 
verzorgt de muzikale omlijsting. Je 
bent van harte welkom in de H. Cle-
menskerk. 

De Regenboog Nuenen 
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 15 januari, 11.00 uur in de H. 
Clemenskerk: Oecumenische dienst 
van de eenheid, samen met de Pasto-
rale eenheid H. Kruis. Voorgangers: 
pastores van beide kerken. Voor de 
kinderen is er nevendienst. De collec-
te is voor Vluchtelingen in de Knel.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 15 januari, 11:00 uur: Woord- 
en Communiedienst, parochiekoor, 
voorgangers Leden van de Werk-
groep. 

Misintenties
Ad Raaijmakers, die deze week is over-
leden; Noud van Rooij; Jan de Louw; 
Piet Renders.

Mededeling 
Deze week is overleden de heer Ad 
Raaijmakers, waarvoor a.s. donderdag 
(12 januari) om 14.00 uur de uitvaart 
zal zijn. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 januari, 09.30 uur: Woord- 
en Communiedienst met volkszang, 
voorgangers Leden werkgroep.

Driekoningen in Gerwen: 
€ 450,- voor goede doel
Zondag 8 januari 2012 vond het feest van Driekoningen in de St. Clemens-
kerk te Gerwen plaats. 
De aanwezige koningen (verkleed of 
in burger) luisterden naar het verhaal 
over de andere 3 koningen die lang ge-
leden het pasgeboren kind bezochten. 
Ook werd er samen met pastoor Groot 
het Driekoningenlied gezongen, zoals 
op de foto te zien is. 
Daarna gingen de kinderen met hun 
“schatkistjes” de kerk rond om te col-
lecteren.

Na de viering werd ook nog bij diverse 
huizen in Gerwen gezongen. De ko-
ningen hebben hierbij € 450,00 opge-
haald!! Zowel de kinderen als de gulle 
gevers bedankt. Het geld komt ten 
goede aan de zus van Pastoor Groot, 
Zuster Bonnie. Zij werkt in een zie-
kenhuisje in de binnenlanden van 
Borneo, waar het geld zeer zeker goed 
terecht komt!

vlnr: Daan, Luuk, Lynn, Pastoor Groot, Vera, Sandra, Nina, Koen en Marco tij-
dens Driekoningen in de St. Clemenskerk te Gerwen

Mededeling
Met het feest van Driekoningen heb-
ben de koningen van Nederwetten aan 
de uitgang van de kerk gecollecteerd 
en ze zijn daarna driekoningen zin-
gend rondgetrokken. 
Ze hebben € 157,28 bij elkaar gezon-
gen. Voor Zr. Bonnie en Pater Joosten 
ieder de helft. De koningen en de gulle 
gevers heel hartelijk dank voor dit 
mooie resultaat.

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 12 januari: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 13 januari: 7.15 uur Heilige 
Mis.
Zaterdag 14 januari: 8.30 uur Heilige 
Mis.
Zondag 15 januari: 2e zondag na Drie-
koningen, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 16 januari: 18.30 uur Heilige 
Mis, 19.30 uur geloofsverdieping.
Dinsdag 17 januari: 18.30 uur Heilige 
Mis.
Woensdag 18 januari: 7.15 uur Heilige 
Mis.  

Dialezing:      
Het liefdesleven der insecten
Insecten kennen vele manieren om tot een partnerkeuze te komen. Daarbij 
spelen geuren en kleuren een belangrijke rol, maar ook verleidelijke gelui-
den en cadeautjes worden in de strijd geworpen. Sommige soorten houden 
het op een brute overval.
Pieter van Breugel uit Veghel zal bij 
IVN Nuenen een dialezing verzorgen, 
waarbij hij ingaat op de manieren 
waarop insecten tot de liefde komen. 
Aan de hand van diverse vermakelijke 
en leerzame voorbeelden wordt duide-
lijk, dat er voor mannelijke insecten 
veel aan gelegen is hun eigen genen 
door te geven en dat ze daarbij rivalen 
niet dulden of te slim af willen zijn. 
Vrouwelijke insecten vallen niet op el-
ke man en komen pas na veel wikken 
en wegen tot een partnerkeuze.

Natuurlijk denken insecten niet zoals 
wij en is hun gevoelsleven voor ons on-
doorgrondelijk. Maar het is zeker inte-

Paring veelkleurige Aziatische lieveheersbeestjes

ressant om van de diverse insecten-
groepen voorbeelden te zien. 
De prachtige opnames zijn gemaakt in 
onze directe omgeving. U begrijpt dat 
het, zeker voor de insecten, een span-
nende parenavond wordt. 
Plaats: IVN ruimte in het Klooster, 
Park 1 te Nuenen. Aanvang: 20.00 uur
Info: 040-2421423. De toegang is gratis 
doch de ruimte is beperkt tot 50 perso-
nen
Indien u meer wilt weten over het werk 
en de doelstelling van het IVN, kom 
dan eens kennis maken op een donder-
dag tussen 15.00 en 16.00 uur in onze 
ruimte in het Klooster te Nuenen of be-
zoek onze website www.ivn.nl/nuenen.

Van der Laan & Woe    
in Het Klooster
Na het succes van de presentatieavond zullen Van der Laan & Woe op don-
derdag 12 en vrijdag 13 januari twee avonden schitteren in een uitverkocht 
Klooster. Niet voor niets ontvingen deze twee mannen Neerlands Hoop 
2011 prijs. 
Van der Laan & Woe (voorheen Geen 
Familie), zullen weer te zien zijn met 
hun humor, acteertalent en enorme 
muzikaliteit. Ze weten elke zaal in te 
pakken. Ze zijn bekend van Spijkers 
met Koppen, bekroond met de Wim 
Sonneveldprijs en geprezen door de 
pers. Na twee bejubelde programma’s 
is Superlatief de overtreffende trap. 

Om toch nog een kaartje te kunnen 
bemachtigen kunt u zich door Het 
Klooster op de wachtlijst laten plaat-
sen. Voor meer informatie kijk op 
www.hetklooster.org of www.vander-
laanwoe.nl. De voorstelling begint om 
20.15 uur. Toegangskaarten kosten       
€ 14,50. Kaarten kunnen worden be-

Van der Laan & Woe in Het Klooster

steld via de website www.hetklooster.
org. Telefonisch reserveren kan ook 
tijdens kantooruren via de reserveer-
lijn 284 33 99. 

Proeflessen 
voor kinderen 
Kunstencentrum 
CAN
In de ateliers van Kunstencentrum 
CAN kunnen kinderen tekenen en 
schilderen of  boetseren met klei.  In 
de lessen gaat het vooral om het doen 
en ervaren. De docenten zijn zelf 
beeldend kunstenaar en vanuit hun 
eigen bevlogenheid en passie voor 
het vak, inspireren ze de cursisten. 

Volgende week beginnen er bij Kun-
stencentrum CAN  korte cursussen. 
Op de woensdagmiddag zijn er open 
lessen voor kinderen van 6-12 jaar. 
Door aanmelding bij de administratie 
kunnen kinderen een proefles mee-
doen. Openingstijden administratie: 
maandag 13.30-15.30 uur; woensdag 
19.00-22.00 uur of vrijdag 9.00-11.30 
uur.  2845775

Twee Nuenense Kamerkoren 
zingen 2012 in 
In het kader van de “Gezellige Muziekzondag” van zondag 15 januari in Het 
Klooster in Nuenen geven o.a. de twee Nuenense kamerkoren Marcando en 
Octocant een concertje, afzonderlijk met een eigen programma en ook 
samen met een dubbelkorig werk. 
Terwijl het maar niet wil winteren, gaat 
Marcando een “verkoudheidscantate” 
zingen,  Verder is een mooie medley 
van bekende Nederlandse volksliedjes 
te horen. Een “vreemde gast” zal op hu-
moristische wijze enkele liederen van 
Marcando voor het publiek uitbeelden. 
Marcando heeft verder een gevarieerd 
programma met liederen van met na-
me Zuid-Nederlandse componisten. 
Zo zijn er luchtige werken te horen van 
Brabanders als Antoon Maessen, Louis 

Toebosch en Henk Badings. De koren-
middag is van 13.30 tot 18.15 uur, 
waarbij de beide kamerkoren vanaf 
17.00 uur te horen zijn. 

  
BEZoRGING:

Telefoon 06 - 48 69 89 19
cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders



www.lcl.nl

Versterkt Engels
op het Lorentz Casimir Lyceum
Celebeslaan 20 - Eindhoven

Informatieavond voor  
toekomstige brugklassers  
en hun ouders

dinsdag

17/01/2012
19.30 - 20.30 uur

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
- Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

De Bontstraat 84 • SON
0499 - 47 95 08

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

www.dewoondiscounter.eu

Banken  Tafels  Kasten  Stoelen  UiT voorraad leverBaar

Meubels & Meer bij

Meubels & Meer bij

STapelKorTing Torenhoog
m e U B e l
voordeel

60% 
50%
40%
30%
20%

Bijv. Tafel van €1500 -/-30% = €1050 -/-20% = €840,-

OPRUIMING
1 artikel 35% korting

vanaf 
2 stuks 50% korting*

* Met uitzondering van basics, accessoires en nieuwe collectie.

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

www.crooijmansmannenmode.nl

Gezocht
Basisschool De Mijlpaal zoekt 

een huishoudelijke hulp (m/v) 
voor de school.

Wij bieden flexibele werktijden van 20-24 uur per week. 
 
Wilt u tijdelijk werken of voor langere tijd aan de slag, wij zien uw reactie 
met belangstelling tegemoet op info@obsdemijlpaal.nl

Of neem contact op met
Marianne Boschman, 
directeur, 040-2952279

Basisschool De Mijlpaal
Brabantring 1, 5672 EE NuenenoneMen

can make a difference

Margaret helpt vrouwen in Uganda met een microkrediet 
Start je eigen actie en meld je aan op www.move4onemen.org

 Margaret4
KRUI 
VOOR EEN

WAGEN!

 Wemove
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14 januari Station Charlotte  
met Daddy’s Hobby Jazzband
 
De huidige formatie, opgericht in 1973 als Dixieland orkest, heeft zich van-
af de oprichting in de loop der tijd ontplooid tot vertolkers, in de breedste 
zin, van Jazz/Dixie/Ballads in de swingende stijl uit de periode tussen de 
30-er en 70-er jaren.

Drukte bij kaartverkoop 
Zwamavonden in Gerwen
Woensdag 4 januari was het een drukte van jewelste bij de kaartverkoop 
voor de Zwamavonden van  Carnavalsvereniging de Narrekappen in Ger-
wen. 

Leeftijdsgrens verlaagd voor 
Laarbeekse DJ-wedstrijd
De leeftijdgrens voor deelname aan de DJ-wedstrijd is verlaagd naar 12 jaar. 
De voorronde start op 15 januari. Uit een onderzoek onder jongeren in 
geheel Laarbeek, is gebleken dat er behoefte is aan goede diskjockeys, nog 
te ontdekken Laarbeeks muziek en entertainend talent. Om die reden zal er 
een cursus/wedstrijd opgezet worden voor aankomende diskjockeys. 

Op zoek naar een origineel carnavalskostuum?

Kapsones helpt je op weg!
Al 34 jaar maakt “Musicalgroep Kapsones” uit Nuenen musicals voor de 
jeugd. Elk jaar in april speelt de groep een voorstelling  in Het Klooster in 
Nuenen. Dit jaar met het zelfgeschreven stuk  “koffergeheim”.

Na wat promotie is gebleken dat met 
name 12 en 13 jarigen dit als een 
droom zien die werkelijkheid voor ze 
kan worden. Op de flyers en posters 
staat een leeftijd van 14 tot 17 jaar ver-
meld. De cursus is bedoeld voor nog te 
ontdekken jong Laarbeeks talent 
waarvan de deelnemersleeftijd nu is 
verlaagd. 
Dus als je in 2012 de leeftijd van 12 be-
reikt, kun je alsnog inschrijven voor 
deze wedstrijd en cursus. De organisa-
tie zal ook in overleg gaan met de ou-
ders. Het geheel wordt opgezet in sa-
menwerking met DJ Ronald van Nikita 

Discoshow uit Nuenen en Johan en 
Tim Frenken, (deze laatste is ook be-
kend als DJ T--X en entertainer). 

Schrijf je snel in ! Er is nog volop 
plaats, jongen of meisje, voorwaarde is 
dat je in Laarbeek woont. De voorron-
de start op 15 januari in de jeugdruim-
te van het dorpshuis Lieshout waar-
voor men zich moet inschrijven via de 
website van SWL/&RGteens of je belt 
na werktijd met Johan Frenken onder 
telefoonnummer 0499-422620. Voor 
meer informatie kijk op www.welzijn-
laarbeek.nl of www.energyteens.nl. 

Al 34 jaar maakt deze groep zelf de de-
cors en kleding. Dat betekent dat er in 
die 34 jaar al heel wat gemaakt is 
en…… bewaard! Door huisvestings-
problemen is besloten om deze kle-
ding te gaan verkopen. Dus pak je kans 
om origineel door Nuenen te lopen tij-
dens de dwèrse carnavalsdagen.
Kom kijken naar de bijzondere collec-
tie die Kapsones de afgelopen jaren 
heeft opgebouwd aan kleding. Wel-
licht dat er een geschikt kostuum voor 
je bij zit.

O.a.: Koninklijke-, heksen-, ridder-, 
dieren-, fantasie kleding…………...  (al-
les in volwassen maten). Nieuwsgierig 
geworden? 
Kijk ook eens op de  website:  www.
musicalgroepkapsones.nl
 
Op zaterdag 28 januari 2012  van half 
11 tot half 3 is de verkoop van de thea-
terkleding. Locatie: Dorpswerkplaats 
Nuenen, Park 63-B, 5671 GC Nuenen. 
(tussen café ZINN en restaurant Zon-
newende)

Na een aantal wisselingen van de oor-
spronkelijke bezetting, bestaat de hui-
dige band (waaronder nog 4 muzikan-
ten van het eerst uur en inmiddels 
Grand Daddy's!) uit 6 instrumentalis-
ten en zangeres Minque von Reth. Het 
repertoire bestaat uit aangename luis-
ter- en dansmuziek met vele bekende 
swingende en dixie nummers, maar 
ook prachtige, rustige, veelal gezon-
gen ballads. Kortom een avondvullend 
programma met fijne ontspannende 

muziek. De bezetting: Klarinet/tenor-
sax/muzikaal leider    Wim Costongs; 
Alt/sopraansax    Rob Pits; Trombone/
zang    Peter Soute; Piano    Nico Schot 
Bas    Gerard van Winkel; Slagwerk    
Ben Schneiders; Zangeres    Minque 
von Reth.
 
De muziek begint rond 21:00 uur, toe-
gang gratis. U vindt Station Charlotte 
aan de Sportlaan 12 in Nuenen. Zie 
ook www.stationcharlotte.nl

Om 20.00 uur startte de officiële ver-
koop In het Huysven, het honk van 
Jong Nederland. De eerste 2 belang-
stellenden, Yvonne Leenders en Fran-
cien Bisseling,  waren al om 18.45 uur 
aanwezig om er zeker van te zijn dat ze 
kaartjes konden bemachtigen van de-
ze populaire zwamavonden. Onder 
het genot van een glaasje glühwein en 
koffie met koek verwelkomden ze de 
kaartverkopers. Een eigen stoel en een 
brandend kaarsje maakte het wachten 
aangenamer. De hal van het Huysven 

stond om 19.30 uur al vol met wach-
tenden. 
Ondanks dat er maar 4 kaartjes per 
persoon verkocht werden, waren de 
kaarten voor zaterdag 11 februari al na 
15 minuten uitverkocht. De kaarten 
voor de overige dagen, vrijdag 10 fe-
bruari en zaterdag 18 februari, zijn nu 
nog verkrijgbaar  bij de normale ver-
koopadressen: Cafetaria Heuvelplein 
in Gerwen en BodyBrand in Nuenen. 
Voor meer informatie: www.narre-
kappen.nl

Met koffie en koek in de rij voor kaartjes van de Zwamavond in Gerwen

Wedden Dat Je Lacht 2012 in 
de TENT in Lieshout
Carnavalsvereniging de Raopers uit Lieshout organiseert ieder jaar een 
klets- en artiestenavond onder de naam van “Wedden Dat Je Lacht”. 

Data en prijzen kaartverkoop 
CV De Dwèrsklippels

Op 19 en 20 januari 2012 kunt u in 
Het Klooster toegangskaarten kopen 
voor: 
de Pronkzittingen op 27 en 28 janua-
ri en 3 en 4 februari: 
Zaalplaatsen € 10,00 en Balkonplaat-
sen € 8,00.
De Brunch op 19 februari, volwasse-
nen € 9,50; kinderen € 5,00.
Het Seniorencarnaval op 17 februari, 
€ 2,00.
Het Concert Carnavalesk op 20 fe-
bruari € 5,00. Het ‘gouden’ Klippelke 
2012. á € 2,50.

Ook dienen de leden op deze dagen 
de door hen bestelde kaarten af te ha-
len en te betalen. De afhaal- en ver-
kooptijden zijn beide dagen van 
13.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 
uur tot 21.00 uur op het Rabobank-
plein in Het Klooster.

U kunt in Het Klooster niet ‘pinnen’, 
zodat u contant moet afrekenen. 
Kaarten voor het Seniorencarnaval 
kunt u ook kopen: 
In Het Klooster (bij de KBO) op 9 en 

14 februari 2012 van 14.00 uur tot 
15.30 uur en In de Gasterij, Jo van 
Dijkhof op 15 februari van 10.30 uur 
tot 12.00 uur. 
Daarna zijn de overgebleven kaart-
jes nog te verkrijgen bij: Ria Vlassak, 
e-mail: riavos50@gmail.com of seni-
orencarnaval@dwersklippels.nl.
 
Kaarten voor de Brunch en het Con-
cert Carnavalesk zijn vanaf 21 janu-
ari a.s. ook verkrijgbaar bij Sport-
huis Zuid in het Kernkwartier en bij 
de Expert winkel aan de Voirt.  U 
kunt daar tevens terecht voor de 
aanschaf van Klippelkes 2012.

Voor het Concert Carnavalesk wor-
den op 20 februari ook toegangs-
kaarten aan de tent verkocht. 

Infor over de verkoop van dagkaar-
ten en passe-partouts voor de Tie-
nertent staat op www.dwersklippels.
nl/jeugdevenementen/tienercarna-
val. Wilt u alvast een voorproefje van 
het gehele Carnavals programma, 
kijk dan op www.dwersklippels.nl

Die Milkas’s

Lieve lezer,

Recent ben ik getuige geweest van 
een gesprek tussen twee tromme-
laars van een verder niet nader te 
noemen carnavalsbandje…Strek-
king van het verhaal was dat de ene 
de grote trom van de ander wel wat 
weg vond hebben van een “sarco-
faag”…
Nou is een sarcofaag een soort graf-
kist waarin de oude Egyptenaren 
hun dierbare overledenen plachten 
op te bergen in voorbereiding op 
hun vermeende reis naar het hier-
namaals, een ongetwijfeld wonder-
schone plaats waar je óf je oude 
muffe zeurtante Amhalia weer te-
gen gaat komen, opgezadeld gaat 
worden met 70 klagende maagden 
of de rest van je onsterfelijke leven 
mag slijten op een wolk met wat 
nichterige engeltjes en hun irritante 
harpgekletter in je periferie…Nor-
maal doe ik dit soort benevelde ge-
nialiteiten dus af met een minzame 
glimlach, maar deze keer bracht het 
me een moment aan het overpein-
zen…
Vroeger hadden we in Nuenen het 
Grote Opperhoofd der Trommel-
slagers…Een beetje carnavalsvier-
der weet direct over wie ik spreek…
Een rood besnord type gehuld in 
een veldwachteruniform, of in de 
kiel van de grote “T”, die zijn, met 
een originele varkensblaas omspan-
nen instrument geselend, net iets 
voor de tel,  iedereen, maar dan ook 
iedereen,  dwong HET Tempo te 
volgen, daarbij ook nog in staat 
zijnde een fiks walmende sigaar van 
dubieuze kwaliteit aan de gang te 
houden…De enkele sufferd die niet 
oplette werd direct met enkele fer-
me klappen op zijn trommel tot de 
orde geroepen…En zo hoort dat…
Democratie is een schone zaak 
maar even niet als “Mien, waar is 
m`n feestneus..” op de lat staat…
Een korte rondgang langs de diver-
se kapellen van Nuenen noopt me 
toch tot een opgetrokken wenk-
brauw…Ik zie afgedankte kinder-
wagens met trommels d`r op, 
steunwieltjes ter verlichting van de 
last, de vriend(in) van de 
toeteraar(ster) die ook zo nodig 
mee moet doen…Leed met vellen…
…En dan staar ik een keertje wee-
moedig naar boven, groet het Op-
perhoofd en bestel me nog maar 
een vaasje pils…  

 Avé, Frits.

CARNAVALARIA

De laatste jaren was de grote zaal van 
het Dorpshuis het decor van deze 
avond. Om meer ruimte te krijgen 
heeft de organisatie, na overleg, beslo-
ten om de W.D.J.L. 2012 in de tent te 
houden. Deze tent staat naast het 
Dorpshuis. Zo kunnen er rijen met ta-
fels worden neergezet zodat de bezoe-
kers ruimer kunnen zitten en ook hun 
drinken dus niet de hele tijd in hun 
hand hoeven te houden. 

Het programma voor deze editie om-

vat 4 kletsers,  te weten Robert van La-
moen, Frank Schrijen, Ad Vermeulen 
en Alex Wintermans en enkele amuse-
mentsgroepen, dit zijn Hers en Dwers 
en Plus Minus. 
De dansmariekes zullen de eerste “ar-
tiesten” zijn en de Lieshoutse formatie 
DIE MILKA’S sluiten de avond af. Ka-
pel “ut mag ginne naam hebbe” is ver-
antwoordelijk voor de muzikale om-
lijsting. In de pauze wordt roggebrood 
met zult aangeboden en is er een lote-
rij. 

Na afloop is er muziek van de disco-
theek.

De kaartverkoop is begonnen op 27 
december bij Van Berlo Top1Toys, bij 
de balie van Jumbo Lieshout en bij het 
Dorpshuis. De toegangskaarten kos-
ten € 12,50 per stuk. Voor informatie 
en reserveren van toegangskaarten 
kunt U terecht op www.raopers.nl.

Opening tentoonstelling 
55 jaar Dwèrsklippels
Zondagmiddag 8 januari, voorafgaand aan de prinsenreceptie, hebben 
prins Crehansa en jeugdprins Kevin een tentoonstelling over 55 jaar Dwèrs-
klippels geopend. In een negental vitrinekasten is veel materiaal bijeenge-
bracht uiteenlopend van kostuums tot een grote hoeveelheid fotomateriaal.

De samenstellers willen vooral de ont-
wikkeling van de vormgeving laten 
zien. Carnaval begon in de tweede 
helft van de vijftiger jaren heel be-
scheiden en binnen de muren van het 
café. In latere jaren wordt het uitbun-
diger, kleurrijker en als de technische 
mogelijkheden zich uitbreiden wordt 
daar volop gebruik van gemaakt. Dat 
zien we terug bij de onderscheidingen, 
de kranten en in de uitdossingen van 

de carnavalsvierders. De tentoonstel-
ling roept nostalgische herinneringen 
op aan grote carnavalisten van weleer, 
als John Vermeulen, Peer van Liempt 
en Sjef van der Linden en vele anderen 
die ons in de afgelopen jaren ontvallen 
zijn. 
De tentoonstelling is doorlopend ge-
opend en te bezichtigen op het Rabo-
bankplein tot en met zaterdag 4 febru-
ari. 

Schrijfster Maria Stahlie in 
literair café dommeldal
Zondagmiddag 15 januari begint het nieuwe jaar met een interessante ont-
moeting met schrijfster Maria Stahlie in de Kasteelhoeve in Geldrop. Kaart-
jes zijn verkrijgbaar in vestigingen van bibliotheek dommeldal.

Maria Stahlie, pseudoniem van Madeline Tolhuizen (1955) debuteerde in 1987 
met Unisono. Daarna publiceerde ze in de loop der jaren verschillende verhalen-
bundels en romans. Met de roman Het beest met de twee ruggen werd Stahlie in 
1994 genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en de Libris Literatuurprijs. In 
1996 werd de roman Honderd deuren onderscheiden met de Multatuliprijs. Er 
volgden weer 2 grote romans: Zondagskinderen en De Lijfarts. En in 2005 een 
fraaie prijs: de Annie Romeinprijs / Opzij Literatuurprijs, voor haar hele oeuvre. 
Onlangs verscheen een nieuwe grote roman: Scheerjongens. Een prachtige ont-
wikkelingsroman. Maria Stahlie is een van de oorspronkelijkste schrijvers van 
Nederland. Haar werk getuigt van een grenzeloze verbeelding en originaliteit.



De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen, T. 040 284 3106, info@woodforlife.nl
                 www.woodforlife.nl

U bent op zoek naar 
een betaalbare 
planken vloer
tot wel 45 cm. 
breed?

AKTIE
Eiken 26 cm. br.

Lengtes tot 240 cm.

Legklaar !! 

Div. kleuren

€ 52.95 / m²

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

Menu

Pezzaz verwelkomt u ook in 2012 weer graag!
Nieuwe á la carte kaart, nieuw verrassend Winter Diner!

Eerlijk en sfeervol dineren!

Terrine van gemarineerde zalm 
en gerookte forel 

met mierikswortel crème 
of

Gerookte wildzwijn ham 
met cranberry compote

of
Cappuccino van bospaddenstoelen

met gehakte peterselie

Gebakken kabeljauw filet
op spinazie met tomaten jus
en krokante schorseneren

of
Hoender filet uit het Limburgse Bommerig

gebakken spitskool met gedroogde St. Daniëlleham,
kerrie-kalfs jus 

of
Mediterraanse risotto

met gegrilde artisjokken en courgette 
en rode paprika coulie

Appel crumble
met vanille crème en kaneelijs

of
Parfait Montelimar

nougatine parfait met karamelsaus 
en gekaramelliseerde nootjes

€ 23,50

Adv37_PEZZAZ_Rond de Linde_week2.indd   1 10-01-2012   10:42:50

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Uw totale 
inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

GORDIJNEN
- PRACHTIGE COLLECTIE 

- OP MAAT GEMAAKT 

- VAKKUNDIG GEPLAATST
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Hockey

Zwemmen

P r o g r a m m a
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

Korfbal
NKV 1 - OJC '98 1 ........................... 18.10 

Clubkampioenen LoNU 2011 bekend
Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van LoNU werden de win-
naars van de LoNU clubkampioenschappen en de LoNU’er van 2011 
bekend gemaakt.
De kampioenschappen werden op 18 
december tijdens de Sylvesterloop in 
Heeze gehouden. Bij de dames gingen 
vooral de nieuwkomers er met de prij-
zen vandoor. Zo werd Gertie Wouters 
de clubkampioen. Met op de tweede 
plek Trees Jonkers en Monique van 
der Linden als goede derde.
Bij de heren waren het met name de 
oudgedienden die van zich lieten ho-
ren. Hier werd Ton van Gerwen de on-
betwiste clubkampioen. Fried van 
Hoek (2) en Sjef Berings (3) namen de 
overige prijzen mee naar huis.
 
LoNU’er van het jaar 2011
Monique Schaller is door de LONU 
leden verkozen tot LONU’er van het 
jaar 2011. Na jaren actief geweest te 
zijn als assistent-trainer heeft Moni-
que het  afgelopen jaar met succes 
haar trainersdiploma gehaald. Nu 

John Verstraelen 
Lissevoorter van het jaar
afgelopen zondag, tijdens de zeer feestelijke nieuwjaarsborrel van tennis-
vereniging de Lissevoort, werd John Verstraelen letterlijk en figuurlijk in de 
bloemetjes gezet. In aanwezigheid van rond de honderdvijftig aanwezigen 
werd John uitgeroepen tot Lissevoorter van het jaar en kreeg daarvoor een 
speciale award uitgereikt.
Inzet
John Verstraelen heeft zich gedurende 
lange tijd en op verschillende fronten 
ingezet voor de vereniging. Niet alleen 
zit hij al jaren in de Paviljoencommis-
sie van de tennisvereniging en is hij 
verantwoordelijk voor de bevoorra-
ding van de bar, ook organiseert hij al 
jaren de maandagavond toss en is hij 
rots in de branding als captain van een 
competitieteam op vrijdagavond.
Dankzij John’s inzet kan de vereniging 
vanaf 2011 ongeveer 2000 euro per 
jaar besparen door het geproduceerde 
afval van de vereniging via verschil-
lende afvalstromen te scheiden met 
behulp van aparte containers. John, 
bescheiden en altijd in voor een grap-
je, is als enthousiaste tennisser regel-
matig op de baan te vinden en anders 
wel ergens in het Paviljoen.

Feest
Naast de Lissevoorter van het jaar 

werden op ludieke wijze ook de trai-
ningsgroep en de bardienstmedewer-
ker van het jaar gehuldigd. Terwijl me-
nigeen zich tegoed deed aan een hapje, 
een drankje en een soepje, werd het 
spel “petje op petje af” gespeeld in de 
vorm van een quiz. Niet alleen weetjes 
over de club maar ook andere onder-
werpen passeerden de revue.
De meest excentrieke hoeden en pet-
ten kwamen voor dit spel als bij tover-
slag tevoorschijn en vonden een plek 
op ieder Lissevoorter hoofd. Het bleek 
al snel dat Lissevoorters niet alleen 
hun spierballen maar ook hun hersen-
cellen kunnen laten rollen.

organisatie
Het is voor de tweede keer op een rij 
dat bij TV de Lissevoort de nieuw-
jaarsborrel ‘nieuwe stijl’ heeft plaats-
gevonden. Een geslaagde formule. 
Met dank aan de organisatoren Johan 
Pullens en Jack v.d. Hoeven. Petje af…

robin goossens 
zwemt 2e NJK limiet
robin goossens van Z&PV Nuenen heeft afgelopen zondag haar 2e limiet 
voor de Nederlandse Junioren Kampioenschappen gezwommen. op de 
100m vrijeslag verbeterde ze zich van 1.12.36 naar 1.11.86 en bleef daarbij 
onder de benodigde 1.12.20. Naast de 100m vrijeslag zal ze begin februari 
in amsterdam ook op de 200m wisselslag starten.

Voor Maayke Voets leverde de 400m 
wisselslag 2 persoonlijke records op. 
Op de eerste 100m vlinderslag kwam 
ze tot een pr van 1.22.23, met haar 
eindtijd van 6.08.32 haalde ze ruim 5 
seconden van haar toptijd af. Tessa 
Verdonschot wist op de halve afstand 
hetzelfde te doen. Op de 200m wissel-
slag kwam zij tot 50.19 op de 50m vlin-
derslag en tot een eindtijd van 3.36.08.
 
Mark Westerterp wist op zowel de 100 
als 200m vrijeslag zijn beste tijden aan 
te scherpen. Vorige week had hij zijn 
100m vrijeslag tijd nog verbeterd tot 
1.08.36, nu ging het met 1.07.49 nog 

bijna een seconde sneller. Jessica Man-
ders bracht haar persoonlijke toptijd 
op de 200m vrijeslag omlaag naar 
2.22.93, Renee van Lierop kwam op 
dezelfde afstand tot 2.56.26. Voor Si-
mone Gorren leverde de 100m vrijes-
lag en 50m rugslag twee nieuwe toptij-
den op. Op de 100m vrijeslag kwam ze 
tot 1.24.32, op de 50m rugslag tot 
48.37.
Mooie prestaties richting de Brabant-
se Winter Kampioenschappen van ko-
mend weekend. Daarbij zullen 26 
zwemmers van Z&PV Nuenen de 
strijd aan gaan met de snelste zwem-
mers uit de rest van Noord-Brabant.

Ted Warmerdam 
groenwitter 2011
In een goed gevulde kantine werd Ted Warmerdam uitgeroepen tot groen-
witter van 2011. Hij volgde daarmee Hans Waterschoot op die in 2010 deze 
erkenning ontving. Voorzitter Peter van Vroenhoven kondigde plannen aan 
om op 1 januari 2013 alle groenwitters die nog in leven zijn, uit te nodigen, 
om zodoende nog meer waardering te tonen voor deze unieke vrijwilligers-
groep. 

Ted Warmerdam is de 39e groenwitter 
die vanaf 1972 deze onderscheiding 
ontvangt. Voorzitter van Vroenhoven 
maakte er een spannende ontknoping 
van die uiteindelijk Ted als winnaar 
naar voren bracht. 

Ted Warmerdam is al jaren actief bin-
nen de RKSV Nuenen voornamelijk 
binnen de senioren afdeling. Samen 
met Peter van Hout stuurt hij de seni-
orencommissie aan en is daarnaast lei-
der bij de Veteranen B. Ook is Ted een 
fervent rikker en bezoekt daarom 
trouw alle rikavonden georganiseerd 
door de supportersclub. 

Van de supportersclub ontving Ted de 
groenwitter RKSV Nuenen sjaal.

Ted van harte met je welverdiende uit-
verkiezing tot groenwitter 2011

Jubilarissen rKSV Nuenen
Liefst acht leden van de RKSV Nue-
nen werden op nieuwjaarsdag in de 
bloemetjes gezet voor het respectieve-
lijk. 60, 50, 40 en 25 jarig lidmaatschap 
van de RKSV Nuenen. Uit handen van 
burgemeester Ligtvoet, die deze 
maand afscheid neemt van de Nue-
nense gemeenschap en met pensioen 
gaat, ontvingen Jos van der Meulen 
(60 jaar lid), Theo Pijs en Vinnie von 
Kriegenbergh (50 jaar lid), Ruud San-
ders en Jan van den Heuvel (40 jaar 
lid), Jochem Boeren, Jan van Leuken 
en Kees Schuur (25 jaar lid), een oor-
konde of plaquette.

Daphne Bronckers Sportvrouw van 2011
Sinds ze weer in Nuenen woont, is Daphne Bronckers meteen teruggekeerd bij 
haar oude liefde: Hockey Club Nuenen. Of het nu om commissiewerk gaat, over 
het geven van trainingen of coachen. Daphne doet het allemaal. Voorzitter Jan-
Hein Swartjes merkte gekscherend op dat Daphne meer op de Hockeyclub te 
vinden is dan thuis. En dat zou best wel eens waar kunnen zijn. Op dit moment is 
ze ook coach van MC1 zaal, waarmee ze op dit moment na 5 wedstrijden op de 
eerste plaats staat.

Voorzitter Jan-Hein Swartjes en Sportvrouw van het jaar Daphne Bronckers.Ted Warmerdam groenwitter van 2011

Jack van de Hoeven overhandigt de bloemen aan John Verstraelen. 
Foto Agnes Leijen.

Peter van Berlo 
sportman 2011 
rKgSV
Peter is sinds 5 juli 1999 lid van 
rKgSV. Zijn roots liggen in Beek en 
Donk, bij Sparta 25, maar hij hoort 
in gerwen thuis. 

Zijn voetbalhart ligt bij de jeugd, maar 
ook is hij zondags terug te vinden op 
het veld. Hij is verenigingsscheids-
rechter en fluit wedstrijden van de se-
nioren. Ook staat hij langs de lijn als 
het eerste thuis speelt. Hij bekijkt de 
wedstrijd niet alleen als supporter, 
maar ook als leider/trainer van de 
jeugd. Zijn analytisch vermogen laat 
zien dat hij verstand heeft van voet-
ballen en alles wat daar bij hoort.
De jeugd staat voor hem op nummer 
een. Hij is leider en trainer van het A-
team.  Samen zijn ze een hecht team. 
De ontwikkelingen van de spelers zijn 
niet alleen gericht op voetbal, maar 
ook op persoonlijkheid. Zijn ruime er-
varing komt daarbij goed van pas. 

De clubkampioenen van LONU niet op foto Ton van Gerwen.

Monique Schaller, 
LONU’er van het jaar 2011

draagt ze haar steentje bij als één van 
de hoofdtrainers bij LONU.

rKVV Nederwetten 
contracteert 
Stephan de graef
 
rKVV Nederwetten heeft Stephan 
de graef gecontracteert voor 
het  seizoen 2012 – 2013.  Stephan 
volgt Fred Donkers op die na 2 sei-
zoenen Nederwetten gaat verlaten.

Stephan de Graef, is 41 jaar oud en 
woont in Maarheeze. 
Hij is momenteel voor het derde jaar 
trainer van Olympia Boys (Ommel) 
Zelf was hij toe aan een nieuwe uitda-
ging, via Toon Smulders (oud trainer 
van Nederwetten) is hij bij Nederwet-
ten terecht gekomen. Zelf heeft hij als 
speler bij o.a. Helmond sport en For-
tuna Sittard gespeeld. 

Informatie 
bijeenkomst ‘Honden!’
Heeft u een  vraag over de opvoe-
ding van uw hond of mogelijk over-
weegt u een hond aan te schaffen 
kom dan op 29 januari naar de bij-
eenkomst “Honden” georganiseerd 
door onsbuurtplein.nl (locatie 
andriesplein). 

Een panel van deskundigen geeft pre-
sentaties en beantwoordt vragen over 
opvoeding, voeding, vaccinaties, ras 
enzovoort. 

Het panel bestaat uit: 
Henk Feith, trainer honden; Johan Ter 
Woorst, dierenarts kliniek Tongelre;  
Piet van de Meulen, kynoloog KC De 
Kempen. Tijd: 10.00-12.00. Locatie: 
De Dassenburcht (Andriesplein). 

De aanwezigheid van honden in het 
gebouw is niet toegestaan!  Kosten: 
vrijwillige bijdrage. Aanmelden via in-
fo@onsbuurtplein.nl of voor meer in-
formatie bezoek www.onsbuurtplein.
nl/nieuws.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 13 januari is het kienen 
met de Katholieke Vrouwenvereni-
ging in het Dorpshuis aan de Groten-
hof in Lieshout. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is vanaf 19.00 
open. Iedereen is van harte welkom. 
Bij een grote opkomst wordt er een ex-
tra ronde gekiend.



Gratis
Hoortest
Dagen
12 en 13 januari

Een professionele Hoortest en nog gratis ook. Compleet 
met deskundig advies van uw audicien. U bent op deze 
dagen welkom zonder afspraak.

www.schoonenberg.nl

Puzzelboekje
cadeau

 bij uw 

Gratis Hoortest

Puzzelboekje

Nuenen
Boordseweg 2a
(040) 283 57 54

Schoonenberg opent 
nieuwe winkel 

CarPro Carwash & Carcleaning is een jong en dynamisch 

bedrijf, dat gespecialiseerd is in het wassen en poetsen 

van auto’s.

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in Nuenen en omgeving, zijn wij op zoek naar nieuwe 
medewerkers die verantwoordelijk zullen zijn voor de dagelijkse gang van zaken in het nieuwe  
Indoor Carwash Centrum dat sinds begin oktober gevestigd is op industrieterrein Eeneind I in Nuenen.  

Medewerker Autowasstraat - m/v ( 40 uur)

Als eerste aanspreekpunt voor de klant ben je verantwoordelijk voor het ontvangen van klanten in  
de wasstraat, het eventueel voorbehandelen van de auto’s en het afrekenen van de wasprogramma’s.  
Het schoonmaken en onderhouden van de werkplek hoor tevens bij de werkzaamheden.
 
Wij bieden:
	 •	 Een	afwisselende	functie	met	ruimte	voor	ideeën	en	eigen	inbreng
	 •	 Een	moderne	werkomgeving
	 •	 Een	prettige	werksfeer	in	een	informeel	bedrijf
	 •	 Doorgroeimogelijkheden
Wij vragen:
	 •	 Een	proactieve	en	zelfstandige	houding.	
	 •	 Commerciële	instelling	
	 •	 Goede	communicatieve	eigenschappen	en	een	klantvriendelijke	houding;
	 •	 Beschikbaar	in	weekenden

Ben	je	geïnteresseerd	in	een	van	de	vacatures?
Stuur dan een sollicitatiebrief met C.V. en pasfoto naar:
CarPro Carwash & Carcleaning
t.a.v. dhr. J.J. Prosman, Collseweg 22 – 5674 TR Nuenen - of via email: info@carpro.nl

Wij maken de keuken kompleet!

www.vandenboomkeukens.nl

Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Keukens - Renovatie - Tegels - Laminaat

*vraag naar de voorwaarden

GRATIS
bijpassende
vloertegels*

bij aanschaf van 

een nieuwe keuken

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

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

 
Glasservice van Vugt & Del Sol Raamdecoraties 

2 bedrijven 1 showroom!  
 

 
 Enkel glas – Isolatieglas 
  Zonwering  -  Horren 
 Spiegels - Figuurglas 
 Raamshutters 
  Kozijnen – Deuren 
 Terrasoverkappingen 
 Rolluiken - Dakkapellen 

 
 

Aanbieding: 
10 % korting op al onze rolluiken en 

zonneschermen.  Bij aankoop van rolluik 
met RTS motor, ontvangt u een 
handzender Telis 1 Pure gratis . 

De Huufkes 2 (ind. Eeneind) 
5674 TM  Nuenen 
T: 040 - 284 4900 
F: 040 - 294 4901 
www.glasservice-vanvugt.nl 
 www.delsol.nl 
 

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

OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

 

Kan uw kind wel een steuntje in de rug 
gebruiken bij lezen, spelling of 

rekenen? 
 

Bel Gabriëlle Verouden: 040-2842325/ 06-25051539 
 
www.veroudenrt.nl 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
IK KAN HET OOK! 
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