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Meer dan 
25 jaar 
spic en span

Vrijwilligers-
penning voor 
Tineke Fitters 
uit Nuenen

Ad van 
autobedrijf 
v.d. Wildenberg 
gaat met pensioenD
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Openingstijden: 
Vrijdag     08.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag  08.00 tot 17.00 uur 

Zilver voor 
Frans en Mieke van den Bogaert
Op 16 januari lieten Frans en Mieke Bogaert zich in het Paviljoen van TV 
de Lissevoort verrassen door burgemeester Ligtvoet. Mieke stond al een 
poosje verborgen in de keuken te wachten, in de veronderstelling dat alleen 
haar man onderscheiden zou worden. En iedereen in de keuken speelde het 
spelletje keurig mee. De verrassing was dus enorm, toen burgemeester Lig-
tvoet niet alleen voor haar Frans, maar ook voor Mieke zelf, een zilveren 
erepenning bij zich had.

Frans en Mieke hebben een behoor-
lijke staat van dienst bij TV de Lisse-
voort. Beiden hebben zich bijna 25 
jaar op veel verschillende manieren 
ingezet voor de tennisvereniging en de 
tennisbond. Zo was Frans vanaf 1987 
10 jaar penningmeester van de Lisse-
voort en vervolgens 2 jaar voorzitter. 
En ook bij de KNLTB is hij al een aan-
tal jaren actief: Vanaf 1999 5 jaar als 
penningmeester van het district Eind-
hoven en daarna nog eens 3 jaar als lid 
van de ledenraad. Vanaf 2007 is hij lid 
van de ledenraad van de KNLTB na-
mens Oost Brabant.
Mieke ontfermde zich in 1988 over de 
ledenadministratie van de Lissevoort. 
Dit deed ze 8 jaar lang. In 1996 trad ze 
toe tot de Toernooi en Activiteiten-
commissie en in 2004 werd ze be-
stuurslid Toernooien en in 2008 zat ze 
in de organisatie van de finales KNLTB 
Masters-toernooi Oost-Brabant.
Samen zaten Frans en Mieke in 2008, 
2009 en 2010 in de organisatie van de 
Nuenense kampioenschappen. Dus in 
tennissend Nuenen zijn ze zeker geen 
onbekenden.

Frans heeft buiten de tennissport ook 
verdiensten opgebouwd: Zo was hij lid 
voor Nuenen in de Ledenraad van de 
Rabobank Dommelstreek, lid eerste 
Ledenraad OnsNet, oprichter en 
voorzitter Netwerk Finance&Control 
van de NVBR (Ned.Ver. voor Brand-

weerzorg en Rampenbestrijding) en is 
hij voorzitter, secretaris en penning-
meester van de Vereniging van Eige-
naren van een woonblok en voorzitter 
van de parkeerkelder van Het Oog van 
Nuenen.

Het gebeurt niet vaak dat een echtpaar 
samen tegelijkertijd gehuldigd wordt. 
Voor burgemeester Ligtvoet komt het 
aantal uitreikingen na 11 jaar op 192.

Eeneind neemt afscheid 
van burgemeester Ligtvoet
Door Gerrit van Ginkel
Nadat zaterdag het kerkdorp Gerwen afscheid genomen had van burge-
meester W.Ligtvoet, was het afgelopen zondag de beurt aan het Eeneind 
om het afscheid op hun manier te presenteren.
Rond de middag werd de burgemees-
ter met zijn echtgenote welkom gehe-
ten in Gemeenschapshuis Enode. 
Bijna alle Eeneindse verenigingen wa-
ren daar voor de ontvangst verzameld. 
Onder het genot van een kopje koffie 

Contact met 
Redactie 
Op vrijdag 27 januari zijn de lezers 
van ons blad in de gelegenheid om 
met het redactieteam van Rond de 
Linde in gesprek te gaan bij Kunst-
handel Art Dumay, Park 75. 

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

Frans en Mieke van de Bogaert met hun zilveren erepenning van de gemeente 
Nuenen.

Veel belangstelling op afscheidsreceptie burgemeester van het Eeneind 
(Foto Piet v.d. Laar)

met gebak ontstond er al vlug een ge-
moedelijke sfeer die helemaal beant-
woordde aan de eerder geuite wens 
voor een informele bijeenkomst.
Inmiddels was de Antoniusschut ook 
aangesloten en met hen en de muziek 

voorop werd een kleine rondgang ge-
maakt over het Eeneind.
De volgende stop was de schutshut 
van de St. Antoniusschut aan de      
Mulakkers. Daar werd namens de    
wijkraad Eeneind een receptie aange-
boden aan Nuenense eerste burger die  
bezig is aan zijn afscheidsrondje.
Nagenoeg alle Eeneindse verenigin-
gen, stichtingen en vele inwoners 
maakten dankbaar van deze gelegen-
heid gebruik om burgemeester Ligt-
voet op hun specifieke manier uit te 
zwaaien. Met muziek, dans en vele 
mooie woorden van talloze sprekers 
werd er afscheid genomen.

De burgemeester stelde dat deze kern 
weer anders in elkaar zit dan andere 
kernen of kerkdorpen. Het is de moei-
te waard om dat te bewaren. Eigenlijk 
ben ik een geluksvogel om te mogen 
werken in een omgeving waar mensen 
iets met elkaar hebben, sprak Nuenens 
eerste burger. 

Iedere keer als men mij komt halen 
voor een nieuw afscheid in een van 
onze kerkdorpen voel ik enige span-
ning als in de wachtruimte van een 
vliegveld. Het zal altijd een ongeloofli-
jke ervaring blijven wat het verenig-
ingsleven in deze gemeente te bieden 
heeft.

Ontwikkeling ecologische verbindingszone

Hooidonkse Beek Gulbergen
In nauwe samenwerking met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 
(SRE) en de Beheermaatschappij Gulbergen is een plan gemaakt voor herin-
richting van de Hooidonkse Beek en directe omgeving, vanaf golfbaan De Gul-
bergen tot de Mierlose Dijk. Naast aanpassing van delen van de beek is het plan 
gericht op de aanleg van een brede ecologische verbinding op de naastgelegen 
percelen door oeververfl auwing, maaiveldverlaging, faunapassages, poelen en 
aanplant van bosjes, houtsingels en heggen. Deze maatregelen versterken de 
karakteristieke historische elementen en maken deze ook zichtbaar. 
De Hooidonkse beek ontstaat in het 
natuurgebied Luchense Heide in 
Mierlo en stroomt door Landgoed 
Gulbergen, Nuenen Oost en langs 
Weverkeshof  richting het Nuenens 
Broek verder stroomafwaarts. 
De kleine waterloop doorsnijdt Land-
goed Gulbergen en wordt ontwikkeld 
tot een brede groene natuurstrook, 
een ideaal leefgebied voor onder an-
dere de kamsalamander. Dieren kun-
nen zich zo via het water vrijer 
verplaatsen over een groter gebied. De 
aanleg van deze ecologische verbin-
dingszone is een verdere en groene 
stap in de ontwikkeling op en rond 

Landgoed Gulbergen. De komende 
maanden staan in het teken van ver-
dere besluitvorming, het aanvragen 
van de benodigde vergunningen en 
overige voorbereidingen voor de uit-
voering. Met de uitvoering van het 
plan zal naar verwachting in het na-
jaar van 2012 gestart kunnen worden. 
Het dagelijks bestuur van Waterschap 
De Dommel heeft op 3 januari 2012 
het projectplan in ontwerp vastge-
steld. Vanaf vrijdag 6 januari 2012 ligt 
het plan gedurende 6 weken ter inzage 
op de gemeentehuizen van Nuenen en 
Geldrop-Mierlo en het waterschaps-
huis in Boxtel.

Liederentafel 
bestaat 5 jaar!

Voor wie van zingen houdt: zon-
dag 22 januari viert De Liederen-
tafel het 5 jarig jubileum.
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om bij deze extra feestelijke liede-
rentafel aanwezig te zijn. Ze hebben 
een boekje gemaakt van hun top 12 
liederen, de twaalf meest gezongen 
liedjes van de afgelopen 5 jaar. 
Alle aanwezigen worden extra ver-
wend door John en Simone bij Café 
Schafrath, Park 35, Nuenen. Als je 
altijd al dacht: “daar wil ik een keer 
bij zijn”, dan is aanstaande zondag 
de uitgelezen kans! Je bent welkom 
vanaf 20.30 uur en de toegang is 
 gratis. 

Popband BEEZ in 
Station Charlotte
BEEZ is een Eindhovense popband die 
gek is op spelen en het publiek graag 
verrast met mooie liedjes van eigen 
hand. Liedjes met verrassende wen-
dingen en grappige bewerkingen, 
want de factor humor zal de luisteraar 
niet ontgaan. Luisterliedjes die je 
meevoeren naar de jaren 20, of een 
ballade waar je een traantje bij weg-
pinkt, een circus- of een Keltisch lied-
je, een Franse chanson of lekker 
deinen op een jazzy nummer.
Zaterdag 21 januari vanaf ongeveer 
21.00 uur treden zij op in Station 
Charlotte aan de Sportlaan 12 in Nue-
nen. Toegang gratis. Zie ook: www.
stationcharlotte.nl en/of www.beez-
beez.nl



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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eupas kunt u daar grof huishoudelijke afvalstoffen tot 2m3 per keer 
aanbieden. Ook op de milieustraat moet u afval gescheiden aanleveren.

SAMEN DOEN WE MEER! NUENENAREN 
RUIMEN VUURWERKAFVAL OP!
Oud & nieuw, het was een feest met champagne, oliebollen en natuur-
lijk vuurwerk. Er was veel moois te zien in Nuenen. Vuurwerkspektakel 
en flinke knallers. Op 2 januari was de dag dat u het vuurwerkafval 
gratis en veilig in kon leveren op drie plaatsen in Nuenen. De rest van 
de week kon u uw zak met vuurwerkafval ook nog inleveren bij de mi-
lieustraat. Het was weer een succes! Met name de kraam op de week-
markt werd drukbezocht. De container die er stond raakte vol, een 
mooi resultaat, schonere straten en natuurlijk een veilig begin van 2012. 

De bezoekers waren erg enthousiast over dit initiatief. Er werden volop 
briefjes ingevuld waarmee de Nuenenaren kans maakten op een prijs. 

De winnaar is…
De winnaar is bekend. Wethouder Pero heeft uit de stapel een win-
nende bon getrokken. Het is de familie van Schijnel uit Nederwetten. 
Vader en zoon hebben de moeite genomen het afval op te ruimen en 
in te leveren. Zij hebben een tegoedbon ontvangen voor een entree in 
museum Vincentre met een lunch waar het hele gezin lekker van kan 
genieten. Wij wensen hun veel plezier hiermee.

Samen doen we meer
Wij bedanken u voor het inzamelen van het vuurwerkafval! De vuur-
werkinzamelactie was een van de onderdelen van de ‘Samen doen we 
meer’. Met deze campagne wil de gemeente Nuenen samen met u 
werken aan een fijne omgeving. De gemeente kan dit niet alleen, 
daarom vragen wij u om ons hierbij te helpen. Het vuurwerkafval in-
zamelen is daar een goed voorbeeld van!  Dit soort initiatieven krijgen 
in 2012 zeker een vervolg. 

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 10/01/2012 N-HZ-2012- Hoge Brake 2-84 Legaliseren bestaande  
  0004  reclameaanduidingen   
    en aanbrengen nieuwe   
    reclameaanduidingen   
    op de torens  

Regulier 10/01/2012 N-HZ-2012- De Vroente 26 Plaatsen dakkapel   
  0005  achterzijde  

Regulier 09/01/2012 N-HZ-2012- Soeterbeekseweg Kappen 10 bomen 
  0007 

Regulier 09/01/2012 N-HZ-2012- Tomakker bij  Kappen boom  
  0008 openbare
   begraafplaats

Regulier 09/01/2012 N-HZ-2012- Gerwenseweg Kappen 4 bomen  
  0009

Regulier 13/01/2012 N-HZ-2012- Beekstraat 39D Uibreiden woning  
  0014

Regulier 12/01/2012 N-HZ-2012- Boschhoeve 17 Plaatsen tuinberging met  
  0015  overkapping  

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-

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

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 22 januari aangewezen als koop-
zondag voor de bedrijven uit gebied III. Dit wil zeggen de volgende 
ondernemingen:
•	 Goossens wonen & slapen,
•	 Collse Hoek, Gerwenseweg 41,
•	 Ri-Jo B.V., De Huufkes 19, 
•	 Saniplein B.V., De Huufkes 19A, 
•	 Stein Keuken, Spegelt 19
•	 Autobedrijf Tonnie van der Heijden, Gerwenseweg 24
Alle bedrijven uit gebied III mogen op deze dag geopend zijn.

AANBIEDEN AFVALCONTAINERS
Op dit moment wordt er door de inwoners van Nuenen minder GFT-
afval aangeboden dan in de voorgaande weken. Dit houdt in dat er 
minder groene containers aan de straat staan en dat het inzamelbedrijf 
de route voor een bepaalde dag sneller afrondt.  In sommige gevallen 
kan het voorkomen dat het inzamelbedrijf vroeger in een straat is dan 
wordt verwacht door de inwoners. Wilt u er zeker van zijn dat uw 
container wordt geleegd dan is het noodzakelijk dat uw container op 
de dag van inzameling  ’s morgens vóór 7.30 uur aan de straat staat.

OPHALEN GROF VUIL EN SNOEIAFVAL 2012
Grof vuil wordt één keer in de maand, de laatste woensdag van de 
maand, door de gemeente opgehaald. U kunt voor het aanbieden van 
grofvuil één of meerdere stickers kopen bij de afdeling Bevolking op 
het gemeentehuis.  Een sticker kost € 16,30 waarvoor u één colli grof-
vuil kunt laten ophalen. Deze colli mag niet groter zijn dan 0,5x0,5x1,5 
meter. Op deze colli plakt u de sticker, zodat de inzamelaar ziet dat 
hij de colli mee moet nemen.

Snoeiafval kunt u tweemaal per jaar door de gemeente op laten halen. 
Het snoeihout moet gebundeld aangeboden worden met een bijbe-
horende sticker. Deze sticker kost € 8,15 per colli (0.5x0.5x1.5 meter) 
De ophaaldata worden bekend gemaakt in Rond de Linde.

De inzameldagen voor grofvuil 2012.
Woensdag 25 januari
Woensdag 29 februari
Woensdag 28 maart
Woensdag 25 april
Woensdag 30 mei
Woensdag 27 juni
Woensdag 25 juli
Woensdag 29 augustus
Woensdag 26 september
Woensdag 31 oktober
Woensdag 28 november
Woensdag 19 december (let op afwijkende datum)

Natuurlijk blijft het mogelijk om grof huisvuil weg te brengen naar de 
Milieustraat, De Huufkes 48-50 te Nuenen. Op vertoon van uw mili-

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager: Jongerenkoor Jocanto voor het organiseren van de 

jaarlijkse flessenactie in de periode van 6 tot en met 9 juni 2012;
•	 Aanvrager: Tourclub Nuenen voor het organiseren van toertochten 

op 12 februari 2012 en 21 oktober 2012 door het buitengebied 
van Nuenen;

•	 Aanvrager: Algemeen Plattelands Jongeren Werk voor het organi-
seren van een jongeren winter barbecue op 9 februari 2012 aan 
Sportlaan 12.

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.

INGETROKKEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING 

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

Regulier 25/11/2011 N-HZ-2011-0124 Gulberg 22 Plaatsen lijmtank  

Uitgebreid 29/12/2011 N-HZ-2011-0069 Prinsenweier 4 Uitbreiding rundveestal 

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 

09/01/ N-HZ-2011- Vaarle 6 Sloop Slopen woonhuis 10/01/ 
2012 0161   met bijgebouwen  2012 

09/01/ N-HZ-2011- Vaarle 2 Sloop Slopen woonhuis  10/01/ 
2012 0162   met bijgebouwen 2012 

12/01/ N-HZ-2011- Hagelkruis 4 Bouw Uitbreiden dakkapel 12/01/ 
2012 0181    2012 

12/01/ N-HZ-2011- De Vroente 196 Bouw Uitbreiden badkamer 12/01/ 
2012 0179    2012 

Er is in gevolge de Telecommunicatiewet een instemmingbesluit ver-
leend aan:

Aanvrager Adres Besluitdatum  

VolkerWessels Telecom Collse Hoefdijk/De Tienden 12 januari 2012  

Voor het wijzigen en/of aanleggen van een water- gasleiding is een 
vergunning verleend aan:

Aanvrager Adres Besluitdatum  

Edinet Rullen 4 A 12 januari 2012

Brabant Water Wettenseind/Mulakker 12 januari 2012 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan drumfanfare “Jong Leven” Gerwen zijn een vergunning en 

ontheffing verleend voor het organiseren van de jaarlijkse boeken-
markt op zondag 29 januari 2012 in het Huysven aan de Huikert 
35 (verzenddatum 12 januari 2012);

•	 aan Stichting Buiten Carnaval zijn vergunning en ontheffingen 
verleend voor het organiseren van een muziekfestival onder de 
naam “Ameezing carnaval” op carnavalszondag 19 februari 2012 
in het Park (verzenddatum 13 januari 2012);

•	 aan Vrienden van de Riefels zijn toestemming en vergunning ver-
leend voor het organiseren van het kindercarnaval op het Eeneind 
op carnavalsmaandag 20 februari 2012 (verzenddatum 13 janu-
ari 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.

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	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: 20 eN 21 jaN.: 

Wokgroenten speciaal, 1/2 kilo .....1.49
champignons, per bakje .....................0.69
rosemarijn knoflook krieltjes, 1/2 kilo ..1.69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 23 jaNuari:

Veldverse prei, hele kilo .....................0.59
DiNSDag 24 jaNuari:

Spitskool, panklaar, 1/2 kilo ................0.79
WOeNSDag 25 jaNuari:

rodekool, panklaar, hele kilo ............0.99
DONDerDag 26 jaNuari:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo ............0.79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

gehele Week VaN 20 t/m 26 jaN.:

Doyenne du comice, 1,5 kilo .......1.35
jonagold, 2 kilo ............................................1.49
Bleek-kaas salade, 250 gram  .....1.59
Perssinaasappels, 12 stuks ...1,99

Bijna al onze belegde broodjes, 
gaan warm de deur uit!

3 Peper Steaks
voor ............................................................5,95
Fortune Kippetje 
100 gram ..................................................1,60
100 gr. Zeeuws Spek +
100 gr. Bouillonsalade, samen 2,95
Kalfspoulet
100 gram ..................................................1,75
Rucola Rolletje 
“Runderschnitzel
met rucola en zontomaatjes”, 100 gram ..2,00
Cherry Beef
“Biefstuk, amarene en amandel” 
100 gram ...................................................2,10

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

SPecial

SPecial

SPecial

kOOPje

Actie geldig van vrijdag 20 januari 
t/m donderdag 26 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)

Tarvo brood

1/2 rozijnenbrood

€ 5,40

€ 1,70

€ 1,45

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

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

ULTIEME

HOUTLOOK *vraag naar de voorwaarden

INCLUSIEF BTW EN VOLLEDIGE MONTAGE 

KUNSTSTOF KOZIJNEN

DRAAIKIEP RAAM
AL VANAF € 500,-

Rond de Linde op internet:
 www.ronddelinde.nl 



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

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

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 19 t/m 
zaterdag 21 januari  a.s.
 
Bloemkool
per stuk ..................1.49

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

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

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

Scherp stukje vlees!!!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

3 Pepersteaks 
Samen...............................................................................................................................595

Fortune Kippetje
“Special”, 100 gram ....................................................................................160

Kip Kerrie salade
100 gram ......................................................................................................................119

Varkenshaas Hoisin
“Special”, 100 gram ....................................................................................210

100 gram Gebraden spek
100 gram Vleessalade, samen ............295

DEZE WEEK:

Chinese tomatensoep
“Uit eigen keuken”, 1 liter ........................................325

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

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

OPEN DAG
Zondag 29 januari 2012Zondag 29 januari 2012
van 13.00 uur tot 16.30 uurvan 13.00 uur tot 16.30 uur

Strabrecht College samenwerkingsschool 
Gymnasium - Atheneum - HAVO en VMBO-t

Strabrecht College
Grote Bos 2  |  Geldrop

T: 040 - 2867715  
email@strabrecht.nl

www.strabrecht.nl 

Parkstraat 24  Nuenen  tel.040-7871000       
www.schellens-speelgoed.nl

De laatste week verkoop

50% tot 70%
KORTING

m.u.v. Lego & Playmobil 30% tot 50% Korting

Laatste verkoopdag is 28 Januari

 

Starz Trendstore 
Horloges & Sieraden 

 

Sale - Sale - Sale - Sale - Sale - Sale 
 

Diverse horloges en sieraden 
- 30% 
- 50% 

 
Josh - Fossil - Diesel - Esprit  

Buddha to Buddha - Hugo Boss 
Zilveren en gouden sieraden 

Kinderhorloges 
 

Boordseweg 2 B 040 - 2952035 
5671 AS Nuenen www.starztrendstore.nl 

 

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

Informeer naar de mogelijkheden of kom gewoon een keertje langs. 
Collse heide 58 (Eeneind II zuid) • Nuenen 

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

Verhuur van o.a.; Sta- tafels, stoelen & krukken,  
tap installaties, tenten, glaswerk, servies & bestek.. 

NU OOK HELIUMBALLONNEN !! 
Ook voor het compleet verzorgen van uw bruiloft, receptie, feestavond, 

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 

Vanaf maandag 
23-1 zal de winkel 

gesloten zijn.
Het blijkt niet te 
combineren met 

mijn 2e zaak in 
beek en donk.

ik wil iedereen 
bedanken Voor 

de fijne tijd 
die ik in Het 

kernkwartier Heb 
geHad.

tot ziens in beek en donk!
arno beijers
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Mediteren: Een uitnodiging 
om kennis te maken
Misschien werd u eens getroffen door de schoonheid in de natuur of van een 
schilderij of door een lach, of door.... . U werd er stil van, letterlijk en figuur-
lijk. Een ervaring van geluk. Zomaar, ineens. Geluk is als een vlinder die op 
je schouder neerstrijkt; blijf stil zitten, achterna jagen helpt niet.
Mediteren is zo’n vorm van stil zitten, 
van aandachtig zijn voor wat er ge-
beurt: in je, rondom je. Dat stil wor-
den en stil zijn is vaak niet gemakke-
lijk. Leren mediteren, er dagelijks de 
tijd voor nemen en er een gewoonte 
van maken lukt vaak beter als je dat sa-
men doet. Het boek van Jack Korn-
field gebruiken we als leidraad:
Citaten: “Een goede meditatie is er een 
die bewustzijn en alertheid ontwik-
kelt, in ons lichaam en onze zintuigen, 
in onze gedachten en in onze gevoe-
lens.”  “Meditatief bewustzijn vermin-
dert spanningen,… maakt het denk-
vermogen rustig en opent het hart op 
een zachte manier. De geest komt in 
evenwicht…”

Meditatie helpt ons bewuster te leven.

We nodigen u uit voor twee bijeen-
komsten op maandag 23 en 30 januari 
2012 van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur 
in kerkelijk centrum De Regenboog, 
Sportlaan 5, zij ingang links. We ma-
ken dan kort kennis met elkaar; er 
wordt iets verteld over meditatie en 
ook meditatie beoefend. 

U krijgt een korte meditatiehandlei-
ding voor de tussenliggende week. Na 
de tweede bijeenkomst beslist u of u 
doorgaat of niet. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Albert Feddes

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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PUBLICATIE
Mededelingen register kinderopvang.
In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdag-
verblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbu-
reaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen 
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De 
gemeenten waarin de desbetreffende kinderopvangvoorziening is 
gevestigd, meldt verwijderingen uit dit bestand. Ouders hebben van-
af 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als zij gebruik-
maken van kinderopvang die in dit landelijk register is opgenomen.

Bekendmaking
Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij 
bekend dat:
•	 per 1 december 2011 uit het Landelijk Register Kinderopvang is 

verwijderd, de gastouderopvang: Mevrouw H.A.M. Luppens-van 
de Kruijs, Mgr. Frenkenstraat 34, 5674 RW  Nuenen, met uniek 
registratienummer 205449372.

•	 per 1 december 2011 uit het Landelijk Register Kinderopvang is 
verwijderd, de buitenschoolse opvang: Kids Society Erica, Kloos-
terstaat 6, 5671 BG  Nuenen, met uniek registratienummer 
204272348.

•	 per 27 december 2011 uit het Landelijk Register Kinderopvang is 
verwijderd, het gastouderbureau: Apenvilla, De Vroente 106, 5672 
TP  Nuenen, met uniek registratienummer 119343514.

•	 per 1 januari 2012 uit het Landelijk Register Kinderopvang is ver-
wijderd, de gastouderopvang: Mevrouw K. Jansen-Boshuizen, 
Spoorenberghof 4, 5674 MP  Nuenen, met uniek registratienum-
mer 188231328.

•	 per 1 januari 2012 uit het Landelijk Register Kinderopvang is ver-
wijderd, de gastouderopvang: Mevrouw L.W. Saris-de Louw, Ber-
kenbos 35, 5672 AK  Nuenen, met uniek registratienummer 
187145271.

•	 per 1 januari 2012 uit het Landelijk Register Kinderopvang is ver-
wijderd, de gastouderopvang: Mevrouw A.J.M.W.C. Verhoeven-
Traa, Laan ter Catten 52, 5673 BC  Nuenen, met uniek registra-
tienummer 411574401.

Nuenen, 19 januari 2012

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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, 19 januari 2012

PUBLICATIE
INSPRAAK CONCEPT HANDHAVINGS-
BELEID OMGEVINGSRECHT 2012-2016
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn 
van plan om beleid vast te stellen over de handhaving van het omge-
vingsrecht in de jaren 2012-2016.
In dit plan staat het voorgenomen beleid voor de komende vier jaar. 
Het doel van handhaving, de ontwikkelingen die relevant zijn voor het 
beleid, de handhavingsinstrumenten en de toezichtvormen worden 
geschetst.

Voorop staat dat voorkomen beter is dan genezen. Als dit niet tot het 
gewenste resultaat leidt, wordt handhavend opgetreden. In het beleid 
is daarvoor een handhavingstrategie en een handreiking bestuurlijke 
sanctiemiddelen opgenomen.
Het werkgebied is onderverdeeld in vier aandachtsvelden:
1. milieu;
2. bouwen en ruimtelijke ordening;
3. brandveilig gebruik bouwwerken;
4. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetgeving.
Van deze aandachtsvelden is een probleemanalyse gemaakt. Daarna 
zijn op basis van een inschatting van het risico en het naleeftekort 
prioriteiten gesteld.

Om aan de wettelijke eisen te voldoen wordt in de planperiode gewerkt 
aan de implementatie van de beleidscyclus, de administratieve orga-
nisatie en automatisering.

Het concept handhavingsbeleid ligt met ingang van 20 januari 2012 
zes weken ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte op het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt het con-
ceptbeleid inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur 
schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Nue-
nen c.a., postbus 10.000, 5670 GA in Nuenen. In de zienswijze moet 
duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het conceptbe-
leid de zienswijze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen kunnen, 
bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de balie 
Ontwikkeling, telefoonnummer (040) 2631 699.

Nuenen, 19 januari 2012.

PUBLICATIE
UITVOERINGSPROGRAMMA 
HANDHAVING 2012 VASTGESTELD
Wij hebben in de vergadering van 10 januari 2012 het uitvoeringspro-
gramma handhaving 2012 vastgesteld. Hiermee maken wij inzichtelijk 
wat wij in dat jaar aan handhaving gaan doen.

Een programma is nodig omdat het met de huidige personele capa-
citeit niet mogelijk is om elk jaar op alle terreinen alles te handhaven. 
Daarom zijn prioriteiten gesteld. Handhavingverzoeken hebben on-
geacht het onderwerp prioriteit.

Voorop staat dat voorkomen beter is dan genezen. Als dit niet tot het 
gewenste resultaat leidt, wordt handhavend opgetreden.
Het werkgebied is onderverdeeld in vier aandachtsvelden:
5. milieu;
6. bouwen en ruimtelijke ordening;
7. brandveilig gebruik bouwwerken;
8. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetgeving.
Per aandachtsveld zijn prioriteiten gesteld. Daarnaast zijn een aantal 
projecten benoemd die in 2012 worden uitgevoerd.

Advies
Uiteraard hopen wij dat het niet zover komt dat wij handhavend moe-
ten optreden. Daarom adviseren wij u om op tijd voorafgaand aan 
een activiteit bij de gemeente te informeren naar de regels. Dit geldt 
voor alle terreinen, zoals het gebruik van de openbare ruimte en bou-
wen en gebruik van gebouwen en terreinen. U kunt hiervoor tijdens 
onze openingstijden bij de Balie Wonen en Openbare ruimte terecht. 
Het telefoonnummer is (040) 2631 699.

Het programma ligt vanaf 20 januari 2012 vier weken kosteloos ter 
inzage bij de Balie Wonen en Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 
2 in Nuenen.

Nuenen, 19 januari 2012

Zing mee met 
Keskedee
Op woensdagavond 25 januari kan 
iedereen die dat wil, meezingen met 
wereldmuziekkoor Keskedee in een 
open repetitie. Deze oefenavond 
vindt plaats in de Le Pairzaal van 
Het Klooster, begint om 19.30 uur 
en duurt tot 21.00 uur. 

Onder leiding van de nieuwe dirigent 
Horst Rickels ervaar je hoe het er bij 
een repetitie van Keskedee aan toe 
gaat. En dat is verrassend! Veel liede-
ren komen uit landen, waarbij zingen 
en bewegen vanzelfsprekend is. Het is 
dus moeilijk om stil te blijven staan. 
De repetities zijn meestal een groot 
feest. Momenteel werkt Keskedee aan 
een vernieuwing van het repertoire. 
Maar een aantal ‘gouwe ouwe’ blijft en 
die zing je zo mee. 
Keskedee heeft geen wachtlijst. Dus je 
kunt je meteen opgeven als lid. En-
thousiasme vinden ze bij Keskedee be-
langrijker dan zangtalent (binnen ze-
kere grenzen). Wel is er wellicht een 
pijnlijke beperking: Keskedee han-
teert een leeftijdsgrens: “Omdat we 
ons koor jong van hart en leden willen 
houden, is er een leeftijdsgrens voor 
nieuwe leden van 55 jaar”.
Meer informatie bij Annet Brusse, tel. 
040-2839986.

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. 

Gildepelgrimage naar Mariazell
Op 24 januari organiseert de Stichting Pelgrimage in samenwerking met 
Pelikaan Reizen een informatieavond in Oirschot en op 30 januari in Aarle-
Rixtel over de zaterdag 22 september a.s. te vertrekken Gildepelgrimage 
2012. De avonden beginnen steeds om 20.00 uur.Deze pelgrimage zal de 
deelnemers brengen naar ondermeer Keulen, Praag, Mariazell, Wenen, 
Melk en Passau. Deze keer zal het gaan om een 9-daagse busreis. Een van de 
hoogtepunten moet een bezoek worden aan de grootste en bekendste bede-
vaartplaats van Oostenrijk, Mariazell.
Het programma van de pelgrimage 
2012 zal zich concentreren rondom de 
steden Praag en Wenen. Dit zijn beide 
steden waar veel te beleven en te zien 
valt. Beide steden hebben een lange en 
rijke historische geschiedenis, waar-
van ook thans nog veel in volle glorie 
te bezoeken is. Zo staat het historische 
centrum van Praag op de Werelderf-
goedlijst van de Unesco en is mis-
schien wat minder bekend dan Wenen 
met zijn keizerlijke paleizen, muziek 
en dans. In de reis is voldoende ruimte 
ingebouwd om hiervan te genieten, 
ondermeer tijdens een rondrit/wan-
deling met Nederlands sprekende gid-
sen.
Vanuit Praag is men in de gelegenheid 
een bezoek te brengen aan Theresien-
stadt, vanuit Wenen wordt een bezoek 
gebracht aan Melk met haar wereldbe-
roemde Benedictijnerstift.

De reis wordt zowel gestart als beëin-
digd met een gezamenlijke viering in 
een kerk met historie. De startviering 
vindt plaats in de Ursulabasiliek in 
Keulen, de afsluitende viering in de 
Michaelkerk in Passau. Een van de 
hoogtepunten moet worden een spe-
ciale viering in de bedevaartskerk van 
Mariazell, waarin de emeritus-bis-
schop van Graz zal voorgaan. Bij alle 
vieringen zullen de gildetradities met 
haar symboliek herkenbaar zijn. Dit 
alles ondersteund door trom, bazuin 
en vendels/vaandels en gildeleden in 
hun historische kledij.
Deelname aan deze Gildepelgrimage 
2012 is mogelijk zowel voor gildeleden 
als niet-gildeleden. 
 Voor meer informatie kunt u ook te-
recht bij Jan van Rooij uit Nederwet-
ten 040-2837312 sinds april 2000 lid 
van de Stichting Pelgrimage.

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.”

Activiteiten Vrouwencentrum de Vlinder
Vrouwencentrum de Vlinder is na twee weken kerstvakantie weer open. 
Op de naailes is weer plaats. Mocht u onder begeleiding van een docente 
beter willen leren naaien of hebt u een jurk waar u aan wilt werken met 
hulp van een docente? Meldt u dan aan via vrouwencentrum@levgroep.
nl of bel naar 040-2831675. De kosten voor de naailessen zijn € 6,- per 
maand. Locatie: Sportlaan 12.

Op vier vrijdagavonden worden er exotische kooklessen gegeven. De data 
zijn: 1 februari, 1 maart, 5 april en 4 mei. Tijd: 17.30 - 20.30 uur
Ook de tweedehandskledingwinkel is op de volgende donderdagen tussen 
12.00 en 15.00 uur open: 26 januari, 9 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april, 31 
mei en 14 en 28 juni.

Voor meer informatie over alle activiteiten of voor aanmelding kijk op www.
vrouwencentrumdevlinder.nl of neem contact via tel. 040-2831675 of   e-mail 
naar vrouwencentrum@levgroep.nl.  



VR. 20 JANUARI
15.00-16.00 uur

MA. 23 JANUARI
15.00-16.00 uur

OPEN
HUIS

Dorpsstraat 11 • 5708 GC  Helmond

0492-548935 • www.colenvanderduim.nl

TE KOOP: PAPENVOORTSEDIJK 6 TE NUENEN

UITSTEKEND ONDERHOUDEN, SFEERVOL EN
ROYAAL LANDHUIS VAN BIJNA 900 M3

INTERESSANTE PRIJS: €698.000,00 K.K. !!
Loop geheel vrijblijvend binnen tijdens open huis dagen en overtuig uzelf.

ABSOLUTE TOPLOCATIE

school voor vmbo
kaderberoepsgerichte leerweg
basisberoepsgerichte leerweg
leerwegondersteunend 
onderwijs (LWOO)

Voor meer informatie: 
www.de-burgh.info
Piuslaan 93
5643 PT  Eindhoven
tel: 040 - 211 46 80

Open DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen Dag
Voor meer informatie: 

Open Dag
Voor meer informatie: 
www.de-burgh.info

Open Dag
www.de-burgh.info
Piuslaan 93

Open Dag
Piuslaan 93
5643 PT  Eindhoven

Open Dag
5643 PT  Eindhoven

21-01-2012
van 11.00 - 14.00 uur

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

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

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

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

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

DE NIEUWSTE MODE VOOR DE BRUIDEGOM

BRUIDEGOMWEKEN
Donderdag 26 januari t/m zaterdag 11 februari

UIDEGOMMMM

TIJDENS DE BRUIDEGOM WEKEN KRIJGT U

€100KORTING OP EENTROUWKOSTUUM *

Als je in het weekend naar onze bruidegomcollectie wil komen kijken, 
adviseren wij je om even een tijd in te plannen. Je kunt daarvoor bellen: 0492 - 66 11 00

* geldt alleen op een kostuum uit de bruidegomcollecties of bij een maatkostuum

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

Pleincollege Nuenen

Pleincollege Nuenen
School voor mavo en vmbo
Sportlaan 8
5671 GR Nuenen
Postbus 30
5670 AA Nuenen
T    040 . 283 15 69
F    040 . 283 80 31
E    info@pleincollegenuenen.nl
W   www.pleincollegenuenen.nl

Hoe kom je d’r op?
Hoe kom je d’r op?

Open dag
Zaterdag 21 januari 2012, van 10.00 - 13.00 uur.
Ouders en leerlingen worden door docenten rondgeleid en krijgen uitleg
over het onderwijs en de begeleiding op het Pleincollege Nuenen.
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Vrijwilligerspenning voor 
Tineke Fitters uit Nuenen
Wethouder Staf Depla van financiën, dienstverlening en organisatie van de 
gemeente Eindhoven heeft vrijdag 13 januari de gemeentelijke vrijwilli-
gerspenning uitgereikt aan mevrouw Tineke Fitters – Planken tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in het Stadspaviljoen in Eindhoven.

Nieuw kantoor 
Rabo Geldrop
Rabobank Dommelstreek gaat in 
Geldrop een nieuw kantoor bou-
wen. Een kantoor met alle facilitei-
ten onder één dak. Het streven is om 
begin 2014 vanuit het nieuwe kan-
toor aan de Laan der Vier Heems-
kinderen operationeel te kunnen 
zijn. Het nieuwe kantoor komt op 
de plaats van het huidige Advies-
centrum.

De huidige twee kantoren in Geldrop 
stammen uit de jaren ’60 en ’70. De 
huidige eisen aan een pand en de aard 
van de werkzaamheden vragen een 
andere klant- en werkomgeving. Een 
nieuwe omgeving die beter aansluit op 
de manier waarop de klanten nu en in 
de toekomst hun bankzaken regelen. 
Sinds lange tijd bestaat de behoefte 
om te werken vanuit één kantoor dat 
toekomstbestendig en eigentijds is. 
Een werkomgeving met slimme, duur-
zame energievoorzieningen en min-
der vierkante meters. En werkruimtes 
die multifunctioneel te gebruiken zijn. 
Een kantoor dat goed bereikbaar is en 
voldoende parkeergelegenheid biedt. 

Doordat de medewerkers vanuit één 
locatie werken kan men  de klanten 
nog beter en sneller van dienst zijn. 
Het nieuwe kantoor krijgt bovendien 
een centrale, eigentijdse rol om de co-
operatie in al haar facetten te onder-
steunen. Het wordt een kantoor waar-
in ontmoeten centraal staat en waar 
leden gebruik kunnen maken van di-
verse faciliteiten. 
Uiteraard kunnen klanten tijdens de 
bouw rekenen op dienstverlening zo-
als zij die gewend zijn. Iedereen wordt 
in de aanloop naar de nieuwbouw op 
de hoogte gehouden van de ontwikke-
lingen. 
 
Kijk voor actuele informatie op www.
rabobank.nl/dommelstreek en via 
Twitter.via @rabodommelstr.

VakantieXperts 
komt met nieuw initiatief
Of het nou die eerste vakantie in Spanje zonder ouders was in 1980, dat 
huwelijksaanzoek tijdens die stedentrip in New York afgelopen jaar of die 
trektocht  met het hele gezin door de Grand Canyon begin jaren ‘90. Ieder-
een heeft wel een heel speciale vakantieherinnering. En het gevoel van: ‘ik 
zou ooit nog wel eens terugwillen naar…’ dat kan nu worden ingelost. Vakan-
tieXperts komt namelijk met een nieuw initiatief: beleefjevakantievantoen.
nu waar reizigers hun ervaringen delen én kans maken op dezelfde reis van 
toen. 
Via beleefjevakantievantoen.nu kun-
nen reizigers en vakantiegangers hun 
mooiste vakantieherinnering of reiser-
varing ooit delen door een korte om-
schrijving te geven en een foto, ticket 
etc. te uploaden. Via eigen social net-
works kunnen reizigers anderen op-
roepen om op hun vakantieherinne-
ring te stemmen. Uit de periode van 1 

januari tot 18 februari wordt uit de 10 
hoogst genoteerde vakantieherinne-
ringen uiteindelijk ‘De mooiste vakan-
tieherinnering van het jaar’ gekozen 
door een vakjury. De winnaar krijgt 
zijn of haar vakantieherinnering ca-
deau. Beleefjevakantievantoen.nu is 
een blijvend initiatief en fungeert daar-
naast als inspiratiebron voor reizigers.
 

Politieberichten
Nuenen: Drie verdachten van bedrijfsinbraak aangehouden
Omdat ze ingebroken zouden hebben bij een bedrijf aan De Huufkes zijn zondag 
drie mannen (26, 34 en 35 jaar) uit Slowakije aangehouden. Rond 22.00 uur 
kwam bij de politie de melding binnen dat enkele mannen zich verdacht bij het 
bedrijf zouden ophouden. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen ze de 34-ja-
rige man op het bedrijfsterrein lopen. Hij is aangehouden. Op dat moment wa-
ren er geen andere verdachten te bekennen. Even later kwam bij de politie de 
melding binnen dat twee mannen zich verdacht gedroegen bij een auto die ge-
parkeerd stond op de nabijgelegen De Tienden. Agenten zijn er naartoe gereden 
en hebben daar de twee andere verdachten aangetroffen en aangehouden. Het 
drietal is ingesloten voor verder onderzoek.

Met deze onderscheiding wil het ge-
meentebestuur Eindhoven uit naam 
van de gehele bevolking zijn waarde-
ring en erkentelijkheid uitdrukken. 
Mevrouw Fitters-Planken is al 12,5 
jaar vrijwilligster bij de Stichting 
Sensoor, uitvoeringspunt Eindhoven. 
Gemiddeld werkt zij 20 uur per maand 
voor Sensoor. 
De kerntaak van Sensoor is het bieden 
van contact op afstand, met echte aan-
dacht voor degene die contact zoekt 
en diens verhaal. Het gesprek is ano-
niem en vertrouwelijk en men kan te-
lefonisch 24 uur per dag, 7 dagen per 

week terecht voor een gesprek. En el-
ke middag en avond zijn er vrijwilli-
gers om mee te chatten.
Vrijwilligers zijn de gesprekspartners. 
Zij volgen vooraf een SPEN-gecertifi-
ceerde training, en komen maande-
lijks in groepsverband bijeen voor be-
geleiding en scholing. De trainer/
begeleiders en de bureaumedewerkers 
zijn beroepskrachten.
Tijdens de uitreiking benadrukte me-
vrouw Fitters-Planken dat Sensoor er 
is voor iedereen die behoefte heeft aan 
een gesprek met echte aandacht. www.
sensoor.nl/brabant.

Tineke Fitters-Planken tijdens de uitreiking van de vrijwilligerspenning van de ge-
meente Eindhoven.

Even terug in de tijd: 4 maart 1974.  Ad 
Govers komt na 2 jaar als junior ver-
koper in Geldrop te hebben gewerkt in 
contact met Jan v.d. Wildenberg uit 
Nuenen, toen Datsun dealer. Later 

Ad Govers in zijn element tussen de Nissan’s: De showroom van Autobedrijf v.d. 
Wildenberg.

Nieuws met zaken
Ad van Autobedrijf v.d. 
Wildenberg gaat met pensioen
Ad Govers uit Geldrop, in hart en nieren Nissan man, gaat met vroeg pensi-
oen op 31 januari a.s. na bijna 40 jaar trouwe dienst bij Autobedrijf v.d. 
Wildenberg in Nuenen.

Manege Cahama 
met nieuwe ondernemers
Van 1968 tot heden runde Jan Dijstelbloem, paardenman in hart en nieren, 
manege Cahama. Deze manege heeft meerdere locaties gehad in Nuenen en 
is nu gevestigd aan de Beekstraat 48 in Nuenen. 

Buitenrit bij ruitersportcentrum Cahama.

In Desiree en Domien Dankelman 
heeft hij ondernemers gevonden, die 
de bedrijfsactiviteiten van manege Ca-
hama nieuwe invulling gaan geven. 
Dit onder de naam “Ruitersportcen-
trum Cahama”. 
Desiree Dankelman is van jongs af aan 
opgegroeid met pony’s en paarden en 
actief geweest in de pony/paarden-
sport. Zowel in de discipline dressuur 
als in het springen heeft zij op hoog 
niveau gereden. Daarnaast heeft zij 
ook altijd paardrijlessen verzorgd. 
Domien Dankelman heeft als project-
leider in de bouw de nodige ervaring 
opgedaan met renovatie en bouw. De-
ze kennis komt van pas bij de aanpas-
singen en uitbreidingen die deze on-
dernemers plannen. 
De manege zal uitgebreid gaan wor-
den met een extra overdekte rijhal 

voor pension en leasegasten. Daar-
naast wordt er geïnvesteerd in nieuwe 
poetsplaatsen en een wasplaats. Ook 
andere aanpassingen horende bij de 
huidige tijd zullen in de manege wor-
den aangebracht.
Ruitersportcentrum Cahama is een 
gastvrij ruitersportcentrum, waarin 
het prettig vertoeven is voor de gas-
ten, de paarden en pony’s, bezoekers 
en personeel. Zij streven naar een 
prettige sfeer waarin iedereen zich 
thuis voelt. 
Gastvrijheid, deskundigheid en res-
pect voor mens en dier in een opge-
ruimde omgeving.
Vanaf 1 februari 2012 start Ruiter-
sportcentrum Cahama weer met het 
verzorgen van manegelessen. Deze 
lessen zijn zowel voor startende als 
voor gevorderde ruiters.

werd de naam Datsun omgezet in het 
huidige Nissan.
Jan v.d. Wildenberg had toen een 
nieuwe showroom geopend aan de 
Opwettenseweg en samen werden af-
spraken gemaakt.  Ad kreeg de sleutel 
van de showroom en kon met het ver-
kopen beginnen.
”Het fijne van heel de zaak”, vindt Ad, 
”is het vertrouwen dat hem werd ge-
schonken”. Vanaf het begin mocht hij 
zoveel mogelijk alles zelfstandig doen, 
en dus nam  hij de kans waar om zelf 
beslissingen te nemen.  Ad die afkom-
stig is uit een ondernemend gezin, 
heeft dit altijd zeer op prijs gesteld.
Humor, vertrouwen, eerlijkheid, dat 
waren de drijfveren van Ad om tot za-
ken te komen. Ad  herinnert zich dat 
er in die tijd heel wat gelachen is.
Een alles vernietigende brand in het 
garage gedeelte bracht een einde aan 
de locatie’s aan de Opwettenseweg, en 
er werd nieuwbouw gepleegd aan de 
Europalaan 2 in Nuenen.  Ad had veel 
moeite om ’zijn’ showroom te verrui-
len voor de nieuwe locatie aan de Eu-
ropalaan.

Op het eind van zijn carrière wil Ad 
zijn dank uitspreken aan Jan v.d. Wil-
denberg Sr. voor de geweldige samen-
werking en aan zijn zonen Albert, Pe-
ter en Jan die het bedrijf voortzetten. 
Daarbij wil hij hen alle succes toewen-
sen voor de toekomst.
Natuurlijk ook een woord van dank 
aan alle collega’s in het bedrijf, maar 
bovenal de cliënten die hun vertrou-
wen in het bedrijf, en aan Ad Govers 
hebben geschonken.

Het gaat jullie allen goed. Gegroet,  Ad 
Govers.

NL Doet komt er 
weer aan
NL Doet is een landelijk evenement 
dat in het teken staat van vrijwilli-
gerswerken en dat jaarlijks wordt 
georganiseerd door het Oranje-
fonds op de derde vrijdag en zater-
dag van maart. 

Op die dagen gaan heel veel Nederlan-
ders aan de slag als vrijwilliger bij één 
van de vele vrijwilligersorganisaties in 
ons land. Voor die organisaties is dit 
een kans om nieuwe vrijwilligers aan 
te trekken en klussen uit te voeren 
waar extra menskracht voor nodig is. 
Meer informatie op www.nldoet.nl.

Meedoen.
Wilt u als vrijwilligersorganisatie in 
Nuenen c.a. ook meedoen met NL 
Doet en heeft u een leuke klus? Meld 
deze dan aan op de website van NL 
Doet, www.nldoet.nl. Ook kunnen 
vrijwilligersorganisaties bij het Oran-
jefonds een subsidie aanvragen voor 
het klussen. Dit moet wel voor 10 fe-
bruari.

Vrijwilligers gevraagd
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk no-
digt burgers en bedrijven in Nuenen 
c.a. van harte uit om een dagje de han-
den uit de mouwen te steken als vrij-
williger. 

Op de website van NL Doet kunt u 
zien welke klussen er op 16 en 17 
maart in uw woonplaats te doen zijn. 
Voor bedrijven an vrijwilligerswerk 
tijdens NL Doet een leuke invulling 
zijn van een personeelsdag.

Voor meer informatie over mogelijk-
heden tijdens NL Doet, kunt u ook 
contact opnemen met het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk via het Servicepunt, 
tel. 040-2831675.

Cursus “Van voornemen tot 
resultaat” van start
Op 25 januari start er weer een cursus “Van voornemen tot resultaat” bij 
Praktijk De Angel in Het Koetshuis aan de Berg. Inschrijven hiervoor is nog 
mogelijk.

Voor veel mensen is het nieuwe jaar 
een begin van een aantal nieuwe voor-
nemens. Vaak blijken de voornemens 
lastiger door te voeren en vol te hou-
den dan verwacht. De training geeft 
de mogelijkheid om gefundeerd met 
goede voornemens aan de slag te gaan. 
Er wordt inzicht gegeven in (onbe-
wuste) processen die een rol spelen in 
het leven. Deze groepstraining heeft 
als voordeel dat je niet alleen staat in 
het verwezenlijken van je doelen. Ook 
is het naast een steuntje in de rug, een 
klankbord en een gelegenheid om er-
varingen uit te wisselen in een veilige 
omgeving.

Haal jij dit jaar de angel uit jouw pa-
troon en ga je écht aan de slag met je 
goede voornemens? Of wil je gewoon 
meer weten over onbewuste proces-
sen, neem dan contact op via: deang-
el@hotmail.nl, www.deangel.vpweb.nl 
of bel naar-06 43713717.

Locatie van de training: Praktijk de 
Angel, Aandacht Naar Geest En Li-
chaam, Het Koetshuis, Berg 26a, 5671 
CC Nuenen.
Trainer: Bettina Bos Douwes.
Tijdstip: Woensdagavond van 19.30 
uur tot 22.00 uur.
Start: 25 januari (6 bijeenkomsten);
Kosten: € 185,- euro incl. werkmap/
koffie/thee/versnapering.

Trainer Bettina Bos Douwes geeft de 
training “Van voornemen tot resul-
taat”.



Gezelligheid, vakmanschap, recreatieve paardensport

Ruitersportcentrum Cahama vof
•	 Manegelessen

•	 Pensionstalling

•	 Leasen	paard/pony

•	 Privelessen

•	 Starterslessen

•	 Huren	paard/

	 pony	voor	buitenrit

Start nieuwe manegelessen 1 februari 2012

RSC	Cahama	vof
Desiree Dankelman-Huijberts

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

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

OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Gratis
Hoortest
Dag
19 januari

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

www.schoonenberg.nl

Nuenen
Boordseweg 2a
(040) 283 57 54

Rond de Linde
 op internet:

www.ronddelinde.nl
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Lieve lezer,

Ik, in mijn rol als Homo Erectus 
Simplex, (mannelijk, eenvoudig 
model, nestbaar), zeg maar: d`n 
simpele mensch, verwonder me re-
gelmatig over de andere sekse. Nou 
heb ik verder geen enkele illusie dat 
ik er ook maar eentje begrijp, zoals 
"us guys" ook zo vaak niet begrepen 
worden (Neen dames, "shoppen" is 
géén zinvolle invulling van, een le-
dig dagje pils drinken met je vrien-
den daarentegen wel )

Ik heb daar verder vrede mee, ben 
me bewust van de verschillen, 
agree to disagree, veins belangstel-
ling als een vriendin een halve cen-
timeter van haar kapsel heeft laten 
knippen, of zich het een of ander 
oncomfortabel kledingstuk heeft 
aangeschaft…Verder wil ik ook nog 
wel een kort moment luisteren 
naar ge-orakel over: “D`n die-en 
van d`n die-en, ge wit wel, van Sjan 
van Harries’…”, tot ik begin te kin-
tikken en moeite ontwikkel een 
gaapje te onderdrukken…Het re-
cord staat op vijf minuten...U be-
grijpt, ik berust graag in mijn func-
tie als jampottendeksellosdraaier 
en/of bediener van mechanisch ge-
reedschap. Kortom, als we een 
beetje blijven doen wat we doen zie 
ik zomaar een vrolijke toekomst 
voor me…

Helaas Frits heeft buiten de waar-
din gerekend. Het Uniseks Carna-
val zoals we dat kennen dient ten-
minste één avond doorbroken te 
worden. De Skôn Vrouwkes Avond. 
De vrijdagavond waarbij wij, het 
masculiene deel van de Homo 
Erectus Simplex, veroordeeld wor-
den tot een avondje op de canapé. 
De avond waarbij de wachtrij voor 
het damestoilet welhaast Bijbelse 
vormen aanneemt en het zorgvul-
dig gerestaureerde voegwerk van 
het Klooster in craquelure veran-
derd onder het hoogfrequent geka-
kel van de zelfbenoemde "Skônsen"  
van het dorp 

Heren: Er is een alternatief!!...In de 
tent op het Vincent van Goghplein 
wordt sinds een fikse poos het 
"Concours Ludique" georgani-
seerd, een muzikaal en buitenge-
woon gezellig samenzijn van gelijk-
gestemden die op een passende 
wijze het carnaval inluiden. Ik stel 
voor dat we ons daar die avond her-
groeperen en toe klinken!! Er 
schijnt zelfs pils verkocht te wor-
den   

Tot dan heren!! (dames ook…)

Frits.

Het boerenpaar uit Raopersgat 
gaat verloven
Op donderdag 19 januari a.s. beloven Marius van Zoggel en Regina van der 
Heijden ten overstaan van de bewoners van verzorgingshuis Franciscushof 
in Lieshout dat zij op 20 februari a.s. tijdens de boerenbruiloft elkaar het 
“ja-woord” zullen geven. 

Voordat zij de trouwbelofte kunnen 
doen, zullen zij met ondersteuning 
van hun getuigen Marjon Briels en 
Noud de Groot enkele beproevingen 
moeten doorstaan.  Dansgroep “De 
Fransmariekes” van de boerenbrui-
loftcommissie en “De Bruurs” met in 
hun midden zijne dorstlustige hoog-
heid Prins Ronald I van de Biereliers 
uit Brandevoort verlenen medewer-
king aan deze voor de Franciscushof-
bewoners zeer amusante avond. 

De boerenbruiloft op carnavalsmaan-
dag 20 februari is openbaar en voor ie-
dereen gratis toegankelijk en wordt 
gehouden in de grote feesttent naast 
het Dorpshuis in Raopersgat waar 
vanaf ± 12.30 uur de heerlijk geurend 
dampende petazzie met worst ver-
krijgbaar is. 

Bezwaren tegen het voorgenomen hu-
welijk van het trouwlustige stel kun-
nen uiterlijk tot 12 februari 2012 wor-
den aangemeld via e-mailadres: 
cbrlieshout@gmail.com van de Com-
missie Boerenbruiloft Raopersgat.

Bonte avond 
bij C.V. De Wetters
Dit jaar gaat carnaval 2012 in Nederwetten 
op 17 februari van start met een ¨Bonte Avond¨.

De ¨bonte avond commissie¨ heeft 
weer de kampioenen onder de kletsers 
binnen weten te halen; Berry Knapen, 
Jan Strik, Rob Schepers uit Sterksel en 
Freddy van den Elzen. Ook deze avond 
een veelbelovend optreden van ¨De-
VeltOp. Met sketches en zang zullen 
zij u zeker weten te vermaken.

Verder zullen de oud-prinsen, dames 
van de Raad van 11 en de dansmarie-
kes het podium weer betreden. De 
muzikale omlijsting is wederom in 
handen van ¨De Wettertetters¨. Tot 
slot een optreden van zanger Mark El-
bers, de Nuenense Elvis, die de Pallazo 

di Bartoli compleet op zijn grondves-
ten  zal doen schudden.

Kortom: het gaat evenals voorgaande 
jaren een supergezellige avond wor-
den. De voorverkoop is inmiddels ge-
start.  De kaarten à 10.00 euro zijn te 
verkrijgen bij: Rianne Verhoeven, Soe-
terbeekseweg 3, Nederwetten, 283 67 
47. 
Het programma start om 19.40 uur. 
De tent is open vanaf 19.00 uur. Het 
zijn allemaal zitplaatsen.
Graag ziet C.V. De Wetters u op vrij-
dag 17 februari voor een mooi begin 
van carnaval 2012.

Een zoet hapje vermaak: 
Candylicious
De donkere dagen liggen inmiddels alweer achter ons en 2012 is alweer in 
volle gang. Men speculeert voor de zoveelste keer over het feit dat de wereld 
dan toch echt zou vergaan op 21 december 2012. Er is voor jullie de per-
fecte oplossing: dansen tot je er bij neervalt. 
Op 21 januari aanstaande zal Dinerca-
fé Zinn in Nuenen omgetoverd wor-
den in een muzikaal snoepparadijs. 
Dan is het namelijk tijd voor Candyli-
cious, een nieuw geïntroduceerd en 
eenmalig concept. Om 22.00 uur wor-
den de deuren geopend. En niet geheel 
onbelangrijk: de toegang is helemaal 
gratis. Bereid je voor op een heerlijke 
avond met de beste beats van dit mo-
ment, variërend in alle stijlen. Ook zal 
er genoeg te snoepen zijn tijdens deze 
gezellige avond. Kom op tijd en ga lek-
ker los.
Wil je helemaal up to date blijven, 
meld je dan aan op de Candylicious 
Facebook pagina http://www.face-
book.com/events/314599508574626/ 
of ga voor meer informatie naar www.
dinercafezinn.nl. 
Dus, nodig al je vrienden en vriendin-
nen uit en tot ziens op 21 januari in 
Dinercafé Zinn in Nuenen.

Prinsenreceptie 
bij CV De Stemkes
Zaterdag 21 januari houden prins � or, adjudant Loki en Balder hun prin-
senreceptie vanaf 19.11 uur in residentie De Stam te Gerwen. 

Tussen 19.11 uur en 21.11 uur is iedereen van harte welkom om de hoogheden 
van C.V. de Stemkes te feliciteren. Na de receptie zal het trio natuurlijk gewoon 
deurdonderen onder aanvoering van de god van de donder Thor. Aansluitend na 
de receptie staat er een gezellige feestavond met DJ op het programma in Café 
De Stam, Gerwenseweg 38 in Gerwen.

Inschrijving  
16de Jeugdpronkzitting gestart
Jeugdprins Kevin, Adjudant Luuk en Prinses Ilja nodigen je uit om mee te 
doen aan de 16de editie van de jeugdpronkzittingen. Deze worden gehou-
den op 4 februari in residentie het Klooster. 

Je mag zingen, dansen, alles wat je 
maar wilt. Het moet wel iets met car-
naval te maken hebben en het mag 
niet langer duren dan 5 minuten. Je 
kan meedoen met een groepje, alleen 
of zelfs met de hele klas.  Misschien 
doe je op de carnavalsmiddag op 
school iets leuks en doe je dat ook op 
de jeugdpronkzitting. Het is ook wel 
een beetje een wedstrijd want alle kin-
deren uit Nuenen die in groep 5, 6, 7 of 
8 zitten, mogen meedoen en je kan 
een grote wisselbeker winnen. De 
winnaar van de Jeugdpronkzitting 
2012 mag ‘s avonds optreden op de 
Grote pronkzitting.

Meedoen?
Heb jij talent en durf jij voor een groot 
publiek dit te laten zien? Schrijf je dan 

voor 30 januari 2012 in  en doe dit zo 
snel mogelijk want er kunnen dit jaar 
maar 16 acts meedoen en vol is vol. 
Als je meedoet is er op 1 februari een 
generale repetitie, dan kun je alvast 
een keer op het podium oefenen. Er 
worden flyers uitgedeeld via school en 
inschrijven kan via de website www.
dwersklippels.nl of via jeugdcarna-
val@dwersklippels.nl. 

Komen kijken?
Wil je alleen maar komen kijken? 
Schrijf je dan ook in via Jeugdcarna-
val@dwersklippels.nl je krijgt dan een 
toegangsbewijs gemaild. 

Er zijn maar een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar. Geef wel goed aan 
dat het om een toegangsbewijs gaat.

Het boerenpaar uit Raopersgat 

Het Prinselijk trio van CV De Stemkes 

De Jeugdpronkzitting is altijd een feest!

Televisieserie LON over Nuenen

‘Biografi e van een dorp’
Loop mee door de tijd van de Parkstraat naar de Berg in de tv-serie ‘Biogra-
fi e van een dorp, waarvan de Lokale Omroep Nuenen op zondag 22 januari 
a.s. het eerste deel gaat uitzenden. 
Wandel mee door een aantal karakter-
istieke straten van Nuenen en luister 
naar de herinneringen van bewoners 
en oud-bewoners, vanaf de jaren vijf-
tig tot heden. Kijk aan de hand van fo-
to’s en filmbeelden uit die tijd mee hoe 
in dezelfde straat de mensen, huizen, 
winkels en fabriekjes er vroeger uitza-
gen. Wat is er overgebleven en wat is 
veranderd? In de tv-serie kan de kijker 
in woord en beeld getuige zijn van de 
ontwikkeling van Nuenen van een 
dorpje van 6000 inwoners in 1950 tot 
een groot dorp van 23000 inwoners 
tegenwoordig. Hoe hebben de mensen 
die er geboren en getogen zijn, deze 
enorme ontwikkeling  ervaren?

De eerste twee afleveringen, van 22 
januari en 5 februari, gaan over de 
Parkstraat. Vanaf 19 februari komen, 
steeds om de twee weken, het Park en 
de Berg (tot aan de lindeboom) aan de 
beurt. In een later stadium worden an-
dere oorspronkelijke straten belicht 
zoals de Beekstraat, Papenvoort en de 
Opwettenseweg.

Project
De makers van de serie en LON-vrij- 
willigers, Jan Trompper (78) en Peter 
van der Looij (63) zijn in september 
2010 gestart met hun omvangrijk 

project. Ze begonnen met verzamelen 
en ordenen van al het bijzondere ma-
teriaal dat ze tijdens hun naspeurin-
gen kregen van particulieren, de 
Heemkundekring en andere instan-
ties. Daarna volgden de opnames en 
het doorspitten van vele uren foto- en 
filmmateriaal om het te bewerken tot 
de historische documentaire die het 
nu is. 

Initiatiefnemer is Jan Trompper, ge-
boren in Delft maar al 40 jaar woon-
achtig in Nuenen. Hij is de gids in de 
serie. Peter van der Looij stond achter 
de camera en stelde de beelden samen. 
Beiden waren aangenaam verrast door 
de grote bereidwilligheid van iedereen 
om aan de Biografie van Nuenen mee 
te werken.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

CARNAVALARIA



Auberge Vincent is een sfeervol en kleinschalig parkhotel in het centrum van het Brabantse dorp Nuenen. 
Het hotel biedt 20 kamers en 5 suites (waaronder een romantische bruidssuite), een gezellige brasserie 
met een groot terras op het zuiden en een toegankelijk restaurant. Gelegen aan het park in de kern van 
Nuenen is het Hotel het ideale vertrekpunt voor vele activiteiten en talrijke bezienswaardigheden in de 
directe omgeving.

Ter versterking van ons enthousiaste team zoeken wij op korte termijn een:

Zelfstandig werkend kok
Je werkzaamheden bestaan uit het bereiden van gerechten en daarmee alle samenhangende voorbereidingen. 
Er wordt verwacht dat je zelfstandig kunt werken Je bent onder andere verantwoordelijk voor het controleren van 
de producten (op kwaliteit), het plannen van dagelijkse werkzaamheden en het uitvoeren van de verschillende 
bereidingen. Verder wordt er van je verwacht dat je toeziet op het gebied van veiligheid en HACCP regels.

Medewerker bediening 
(fulltime, parttime, studenten en leerlingen)

Je werkzaamheden bestaan uit het bedienen van onze gasten. Gastvrijheid, servicegerichtheid en kwaliteit 
zijn onze speerpunten. Dit verwachten wij uiteraard ook van onze medewerkers.

Voor bovenvermelde functies geldt dat men beschikt over een goed opleidings- en denkniveau aangevuld 
met een aantal jaren relevante werkervaring. Bij voorkeur in bezit van Sociale Hygiëne. 
Energieke persoonlijkheid met een goede motivatie, verantwoordelijk, creatief en kostenbewust. 

Leerlingen bediening / keuken

Wij bieden:
Een verantwoordelijk functie in een jong en enthousiast team. Vernieuwd concept, ambitieus en professioneel. 
Goede arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. 
Indien u geïnteresseerd bent in een van bovenstaande vacatures dan graag reageren naar: 
Brigitte.schuur@aubergevincent.com 

PARKHOTEL • BRASSERIE • RESTAURANT

Park 69 Nuenen • 040 - 290 63 90

Voor een heerlijke kopje koffie, met…

Lichte of uitgebreide lunch…

Borrel, met of zonder hapje…

Diner, intiem of met een groter gezelschap… 

Informeer naar alle mogelijkheden of wensen 

en wij maken een passend voorstel…

www.aubergevincent.com • info@aubergevincent.com
ps. tot eind januari zijn wij nog op zondagavond gesloten

scholengemeenschap voor:
gymnasium
atheneum
havo
mavo

Open DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen Dag
Voor meer informatie: 
www.sintjoriscollege.info
Roostenlaan 296
5644 BS  Eindhoven
tel: 040 - 211 60 90

21-01-2012
van 09.30 - 13.00 uur

Auto Service Verbroekken

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

SALE
PROFITEER NU VAN
DE LAATSTE KOOPJES

HELE NAJAARSCOLLECTIE 

50% KORTING!

DIENSTEN EN
INFORMATIE

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

 

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

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

andere dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-

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

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

06-04-2011

RESTAURANT DE STEENOVEN   Steenovenweg 21   Helmond
T: 0492-507507   www.restaurantdesteenoven.nl

wij gAAN 2012 SpETTEREND bEgiNNEN

ACTiE: 
NU 25% KORTiNg

3-gANgEN KEUZEMENU 
NU E 19,00 p.p.

Actie geldig t/m 31 maart 2012, de gerechten wisselen elke 2 weken van smaak.
Elke 1ste en 15de van de maand.

Kijk voor de menu’s op www.restaurantdesteenoven.nl

 

 

kunstencentrum 

proefles popping en locking 

voor jongeren van 10-15 jaar 



 

proefles peuterdans  
Op 6 februari door dansdocent Els 
Roemer voor kinderen van 2 tot 4 jaar.  
De les wordt gegeven van 10.45-11.15 uur,  
in de balletzaal van het CAN in het Klooster. 


        info@stichtingcan.nl 

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840
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Basisschool de Triangel  gaat ook ten gronde.

De sloopwerkzaamheden in de Kloosterstraat 
Van Kinderopvang Erica is alleen nog puin over.

In de muziekschool wordt eerst asbest verwijderd.

Proefl essen Salsa & Zumba
 Dansschool Salsapati start weer 
met nieuwe cursussen salsa en 
zumba. Zumba, de rage uit Ame-
rika, waarbij je 500 tot 1000 calo-
rieen per uur verbrandt.

Wil je ook eens meedoen, en de 
sfeer proeven tijdens onze lessen? 
Bel of mail dan voor een proefles 
zumba of salsa.
Gemeenschapshuis Enode, Eeuw 
Driessestraat 1, 5674 TN Nuenen:
maandag 23 januari, 19.30 uur - 
20.30 uur proefles zumba ( € 5,-);
vrijdag 27 januari, 19.30 uur - 20.30 
uur proefles zumba ( € 5,-) 
en van 20.30 uur - 21.30 uur proefles 
salsa beginners (gratis).
Danservaring is niet nodig. Voor 
volledig lesrooster met proeflessen 
voor gevorderden en andere loca-
ties, zie onze website www.salsapati.
nl of  voor meer info: 040-2513090.

Kindervoorstelling “BIJT”
in Lieshout
Zondag 22 januari 2012 om 14.30 uur is er een muzikale interactieve kin-
dervoorstelling gespeeld door theater De Lachende Zon in het Dorpshuis in 
Lieshout.

Theater De Lachende Zon maakt 
sinds 1993 voorstellingen op de meest 
uiteenlopende locaties. Wat al deze 
voorstellingen bindt, is het contact 
met het publiek. Geen grote afstand 
tussen de acteurs en het publiek, maar 
altijd op zoek naar een persoonlijke 
ontmoeting. 

Kaarten à €  6,- (incl. ranja en chips 
voor de kinderen) zijn verkrijgbaar in 
het Dorpshuis te Lieshout, vanaf twee 
weken voor de voorstelling. Reserve-
ren kan ook via de website www.sghl.
nl of telefonisch 0499-422878 na 13.00 
uur.

 
“BIJT” in het Dorpshuis in Lieshout.

Meer dan 25 jaar spic en span
Na meer dan 25 jaar plichtbewust werk hebben Marianne Derks en Joke 
Adelaars afscheid genomen van hun spic en span gepoetste scholen in Nue-
nen. 
Ruim een kwart eeuw hielden ze de 
vroegere basisschool De Refeling en 
de huidige school De Nieuwe Linde 
schoon. Medio tachtiger jaren begon-
nen ze op De Refeling aan de Bos-
gorstraat en poetsten  ze na de fusie 
met basisschool De Nieuwe Linde het 

schoolgebouw in Nuenen-Oost dage-
lijks blankend schoon. Het school-
team toonde hun dankbaarheid en 
zorgde voor een afscheid in stijl. Hoe-
wel hun handen af en toe zullen jeu-
ken, zorgen beide dames voortaan 
voor glans in vooral het eigen huis.

Marianne Derks (links) en Joke Adelaars vormden ruim 25 jaar een hecht en ge-
waardeerd schoonmaakteam. 

Profi teer nu
van grote 
kortingen.

Totale 
wintercollectie 
50% - 60% -70%

korting

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

www.firstclassmodestiphout.nl

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

www.firstclassmodestiphout.nl

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NLCOLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Zondagmorgenconcert 
in Het Klooster
De School voor Praktische Filosofi e en Spiritualiteit organiseert  in samen-
werking met theater Het Klooster zondagmorgen koffi  econcerten in de 
reeks  “Art in Listening” op zondag 20 januari vanaf 10.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit: 
Vanaf 10.00 uur: bezoekers worden 
gastvrij ontvangen met een kopje kof-
fie 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. 
Voor nadere informatie over het pro-
gramma, zie www.artinlistening.nl of 
www.hetklooster.org. Tot en met de 
vrijdag voorafgaand aan dit concert is 

ook een arrangement te boeken bij het 
Klooster, bestaande uit het koffiecon-
cert, een lunch, een bezoek aan Vin-
centre en een wandeling met gids. Zie 
voor informatie: www.vangoghvilla-
genuenen.nl/arrangementen/theater 
Theater Het Klooster Nuenen, Park 1  
5671 GA  Nuenen.
 
Kaartverkoop: maandag t/m vrijdag 
van 09.30 - 13.00 en 13.30 - 17.00 uur.
Tel. reservering: 040-284 33 99, Reser-
veren via  www.hetklooster.org is ook 
mogelijk. Kosten €  9.00 + € 0,50 kos-
ten p.p.  Kinderen tot 12 jaar 50% kor-
ting.

Nieuwe cursussen 
bij Prana Yoga 
Studio
Woensdag 1 februari start er een 
speciale cursus: Yoga en hartcohe-
rentie. 

Zowel in de ochtend om 10.15 uur ( 15 
lessen) en ’s avonds om 21.00 uur. ( 10 
lessen). Er is geen speciale conditie 
voor nodig, wel de intentie om ook 
thuis te oefenen.

Om bij hevige emoties of stress ge-
makkelijk tot rust te komen is hartco-
herentie het meest doeltreffende mid-
del. Via een eenvoudige ademoefening 
wordt de aandacht uit het hoofd ge-
haald en wordt de aandacht naar het 
hart gebracht. 
Positief denken met je hersenen is zin-
vol, maar positief voelen vanuit je hart 
geeft een geweldige impuls aan de ge-
zondheid en aan effectief en creatief 
functioneren.
Bel voor verdere info of kijk op de 
website: Prana Yoga Studio, Corina 
van Dommelen. ’t Hofke 59, 5641 AJ 
Eindhoven. 040-2840430 & 06-2705 
5614.  www.pranayogastudio.nl

Lezing Heemkundekring De Drijehornick
Voor leden van De Drijehornick en andere belangstellenden zal Jos Swa-
nenberg op donderdag 19 januari een lezing houden over de dialecten van 
Noord-Brabant.
De lezing vangt aan met enkele alge-
mene verschillen en overeenkomsten 
tussen taal en dialect. Vervolgens 
wordt ingegaan op het Brabantse dia-
lectlandschap.

Brabantse dialecten zijn immers niet 
allemaal hetzelfde, in Nuenen en om-
geving spreekt men heel anders dan in 
Tilburg, Budel of Boxmeer. Wat zijn 

het precies voor kenmerken die dia-
lecten verschillend maken en waar ko-
men die verschillen eigenlijk vandaan?

Al meer dan honderd jaar constateren 
onderzoekers dat onze dialecten met 
uitsterven worden bedreigd. Al die 
tijd al waarschuwt men voor dialect-
verlies en taalschaamte. Anderzijds is 
er nog nooit zoveel in het dialect ge-

schreven en gezongen dan in de laat-
ste decennia. In hoeverre is onze moe-
dertaal in gevaar? 

Prof. dr. Jos Swanenberg is streektaal-
functionaris voor de provincie Noord-
Brabant en hoogleraar aan de Univer-
siteit van Tilburg.  

De lezing wordt gehouden in de Nue-
nense bibliotheek aan het Vincent van 
Goghplein. De toegang is gratis. Aan-
vang 20.00 uur. 

De Gerwense boekenmarkt
Drumfanfare Jong Leven organiseert voor de achttiende maal de , inmiddels 
bekende, boekenmarkt. De praktijk heeft bewezen dat de voorgaande mark-
ten in een duidelijke behoefte hebben voorzien. Op zondag 29 januari a.s. 
gaat deze boekenmarkt van start in ’t Huysven,.
Duizenden boeken heeft de drumfan-
fare weer verzameld, boeken van de 
meest uiteenlopende kwaliteit en in-
houd. Vele stalletjes staan in de diver-
se zalen geplaatst met daarop keurig 
gerangschikt het genre boeken zoals: 
kinderboeken, hobby- romans- detec-
tives, en nog vele soorten meer. In de 
goed verwarmende zalen kunt u op 
uw gemak uw keuzes maken, terwijl 
ook gebruik gemaakt kan worden van 
een kop koffie of frisdrank. 

Jong Leven kan met de opbrengst 
weer de benodigde middelen aan-
schaffen.
 
 Let op: 
De boekenmarkt wordt dit jaar gehou-
den in accommodatie ’t Huysven, de 
Huikert 35 te Gerwen. Op zondag 29 
januari a.s. is iedereen, vanaf 10.00 uur 
tot 15.00 uur van harte welkom. De 
toegang is gratis. Voor info: 06-510 
501 12 of 284 72 72.
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Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

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

Lokale Omroep Nuenen websiteredacteur om samen met redactieleden 6 u. per week in overleg 
 de website verder te ontwikkelen  (deel kan vanuit huis)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buurtbuscomité chauffeurs m/v  voor Buurtbus 460 (Nuenen - Son - Best)    een dagdeel is 3 – 3,5 u.
 met rijbewijs BE in overleg,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Dorpsboerderij Weverkeshof algemeen bestuurslid met uitvoerende taken v.w.b. evenementenorganisatie  in overleg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Woonbegeleidingscentrum een vrijwilliger die af en toe gezellige activiteiten onderneemt met cliënte,   in overleg
Nuenen 49 jr. (affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akkers   vrijwilligers voor boodschappenbegeleiding zaterdag van 10.30-11.30 u.
 ondersteuning warme maaltijden (za+ zo)  op verpleegafdeling van 12.00-14.00 u
 ondersteuning souper (alle dagen) op verpleegafdeling  van 16.30-18.00 u.
 Affiniteit met dementerenden gewenst. zondags 11.00-12.00 u.
 vrijwilliger voor bezorging maaltijden bij  aanleunwoningen de Akkers  oneven weken
 vrijwilliger voor de geestelijke verzorging (ondersteuning bij vieringen) oproepbasis
 begeleiding bij sjoel-activiteit (+ halen en brengen v. bewoners) maandagavond van 19.00-21.30 uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo v. Dijkhof begeleiden bridgeavonden (op dinsdag)  van 19.00-23.00 u.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt van de LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via i.borger@levgroep.nl

Oproep tot deelname 
“Amateurkunstprijs”
Al aan de slag met het maken van werk om mee te doen aan de Amateurkunst-
prijs Nuenen?
Ter gelegenheid van het 40-jarig be-
staan van het CAN in Nuenen organi-
seert Kunstencentrum CAN een wed-
strijd voor alle amateurkunstenaars 
van Nuenen. Het thema is: FEEST. We 
willen zo graag alle andere inwoners 
van Nuenen laten zien hoe veel ver-
schillende manieren er zijn om FEEST 
weer te geven.

Jury
Er is een publieksjury én een vakjury 
en er zijn in totaal 4 prijzen:
2 in de categorie jongeren 4 t/m 18 
jaar; 2 in de categorie volwassenen 18 
t/m 104 jaar

Wat, waar en wanneer
Iedereen kan meedoen, van 4 tot 104 
jaar. Maak een tekening, schildering, 
foto, collage of ander 2 

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen

Vincent van Goghstraat 37

Alles voor een
gezellig oud & nieuw

bi j Jan Linders Nuenen

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

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

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

EXTRA KOOPAVONDEN DINSDAG 27 T/M VRIJDAG 30 DECEMBE R

Kortingen tot wel 50% op wintercollectie 2011

SALE
OUDEJAARS OLIEBOLLEN PARTY

 

 

Start dinsdag 27 december om 11.00 uur

Bij aankoop vanaf

oliebollenpakket
cadeau

150,-

Bij aankoop vanaf

half oudejaarslot
met jackpot

300,-
cadeau

Bij aankoop vanaf

heel oudejaarslot
met jackpot

cadeau

500,-

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

*

Nuenenpolis.nu
Berg 39 | 5671 CA  Nuenen

Telefoon: (040) 219 84 44 | Email: info@nuenenpolis.nu

Ga naar www.nuenenpolis.nu

Zorgverzekering 
met korting!

Tot 10% voordeel op uw zorgpremie

Collectieve zorgverzekering van Delta Lloyd
•	 Voor iedereen een passende zorgverzekering
•	 Keuze uit een Natura- of Restitutiepolis
•	 Korting op de Restitutiepolis en alle aanvullingen
•	 Second opinion van een internationale specialist
•	 Meegroeiservice: uw polis is tussentijds aan te passen
•	 Online premies berekenen en verzekering afsluiten

Ga naar www.nuenenpolis.nu

Nuenenpolis.nu
Berg 39 | 5671 CA  Nuenen

Telefoon: (040) 219 84 44 | Email: info@nuenenpolis.nu

WWW.SANIPLE IN .NL

advies

gratis ontwerp

realisatie

sanitair

badmeubels

wand- & vloertegels 
natuursteen 

keramiek vloeren

SANIPLEIN BREIDT UIT!

wij werken met:

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

Saniplein B.V.
De Huufkes 19a

Nuenen
040 - 291 30 89 Badkamers & Tegelvloeren

 naar uw wens samengesteld

NIEUW
CV Ketels en 
onderhoud

aircosystemen

zonne-energie 
systemen

nieuwbouw en 
renovatie

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

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 11
5671 GW NUENEN

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

SALE-60%
Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

dimensionaal werk met het thema 
“Feest”. Afmeting van het werk 30x40 
cm. Inleveren van het werk op maan-
dag 6 februari tussen 18.00 en 20.00 
uur in het Klooster, Park 1 in Nuenen. 
Vermeld achter op het werk duidelijk 
je naam, adres en telefoonnummer 
vermelden. Voor informatie www.
stichtingcan.nl.

Thema de Gouden Eeuw groep 6/7 Crijnsschool

Uitreiking prijs C1000 
eindejaarsactie
In de laatste 2 weken van 2011 liep er een actie bij de C1000 Grimberg in 
Nuenen. Klanten konden in de “Ton van Ton” hun kassabon, (met naam en 
adres erop) deponeren, en zo meedingen naar een leuke prijs, een weekend/
midweek in een van de appartementen van Casaya-vakanties.nl in Winter-
berg.
Uit alle kassabonnen (het  waren er 
meer dan 600!) is een winnaar getrok-
ken. Afgelopen zaterdag is door Casa-
ya-vakanties.nl de prijs uitgereikt aan 
de gelukkige winnaars, de familie Vis-
ser uit Nuenen.
De door Casaya-vakanties.nl beschik-

baar gestelde prijs is met medewer-
king van Ton en Roland Grimberg via 
de ’Ton van Ton’  een leuk succes ge-
worden.
De familie Visser is erg verguld met 
deze hoofdprijs en kan niet wachten 
om af te reizen naar Winterberg.

De heer en mevrouw Visser (midden) nemen de cheque in ontvangst uit handen 
van Yolanda  en Annemarie  van Casaya vakanties en Roland Grimberg van 
C1000. Groep 6/7 op de Insp. J. Crijnsschool heeft gewerkt aan het thema De Gou-

den Eeuw. Met de dit jaar ingevoerde thematische methode Alles-in-1, heb-
ben de leerlingen op allerlei vlakken geleerd over deze periode. 

Ze hebben informatiefilmpjes geke-
ken, gelezen en gewerkt over deze tijd, 
waarin het goed ging met de handel in 
Nederland. 
Als afsluiting van het project heeft de 
klas een toneelstuk opgevoerd in de 
Thérèsezaal. Het stuk ging over een 
groepje kinderen die met hun juf en 
meester een museum gaan bezoeken 
over de Gouden Eeuw, maar de gids 
komt niet opdagen. Dan stapt schilder 
Rembrandt uit het schilderij en neemt 
de kinderen mee met een tocht door 
de Gouden Eeuw.
Allerlei figuren uit de Gouden Eeuw 
stapten uit het schilderij en vertelden 
hun stukje geschiedenis aan de kinde-
ren en ouders in het publiek. Zo kwa-
men ze bijvoorbeeld Hugo de Groot, 
Michiel de Ruyter en slaven tegen. En 
hebben ze het Wilhelmus gezongen 
met Willem van Oranje. 
Soms was het ook spannend, want er 
was storm op het VOC schip en er was 
een gevecht met piraten. Knap gedaan 
door Jerle, die voor het geluid zorgde.
Na weken oefenen van de scènes, 

knutselen aan de decorstukken en zor-
gen voor de juiste kleding, mochten 
ouders, opa’s en oma’s, broertjes en 

zusjes komen kijken en luisteren naar 
dit spektakelstuk. Het publiek, maar 
zeker ook de spelers hebben genoten 
van de voorstelling. Naast informatie 
over de Gouden Eeuw, hebben de kin-
deren ook veel geleerd over toneelspe-
len en heel goed samengewerkt.

Filips II en Hertog Alva, en op de achtergrond De Watergeuzen van De Gouden Eeuw.

*** NIEUW IN NUENEN ***
Kant en klare 

warme Indonesische maaltijden 
en snacks kunt u nu afhalen bij 

TOKO INDONESIA
Op ons adres: 

Europalaan 16 in Nuenen
Telefonisch bestellen gaat natuurlijk ook op

Telefoonnummer 040 - 287 01 25.

Wij zijn geopend op maandag t/m donderdag 
van 16.00 – 19.00 uur.

Wij hopen u te mogen verwelkomen.
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

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

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

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

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

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

KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUUrSTeeN - grAfwerKSPeCIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

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

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

kerkberichten

Uit d’n hoek…
Met menselijke 
  betrokkenheid

Uitvaarthuis: Emopad 56, Geldrop

Tel. 040-7808000

www.uitvaartzorgnuenen.nl

In nevelen verdween een leven
Zo gul beschenen door de zon
Langzaam is het weggedreven
Terug naar waar het ooit begon

De vele kaarten, de lieve woorden, alsmede uw betrokkenheid en  
aanwezigheid bij de uitvaart en crematie van mijn man, ons pap en opa

Jan Schafrat
zijn voor ons een hele grote troost en geweldige steun.  
Hiervoor onze oprechte dank.

Nuenen, januari 2012 

Riek Schafrat-Verkuijlen, kinderen en kleinkinderen 

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag  21 januari, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, muzikale omlijsting, 
voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag  22 januari, 9.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar; 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, stilteviering, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zondag 22 januari 11.00 uur: Ben en 
Adrie van der Wielen-Karremans; Jan 
van der Heijden (vanwege verjaardag); 
Frits Meulendijk; Harry van der Vel-
den; Overleden ouders Duijmelinck-
Bollen; Tiny Noga-Vos; Harry Vrij-
hoeven.

Mededelingen
In de parochie zijn gedoopt: Loïs van 
de Kerkhof, de Beekse Tuin 40; Koen 
van Gerwen, Nuenderbeekselaan 73. 
Wij wensen de families van harte pro-
ficiat en veel geluk.

Gezinsviering H. Clemenskerk
"Brood delen aan tafel”
Kom luisteren naar de verhalen over 
brood en kom het brood delen. Zater-
dag 14 januari 2012 om 18.30 uur. Mu-
zikale omlijsting: Het kinderkoor.

Voorbereiding 
Viering Wereldgebedsdag
Voor de viering op 2 maart hebben 
vrouwen uit Maleisië de orde van 
dienst aangereikt. Er wordt dan om 
15.00 uur deze orde van dienst ge-
bruikt in een viering die in de kapel in 
De Akkers gehouden wordt. Wilt u 
meedoen door lezing, muziek of zang? 
Geef u dan op bij Dieuwertje Kaper, 
040 - 36 83 778 of d.kaper@onsnet.nu. 

De Regenboog Nuenen 
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 22 januari, 10.00 uur. Voor-
ganger: ds. M. van den Beld uit Vught. 
Voor de kinderen is er een neven-
dienst. De collecte is voor de Stichting 
Leergeld Nuenen. Elke donderdag is 
er van 10.00 uur tot 12.00 uur Open 
Huis. 

Thema-avond “bijna-dood ervaring”
Er wordt gekeken naar een documen-
taire die verscheen bij het boek ‘Einde-
loos bewustzijn’ van Pim van Lommel. 
Commentaar wordt gegeven door o.a. 
Raymond Moody (psycholoog, filo-
soof en schrijver van ‘Life after death’) 

en Pim van Lommel zelf. Kerkelijk 
Centrum De Regenboog, Sportlaan 5, 
25 januari van 20.00 uur – 22.00 uur.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 januari, 9.30 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor F. Groot.

Misintenties
Jan Kluijtmans; Jan Teunisse; voor een 
zware operatie en spoedig herstel.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zondag 22  januari, 11:00 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor, voorgan-
ger pastor S. Kuipers.

Misintenties
Jan de Louw; Ad Raaijmakers; Overle-
den familie Raaijmakers.
 
Mededeling
Deze week start de landelijke actie 
Kerkbalans. De opbrengst is voor uw 
eigen parochie. Binnenkort ontvangt 
u daarvoor een acceptgirokaart in de 
brievenbus.

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 19 januari: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 20 januari: 7.15 uur Heilige 
Mis. 
Zaterdag 21 januari: 8.30 uur Heilige 
Mis.
Zondag 22 januari: 3e zondag na Drie-
koningen, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 23 januari en dinsdag 24 ja-
nuari: 18.30 uur Heilige Mis; woens-
dag 25 januari: 7.15 uur Heilige Mis.

In Memoriam Ad Raaijmakers
 
In een tijdsbestek van nog geen veertien dagen heeft het Heilig Kruisgilde 
twee van haar Gildebroeders naar hun laatste rustplaats moeten begelei-
den. Was de een bijna 65 jaar Gildebroeder, Ad was dat nog geen vier jaar. 

Tijdens het kermisschieten was de 
kennis over wapenbeheer en de ama-
teur schietsport al opgevallen. Omdat 
het gildeschieten aan steeds strengere 
regels gebonden is werd aan Ad het 
verzoek gedaan om Gildebroeder te 
worden en voor het Gilde het geweer-
schieten te organiseren. Ad wilde        
dit wel doen en niet zonder succes 
want reeds 12 Gildebroeders beoefe-
nen thans het geweerschieten. Sinds 
2008 is Ad Gildebroeder en in 2010 
wist hij zich tot koning te schieten, iets 
waar hij bijzonder trots op was en hij 

vervulde samen met zijn Ria met groot 
elan het koningschap. Traditie ge-
trouw schenkt de koning na zijn eerste 
koningsjaar op de teerdag een zilveren 
schild aan het gilde dat dan op de ko-
ningsmantel gedragen wordt. De ziek-
te die Ad voor de tweede keer getrof-
fen had was van een dusdanige aard, 
dat hij dat niet meer zou beleven. Op 
zondag 11 sept.  heeft Ad in het bijzijn 
van zijn familie en een volledig geüni-
formeerd Gilde zijn koningsschild 
aangeboden en tot grote verrassing   
bood Ad het Gilde een nieuwe schuts-
boom aan, waarop jaarlijks dan een re-
serve koning geschoten kan worden. 
Als agrariër was Ad sterk verbonden 
met de natuur en had deze een bijzon-
dere plek bij hem. Ad was ruim 20   
jaar voorzitter Samenwerkingsver-
bond Nuenen’s Wildbeheer. En had als 
zodanig contacten met S B N L. de 
Agrarische Natuur Vereniging Nue-
nens Broek, De Dassenwerkgroep, De 
Reewildvereniging en KNJV. Als voor-
zitter was hij vooral betrokken bij de 
schoonmaakdagen, wildbeheerplan-
nen en voorlichting en de jaarlijkse 
contactdag bij het Gilde. De Dag van 
het Nuenens Landschap was een groot 
succes en daarbij mocht hij de KNJV 
Wisseltrofee in ontvangst nemen. Een 
prijs die wordt uitgereikt aan de Wild-
eenheid die zich bijzonder verdienste-
lijk heeft gemaakt.  We verliezen in Ad 
een betrokken en meelevend mens, 
die oog had voor mens natuur en sa-
menleving. We wensen Ria en de fa-
milie veel sterkte toe.Ad Raaijmakers

Provinciaal

Eigenlijk moest deze column gaan over het plan van de Zuid-Hollandse Com-
missaris van de koningin Jan Fransen om Zuid-Holland, Zeeland en West-Bra-
bant tot één zuidelijke Randstadprovincie samen te voegen. Zijn Brabantse 
collega Wim van de Donk reageerde afwijzend. On-Brabants recht voor z’n 
raap zei hij wat hij ervan vond. Ik betrapte mezelf erop dat ik dacht: mooi. 
Goed gezegd. Want van dat soort plannen moet ik natuurlijk niks hebben. 
Doe het goed of doe het niet. Minder Nederland, meer regio.
 Totdat we zaterdagavond terug reden van een heerlijk familiedagje 
Winter Efteling. Nagenietend reed ik op de A58 richting Eindhoven. Op de ra-
dio, net na Tilburg en rond half negen, hoorde ik een voor mij onbekend num-
mer. Het maakte meteen indruk met die echoënde gitaar. Omdat ik de afkon-
diging niet kon verstaan, probeerde ik een stukje tekst te onthouden. Dan 
kun je het op internet vaak zo vinden. Achter het stuur herhaalde ik dus een 
tijdje de woorden: first train, first one out. Zo iets was het. Via Google kwam ik 
de volledige tekst tegen. De artiest was Fink, het nummer heette If only. Dat 
combineerde ik weer met het programma dat ik op dat moment op de radio 
luisterde, Noorderslag op 3FM. Chagall, een Nederlandse zangeres, bleek de 
uitvoerende van het nummer. En het mooiste is: mijn dochter kan er betove-
rend mooi op dansen. Het provinciaal geneuzel was ik al lang vergeten.

Edwin Coolen

Kunstwerken bij PCN
Pak je favoriete jeugdboek uit de kast, lees het van begin tot eind en kies je favo-
riete zin. Gebruik deze zin vervolgens om een kunstwerk te maken. Met die op-
dracht gingen leerlingen van Pleincollege Nuenen afgelopen weken aan de slag 
onder begeleiding van kunstenaar Ine van de Ven. Achterliggende gedachte van 
de opdracht is het verbeteren van de leesvaardigheid. Op de open dag van Plein-
college Nuenen komende zaterdag zijn de kunstwerken te bewonderen in de 
daarvoor ingerichte Lichtstraat op de eerste verdieping.  

De Lichtstraat met kunstwerken van leerlingen PCN

Country dansen in 
Mariahout
Ook in 2012 bent u weer van harte 
welkom op de maandelijkse Coun-
try Dance Party. Zaterdagavond 21 
januari gaat het weer van start in de 
zaal van het Buurthuis in Maria-
hout.

Vooraf verzorgt de Stichting Country 
Dance Foundation een miniworkshop 
zodat ieder weer een nieuwe dans kan 
leren. Line- en partnerdansen met de 
nadruk op echte country, keurig ach-
ter elkaar gezet door onze eigen Coun-
try-DJ Henk. 

Aanvang is 19.30 uur en de toegang is 
€ 2,- per persoon. Zaterdagavond 21 
januari bij The Black Longhorn: 
Buurthuis, Bernadettestraat 43, Ma-
riahout. Info: 0499-422088. www.
blacklonghorn.nl of email: info@
blacklonghorn.nl.

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat 
toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze mama en oma

fransje Ahuis-Philippa
francisca Joanna Maria

echtgenote van

Joop Ahuis † 

Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar.

    Dirk en Jane
    Maya en Rob
    Nico
   
    Jan-Willem en Deborah
   
    Peter en Elise
    Tim
    Max
   
13 januari 2012

De uitvaartdienst zal plaats vinden op vrijdag 20 januari om 11.30 uur in 
parochiekerk H. Clemens aan het Park 53 te 5671 GC Nuenen, waarna om 
13.15 uur de crematieplechtigheid volgt in de aula van crematorium  Hee-
ze, Somerenseweg 120, 5591 TN.
Samenkomst in de kerk, er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de 
kerk en het crematorium.
Onze mama is overgebracht naar het rouwcentrum van Dela, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven, alwaar geen rouwbezoek.
Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ontvangen, gelieve deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen.



LINDEBLAADJES

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV-  en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774

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

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

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

Feestje? Huur: Statafels   
€ 4,-; Barkruk €  1,25; Ka-
raoke €  35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, 
telefoon 0492-510855 of 
06-27175412. website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

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

v E R R A S S E N D 
k o M p L E E t !        
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

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

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

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

p r i n t  e n  d r u k

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

  Posters                  Flyers          Visitekaartjes        Canvasprints        Kaarten

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

Boekjes

Briefpapier

Brochures full colour

CAD prints/Bouwtekeningen

Enveloppen

Flyers

Kaarten

Posters & Canvas A3 tot A0

Prints Kleur & Zwartwit

Visitekaartjes

Web to Print artikelen Web to Print 

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

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 verlo-
ren gaan. Laat uw dierbare 
herinneringen nú professi-
oneel 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 gelezen in 
het FD! Glad gezicht, vriende-
lijker, meer succes   en meer 
aandacht! Professionele be-
handeling door erkend cos-
metisch arts (3 feb.)  INSTI-
TUUT ZILVERSCHOON  Berg 
51  Nuenen 040-2300025.

LASt vAN ovERBEhA-
RING? Permanent ontharen, 
nu beginnen voor het beste 
resultaat  in de zomer! Ver-
goeding door ziektekosten-
verzekeraar mogelijk. INSTI-
TUUT ZILVERSCHOON  Berg 
51 Nuenen 040-2300025. 
www.instituutzilverschoon.nl

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.

C L E A N  S E R v I C E 
NuENEN. - Gevelreini-
ging - Schoorsteenrenovatie 
- Voegrenovatie - Impreg-
nering.  Vrijblijvende offerte. 
06-23703691/ 040-2832957.

ZEER GoED (BLIJ-
vEND) tEhuIS GE-
ZoCht voor ‘n lieve en 
vrolijke kruising Tibetaan-
se Terrier / Cocker Spaniel. 
5 mndn oud, reu. Vanwege 
meerdere tehuizen is hij 
onzeker en onrustig ge-
worden, daardoor moet 
hij nog alles leren. Degene 
die hem ‘n warme mand 
voor ‘t leven wil geven en 
er tijd, geduld en energie in 
wil steken kan bellen naar: 
06-34210359.

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

Bent u op zoek naar een 
tegelzetter voor het vak-
kundig betegelen van uw 
badkamer, toilet, keuken of 
vloeren. Dan bent u bij ons 
aan het juiste adres. Neem 
vrijblijvend contact op 
voor informatie of advies. 
Vito/Marmolucido. 06-
16427785 / 040-2574482. 
info@marmolucido.nl

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

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

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

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

Leven vanuit vrijheid. 
Praktijk voor persoon-
lijke bewustwording. Liz 
Schouten. 040-2906060. 
www.hoger-bewustzijn.nl

Biedt zich aan: Ver-
pleegkundige voor zorg 
en/of gezelschap. Eén of 
meerdere dagdelen per 
week. In bezit van rijbewijs. 
Graag bellen 06-23150211.

Winterbanden Vredestein 
snowtrack2 205/ 55/ R16 
91H-M&S. Inclusief velgen. 
Nuenen. 040-2835634.

AAnhAng
wAgens

verhuur - verkoop
onderhoud

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

GEfELICItEERD! Op 
16 januari 2012 is onze 
zoon Maarten Laeven af-
gestudeerd als MSc aan 
de TUE Eindhoven, facul-
teit werktuigbouwkunde, 
op de thesis LoCarb50+, a 
highly efficient, low emissi-
ons diesel engine. Maarten 
proficiat van Jo & Ingrid 
Laeven-Laval.

Het NOAB-lid in uw regio is:

   Wij verzorgen voor
   het Midden- en Kleinbedrijf:

• Administraties
   (snelle afwikkeling kwartaalcijfers)
• Jaarrekeningen
• Alle fiscale aangiften
    en fiscale adviezen
• Ondernemersplannen, prognoses
    en economische adviezen
• Loonadministratie

WIJ ZOEKEN EEN GEVORDERD /ERVAREN
MEDEWERKER FINANCIELE ADMINISTRATIE

Ons bedrijf
Administratie- en Advieskantoor J. van de Winkel B.V. te Geldrop is gespecialiseerd 
in administratieve dienstverlening, belastingadvies en loonadministratie voor 
voornamelijk het midden- en kleinbedrijf. 
Voor nadere informatie zie: www.jvandewinkel.nl.    

Onze filosofie 
Persoonlijk en regelmatig cliëntencontact staan bij ons kantoor hoog in het vaandel, 
zodat wij goed op de hoogte blijven van de wensen van de cliënt. De kwaliteit van 
onze dienstverlening proberen wij steeds zoveel mogelijk te optimaliseren. Tevens 
hebben wij een nauwe verbondenheid met accountants- en belastingadvieskantoor 
Koenen en Co.

Onze kandidaat, functie-eisen en werkzaamheden
Wij zoeken een gevorderd c.q. ervaren medewerker met een afgeronde opleiding op 
minimaal Mbo-niveau, richting bedrijfseconomie / accountancy en een relevante 
werkervaring van minimaal 5 jaar. In deze functie zul je zelfstandig administraties 
van diverse cliënten verwerken dan wel controleren, de BTW-aangiften verzorgen, 
jaarrekeningen samenstellen en medeverantwoordelijk zijn voor de interne 
automatisering. Ervaring met software als Snelstart, Primaccount, Infine en M.S. 
Office is een pré. Verder verwachten wij dat je een echte teamspeler bent en 
communicatief vaardig.

Ons aanbod
Voor deze uitdagende functie kun je rekenen op uitstekende primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Ons kantoor kenmerkt zich door een informele werksfeer en 
zeer prettige werkomstandigheden. 

Jouw reactie
Jouw reactie, schriftelijk of per mail, kun je richten aan de directie van ons bedrijf. 
Voor nadere informatie betreffende de functie kun je contact opnemen met de heer 
C. Ekas, bereikbaar op het vermelde telefoonnummer of e-mail: 
cekas@jvandewinkel.nl

Emopad 70 - 5663 PB Geldrop
Postbus 58 - 5660 AB Geldrop
Telefoon (040) 285 89 00 
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl
Internet: www.jvandewinkel.nl

Internationale uitgaven over o.a.:

kunst en antiek, interieur, verzamel-
objecten, uurwerken, speelgoed, 
poppen en poppenhuizen, populaire 
muziek, creatieve hobby’s, textiel en 
mode, handwerktechnieken, patchwork 
en quilten, sieraden, keramiek, glas, 
vervoermiddelen, hout, metaal-
bewerking, modelbouw, architectuur, 
gra�ica, circus, kermis en meer.

Deze collectie wordt geplaatst in de 
ruimte van de wenskaarten en 
tijdschriften en die verhuizen naar de 
boekenafdeling.

De werkzaamheden voor de nieuwe 
inrichting zijn in volle gang en brengen 
mogelijk wat ongemak voor u mee. 
Begin februari zal de winkel over-
zichtelijk zijn ingericht.

Wij nodigen u uit de nieuwe aanwin-
sten spoedig te komen bekijken.

U blijft, zoals altijd, van harte welkom.

Onze boekhandel in Nuenen wordt
uitgebreid met een unieke collectie

Brabant homeopa-
thie. Tijd voor aandacht. 
Voor iedereen, jong en 
oud. Voor elke klacht, fy-
siek en emotioneel. www.
brabanthomeopathie.nl 
De Zandschel 30, Nuenen. 
Tel 040-7873630.
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Bridge

Korfbal

Zwemmen

P r o g r a m m a
Voetbal

RKSV NueNeN 
Zondag 22 januari
Nuenen 1 – Dongen 1 .................... 14.30
N.Woensel 3 - Nuenen 4 ................ 14.30
Nuenen 5 – Bergeijk 4  ................... 12.00
Nuenen DA1 – WODAN DA1  .... 14.00

RKVV NedeRwetteN
Zondag 22 januari
Vriendschappelijk:
Nederwetten 1 - EMK 1  ................ 13.00
Nederwetten 2 - EMK 2  ................ 11.00
Nederwetten Da 1 - Nijnsel Da3  . 10.30

KoRfbal

NKV NueNeN
Zondag 22 januari
Keizer Karel 1 – NKV 1.................. 14.30

ZaalVoetbal
Zaterdag 21 januari 2012 
Gipsy Boys - Café Rene .................  18.30 
Autobedrijf vd Heijden 
           - Heintze / Sporthuis Zuid .. 19.10 
Café Rene 
          - v Egdom Security  ............... 19.50
Heintze / Sporthuis Zuid 
          - Klezie Boys ........................... 20.30
Gipsy Boys - v Egdom Security ...  21.10
Autobedrijf vd Heijden 
         - Klezie Boys ............................ 21.50  

Kringkampioenen bij 
Ponyclub Prins Willem alexander
De afgelopen maanden streden de ruiters en amazones van Ponyclub Prins 
Willem alexander voor de Indoor Kampioenschappen Kring Eindhoven 
dressuur en springen. En dat leverde de nodige kampioenen op.

NKV - oJC ’98  13-6
 
rond etenstijd moest NKV afgelopen zondag aantreden tegen het aan de 
onderkant meedraaiende oJC ’98. In een nieuw shirt met nieuwe sponsors 
liet NKV zien dat ze in de hoogste regionen van de 3e klasse spelen.
 NKV begon sterk. De eerste aanvallen 
waren lang en er waren kansen zat. In 
het begin werden deze dan ook nog 
wel eens benut, maar al snel liet NKV 
het zeil vieren. De kansen waren er 
nog steeds, maar de scherpte om deze 
om te zetten in doelpunten, mistte. 
OJC ’98 liet aan de andere kant zien 
dat ze al helemaal niet over voldoende 
echte aanvallers beschikten om NKV 
voorbij te kunnen streven. De eerste 
helft eindigde dan ook in een schame-
le ruststand van 6 - 4.
 
In de tweede helft was het spel over-
wicht beter. NKV begon haar voor-
sprong gestaag uit te bouwen, terwijl 

OJC ’98 achterbleef in de score. Mooie 
combinaties en een sterk spelende 
Wim van de Heiden onder de paal 
maakte dat NKV duidelijk meer ple-
zier had in de wedstrijd dan OJC ’98. 
Ook Koen van Diepen heeft met 
meerdere simpel uitziende afstand-
schoten laten zien waarom hij in het 
eerste team van NKV staat. Dit alles 
resulteerde in een eindstand van 13 -6. 
 
Volgende week moet NKV afreizen 
naar Nijmegen om tegen het, weder-
om onderin de poule meedraaiende, 
Keizer Karel te spelen. Deze wedstrijd 
zal om 14.30 u gespeeld worden in 
sporthal Meijhorst.

Op 8 januari vond de laatste selectie-
wedstrijd springen in St. Oedenrode 
plaats. De ponyclub heeft op dit mo-
ment veel springruiters en daardoor 
ook veel kanshebbers voor een titel. 
En die verwachting bleef niet uit. 
Maar liefst 4 ruiters sleepten de titel 
kringkampioen in de wacht: Romy 
Hertogs (klasse EB), Kimberly Peter 
(klasse DZ), Bram van Heijst (klasse 
DL) en Teddy v.d. Rijt (klasse DZZ). 
Kirsten Kreemers werd reserve-kam-
pioen in de klasse ABL.

Afgelopen weekend was het de beurt 
aan de dressuurruiters. In een span-
nende wedstrijdstrijd bij Ruitersport-
centrum Meulendijks bemachtigden 
de Nuenense ruiters de titel in maar 
liefst 6 rubrieken. Laura van Gennip 

(klasse AL2 en CL1), Chanoe v.d. Heij-
den (klasse BB), Maxim Okhuisen 
(klasse CB) en Judith van Gennip 
(klasse DM1 en DM2). Reservekampi-
oenen: Iris Liefbroer (klasse BL1), Eva 
Wilmink (klasse EM1) en Laura Visa-
rius (klasse EM2). 

Bovengenoemde ruiters en amazones 
plaatsten zich met deze overwinnin-
gen voor de Brabantse KNHS Indoor 
Kampioenschappen in Schijndel. Ge-
selecteerd zijn verder ook
Iris Liefbroer (dressuur klasse DM1 
en springen klasse DL), Max v.d. Rijt 
(springen klasse DL) en Teddy v.d. Rijt 
(klasse DZZ). 
Op 4 en 5 februari komen de dres-
suurruiters aan de start en op 11 en 12 
februari de springruiters.

Paardensport

Knappe tweede 
plaats voor aylin 
Nederlof 
Afgelopen week heeft Aylin Nederlof 
deelgenomen aan de Heiko Fischer 
Pokal Kunstijsschaatsen in Stuttgart. 
Ze kwam uit in de categorie Novice 
U17 ( onder de 17 jaar). Na de korte 
kür op vrijdag stond ze op een nette 2e 
plaats net een paar tienden achter 
nummer 1. Een dag later behaalde Ay-
lin met een mooie lange kür een 1e 
plaats. Voor de 1e plaats kwam ze net 
0,2 punten te kort. Ondanks dat kijkt 
Aylin toch terug op een mooi toer-
nooi.

Aylin Nederlof tijdens de korte kür in 
Stuttgart.

Bij de Brabantse Winter Kampioenschappen in zwembad de Stok in Roosendaal 
hebben de zwemmers van Z&PV Nuenen 32 medailles gehaald. 

Zwembad Nuenen 
40 jaar
In de jaren 70 van de vorige eeuw 
rezen de zwembaden als padden-
stoelen uit de grond. Bijna elke 
gemeente kreeg zijn  eigen zwem-
bad en zo ook Nuenen. In 1972 werd 
het zwembad Nuenen aan de Sport-
laan in gebruik genomen en werd 
toen het Sportfondfondsenbad 
Nuenen. 

De officiële opening was weliswaar in 
september maar al eerder in het jaar 
werd het zwembad in gebruik geno-
men. Burgemeester Smits van Ooijen 
verrichtte destijds de openingshan- 
deling. Een toegangskaartje was toen 
voor volwassenen fl.1,75 oftewel                  
€ 0,80 en de kinderen betaalden € 0,60. 
In 1988 werd het zwembad geprivati-
seerd door Laco international en 
kreeg de naam Drietip. Het feit dat het 
zwembad 40 jaar bestaat wil men 
groots gaan vieren. In week 16 van 16 
t/m 22 april zal de feestweek zijn met 
een afsluiting op 27 april met een 
grootse feestavond met vele optredens 
van plaatselijke artiesten. Er zal in 
april een galerij van oude foto’s te zien 
zijn door het gehele complex. De Drie-
tip is nu op zoek naar oude abonne-
menten, oude foto’s en oude diplo-
ma’s. Degene, die het oudste 
abonnement of het oudste diploma 
kan tonen zal een leuke prijs beschik-
baar gesteld worden. U kunt contact 
opnemen met Bert Mickers op 040-
2832970 of via b.mickers@laco.eu . 

Indoor Triathlon in De Drietip
op zaterdagmiddag 4 februari zal om 14.30 uur in sportcentrum “De Drie-
tip” de eerste landelijke Indoor Triathlon in Nuenen van start gaan. alle 
drie de onderdelen worden afgewerkt in het zwembad en de fitnessruimte 
van het sportcentrum gelegen aan de Sportlaan in Nuenen.
Ze zullen starten met startgroepen 
van maximaal 10 atleten. Er wordt 14 
minuten gezwommen in het zwembad 
waarna ze 15 minuten rust hebben. 
Hierna wordt er 14 minuten gefietst 
op een hometrainer waarna wederom 
15 minuten rust. Aansluitend wordt er 
nog 14 minuten hard gelopen op de 
loopband.
Dit  is vooral een mooie gelegenheid 
voor allen die altijd al aan een triath-
lon hebben willen deelnemen maar 
het te ver of te zwaar vonden. Natuur-
lijk ook omdat de onderdelen met tus-
senposes worden afgewerkt. Nog niet 
overtuigd, loop dan eens gezellig bin-
nen op zaterdagmiddag 4 februari 
vanaf 14.30 uur in sportcentrum “De 
Drietip” te Nuenen. 

De organisatie van dit evenement ligt 

in handen van organisatie “Triathlon 
Nuenen“. Iedereen vanaf 10 jaar en in 
het bezit van minimaal zwemdiploma 
A kan hier aan deelnemen. Inschrijven 
kan tot woensdag 1 februari via de 
website  www.triathlonnuenen.nl/in-
door 
    

Van goghdrive in Het Klooster
Bridge Club Nuenen organiseert op zaterdag 10 maart 2012 voor de 29ste 
keer het Van gogh toernooi. Dit gezellige toernooi, waaraan zowel begin-
nende bridgers als gevorderden kunnen deelnemen, wordt gespeeld in Het 
Klooster, Park 1, Nuenen.
Er kunnen maximaal 84 paren aan 
deelnemen. ’s-Morgens spelen erva-
ren en minder ervaren spelers door el-
kaar om zich te plaatsen voor de mid-
dagzitting. De spelers met de hoogste 
scores gaan dan naar groep A en dege-
nen die het laagst gescoord hebben, 
komen in de laagste groep terecht. Het 
leuke hieraan is dat ook de wat minder 
ervaren spelers een kans hebben op 
een prijs, want in alle groepen vallen 
‘s- middags prijzen. Het Klooster ver-
zorgt een lunchpakket voor € 8,50 per 
persoon.

Aanmelden kan nog, het  liefst per e-
mail bij hannie.munnik@onsnet.nu 
met vermelding van de namen van het 
paar en uw adres.
Aanvang om 09.30 uur, aanwezig ui-
terlijk 09.15 uur.
Na overmaking van € 25,- per paar 
bent u verzekerd van een plaats. Wilt 
u gebruik maken van de lunch dan 
maakt u daarvoor € 8,50 per persoon 

over. Bankrekening 13.74.12.096 t.n.v. 
Bridge Club Nuenen, Van Goghdrive 
plus de namen van het paar dat wil 
spelen. Het verschuldigde bedrag 
dient uiterlijk 3 maart 2012 door de 
organisatie te zijn ontvangen. De be-
vestiging kunt u vanaf 5 maart ver-
wachten.  Komt uw inschrijving bin-
nen nadat het maximale aantal 
deelnemers is bereikt, dan wordt het 
bedrag meteen geretourneerd.

Voor vragen kunt u bellen met Hannie 
Munnik tel. 040-2837119 of Bart Rij-
nen tel. 040-2834515.

Popping en Locking

Nieuwe dansvormen voor jongeren 
bij Kunstencentrum CaN
Jing Wang uit Eindhoven is een nieuwe docent dans bij Kunstencentrum 
CaN. Hij is een zeer ervaren standup danser en -docent met specialisatie in 
dansstijl Popping en Locking. Hij is een expressieve danser die graag explo-
reert en creatief om gaat met bewegingen en muziek. Zijn uitdaging en doel 
is het opleiden, stimuleren en inspireren van dansers. 
op maandag 6 februari van 19.00-20.00 uur zal hij in het Klooster een 
proefles geven voor jongeren van 10-15 jaar.  
Popping en Locking zijn twee ver-
schillende dansstijlen die oorspronke-
lijk zijn ontstaan in Amerika, eind      
jaren 60 en begin 70. Beide stijlen be-
horen tot de  dansstroming die Funk 
styles wordt genoemd, deze wordt 
weer geassocieerd met hiphop. Zoals 
de naam ook al zegt zijn deze dansstij-
len ontstaan aan de hand van  Funk 
muziek. Je kan dan denken aan  mu-
ziekartiesten zoals James Brown en la-
ter Michael Jackson.
 
Locking:
De stijl Locking is gebaseerd op het 
concept van de "locking" beweging, 
dit heeft voornamelijk te maken met 
het snel stoppen van een bepaalde be-
weging en daarmee je beweging in 
verschillende posities op slot te zetten, 
vast houden van die posities en daarna 
weer door te gaan met bewegen. De 
bewegingen zijn vaak groot en over-
dreven, zeer ritmisch en strak met de 
muziek. Locking is een dansstijl met 
een hoge "entertainment" gehalte,  er choreografieën met daarbij behoren-

de oefeningen.   

Jing Wang, nieuwe docent dans bij 
CAN met specialisatie in dansstijl 
Popping en Locking.

vindt regelmatig interactie plaats met 
publiek door te lachen waarvan vele 
bewegingen van nature komisch erva-
ren worden. 
 
Popping: 
De stijl Popping is hoofdzakelijk geba-
seerd op de techniek van het snel            
samentrekken en ontspannen van       
spieren aan het lichaam waardoor tril-
lingen ontstaan die een illusie effect 
teweeg brengen. Die techniek wordt 
genoemd als een "pop" of een "hit" en 
wordt toegepast op het ritme van mu-
ziek in combinatie met verschillende 
bewegingen en poses. Popping wordt 
ook gebruikt als een overkoepelende 
term die verwijst naar een groep van 
nauw verwante illusionaire dansstijlen 
en technieken die gecombineerd wor-
den met popping voor het creëren van 
een meer gevarieerde presentatie. 
 
Inmiddels zijn beide dansstijlen dus-
danig doorontwikkeld waar vele dan-
sers uit zijn voortgevloeid die allen 
deel uitmaken van een zogenaamde 
"scene", de sociale kant van de dans. 
Net zoals andere dansstijlen van hip-
hop worden ook deze  beide dansstij-
len beoefend aan de hand van zowel 
choreografie als improvisatie, of free-
style. Het freestylen is met name be-
kend geworden door de zogehete "bat-
tles" waar dansers tegen elkaar strijden 
door middel van interactie met andere 
deelnemers en toeschouwers onder 
begeleiding van muziek. 
In de cursus bij Kunstencentrum CAN 
zullen beide stijlen aan bod komen, 
waarin de basistechnieken en stijlen 
zullen worden behandeld door middel 
van  het aanleren en uitvoeren  van 



www.stedelijkcollege.nl

OPEN DAGEN 2012

Leuk dat je komt!

Ma

Di

Wo

Ma

Di

Wo

Vr

Za

Za

Voor locatie Avignonlaan 
ook het hele jaar op afspraak.

Vooraanmelding LWOO? 
Kijk op onze website voor data en tijden.

Avignonlaan
28 januari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur

Aanmelding 1e leerjaar 2012-2013

12 maart 2012 van 17.00 tot 21.00 uur

13 maart 2012 van 17.00 tot 21.00 uur

14 maart 2012 van 13.00 tot 16.00 uur

Henegouwenlaan
27 januari 2012 van 18.30 tot 21.00 uur

28 januari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur

Aanmelding 1e leerjaar 2012-2013

12 maart 2012 van 19.00 tot 21.00 uur

13 maart 2012 van 19.00 tot 21.00 uur

     14 maart 2012 van 14.00 tot 16.00 uur

BerkenBos 6 • 5672 Ak nuenen • tel. 040-2831200 • fAx 040-2836055
e-mAil: drij.mes@iAe.nl • WeBsite: WWW.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Posters / Leaflets
 • Flyers / Brochures
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk

       Duivendijk 5c - Nuenen
tel 040 284 07 19 - www.cycletrend.nl


	RdL wk3 2012
	VP 03
	Gemeente wk3
	Adv kersvers STEUN
	Adv Vogels FC
	Tekst gemeente 2 03
	Adv Burgh FC
	Tekst nieuws met zaken 03
	Adv C1000 FC
	Tekst carnaval 03
	Adv Sint joris FC
	Tekst meer dan 25 jaar
	Tekst MARILOT 03
	Tekst kerk 03
	Lindeblaadjes 03
	Tekst sport 03
	Adv Cycle AP FC




