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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Dokter A. Nederstigt
is i.v.m. vakantie afwezig

van 6 t/m 10 februari
Telefoon 040-2951030

 

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

Tulpen 
diverse kleuren 

uit eigen kwekerij
Wij zijn bereikbaar 
via de Helsestraat

 

Joeri van Hout 
nieuwe  
afdelingschef 
politie

Van der Stappen 
uitvaartverzorging: 
Al meer dan 90 jaar 
een begrip

Ameezing   
Carnaval zoekt 
zangers en   
zangeressenD
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GLASZETTER

Al meer dan 35 jaar
u vertrouwd adres voor

alles op het gebied van glas.
 

Renovatie • Nieuwbouw
Herstel • Spiegels • Decoratie

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

info@glasbedrijfsmits.nl
www.glasbedrijfsmits.nl

INVAKWERK     GLASWERK

Kijk op www.luxe-outlet.nl
voor betaalbare luxe producten   

bij jou om de hoek!

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

Goede resultaten majorettes van 
Showkorps O&V bij NK twirlen
De majorettes van Showkorps O&V trainen het hele jaar naast hun straat- 
en showrepertoire, enkele uren per week voor deelname aan twirltoernooi-
en. Tijdens de toernooien in het afgelopen jaar hebben het juniorteam en 
het seniorteam zich weten te plaatsen voor de Nederlandse Kampioen-
schappen twirlen. Miss Majorette Anne van der Wijst wist zich zelfs als 
soliste te plaatsen.
 
Op 14 en 15 januari werden deze kampi-
oenschappen in Amsterdam gehouden 
en zo vertrok op zaterdagochtend een 
bont gezelschap richting Amsterdam.
Onder luide aanmoediging van hun 
trouwe fans, het blauwe front, was Anne 
als eerste aan de beurt. Als debutant in 
haar klasse zette ze een flitsende routine 

neer, die uiteindelijk ook met een zilve-
ren medaille werd beloond!
Het juniorteam, bestaande uit Femke 
Smits, Inge van der Wijst, Anne van 
Nistelrooij, Ghilaine van Keulen, Liske 
Tjio, Anouk van Asten, Ilona Molen-
kamp en Loes van Mulken, stond in de 
middag op de vloer. Ze moesten zich 

Laatste dag 
leegverkoop 

Schellens Speelgoed
A.s. zaterdag 28 januari is de 
laatste dag dat Schellens Speel-
goed open is. Zij   willen dit 
natuurlijk niet zo maar voorbij 
laten gaan. Daarom wordt u uit-
genodigd om zaterdag vanaf 
16.00 uur een drankje te komen 
drinken. Daarmee worden de 
klanten hartelijk bedankt voor 
hun prettige manier van samen-
werken.
 
Ook   het personeel, Rone, Nelly, 
Truus, Maaike en Stephanie willen 
na vele jaren lange inzet  afscheid 
nemen van hun klanten. Graag wil 
men u attent maken op de internet 
site: www.schellens-speelgoed.nl.
   
U kunt hier terecht voor diverse 
merken speelgoed o.a. Schleich, 
Kapla en Hama strijkkralen maar 
ook spellen en puzzels. 
 
Vanaf nu  is de  optie “afhalen” aan 
de site toegevoegd zodat er geen 
verzendkosten bijkomen.

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.

Zilveren onderscheiding voor 
Harrie de Groot
Vorige week donderdag 19 januari halveerde het KBO Seniorenorkest de 
wekelijkse repetitie. Het orkest had dubbel zilver te vieren. Want 25 jaar 
geleden werd op 20 januari het KBO Seniorenorkest opgericht en een mede-
oprichter is nog steeds actief muzikant. Grote KBO-stimulator was toenter-
tijd voorzitter Frans Bekkers, de oprichter van zovele KBO activiteiten.

Na het opruimen van de instrumen-
ten en lessenaars schoof men tafels en 
stoelen aan in een feestelijke opstel-
ling. Een verbaasde Harrie de Groot 
kreeg een opvallende plaats aangewe-
zen en de aangeklede koffie werd ge-
serveerd. Het geroezemoes werd stilte 
toen voorzitter Harold van de Ven 

binnenkwam met enkele genodigden. 
Een nog meer verbaasde en nu ont-
roerde  Harrie de Groot zag zijn 
vrouw Dina en zoon Eric binnenko-
men. Met hen ook de heer Gerard 
Donkers van de Brabantse Bond van 
Muziekgezelschappen.
De heer Donkers nam na de begroe-

ting meteen het woord om het orkest, 
maar vooral om zilveren jubilaris 
Harrie de Groot te feliciteren. Voor 
hem was deze zeer bijzondere huldi-
ging een terechte reden om zijn we-
kelijkse donderdag-fietstocht eens 
niet te laten doorgaan. Na je pensioen 
nog 25 jaar in een blaasorkest mee-
spelen is een bijzondere prestatie. De 
bijna 90-jarige jubilaris blaast vanaf 
zijn vijfenzestigste, meteen vanaf de 
oprichting wekelijks op de repetitie 
en bij alle optredens zijn bariton-
nootjes mee. Want Harrie is een zeer 
trouw lid, een voorbeeld voor ande-
ren. Zijn eerste instrument-oefenin-
gen kreeg hij in Beek en Donk op een 
ventiel-trombone. Een instrument 
dat thans niet meer gebruikt wordt.  
Na zijn huwelijk en verhuizing naar 
Nuenen musiceerde Harrie ook bijna 
15 jaar bij het Gerwens Muziek 
Korps. 

Zilveren onderscheiding
Ter afsluiting van zijn levendige toe-
spraak nodigde de heer Donkers zil-
veren jubilaris Harrie de Groot uit 
om te gaan staan. Met de grootste 
waardering kreeg Harrie de zilveren 
onderscheiding van de Bossche Bond 
van Muziekgezelschappen opge-
speld. Hierbij hoorde tevens een 
fraaie oorkonde als officiële schrifte-
lijke bevestiging. Na deze ceremonie 
lieten Harrie en Dina de felicitaties 
met zang en handdrukken van be-
stuur en leden in feeststemming over 
zich heenkomen. Met een hapje en 
een drankje werd het zilveren samen-
zijn verder smakelijk en gezellig afge-
sloten. Het 25-jarig feest van het 
orkest krijgt in 2012 nog een muzi-
kaal vervolg. Jubilaris Harrie de Groot krijgt zijn zilveren onderscheiding opgespeld

Brons voor het juniorenteam van O&V bij NK Twirlen.

meten met verenigingen die enkel en al-
leen twirlen, maar het vele trainen resul-
teerde hier in een mooie routine en 
daarmee een bronzen medaille!
In het hotel op Schiphol was er ’s avond 
plaats voor een klein feestje, maar daar-
na ook een goede nachtrust voor het se-
niorteam, de titelverdediger. Tamara 
Verbeek, Cynthia van Huizen, Nicole 
Vlassak, Ivonne van de Biggelaar, Angè-
lica Paans, Denise Bruurs en Anne van 
der Wijst moesten het opnemen tegen 
vijf erg sterke tegenstanders. Er werd vol 
overtuiging een mooie routine neerge-
zet, die uiteindelijk door de jury als vier-
de werd gewaardeerd.
Misschien een kleine teleurstelling, 
maar in de bus huiswaarts sloeg dit al 
gauw om in een groot feest. Instructri-
ces Krystle Hollander en Nicole van den 
Nieuwenhuijzen kunnen terugkijken op 
een prachtig jaar met vele toernooisuc-
cessen en de zilveren en bronzen me-
daille op het NK als kers op de taart.
Alle fans zijn erg trots op de meiden die 
door deze prestaties Showkorps O&V 
en daarmee Nuenen weer op de kaart 
hebben gezet.



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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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 milieu-
pas kunt u daar grof huishoudelijke afvalstoffen tot 2m3 per keer aan-
bieden. Ook op de milieustraat moet u afval gescheiden aanleveren.

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 17/01/2012 N-HZ-2012-0017 Vorsterdijk 12 Slopen bijgebouw 

Regulier 20/01/2012 N-HZ-2012-0018 Ter Mehr 7 Wijzigen luifel
 

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.

INGETROKKEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

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

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer    

Regulier N-HZ-2011-0158 Hoge Brake 62 Intern verbouwen winkelcentrum  
   Kernkwartier  

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 

19/01/ N-HZ-2011- Collseweg 26 Bouw Plaatsen tijdelijke  19/01/ 
2012 0165   kantoorunit voor de duur 2012  
    van maximaal 3 jaar   
 

19/01/ N-HZ-2011- Maatschappij Aanleg Wijzigen van de inrichting  19/01/ 
2012 0171 weg  JOP 2012  
  
20/01/ N-HZ-2011- Collse Heide Bouw Oprichten van een  20/01/ 
2012 0175 26  bedrijfsruimte 2012  
  
20/01/ N-HZ-2011- Boordseweg Bouw Plaatsen gevelreclame 20/01/ 
2012 0173 2A Reclame  2012  

20/01/ N-HZ-2012- Vorsterdijk 12 Sloop Slopen bijgebouw 20/01/ 
2012 0017    2012 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	 de	 Stuurgroep	 Afscheid	 Burgemeester	 Ligtvoet	 van	 de	 ge-

meente Nuenen zijn vergunning en ontheffing verleend voor het 
organiseren van een erehaag op zondag 22 januari jl. ter hoogte 
van het Klooster (verzenddatum 19 januari 2012);

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

CONTACT MET BURGEMEESTER   
EN WETHOUDERS
U kunt via het bestuurssecretariaat informatie krijgen over de mogelijkheid 
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

COLLECTE
In de week van 30 januari t/m 5 februari 2012 wordt gecollecteerd 
door Hersenstichting Nederland.

PARKEREN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze 
aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn be-
noemd. Wij zien gedurende week 5 en 6 extra toe op het thema parkeren. 
Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Over parkeren zijn een aantal regels vastgelegd in het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 (RVV). Parkeren mag alleen:
•	 op	de	weg	(en	de	daarbij	behorende	zijkanten)	voor	zover	geen	

parkeerverbod van kracht is;
•	 bij	aanwezigheid	van	parkeervakken	alleen	in	deze	parkeervakken,	

niet daarbuiten;
•	 op	de	weg	wanneer	deze	niet	binnen	een	gebiedsgericht	parkeer-

verbod valt . Deze zones kunt u herkennen aan de verkeersborden.

Parkeren is niet toegestaan: 
•	 op	het	trottoir;
•	 in	plantsoenen;
•	 op	grasvelden	of	andere	groenvoorzieningen;
•	 op	een	gehandicaptenparkeerplaats	zonder	geldige	gehandicap-

tenparkeerkaart. 

Wist u dat:
•	 voor	het	gehele	centrum	een	parkeerverbodzone	geldt?
•	 de	boete	voor	het	parkeren	op	een	gehandicaptenparkeerplaats	

zonder	kaart	in	2012	verhoogd	is	naar	€	340,-?

De wettelijke regels zijn terug te vinden in de artikelen 5, 24, 25 en 26 
van het RVV. De BOA’s zijn bevoegd om overtredingen van de ge-
noemde regelgeving over parkeren en fietsen te bekeuren. Als u vragen 
heeft over dit artikel dan vragen stellen via het nummer (040) 2631 
631. Voor meldingen kunt u contact opnemen met het meldpunt van 
de gemeente Nuenen: (040) 2631 699.

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

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

•	 aan	 carnavalsvereniging	 de	 Narre-Kappen	 zijn	 vergunningen	en	
ontheffing verleend voor het organiseren van de diverse carnavals-
activiteiten in de tent op het Heuvelplein in de periode van 10 tot 
en met 12 februari 2012 en in de periode van 17 tot en met 21 
februari 2012 (verzenddatum 23 januari 2012).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

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

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

Nuenen, 26 januari 2012

PUBLICATIE
Milieu: Horecaontheffingen geluidhinder 2012
Volgens artikel 4.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening wijst de 
burgemeester maximaal tien dagen of dagdelen aan, waarvoor de 
geluidgrenswaarden, zoals genoemd in het Besluit algemene regels 
voor inrichtingen niet van toepassing zijn.
Dit betekent dat inrichtingen die vallen onder werkingssfeer van het 
genoemd besluit, festiviteiten mogen organiseren met een hoger ge-
luidniveau dan normaal is toegestaan. Er kunnen in sommige gevallen 
wel nadere voorwaarden worden gesteld.

Voor 2012 zijn de volgende dagen collectief vastgesteld:
•	 Voor	de	gehele	gemeente:
 vrijdag 17 februari tot en met dinsdag 21 februari (carnaval)
•	 Voor	Nuenen:
 zaterdag 7 juli tot en met dinsdag 10 juli (kermis)
•	 Voor	de	gehele	gemeente:
 31 december 2010.

Behoudens deze collectieve ontheffingen heeft elk horecabedrijf maxi-
maal tien keer per jaar recht op een individuele ontheffing. Het ge-
bruikmaken hiervan moet tijdig door middel van hiervoor bestemde 
formulieren worden gemeld.
Voor het aspect geluid wordt op grond van de APV de volgende voor-
waarden gesteld:

•	 Het	equivalente	geluidsniveau	LAeq	veroorzaakt	door	muziekgeluid		
en de activiteiten in de inrichting mag ter plaatse van gevels van 
de omliggende woningen niet meer bedragen dan 75 dB(a)

•	 Na	01.00	uur	gelden	in	de	tent	onverkort	de	(geluid)voorschriften	
van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer”.

Burgemeester en wethouders
Nuenen 26 januari 2012

PUBLICATIE
Concept-ontheffingenbesluit art. 3.6 Wro 
B en W zijn voornemens met toepassing van artikel 3.6 Wro, onthef-
fing te verlenen van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van 
de realisatie van het navolgende bouwplan:

•	 Kruisakker 8, gedeeltelijk vergroten van een woonhuis en bedrijfsruim-
te (BV08.00248). De ontheffing betreft het bebouwingspercentage.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken 
liggen, met ingang van 27 januari 2012, gedurende twee weken ter inzage bij 
de balie Wonen en Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze, bij voor-
keur schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze moet duidelijk 
worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit deze be-
trekking heeft. Mondelinge zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, 
naar voren worden gebracht bij de balie Wonen en Openbare ruimte, tele-
foonnummer (040) 2631 699.

Nuenen, 26 januari 2012

UITNODIGING

INSTALLATIE BURGEMEESTER HOUBEN

Op donderdag 2 februari 2012 wordt de heer M.J. Houben geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten in een bijzondere raadsvergadering in Het Klooster.

Wij nodigen u graag uit voor de openbare receptie die plaatsvindt van 17.30 tot 19.00 uur op Het Plein in Het Klooster, Park 1 te Nuenen. 

De	Lokale	Omroep	Nuenen	verzorgt	een	live-uitzending	van	de	installatievergadering	tussen	16.00	en	17.00	uur.	Deze	uitzending	is	ook	
op een groot scherm te volgen op Het Plein in Het Klooster.

U BENT VAN HARTE WELKOM! 



  

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: 27 eN 28 jaN.: 

Winterwortels, 2 kilo .................................0.99
Uien, 2 kilo ............................................................0.99
Frieslanders, 2 kilo......................................1.49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 30 jaNUari:

Zuurkool, panklaar 1/2 kilo ....................0.69
DiNSDag 31 jaNUari:

Savooiekool, panklaar 1/2 kilo ...........0.79
WOeNSDag 1 FebrUari:

rodekool, panklaar hele kilo ................0.99
DONDerDag 2 FebrUari:

gekookte mais, per pakje .....................1.49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

gehele Week vaN 27 jaN. t/m 2 Feb.:
Spaanse Navelinas, 8 stuks ..............1.99
Nw. Zeelandse kiwi, 8 stuks .............1.99
Pinklady appels, hele kilo ....................1.99
venkel salade, 250 gram .......................1.49
Perssinaasappels, 12 stuks ...1,99

Ouderwets lekker!
2 Rookworsten
“Met GOUD bekroond” .....................5,50
Bij 150 gram Beenham
100 gram Beenhamsalade ........Gratis
Fortune Kippetje 
100 gram ..................................................1,60
4 Kalkoenschnitzels
naturel of gemarineerd ...........................5,50
Hazelino
“Filetlapje met mozzarella,
spenazie en hazelnoot”, 100 gram ...1,80

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

SPecial

SPecial

kOOPje

kOOPje

Actie geldig van vrijdag 27 januari 
t/m donderdag 2 februari:

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)

Waldkorn brood

Lekker voor tussendoor!

Pakje victoria-
stengels

€ 5,40

€ 2,25

€ 3,95

Wintercollectie:
Pyjama’s

Nachthemden
Dusters

Huispakken
Badpakken
1/2 prijs!*
(*op de originele verkoopprijs)

Alle Chantelle BH’s 2e 1/2 Prijs!
Voorgevormde Rosa Faia BH

B t/m E cup, van € 74,95  Voor € 39,95 
Luxe Slips/Strings Marie Jo, L’Aventure, 

Prima Donna, Chantelle, Passionata:
van € 69,95 € 59,95 € 49,95  Nu € 10,- p.st.

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

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

       

.nl

Vmbo Gemert:    St.-Josephstraat 17, Gemert
Vmbo Laarbeek:   Wijnkelderweg 5, Beek en Donk
Praktijkonderwijs:  Pater van den Elsenstraat 1, Gemert
Havo-vwo:    Sleutelbosch 2, Gemert

Nick Swaanen (13 jaar) Docente Jennifer Henkel Martje van den Broek (12 jaar)

We zien je graag op onze open dag op 28 januari van 09.30 - 14.00 uur
Parkeer op het Ridderplein! Een busje brengt je naar de locaties

Er is ook tijd voor een 
praatje, naast het lesge-
ven kennen docenten je. 

Dat is fijn.
Een fijne en knusse school!

Bij ons word je letter-
lijk en figuurlijk gezien!

Rond de Linde op internet:
www.ronddelinde.nl



Voor service en kwaliteit!!!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

2 Rookworsten 
“Eigengemaakt” ................................................................................................550

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

“Papillotje” van kip
“Gemarineerde kipfilet met paprika,  
ananas, peppadew en peterselie”,
‘’Special’’ 100 gram ......................................................................................160

3 Katenhaasjes
Samen...............................................................................................................................550

Bij 150 gram Achterham 
100 gram “Beenhamsalade” ...........Gratis

DEZE WEEK:

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

www.stedelijkcollege.nl

Leerwegondersteuning (LWOO) 
Locatie Avignonlaan en Henegouwenlaan

Basisschoolleerlingen die mogelijk in 
aanmerking komen voor LWOO of leerlingen 
met een specifi eke zorgbehoefte kunnen zich op 
onderstaande data aanmelden.

Dinsdag 31 januari 2012 van 17.00 tot 21.00 uur, 
locatie Henegouwenlaan en Avignonlaan.
Woensdag 1 februari 2012 van 13.00 tot 16.00 uur, 
locatie Avignonlaan.

VOORAANMELDING LWOO

Opleidingen
locatie Henegouwenlaan 2: 
vwo (gymnasium-atheneum), 
tvwo, havo, thavo, mavo, tmavo

locatie Avignonlaan 11 en 2: 
alle leerwegen vmbo en mavo, LWOO, 
techniek breed, zorg en welzijn, 
economie, duale leerweg, EOA

Van maandag 23 t/m vrijdag 27 januari kunt u tijdens kantooruren telefonisch een afspraak 
maken op tel: (040) 264 53 64 (Avignonlaan) of (040) 264 57 77 (Henegouwenlaan).

Open dagen: 
a.s. vrijdagavond

en zaterdag

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

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

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

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

Salsa &

gratis proefles
(tegen inlevering van deze advertentie)  

Bel even om je aan te melden want vol is vol!

De Enode, Eeuw Driessestraat 1 Nuenen
Maandag 30 jan. 19.30 - 20.30: Zumba
Vrijdag 27 jan. 19.30 - 20.30: Zumba
  en/of 20.30 - 21.30: Salsa intermediate
 3 feb. 21.30 - 22.30: Salsa beginners

De Rondweg, Camphuysenstraat 1 Eindhoven
Woensdag 1 feb. 19.15 - 20.15: Zumba
  20.15 - 21.15: Zumba

De Ketting, Tinelstraat 3A Eindhoven
Donderdag 2 feb. 19.30 - 20.30: Zumba
(voor salsa beginners en zumba is geen danservaring vereist)

Ook voor workshops en 
dansdemonstraties voor elk feest!

( 040 – 251 30 90 / : www.salsapati.nl
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EnergieRijk:                
“De Kracht van deze regio zit           
'm in de samenwerking”

Station Charlotte: 
Jazzabelle
Jazzabelle werd begin 2005 opge-
richt toen Rob, Jane, Jeanine en 
Manfred voor het eerst bij elkaar 
kwamen voor een try-out. Hierbij 
klikte het onderling bijzonder goed. 
Kort daarna werd de bezetting aan-
gevuld met Ben op toetsen.
 
De muzikale achtergrond en ervaring 
van de bandleden is divers. De band 
repeteerde wekelijks in Veldhoven en 
zette binnen enkele maanden een aan-
tal succesvolle optredens neer.
Jazzabelle speelt easy-listening jazz, 
bossa nova en pop/soul/funk covers. 
Herkenbare en makkelijk in het ge-
hoor liggende nummers, vaak in een 
nieuw en swingend jasje. Hoofdmoot 
van de band is om lekker muziek te 
maken, waarbij het vooral ook aan ge-
zelligheid niet mag ontbreken. 
De muziek begint rond 21.00 uur. U 
vindt Station Charlotte aan de Sport-
laan 12 in Nuenen. Toegang zoals al-
tijd gratis. 
Zie ook www.stationcharlotte.nl en/of 
www.jazzabelle.tk

Alle inzamelaars   
bedankt
14.752 kilo gedragen kleding werd ingezameld in de gemeente Nuenen in 
2011. Stichting KICI geeft het textiel een tweede leven. Het geld dat KICI 
hiermee ophaalt gaat naar goede doelen, zoals het Nederlandse Rode Kruis. 
In 2011 doneerde KICI in totaal meer dan  € 1,3 miljoen aan goede doelen. 
Dat is dankzij uw oude kleding en schoenen. 
 
Wat oude schoenen vertellen
Wanneer het slecht gaat met de eco-
nomie zijn mensen zuiniger op hun 
kleding en schoenen. Ze dragen hun 
kleding wat langer door. Met name in 
de tweede helft van 2011 kochten 
consumenten minder nieuwe kleding 
en schoenen. Minder nieuwe kleren 
betekent vaak minder oude kleren 
naar de kledingbakken. Stichting KI-
CI heeft in 2011 meer 
moeite moeten 
doen om zo veel 
mogelijk textiel 
in te zamelen 
voor het 
goede doel. 
Bovendien 
was de kle-
ding wat 
l a n g e r 
doorgedra-
gen en zat 
er merkbaar 
m i n d e r 
m e r k k l e -
ding in de 
b a k k e n . 
Gelukkig 
is mede 
dankzij de 
bijna 15 duizend ki-
lo uit Nuenen toch bijna 11 
miljoen kilo opgehaald. 

Onze wensen voor 2012
In 2011 nam de vraag vanuit Midden 

Beats, tempo en ritme
Zonder echte verwachting bezocht ik 
het Klooster voor deze voorstelling. 
Maar, maar,  wat heb ik genoten. Vanaf 
de eerste minuut waren de vier heren 
van Circle Percussion vol energie en 
adrenaline. De zaal moest even wen-
nen maar na een nummer of drie 
kwam het los. Het bonken, rommelen 
en trillen van het eigen lijf voelde 
heerlijk. De beats, het ritme, de virtu-
ositeit; Circle Percussion imponeerde. 
Niet in de eerste plaats  door hun mu-
zikaliteit, ook door hun dosis humor 
dat op een charmante, niet overdreven 
en exact afgemeten manier in het pro-
gramma was verwerkt. 

Maar nog indrukwekkender (naast al 
deze genoemde zaken)  waren de slag-

instrumenten. Van groot naar klein, 
van hard naar zacht, van verwacht 
naar werkelijk verrassend. 

Beheersing
De heren beheersen de instrumenten 
als ware het hun beste vriend. Japanse 
trommelkunst gecombineerd met 
Afrikaanse ritmiek: Circle Percussion 
liet het plaatsvinden. Het arsenaal van 
zeer bijzondere slagwerkinstrumen-
ten, met in het bijzonder de uitgebrei-
de collectie authentieke trommels uit 
Japan - met een doorsnede van wel bij-
na twee meter-  zorgde voor het per-
fecte plaatje. Althans voor mij. Een 
perfect plaatje met dito geluid dat ik 
tot in alle vezels van mijn lijf heb ge-
voeld. Ik heb genoten. Een prachtig 
optreden. 

Een bonkend hart 
in Het Klooster…
Door Melanie Dumay

Mijn hart bonkte, mijn maag rommelde en mijn benen trilden. Niet omdat 
ik ziek was, integendeel; ik was in Het Klooster. Niet in het Klooster zoals in 
de letterlijke betekenis, maar in Theater Het Klooster in ons eigen Nuenen. 
Het bonken, rommelen en trillen werd veroorzaakt door vier heren. Heren 
met hun slagwerk en trommels: de groep Circle Percussion deed niet alleen 
mijn hart bonken, maar dat van velen tijdens hun voorstelling op 17 januari. 

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

HET KLOOSTER

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

H E T  KLOOSTER

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

H E T  KLOOSTER

Computercafé 
in februari
Iedere donderdagmorgen wordt er 
in het Computercafé in de Nuenen-
se bibliotheek aandacht besteed aan 
diverse onderwerpen die te maken 
hebben met computergebruik. 

Informatie op  www.bibliotheekdom-
meldal.nl  of www.SeniorWebnuenen.
nl. De koffie staat zoals gewoonlijk 
klaar om 9.00 uur en om 9.30 uur start 
de inleiding. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. De onderwerpen van deze 
maand zijn:

2 februari: Google Maps/Earth
Art, Places, Panoramia, Earth en 
Maps. Allemaal programma’s die u 
met Google kunt ontdekken. Leer de 
wereld verkennen vanachter uw bu-
reau.

9 februari: Smartphones
Wat kunt u allemaal met een Android 
smartphone? Apps downloaden, zoe-
ken in the market. Augmented reality 
installeren en de weg zoeken met glo-
bal positioning.

16 februari: Eigen homepage? 
Ja of nee. Wat is het nut van een eigen 
beginpagina en hoe maak je er een?
23 februari is er geen Computercafé.

Bestuursfunctie huiskamerproject
Het bestuur van het Huiskamerproject is op zoek naar een voorzitter. Het 
Huiskamerproject (HKP) is gericht op hulp, ondersteuning en ontspanning 
voor thuiswonende en hulpbehoevende ouderen of ouderen die veel alleen 
zijn en geïsoleerd dreigen te raken. Het HKP is er ook op gericht ouderen te 
ondersteunen om zo lang mogelijk in de eigen woon- en leefomgeving te 
kunnen blijven wonen en zo ook de mantelzorg te ontlasten.

Het HKP levert een bijdrage aan de 
uitvoering van de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning. De WMO is er 
o.a. op gericht het welzijn en de zelf-
standigheid van ouderen te bevorde-
ren door versterking van maatschap-
pelijke ondersteuning. Het HKP is een 

Project EnergieRijk
Het project EnergieRijk richt zich op 
kleinschalige en hernieuwbare vor-
men van energieopwekking in het 
Rijk van Dommel en Aa, het groene 
gebied tussen Helmond en Eindho-
ven. Het verbindt ondernemers met 
elkaar en biedt hun kansen om ener-
gie duurzaam op te wekken. Het doel 
van het project is om duurzame initi-
atieven in dit gebied op te zoeken en 
te ondersteunen zodat ze ook daad-
werkelijk uitgevoerd worden. Inmid-
dels zijn er diverse initiatieven ge-
vormd rondom zon, water en 
biomassa. Het SRE voert dit project 
samen met Dienst Landelijk Gebied 
(DLG) en Brainport Development 
uit.

De bijeenkomst werd geopend door 
Fons Jacobs, burgemeester van de ge-
meente Helmond en portefeuillehou-

der bij het SRE. Hij stipte aan hoe be-
langrijk het is om het Rijk van 
Dommel en Aa te behouden en ook te 
versterken. “Het project EnergieRijk 
is daar een prachtig voorbeeld van”, 
zegt burgemeester Jacobs.
Vervolgens schetste wethouder Henk 
Pero van de gemeente Nuenen het 
projectdoel: “We stimuleren samen 
kleinschalige initiatieven voor duur-
zame energieopwekking en verbin-
den daarbij stad en platteland.” In 
2011 heeft het SRE diverse bijeen-
komsten georganiseerd, waaruit 
mooie initiatieven zijn ontstaan op 
het gebied van zonne-energie en het 
opwekken van energie uit water en 
biomassa,” aldus wethouder Pero. 

Daarna presenteerden drie onderne-
mers hun verhaal. Het SRE heeft een 
aantal partijen, waaronder verschil-
lende agrarische ondernemers, bij el-

kaar gebracht om een businesscase te 
laten uitvoeren voor een initiatief 
voor mestvergisting. Een aantal van 
hen heeft de intentie uitgesproken 
om samen te onderzoeken wat nodig 
is om gezamenlijk in het Rijk van 
Dommel en Aa biomassa om te zet-
ten in energie.

Ook is een aantal molenaars bij elkaar 
gekomen om door samenwerking een 
stap verder te komen met het opwek-
ken van energie uit waterkracht. Het 
gebruik van waterkracht als energie-
bron is natuurlijk de oorsprong van 
het ontstaan geweest van deze histo-
rische watermolens. 

Andries Mulder van Morgen Groene 
Energie heeft verteld waarom hij deze 
energiecorporatie heeft opgericht: de 
toekomst vraagt om op een duurza-
me manier om te gaan met energie. 
De beste manier is om gezamenlijk te 
investeren in het lokaal opwekken 
van duurzame energie om in de eigen 
behoefte te kunnen voorzien.    

Tot slot zijn twee Europese samen-
werkingsprojecten door het SRE toe-
gelicht, die mogelijk een rol kunnen 
spelen in het verder brengen van de 
initiatieven van EnergieRijk. Dat zijn 
de projecten BioenNW en PURE 
Hubs. Beiden zijn projecten die inter-

nationaal worden opgepakt met on-
dersteuning van Europese subsidie 
uit het programma Interreg IVb.
BioenNW is een Europees samen-
werkingsproject van partijen uit En-
geland, België, Frankrijk en Duits-
land. In het kader van het regionale 
programma ‘Energietransitie in de 
Brainport regio’ wordt intensief sa-
mengewerkt met bedrijfsleven, ken-
nisinstellingen en overheden. Het 
doel van dit project is het stimuleren 
van de realisatie van concrete bio-
massa-initiatieven.

De initiatieven die zijn voortgeko-
men uit EnergieRijk kunnen mogelijk 
ondersteund worden door dit Euro-
pese project. Dat geldt ook voor het 
tweede Europese project, PURE 
Hubs. Het SRE is samen met ZLTO 
partner in het PURE Hubs program-
ma. Met het programma worden 
knooppunten georganiseerd waar 
ondernemers uit het landelijk gebied 
producten gaan leveren die interes-
sant zijn voor klanten in de stad.. Dit 
kan gaan om zorg, voedsel, maar ook 
energie. Het Wasven in Eindhoven en 
de Croyse Hoeve in Aarle-Rixtel zijn  
mooie voorbeelden hoe landelijk en 
stedelijk met elkaar verweven kun-
nen zijn. 

Uit alle presentaties kwam een duide-
lijke conclusie naar voren. “De kracht 
van deze regio zit hem in de samen-
werking. Het SRE levert daar een ge-
weldige bijdrage aan”, eindigt burge-
meester Jacobs deze bijeenkomst. We 
mogen terugkijken op een succesvol 
project waaruit prachtige initiatieven 
zijn ontstaan. 

‘Kobie zat heerlijk op haar eigen 
toilet.

Toen door God plots een punt werd 
gezet. 

Achter een vruchtbaar leven op 
aarde. 

Met haar broek op de knieën is ze 
opgevaren’.

Dit is één van de gedichten uit de 
nieuwe bundel van Hanny van de 
Plas uit Nuenen. Zeker vandaag:  
het is gedichtendag. Gedichtendag 
is ieder jaar hét poëziefeest van Ne-
derland en Vlaanderen, de dag 
waarop de poëzie in het zonnetje 
wordt gezet. Een mooie dag om de 
gedichtenbundel van Hanny in het 
zonnetje te zetten. De bundel 
draagt de titel ‘Doodleuk-Gedich-
ten over leven en dood’ en is sinds 
kort in de verkoop. Hanny liet haar 
fantasie los over wat ons te wachten 
staat na dit leven. Niemand kent 
het antwoord en we zijn allemaal 
wel nieuwsgierig. Hanny gaf haar 
eigen interpretatie en vormde haar 
fantasieën om naar gedichten. Haar 
bundel telt 72 pagina’s en is te koop 
bij Boekhandel van de Moosdijk 
voor € 13,95.

Op donderdagmiddag 19 januari heeft het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE) de bijeenkomst EnergieRijk georganiseerd in Het Kloos-
ter in Nuenen.   
Het project EnergieRijk is aan het begin van 2011 gestart en eind 2011 afge-
rond. Tijdens deze bijeenkomst werden de resultaten van het project in 
korte flitspresentaties aan alle direct en indirect betrokkenen gepresen-
teerd: welke initiatieven zijn er gevormd en wat is hun perspectief in 2012 
en daarna? 

Na afloop van de presentaties was er voldoende gelegenheid om met elkaar 
te praten en discussiëren tijdens de afsluitende borrel.

onderdeel van de LEVgroep en wordt 
door de LEVgroep ondersteund. Het 
HKP telt 52 vrijwilligers en 30 gasten 
(deelnemers).

Bent u geïnteresseerd in de bestuurs-
functie van voorzitter, dan kunt u con-
tact opnemen met: mw P. Raaijma-
kers, voorzitter, tel. 2836359, 
E-mailadres paula.raaijmakers@pla-
net.nl. of met mw. R. Silvis, secretaris, 
tel. 0499-425015, richardasilvis@hot-
mail.com.
    

en Oost Afrika naar gedragen kleding 
toe. KICI hoopt dan ook dat u ook in 
2012 weer bijdraagt aan een betere 
wereld met uw textiel. Kleding, schoe-
nen en jassen krijgen een tweede le-
ven buiten Europa. Veel wereldbur-
gers stellen heel andere eisen aan 
kleding dan wij. Zij kunnen kapotte 
kleding goed herstellen of dragen.Ook 
oude handdoeken, lakens en zelfs gor-

dijnen zijn welkom. 

Het worden 
poetslappen, pak-

dekens of iso-
latiemateri-
aal. KICI 
blijft nieu-
we toepas-
singen voor 
vezels on-
derzoeken, 
zoals recy-
clede jeans. 
Let bij het 
i n l e v e r e n 
van uw tex-
tiel goed 
op het KI-

C I - l o g o , 
want helaas zijn 

er ook wat com-
merciële kapers op de 

kust. Door KICI uw oude 
kleding en schoenen te ge-

ven, doet u meer dan u denkt voor 
mens en milieu! 

Rond de Linde op internet:
 www.ronddelinde.nl 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
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Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

www.janlinders.nl
Acties zijn geldig t/m zondag 29 januari

Elke dag opnieuw vindt u 

de mooiste producten uit 

onze streek in de schappen 

van Jan Linders:

•  verse groente en fruit 

van regionale telers

•  de lekkerste broden 

en vlaaien van onze 

ambachtelijke bakkers

•  vlees en vleeswaren 

uit de regio

Al deze producten uit de 

streek zijn nu extra voordelig. 

Ook profi teert u tijdens 

de Streek   weken van korting 

op een dagje uit in de streek 

en zijn er streek proeverijen 

in uw Jan Linders supermarkt.
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Jonagold appels
tas 2.5 kilo
2.99   

899

Streekprijs

 

Rijstevlaai 
met slagroom
voor 10-12 personen
per stuk
9.99   

Streekprijs
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Brand bier
24x 30 cl
12.99

1+1 499

Streekprijs
 

Varkensvlees
kies uit 5 soorten
bijv. magere 
varkenslappen

PER KILO

Uit het

Limburgse 

Wijlre

Van onze 
ambachtelijke
Limburgse bakker

Uit het 
land van 
Jan Linders
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

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

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

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

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

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

kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...

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

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

Met menselijke 
  betrokkenheid

Uitvaarthuis: Emopad 56, Geldrop

Tel. 040-7808000

www.uitvaartzorgnuenen.nl

Dankbetuiging

De vele kaarten, de overweldigende belangstelling, 
de lieve woorden, alsmede de betrokkenheid bij de uitvaart 

van mijn man, ons pap en opa

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

Nuenen 26 januari 2012 Cisca de Louw -van Casteren
 Kinderen en kleinkinderen.

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 28 januari, 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor, voorgan-
ger pastor S. Kuijpers.
Zondag 29 januari, om 09.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor S. Kuijpers en om 11.00 
uur: Eucharistieviering, vocale omlijs-
ting, kinderwoorddienst, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 28 januari 18.30 uur: Wim 
van Boxtel en Miek van Overbeek.
Zondag 29 januari 09.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 29 januari 11.00 uur: Mariet 
de Greef-Arts; Toos Lijten-van Kessel; 
Mariet de Haas-van Breugel; Paul Per-
rée; Tinus van Gils; Leo Kijten, vanwe-
ge sterfdag; Overleden ouders Harry 
en Annie Verwegen-Timmermans; 
Albert en Riek van Hienen-Koster-
man; Gerd en Riek Dirksen-van Hie-
nen; Henk de Ridder.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Corrie 
Lammers-Boselie, Bruhezerweg 21 in 
Helmond, en Fransje Ahuis-Pilippa, 
Esdoornstraat 1. Wij wensen familie 
en vrienden troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

MOV-zondag
Op 29 januari a.s. besteedt de MOV-

groep (missie, ontwikkelingssamen-
werking en vrede) in de vieringen in 
Nuenen aandacht aan de jumelage van 
Tucurú. In juli gaat een delegatie op 
bezoek in Tucurú en men is bezig aan 
de voorbereidingen hiervan. Ook is er 
een tweede collecte voor Solidaridad, 
de ontwikkelingsorganisatie met ster-
ke banden in Latijns Amerika. Ook 
mensen in Tucurú heeft men bijge-
staan bij de heropbouw van de koffie-
teelt.

De Regenboog Nuenen 
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 29 januari, 10.00 uur: Open 
(S)preekstoeldienst met als gastspre-
ker Burgemeester Willem Ligtvoet. 
Liturg: ds. C. Crouwel. Er is een kin-
dernevendienst en een jongerenvie-
ring. De collecte is voor het Prot. Soci-
aal Centrum Antwerpen. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl 

Zondag 29 januari, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Jos van Esch en Mien van Esch-v.d. 

Putten; Ilse Renders; Harrie van der 
Putten en Bet van der Putten-Van 
Duijnhoven.

Mededeling
In onze parochie is Ilse Renders over-
leden. 
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 29 januari, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, muzikale omlijsting de 
Gerwense Dorpsmuzikanten, voor-
ganger pastor J. Vossenaar

Misintenties
Overleden familieleden fam. Groe-
nen; Jan de Louw; Ad Raaijmakers; Le-
vende en overleden leden van de “Ger-
wense Dorpsmuzikanten”.

Mededeling
De actie Kerkbalans 2012 is reeds van 
start gegaan. Deze landelijke actie is 
voor uw eigen parochie. Uw bijdrage 
is nodig om alle uitgaven te kunnen 
bekostigen. Binnenkort ontvangt u 
daarvoor een acceptgirokaart in de 
brievenbus. 

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Geen aanlevering ontvangen.

Uit d’n hoek…
Malvinas

De Falkland-eilanden. Een paar kale, natte rotsen voor de kust van Argentinië 
op meer dan 10.000 km afstand. En die zijn dan weer van Groot-Brittannië. Net 
zoiets als Nederland en de Antillen maar dan nog verder weg. Beetje rare situ-
atie natuurlijk. In Zuid-Spanje hebben de Britten nog een rots liggen, Gibraltar. 
Daar loop je vanuit Andalusië over de landingsbaan en/of grens een stukje 
Groot-Brittannië binnen. Ineens sta je tussen de rode dubbeldeks bussen, bob-
by’s en pubs waar je met ponden betaalt maar dan met 30 graden en zon. Erfe-
nissen van het koloniale rijk.
 De Falkland-eilanden zijn op dit moment weer bron van irritatie tus-
sen Engeland en de Argentijnen, die ze de Islas Malvinas noemen. Er is olie in 
het spel. Ik hoop natuurlijk niet dat het tot een gewapend conflict komt maar 
het zou een interessante testcase zijn. De Falkland-oorlog van 1982 werd ge-
wonnen door de Britten en Margaret Thatcher werd herkozen. De toenmalige 
militaire junta van Argentinië kwam mede daardoor ten val.
 Nu is het een ander verhaal. Andere leiders en andere verhoudingen 
in de wereld. Een nieuwe Falkland-oorlog zou het symbolisch einde kunnen 
zijn van Europa als kolonisator, een proces dat vijfhonderd jaar geleden begon. 
Mits de Argentijnen winnen.

Edwin Coolen

Joeri van Hout nieuwe 
afdelingschef politie 
Hoofdinspecteur Joeri van Hout is sinds 1 januari de nieuwe afdelingschef 
van de politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen.

Hij is de opvolger van Wim Leenders, 
die op 1 september vorig jaar buiten 
de politie is gaan werken. In de tussen-
liggende periode werd de functie van 
afdelingschef in Geldrop-Mierlo-Nue-
nen waargenomen. 

Joeri van Hout (28) is de jongste afde-
lingschef binnen het politiekorps Bra-
bant Zuid-Oost. Hij startte in 2001 
met zijn opleiding bij de politie. Na 
enkele jaren in de basispolitiezorg te 
hebben gewerkt, is hij in 2008 begon-
nen aan het interne traject om afde-
lingschef te worden. Sinds die tijd 
heeft Van Hout op diverse afdelingen 
binnen en buiten de politie gewerkt 
om ervaring op te doen. Zo was hij on-
der meer actief voor het Openbaar 
Ministerie. Tijdens dit traject heeft hij 
ook diverse opleidingen gevolgd.
Het afgelopen half jaar was Joeri van 
Hout, ter tijdelijke waarneming, werk-
zaam als afdelingschef binnen de poli-
tieafdeling Eindhoven-Centrum. 

Hoofdinspecteur Joeri van Hout nieu-
we afdelingschef politieafdeling 
Geldrop-Mierlo-Nuenen.

Voorleestiendaagse succesvol 
gestart op de Insp. J. Crijnsschool
Op woensdag 18 januari mochten de kinderen in hun pyjama/ochtendjas 
naar school komen en daar onder het genot van een ontbijtje lekker luiste-
ren naar een verhaal dat werd voorgelezen door de eigen juf, meester of 
door een opa of oma. Ook op andere dagen kwamen opa’s en oma’s in diver-
se klassen voorlezen.Daarnaast gingen leerkrachten ook in klassen van col-
lega’s op bezoek met een (prenten)boek.

Als echte leesschool willen zij het le-
zen en voorlezen op deze manier pro-
moten en ervaren dat leerlingen hier 
enorm van genoten hebben. Hopelijk 
is het ook een stimulans om zelf veel te 
lezen. 

Door te genieten van boeken en ver-
halen, bouwen de kinderen een grote 
woordenschat op, leren ze veel over de 
wereld en ontwikkelen hun luister-
houding en concentratievermogen. In 
elke klas wordt in deze tijd een voor-
leeswedstrijd gehouden. Per groep 

wordt uiteindelijk een voorleeskampi-
oen gekozen. 

Op donderdagmiddag 26 januari wor-
den de activiteiten rondom de voor-
leesdagen afgesloten in de theaterzaal 
van de school. De voorleeskampioe-
nen mogen dan nog een keer voor een 
groot publiek voorlezen.

Kienavond in 
Lieshout
Op vrijdag 27 januari organiseert 
Seniorenvereniging KBO Lieshout 
in het Dorpshuis Grotenhof 2 Lies-
hout weer de bekende en gezellige 
kienavond. 

Naast het kienen is er een mooie lote-
rij. Ook kunt u weer rekenen op extra 
presentjes. De zaal is open om 19.00 
uur en aanvang kienen is om 20.00 uur. 

Peuterdans en dansen 50+ bij CAN
Het aanbod van cursussen dans bij het CAN is per januari uitgebreid met 
nieuwe dansstijlen. Vorige week heeft u kunnen lezen over popping en loc-
king voor jongeren. Hieronder kunt u lezen over peuterdans, werelddans en 
dansimprovisatie door Els Roemer, vanaf november 2011 een nieuwe docent 
voor Kunstencentrum CAN.
Werelddans: dansstijlen, zoals je die 
ziet tijdens het Kleurenfestival te Nue-
nen aangepast aan niveau en leeftijd. 
Dansen, niet als paar of in de kring, 
maar los van elkaar, zoals je ziet in 
Zuid Amerika, Afrika en bij Zigeu-
ners. Met als afwisseling een dans uit 
bijvoorbeeld Italië, Armenië, India, 
Turkije of Israël, soms in de kring of in 
een tweetal. 

De muziekstijlen zijn heel gevarieerd,  
sierlijk of stoer, snel of langzaam, 
swingend of statig. In elke les wordt 
gewerkt aan een goede houding sou-
plesse, kracht, conditie, lichaamsbe-
wustzijn en coördinatie mede door 
techniek en stretchings oefeningen. 
Door alle verschillende stijlen en mu-
zieksoorten is dit een hele afwisselen-
de cursus.

Dansimprovisatie
Dansen vanuit je gevoelsstroom, ge-
stimuleerd door thema’s en gevisuali-
seerd met beeldmateriaal. Geen pasjes 
hoeven leren en toch helemaal opgaan 
in de dansen die jezelf creëert, die ko-
men en gaan. Vanuit je eigen inspiratie 
dansen en bewegen en anderen daarin 
ontmoeten, samen met anderen in de 
groep op eenzelfde reis, maar wel op je 

eigen manier. Voor veel mensen is dit 
een ideale dansvorm. Naast  het the-
ma krijg je danssuggesties over de ma-
nier van bewegen, bijvoorbeeld: licht 
of zwaar, in jezelf of reagerend op en 
met anderen, met hoekige of ronde 
vorm, snel of langzaam, of steeds met 
een afwisseling.

Peuterdans
Bij peuterdans maken de kinderen 
kennis met dans. Het gaat hierbij om 
het ontdekken en ontwikkelen van de 
eigen bewegingsmogelijkheden. De 
lessen worden op een speelse manier 
gegeven en er is veel ruimte voor im-
provisatie en eigen inbreng. Op deze 
manier leren de kinderen op een leuke 
manier de mogelijkheden van dans 
kennen!

Els Roemer verzorgt een proefles peu-
terdans maandag 6 februari voor kin-
deren van 2 tot 4 jaar. Tijd: 10.45-11.15 
uur. 

Je kunt je kind mee laten doen met de 
proefles door een email te sturen naar: 
info@stichtingcan.nl of door op te bel-
len(040-2845775) op maandag 13.30-
15.30 uur; woensdag 19.00-22.00 uur 
of vrijdag 9.00-11.30 uur.

Dankbetuiging
De hartverwarmende belangstelling en de vele persoonlijke blijken 
van medeleven middels Uw aanwezigheid, bloemen, brieven en kaar-
ten zijn voor ons een grote steun en troost geweest bij het afscheid ne-
men van 

Ans Moors-Westerveld
Het heeft het allemaal draaglijker gemaakt. 
Wij zijn U daar zeer erkentelijk voor.

Nuenen 26 januari 2012           Louis, Joost en Mariella, 
             Wouter en Lenny, Joep en Katja 
             en kleinkinderen.

BEZoRGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

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

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

andere dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-

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

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

06-04-2011
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40PFL6636H12. • 400 Hz Perfect Motion Rate • 3x HDMI en 1x USB  • Clear Sound • Pixel Plus HD voor 
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ASUS 17,3” notebook
K73ETY210V. • Intel Core i3-2330M processor • 4 GB geheugen • 500 GB harde schijf • Ingebouwde 
webcam • Windows 7 Home Premium
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een vergoeding van € 29,95.*

Uw expert vertelt u graag hoe het werkt.

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

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

AKTIE
Eiken 26 cm. br.

Lengtes tot 240 cm.

Legklaar !! 

Div. kleuren
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Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen
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Van der Stappen uitvaartverzorging
al meer dan 90 jaar een begrip
Door Melanie Dumay

Van der Stappen is een professionele regionale uitvaartonderneming met 
een sterk lokaal karakter, zoals Thijs van den Biggelaar omschrijft. Maar het 
is nog meer dan dat: Bij deze uitvaartverzorger wordt uw zorg overgenomen 
bij het laatste afscheid. Een bedrijf met meer dan 90 jaar ervaring met zijn 
roots in Geldrop en sterk actief in het Nuenense. Thijs van den Biggelaar en 
Sigrid Hielkema zijn beiden uitvaartverzorger en geboren en getogen Nue-
nenaren. Zij vertellen hun verhaal over dit bijzondere beroep.

Lifestyle
Beiden kwalificeren ze hun beroep 
niet als werk maar als lifestyle. Thijs: 
‘Als je mensen kunt bijstaan in de laat-
ste fase van afscheid nemen, dan is dat 
een eervolle taak. Ondanks het ver-
driet kan een dergelijke rouwperiode 
een zeer hechte en intieme tijd zijn. 
Daarbij is het dan belangrijk om alle 
wensen van de overledene of nabe-
staanden zoveel als mogelijk in te wil-
ligen. En daar zijn wij voor.’ Sigrid 
Hielkema is recent gestart bij Van der 
Stappen. Vanuit een andere beroeps-
hoek leek dit voor haar de ideale uit-
daging. ‘Het moet wel bij je passen, 
maar ik vind het een prachtig en bij-
zonder vak.’ Beide Nuenenaren heb-
ben een groot netwerk in het dorp en 
dat zorgt vaak voor een bijzondere en 
persoonlijke band met nabestaanden.  

Meer dan..
Zij voeren hun vak dagelijks uit met 
de hoogste kwaliteit, grootste zorg en 
met oog voor de grote én kleine de-
tails. Thijs: ‘een afscheid kun je maar 
één keer doen en dan moet het goed, 

of beter; meer dan goed gebeuren. 
Wij doen dan ook meer dan enkel de 
uitvaart verzorgen. Geen vraag of 
wens is ons daarin vreemd; wij onder-
zoeken alle mogelijkheden om de na-
bestaanden het afscheid te gunnen 

Politieberichten
 

Eindhoven: Nuenenaar opgepakt na mishandeling en vernieling
Een onbekende man heeft zaterdagochtend 21 januari in Eindhoven de fiets 
van een vrouw opgepakt en enkele malen tegen de grond gegooid. De vrouw 
kreeg klappen toen ze hem hierop aansprak. De politie heeft de verdachte in 
verzekering gesteld.

Agenten, die aan het surveilleren waren in het uitgaansgebied in het Eind-
hovense centrum, werden zaterdagochtend aangesproken door getuigen die 
aangeven dat er onenigheid was op het Stadhuisplein. De politie ging pools-
hoogte nemen en trof een 24-jarige vrouw uit Veldhoven, haar vriendin en 
een 22-jarige man uit Nuenen aan die woorden met elkaar hadden. De 
22-jarige verdachte zou kort daarvoor de fiets van de 24-jarige vrouw uit 
Veldhoven enkele keren tegen de grond hebben gegooid. De vrouw zag dit 
en ging naar de man toe. Toen zij vroeg waarom hij dit deed werd ze in haar 
gezicht geslagen. Haar vriendin, die tussenbeide wilde komen, zou ook ge-
slagen zijn. De 22-jarige verdachte is om 4.30 uur op de Wal aangehouden 
door de politie. Hij zit vast voor verder onderzoek.

Mariahout: Man aangehouden na mishandelen vriendin
In een woning in Mariahout is zondagochtend 22 januari rond 00.50 uur een 
40-jarige man aangehouden op verdenking van huiselijk geweld. Hij zou 
eerder die avond zijn 33-jarige vriendin uit Arcen in zijn woning bij de keel 
hebben gegrepen en geschopt. De man is voor verder onderzoek ingesloten 
op het politiebureau.

Advocatuur
Verhuizen niet zonder toestemming
Mag je na een echtscheiding met de kinderen verhuizen?
Stel de situatie voor dat na de scheiding het kind bij de moeder woont. En stel 
dat na de scheiding de ouders nog steeds het gezamenlijk gezag over het kind 
hebben. Bij gezamenlijk gezag over het kind nemen de vader en de moeder ge-
zamenlijk de belangrijke beslissingen over het kind. De beslissing te verhuizen 
is een belangrijke beslissing die vanwege het gezamenlijk gezag, door de vader 
en de moeder moet worden genomen. Dat betekent dus dat als de moeder met 
het kind wil verhuizen, zij daarvoor de toestemming van de vader nodig heeft. 
En als de vader geen toestemming geeft en de moeder wil toch verhuizen, dan 
zal zij de kwestie aan de rechter moeten voorleggen. Als de moeder dat niet doet 
en toch verhuist, kan de vader de verhuizing van het kind terugdraaien of vra-
gen de kinderen niet langer bij de moeder te laten.

Als de rechter moet oordelen over een verhuizingskwestie, moet hij bij zijn be-
slissing alle omstandigheden van het geval in acht nemen. Soms vindt de rech-
ter andere belangen dan die van het kind, zwaarder wegen. Denk bijvoorbeeld 
aan het geval waarbij de verhuizing de omgang tussen vader en het kind ernstig 
bemoeilijkt. Aan de ene kant mag een moeder (en ook de vader) na de echt-
scheiding haar leven zelfstandig inrichten. Maar aan de andere kant moet zij er 
voor zorgen dat het contact tussen het kind en de vader, die vaak en regelmatig 
omgang met elkaar hebben, in stand blijft. Bij co-ouderschap bemoeilijkt een 
verhuizing al snel het recht en de plicht van de vader zijn kind te verzorgen en 
op te voeden. Ook bemoeilijkt de verhuizing het recht van het kind tot omgang 
met de vader. Want de afstand tussen de vader en het kind wordt letterlijk gro-
ter; de reistijd neemt toe; de kosten nemen toe. Allemaal factoren die de prakti-
sche uitvoerbaarheid van het co-ouderschap na de verhuizing moeilijker ma-
ken. Voor de rechter moeten de belangen van de verhuizende moeder in dat 
geval toch echt duidelijk zwaarder wegen dan de belangen van de vader en de 
belangen van het kind samen, wil hij verhuizing toestaan. 

In recente jurisprudentie is de zaak aan de rechter voorgelegd waarbij de moe-
der en kind willen verhuizen naar een plaats 180 km verwijderd van de huidige 
woonplaats. De moeder wilde verhuizen naar de omgeving waar zij vandaan 
kwam en waar zij familie en vrienden heeft wonen. Ook de huidige partner van 
de moeder woonde en werkte daar. De vader bracht als bezwaar in dat na ver-
huizing de omgang op vrijdagmiddag in verband met de reistijd feitelijk in de 
auto zal worden doorgebracht en dat de omgang op zondagavond vervalt, om-
dat hij het kind dan al moet terugbrengen. Ook kan hij niet meer spontaan bij 
zijn kind langskomen en zijn rol bij sport- en schoolactiviteiten wordt beperkt. 
Toch oordeelde het Gerechtshof dat het ouderschap voor de vader niet wordt 
uitgehold. Het Gerechtshof begrijpt dat de verhuizing in de woorden van de va-
der “als een amputatie” aanvoelt. Maar het Gerechtshof vindt ook dat de vader 
en de moeder als gevolg van de verhuizing in staat zijn hun beider ouderschap, 
waaronder de omgang tussen de vader en het kind, passend in te vullen. Maar 
als de omstandigheden iets anders hadden gelegen, dan zou het Gerechtshof 
wellicht anders hebben geoordeeld.

Na een echtscheiding verhuizen met het kind mag niet zomaar. Je hebt de toe-
stemming van de andere gezagsouder nodig en als die niet wil dan moet de 
rechter toestemming geven. 

Uitzendingen 
Lokale Omroep 
Nuenen
In het programma Nuenen Nu deze 
week de volgende onderwerpen:

-  Bridgeclub De Oude Linde 25 jaar.
-  Als elke seconde telt : reanimatie en 

AED.
-  Nieuwjaarsbijeenkomst OCN
-  Terugblik 11 jaar burgemeester Ligt-

voet.
-  Nuenen Nu Kort : Opening Senio-

renweb.
-  Dwersklippel met het ‘licht voetje’
-  Portret Witvoeter Peter Geboers
-  1e aflevering serie “biografie van 

een dorp”.

Op donderdag 26 januari zal de bij-
zondere raadsvergadering ter gelegen-
heid van het afscheid van burgemees-
ter Ligtvoet live uitgezonden worden.
Aanvangstijd uitzending ± 13.30 uur. 
Lokale Omroep Nuenen TV Groep, 
tel. 040 2835384, www.omroepnue-
nen.nl, tv@omroepnuenen.nl

Ligtvoet geportretteerd

Cursisten van het Kunstencentrum CAN portretteerden Willem Ligtvoet. De por-
tretten waren afgelopen zondag te zien in Het Klooster, tijdens de laatste dag van 
de afscheidstournee van de burgemeester. 

dat bij hen past. Van der Stappen staat 
daar ook bekend om; we ontzorgen en 
doen dat op basis van een luisterend 
oor, het geven van het juiste advies en 
met een sterke persoonlijke begelei-
ding.’ Sigrid beaamt zijn verhaal. Als 
nieuwkomer valt haar op dat Van der 
Stappen een enorme zorg en kwaliteit 
aanbiedt aan nabestaanden. ‘We zijn 
24 uur bereikbaar, we bieden diverse 
mogelijkheden voor het afscheid en 
hebben in ons pand aan de Spaarpot 
verschillende familiekamers. Zo kun-
nen de nabestaanden te allen tijde bij 
hun overleden familielid, vriend of 
kennis verblijven.’’ Naast de grote zorg 
en persoonlijke begeleiding, werkt 
Van der Stappen op basis van het 
keurmerk uitvaartverzorging. Elke 
woensdag is een bezoek en rondlei-
ding mogelijk bij Van der Stappen van 
11 tot 13 uur. 

Houtvoorraad aanvullen in de 
haardhoutmaand
Mensen met een kachel of open haard zien in de wintermaanden hun voor-
raad haardhout snel slinken. Staatsbosbeheer roept daarom de maand 
februari uit tot haardhoutmaand. Op diverse locaties in het land is deze 
maand haardhout te koop, zodat de voorraad kan worden aangevuld met 
vers hout uit Nederlands bos. Dit hout kan dan de hele zomer drogen en 
komende winter weer voor veel warmte zorgen. 

Buiten zelf haardhout uit het bos te ha-
len is op zichzelf al een hele beleving, een 
leuk uitje voor het hele gezin. Maar op 
alle locaties zijn er ook andere activiteit-
en rond het thema hout. Er worden ex-
cursies gegeven, kinderen kunnen 
broodjes bakken boven een haardvuur of 
nestkastjes timmeren. En er wordt choc-
olademelk geschonken om weer lekker 
warm te worden.
 
Locaties 
Het haardhout is te koop op 12 locaties, 
verspreid over het land. De voorraden zi-
jn beperkt, dus wees op tijd. Op de web-
site www.staatsbosbeheer.nl staat meer 
informatie over de prijzen en overige ac-
tiviteiten per verkooppunt.
  
In onze regio 
•	 De	Kempen	(locatie	Eersel)	,	
 Eersel (NB)
•	 De	Kempen	(locatie	Leenderbos)	,	
 Valkenswaard (NB) 
•	 Buitencentrum	De	Pelen,	Ospel	(LI)
  

Staatsbosbeheer heeft altijd hout 
geoogst vanuit professioneel bosbeheer 
en daarmee tevens inkomsten gegener-
eerd. De opbrengsten van hout worden 
gebruikt om het natuurbeheer mede te 
financieren. Ook de verkoop van haard-
hout maakt hier deel van uit. Van de 
ruim 90.000 hectare Nederlands bos die 
Staatsbosbeheer beheert is circa één-
derde natuurbos waar de natuurlijke 
processen voorop staan en dood hout 
zoveel mogelijk blijft liggen als bron voor 
nieuw leven. Ongeveer tweederde is 
multifunctioneel bos, wat beheerd wordt 
met verschillende doelen. Eén daarvan is 
het oogsten van hout. Het overgrote deel 
van het hout dat Staatsbosbeheer oogst 
uit de Nederlandse bossen wordt indus-
trieel verwerkt. Bijvoorbeeld tot meu-
bels en tuinhuisjes, maar ook als bio-
brandstof en voor de productie van 
pallets voor de (inter)nationale handel. 
Al het hout van Staatsbosbeheer is natu-
urlijk FSC-gecertificeerd. Meer info via 
www.staatsbosbeheer.nl  

Provinciale Staten stellen provin-
ciaal milieuplan 2012-2015 vast
Een meerderheid van Provinciale Staten (VVD, CDA, SP, PVV, 50Plus) is 
akkoord met het milieuplan van de provincie Noord-Brabant voor 2012-
2015. Bij de vaststelling van het plan gaven de Staten met een motie Gede-
puteerde Staten (GS) de opdracht een verkenning te doen naar de gezond-
heidsrisico’s in Brabant. 

Hierbij moet in elk geval ook worden 
verkend of beleving van geur, geluid en 
veiligheid gezondheidsrisico`s met 
zich meebrengt, en zo ja, welke. Ook 
willen de Staten dat GS alles in het 
werk stellen dat Brabant een regionale 
uitvoeringsdienst (RUD) voor vergun-
ningverlening en handhaving krijgt 
voor grote bijzonder risicovolle bedrij-
ven (BZRO). PvdA, D66, GroenLinks, 
Partij voor de Dieren en Onafhankelij-
ke Statenfractie Noord-Brabant gingen 
niet akkoord met het milieuplan.

Het nieuwe milieuplan is bedoeld om 
een van de speerpunten in de Agenda 
van Brabant te realiseren: een gezonde 
leefomgeving. Brabant wil tot de Euro-
pese top van (industriële) kennis- en 
innovatieregio’s behoren. Hiervoor is 
een goed vestigings- en leefklimaat van 
doorslaggevend belang. Een gezonde 

leefomgeving is daarbij belangrijk. ‘Ge-
zondheid’ krijgt daarom in het milieu-
plan bijzondere aandacht. Daarbij gaat 
het om externe veiligheid, lucht, geur, 
geluid en trillingen, licht, bodem, afval 
en stortplaatsen. De provincie voert al-
leen die taken uit die worden genoemd 
in de Agenda van Brabant. 

Specifieke Brabantse problemen
Het provinciale milieuplan geeft de re-
latie aan van alle milieuthema’s met an-
dere provinciale plannen zoals op het 
gebied van water. Verder geeft het plan 
oplossingen voor een aantal specifieke 
Brabantse milieuproblemen. Extra in-
zet is er voor vermindering van uit-
stoot van vervuilende stoffen door vee-
houderijen, verminderen van de 
vervuiling van bodem en grondwater 
door fosfaat, en het monitoren van het 
milieu. 

Meiden Manifestatie 
in Nuenen
Ben jij tussen de 11 en 18 jaar en heb je 
zin in een leuke middag alleen voor 
meiden, kom dan naar de MeidenMa-
nifestatie. Op zondagmiddag van 29 
januari 13.00 tot 17.00 uur organiseert 
Jongerenwerk Nuenen in de jongeren-
huiskamer (Sportlaan 12) Nuenen een 
gratis middag voor alle meiden. Heb je 
zin om gezellig samen dingen te doen 
zoals je nagels lakken, je haren laten 
doen, zelf lipgloss maken of een Zum-
bales te volgen? Het is allemaal moge-
lijk in de jongerenhuiskamer. Hier-
door heb je een super leuke dag voor 
jou en je vriendinnen.
 
Er is nog veel meer te doen tijdens de 
MeidenManifestatie. Zo kun je pro-
fessionele foto’s  laten maken van jou 
en je vriendinnen, je haren laten in-
vlechten en een hennatatoeage laten 
zetten. Ook kun je genieten van een 
heerlijke gezichtsbehandeling,  mu-
ziek luisteren met een professionele 
DJ en alcoholvrije cocktails drinken. 

Voor vragen en meer informatie: 
Janneke Waasdorp via  
janneke.waasdorp@levgroep.nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders



Thuis in Nuenen
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!

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

Volg ons via 
@rabodommelstr

Vraag aan 
de ledenraad? 

Mail naar 
leden@dommelstreek.rabobank.nl

Leden van Rabobank kunnen profiteren van ons unieke 
beleggingsproduct: Rabobank Ledencertificaten. 

U belegt in certificaten van participaties zonder einddatum die door Rabobank Nederland zijn 
uitgegeven. Hiermee heeft u kans op een interessant rendement. Rabobank heeft bovendien 
een hoge kredietwaardigheid. Met ledencertificaten investeert u dus in een betrouwbare bank.

Goed om te weten
Als u gaat beleggen, is het verstandig om u vooraf goed te informeren. Meer weten?  
Bel (040) 280 75 00 of ga naar www.rabobank.nl/dommelstreek.

Maak kans op interessant rendement

SeniorWeb 
Nuenen ontvangt 
€ 7.550 vanuit 
Coöperatiefonds
Stichting SeniorWeb Nuenen ontvangt 
€ 7.550 vanuit het Coöperatiefonds voor 
de inrichting van een multifunctionele 
educatieruimte. Er is steeds meer mogelijk 
via de computer en internet. Rabobank 
Dommelstreek vindt het belangrijk dat 
ouderen hiervoor cursussen kunnen 
volgen zodat zij mee kunnen gaan met 
die ontwikkeling. 

De nieuwe educatieruimte is gevestigd in 
Bibliotheek Dommeldal. De opening van 
de ruimte was op 6 januari. Hierbij was 
ambassadeur Hellen Hurkmans aanwezig 
voor het uitreiken van de cheque.

Gratis:  

Rabobank Dommelstreek gaat in Geldrop 
een nieuw kantoor bouwen met alle 
faciliteiten onder één dak. We streven 
ernaar om u begin 2014 van dienst te 
zijn vanuit ons nieuwe kantoor aan de 
Laan der Vier Heemskinderen. Het nieuwe 
kantoor komt op de plaats van het huidige 
Adviescentrum. De dienstverlening in 
Nuenen wijzigt niet door de nieuwbouw.
Lees meer over de nieuwbouw op  
www.rabobank.nl/dommelstreek.

CV de Dwersklippels 
ontvangt € 315
CV de Dwersklippels viert dit jaar haar 
55 jarig bestaan, een gouden jubileum. 
Op 8 januari was de prinsenreceptie. 
Ter ere van het jubileum ontving de 
carnavalsvereniging een cheque ter 
waarde  van € 315 uit handen van 
ambassadeurs Nancy van den Brink 
en Hellen Hurkmans.

Nieuw kantoor 
in Geldrop

Daniëlle Rieff 
wint Wii pakket
De 10-jarige Daniëlle Rieff uit Nuenen is de winnaar van een Wii pakket. Zij heeft alle letters in 
de Rabo Rolf Game verzameld en de juiste zin geraden. Rabo Rolf reikte de prijs aan Daniëlle uit.

Speel mee en win!
Speel ook mee en maak vanaf nu kans op één van de speelgoedbonnen ter waarde van € 50. 
Daarmee zoek je zelf een coole prijs uit! 

Ga snel naar www.raborolf.nl/dommelstreek en speel de game.

p  Wim Nijdam van SeniorWeb Nuenen neemt cheque 
in ontvangst

Op donderdag 9 en 16 februari wordt de cursus gegeven in Nuenen van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. De cursus bestaat uit twee dagdelen. 

Wilt u ook graag leren hoe Rabo Internetbankieren werkt?  
Meld u dan aan via www.rabobank.nl/dommelstreek.

cursus Rabo 
Internetbankieren 
Internetbankieren betekent uw bankzaken 
regelen waar en wanneer u dat wilt en snel 
en eenvoudig overzicht van al uw bankzaken. 
Ontdek nu zelf hoe makkelijk en veilig het is, 
met onze gratis cursus Rabo Internetbankieren 
voor senioren.

Klanten bankieren steeds vaker via internet. 
Rabobank Dommelstreek gaat mee met 
die ontwikkeling en vindt het belangrijk dat 
ouderen hiervoor een cursus kunnen volgen.
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Open (S)preekstoel 
met Willem Ligtvoet
Na bijna elf jaar burgemeester van 
de gemeente Nuenen c.a. te zijn 
geweest, legt Willem Ligtvoet op 1 
februari zijn functie neer.

Op de drempel van dit afscheid zal hij 
op zondag 29 januari gastspreker zijn 
in de kerkdienst van 10.00 uur van de 
Protestantse Gemeente Nuenen. De-
ze dienst is een zg. Open (S)preek-
stoel, de tweede van dit seizoen. In 
zijn preek zal hij ingaan op het thema 
‘gemeenschapszin’. Wat verbindt 
mensen? Hoe kunnen we een ge-
meenschap vormen waar ruimte is 
voor zowel pluriformiteit als solidari-
teit? Wat kan ons daarbij inspireren?
Zoals gebruikelijk is er na de dienst 
gelegenheid met de gastspreker hier-
over in gesprek te gaan.

Lustrum Liederentafel Schafrath 

Lieve Lezer,

Op zoek naar inspiratie voor deze 
schrijfsels put ik graag uit de be-
nevelde krochten van mijn herin-
neringen.  
Het is toch alweer een poosje ge-
leden dat ik me bewust en als 
meerderjarige in het carnavalsge-
druis heb gestort.
Prins Krijtje (Gerard de Laat!) 
was “mijn” eerste prins, in 1983...
Vele volgden...Met welluidende 
namen als Ufflexilius, Autonomi-
us, Inmahar, Ducatius, Maximus 
en Hiepermarsjee...
Met de tijd werden de pakken 
uitbundiger, van een bescheiden 
steek met een lullige tweede-
handspauwenveer d’r op, tot de 
bonte uitdossingen waarin een 
beetje Prins zich tegenwoordig 
die paar dagen boven het plebs 
verheft...Zijn adjudanten met 
hem...(jahaa dames...ik mag hier 
schaamteloos “zijn” zeggen...dat 
deden ze in vorig jaar in Wetten 
toch beter...)
Ik zou liegen als ik zou zeggen dat 
ik aan alle oud-prinsen duidelijke 
herinneringen heb, dat komt ge-
heel voor mijn rekening, laten we 
het er op houden dat ik niet op 
zat te letten...of iets met zat...
Een paar staan me er toch nog bij 
als de dag van gisteren...Groots 
door eenvoud...Prins Nainti-
toe!!...(Edward von Kriegen-
bergh)...Wat een geweldige 
Prins!!...Wat een spreker was die 
man...Heerlijk!!
En een gestalte als de Boergondi-
er (Fons Linders) liep je ook niet 
makkelijk om...Of dwersvers 
Harrie III, (Harrie van Deurzen), 
zonder concurrentie de luidruch-
tigste van het spul...Prins Bim-
bam kon er ook wat van...
Ik bedenk me wel dat dit de prin-
sen waren (er waren er zeker 
meer!!) die wars van protocollen 
hun eigen stempel drukten op het 
feest...Ik weet niet hoe u hierin 
staat, maar mensen die een ge-
zonde schijt hebben aan “hoe het 
hoort...”, hebben bij voorbaat al 
mijn zegen...Wat mij betreft geldt 
dat zeker niet alleen voor de car-
naval...
En daarom zijn ze bij mij blijven 
hangen...En zo hoort dat...Een 
prins dient het feest op zijn eigen 
wijze te dragen en dat redt je niet 
met een flitsend pak alleen...Hoe 
hij dat dan moet doen?...
Door te zorgen dat ik hem niet 
meer vergeet...

Groet...eh...
hoe-hiet-ie...Frits!!...

dat was em...   
  

Ameezing Carnaval zoekt 
zangers en zangeressen
Tijdens carnaval 2011 heeft de 1e editie van Ameezing Carnaval Nuenen 
plaatsgevonden. Direct na de optocht op zondagmiddag hebben duizenden 
carnavalsvierders genoten en meegezongen met het groot Ameezing Carna-
valskoor. 

Het was een groot succes. Dat is dan 
ook de basis geweest om de 2e editie 
van dit evenement op touw te zetten. 
Het is de bedoeling om op een groot 
podium een groot koor 20 carnavals-
liedjes ten gehore te laten brengen. De 
tekst zal door middel van een boekje 
worden verspreid, zodat het feest-volk 
kan meezingen (of mee-blèren). Ver-
der zullen diverse artiesten en kapel-

len aan het festijn gaan meedoen. Er 
zal twee keer gerepeteerd worden. 

Dus als je kunt, wilt en durft te zingen 
geef je dan op. Een berichtje aan rvan-
dervorst@onsnet.nu is voldoende. 

Kijk ook op www.ameezingcarnaval.nl.

Ameezing Carnaval ook in 2012!

Ze zijn er weer: Jongerenpasjes 
voor carnaval in Het Klooster
 
Ook dit jaar zal met carnaval in Het Klooster vanaf 20.00 uur wederom een 
leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder zijn. Net als afgelopen jaar is er voor de 
16 en 17 jarige wel een mogelijkheid om ’s avonds in Het Klooster carnaval 
te vieren, met een jongerenpasje!

De pasjes van vorig jaar zijn nog gel-
dig, dus deze jongeren hebben geen 
nieuw pasje nodig. De aanvulling op 
de pasjes is dat de jongeren op de eer-
ste carnavalsavond bij binnenkomst 
een polsbandje krijgen, deze wordt 
slechts eenmaal verstrekt, en dient 
men alle dagen om te houden. Dit zo-
dat de mensen achter de bar kunnen 
zien dat deze jongeren geen sterke al-
coholische drank kunnen verkrijgen.

Voor de nieuwe 16 en 17 jarige zijn er 
4 data gepland dat men een pasje kan 
komen afhalen bij Het Klooster. De 
jongere moet een ouder/verzorger, 
een pasfoto en zijn legitimatie bewijs 
meebrengen.

Op 7, 9 en 16 februari van: 19.00 - 
21.00 uur en zaterdag 11 februari van: 
10.30 - 12.30 uur.
Wanneer een ieder zich aan de ge-
maakte afspraken houdt zal het we-
derom weer een fantastische carnaval 
worden met Prins Crehansa in Het 

Klooster. Voor meer informatie kijk 
op www.hetklooster.org 

Carnavalsbal 
voor mensen met een beperking
Elk jaar wordt op de donderdagavond vóór het carnaval een carnavalsbal 
georganiseerd voor mensen met een beperking. De organisatie is in handen 
van het Dispuut van Oud Adjudanten - DOA. Dit jaar is het Prima DOA-Bal 
op donderdag 16 februari 2012.

Het is ieder jaar weer een groot feest en 
wordt gepresenteerd door een leuke ar-
tiest. Vanwege het grote succes vorig jaar 

is opnieuw gekozen voor “Bennie Solo”. 
Op dit Doa-bal wordt de finale gehouden 
van de playbackshow. 

In de voorronde, op de donderdagse 
soosavond 2 februari, mag elke deelne-
mer een song van een van zijn favoriete 
artiest zingen of playbacken. Als je op 
het podium wilt staan, kom dan naar de 
voorronde. Deze wordt gehouden in de 
jongerenhuiskamer, Sportlaan 12, Nue-
nen (voorheen de voetbalkantine).

Het Prima Doa-Bal wordt op 16 februari 
gehouden in café Schafrath. Park 35, Nu-
enen. Aanvang 19.00 uur en het einde 
ligt rond 23.00 uur. De Prins van de 
Doorzetters, Prins Carnaval en de Jeugd-
prins van de Dwèrsklippels zullen dit bal 
ook met een bezoek vereren. Vaste be-
zoekers van deze avond zijn de deelne-
mers van de verschillende activiteiten-
groepen voor mensen met een beperking 
in Geldrop en Nuenen.

Ben je niet bekend met deze activiteiten 
en wil je toch graag deze avond bezoe-
ken, neem dan contact op, of laat je ou-
ders of verzorgers contact opnemen, met 
Ellen van Gils, 06-41037639 of per email 
ellen.vangils@levgroep.nl. Hier kun je 
ook terecht voor gratis toegangskaarten. 
Dit laatste is noodzakelijk vanwege de 
beperkte ruimte in de feestgelegenheid. 
Voor bezoek aan de soosavond voor 
mensen met een beperking kijk eens op 
de website www.desoosnuenen.nl.

Carnavalskrant 
“De Nar” komt er 
weer aan!
 
Achter de schermen is er hard 
gewerkt om carnavalskrant “De 
Nar” weer samen te stellen. Alle 
wetenswaardigheden om een gezel-
lig en geslaagd carnaval te vieren in 
Gerwen staan er in. En natuurlijk 
vol met foto’s en impressies van het 
carnaval en prinsenverkiezing 2011. 
Ook het programma voor 2012 ont-
breekt natuurlijk niet.

Aanstaande zaterdag 28 januari zal 
deze krant in Gerwen huis aan huis 
aangeboden worden door de jeugd, 
begeleid door een raadslid of dame 
van de raad. Zij zullen u om een vrij-
willige bijdrage vragen voor de finan-
ciële ondersteuning van het (jeugd-, 
volwassenen- en senioren-) carnaval 
in Gerwen. Carnavalsvereniging “De 
Narre-Kappen” wil u nu al danken 
voor uw spontane bijdrage voor deze 
carnavalskrant!

De mannen en vrouwen achter de Liederentafel: v.l.n.r. Marianne Mesman, José 
Cuypers, Daan Warners en Toos Solleveld. Niet op de foto accordeonist, Hans 
Bloos en muzikaal begeleider Harold van de Ven.

D66 Nuenen start 
het nieuwe jaar actief
Een nieuw jaar vraagt om nieuwe 
voornemens, plannen en interes-
sante activiteiten.

Op zaterdagmiddag 28 januari wordt 
daar meteen werk van gemaakt.
De D66 afd Nuenen gaat dan op werk-
bezoek bij twee projecten in Nuenen 
die  vorig jaar gestart zijn: Jo van Dijk-
hof en WIN. 
Na de ontvangst wordt eerst een toe-
lichting gegeven. Daarna worden bei-
de woonvormen bezocht. Napraten 
gebeurt  in de Gasterij en natuurlijk is 
er dan ook  tijd en gemoedelijkheid 
om met elkaar  te toasten op een, ho-
pelijk voor allemaal en op alle fronten, 
succesvol 2012.
Wilt u ook graag mee op werkbezoek 
bel dan eerst even naar  06-23848755.
D66 Nuenen heet u graag van harte 
welkom op zaterdag 28 januari om 
14.00 uur in de Gasterij aan de Vin-
kenlaan in Nuenen.
Meer info is te zien op:  
www.d66nuenen.nl. En op www.jo-
vandijkhof.nl  en  www.hetwin.nl en 
www.archipelzorggroep.nl [Gasterij].

Weekendje weg voor mantelzorgers
De (dagelijkse) zorg voor een chronisch zieke partner, kind, familielid of 
andere naaste kan erg zwaar zijn. In veel gevallen blijft er voor de mantel-
zorger geen of te weinig tijd over voor hobby, ontspanning, sociale contac-
ten of vakantie. Terwijl het juist belangrijk is om af en toe eens even de zorg 
los te kunnen laten. Even afstand nemen, even nieuwe energie opdoen, even 
wat tijd voor jezelf nemen.

Daarom organiseert PuntExtra in sa-
menwerking met OpKracht een ont-
spanningsweekend op  23, 24 en 25 
maart 2012 in Hotel Boschoord in 
Oisterwijk. 

Ontspanning, ontmoeting en tips
Van vrijdag- tot zondagmiddag kun-
nen mantelzorgers genieten van een 
prachtige omgeving, heerlijk verzorg-
de maaltijden en lekker veel vrije tijd.  
Er worden ook drie groepsbijeenkom-
sten georganiseerd waarin mantelzor-
gers tips krijgen om de zorg beter vol 
te houden. Alles is erop gericht hen 
even uit de dagelijkse zorgsituatie te 
halen, zodat ze bij thuiskomst met 
hernieuwde energie de zorgtaak weer 
op zich kunnen nemen.

Ex-deelnemers spreken over “fantas-
tisch fijne dagen”, “tot in de puntjes 

verzorgd”, “fijne gesprekken met lotge-
noten” en “heerlijk om zelf eens aan-
dacht te krijgen”.

Informatie en aanmelding
Het “Even de mantel los”- weekend is 
exclusief voor leden van PuntExtra. 
Wanneer iemand per direct lid wordt, 
kan hij/zij ook deelnemen aan het 
weekend.

Als tegemoetkoming in de kosten van 
het weekend wordt een eigen bijdrage 
van € 90,- gevraagd. Dit is een all-in 
prijs, alleen drankjes zijn voor eigen 
rekening. Deelname geschiedt op 
volgorde van inschrijving. Aanmelden 
kan tot 1 maart. Reageer snel en bel 
met PuntExtra, tel. 040 - 2 308 538. 

Meer informatie is ook te vinden op 
www.puntextra.nl 

Cor, een van de trouwste bezoekers 
van de Liederentafel, verrast bij bin-
nenkomst José Cuypers, Toos Solle-
veld en Marianne Mesman met een 
uitnodiging voor zijn 80e verjaar-
dag. Ik ken hem ook, als toeper op 
kermismaandag. Zingen doet ie dus 
ook. Het wordt alsmaar drukker en 
het geschuif met meubilair neemt 
toe. En ik zie steeds meer bekenden.

Toos overhandigt mij het eerste lus-
trumboekje met daarin de 14 meest 
gezongen liedjes. Van Middellandse 
Zee tot Nuenen Dwèrs. Dit laatste 
is het eerste Nuenense carnavals-
lied geschreven door Toon Mertens 
in 1975.

Toos en José begonnen 5 jaar gele-
den met de liederentafel. Hiervoor 
zaten ze achter, in het zaaltje van 
Schafrath en zongen ze nog in een 

echt koor onder leiding van Tineke 
Kelkboom. Het koor bestond toen 
nog uit allemaal dames. Nu kan “ie-
dereen die van zingen houdt” iedere 
laatste zondag van de maand in het 
café terecht. Want John, vond op 
een bepaald moment, dat ze goed 
genoeg zongen en daarom mochten 
ze toen in het café, grapt Toos.

Na een korte speech van Toos trapt 
muzikaal begeleider Daan Warners 
af en worden non stop alle 14 liedjes 
uit het lustrumboekje gezongen. Bij 
Va Pensiero laat Cor horen over 
aardig wat stemgeluid te beschik-
ken. Cor heeft koorervaring. Net 
zoals Daan Warners (Nuenens 
Mannenkoor) en Harold van de 
Ven. Het publiek zingt uit volle 
borst en vol overgave en is onge-
twijfeld tot diep in het Park te ho-
ren.

Na de pauze is het tijd voor de ver-
zoeknummers. “Hé, gaode mee”, 
staat op bladzijde 105 van de liede-
renbundel. Dat verraadt een groot 
repertoire. 

Door Elwien Bibbe

Langzaam loopt Schafrath vol. Op het podium zitten de oudgedienden 
al een poosje klaar. Want als je wat ouder wordt, wil je graag zitten.

Iedere laatste zondagavond in Scha-
frath: Voor wie van heerlijke mee-
zingers, smartlappen, evergreens, 
zeemansliederen, ballades en Top 
tien hits houdt.  Aanvang 20.00 uur. 



SHOWROOM 
AANBIEDING
van € 25.104,-- voor             € 12.500,--

Spegelt 19,  
Nuenen,

040 - 2840516          
www.steinkeuken.nl

 
Glasservice van Vugt & Del Sol Raamdecoraties 

2 bedrijven 1 showroom!  
 

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

 
 

Aanbieding: 
10 % korting op al onze rolluiken en 

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

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

Uw totale 
inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

GORDIJNEN
- PRACHTIGE COLLECTIE 

- OP MAAT GEMAAKT 

- VAKKUNDIG GEPLAATST

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

Vergelijken kost niets, 
teveel betalen voor uw hypotheek 

komt elke maand terug!

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

www.straatman-kolsters.nl

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

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

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

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Stijlvolle keukens
op maat en naar wens gemaakt



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.

’’Lindeblaadje’’ opgeven?
Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur kunt u de 
advertentie aanleveren bij: 
Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.
Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn 10,00 (max. 20 woorden). 
Per woord meer € 0,25. Voor advertenties onder 
nummer wordt € 1,00 extra berekend. 
Bewijsnummer € 1,00 extra.

Lindeblaadjes kunnen niet per fax of e-mail aangeleverd worden. Er volgt dan geen tegenbericht.

HoE gAAt DAt?●  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.

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

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

Rond de Linde
 op internet:

www.ronddelinde.nl

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, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

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

gitaarles in Nuenen. 
Voor beginners en ge-
vorderden. Alle leeftijden 
vanaf 8 jaar. Diverse stijlen, 
nog een aantal plekken vrij. 
Nooit te oud om te leren. 
Bel voor een gratis proef-
les: 06-52685862.

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen
Pijn in 2012: “Dat is niet meer nodig”

APS TherAPie/BioreSonAnTie
De APS therapie is medisch gecertificeerd en een revolutie op het gebied 
van pijnbestrijding. We hebben nu APS en BioreSonAnTie gecombineerd: 
APS maakt de pijnverlichtende hormonen aan, Bioresonantie harmoniseert. 
(nu nog betere resultaten)
heeft u last van: Chronische pijn, onderrugpijn, fibromyalgie, artritis, artrose, 
reuma of sportblessure dan geeft APS/Bioresonantie therapie pijnverlichting 
en/of gedeeltelijk herstel in samenwerking met de andere therapieën (in 
medische studies aangetoond).
Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed door de meeste zorgverzekeraars. 

Maak eens een afspraak: 06-51334155
Berg 26a, Nuenen • Cortenbachstraat 130, Helomond
www.vdvalk-natuurgeneeskunde.nl • rvalk820@zonnet.nl

Ja, ja, 
het is echt 

waar.
Deze muis 
is 50 jaar!

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

 
Tegen inlevering van deze advertentie 

5 euro 
korting op een schoonheidsbehandeling 

naar keuze in de maand februari 
================================ 

 
Schoonheidsbehandelingen  

nieuw in 2012 : van Top tot Teen 
www.blush-beauty.nl 

of loop eens binnen voor informatie 

Beauty  Boutique 
parfumerie/salon 

Berg 33 Nuenen   
‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 

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

tel: 06-13701730 

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

frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen



Zie voorwaarden in de winkel

DAMES

50%
KINDEREN

50%
HEREN

10%-
50%

L A A T S T E  R O N D E !

L A A T S T E  R O N D E !
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?

Persoonlijke inschrijving voor leerlingen met mogelijk LWOO-advies zonder volle-
dige schooltesten. Vergeet niet het sofi-nummer van de leerling mee te nemen! 

Vooraanmelding
Maandag 30 januari 2012, van 16.00 – 17.00 uur en 19.00 – 21.00 uur
Dinsdag 31 januari 2012, van 16.00 – 17.00 uur en 19.00 – 21.00 uur
Woensdag 1 februari 2012, van 14.00 – 16.00 uur

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

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

Nog 2 dagen verkoop
Aanstaande zaterdag is de laatste dag dat we open 
zijn daarom nodigen wij U uit om vanaf 16:00 uur een 
drankje te komen drinken. Wij willen onze klanten 
hartelijk danken voor hun klandizie en ons personeel 
voor hun inzet. 
www.schellens-speelgoed.nl voor diverse merken 
speelgoed o.a. Schleich, Kapla, Geomag, Smart,Fimo 
maar ook spellen en puzzels. Vanaf nu hebben we de 
optie afhalen aan onze site toegevoegd zodat er 
geen verzendkosten bijkomen.

Pierre en Helga Schellens

Laatste verkoopdag 28 Januari

www.schellens-speelgoed.nl

De Bontstraat 84 • SON
0499 - 47 95 08

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

www.dewoondiscounter.eu

Banken  Tafels  Kasten  Stoelen  UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Meubels & Meer
bij

OPRUIMING BANKEN, STOELEN, 
TAFELS, KASTEN ETC. 

TOT 50% KORTING
Bij besteding van iedere € 500,- ontvangt u 

€ 50,- EXTRA KASSAKORTING

Keukens met Klasse!

www.vandenboomkeukens.nl

Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Keukens - Renovatie - Tegels - Laminaat

Maak Kennis met een 
Keukenspecialist welke
anders is dan andere. 
Kwaliteit, Kreativiteit 
en uiterste Zorg zijn 
uw Zekerheden voor 
jarenlang kookplezier 
tegen een eerlijke prijs.

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

Actie geldig zolang de voorraad strekt en geldig op vrijdag 27 januari 2012 en donderdag 2 februari 2012. OP = OP

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

Heel veel extra aanbiedingen 
tijdens openingsactie Action!
Bij inlevering van deze advertentie ontvangt 

u nog eens 10% korting extra op de huidige 

10% korting. Dus 20% korting!

Heeft u ook 

zo’n moeite 

met het uitzoeken 

van een foundation? 

Lancôme heeft voor 

u de juiste oplossing: 

Teint Idole Ultra 
24 hour.
De langhoudbare make-up 

voor iedere huidskleur!

Noordveld in Action!

Lancôme actie
De nieuwe voor jaarslook van Lancôme 

is binnen. Laat u vakkundig adviseren en 

opmaken met de sprankelende 

voorjaars kleuren.
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Zwemmen

P r o g r a m m a
Voetbal 

RKSV NueNeN 
Zondag 29 januari
Deurne 1 - Nuenen 1  ..................... 14.30
Brabantia 4 - Nuenen 4  ................. 12.00
Nuenen 5 – Best Vooruit 6  ........... 12.00
Nuenen 7 – ETS 2  .......................... 10.00
Nuenen DA1 – Pusphaira DA1  ... 14.00
EFC DA1 – Nuenen DA2  ............. 12.00

eMK
Zaterdag 28 januari
EMK Classics - EVV  ...................... 15.30
Zondag 29 januari
EMK 1 - Tongelre 1   ....................... 14.30
Maarheeze 2 - EMK 2   ................... 11.30 

RKVV NedeRwetteN
Zondag 29 januari
Vriendschappelijk:
Nederwetten 1 - Mariahout 1  ...... 11.30
Nederwetten 2 - Mariahout 2  ...... 11.30
Competitie
Wodan Da2 - Nederwetten Da1  .. 10.00

KoRFbal 

NKV
Zaterdag 28 januari
Melmacs - NKV  .............................. 10.30

Z&PV Nuenen 
verstevigt plaats op 
ranglijst
Met een sterk optreden in de 3e ronde 
van de competitie hebben de zwem-
mers van Z&PV Nuenen hun plaats 
op de landelijke ranglijst verstevigd. 
Na het kampioenschap en promotie 
van vorig seizoen, staat de ploeg nu op 
een mooie 14e plaats van de 30 ver-
enigingen in de A-competitie.

Nederlandse kampioenen bij 
Nuenense vogelvereniging
Tijdens de onlangs gehouden Nederlandse kampioenschappen voor volière-
vogels  zijn vijf leden van VV De Bastaarden uit Nuenen kampioen geworden.

Antoon Thijhuis werd kampioen met 
een prachtige valkparkiet, tevens werd 
hij Nederlands kampioen met een ka-
narie agaat opaal geel mozaïek.
Vader Toon de Greef en zijn zoon Ruud 
de Greef haalden eveneens meerdere 
Nederlandse titels binnen. Toon de 
Greef werd kampioen in de klasse 
phaeo geel mozaïek kanarie. Bij de 
agaattopaas geel mozaïek werd hij zo-
wel kampioen met een enkeling als een 
stel kanaries.
Zoon Ruud de Greef werd kampioen in 
de klasse van de rood phaeo mozaïek. 
Hij deed dit zowel met een enkeling als 
een stel maar ook met een stam van vier 
kanaries die zoveel mogelijk gelijk moe-
ten zijn.
Gerard Hageman haalde de Nederland-
se titel in de klasse zwart grijsvleugel 
rood mozaïek kanarie. Faizel Kariman 
haalde maar liefst vier Nederlandse ti-
tels bij de kanaries. Dit met een bruin 
rood mozaïek een satinet rood mozaïek 
een zwart onyx rood mozaïek en een 
bruin onyx rood mozaïek kanarie.

50-jarig bestaan
Dit jaar viert VV De Bastaarden haar 

school voor:
mavo
determinatie onderbouw 
vmbo-k/g/t

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 Dag
Voor meer informatie: 
www.aloysiusderoosten.info
Jan Luikenstraat 49
5615 JL  Eindhoven
tel: 040 - 292 02 58

28-01-2012
van 10.30 - 13.30 uur

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 DagOpen Dag

vijftigjarig bestaan en zoals de boven 
vermelde kampioenen al doen ver-
moeden, leeft de vogelsport in Nue-
nen nog altijd. De vereniging groeit 
nog steeds en ledenavonden worden 
dan ook druk bezocht. Tijdens de ten-
toonstelling in het eerste weekeinde 
van november zal dit jubileum  groots 
gevierd worden.

Korfbal
aanvallend sterk NKV pakt 
winst in Nijmegen
afgelopen zondag moest NKV in de middag vertrekken richting Nijmegen 
om tegen het fysieke Keizer Karel te spelen. Nadat oEC de dag ervoor had 
verloren had NKV deze dag de kans om 3 punten los te komen van de ploeg 
die het ook gemunt heeft op de 2e plaats.
 
In tegenstelling tot vorige week kwam 
NKV snel uit de startblokken en cre-
eerde binnen de eerste 15 minuten al 
een gat van 6 punten, 4 - 10. Vooral 
door mooie combinaties en relatief 
lange aanvallen wist NKV uit te lopen. 
Keizer Karel aan de andere kant, gaf 
niet meteen op en bleef knokken voor 
de punten. Vooral door -relatief mak-
kelijk te voorkomen - foutjes van NKV 
kon Keizer Karel die voorsprong ge-
deeltelijk wegpoetsen. Dit resulteerde 
in een ruststand van 8 - 11.
 
Na de rust bleef dit geslagen gat van 3 
punten relatief gelijk. Keizer Karel 

bleef in de tweede helft goed bij, deze 
keer vooral omdat NKV soms de nei-
ging had mee te gaan in het fysieke 
spel van de tegenstander. Hiervan zijn 
enkele vrije ballen en strafworpen te-
gen NKV het gevolg geweest. Toch 
bleef NKV aanvallend goed spelen en 
wist zo de voorsprong en de uiteinde-
lijke 2 punten mee terug naar huis te 
nemen met een uiteindelijke eind-
stand van 15 - 17.

Volgende week speelt NKV op zater-
dagochtend om 10.30 uur in Tilburg 
tegen Melmac, de ploeg die nu 2 pun-
ten achter NKV staat. 

Nuenens Belang en het jaar 2012
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week Nuenens Belang.

Vele burgers benaderen ons met vra-
gen hoe het jaar 2012 in Nuenen er 
voor hen gaat uitzien. Komen jonge 
starters in een stagnerende woning-
markt nog aan de bak? Gaan de lokale 
woonlasten omhoog? Kan het hoge 
peil van voorzieningen in ons dorp ge-
handhaafd blijven?

Komt er een ander woningbeleid? 
Blijft er voldoende aandacht voor de 
zwakken en minima in onze samenle-
ving? Heeft Nuenen een antwoord op 
de vergrijzing? Allemaal terechte vra-
gen.

Voor een antwoord pikken we er twee 
uit. Starters en vergrijzing.

Starters die een huis willen kopen, 
moeten door strengere hypotheekei-
sen van banken, steeds meer lenen en 
komen daardoor dieper in de schul-
den te zitten. De toegang tot de wo-
ningmarkt wordt voor hen dus steeds 
moeilijker zoniet onmogelijk, zodat 
als enige optie huren overblijft.

Bij vergrijzing zien we een omgekeerd 

probleem. Veel senioren willen hun 
huis verkopen en kleiner gaan wonen. 
De praktisch tot stilstand gekomen 
doorstroming verhindert dit voorne-
men, zodat ook hier als enige optie hu-
ren blijft, het liefst een woning met 
een tuintje erbij.

Het woningmarktbeleid in Nuenen zal 
daarom in 2012 vooral in de nieuw-
bouwwijk Nuenen-West gericht moe-
ten zijn op het ontwikkelen van huur-
woningplannen in het middensegment 
met maandhuren tussen de 650 en 950 
euro. Huishoudens met bruto jaarin-
komens tussen de 33.000 en 45.000 eu-
ro die nu nauwelijks toegang hebben 
tot de woningmarkt. Zij verdienen te-
veel om in aanmerking te komen voor 
een sociale huurwoning ,maar te wei-
nig voor een koophuis of beschikbare 
huurwoning in de vrije sector. Naast 
dit gewijzigd woningmarktbeleid, wil 
Nuenens Belang dat er in Nuenen een 
verpleeghuis komt,   subsidiering van 
peuterspeelzaalwerk in stand blijft, 
geen verhoging van de lokale woonlas-
ten plaats vindt en nieuwbouw van 
Pleincollege snel gerealiseerd wordt. 

Info: nuenensbelang@upcmail.nl of 
jac.leemans@upcmail.nl

Knotters breken record
Vorige week zaterdag was een gewone werkdag voor de wilgenknotters van het 
IVN. De weersverwachtingen waren slecht, veel regen en buien werden voorspeld 
en dat kwam ook uit, dus werd er rekening gehouden met een beperkte opkomst. 

Maar wie schetst de verbazing van de 
organisatoren als ze uiteindelijk met 27 
vrouwen en mannen aan het werk zijn. 
Een record opkomst voor het huidige 
werkseizoen tot nu toe! Eens per seizoen 
verlaat de Knotgroep de gemeentegren-
zen en gaat eens wat anders doen. Op 
het programma stond werken op de 
Strabrechtse heide. In overleg met de ei-
genaar, het Brabants Landschap, werd 
een bosrand opengewerkt en een stuk 
heide ontdaan van de alom aanwezige 
vliegdennen. 

Is het bij mooi weer een genot om te 
mogen vertoeven op dit mooi stukje 
Brabant, nu in de regen was het eigenlijk 
nog prettiger. Door de nattigheid waren 
er maar zeer weinig wandelaars zodat de 
groep dacht ver van de bewoonde we-
reld te zijn wat een extra dimensie gaf 
aan de bezigheden! De bosrand moest 
wat meer lucht en licht krijgen om voor 
bepaalde insecten en vlinders een betere 
biotoop te creëren. Met handgereed-
schap werden de gemerkte boompjes 
verwijderd en tot een takkenril gevormd 
wat weer een schuilgelegenheid aan 
kleine diertjes geeft.
Op het programma staan nog de laatste 
zaterdag van januari en de 4 zaterdagen 
in februari. Dus nog 5 zaterdagen heeft 
ieder de kans om de werkzaamheden 
van de Knotgroep zelf mee te maken. 
Meer informatie op www.IVN.nl/Nue-
nen of bel naar 040-2836323.

Kijk op www.luxe-outlet.nl
voor betaalbare luxe producten   

bij jou om de hoek!

Nieuws met zaken

Zwamavonden 
in gerwen bijna 
uitverkocht
 
Zoals bekend vinden op vrijdag 10, 
zaterdag 11 en zaterdag 18 februari 
weer de jaarlijkse zwamavonden in 
gerwen plaats. 

Een ijzersterk programma vol met 
dans, muziek en gezwam. Vrijdag 10 
en zaterdag 11 februari zijn inmiddels 
geheel uitverkocht. Hierdoor zijn dus 
alleen nog maar kaarten voor zaterdag 
18 februari verkrijgbaar bij de voorver-
koopadressen Cafetaria Heuvelplein 
in Gerwen en BodyBrand in Nuenen.

Als eerste in Nuenen, daarna Son, 
Geldrop en de rest van Brabant. Zorg dat 
u erbij bent en meld u vandaag nog aan op 
de site voor de wekelijkse gratis nieuws-
brief met volop fantastische aanbiedin-
gen. Deze aanbiedingen zijn op dat mo-
ment het goedkoopste van het hele 
regionale web en verslaan daarmee elk 
prijsvergelijk! (bewijs middels www.prijs-
vergelijk.nl). Alle aanbiedingen staan in 
overzichtelijke categorieën vermeld zoals 
kleding, sieraden, fietsen, scooters, tv’s, 
huishoudelijke apparatuur, meubels, 
wijnpakketten etc. etc.

Het doel van deze site is om lokale winke-
liers in een dorp of stad een platform aan 
te bieden, waarop zij wekelijks (iedere 
donderdag) een spectaculaire aanbieding 
kwijt kunnen. Deze aanbieding wordt per 
email verstuurd aan alle consumenten (in 
alle dorpen/steden) die zich op de site 
aangemeld hebben. Het gaat in de regel 
om producten die op de nominatie staan 
voor de titel ‘winkeldochter’ en die spec-
taculair aangeboden worden via dit nieu-
we internet platform.

Initiatiefnemer is Henrico van den Boo-
men. In Nuenen vooral bekend als initia-
tiefnemer van diverse evenementen in het 
verleden (o.a. de Nuenen Proms) en na-
tuurlijk in 2011 als Prins BimBam, maar 

professioneel al jaren actief in de consu-
mentenbranche als waarde keten specia-
list. Op basis van gesprekken met retai-
lers, het fenomeen winkeldochters, de 
wildgroei aan outlets die opgericht wor-
den, de explosieve groei van internet ver-
kopen en natuurlijk de Euro-crisis (‘never 
waste a good crisis’), is bij hem het initia-
tief ontstaan om een virtuele outlet voor 
luxe producten op te richten. Een plat-
form waarbij lokale winkels virtueel bij el-
kaar gebracht worden en consumenten 
vanuit hun luie stoel lokaal kunnen shop-
pen en lokaal kunnen afhalen.
Een mooi nieuw initiatief met roots, start 
en hart in Nuenen.

Volop voordelen voor consument èn het 
lokale verenigingsleven.
Betaalbare Luxe welke om de hoek ver-
krijgbaar is (‘continue 3 dolle dwaze da-
gen’). Dichtbij afhalen (gratis dus geen 
verzendkosten) en gemak middels weke-
lijkse email. Van alle aankopen die de 
Luxe Outlet leden doen gaat een bepaald 
percentage van de aankoopwaarde naar 
‘hun’ gekozen vereniging (aan te geven in 
het profiel).

De vereniging die mee wil doen meldt dit 
bij Luxe Outlet en heeft maar 1 tegen-
prestatie: Het onder de aandacht brengen 
van deze Luxe Outlet onder haar leden.

Betaalbare luxe producten 
verkrijgbaar vanuit je luie stoel
op 2 februari 2012 gaat een nieuw initiatief op Internet van start: www.
luxe-outlet.nl. Betaalbare luxe producten van uw bekende lokale winkeliers 
in Nuenen te bestellen vanuit uw luie stoel en af te halen bij u om de hoek.

Mr. Jacques Leemans fractievoorzitter 
Nuenens Belang.

Schilderen met papiersnippers 
met WLg
op de Inloop van maandag 30 januari is iedereen van harte uitgenodigd om 
deel te nemen aan het ‘schilderen met papiersnippers’. aan de hand van een 
zelf te kiezen voorbeeld gaan de deelnemers, onder begeleiding, met papier-
snippers uit tijdschriften een schilderij plakken. De activiteit staat open 
voor iedereen in gerwen en is gratis. Wel zelf een stapel oude tijdschriften 
en een duimdikke kwast meenemen om te plakken. De inloop is van 13.30 
tot 15.00 uur in de parochiezaal.

Als u meer van het ‘voetenwerk’ bent, 
bent u even welkom: bij goed weer 
wordt er ook weer gewandeld.  

De Werkgroep wil graag iedereen be-
trekken, activeren en helpen partici-
peren en daarom mensen met welke 
beperking ook (ongeacht leeftijd, oor-

zaak of duur) tegemoetkomen die 
moeite hebben met vervoer, klusjes, 
boodschappen etc. Hebt u vragen 
dan kunt u bellen met 06 41102625. 

De belangstelling voor het vogel-
huisjes maken voor de jeugd is groot. 
De inschrijving is gesloten.



sportcentrum De Drietip
Sportlaan 4-6, Nuenen, Tel.: (040) 283 29 70

www.laco.eu

“Britt heeft nu een eigen pagina op internet. 

We maken een printje dat we aan de opa’s 

en oma’s geven. Geweldig om te zien. 

Britt vindt het hartstikke leuk en 

wij zijn altijd op de hoogte van haar 

vorderingen. En onlangs kreeg ze met 

haar verjaardag zelfs een leuke e-card van 

Krokobill. Trots dat ze was.”

Anke, moeder van Britt

Is je kind toe aan zwemles en wil je meer 

weten over onze zwemlesprogramma’s 

en ons leerlingvolgsysteem? Kom naar 

ons sportcentrum of bel (040) 283 29 70 

voor een persoonlijke afspraak. 

Laco Knuffelzwemmen 

en het Laco Zwem ABC  

Voor de allerjongsten is er het 

Laco Knuffelzwemmen; op een 

speelse manier kennismaken met 

water en met zwemmen. Dit is de 

perfecte voorbereiding op het Laco 

Zwem ABC, een beproefd zwem-

lesprogramma voor kinderen vanaf 

4 jaar. De ervaren en deskundige 

instructeurs leren de kinderen zwemmen volgens het 

Laco 10-stappenplan met uniek beloningssysteem. Onze vrolijke 

kindervriend Krokobill zorgt als onderdeel van de lessen voor 

extra ondersteuning van de kinderen. De vorderingen binnen het 

stappenplan zijn vanaf nu makkelijk online te volgen.  

Kinderen leren veilig, vrolijk en verantwoord zwemmen

Jezelf vrij en veilig voelen in water is erg belangrijk in een 

waterland als Nederland. Hoe jonger je goed leert zwemmen, 

hoe beter. Laco sportcentrum De Drietip heeft al jaren ervaring 

in het geven van zwemles: elk jaar zwemmen er honderden 

kinderen succesvol af. Kwaliteit, veiligheid en professionaliteit, 

daar draait het om bij Laco. En natuurlijk plezier. Want 

volgens Laco is een vrolijke tijd in het water net zo belangrijk. 

Een nieuw onderdeel van leren zwemmen bij Laco is het 

leerlingvolgsysteem; een leuke en makkelijke manier om de 

lesvoortgang van je kind te volgen. 

Zwemles bij Laco biedt de zekerheid van

professionele zweminstructeurs met jaren 

ervaring. We voldoen aan de kwaliteitseisen 

van het Nationaal Platform 

Zwembaden/NRZ, het kennis-

instituut voor de zwembranche 

in Nederland.

Volg de zwemvorderingen 
van je kind online!
Het nieuwe leerlingvolgsysteem van Laco sportcentrum De Drietip 

past helemaal bij de visie van Laco met betrekking tot veilig, vrolijk en 

verantwoord zwemmen. Laco wil ouders graag zoveel mogelijk bij de 

les betrekken. Met een paar klikken op de knop kun je nu ook thuis 

zien hoe het met de vorderingen van de zwemles en de leerdoelen 

van je kind is. De pagina is overzichtelijk en biedt de complete status 

in een oogopslag. Kleurrijke Krokobillicoontjes maken de pagina ook 

leuk en begrijpelijk voor je kind. 

Maak kennis met het leerlingvolgsysteem 
van Laco: direct weten hoe je kind het doet

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

Indonesische maaltijden 
en snacks kunt u nu afhalen bij 

TOKO INDONESIA
Op ons adres: 

Europalaan 116 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.

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

OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Olijf
r e s t a u r a n t

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

Laat u verrassen bij Olijf en geniet van een verrassingsmenu:

 

Hierbij kunnen wij een bijpassend wijnarrangement 
voor u schenken

* * *
Of kies voor: 

Menu Olijf, ons vaststaand 5 gangenmenu 
voor € 34,50 p.p. 

met in het hoofdgerecht de keuze uit 
een vis- óf een vleesgerecht.

* * *
Wij hopen u te mogen verwelkomen.

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

3-gangen verrassingsmenu € 29,50 p.p.

4-gangen verrassingsmenu  € 34,50 p.p.  

5-gangen verrassingsmenu  € 39,50 p.p.

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
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