
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag is apotheek Nuenen van 
11.00 tot 13.00 uur en BENU apotheek 
Kernkwartier open van 10.00 tot 12.00 
uur. 
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”BENU Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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k: Weer diefstal
van dieren 
Weferkeshof 

Sinterklaas 
met veel 
Pieten in 
Nuenen

140 jaar 
Heilige 
Clemenskerk 
Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Het meest complete 
winkelcentrum van 
Nuenen is weer open!
Alles onder één dak voor uw winkelgemak

KERNKWARTIER
winkelcentrum

Onze deuren staan weer voor u open. We zien u dan ook 
graag weer. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij u 
iedere dag verrassen met extra aantrekkelijke aanbiedingen. 

Overdekt winkelen • Gratis parkeren • Goed bereikbaar

Plezier voor iedereen

Nuenen is happy 
met Prins Heppie & 4 Fun 
Door: Mariët Jonkhout

Afgelopen zaterdagavond was het dan eindelijk zover, de bekendmaking 
van de nieuwe prins van De Dwèrsklippels tijdens het Dwèrsdebuut in Het 
Klooster. De laatste weken waren er al vele geruchten door het Nuenense 
gegaan, maar niemand, zelfs de melkboer niet, wist precies van de hoed en 
de rand. Het werd tijd om met een feestje achter de waarheid te komen.
Het begin van de avond was nog even 
voor Prins Crehansa en zijn adjudan-
ten Vertier & Vermaak, die in 2012 
een schitterend feestje hadden ge-
bouwd, maar nu het podium gingen 
verlaten. Ze werden alle drie liefdevol 
opgenomen in de club van Oud Prin-
sen en in de DOA, Dispuut Oud Adju-
danten. Ondertussen liep de spanning 
in de zaal op en gonsden er diverse 
namen in het rond. En ineens was daar 
een flashmob op de bar van Het Kloos-
ter. De dames van de Dansgarde van 
de Prins dansten op Party Rock van 
LMFAO een opzwepend intro, waarna 
het licht uit ging en een spot gericht 
werd op de omloop boven het Rabo-
bankplein. En in dat spotlight  stonden 
zij daar in prachtig Rood-Wit-Blauw, 
Prins Heppie en zijn 4 Fun. Op Da Bob 
van WTF, wat zeer toepasselijk klonk, 
kwamen zij swingend en dansend naar 
beneden en iedereen op het Rabo-
bankplein werd meteen aangestoken 
door hun enthousiasme. Het is direct 
bij iedereen duidelijk; we gaan straks 
helemaal los met carnaval. 

De prins is een bekende bij veel Nu-
enenaren, maar voor hen die hem en 
zijn gevolg niet kennen, hier een klei-
ne kennismaking.
Prins Heppie heet in het dagelijks le-
ven Ron van der Voort, is 45 jaar, va-
der van Bo en Mick en getrouwd met 
Miriam. Hij woont al jaren in Nuenen 
en is een zeer vervent carnavalsvier-
der. Dit geldt ook voor zijn 4 Fun, vier 
mooie dames uit alle delen van de Nu-
enense bevolking. 4 Fun bestaat uit; 
Miriam Kahlmann, 42 jaar, moeder 
van Lieke en Tijn en werkzaam bij 
haar eigen bureau voor Image en Sty-
ling. Femke Arts, 37 jaar en beslist 
geen onbekende in het carnavalsleven 
als onder andere presentatrice van de 
Pronkzittingen. Ze is moeder van 
Loes en Suus en heeft haar eigen be-
drijf in interieur agenturen. De derde 
4 Fun is Laura van der Leegte, met 26 
jaar de jongste van het stel. Ze is de 
oud-oppas in huize Van Der Voort, 
werkt in een kinderdagverblijf en 
woont samen met Mark. Last but not 
least is het vierde lid van 4 Fun, Mar-
jolein Teunisse, 42 jaar oud. Zij is ge-
trouwd met Patrick, en ook moeder 

van twee, Lars en Nikki. Zij is ambu-
lant begeleider bij het REC Chiron.

Stichting Heppie
De naam Heppie als naam van de 
prins, is niet zomaar als pleziertje ge-
kozen. Ron is namelijk met hart en ziel 
verbonden aan de Stichting Heppie. 
Zo heeft deze stichting onlangs Hotel 
Heppie in Mierlo geopend. Dit is een 
speciale plek voor bijzondere kinde-
ren van 6 tot en met 18 jaar die om wat 
voor reden dan ook, niet onbezorgd 
kind kunnen zijn. Het motto van Prins 
Heppie & 4 Fun is Plezier voor ieder-
een en dus ook voor deze kinderen. 
Tijdens het carnaval worden dan ook 

Prins Heppie & 4 Fun.    Foto © John Geven Studio’s

Jan Dijstelbloem en 
Bertha Dijstelbloem-Adriaans 50 jaar getrouwd

Past-oe-pak-nog-party
Op 11 november is het carnavals-
seizoen weer gestart. De vraag is 
dan uiteraard; of je carnavalsoutfit 
nog wel past. Om dat te ontdekken 
vindt op zaterdagavond 24 novem-
ber de tweede editie van de Past-oe-
pak-nog-party plaats.

Iedereen is welkom in café Schafrath, 
uiteraard wel in carnavalsoutfit. Neem 
daarnaast dit jaar je leukste, grappig-
ste en/of creatiefste carnavalsfoto mee 
en kom tijdens carnaval op de Scha-
frath Wall-of-fame te hangen. Ook 
deze editie heeft een swingende mis-
tery-guest en er wordt traditiegetrouw 
gekukeld. Zorg dat je het niet mist. Tot 
24 november 19.11 uur café Schafrath.

acties gehouden om ook deze kinde-
ren gelukkig te maken. Zo is er onder 
andere een festivalbandje te koop in 
de kleuren van de Prins en zijn gevolg, 
dat eenmaal om niet meer af kan. De-
gene die dit bandje draagt, laat zien 
Prins Heppie te steunen bij zijn missie. 
Het bandje is exclusief tijdens de car-
navalsdagen te koop en waarschijnlijk 
zult u wel gevraagd worden `Heppie 
‘m al?’

Het komende carnaval wordt onge-
twijfeld een fantastisch feest met dit 
prachtige kwintet. Het wordt met 
recht Plezier voor iedereen, want 
Heppie maakt happy!

Dat moet in 
de krant
Om de plaats die Rond de Linde 
inneemt in de Nuenense samenle-
ving extra te accentueren, bent u 
welkom op onze redactiebijeen-
komst.

Op vrijdag 30 november staat speciaal 
voor onze lezers de deur open van 
19.00 tot 19.30 uur bij kunsthandel 
Art Dumay, Park 75 in Nuenen.

De redactie zal met belangstelling de 
op- of aanmerkingen, complimenten, 
ideeën of kritiek vernemen die er on-
der onze Nuenense lezers of vaste in-
zenders leeft.
Aarzel niet en laat uw  mening horen. 
We gaan voor een nog betere krant die 
we samen maken voor onze Nuenense 
lezers.

Jan en Bertha: altijd bezig met paarden

Jan en Bertha Dijstelbloem zijn geboren en getogen Nuenenaren en kennen 
velen inwoners door het manegebedrijf CaHaMa aan de Beekstraat te Nue-
nen. 
Paarden, pony’s en aanspanningen lo-
pen dan ook als een rode draad door 
hun leven. Begonnen aan het Langlaar 
te Gerwen met een eenvoudige tent 
als rijhal volgde daarna de verhuizing 
naar de Beekstraat 49 alwaar het ma-
negebedrijf echt vorm kreeg.  Na een 
gedwongen verhuizing i.v.m. de bouw 
van het plan Beekstraatse Velden 
streek manege CaHaMa neer aan de 
Beekstraat 48 alwaar het nu nog volop 
in bedrijf is.  Het toeval wil dat Jan en 
Bertha momenteel hun nieuwe stek 

wederom gevonden hebben in Ger-
wen, erg kort nabij het Langlaar waar 
het allemaal begon.

Jan en Bertha leerden elkaar in Nue-
nen kennen en hebben 3 kinderen: Ca-
roline, Marga en Hans waarmee ook 
de naam CaHaMa verklaard is. Samen 
zijn er vele uren besteed  in het geven 
van paarden- en ponylessen en heeft 
Bertha menig ponykamp begeleid. 
Vele Nuenenaren hebben hun eerste 
ervaring met paardrijden bij Jan en 

Bertha opgedaan en nieuwe genera-
ties volgen. 
Momenteel heeft Jan nog steeds zijn 
hobby in zijn Haflinger paarden waar-
mee hij er graag op uittrekt in de om-
geving van Nuenen. Bertha en ook de 
kleinkinderen gaan dan graag mee. 
 
Naast drie kinderen hebben ze ook 4 
kleinkinderen waarvan er ook een 
aantal actief zijn in de paardensport.  
Jan en Bertha vieren hun 50 jarig hu-
welijk middels een kerkdienst op 24 
november in de Clemenskerk te Nue-
nen.

kleurmijninterieur.nl

 Kleurplaten-actie 
 en pietenmiddag
 Winkelcentrum
 KernKwartier

Kijk elders in dit blad



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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Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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

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

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Gewijzigde openingstijden op 5 december
Op	woensdag	5	december	2012	vervalt	de	avondopenstelling	en	slui-
ten	de	publieksbalies	om	17.00	uur.

COLLECTE
In	de	week	van	20	november	t/m	26	november	2012	wordt	gecollec-
teerd door Stichting Nationaal MS Fonds.

VERKEER
Afsluiting spoorwegovergang Eeneind-dorp
De	spoorwegovergang	Eeneind-dorp	is	zondag	2	december	van	23.45	
uur	tot	maandag	3	december	05.30	uur	afgesloten	voor	alle	verkeer.	
In die nacht worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het spoor. Als 
u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het klantcontactcen-
trum via (040) 2631 631.

Asfaltonderhoud 2012 najaar
Bij het jaarlijks asfaltonderhoud worden in de periode van 22 t/m 26 
november	2012	asfalteringswerkzaamheden	verricht.	

Op	22	en	23	november	worden	kleine	reparaties	verricht	aan	de	rij-
banen	 te	Boord,	Gulbergen,	Rullen,	Houtrijk,	Laar,	Refeling,	Hoge	
Brake, Geldropsedijk en Nieuwe Dijk.
Ook worden enkele fietspaden hersteld aan de Europalaan vanaf ro-
tonde	Pluuke,	Beekstraat	(Oude	Landen	t.h.v.	De	Beemel)	en	Papen-
voortsedijk ter hoogte van Noorderklamp.

Op	26	november	2012	worden	op	enkele	wegen	ingrijpende	asfalte-
ringswerkzaamheden	verricht	aan	de	 rijbanen	bij	de	Geldropsedijk	
(kruising Opwettenseweg), Vallestap ter hoogte van Europalaan en 
Brabantring	ter	hoogte	van	basisschool	“De	Mijlpaal”.

De	werkzaamheden	worden	zoveel	mogelijk	buiten	de	spitsuren	uit-
gevoerd	met	behulp	van	een	rijdende	afzetting	en	verkeerbegeleiders.	
Dit zal enige verkeersstremming veroorzaken.
Wij	proberen	overlast	zoveel	mogelijk	te	beperken.

Voor	vragen	kunt	u	contact	opnemen	met	balie	Openbare	Werken,	
nr: (040) – 2631 699.

VERGADERING DORPSRAAD GERWEN
De	Dorpsraad	Gerwen	vergadert	maandagavond	26	november	in	’t	
Huysven, De Huikert 35 in Gerwen. Aanvang 20.00 uur en de koffie 
is gratis. Belangstellenden zijn welkom.
Op de agenda staat onder andere een toelichting door de kartrekkers 
en Arie Ras, projectleider gemeente Nuenen c.a., over de stand van 
zaken	met	betrekking	tot	IDOP-projecten	zoals	De	Tip,	Gerwenseweg	
en	Bushaltes.	Ook	komt	de	werkgroep	Leefbaarheid	Gerwen	over	een	
aantal activiteiten aan het woord.   

NL-ALERT
Communicatiemiddel bij calamiteiten
Vanaf	nu	is	NL-Alert	beschikbaar.	NL-Alert	is	een	middel	van	de	over-
heid,	dat	bij	een	calamiteit	of	bij	een	(acute)	dreiging	van	een	calami-
teit	ingezet	kan	worden.	Het	is	bedoeld	om	mensen	in	een	bepaald	

gebied	te	alarmeren	en	te	informeren.	Daarvoor	moeten	(de	meeste)	
mensen	hun	mobiel	nog	wel	instellen	voor	ontvangst.	Kijk	voor	instel-
hulp en meer informatie op www.nl-alert.nl

BLADKORVEN
Het	meeste	blad	is	inmiddels	van	de	bomen	gevallen	en	daarmee	zijn	
op	veel	plaatsen	de	bladkorven	overbodig.	De	gemeente	verwijdert	
daar	waar	het	niet	meer	nodig	is	de	bladkorven.	Als	u	nog	vragen	heeft,	
dan	kunt	u	bellen	naar	het	klantcontactcentrum	via	(040)	2631	631	
of een email sturen naar kcc@nuenen.nl

GLADHEID
BESTRIJDING 
2012-2013
De winter staat weer voor de deur. 
Sneeuwval	en	bevriezing	van	wegen,	voet-	
en fietspaden leiden tot gladheid. Dit le-
vert veel ongemak op voor het autover-
keer, de fietser en de voetganger. De ge-
meente Nuenen gaat ook dit wintersei-
zoen	weer	de	gladheid	bestrijden.

Hoe bestrijden we de gladheid?
Hoe	de	gemeente	de	gladheidbestrijding	uitvoert	is	vastgelegd	in	het	
“Uitvoeringsplan	gladheidbestrijding”	Het	uitvoeringsplan	beschrijft	
welke	wegen	gestrooid	worden.	Het	 is	een	soort	draaiboek	waarin	
staat wie en wat, waar en wanneer wordt ingezet. De veiligheid van 
weggebruikers	en	de	doorstroming	van	de	belangrijkste	verkeersaders	
staan	hierbij	voorop.	Ook	wordt	zoveel	mogelijk	met	het	milieu	reke-
ning gehouden. 

Waar wordt er gestrooid?
De gemeente heeft twee soorten strooiroutes: voor fietsers en gemo-
toriseerd verkeer.
Alleen	 de	 belangrijkste	 wegen,	 busroutes	 en	 fietspaden	 zijn	 in	 het	
schema	opgenomen.	In	voetgangersgebieden	en	woonstraten	wordt	
geen	gladheid	bestreden.	Het	strooien	in	deze	gebieden	heeft	weinig	
effect.	Voor	een	goede	dooiwerking	zijn	verkeersbewegingen	nodig.	
Doordat	er	weinig	verkeer	is	in	deze	gebieden,	duurt	het	te	lang	voor-
dat	het	zout	gaat	werken.	Daarnaast	ontbreekt	het	de	gemeente	aan	
tijd en middelen om alle trottoirs en wegen te vegen en te strooien.

Wat kunt u zelf doen na sneeuwval?
In	de	eerste	plaats	door	sneeuwschuiven.	Het	gebruik	van	een	sneeuw-
schuiver of veger is de goedkoopste en ook meest milieuvriendelijke 
vorm	van	gladheidbestrijding.	Let	op,	dat	u	de	goot	en	vooral	de	ri-
oolputten vrij houdt, zodat smeltwater gemakkelijk weg kan lopen. 
Het kan handig zijn om na het vegen wat zout te strooien. Op die 
manier	 blijft	 de	 stoep	 langer	 begaanbaar.	 Alleen	 zout	 op	 sneeuw	
strooien is inefficiënt en niet effectief, het kost veel zout en tijd om 
sneeuw weg te smelten.

Tip: 
koop	nu	strooizout	in	winkel	of	bouwmarkt	en	wacht	niet	tot	het	uit-
verkocht	is.	Mits	afgesloten	bewaard	is	zout	bijna	onbeperkt	houdbaar.	

Evenals	vorig	jaar	doen	we	in	het	kader	van	de	actie	“Samen	doen	we	
meer”	een	beroep	op	iedereen	om	mee	te	helpen	met	gladheidbestrij-
ding	in	uw	eigen	wijk	of	buurt.	Houd	uw	eigen	stoepje	sneeuwvrij	en	
dat	van	uw	buren	als	ze	daar	niet	zelf	toe	in	staat	zijn.

Volg de gemeente op Twitter
Op het moment dat de gemeente een strooiactie start, wordt dat direct 
bekend	gemaakt	via	Twitter.	De	gemeente	is	te	volgen	via	@strooiploeg 

Vragen over gladheidbestrijding
In	het	uitvoeringsplan	gladheidbestrijding	is	veel	terug	te	vinden	over	
de	gladheidbestrijding	in	de	gemeente	Nuenen.	Het	uitvoeringsplan	
is	te	vinden	op	de	website	van	de	gemeente	www.nuenen.nl	/Wonen	
in	Nuenen/gladheidbestrijding.	Ook	kunt	u	het	inzien	bij	de	receptie	
van	het	gemeentehuis.	Daarnaast	kunt	u	gebruikmaken	van	ons	meld-
punt via www.nuenen.nl of via het telefoonnummer 040 263 16 99 
om gevaarlijke situaties te melden.

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 09/11/2012 N-HZ-2012-0172 Berg 41 A Veranderen van garages  
    naar kantoorruimte  

Regulier	 15/11/2012	 N-HZ-2012-0173	 Berg	52	A	 Verbouwen	van	woonhuis	

Regulier 16/11/2012 N-HZ-2012-0174 De Beemel ong. Bouwen van 2 woningen 
 

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.

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 
 
12/11/	 N-HZ-2012-	 Zwanenstuck	31	 bouwen	 Vervangen	dakkapel	 12/11/	
2012 0148    2012 
 
15/11/	 N-HZ-2012-	 Collseweg	19	 bouwen	 Uitbreiden	 15/11/	
2012	 0150	 	 	 bedrijfspand		 2012 

15/11/	 N-HZ-2012-	 Spegelt	45	 bouwen	 Realiseren	van	een	 15/11/	
2012 0149   dakterras  2012 

19/11/ N-HZ-2012- Heerendonk aanleg Aanleggen van een 19/11/ 
2012 0168 ong.  paddenpoel  2012 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	heer	Van	Vroenhoven	is	een	ontheffing	van	het	stookverbod	

verleend	op	1	december	2012	op	het	perceel,	kadastraal	bekend	
D	1230	aan	het	Wettenseind	(verzenddatum	13	november	2012);

•	 aan	Sinterklaas	Comité	Nederwetten	zijn	een	vergunning	en	ont-
heffing verleend voor het organiseren van de intocht van Sinterklaas 
in	Nederwetten	op	zondag	25	november	2012	(verzenddatum	14	
november	2012);

•	 aan	SKN	Weverkeshof	zijn	vergunningen	en	ontheffing	verleend	
i.v.m.	de	organisatie	van	het	Kerstspel,	wandeltocht	op	22	decem-
ber	2012	op	het	terrein	van	Weverkeshof	(verzenddatum	15	no-
vember	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. 

PUBLICATIE
KENNISGEVING WET MILIEUBEHEER
Burgemeester	en	wethouders	maken	bekend	dat	zij	voornemens	zijn	
om	een	vergunning	op	grond	van	de	Wet	algemene	bepalingen	omge-
vingsrecht te verlenen aan:
V.O.F. Sengers,	voor	het	veranderen	van	een	agrarisch	bedrijf,	gelegen	
aan Nieuwe Dijk 4 te Nuenen.

De	aanvraag	en	de	ontwerpbeschikking	liggen	ter	inzage	van	22	no-
vember	2012	tot	3	januari	2013.	U	kunt	deze	inzien	bij	het	gemeente-
huis Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden 
zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag 
van 14.30 uur tot 18.00 uur.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor 
een telefonische afspraak maken met mevrouw F. Buchel van Steen-
bergen	(telefoonnummer:	040-2594633)
Binnen	de	hierboven	genoemde	termijn	kan	schriftelijk	of	mondeling	
zienswijze worden ingediend.
De schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van 
Burgemeester	en	Wethouders	van	Nuenen,	Postbus	10.000,	5670	GA		
Nuenen. De zienswijze moet worden ondertekend en moet ten minste 
bevatten:

a.	 naam	en	adres	indiener;
b.	 datum	indiening	bezwaarschrift;
c.	 tegen	welk	besluit	bezwaar	wordt	gemaakt;
d.	 wat	is	uw	bezwaar.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden 
opgenomen	met	mevrouw	F.	Buchel	van	Steenbergen	(SRE	Milieudienst	
telefoonnummer: 040 2594633).

De ingediende zienswijze(n) zullen worden toezonden naar de aanvra-
ger	 (conform	Algemene	wet	bestuursrecht).	De	aanvrager	krijgt	de	
mogelijkheid om hierop te reageren.

Nuenen,	22	november	2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.



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, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 23 & 24 November: 
Holl. bospeen, per bos  ................ 0,99
veldverse Prei, hele kilo  ............. 0,79
roseval aardappels, hele kilo  .. 1,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 26 November:

Zuurkool, panklaar, hele kilo  ........ 0,99
DINSDag 27 November:

Savooiekool, panklaar, halve kilo  0,69
WoeNSDag 28 November:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DoNDerDag 29 November:

kleine Spruitjes, halve kilo  ........ 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 23 t/m 29 Nov.:

goudreinetten, hele kilo  ............. 1,49
clementine, 12 stuks  ................... 1,99
broccolisalade, 250 gram  .......... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Voor service 
en kwaliteit! 

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

     

www.bakkerijverhallen.nl
Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 283 13 93 / 284 03 47

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

4 Gehaktballen + 
4 Stroganof Burgers 5,95
Bij 150 gr. Gebraden Rosbief
250 gr. Leverworst ...........GRATIS
Italiaanse Cordon Bleu
100 gram ......................................2,45
Spek en Bonen
100 gram ......................................1,25
Ham gehakt Wellington
per stuk .........................................1,75
Haas in ‘t Groen
“Heerlijk haasgerecht”
100 gram ......................................2,10

Vers belegde broodjes!!

kooPJe

SPecIal

SPecIal

SPecIal

Actie geldig van 9 t/m 22 nov.:

Tarwebus brood

Van € 2,10. Voor € 1,75
2e pakje 
speculaas 

voor de helft

Hoezo slot op de  
huizenmarkt?

Twijfel je om een nieuw huis te kopen? Nu zou het moment 
zijn om het toch te doen. Per 1 januari 2013 verandert er veel 
op het gebied van hypotheken. We willen niet zeggen dat wij 
de sleutel tot de oplossing hebben, maar we kunnen je wel 
van dienst zijn met alle notariële zaken rondom je aankoop.
Kijk voor meer informatie op www.hypotheeknodig.nl 

Schäfer Notarissen
Dan staat het zwart op wit…

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

• Renovatie • Nieuwbouw • Herstel • Houtrot • Spiegels • Decoratie

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar
onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

GARANTIEBEDRIJF

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

tel. 040-2831774

voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

Auto Service Verbroekken

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

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



Thuis in Nuenen
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

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

Hoe krijg ik mijn huis verkocht?
Bij de verkoop van uw huis is het bepalen van een goede vraagprijs belangrijk. 
Een goede vraagprijs bepaalt u door te bekijken hoe snel en voor welke prijs de 
huizen in uw buurt verkocht worden. Daarnaast kunt u een goede vraagprijs 
vaststellen door een taxatierapport te laten maken, aldus Marc van Heuven.

Wilt u meer informatie of heeft u een andere (woon)vraag? Ik en mijn collega’s 
bekijken graag samen met u wat in uw situatie de mogelijkheden zijn. 
Bel voor een afspraak (040) 280 75 00.

Ons kantoor in Nuenen is zaterdag 
24 november eenmalig gesloten 
in verband met een activiteit van 
onze medewerkers. Uiteraard zorgen 
we ervoor dat u uw bankzaken kunt 
regelen. Dit kan telefonisch, via internet 
of met behulp van mobielbankieren. 
Maandag 26 november staan onze 
medewerkers in de kantoren u ook 
weer graag persoonlijk te woord.

Uw bankzaken regelt u eenvoudig via 
www.rabobank.nl/dommelstreek 
of via (040) 280 75 00.

Gesloten en toch open. 
Dat is het idee.
Kantoren gesloten op 
zaterdag 24 november.

Heeft u plannen om in de feestmaand geld te schenken? Graag wijzen 
wij u op de moge lijkheden die Rabobank u hiervoor biedt.

Gemakkelijk vanuit uw luie stoel
Via mobiel- en internetbankieren kunt u eenvoudig geld overmaken 
naar elk gewenst rekeningnummer. 

Voorkeur voor contant geld?
Het bestellen van contant geld regelt u zelf in Rabo Internet-
bankieren. Op www.rabobank.nl vindt u informatie over de 
verschillende mogelijkheden. 

Maakt u (nog) geen gebruik van Internetbankieren? 
Neem dan telefonisch contact op of kom langs bij ons kantoor 
Nuenen. Neem altijd een geldig legitimatie bewijs mee. 

Geld cadeau geven? 
Rabobank maakt 
het u gemakkelijk.

De heer Van Maasakkers 
wint bezoek Vincentre
Winnaar Meesterwerkarrangement Brabantsedag

Lokale parel: 

Van Gogh Village Nuenen

De heer Van Maasakkers heeft met de Rabobank toegangskaartenactie 
rondom de Brabantsedag een meesterwerkarrangement bij het 
Vincentre gewonnen. Binnenkort maakt hij kennis met de wereld 
van Vincent van Gogh. Dit arrangement start met een bezoek aan 
het Vincentre, dan volgt een rondwandeling met gids langs de 
Informatieborden en het arrangement wordt afgesloten met een 
lunch bij Restaurant Olijf. 

Als partner van de Brabantsedag organiseerde Rabobank Dommelstreek 
een wedstrijd die aansloot bij het thema van 2012. Inmiddels is het 
thema voor 2013 bekend, namelijk ‘Hoezo Middeleeuws?!’. Wij kijken 
uit naar dit unieke culturele evenement.

Rabobank zet in dit jaar van de coöperatie de schijnwerpers op haar 
coöperatieve identiteit. In de nieuwe campagne laten we zien hoe u en 
uw omgeving worden versterkt: samen bereik je meer dan alleen.

Rabobank versterkt
Rabobanken bewijzen keer op keer dat deze merkbelofte echt inhoud 
heeft. Er is geen andere bank in Nederland die kan laten zien dat ze op 
139 plekken klant en omgeving versterkt met coöperatief bankieren.

Minidocumentaire
Rabobank Dommelstreek laat dit zien met Van Gogh Village Nuenen. In de 
minidocumentaire ziet u waarom dit project de lokale parel is van onze 
bank en hoe Rabobank Dommelstreek het Van Gogh Village Nuenen 
heeft versterkt.

Bekijk het fi lmpje!
Benieuwd naar de mindocumentaire over Van Gogh Village of de 
projecten van andere Rabobanken? Ga direct naar de Rabobank 
Facebookpagina en 'like' project Van Gogh Village Nuenen.

Rabobank geeft antwoord op uw woonvragen

Ambassadeur Nancy van den Brink overhandigt de prijs aan de heer Van Maasakkers.

Tips voor de feestdagen
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Dorpsraad 
Gerwen over 
ontwikkelings-
programma’s
In de openbare vergadering van de 
dorpsraad Gerwen komen maandag 
26 november onder meer de herin-
richtingsprojecten voor de Gerwense-
weg en De Tip aan de orde. Genoemde 
projecten maken deel uit van het inte-
grale Dorpsontwikkelingsprogramma 
(iDOP) voor Gerwen. De projecten 
dragen bij aan een vitaal, mooi en 
schoon Brabants platteland. Een an-
der project dat in Gerwen gerealiseerd 
wordt is de bushalte aan de Smits van 
Oyenlaan. Alle projecten dienen voor 
het einde van dit jaar opgeleverd te 
worden. De Dorpsraad Gerwen verga-
dert maandagavond 26 november in ’t 
Huysven. Aanvang 20.00 uur. Belang-
stellenden zijn welkom.

CAN vol goede moed na 
raads- en bestuursvergadering
Eigenlijk was de uitkomst van de urenlange raadsvergadering helemaal niet 
zo gunstig. Een amendement werd aangenomen waarin Kunstencentrum 
CAN met maar liefst 10.000 Euro wordt gekort op de subsidie van 2013. En 
dat was vorig jaar ook al gebeurd! En dan is er nog de BTW verhoging. Al 
met al financieel helemaal niet zo’n goede tijd. Maar de uitkomst op don-
derdag 8 november was uiteindelijk wel minder slecht dan B&W hadden 
bedacht. 

Kerstfair in Lieshout 
voor alle leeftijden
De rendieren hebben er zin in. En ook de Kerstman verheugt zicht op een 
bezoek. Hun bestemming? De Kerstfair in Lieshout! Deze vindt plaats op 
zondag 16 december in de dorpskern van Lieshout. De Kerstfair, een initia-
tief van Ondernemersvereniging LIMO, wordt voor de derde keer gehou-
den. Samen met ondernemers uit Lieshout en Mariahout halen zij alles uit 
de kast om dit evenement nóg mooier te maken. 
In en om de Dorpsstraat is de warming 
up voor kerst in volle gang. Ga maar 
na. Kerstbomen met lampjes, verlichte 
kramen, de geur van glühwein, lekker-
nijen… U vindt er alles om in de stem-
ming te komen. Tijdens de winter-
wonder-modeshow ontdekt u de 
laatste trends. Ook ziet u wat onderne-
mers uit de regio voor uw kerst in huis 
hebben. Altijd al klassieke tractoren en 
auto’s van dichtbij willen bekijken? Dit 
is uw kans. Komen uw kinderen mee? 

Zij boffen. Zij kunnen zich volop uitle-
ven in een draaimolen, ballenbak en 
een zweefmolen. Levende muziek met 
koren en blaaskapellen zorgen voor 
extra sfeer. Nog niets gepland voor 
zondag 16 december? Kom kijken in 
Lieshout. De Kerstfair is er voor alle 
leeftijden. Om 14.00 uur opent burge-
meester Ubachs van Laarbeek de 
markt en de activiteiten eindigen om 
20.00 uur. U bent van harte welkom. 
De entree is gratis net als het parkeren.Kunst met ’n grote T

Het evenement: kunst met ’n grote T,  was wederom een groot succes. Het comité 
wil de bewoners van de expopanden, sponsoren, vrienden en de kunstenaars, be-
danken voor hun inbreng en bijdrage.

 Uit d’n hoek…
HOV2

Na een kleine volksopstand met bijbehorende demonstratie werd in Nuenen 
het schrappen van de subsidies ongedaan gemaakt. Onder druk van media en 
volk. In Den Haag is na twee weken alweer de inkomensafhankelijke zorgpre-
mie door de nieuwe regering van tafel geveegd, compleet met knieval en excu-
ses Een volksopstand dreigde. Achteraf viel het, volgens het Nibud, trouwens 
mee. Voor wat het waard is. 
 Iedere keer een mix van onvrede en mediahype die elkaar versterken. 
Misschien hoort het zo. Het volk beslist. Aan de andere kant is het ook slappe-
knieën-politiek. Je staat ergens voor of niet. Waarschijnlijk geloofden ze er zelf 
dus ook niet in. Anders kun je je plannen beter eerst laten opiniepeilen en af-
hankelijk van de uitslag het voorstel aanpassen dan wel intrekken. Of via inter-
net laten stemmen.
 Het volgende probleem ligt al klaar: de HOV2-lijn dwars door ons 
dorp, de Betuwelijn van Nuenen. Kost handenvol geld en we krijgen er spijt van. 
Tenminste, van het huidige plan, waarin noord en zuid worden gescheiden. Ik 
verwijs naar de tekst van ‘Nuenen dwèrs’, het officieuze volkslied van Nuenen.
 De bekende (en beruchte) vraag ‘van wie bende gij er één’ zal in de 
toekomst vervangen worden door ‘bende gij van boven of van beneje de HOV?’

Edwin Coolen

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

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders hebben een aantal verkeersbesluiten 
genomen.
Op een aantal locaties in de gemeente Nuenen c.a. wordt een open-
bare	parkeerplaats	ingericht	voor	het	laden	van	elektrische	voertuigen.	
Hierdoor	is	deze	parkeerplaats	niet	langer	beschikbaar	voor	het	par-
keren	van	“niet	elektrische”	voertuigen	of	voor	elektrische	voertuigen	
die niet aan het laden zijn.
Deze locaties zijn:

•	 Gulberg	ter	hoogte	van	huisnummer	18
•	 Pinckart	ter	hoogte	van	huisnummer	54
•	 Koppeldreef	
•	 Heuvelplein

Indienen bezwaarschrift
De	verkeersbesluiten	en	de	daarbij	horende	tekeningen	liggen	vanaf	
donderdag	22	november	2012	gedurende	6	weken	voor	eenieder	ter	
inzage	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	ruimte	van	het	gemeentehuis,	
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Bent	u	het	niet	eens	met	de	inhoud	van	de	besluiten,	of	vreest	u	voor	
onacceptabele	gevolgen?	Dan	kunt	u	schriftelijk	uw	bezwaar	indienen.	
Let	op:	Dit	moet	u	doen	binnen	de	periode	dat	de	verkeersbesluiten	
ter	inzage	liggen.	Uw	reactie	richt	u	aan	het	college	van	burgemeester	
en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.

Het	bezwaar	moet	ten	minste	bevatten:
1.	 naam	en	adres;
2.	 de	dag	en	handtekening;
3.	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	bezwaar	gericht	is;
4.	 een	uitleg	waarom	u	bezwaar	maakt.

Nuenen,	22	november	2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Bestemmingsplan ‘De Beemel 17 en 19 Nuenen’ vastgesteld; ge-
meente Nuenen c.a.
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	maken	bekend	dat	de	
gemeenteraad	in	zijn	vergadering	van	8	november	2012	het	bestem-
mingsplan	‘De	Beemel	17	en	19	Nuenen’	heeft	vastgesteld.

Het bestemmingsplan
Het	bestemmingsplan	heeft	betrekking	op	de	ontwikkeling	van	twee	
vrijstaande woningen op de percelen De Beemel ongenummerd te 
Nuenen,	 kadastraal	 bekend	 gemeente	 Nuenen,	 sectie	 E,	 nummers	
9465 en 9466.

Tervisielegging
Het	 raadsbesluit,	 het	 vastgestelde	 bestemmingsplan	 en	 de	 hierbij	
behorende	stukken	liggen	met	ingang	van	23	november	2012	gedu-
rende zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 
2	te	Nuenen,	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte.
De	balie	is	 iedere	werkdag	geopend	van	08.30	tot	12.30	uur	en	op	
woensdagavond	van	14.30	tot	18.00	uur.	Tegen	betaling	van	leges	kan	
een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken. Het 
bestemmingsplan	 is	 ook	 in	 te	 zien	 via	 de	 landelijke	 website	 www.
ruimtelijkeplannen.nl.	 Het	 bestemmingsplan	 ‘De	 Beemel	 17	 en	 19	
Nuenen’	kan	op	die	website	rechtstreeks	worden	geraadpleegd	via	de	
volgende link: http://w w w.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/ 
?planidn=NL.IMRO.0820.BPNuenBeemel17en19-D001

Beroep
Gedurende	de	termijn	van	terinzageligging	van	het	ontwerpbestem-
mingsplan	werden	geen	zienswijzen	ingediend.	Tegen	het	besluit	tot	
vaststelling	van	het	bestemmingsplan	kan	beroep	worden	ingesteld	
bij	de	Afdeling	bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State,	Postbus	
20019,	2500	EA	Den	Haag,	door	belanghebbenden	aan	wie	redelij-
kerwijs	niet	kan	worden	verweten	geen	zienswijzen	met	betrekking	tot	
het	ontwerpbestemmingsplan	bij	de	gemeenteraad	kenbaar	te	hebben	
gemaakt.

Voorlopige voorziening
Het	besluit	tot	vaststelling	van	het	bestemmingsplan	treedt	in	werking	
met	 ingang	 van	 de	 dag	 na	 die	 waarop	 de	 beroepstermijn	 afloopt,	
tenzij	binnen	deze	termijn	–	naast	het	indienen	van	beroep	–	een	ver-
zoek	om	een	voorlopige	voorziening	is	ingediend	bij	de	Voorzitter	van	
de	Afdeling	bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State.	Een	dergelijk	
verzoek	moet	worden	gericht	aan	de	Voorzitter	van	de	Afdeling	be-
stuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State,	Postbus	20019,	2500	EA	
Den Haag.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer G.J. Andries-
sen van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving. Hij is telefonisch te 
bereiken	onder	040-2631648	en	per	email	op	g.andriessen@nuenen.nl.

Nuenen,	22	november	2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Nuenen-Noordwest; gemeente 
Nuenen c.a.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken op 
grond	van	artikel	1.3.1.	van	het	Besluit	ruimtelijke	ordening	bekend	
dat	 een	 herziening	 van	 het	 bestemmingsplan	 Nuenen-Noordwest	
wordt	voorbereid.

Het bestemmingsplan
Het	nieuwe	bestemmingsplan	Nuenen-Noordwest	betreft	een	conser-
verend	(beheersmatig)	bestemmingsplan.	Uitgangspunt	van	het	plan	
is	een	actualisering	van	de	bestaande	en	op	grond	van	het	nog	gel-
dende	bestemmingsplan	mogelijke	situatie.	Ingrijpende	nieuwe	ont-
wikkelingen zijn in het plan niet meegenomen.

Ter inzage leggen
Het	voorontwerp-bestemmingsplan	Nuenen-Noordwest	ligt	met	in-
gang	van	23	november	2012	gedurende	zes	weken	op	het	gemeentehuis,	
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage. Het 
voorontwerp-bestemmingsplan	 kan	 op	 het	 gemeentehuis	 worden	
ingezien	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte.
Het	plan	is	ook	raadpleegbaar	via	de	gemeentelijke	internetsite:	www.
nuenen.nl en de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het	voorontwerp-bestemmingsplan	‘Nuenen-Noordwest’	kan	recht-
streeks worden geraadpleegd via de volgende link: http://www.ruim-
telijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.BPNuenen-
Noordwest-B001. 

Het	voorontwerp-bestemmingsplan	kan,	tijdens	openingstijden,	ook	
worden	ingezien	bij	de	bibliotheek	Dommeldal,	vestiging	Nuenen	aan	
het Vincent van Goghplein 97. 

Inloopavond
Op	woensdag	12	december	2012	is	er	van	19.30	tot	21.30	uur	een	
inloopavond	in	de	bibliotheek	Dommeldal,	vestiging	Nuenen	aan	het	
Vincent van Goghplein 97. Op die avond kan een ieder zich (laten) 
informeren over het plan en is er tevens gelegenheid tot het stellen van 
vragen. 

Reactie
Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk of 
mondeling	een	reactie	naar	voren	brengen.	Een	schriftelijke	reactie	
dient	te	worden	gericht	aan	de	gemeenteraad	van	Nuenen,	postbus	
10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Een	reactie	kan	ook	mondeling	worden	ingediend	bij	de	heer	D.	Sen-
ders van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 040-2631641).

Nuenen,	22	november	2012.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

En er is ook veel goed nieuws! Het 
CAN wist het afgelopen jaar bijvoor-
beeld weer een aantal heel enthousi-
aste vrijwilligers aan te trekken. Dat is 
te zien in de lokalen en aan de ver-
nieuwde website bijvoorbeeld. En we 
zoeken nog meer vrijwilligers! Er is 
nog werk zat! Ondanks de crisis gaan 

er veel cursussen gewoon door. Het 
bestuur heeft in de onlangs gehouden 
bestuursvergadering dan ook duide-
lijk uitgesproken dat zij nog steeds 
goede kansen ziet om kunsteducatie 
voor Nuenen te behouden. We heb-
ben veel ideeën en hoewel we een aan-
tal dingen anders zullen moeten doen, 

onze ambities moeten bijstellen, zul-
len we in 2013 en daarna nog altijd ve-
le cursussen kunnen aanbieden. En 
meer! We gaan proberen te snijden in 
de kosten. We kijken bijvoorbeeld 
naar goedkopere huisvesting. Ideeën 
zijn welkom!  We zijn op zoek naar do-
centen die nieuwe cursussen willen 
organiseren. Is er een kunst of cul-
tuurvorm waar u zich in wilt bekwa-
men: laat het ons weten! Zoeken wij de 
docent voor u! Kortom: uw kunsten-
centrum CAN gaat gewoon door en u 
en uw kinderen zijn dit jaar en volgend 
jaar en alle jaren daarna nog steeds 
van harte welkom om bij ons uitste-
kende cursussen te volgen!

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



GB
4

CARD SLOT

MICRO

SD

A
ENERGIE-
KLASSE

++

100
HZ
ZIGGO

A
ENERGIE-
KLASSE

+

100
HZ
ZIGGO

A

GB
4

LED-TV 32HL933.

 • Full HD
 • 2x HDMI en USB aansluiting
 • Kristalheldere beelden

MP3-SPELER SA4MINI04KN.

 • MP3 en WMA afspelen
• Geniet van maximaal 8 uur speeltijd
• Superieure geluidskwaliteit

STOFZUIGER FC9153/01.

 • 2000 watt vermogen
 • Luxe zuigmond
 • Incl. HEPA-fi lter TABLET GALAXY TAB 2 10.1.

 • Groot & helder 10,1” scherm
 • Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
 • Uitbreidbaar geheugen

WASMACHINE L60460FL.

 • 6 kg vulgewicht 
 • Optisense: past cycluslengte aan
 • Programmaverloop indicatie
 • Startuitstel

Expert van Erp
Voirt 2 c, Nuenen, (040) 2846060
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 24 november 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.
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Als je goed kunt luisteren, word dan vrijwilliger bij Sensoor.
Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Eindhoven.

Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek. Anoniem en 
vertrouwelijk. We zoeken vrijwilligers voor aan de telefoon of chat. 

Voor informatie en aanmelden kijk op www.sensoor.nl/brabant. 
of bel 040 - 212 55 66 voor een informatiepakket.

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

	   
U kunt bij ons terecht voor: 
Steunkousen, peelings, 
wondverzorging, huidadvies, 
ontharen, oedeem 
	  
Sneeuwgorshof 1 Nuenen 
Tel: 06-28577715 
www.careaboutskin.nl 

	  

	  

	  
 
Nieuw in Nuenen 
 
Last van huidproblemen of 
oedeem?? 
	  
Sneeuwgorshof 1 Nuenen 
Tel: 06-28577715 
www.careaboutskin.nl 
	  

	  

	  
	  
Voor de behandeling van: 
 
 Acne, couperose, gerstenkorrels, 
steelwratjes, littekens, oedeem 
 
Sneeuwgorshof 1 Nuenen 
Tel: 06-28577715 
www.careaboutskin.nl 
	  

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

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

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

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Een bezorger voor Rond de Linde. 

Wijk in Nuenen-Eeneind.
Ben je bereid om elke donderdag ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten, bel dan even 06 - 48 69 89 19

LEukE BijvERDiENstE

GEL LAK, Gel lak nieuw-
ste techniek op het gebied 
van UV gel. Brengt de 
voordelen van nagellak 
en gelnagels samen! We-
kenlang prachtig mooie 
nagels, zonder bescha-
digingen. Nu in Novem-
ber en December 22.50!! 
INSTITUUT ZILVER-
SCHOON Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl. 

Permanent Make-up 
altijd een verzorgd uiterlijk! 
Al 15 jaar ervaring; voor 
eyeliners , wenkbrauwen 
(ook hairstroke methode, 
haartjes), lipliners. GGD ge-
certificeerd. INSTITUUT 
ZILVERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

Het Nationaal MS Fonds heeft uw steun hard nodig, 

wordt collectant tijdens de MS Collecteweek in november.

Het Nationaal MS Fonds is duidelijk en helpt!

www.nationaalmsfonds.nl

Tel.: 010 - 591 98 39
steun ons!

GIRO 5057

stopp_160x78.indd   1 01-11-2006   11:13:48
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OCN-Inloopcafé 
voor ondernemers
Het Ondernemers Contact Nuenen 
(OCN) organiseert wederom een 
inloopcafé voor ondernemers in 
Nuenen op donderdag 13 december 
van 17.00 tot 19.00 uur in Café 
Schafrath, Park 35 te Nuenen. 

In een gezellige ambiance kunnen on-
dernemers uit het Nuenense met el-
kaar bijpraten onder het genot van een 
borrelhapje en een drankje. Het in-
loopcafé is ook toegankelijk voor on-
dernemers die (nog) geen lid zijn van 
het OCN. De eigen bijdrage van € 10,= 
kunt u bij binnenkomst betalen.
Voor meer informatie www.ocnue-
nen.nl.

Door Elwien Bibbe

De spanning op de gezichten van de 
kinderen groeide en groeide naar-
mate Sinterklaas en zijn Pieten Het 
Klooster naderden. Vol verwach-
ting, vingers in de mond, bij mama 
of papa op de schouders om vooral 
alles maar goed te zien. Of gewoon 
wat verlegen om zich heen kijkend 
met een pietenmutsje of een mijter 
op. 

Ook burgemeester Houben en wet-
houder Martien Jansen, beiden met 
partner stonden klaar om de Sint te 
ontvangen. Voor Houben was dit de 
eerste keer. Tot 3 februari is alles nog 
nieuw voor hem. Want dan is hij pas 1 
jaar burgemeester van Nuenen. En 
ook voor jeugdburgemeester Judy 
Groote was het spannend. Want ook 
zij mocht een woordje doen.

Dat het bij de Sint niet altijd op rolle-
tjes loopt, hebben we allemaal op de 
televisie kunnen zien. En ook in Nue-
nen ging dat afgelopen zondag niet 
anders. En dan heb ik het niet over pe-
pernotenpolitiek. Nu was ook de sleu-
tel van Het Klooster nog eens kwijt. 
En kwam plotseling het schitterende 
feest op het Rabobankplein in gevaar. 
Gelukkig duurde de verwarring niet al 
te lang. De kinderen ontdekten al snel 
een Piet, die op het dak van Het Kloos-
ter met een grote sleutel stond te 
zwaaien. Opluchting alom! Dus de 
Sinterklaasdisco op het Rabobank-
plein kon gewoon doorgaan.
Sinterklaas werd tijdens de optocht 
begeleid door Pieten te paard, een 
Motorpiet en heel veel Looppieten die 
de kinderen langs de route trakteer-
den op heel veel pepernoten.

140 jaar Heilige 
Clemenskerk in 
Nuenen
140 jaar geleden werd de Heilige 
Clemenskerk in Nuenen ingewijd. 
Ter gelegenheid hiervan heeft heem-
kundekring De Drijehornick, in 
samenwerking met de parochie, een 
tentoonstelling ingericht over het 
kerkgebouw, architect Carl Weber 
en pastoor van Lent. 

De tentoonstelling 140 jaar H. Cle-
menskerk is toegankelijk op:

- Vrijdag 23 november van 17.00 tot 
18.30 uur.

- Zaterdag 24 november van 15.00 
tot 17.00 uur en voor en na de 
dienst.

- Zondag 25 november een uur voor 
en na de diensten.

- Woensdag 28 november van 14.00 
tot 17.00 uur.

- Zaterdag 1 december en zondag 2 
december zoals op resp. 24 en 25 
november.

AdvocatuurTheo de Egel 
Eens per drie weken schrijft Theo De Egel 
een prikkelende column over de turbulente 
wereld waar Nuenen ook deel van is.

De Vijfde
Nicaragua 1:
We, De Liefde Van Mijn Leven en ik, hadden alles uitvoerig doorgenomen. Ik 
zou, nadat ik door de paspoortcontrole was, me omdraaien zodat we elkaar, door 
de grote glasplaat die ons dan zou scheiden, tien handkusjes konden geven (om 
de beurt één). Daarna zouden wij één laatste keer zwaaien en ik zonder omkijken 
naar mijn gate lopen. 
Even leek het zo te gaan, maar toen werden plots zestig handkusjes gegeven (op 
een bepaald moment zelfs door elkaar). Ik bleef maar zwaaien, zij begon te bra-
ken. Toen ik met twee handen een hart vormde en gillend haar naam riep liet ze 
haar handtas los. En ging in volle sprint. Ze wierp zich huilend tegen het glas. 
Het bloed wat daardoor uit haar neus stroomde werd al snel een grote plas.
Toen ik haar door de ruit heen probeerde te tongen en zij de kleren van haar lijf 
scheurde kwam het personeel van Brusselairport aanrennen. Vier man waren er 
nodig om haar in bedwang te houden. Twee anderen begeleiden mij snel naar de 
gate en klikten wat later zelfs mijn vliegtuiggordel vast. Het schijnt dat De Liefde 
Van Mijn Leven zich nog dagelijks, op de tijd dat ik vertrok, tegen de ruit gooit. 
Als ze geen bloedneus krijgt neemt ze een langere aanloop. 
Nee. Helaas. 
Het afscheid verliep nog droger dan we hadden afgesproken. Het was gewoon 
een afscheid als gewoon. Ons afscheid was nóg saaier dan één uit “Hello Good-
bye”. Sterker nog als je onder het afscheid van De Liefde Van Mijn Leven en mij 
muziek had gezet, bijvoorbeeld: “tears in heaven”, “the rose” of “Never walk          
alone” was Lingo die avond toch ontroerender geweest.
Met de gedachte “Had ik het maar gezegd” zie ik hoe de zon ondergaat in de Gro-
te oceaan. De volgende ochtend skype ik haar die woorden. Ze knikt in de web-
cam. Het klinkt te bedacht. Welke idioot komt een week later ook nog met zijn 
afscheidswoorden aan? Voor we elkaar wegklikken handkussen we via de web-
cam. Ze knipoogt nog snel. 
Nooit meer zal ik denken “had ik maar…”. De thuiskomst ga ik helemaal anders 
doen.

Ik wens u een fijne winter toe,
Theo De Egel.

  De Sinterklaashof is weer open

Op de Sinterklaashof rust het paard na een nacht hard werken lekker uit in de 
stal. En ook Sinterklaas heeft er een kamer, waar hij al jaren slaapt, als hij niet 
met zijn Pieten op stap is. Tot 5 december kunnen alle kinderen Sinterklaas iedere 
woensdag- en zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur bezoeken. Op deze mid-
dagen worden er ook pannenkoeken gebakken. En natuurlijk zijn er dan ook 
Zwarte Pieten. Zwarte Piten zijn er iedere dag!

Sinterklaas met heel veel Pieten in Nuenen

Rode Kruis vrijwilligers 
krijgen het drukker in Nuenen
Dat het Rode Kruis er is bij rampen en calamiteiten; dat weet iedereen. Het 
Rode Kruis biedt onpartijdig en onafhankelijk hulp in nood; het maakt niet 
uit wie je bent of wat je overtuiging is. Bekend zijn de buitenlandse hulp-
acties, zoals pas bij de storm Sandy in New York of in Syrie bij de binnen-
landse gevechten. We kennen ook allemaal de EHBO-ers, die er tijdens eve-
nementen zijn voor hulp ter plaatse.
Dat  Rode Kruis vrijwilligers mensen 
in sociale nood helpen is minder be-
kend. Toch melden zich steeds meer 
mensen bij de Nuenense wijk-coordi-
nators van het Rode Kruis,  Marianne 
Cloosterman en Richarda Silvis. Men-
sen melden zich bij Marianne en Ri-
charda met vragen om hulp, maar ook 
met de vraag of ze misschien als vrij-
williger iets kunnen doen. Goede vra-
gen en goed om te weten dat er men-
sen voor je zijn.

Het Rode Kruis verbindt en organi-
seert
Dat kan een verbinding van een mens 
met een ander mens zijn. Bijvoorbeeld 
wanneer iemand hulp nodig heeft om 
de deur uit te komen, naar een winkel 
of gewoon de buitenlucht in. Maar 
ook organiseert het Rode Kruis tele-
fooncirkels, uitstapjes of groepjes. Bij-
voorbeeld de handwerkclub die vrij-
willigster Diny Schilperoort leidt.  De 
dames zien elkaar wekelijks  gezellig 
samen boven een breiwerk en een 
kopje koffie in de huiskamer van de Jo 
van Dijckhof op maandag van 14.00-
16.00 uur. Iedereen die interesse heeft 
is hartelijk welkom om eens te komen 
kijken.

Contact 
Coordinators  Marianne Cloosterman 
040-2838862, Richarda Silvis 0499 
425015. Rode Kruis Eindhoven en 
omstreken 040-2443311 maandag t/m 

donderdag 8.30-16.30 uur. Je kan je 
ontwikkelen en je wordt begeleid van-
uit een netwerk van sterke medevrij-
willigers. Er zijn faciliteiten zoals oplei-
dingen, ruimtes, brochures, herkenbare 
kleding, zelfs  een rolstoelbus en vele 
mogelijkheden.

De breiclub o.l.v. Diny Schilperoort in de huiskamer van het Jo van Dijckhof.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



LINDEBLAADJES

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, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting vrijwilligers 
thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke 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

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.

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

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

GRATiS 
iNBRAAK CHECK

VOOR dE
dONKERE dAGEN
21% BTW korting op materiaal
www.kbsvangrootel.nl 
tel: 06 - 53 42 14 18

Laat je inspireren en 
entertainen! www.gar-
rarufa-nuenen.nl Natuurlijk 
en sfeervol is onze ambi-
ance. Ervaar, hoe gene-
zend, prettig, ontspannend 
en apart een, “knabbel-
avontuur” zal zijn! Tot ziens! 
Witte Put 22 040-7870338. 
(max. 4 pers/15,- P.P.)

B o E D E L - t o tA A L 
Woning-ontruimingen 
ophalen 2de hands 
goed. 040 - 241 56 
70 / 06 - 36 07 26 11. 
www.boedeltotaal.nl

Sint is weer bijna in 
het land, de planning 
van Sint met pieten voor 
uw bedrijf, vereniging of 
thuis heeft Stijn in de hand. 
040-2840013 / stijn@tijd-
voorkwaliteit.nl.

BIJZoNDERE GELE-
G E h E I D ?  f E E S t ? 
thEMAfEESt? Wij heb-
ben de passende outfit! 
Kledingverhuur toneelver. 
Lindespelers. Elke dins-
dag 19-20 uur zolder Het 
Klooster.

voorbereiding vervolgon-
derwijs, ondersteuning 
bij Rekenen, Nederlandse 
Taal, Spelling. O.l.v. be-
voegd docente: 06 - 25 09 
34 91 / www.roxsell.com. 

Vakkundige en voorde-
lig computerhulp aan 
huis! Einde aan uw PC 
/ MAC problemen. Bel 
Richard Hempelman op 
06-19149097 of internet 
www.insyte.nl.

VCN Videoproducties 
Laat nu uw waardevolle 
8mm films overzetten naar 
DVD. Voor meer informatie: 
040-2837796.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Te koop: CoNIfEREN. 
Diverse soorten en maten. 
Voor haag, tuin en terras. 
Tel. 06-51998311.

Wij halen bij u thuis op 
alle bruikbare spullen,  elek-
trische apparatuur,  fietsen 
en bromfietsen, tevens alle 
bruikbare spullen. Tel. 040-
2856809.

Met uw bedrijf ook online in 
de CLOUD werken? Vanaf 
elk apparaat uw eigen Win-
dows omgeving beschik-
baar hebben! www.insyte.nl

BEtoNSChuttINGEN 
- houtBEtoNCoM-
BINAtIES - ALuMI-
NIuM - kuNStStof 
Vanaf € 65,- per m1, 200 cm 
hoog zelfbouw - Gemonteerd 
vanaf  € 85,- per m1, 200 cm 
hoog. Exclusief BTW. Tel. 040 
- 283 98 08 www.sbnbouw.nl

25 Nov. vLooIEN-
MARkt. Sporthal Bis-
schop Bekkers, Avignon-
laan 1 Eindhoven. 80 kra-
men bomvol! 9-16 uur. 
06-20299824.

Ultra 
all-inclUsive!

Alles inclusief voor één prijs!
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- Hoofdbord oversized en gestoffeerd 
 140, 160 of 180 cm breed (dezelfde prijs)
- 2 Electrische verstelbare boxspringonderbakken 
 met  gestoffeerde voetbeugels en gestoffeerde onderplint
- 2 Gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen met 
 HR-schuim afgedekt
- Comfortabele ‘Split’-matrastopper HR-koudschuim

van 2995,-

Gratis! 2x Bijpassende nachttafels t.w.v. 199,-
òF
Gratis! textielpakket t.w.v. 199,-
Bestaande uit:
- Dekbed 240/200 cm
- 2 Hoofdkussens anti-allergisch
- ‘split’-topper molton
- ‘split’-topper hoeslaken katoen

complete electriscHe BoxprinG ‘De luxe’
Leverbaar in: zwart, antraciet en bruin! (dezelfde prijs)

Ook leverbaar in 160 of 180 cm breed tegen meerprijs

complete electriscHe BoxsprinG
Leverbaar in: zwart, antraciet en donkerbruin (dezelfde prijs)

- Hoofdbord oversized en gestoffeerd 140x200 cm
- 2 Electrisch verstelbare boxspringonderbakken 
 met gestoffeerde voetbeugels en aluminium poten
- 2 Gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen 
 met HR-schuim afgedekt
- Comfortabele ‘split’-matrastopper HR-koudschuim
van 1795,-  

1895,-
NU geheel 
compleet!

995,-
NU geheel 
compleet!

InCL. bEzORGInG 
En mOntaGE!

www.jongwonen.com 
vincent van goghstraat 12, nuenen. Tel.: 040-2841161 

geopend wo. en do. van 10.00-17.30, vr. 10.00-20.00, za. 10.00-16.00 uur. 
ook open op AfsprAAk.

Al 30 jaar toonaangevend in de regio!

DRuMS- EN BASGItAAR-
LESSEN. Voor beginners 
en gevorderden. Gegeven 
door ervaren docent. Voor 
info: 040-2843533 of 06-
23 09 47 87.

StRIJkEN Nu • Voor 
al uw strijkwerk. • Uw was 
wordt in een volledige 
rookvrije omgeving ge-
streken. • Halen/bezorgen 
is mogelijk. • Voor meer 
informatie of het maken 
van een afspraak kunt u 
contact opnemen met tel.
nr. 06-14184022.

SPORTS
Steenweg 18, 5707 CG Helmond
0492 - 56 56 85

O U T LE T
VERKOOP!

Steenweg 18 Helmond

Vanwege onze verhuizing:

D I V E R S E  T O P M E R K E N

...en nog veel meer!

ALLES
MOET 
WEG!
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OP=OP 
PROFITEER NU!

PROPROFITEE

PRPROFITEENN

WEG
=

WEG

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

Nergens voordeliger dan 
 bij Drogisterij Noordveld

Alle aanbiedingen zijn geldig 
van donderdag 22 november 2012 

tot en met woensdag 28 november  2012 
of zolang de voorraad strekt. 

Niet in combinatie met andere acties. 
OP = OP

25% KORTING 
op ALLE dames- en heren-
geuren, aftershaves en 
cadeaudozen

Cadeautip!
Wij pakken al uw 

Sinterklaas cadeau’s 
feestelijk in!

Uitknippen!

nieUwe 
Uitlaten 

INCL. MoNtAGE 

Diverse merken, 
30 tot 50% korting. 
Tel. 06 - 53 14 41 05. Email:
vdheuvelauto@hotmail.com.

LASt vAN ovERBE-
hARING?  Permanent 
ontharen mbv. IPL(flitslicht), 
Elektrisch ontharen, nu be-
ginnen volgende zomer niet 
meer scheren! Vergoeding 
door ziektekostenverze-
keraar mogelijk. Ook voor 
mannen ! INStItuut 
ZILvERSChooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 
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Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

Kinderwens en acupunctuur
Wekelijks behandel ik een aantal vrouwen én mannen om hun vruchtbaarheid te 
verhogen. Want acupunctuur blijkt daar een gunstige invloed op te hebben, zo-
wel bij een natuurlijke bevruchting, als bij IVF, ICSI, IUI en bij KI. 
Helaas is het krijgen van een kind niet altijd even vanzelfsprekend. Volgens de 
Wereld Gezondheids Organisatie zoekt ongeveer 15% van de paren, hulp bij 
zwanger raken. Bij 33% van deze stellen ligt het probleem bij de vrouw, bij 35% 
bij de man en bij 32% aan de combinatie van díe twee mensen. In China wordt 
acupunctuur al eeuwen gebruikt om de vruchtbaarheid van vrouwen én mannen 
te verhogen. Wetenschappers denken inmiddels te weten wat de oorzaak is dat 
acupunctuur een positief effect heeft op de vrouwelijke vruchtbaarheid. Acu-
punctuur lijkt de aanmaak van neurotransmitters in het lichaam van de vrouw te 
bevorderen. Deze neurotransmitters stimuleren op hun beurt weer de productie 
van een bepaald hormoon dat de menstruatiecyclus op een goede manier beïn-
vloedt. 
Mijn bedoeling is om met acupunctuur de cyclus van de vrouw te verbeteren, de 
ei-rijping te stimuleren en de doorbloeding van de baarmoederwand te verbete-
ren. Bij veel patiënten zie je dat zij zich veel beter voelen in de periode dat ze de 
acupunctuur ondergaan. Ze hebben meer energie en minder last van spannin-
gen.
Al deze verbeteringen kunnen na drie tot vier behandelingen al merkbaar zijn. 
Als dit allemaal beter begint te gaan, wordt de kans op een zwangerschap groter.
In februari 2008 publiceerde het British Medical Journal de resultaten van een 
grote studie  naar het effect van acupunctuur op de vruchtbaarheid van vrouwen 
die een IVF-behandeling ondergingen. Overigens, dit vaktijdschrift voor medici 
is één van de meest gerenommeerde ter wereld. Aan deze studie werkte profes-
sor Lex Bouter mee, sinds 2006 rector magnificus aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam.
De resultaten laten zien dat het inzetten van acupunctuur bij vrouwen die een 
IVF-behandeling ondergingen, de aantallen zwangerschappen en levend gebo-
ren kinderen significant verhoogden. De onderzoekers concluderen dat de kans 
om zwanger te worden significant groter is als de IVF-behandeling voorafgegaan 
wordt door acupunctuurbehandelingen. In mijn praktijk merk ik zelfs dat IVF of 
ICSI vaak niet eens meer nodig is. Omdat het stel al op natuurlijke wijze zwanger 
is geraakt. Dat is natuurlijk het mooiste resultaat van acupunctuur!

Gebruikte literatuur:
Manheimer Eric, Grant Zhang, Laurence Udoff, Aviad Haramati, Patricia Lan-
genberg, Brian M Berman, Lex M Bouter: Effects of acupuncture on rates of 
pregnancy and live birth among women undergoing in vitro fertilisation: syste-
matic review and meta-analysis. British Medical Journal published online 7 Feb 
2008, doi:10.1136/bmj.39471.430451.BE
Verdere referenties voor IVF:
 [1]: Anderson BJ, Haimovici F, Ginsburg ES, Schust DJ, Wayne PM. | In vitro fer-
tilization and acupuncture: clinical efficacy and mechanistic basis. | Altern Ther 
Health Med. | 2007 May-Jun;13(3):38-48.
[2]: Johnson D. | Acupuncture prior to and at embryo transfer in an assisted con-
ception unit--a case series. | Acupunct Med. | 2006 Mar;24(1):23-8.
[3]: Humaidan P, Brock K, Bungum L, Stener-Victorin E. | Pain relief during oo-
cyte retrieval--exploring the role of different frequencies of electro-acupunc-
ture. | Reprod Biomed Online. | 2006 Jul;13(1):120-5. 
[4]: Dieterle S, Ying G, Hatzmann W, Neuer A. | Effect of acupuncture on the 
outcome of in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection: a rando-
mized, prospective, controlled clinical study. | Fertil Steril. | 2006 May;85(5):1347-
51. Epub 2006 Apr 17.

140 jaar 
H. Clemenskerk Nuenen 
Op vrijdag 23 november, het feest van de H. Clemens, is het 140 jaar geleden 
dat de H. Clemenskerk, gelegen aan het Park in Nuenen ingewijd werd door 
pastoor W. van Lent. Hij had daartoe speciaal opdracht gekregen van de 
bisschop van ‘s-Hertogenbosch, mgr. J. Zwijsen.

Tentoonstelling
In Nuenen wordt daar aandacht aan 
besteed met een tentoonstelling over 
pastoor Van Lent, over de bouw van 
de kerk en haar architect Carl Weber. 
Deze tentoonstelling kan men in de    
H.  Clemenskerk bezoeken rond de 
vieringen in de weekeinden van 24 en 
25 november en 1 en 2 december. 
Op deze dagen en op woensdag 28 no-
vember zal de kerk daarvoor open 
zijn: op woensdag en de zondagen van 
14.00 uur tot 17.00 uur; op de zaterda-
gen van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
De Heemkundekring heeft een inte-
ressant boekje geschreven over pas-
toor Van Lent, mgr. J. Zwijsen en ar-
chitect Carl Weber dat voor € 2,- te 
koop is tijdens de tentoonstelling. 

De vieringen van het weekeinde van 
24/25 november staan ook in het te-
ken van dit jubileum. Om 11.00 uur is 
er een peuter- en kleuterviering en 
Kinderwoorddienst, zodat ook de jon-
ge gezinnen kunnen deelnemen aan 
dit jubileum. U bent van harte wel-
kom. 

Thema-avond Kleine Geloofsgroe-
pen
Donderdag 22 november vindt er in 
het kader van 140 jaar H. Clemenskerk 
een thema-avond plaats over kleine 
geloofsgroepen. Hieronder wordt ver-
staan min of meer vaste groepjes van 
zeven tot tien personen die regelmatig 
(hoe vaak spreekt men zelf af ) bijeen-

komen rond een onderwerp dat met 
geloof te maken heeft. Met die kleine 
geloofsgroepen kan men op eigen en 
eigentijdse wijze vorm geven aan he-
dendaagse kerkopbouw. Er is allerlei 
voorbeeldmateriaal beschikbaar om 
zulke gesprekken goed en gemakkelijk 
te laten verlopen, zonder dat er speci-
ale gespreksleiding bij nodig is. Om 
belangstellenden te laten kennisma-
ken met dit materiaal is er een thema-
avond op donderdag 22 november van 
20.00 uur tot 21.30 uur in het pasto-
raal centrum aan het Park. De avond 
wordt geleid door pastoraal werker Jos 
Deckers, tel. 2831210 of 2845855. 

Voor meer algemene informatie kunt 
u kijken op www.parochienuenen.nl.

900 fietsen gecontroleerd 
op deugdelijkheid
In het kader van de landelijke actie: `ik wil je zien’ heeft VVN Nuenen in de 
eerste twee weken van november bijna 900 fietsen gecontroleerd op deug-
delijke verlichting en reflectie. 
Bijna 700 op verschillende Nuenense 
basisscholen en het Pleincollege en 
200 fietsen op twee zaterdagen bij de 
winkelcentra Parkhof en het Kern-
kwartier.
Kleine reparaties, bij ongeveer 200 
fietsen, zijn ter plekke bij de winkel-
centra verricht, in samenwerking met 
Wielershop Rubino. Deze reparaties 
waren onder andere het vervangen 
van batterijen en lampjes, het repare-
ren van bedrading, het opheffen van 
corrosie en slechte contacten en het 
plaatsen van achterlichtunits, reflec-
toren, dynamodopjes en ook bellen. 
Reparatie ter plekke bleek niet moge-
lijk bij 60 fietsen, meestal door het to-
taal ontbreken van verlichting. Opval-
lend is dat het leeuwendeel daarvan 

voor rekening kwam van de school-
gaande jeugd. Dat baart zorgen omdat 
dit een groep is waarvan kan worden 
uitgegaan dat deze ’s avonds ook ge-
bruik van de fiets maakt en deels ook 
van verder weg komt. Tijdens de con-
trole bij winkelcentrum Parkhof is ook 
aandacht gevraagd voor de Brabantse 
actie: ‘nul verkeersdoden’ We hebben 
die middag bezoek gehad van een aan-
tal ambassadeurs van deze actie.

Wat kost het?
Wat kost nu eigenlijk een verkeers-
boete voor een defect aan de fiets?  
Rijden zonder voor- en/of achterlicht 
kost € 45,-. Geen reflectie op achter-
zijde, trappers of wielen kost mini-
maal  € 30,-. 

Tien weken 
zand 
De bewoners van de Oranjestraat 
hebben weer een ‘harde’ weg. 10 
weken lang hebben mensen van ver-
schillende aannemers hard gewerkt 
om de ondergrondse infrastructuur 
te vernieuwen en het wegdek te 
voorzien van een mooie nieuwe 
bekleding. Alles, van groot materi-
eel tot schop, handzaag en lijmpot is 
gepasseerd. Het grote werk is klaar 
en ieder huis is weer bereikbaar met 
auto en fiets.

Wat ons als bewoners opviel, was de 
enorme vriendelijkheid en hulpvaar-
digheid die de werklui ten toon spreid-
den. Van een tijdelijke oprit tot het 
vervoeren van de fiets over onbegaan-
bare stukken, veel was mogelijk en ie-
dereen deed zijn best de overlast zo-
veel mogelijk te beperken.
De logistiek was niet altijd even duide-
lijk en er ontstonden vraagtekens toen 
er gaten gegraven werden in het mooie 
nieuwe wegdek. Maar de straat is klaar 
op wat afwerking na en er was overlast 
maar de prettige houding van alle 
mensen die al dat werk verzet hebben, 
maakte heel veel goed. Daarom na-
mens vele bewoners van de Oranjes-
traat een hartelijk dank aan alle wer-
kers die van de straat een nog mooiere 
weg gemaakt hebben.

Een andere manier van doneren

Aantrekkelijk belastingvoordeel 
bij notariële schenking
Een groot aantal goede doelen houdt ieder jaar een collecte. Veel mensen 
geven geld aan collectanten. Maar collectes zijn niet de enige manier waar-
op mensen het goede doel van hun keuze financieel kunnen steunen. Eén 
daarvan is een periodieke schenking via een notariële akte.
Een notariële akte is een overeen-
komst die je aangaat voor een periode 
van minimaal vijf jaar. In de akte is 
vastgelegd hoeveel je per jaar schenkt. 
Het grote verschil met een gewone gift 
is dat een notariële schenking altijd 
volledig fiscaal aftrekbaar is. Afhanke-
lijk van je inkomen krijg je tussen de 
33 en 52 procent terug. Geef je bij-
voorbeeld € 250,- per jaar, dan ligt de 
teruggave van de belasting  tussen de   
€ 82,50 en € 130,-. 

ANBI-keurmerk
Hugo Peeters uit Eindhoven gaf al elk 
jaar geld aan diverse goede doelen. Hij 
vertelt: “Ik merkte bij het invullen van 
de belastingaangifte dat het totaalbe-
drag niet volledig aftrekbaar was. 
Toen ik meer informatie zocht via de 
site www.schenken.nl ontdekte ik de 
notariële akte. Ik kon er berekenen 
wat ik met zo’n akte terug zou krijgen 
van de belasting. Ook kwam ik er ach-
ter dat goede doelen erkend dienen te 
zijn om voor zo’n akte in aanmerking 
te komen. Ik doneerde al langer aan de 
Dierenbescherming van Zuidoost 
Brabant omdat ik haar doelstellingen 
ondersteun. Omdat ik ontdekte dat de 
organisatie het ANBI-keurmerk heeft, 
was dat voor mij de oplossing. Nu is 
mijn gift aan de Dierenbescherming 
voor vijf jaar vastgelegd en is het be-
drag wél helemaal aftrekbaar!” 

Als kattenliefhebber heeft Hugo Pee-
ters in de akte op laten nemen dat zijn 

gift specifiek bestemd is voor de red-
ding, opvang en verzorging van katten 
bij Dierenopvangcentrum De Door-
nakker. Natuurlijk is het ook mogelijk 
om de bestemming van je donatie aan 
een goed doel algemeen te houden. De 
organisatie kijkt dan zelf waar het geld 
het best voor gebruikt kan worden. 
Kijk ook op www.dierenbescherming.
nl.

Hugo Peeters met zijn kat.
(foto: Sylvia Merks)

De peuterspeelzaal:
spelen, ontdekken en leren
De peuterspeelzalen van Stichting Kinderspeelzalen Nuenen bieden peu-
ters een breed activiteitenaanbod waarbinnen de verschillende ontwikke-
lingsgebieden van een kind spelenderwijs gestimuleerd worden.

Taal is belangrijk voor de ontwikke-
ling van een kind, ook voor het maken 
van een goede start op de basisschool. 
Hier wordt dan ook veel aandacht aan 
besteed  door middel van het voorle-
zen van prentenboeken, liedjes zingen 

en specifieke taalactiviteiten zoals bij-
voorbeeld “de boekenbeer”.
Op alle peuterspeelzalen wordt met 
thema’s en themahoeken gewerkt.
Zo leren ze spelenderwijs een aantal 
essentiële vaardigheden zoals samen-
spelen met leeftijdsgenootjes, kleine 
opdrachten uitvoeren, praten en de-
len. Bovendien leren kinderen zich 
staande te houden in een groep. Bij 
peuters die een peuterspeelzaal be-
zocht hebben blijkt de overgang naar 
de basisschool over het algemeen soe-
peler te verlopen.

In Nuenen zijn 3 peuterspeelzalen:
Peuterspeelzaal ‘t Dwersliggertje  
 Vrouwkensakker 17.
Peuterspeelzaal Enode   
 Heikampen 5-7. 
Peuterspeelzaal ‘t Kwetternest
 Jacob Catsstraat 1-3.

Vanaf 2 jaar en 3 maanden kan uw 
peuter terecht op een peuterspeelzaal, 
als er plaats is. De peuters komen 2 
keer per week een ochtend en/of een 
middag. Als een peuter 3 jaar is mag 
hij/zij een extra dagdeel komen, dit als 
extra voorbereiding op de basisschool.
Opgeven kan via kinderspeelzalennu-
enen@onsnet.nu of telefonisch 040-
2838414, maandag tot en met woens-
dag van 9.00-14.00 uur.

Liederentafel in 
Schafrath
Voor iedereen die van zingen houdt, is 
er zondagavond 25 november weer 
een liederentafel bij café Schafrath aan 
het Park in Nuenen. De avond begint 
om 20.30 uur.



InformatieInformatieInformatieInformatieInformatieInformatie
Het Stedelijk College Eindhoven organiseert 2 informatie-
avonden voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders:

dinsdag 27 november: vwo, havo en (tweetalig) mavo
donderdag 29 november: tweetalig vwo-havo

Terwijl u als ouder informatie krijgt over onze school, de verschillende 
opleidingen en wat ons onderwijs precies inhoudt, maken de leerlingen 
kennis met de docenten en de vakken tijdens minilessen. 
Aanvang op beide avonden: 19.30 uur, gebouw ingang Oudenaardepad.

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2, 5628 WK Eindhoven, telefoon: 040-264 57 77

Groep 8 leerlingen kunnen zich aanmelden voor het 
schooljaar 2013-2014 op de volgende data:

dinsdag 27 november 2012 van 19.00 tot 21.00 uur
woensdag 28 november 2012 van 13.30 tot 20.00 uur

Op woensdag 28 november kunnen er bovendien vanaf 18.30 uur workshops 
gevolgd worden over de horizongebieden LifeStyle en TheaterFabriek.

Locatie Avignonlaan

Avignonlaan 11, 5627 GA Eindhoven, telefoon: 040-264 53 64

Ontdek je toekomst!

InformatieInformatieInformatie-avonden 
locatie 
HenegouwenlaanInformatieInformatieVooraanmelding 

vmbo
locatie Avignonlaan

Doe mee

met onze

minilessen op

27 en 29 nov. 

a.s.

www.stedelijkcollege.nl

PARTY
PAST OE PAK NOG
 

CAFÉ SCHAFRATH
presenteert

Deze editie
Een spetterend optreden 
van onze mystery guest, 
de Klippeleaters en natuurlijk 
11 minuten Kukele!

Entree
Gewoon binnenlopen
in je carnavalsoutfit!

Actie
Neem een gekste, leukste, 
grappigste carnavalsfoto van 
jezelf mee en kom op de 
Schafrath - wall of fame!

Datum
Zaterdag 24 November 2012

Tijd
19:11 uur tot 02:00 uur

www.pastoepaknogparty.nl 

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

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT
KURA GEEFT UW PAND

ACTIEDAGEN T/M 1 DECEMBER

TIJDENS DE ACTIEDAGEN: GRATIS HR++ GLAS 

EN DE NIEUWE GENERATIE CUBE KOZIJNEN VOOR 

DE PRIJS VAN DE HOUTLOOK KOZIJNEN!

KURA GEEFT UW PAND

CUBE KOZIJN
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Darmklachten
Een vervelende klacht waar men vaak veel te lang mee door blijft lopen. 
Misschien is osteopathie iets voor u?  Het leven is hectisch. Je hebt niet 
alleen de verplichtingen op het werk maar ook in het huishouden. Je gezin, 
de kinderen, de familie en vrienden vragen voortdurend je aandacht. Je 
sport wel maar je merkt ook dat je eigen gezondheid er af en toe bij inschiet. 
Onze moderne samenleving gaat maar door en door en kleine lichamelijke 
klachten worden voor “lief” genomen.
Darmklachten zijn typische voorbeel-
den van zulke “kleine” klachten. Ze 
hinderen je niet in je dagelijks leven 
maar kunnen toch knap vervelend 
zijn. Je moet dan denken aan:
opgeblazen gevoel in de buik, darm-
krampen (bij kinderen en volwasse-
nen), diaree / obstipatie, winderig zijn, 
buikpijn, prikkelbare darmsyndroom 
(PDS) of spastische darm.

Hoe kan een osteopaat u helpen bij 
darmklachten?
Bij osteopathie draait alles om fascia. 
Fascia is een bindweefsel dat overal in 
het lichaam zit. Het zit rond spieren, 
zenuwen en organen. Fascia zorgt 
voor de beweeglijkheid tussen 2 struc-
turen, tussen 2 spieren/organen of 
tussen een spier en een orgaan. 
Daarnaast heeft fascia een taak bij de 
doorbloeding van spieren, zenuwen 
en organen. Een vlekkeloos verloop 
van de aan- en afvoer van stoffen gaat 
alleen als de fascia soepel, elastisch en 
beweeglijk is. Ook na een operatie, bij 
een ontsteking of door een valpartij 
merk je vaak dat dit proces hapert. 
Ook kan een hapering ontstaan door 
verkeerde eetgewoonten, door emo-
ties of vanwege erfelijke aanleg. 
Door de fascia rond de darmen te be-
handelen en indien nodig een wervel 

Mary Zoo in 
Station Charlotte
 
Zaterdagavond 24 november treedt 
Mary Zoo op in Station Charlotte met 
liedjes van voornamelijk Edith Piaf. 
Mary Zoo komt van origine uit de al-
ternatieve rock-scene van Boston, 
Amerika en brengt een nieuw folk-
rock project; solo op de gitaar. George 
Moustaki, beroemd artiest en schrij-
ver van veel van Piaf 's liedjes, zegt 
over Mary Zoo: “enorm muzikaal, rit-
misch, talentvol, gevoelig en emotio-
neel” en dit is een ode die niets tekort 
doet aan het genie van de grote, kleine 
dame. Mary Zoo is te zien vanaf onge-
veer 21.00 uur in Station Charlotte 
aan de Sportlaan 12 in Nuenen. Voor 
meer informatie zie ook: www.sta-
tioncharlotte.nl en/of www.maryzoo.
com.

Nieuw boerenbruidspaar 
Raopersgat
Tijdens het prinsenbal van C.V. de Raopers op zaterdag 17 november werd 
onder grote belangstelling van het carnaval minnend publiek het nieuwe 
boerenbruidspaar van Raopersgat bekendgemaakt.
Om ongeveer 22.00 uur kwamen de 
getuigen van het paar fietsend zaal De 
Koekoek binnen. Een laatste hint zo 
bleek even later, want na een zoek-
tocht in de zaal kwamen uiteindelijk 
Harm en Antoinette Schepers–van 
Rooi van de plaatselijke rijwielhandel 
als boerenpaar tevoorschijn. De getui-

gen zijn hun vrienden Rob van de 
Broek en Mariëlle Cruts die het trouw-
lustige stel met raad en daad zullen 
bijstaan. De openbare en gratis toe-
gankelijke bruiloftsceremonie, vindt 
plaats op maandagmiddag 11 februari 
2013 in de grote tent op het veld aan 
de Floreffestraat. 

Nuenen, ratten zat
Sinds vorige week is het mogelijk 
om op de website: www.rattenplaag-
nuenen.nl een petitie te tekenen, die 
namens alle ondertekenaars aange-
boden wordt aan de Burgemeester 
en Wethouders van de Gemeente 
Nuenen C.A.

In de petitie wordt aan de Gemeente 
gevraagd de bestrijding van ratten in 
de gemeente ter hand te nemen. De 
vraag wordt op deze manier voorge-
legd, omdat tot twee keer toe een 
daartoe ingediende motie door de Ge-
meenteraad is verworpen. Wij vinden 
het van groot belang dat we in een vei-
lige en schone omgeving kunnen wo-
nen en dienen gevrijwaard te worden 
en te blijven van ongedierte in onze 
woonomgeving. Als u hier ook belang 
aan hecht, wordt u gevraagd de petitie 
te ondertekenen.

Prinsenjagen in Gerwen
Ook in Gerwen komt nu de bekendmaking van de jeugd- en grote prins heel 
dichtbij. Na de aangename verrassingen bij de zusterverenigingen is het 
aankomende zaterdag de beurt aan CV De Narre-Kappen.  

Allereerst wordt er ‘s middags vanaf 
14.00 uur afscheid genomen van 
jeugdprins Martijn, Prinses Michelle 
en Hofdame Iris. Het afgelopen carna-
valsjaar zijn zij de kartrekkers van de 
jeugd geweest en hebben dit voortref-
felijk gedaan. Daarna presenteert de 
jeugdcommissie de nieuwe jeugdprins 
met zijn gevolg voor het komend car-
navalsseizoen.
 
‘s Avonds is het tijd afscheid te nemen 
van Prins Metal en Adjudant Road. 
Ook zij zullen op een ludieke manier 
bedankt worden. Daarna zullen de 
kartrekkers voor het seizoen 2012-
2013 gepresenteerd worden. Maar wie 
dat zijn? Afgelopen zondag is er door 
de rai- en verraicommissie een rond-
tocht door Gerwen gemaakt. De - in 
hun ogen- potentiële kandidaten (19) 
zijn per platte kar opgehaald en heb-
ben in het gouwe ouwe honk vragen 
beantwoord en opdrachten uitge-
voerd om te kijken of zij wel geschikt 
zijn voor hun toekomstige zware taak. 
Waarschijnlijk zijn er ook al een aantal 

waardige kandidaten voor komende 
jaren gespot! In ieder geval is weer be-
wezen dat men in Gerwen heel goed 
weet wat gezelligheid maken is en de 
PrinsKeuzeCommissie heeft zich kos-
telijk vermaakt. Of uiteindelijk een 
juiste kandidaat geraden wordt, is af-
wachten. Tien aanwijzingen waren al 
gegeven. Om het carnavalesk com-
pleet te maken volgt hieronder ook 

nog aanwijzing nummer 11. Tot zater-
dag.
 
1.  Hij geeft kleur aan groen
2.  Hij heeft hier zijn STAMboom
3.  MCMXCIX
4.  Hij is een zeer zelfstandig persoon
5.  Hij gaat voor de tweede kans
6.  Hij rooit het wel
7.  Samen hebben ze er vijf
8.  Ze weten er wel raad mee
9.  Waar rook is, is vuur
10. Zijn naam schrijf je met 
 een s achteraan
11. De oplossing is moeilijk, 
 ze weten het niet

Winter Werkplaats 
Walburg
 
Heb jij ook zo’n oog voor de schoon-
heid van winterse structuren en 
bladvormen? Een grillige tak met 
een enkel bungelend besje of de 
sierwaarde van uitgedroogde sten-
gels? Als je graag werkt met natuur-
lijke plantmaterialen en bovendien 
van een gezellige werksfeer houdt, 
is de Walburg de ideale werkplek 
voor jou! 
 
Stel je een feestelijke kerstmaaltijd 
voor, met opvallende decoraties van 
natuurlijke materialen. Zélfgemaakt 
en - als het nodig is - onder kunstzin-
nige begeleiding van een inspirerend 
deco-team. Meld je aan via de mail de-
walburg@hetnet.nl of telefonisch 244 
9682.

Zondag 25 november: advent/kerst-
kransen maken van 13.30 uur tot 17.00 
uur.
Zaterdag 22 december: kerst/winter-
decoraties van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
De basiskosten zijn € 15,- voor het 
groen, takkenspul en bindmaterialen. 
Je kunt een eigen schaal meenemen 
maar er zijn ook vormen (kransen en 
decoratiematerialen) aanwezig tegen 
extra kosten. Inclusief een winterse 
traktatie.

Wanneer je geïnteresseerd bent in een 
workshop op een andere dag in de-
cember (bijv. met vriend(inn)en of 
collega’s ) neem dan gerust contact op 
via bovengenoemde kanalen.
De Walburg kwekerij&tuinen liggen 
aan het Boord 64 in Nuenen, www.de-
walburg.nl. 

Ingezonden brieven
Eindhoven spant wethouder 
Martien Jansen voor haar karretje
In de raadsvergadering van 8 november houdt José van Bree er een warm pleidooi 
voor dat bestuurders moeten doen waarvoor ze gekozen zijn: het algemeen belang 
dienen. Dat wil zeggen het belang van de burgers van Nuenen. Maar wat is het op-
treden van Wethouder Jansen daarmee in tegenspraak! Ik denk daarbij aan de 
situatie rond de (beoogde) afsluiting van de Soeterbeekseweg. Het gerucht gaat na-
melijk dat Jansen in een uitruil met Eindhoven de afsluiting van de Soeterbeekse 
weg heeft weggegeven. Want Jansen komt naar Nederwetten om daar de belangen 
van de bewoners van de Eindhovense Kosmoslaan te verdedigen.
De bewoners van de Kosmoslaan kiezen een klassieke methodiek voor de aanpak 
voor hun verkeersoverlast: zij plaatsen het probleem en de oplossing daarvan bij 
anderen. Waarbij zij in de persoon van Jansen een warm pleitbezorger gevonden 
hebben. En de Nederwettenaren kunnen er voor opdraaien! Wanneer de bewoners 
van de Kosmoslaan last hebben van verkeer dat door de Kosmoslaan rijdt, dan 
moeten zij de Kosmoslaan zelf maar voor alle gemotoriseerd verkeer afsluiten. Die 
oplossing zou Jansen in Eindhoven moeten verdedigen! 
Jansen voert aan dat van de 300 mensen die bezwaar hebben aangetekend er 
maar 120 in Nederwetten wonen. Daarmee suggereert hij dat de meerderheid die 
niet in Nederwetten woont z’n sluiproute geblokkeerd ziet. Wat een onzin! Het 
gaat primair om de 800 inwoners van Nederwetten die niet meer met de auto 
naar Eindhoven kunnen en die ‘s ochtends in de files bij Nuenen en Son terecht 
zullen komen. En al waren het er maar 12 geweest, dan nog had Jansen voor ze op 
moeten komen. Hem had het “over mijn dead body” gesierd. 
Jansen gebruikt alleen argumenten die aantonen dat sluiting van de “Soeterbeek” 
een verstandige zaak is. Maar als hij een knip voor de neus waard was geweest, 
dan had hij “schietend uit al zijn kanonnen” het openhouden moeten verdedigen. 
En nu hij de bewoners van Nederwetten niet weet te overtuigen, ontloopt hij zijn 
verantwoordelijkheid en verschuift de “hete aardappel” naar de Commissie Be-
zwaarschriften. Het is toch te gek voor woorden dat Nederwetten bezwaar moet 
aantekenen tegen een voorgenomen besluit van de eigen wethouder die pal blijkt 
te staan voor de belangen van de bewoners van een Eindhovense straat. 
Misschien dient, in navolging van de motie van de PvdA, het College verzocht te 
worden ook de portefeuille van Martien Jansen onder te brengen bij een ander col-
legelid….. 

Boudewijn Wilmar, Dungense Kant 8, Gerwen.

P.S. Het zal geen verbazing wekken dat ik het actiecomité “HOV2 Tot hier en niet 
verder” van harte ondersteun.

Just Us op de planken 
van Het Klooster
Op vrijdag 30 november treedt in Het klooster de vocalgroup Just Us op. 
Vocalgroup Just Us bestaat uit 16 enthousiaste zangeressen en zangers en 
zingt A Capella en Close Harmony of met andere woorden; met dicht bij 
elkaar liggende tonen die de muziek meer klank en diepte geven, zonder 
muzikale begeleiding. 

Kippenvel is een veel gehoord effect 
bij het theaterprogramma van Just Us. 
Tijdens het programma Stay Tuned 
komen de meest uiteenlopende mu-
ziekstijlen voorbij; geestige folksongs, 
ingetogen ballads, knallende bigband 
jazz en klassiekers, allemaal in een 
close Harmony arrangement. Moeite-
loos wordt gewisseld tussen Dvorak, 
Bach en Mozart, Count Basie en Duke 
Ellington maar ook Robby Mc Ferrin, 
Wham, Sting en Robby Williams. De 
afgelopen jaren heeft de groep een 
aantal nationale en internationale suc-
cessen behaald. Regelmatig treedt Just 
Us op in het buitenland bij mondiale 

festivals, zoals de Choir Olympics in 
Zuid-Korea en in Bremen. In 2010 
heeft Just Us nog een uiterst succes-
volle concertreis naar China gemaakt. 
Een concert van Just Us in een stijl 
waarvan u zult genieten, met uw ogen 
dicht of op het puntje van uw stoel! 
Voor meer informatie kijk op de site 
www.hetklooster.org. 
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 17,50 inclu-
sief pauzedrankje. Kaarten kunnen 
worden besteld via de website maar 
telefonisch reserveren kan ook tijdens 
kantooruren via de reserveerlijn 040 
-284 33 99. 

        

CARNAVALARIA

Onderschrift foto: Boerenbruidspaar Antoinette en Harm Schepers.

te manipuleren of de regio van de 
darm te mobiliseren zorgt een os-
teopaat voor een betere aan- en afvoer 
van voeding- en afvalstoffen. Daar-
naast kijken wij samen met u naar uw 
voeding- en drinkpatroon en u wordt 
geadviseerd om op een verantwoorde-
lijke manier te gaan bewegen. 
Meer informatie op website www.os-
teopathiemeulenbroeks.nl of Os-
teopaat BSc Mark Meulenbroeks via 
telefoonnummer: 06 -58 96 12 31. De 
praktijkruimte van Osteopaat BSc 
Mark Meulenbroeks is gevestigd in de 
Fysiotherapie praktijk Nuenen, Vin-
cent van Goghstraat 259, 5671 DT 
Nuenen. Voor een osteopathie behan-
deling is geen verwijzing van de huis-
arts nodig.

Eerder verschenen artikelen zijn terug 
te lezen op de website www.osteopa-
thiemeulenbroeks.nl

Burgercommissielid CDA 
uit Gerwen
 
Tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering is Mieke Hendrickx-Dijk-
stra door burgemeester Houben geïnstalleerd als burgercommissielid van 
de CDA-fractie.  

Een burgercommissielid heeft een be-
langrijke ondersteunende taak in de 
fractie. Hij of zij maakt er niet alleen 
deel van uit, maar heeft ook toegang 
tot alle noodzakelijke informatie. Te-
vens vertegenwoordigt een burger-
commissielid de fractie in de commis-
sievergaderingen en kan daar dus na-
mens de fractie het woord voeren. 
Mieke woont in Gerwen en is op ve-
lerlei gebied actief. Ze neemt als bur-

gercommissielid zitting in de commis-
sie Samenleving; een portefeuille met 
veel moeilijke, maar belangrijke en in-
teressante onderdelen. We zijn blij dat 
Mieke zich op deze manier wil inzet-
ten voor de Nuenense samenleving en 
feliciteren haar met deze installatie. 
Net als de hele fractie is ze makkelijk 
bereikbaar via de mail, een open 
spreekuur, telefonisch of schriftelijk. 
Voor meer informatie kijkt u op de 
website van het CDA-Nuenen c.a: 
www.nuenen.cda.nl. e-mail Mieke 
Hendrickx: p.hendrickx@onsnet.nu 

Mieke Hendrickx ontvangt bloemen bij 
haar installatie.
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Nintendo 3DS XL + Home Adaptor + 
Game Super Mario Bros 2 t.w.v. € 250,-

Nintendo Wii Family Edition + 
Games Wii Sports & Wii Party t.w.v.  € 150,- CadeauCard Bart Smit t.w.v. € 100,-
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Het meest complete 
winkelcentrum van 
Nuenen is weer open!
Alles onder één dak voor uw winkelgemak

KERNKWARTIER
winkelcentrum

Onze deuren staan weer voor u open. We zien u dan ook 
graag weer. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij u 
iedere dag verrassen met extra aantrekkelijke aanbiedingen. 

Overdekt winkelen • Gratis parkeren • Goed bereikbaar

Ooh...kom maar 
eens kijken...

5 december Pietenmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
met om 15.00 uur de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd

Kleurplaat Wedstrijd

Het meest complete 
winkelcentrum van 
Nuenen is weer open!
Alles onder één dak voor uw winkelgemak

KERNKWARTIER
winkelcentrum

Onze deuren staan weer voor u open. We zien u dan ook 
graag weer. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij u 
iedere dag verrassen met extra aantrekkelijke aanbiedingen. 

Overdekt winkelen • Gratis parkeren • Goed bereikbaar

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................

Adres + Postcode:  ...........................................................................................................................................................................................

Tel:  ...........................................................................................................................................................................................

Leeftijd:  ...........................................................................................................................................................................................

Inleveren van de tekening kan tot 1 december 2012, bij iedere winkel in Winkelcentrum Kernkwartier.
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Jongerenafdelingen van SP en 
CDA ventileren hun mening
Thema-avond over Geld en Goed 

Op 28 november is in het kerkelijk centrum de Regenboog (Sportlaan) een 
oecumenische thema-avond over compassie, gerechtigheid en vrijheid in 
relatie tot de invloed van de huidige crisis op de verhouding tussen de oude-
re en de jongere generatie. Sprekers van de jongerenafdeling van de SP en 
het CDA zullen hun visie hierop met het publiek delen.

In de discussies over de oplossing van 
de crisis lijken de belangen tussen de 
generaties vaak tegengesteld. Na de 
beide inleidingen en een kop koffie of 
thee, wordt er met de sprekers en el-
kaar van gedachten gewisseld en 
denkrichtingen bekeken, die de belan-
gen van alle generaties recht doen. 

Een aantal jongeren uit eigen kring 
zijn bereid gevonden om dit debat 
mee voor te bereiden. Dat zal onge-
twijfeld leiden tot een paar prikkelen-
de stellingen voor het tweede deel van 

Jongerenafdelingen van SP en CDA ventileren hun mening

Thema-avond over 
Geld en Goed 
Op 28 november is in het kerkelijk centrum de Regenboog (Sportlaan) een 
oecumenische thema-avond over compassie, gerechtigheid en vrijheid in 
relatie tot de invloed van de huidige crisis op de verhouding tussen de oude-
re en de jongere generatie. Sprekers van de jongerenafdeling van de SP en 
het CDA zullen hun visie hierop met het publiek delen.
In de discussies over de oplossing van 
de crisis lijken de belangen tussen de 
generaties vaak tegengesteld. Na de 
beide inleidingen en een kop koffie of 
thee, wordt er met de sprekers en el-
kaar van gedachten gewisseld en 
denkrichtingen bekeken, die de belan-
gen van alle generaties recht doen. 

Een aantal jongeren uit eigen kring 
zijn bereid gevonden om dit debat 
mee voor te bereiden. Dat zal onge-
twijfeld leiden tot een paar prikkelen-
de stellingen voor het tweede deel van 
de avond. Een interessante avond voor 
jong en oud rond een wel zeer actueel 
thema.

De thema-avond vindt plaats in een 
cyclus rond het jaarthema van de 
plaatselijke Parochie en de Protestant-
se Gemeente Nuenen: “Hier in dit 
aardse bestaan”. De avond begint om 

Als je goed kunt luisteren, word 
dan vrijwilliger bij Sensoor
Het nieuwe jaar staat voor de deur. Tijd voor goede voornemens. Bijvoor-
beeld om er volgend jaar ècht te zijn voor een ander. Dat kan bij Sensoor.
Sensoor is op zoek naar nieuwe vrij-
willigers die met echte aandacht ge-
sprekken willen voeren. Hoe dat pre-
cies werkt, komt aan bod in de 
uitgebreide basistraining die nieuwe 
vrijwilligers volgen. 

Er echt voor iemand zijn
Als iemand ergens over wil praten, 
zich zorgen maakt of gewoon behoef-
te heeft aan een gesprek, kan hij/zij 
contact opnemen met Sensoor. De ge-

spreksonderwerpen zijn zeer uiteen-
lopend. Als vrijwilliger voer je een 
aantal uren per week gesprekken via 
de telefoon of chat met deze mensen. 
Je luistert naar de verhalen, probeert 
mensen op weg te helpen en biedt hen 
een steuntje in de rug. In sommige ge-
vallen is het al voldoende om een luis-
terend oor te bieden en er dus gewoon 
voor iemand te zijn. In andere geval-
len helpen vrijwilligers gedachten te 
structureren en denken mee over mo-
gelijke oplossingen. De gesprekken 
zijn anoniem en worden vertrouwelijk 
behandeld.

Echt luisteren
Vrijwilligers van Sensoor luisteren 
echt naar de ander. Dat betekent meer 
dan het ‘aanhoren’ van een verhaal. 
Echt luisteren vraagt om echte aan-
dacht en goede vaardigheden. Voor je 
aan de slag gaat, krijg je daarom een 
uitgebreide basistraining. Contact 
maken en luister- en gespreksvaardig-
heden worden hierin geoefend. Er 
komt aan bod hoe de vrijwilliger naar 
de verhalen van mensen luistert, erop 
ingaat en er zonder oordeel voor an-
deren kan zijn. Na de basistraining 
volgt de mentorperiode, waarin sa-
men met een ervaren vrijwilliger een 
aantal telefoon- of chatdiensten ge-
volgd worden. Vervolgens gaan vrij-
willigers zelfstandig aan de slag. Ook 
na de basistraining zijn er (vervolg)
trainingen en persoonlijke begelei-
ding. De trainingen zijn noodzakelijk 
om het werk goed te kunnen doen 
maar zijn ook een verrijking van het 
eigen leven.

Aanmelden
De training is landelijk erkend door 
Stichting Permanente Educatie Ne-
derland (SPEN). Aan de training zijn 
geen kosten verbonden. Aanmelden 
voor de nieuwe training kan tot 11 ja-
nuari  2013. De training start 1 en 2 fe-
bruari 2013. Meer informatie is te vin-
den op www.sensoor.nl/brabant. Het 
is ook mogelijk telefonisch een infor-
matiepakket aan te vragen via 040-212 
55 66.

Moslimbegraafplaats op 
Oude Landen geopend
Door Elwien Bibbe

Ibrahim Wijbinga, voorzitter van de stichting Islamitisch begrafeniswezen, 
tevens CDA raadslid in de gemeente Eindhoven opende te midden van een 
aantal genodigden op vrijdag 16 november het Islamitische gedeelte op 
begraafplaats Oude Landen.
Het Islamitische gedeelte op begraaf-
plaats Oude Landen is anderhalve 
hectare groot en biedt ruimte voor 
650 graven. Het is de derde begraaf-
plaats in ons land waar begraven vol-
gens de islamitische traditie mogelijk 
is. Bijzonder is dat de gemeente Nue-
nen akkoord gegaan is met de eeuwig-
durende grafrechten. De stichting Is-
lamitisch begrafeniswezen is al sinds 
2005 op zoek naar een plek in Eindho-
ven en omgeving. 

Uitgenodigd waren onder andere ver-
tegenwoordigers van verschillende 
moskee verenigingen, en vertegen-

woordigers uit de Rooms Katholieke 
kerk en de Koptische gemeenschap. 
Ook de Koptische gemeenschap is op 
zoek een eigen begraafplaats. En ook 
voor deze geloofsgroep is het belang-
rijk dat de graven niet geruimd wor-
den. Mogelijk zal zij in de toekomst 
ook een plaats op Oude Landen vin-
den. Verder zijn er plannen voor de 
bouw van gebedsruimten en een klein 
uitvaartcentrum. De gemeente Nue-
nen was vertegenwoordigd door bur-
gemeester Houben en wethouder Paul 
de Witte. De laatste heeft zich ambte-
lijk sterk gemaakt voor de toewijzing 
van een Islamitisch gedeelte. 

Wie kent ze? Wie heeft iets gezien? Wie kent hun klanten?

Weer diefstal van dieren 
op Weverkeshof
Weverkeshof is goed voor zijn dieren en is er ook trots op dat veel mensen 
komen kijken naar al het moois wat de natuur te bieden heeft. Helaas zijn 
er ook buiten de openingstijden ongevraagd mensen op het terrein geweest 
en hebben dieren weggehaald. Volgens de politie valt er weinig tegen te 
doen, maar toch wil Weverkeshof proberen om er een oplossing voor te vin-
den en daarom vragen ze de Nuenenaren om hen daarbij te willen helpen.
Diefstal
Op zondagnacht 11 november zijn dit 
jaar op Weverkeshof voor de tweede 
keer op rij de pauwen gestolen. Ook in 
2009 en 2010 werden zij weggehaald. 
En ditmaal waren het niet alleen de 
pauwen maar ook al de Hollandse 
Krielen en een groot aantal Sabelpoot-
krielen bleken te zijn weggehaald. 
Toen de dierverzorgers, zoals iedere 
morgen, op maandag ochtend de die-
ren kwamen voeren ontdekten ze dat 
er een groot aantal krielen uit de kip-
penhokken waren verdwenen. Het 
hok van de Hollandse Kriel bleek zelfs 
helemaal leeg te zijn. Meteen na deze 
ontdekking naar de hoenderwei ge-
gaan om te kijken of het nieuwe kop-
pel pauwen van 3 jaar oud, dat daar 
sinds 10 dagen in hun nieuwe onder-
komen aan het acclimatiseren was, er 
nog zat. Helaas, ze bleken te zijn weg-
gehaald. Het vorige koppel van ruim 2 
jaar oud werd begin augustus uit de 
hoenderwei ontvreemd.

Inderdaad: het is te triest voor woor-
den, diep bedroevend dat er nog 
steeds mensen blijken te zijn, die voor 
een handje vol euro’s bij een niet ge-
subsidieerde vrijwilligersorganisatie 
dieren komen stelen. Dit zijn dieren 
die indirect zijn betaald door onze be-
zoekers, door de inwoners van Nue-
nen c.a. Wie doet dit?

Weverkeshof gaat ervan uit dat het    
alle keren dezelfde personen zijn ge-
weest. Sinds vorig jaar moet men      
oppassen om niet door het camerasys-
teem te worden gesnapt. Dat is dit 
keer slechts gedeeltelijk gelukt. Helaas 
nog niet helemaal herkenbaar, maar 
toch. Er zijn nu wel voetafdrukken. De 
aangifte bij de politie zal slechts leiden 
tot meer surveillance, want verder 
kunnen ze nu nog niet gaan. 

Dit is geen eenmalig geval, dit is reci-
dive en gepland. De pauwen waren er 
pas een 10-tal dagen. Dat weet je al-
leen als je op Weverkeshof rondloopt 
en precies weet waar en hoe de pau-
wen en dwerghoenders gehuisvest zit-
ten. 
De nacht ervoor is bij één van onze 
vrijwilligers in Aarle-Rixtel, selectief, 
ook een aantal raskippen uit de wei 

Het moslimgedeelte van de begraafplaats Oude Landen. Links op de foto Dhr. 
Ibrahim Wijbinga. De foto is gemaakt richting Mekka.

Weer zijn de Pauwen van Weverkeshof 
gestolen.

Hollandse Krielen van Weverkeshof 
hebben ongewild een ander baasje ge-
kregen.

gestolen. Nee, toeval is dat allemaal 
niet meer. 

Getuigen
Wie heeft ze de afgelopen week, van 2 
tot 11 november, op of rond Wever-
keshof zien lopen? Redelijk jonge per-
sonen. Lenig genoeg om over de grond 
door een gat van 50-50 cm te kruipen. 
Verstand hebbend van pauwen en 
hoenders. Je moet, zonder een haal 
van zijn poot te krijgen, weten hoe een 
pauw aan te pakken. Je moet verstand 
hebben van de markt van pauwen en 
Nederlandse hoenders. Diefstal op be-
stelling? Waarschijnlijk komen ze uit 
de omgeving. 

Wie kent ze? Wie heeft iets gezien? 
Wie kent hun klanten?
Hebt u een vermoeden meldt het dan 
aan bij Weverkeshof, per telefoon 040-
2832453 of 06-20602451 en via www.
weverkeshof.nl kan het natuurlijk ook. 
Weverkeshof rekent op u!

20.00 uur en vindt plaats in het kerke-
lijk centrum de Regenboog aan de 
Sportlaan. Rond 22.00 uur zal de 
avond worden afgesloten. Iedereen is 
van harte uitgenodigd, gratis entree.

de avond. Een interessante avond voor 
jong en oud rond een wel zeer actueel 
thema.

De thema-avond vindt plaats in een 
cyclus rond het jaarthema van de 
plaatselijke Parochie en de Protestant-
se Gemeente Nuenen: “Hier in dit 
aardse bestaan”. De avond begint om 
20.00 uur en vindt plaats in het kerke-
lijk centrum de Regenboog aan de 
Sportlaan. Rond 22.00 uur zal de 
avond worden afgesloten. Iedereen is 
van harte uitgenodigd, gratis entree.

(deze actie is geldig t/m 05-12-12)

Parkhof 1 - 5671 EX Nuenen - T 040 763 04 15Parkstraat 7 - 5671 GD Nuenen - T 040 283 64 41

Oversteekweken!!!
 
 Koop je mode een lingeriebon
 Koop je lingerie een modebon



Lunchroom  Brasserie

LE SOURIS
High Wine

Laat u verrassen en geniet van een High Wine!
• Ontvangst met een glaasje Prosecco
• Vier koude hapjes
• Vier warme hapjes
• Hierbij 3 glazen wijn (andere consumpties geen probleem)

Extra Opening
Zondag 25 november

Ook leuk als bedrijfs-/nieuwjaarsborrel. Informeer naar de mogelijkheden.

Berg 16 | 5671 CC Nuenen | 040 - 284 07 08 | www.lesouris.nl | info@lesouris.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl
DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN

Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 
smolders.schoenen@planet.nl

Kinderen

30%
Korting

Dames

20-50%
Korting

Heren

20-50%
Korting

M.u.v. basis- en nieuwe collectie. Zie voorwaarden in de winkel.

BEGIN UITVERKOOP

TM

Vogelenzang 29
Lieshout

Sfeervolle semi-bungalow met vrijstaande garage

gesitueerd op een prachtige, rustige en vooral groene
locatie! Perceel 555 m² - Inhoud 500 m³

Kom vrijblijvend naar de kijkdag; informeer naar de
voorwaarden!!

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
KIJKDAG: zondag 9 december 10.00–15.00

uur

www.andre-relou.nl 0492-559988
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Kerkberichten

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.500 
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. Monique van Hagen.
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.

© 2012 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-
tiseerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-
kopieën, opnamen of op enige andere ma-
nier zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de uitgevers.”

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.

Bernhardstraat 4, Nuenen
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl   

UITGAANSAGENDA komENDE pErIoDE: Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van
  

LEO PETERS
  

willen wij u bedanken voor de lieve kaarten en brieven, bloemen en 
bezoekjes. Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd Leo 

was en hoe hij werd gewaardeerd. Hartelijk dank hiervoor.
  

Nellie Peters-Daniëls,
kinderen en kleinkinderen.

23-11-2012 In liefde gedenken wij;

Mario v.d. Kerkhof
* 09-10-1961           † 23-11-2011 

  
Wij brengen je een groet op deze speciale dag, omdat we je zo missen. 
We zullen altijd van je blijven houden, ook wanneer het leven soms moeilijk 
is. Op bijzondere momenten, met de feestdagen, of gewoon vandaag willen 
wij je laten weten, dat wij je diep in ons hart, altijd in liefde bij ons dragen.

Jeffrey
Moeder

Dankbetuiging

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de 
bloemen, kaarten en felicitaties die wij mochten 
ontvangen bij ons 50-jarig huwelijksfeest. 
Het was voor ons een onvergetelijke dag.

Hein en Marga Houbraken

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 24 november, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, panfluit, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker J. Deckers.
Zondag 25 november, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker J. Deckers.
Zondag 25 november, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, kinder-
woorddienst, peuter- en kleutervie-
ring, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 24 november 18.30 uur: Nic 
Magis.
Zondag 25 november 09.30 uur: geen 
intentie.

Zondag 25 november 11.00 uur: Louis 
Coolen en Hanneke van Deurzen; 
overleden ouders Toon en Gon Ha-
braken-Smulders; Thieu Gijzen; 
Fransje Ahuis-Philippa; Carel van den 
Brekel; Jan Matthijsse; Johan Schrau-
wen; Toos Snoeijen-Manders; Romke 
de Jong; Piet Joosten; Riet Stoop van 
de Vrande; Piet Hendrikx en Wim van 
Boxtel; Theo Rombouts; Overleden 
ouders Van de Ven en zoon Noud; Le-
ny van Hannen en Hendrik van Han-
nen.
 
Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Wout 
de Groof, van Hovengaarde 8 en Eve-
line Lorente Klein, uit de Schepen van 
Durenlaan 6. Wij wensen de families 
van harte proficiat en veel geluk.
In onze parochie is overleden Theo 
van Heijst, Akeleihof 7. Wij wensen fa-
milie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 25 november is de laatste zon-
dag van het kerkelijk jaar. Na deze 
zondag gaan de Adventsweken begin-
nen. Op deze zondag staan we stil bij 
allen, die het afgelopen jaar zijn over-
leden. Voorganger is ds. C. Crouwel. 
Aan deze dienst wordt medewerking 
verleend door het Avondwakekoor uit 
Nederwetten, o.l.v. Wim Renders. Na 
de dienst is er gelegenheid tot ont-
moeting met koffie en thee. U bent 
van harte welkom.
Maandag 26 november kunnen we 
weer ‘Samen aan tafel’ . Opgave bij In-
ge Huizing.
Woensdag 28 november is er een the-
ma-avond over ‘Geld en goed’. Spre-
kers van de jongerenafdeling van SP 
en CDA zullen met aanwezige jonge-
ren en ouderen debatteren. Zie elders 
in de Rond de Linde.
In het Open Huis bent u elke donder-
dagmorgen welkom van 10.00 tot 
12.00 uur. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25 november 09.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, kinder-
woorddienst, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Ilse Renders; Piet Renders; Bart Thoo-
nen; Gerrit Raaijmakers; Johan van 
Acht en Helena van Acht-Swinkels; 
Thijs Migchels; Overleden familie Van 
de Hurk-Van Kemenade; Overleden 
familie Verschuuren-Sloots.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 25 november 11.00 uur: Eu-
charistieviering, St. Caecilia-viering 
met parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Levende en overleden leden parochie-
koor; Johannes en Johanna Raaijma-
kers-Rooijakkers; Peter Raaijmakers; 
Wilhelmus en Elisabeth Rooijakkers-
Bastiaans; Bastiaan Rooijakkers; Jo 
Vorstenbosch; Cisca Geven-van den 
Heuvel; Drika Bisseling-Aarts; Christ 
Coolen; Overleden familie van Lierop-
Sanders; Leonard en Miet Donkers-
Sloots en Willy Donkers; Overleden 
familieleden Van de Water-van Gor-
kum; Overleden ouders Jan van de Pas 
en Drika van de Pas-Sanders.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
 
Latijnse Heilige Mis
Donderdag 22 november: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis. Vrijdag 23 
november: Heilige Clemens I, Paus en 
Martelaar 07.15 uur Heilige Mis. Za-
terdag 24 november: 08.30 uur Heilige 
Mis. Zondag 25 november: plechtige 
viering Clemensfeest, 10.30 uur 
Hoogmis. Maandag 26 november: 
Heilige Mis wordt nader aangekon-
digd. Dinsdag 27 november: 18.30 uur 
Heilige Mis. Woensdag 28 november: 
07.15 uur Heilige Mis.

 
 

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats  Website 

November vanaf 14.00 uur Foto expositie Knipoog, PVGE. Bibliotheek dommeldal Bibliotheek Nuenen www.pvge-nuenen.nl   

Elke zondag  09.00 uur  Wandelen met WSV WSV Nuenen Parkeerterrein EMK Wettenseind www.wsvnuenen.dse.nl.    

Elke maandag  19.30 uur Kienen in Gerwen Narre-Kappen, Jong Leven D’n Heuvel, Gerwen     

Elke maandag  13.30 uur Vilten bij D’n Inloop  D’n Heuvel, Gerwen   

21,24,25,28 nov 14.00-16.30 uur Sinterklaas op Weverkershof Weverkeshof Hugo van Berckellaan 7 www.weverkeshof.nl   

24, 25, 28 nov 14.00-17.00 uur Tentoonstelling 140 jaar H. Clemenskerk op woensdag vanaf 15.00 uur H. Clemenskerk Nuenen www.parochienuenen.nl   

21 nov 20.15 uur Pianoconert Daniël Wayenberg Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org   

22 nov 09.30 uur GPS-wandeling uitzetten op smartphone Computercafe Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl  

   20.00 uur Lezing De Dommel Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl  

23 nov 20.15 uur Luider & Van Donselaar Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org   

  18.00-21.00 uur Sint en Pietkoopavond met extra prijzen Winkeliersvereniging Winkelhart van Nuenen www.winkelhartvannuenen.nl  

 24 nov 09.00 uur  Wilgen knotten IVN Nuenen Verzamelen bij Het Klooster www.ivn.nl/nuenen   

  13.30 uur Bridgedrive Vrienden vd Akkers/Jo v Dijkhof  Gasterij van de Jo van Dijkhof elly.vanbergen@onsnet.nu   

  13.30-18.00 uur Jeugdprinsenbal Gerwen De Narrekappen Residentie D’n Tent gerwen www.narre-kappen.nl   

  20.00 uur Prinsenbal Gerwen De Narrekappen Residentie D’n Tent gerwen www.narre-kappen.nl   

  20.00 uur Srijps Kamerkoor Srijps Kamerkoor De Regenboog, Sportlaan 5 www.strijpskamerkoor.nl   

  20.30 uur Pastoe pekske nog? / live muziek  Café Schafrath www.schafrath.nl   

 25 nov 14.00-16.00 uur Adriaan van Dis Literair café Dommeldal Bibliotheek Geldrop www.bibliotheekdommeldal.nl  

  12.45 uur Rijtoer Sinterklaas Gerwen  Vanaf De Huikert Gerwen      

  16.00 uur Film voor jeugd van 10 t/m 12 jaar  D’n Heuvel Gerwen      

  20.30 uur Liederentafel Liederentafel Café Schafrath www.schafrath.nl   

28 nov 20.00-22.00 uur Thema-avond Geld en Goed PGN De Regenboog, Sportlaan 5 www.pgn-nuenen.nl   

29 nov 09.30 uur Muziek op mobiele media Computercafe Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl  

  14.00 uur Kienen  Gasterij van de Jo van Dijkhof      

  20.15 uur Luider & Van Donselaar Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org

Ingezonden brieven
Bedankt voor hulp na ongeluk
Op woensdag 14 november heb ik een ongeluk met mijn scooter en een buurtbus 
van Hermes gehad op de kruising Bart de Ligtstraat en het fietspad aan de Vin-
cent van Goghstraat. Diverse mensen hebben mij geholpen tot dat de ambulance 
arriveerde. Helaas was ik toen niet in staat om iedereen voor de aangeboden hulp 
te bedanken, daarom wil ik iedereen die daar bij aanwezig was op deze manier 
bedanken. Mijn speciale dank gaat uit naar de jongeman die gedurende de hele 
tijd mijn nek stabiliseerde en de vrouw die hem daar bij hielp. Zo ook naar Linda 
Dekkers die mij geruststelde en mijn familie informeerde. Nogmaals iedereen be-
dankt.

Piet van der Zee, Europalaan 119, Nuenen.

De Sinterklaashof 
is weer 
open
Op de Sinterklaashof rust het paard 
na een nacht hard werken lekker uit 
in de stal. En ook Sinterklaas heeft 
er een kamer, waar hij al jaren slaapt, 
als hij niet met zijn Pieten op stap is.

Tot 5 december kunnen alle kinderen 
Sinterklaas iedere woensdag- en zater-
dagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur 
bezoeken. Op deze middagen worden 
er ook pannenkoeken gebakken. En 
natuurlijk zijn er dan ook Zwarte Pie-
ten. Zwarte Piten zijn er iedere dag!

Sinterklaasmuziek
Zondagmiddag 25 november heeft de 
Sint zijn goede kindervrienden Anne-
lies Hildegener en haar man uitgeno-
digd om Sinterklaasmuziek te komen 
spelen. Alle kinderen zijn dan uitge-
nodigd om met de Pieten mee te zin-
gen. De kinderen mogen zich ook ver-
kleden als Piet of Sint. Niet te goed 
natuurlijk anders ziet niemand meer 
wie de enige echte Sint of Pieten zijn. 
De Sinterklaashof is te vinden in We-
verkeshof, Jhr.Hugo van Berckellaan 5. 
www.weverkeshof.nl.
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Het Strijps Kamerkoor 
zingt in De Regenboog
Op 24 november verzorgt het Strijps Kamerkoor in kerkelijk centrum De 
Regenboog in Nuenen een concert met als thema: ‘’De Ziel van het Noorden”. 

Er is geprobeerd om de ziel van de 
noordelijke muziek te vangen met en-
kele van de mooiste vocale werken die 
op Scandinavische bodem zijn ge-
schreven. Op het programma staan 
werken van o.a. de Noor Grieg, de 
Zweed Peterson-Berger en de Fin 
Rautavaara. Ze worden grotendeels in 
de originele talen gezongen, waardoor 
de authentieke klankkleur van de mu-
ziek zoveel mogelijk behouden blijft. 
De Noorse bariton Lars Terray neemt 
de solopartijen voor zijn rekening.

Het Strijps Kamerkoor is een ensem-
ble van ongeveer 25 ervaren zangers 
uit Eindhoven en omgeving dat ka-

merkoormuziek uit verscheidene stijl-
perioden uitvoert op hoog amateurni-
veau. Ook dirigent Wilco Brouwers, 
die het koor sinds 2004 leidt, staat be-
kend om zijn veelzijdig repertoire. Ba-
riton Lars Terray is vast lid van het 
Groot Omroepkoor en een veelge-
vraagd solist voor opera- en oratori-
umproducties. Koor en solist worden 
begeleid door pianist Jeroen Snijder.

Informatie over het concert: 24 no-
vember om 20:00 uur in kerkelijk c en-
trum “De Regenboog”, Sportlaan 5, 
Nuenen. 
Meer info en reserveringen:
www.strijpskamerkoor.nl.

D66 houdt het hoofd koel
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week D66.
D66 hecht, net als de andere partijen 
in de Raad, veel waarde aan een slui-
tende begroting voor 2013 en het op 
orde brengen van de financiële positie 
van Nuenen. Dit vergt pijnlijke maat-
regelen zoals verhoging van de OZB 
en zware bezuinigingen. Daarbij zijn 
echter wel degelijk keuzes mogelijk. In 
tegenstelling tot enkele oppositiepar-
tijen kiest D66 er nadrukkelijk niet 
voor om het Gemeentelijke apparaat 
verder uit te hollen. Dat apparaat is 
door bezuinigingen al gevaarlijk dicht 
tot een minimumniveau terug ge-
bracht. 
Onze gemeente wordt volledig verant-
woordelijk voor de activiteiten op het 
gebied van ondersteuning, begelei-
ding en verzorging. Het is maar goed 
dat de samenwerking met  Son en 
Breugel en Geldrop-Mierlo  gestalte 
begint te krijgen, waardoor de be-
stuurlijke lasten beter kunnen worden 
verdeeld. Deze samenwerking kan wat 
D66 betreft verder worden uitgebreid 
zonder dat  dat automatisch moet lei-
den tot een fusie. Wij zien dat niet als 
een doel op zich.
D66 kiest er voor tijd te nemen voor 

eventuele herverdeling van subsidie-
gelden op basis van heldere beleids-
doelen (deels nog vast te stellen). In de 
loop van volgend jaar kunnen dan de 
prioriteiten op basis van deze beleids-
doelen worden bepaald, zoals het 
hoort. Wat het accommodatiebeleid 
betreft kiest D66 er voor de noodzake-
lijke huurverhogingen uit te smeren 
over 8 i.p.v. 4 jaar. Dat geeft verenigin-
gen de tijd om duidelijk te maken hoe 
men met de kosten van hun accom-
modaties wil en kan omgaan.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Pepernoten
Door Elwien Bibbe

Het is al weer een poosje geleden, Sint zat nog in Spanje, toen ik las dat 
pepernoten verboden zijn op het Helmondse Knippenbergcollege. Ze 
worden afgepakt. Waarom de schoolleiding het verbod heeft ingesteld 
ben ik even vergeten. Maar het zal wel een leuker projectiel geweest zijn 
dan een propje. Of werd er helemaal niet mee geschoten?
Even googelen op pepernoten en 
Knippenberg. Het artikeltje is van 
2 november en het blijkt om een 
preventieve maatregel te gaan. De 
verleiding is groot om er in de pau-
ze mee te gooien. Ze liggen overal 
in het rond! En worden stuk 
getrapt. En dat geeft een enorme 
rotzooi en ‘dat willen we niet’. 

Nu wordt er door de Pieten ook 
niet meer al te veel in een of andere 
hoek gestrooid. Dat zingen we 
alleen nog maar. En wie krijgt er 
nog de roe? Belonen is immers 

heilzamer dan straffen gebleken. 
En hoe vaak gaat er nog een kind 
mee in de zak naar Spanje?
Dit jaar bracht de Sint zelfs geen 
cadeautjes meer mee op de boot, 
maar zaten er Spaanse euro’s tus-
sen de pepernoten. Iets waar ze in 
Roermond vast heel blij mee 
waren! En in Nuenen zeker. Maar 
die boot komt hier nooit aan.
Het is nu nog wachten totdat de 
Sint al zijn zwarte knechten in 
Spanje achterlaat. Want Zwarte 
Pieten ‘die willen we niet!
Valt dit allemaal nog te rijmen?

Foto expositie 
Kunstencentrum 
CAN
Tot en met half januari 2013 is er in 
de gangen van Zorgcentrum de 
Akkers een expositie van de ver-
volgcursus fotografie van het Kun-
stencentrum CAN uit Nuenen te 
zien. De foto’s zijn gemaakt rondom 
het thema: geld en bankbiljetten. 

Exposanten zijn: 
Ellen van Dijk, Bas Luijten, Gerdien 
Fokkema, Ellen Huijser, Francien van 
Mil en Frank van Welie. Docent is 
Maurits van Hout. 

Meer informatie over de cursus is te 
vinden op: http://bit.ly/T6zeRl. De ex-
positie is te bezoeken tussen 9.00 en 
18.00 uur.

St. Anna 
Ziekenhuis opent 
bloedafnamepost 
in Gerwen 
Met ingang van vrijdag 16 novem-
ber 2012 opent het St. Anna Zieken-
huis een bloedafnamepost in Ger-
wen. In Gemeenschapshuis d’n 
Heuvel, aan de Heuvel 11, kunnen 
patiënten elke vrijdag terecht van 
09.45 tot 10.15 uur.

Voor uitgebreide informatie over 
bloedafnameposten in de regio, als-
ook binnen het St. Anna Ziekenhuis, 
kunt u terecht op de website www.st-
anna.nl/bloedafname.

Livemuziek in zaal De Koekoek
Op zaterdagvond 8 december staan de lokale/regionale coverbands The 
Gizmo’s, Sticks en 2sur5 op het podium in zaal De Koekoek in Lieshout. 
Coverband The Gizmo’s is voor wat betreft de bezetting 100% Liehouts en 
bestaat sinds de zomer van 2006. Het repertoire van deze 5-mans formatie 
loopt van Rock met een vleugje Blues tot aan Nederpop en oude klassiekers 
en gaat van The Doors via Novastar naar de Golden Earring en terug naar 
Pearl Jam.
Coverband Sticks is geboren wanneer 
medio 2010 een bassist uit Helmond 
en een gitarist uit Blerick besluiten sa-
men een bandje te gaan vormen. Het 
oorspronkelijke duo heeft zich inmid-
dels uitgebreid met 3 eveneens gedre-
ven muzikanten en een enthousiaste 
zangeres. Sticks speelt voornamelijk 
pop- en rockcovers met - niet zelden - 
verrassende overgangen. Van Anouk 
naar Eric Clapton? Geen probleem. 
Van CCR naar Metallica?
2sur5 is een 6-mans formatie (met 
fontvrouw), opgericht in 1992 en een 

moderne allround coverband. 2sur5 
speelt veel verschillende muziekstij-
len, variërend van rustige popsongs en 
easy listening tot heftige rock, met 
daartussen de betere swing- en dance-
nummers. De show van 2sur5, mede 
door een videowall en diverse instru-
mentwisselingen, dat je naast oren 
ook ogen te kort komt.

Livemuziek in zaal De Koekoek, 
Dorpstraat 49, Lieshout op zaterdag 8 
december vanaf 20.00 uur. De toegang 
is gratis.

Lets 
Ontmoetingsavond
LETS Nuenen, de ruilkring in Nue-
nen, houdt op 22 november weer 
een ontmoetingsavond en nodigt 
belangstellenden uit om kennis te 
komen maken met de leden en de 
bezigheden van deze club. 

Ruilkring
In Canada werd in 1983 een systeem 
ontwikkeld om onderling diensten te 
ruilen onder de naam LETS (Local Ex-
change Trading System). Er wordt ge-
bruik gemaakt van een fictief betaal-
middel. Ook in Nuenen is een actieve 
LETS-kring.

Kennismaken
Elke maand is er een ontmoetings-
avond om elkaar te leren kennen om 
onderlinge afspraken te maken en 
goederen en diensten te ruilen. De 
eerstvolgende bijeenkomst is dus op 
22 november van 19.30 uur tot 20.30 
uur in de Dorpsboerderij Weverkes-
hof. 

Contact
Bel dan de voorzitter Daan Verbaan 
onder nummer 06 34006156 of stuur 
een mailtje naar letsnuenen@onsbra-
bantnet.nl. Voor meer informatie: 
www.letsnuenen.nl.

De band 2sur5

Nuenen loopt voorop in het nemen 
van initiatieven op milieu-gebied. Een 
terrein dat door andere actuele the-
ma’s wat onderbelicht dreigt te raken. 
Met onze D66-wethouder is er al veel 
bereikt: LED-verlichting op straat, 
groene energie uit Nuenens gas uit af-
val, oplaadpalen voor elektrische au-
to’s, gemeente-auto’s op elektriciteit. 
Wij zijn trots op deze resultaten en de 
nog lopende initiatieven.
De politieke situatie in Nuenen is naar 
de mening van D66 onnodig verhard. 
Juist in deze moeilijke tijd willen wij 
oproepen tot maximale samenwer-
king. 

Voorzitter van de fractie van D66, 
Nico Pijnacker Hordijk.

Het Strijps Kamerkoor zingt ‘’De Ziel van het Noorden”. 

Tijdwinst door spitsmijden app bij 
verbreding A2 Den Bosch - Eindhoven
Vorige week is het mobiliteitsspel ‘Winnen van de file’ gestart voor automo-
bilisten die regelmatig in de spits op de A2 tussen ’s-Hertogenbosch en 
Eindhoven rijden. Een smartphone app helpt deelnemers om slim te reizen 
en hinder van wegwerken te verminderen. Door de spits te mijden, kunnen 
ze naast veel tijd ook punten en prijzen verdienen. Het nieuwe spitsmijden 
initiatief loopt tijdens de verbredingswerkzaamheden aan de snelweg, tot 
eind 2013. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), provincie 
Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu willen zo de 
hinder beperken en de doorstroming bevorderen. 
Winnen van de file geeft in een spel-
vorm inzicht in de voordelen van het 
mijden van de spits.
  
De deelnemers aan het mobiliteitsspel 
ontvangen via een app (programma-
tje op de mobiel) actuele lokale infor-
matie over reistijden en wegwerk-
zaamheden. De uitdaging is het beste 
reistijdstip of alternatieven te kiezen. 
Bijvoorbeeld door thuis te werken of 
met ander vervoer te reizen. De winst: 
een snellere en veiligere, ontspannen 
reis, minder ergernis en meer vrije 
tijd. Via dezelfde app helpen de deel-
nemers om de reistijden te meten. Zo 
profiteren ze van nog nauwkeurigere 
informatie. In januari wordt een spel 
toegevoegd waarmee punten en prij-
zen zijn te verdienen, zoals een gratis 
bezoek aan bioscoop of dierentuin. 
Automobilisten die regelmatig over de 
A2 rijden, krijgen binnenkort een 
schriftelijke uitnodiging om deel te 
nemen. Aanmelden kan ook via www.
winnenvandefile.nl.

Forse tijdswinst
Eerdere verkeersprojecten, zoals Spits-
mijden in Brabant, hebben aange-
toond dat het mijden van de spits 
loont. Deelnemers zijn positief verrast 
door de voordelen van hun aangepaste 
reisgedrag. Winnen van de File gaat 
een stap verder met een nieuwe aan-
pak, zonder financiële beloning. Het 
mobiliteitsspel draait om forse tijds-
winst en is gericht op een blijvende 

aanpassing van het reisgedrag. Doel is 
dat er per spits zo’n 300 minder auto’s 
op de A2 rijden. Een betere spreiding 
van het verkeer kan naar verwachting 
tot een half uur tijdswinst opleveren. 
Ook de gebruikte techniek in het spel 
is nieuw: deelnemers hoeven alleen 
een smartphone app te downloaden, 
waarmee ze accurate informatie op 
maat krijgen. Er is geen extra appara-
tuur in de auto nodig.

Beter Benutten
Rijkswaterstaat werkt hard aan ver-
breding van de A2 tussen ’s-Hertogen-
bosch en Eindhoven, zodat het ver-
keer op deze belangrijke route beter 
kan doorstromen. Winnen van de file 
heeft tot doel de hinder tijdens de 
werkzaamheden te beperken. Het mo-
biliteitsspel is een initiatief van Sa-
menwerkingsverband Regio Eindho-
ven en provincie Noord-Brabant en is 
medegefinancierd door het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu binnen 
het programma Beter Benutten. Beter 
Benutten staat voor minder files, groei 
op het spoor en meer gebruik van 
vaarwegen, zodat de economie kan 
groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven 
nemen samen in de drukste regio's in-
novatieve maatregelen die de bereik-
baarheid verbeteren. 

Sintpakketten actie 
met lampionnenoptocht 
bij Winkelhart van Nuenen
Vrijdagavond  23 november worden 10 extra prijzen uitgedeeld: luxe 
Sintpakketten en cadeautjes t.w.v. € 50,00. Lever daarom uw aankoopbon 
tussen 18.00 en 21.00 uur in bij de actiebus van de winkeliers van winkel-
hart van Nuenen.

Vermeld op de achterkant je naam en telefoonnummer en zorg dat je aanwe-
zig bent bij de uitreiking om 21.00 uur.
Niet aanwezig is geen prijs, dan wordt een andere prijswinnaar getrokken.
De extra trekking gebeurd door Sinterklaas persoonlijk na een lampionnen 
optocht door het centrum.
De lampionnen voor de optocht worden uitgereikt op het Kerkplein om 
18.45 uur. Vertrek van de optocht om 19.15 uur begeleid door het Sint orkest 
Vierkant rond.



22 november 2012Rond de Linde  Nr.  47 
 

Voetbal
P r o g r a m m a

Wielersport

Biljartclub 
gast en Vrij zoekt 
nieuwe leden
Biljartclub Gast en Vrij is op zoek naar 
nieuwe leden die zin hebben op vrij-
dagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur te 
biljarten in de Gasterij Jo van Dijkhof 
aan de Vinkenlaan. U kunt vrijblijvend 
een keertje komen kijken of een partij-
tje meespelen.

gerwen aan kop 
na 4-0 overwinning 
gerwen heeft afgelopen zondag door een 4-0 overwinning op Vessem de 
kop overgenomen in 5g  ten koste van Nederwetten. De beginfase van de 
wedstrijd liet Vessem al een snel spelend  jong team zien, dat wilde winnen. 
Echter gerwen liet zich hier niet door van de wijs brengen en speelde hun 
eigen spel waar Vessem nauwelijks op kon reageren.                        

In de 8e minuut kon Tommy van Elst 
al de openingstreffer scoren en vanaf 
dat moment wist Gerwen constant 
druk op de wedstrijd te zetten. Meer-
dere kansen werden in de eerste helft 
niet benut: Mike van den Berk, Nick 
van Loon, Rick van Daal hadden zeker 
de voorsprong toen al kunnen vergro-
ten maar daar moest op gewacht wor-
den tot de tweede helft. Toen pas 
kreeg Rick van Daal via Tommy de 
kans om zijn eerste doelpunt te maken 
in het vaandelteam en deed dit op su-
blieme wijze: 2-0. Gerwen bleef zich 
bewijzen en Vessem kreeg geen enkele 
echte kans om dichterbij te komen. 
Toen Tommy van Elst in de zestien 

werd aangetikt en een penalty werd 
toegewezen, had Nick van Loon wei-
nig moeite om deze te scoren en was 
de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Bram 
van de Sande wist de eerste echte 
doelkans van Vessem te keren  en de 
3-0 bleef staan. Walther van Kuringen 
kreeg door middel van een mooie on-
mogelijke kopbal de 4-0 in het doel en 
Rob van Hoek scoorde nog in de eind-
fase maar deze werd afgekeurd door 
buitenspel.
Na de wedstrijd, toen bekend werd dat 
Nederwetten punten verspeeld had en 
Gerwen de koppositie over had geno-
men werd de overwinning nog uit-
bundiger gevierd.

Belgen voorop 
in Lieshout
Kevin Cant, de Belgische kampioen bij 
de elite zonder contract is winnaar ge-
worden van de 33e Bavaria-veldrit 
Lieshout. Hij legde al in het begin van 
de 60 minuten wedstrijd de basis voor 
zijn overwinning door weg te rijden 
uit een groepje van zeven veldrijders. 
Bij die zeven veldrijders zaten nog 
twee Belgen. 

De tweede plaats was voor Eddy van 
IJzendoorn. De winnaar van vorig jaar 
Jordy Luisman bezette de 3e plaats. 
Mitchell Huenders werd 4e en de Belg 
Sten Raeymakers werd 5e.

Kevin Cant in actie in Lieshout.

EmK - Wilhelmina Boys    4-3
In de 5e minuut bood  ruud Bijsterveld middenvelder Sjef Sander een kans 
die Sjef niet liet liggen en EmK op een 1-0 voorsprong bracht. Nog geen 2 
minuten later waren de rollen omgekeerd, maar het schot van de EmK spits 
werd door de uitkomende Wilhelmina Boys doelman gestopt. 

EMK linksbuiten Ruud Boerema zag 
daarna een vrije trap door hem geno-
men, bij de 2e paal door Bijsterveld  
uitstekend ingekopt. Wilhelmina Boys 
dat in de competitie 2 punten voor-
sprong had op EMK wist in de eerste 
helft hier weinig tegenover te stellen, 
buiten een schot in de 31e minuut dat 
naast het EMK doel ging. 
Na rust probeerde Ruud van Helvert 
met een schot uit de 2e lijn  de score 
voor EMK verder op te voeren maar 
helaas trof hij geen doel. Wilhelmina 
Boys liet daarna zien dat het nog niet 
verslagen was en kwam in de 56e mi-
nuut door een omhaal van hun spits 
terug in de wedstrijd. Laatste man 
Bart Heezemans startte daarna een 
rush vanuit de verdediging, en zette 
een actie op met spits Bijsterveld. Hij 
wist Sjef Sanders te bereiken, en die 
liet de Wilhelmina Boys doelman 
kansloos.  Een kat in het bakkie zou je 

denken, maar nadat een vrije trap van 
de Wilhelmina Boys niet door de EMK 
doelman onder controle werd ge-
bracht kwam het team uit Best weer 
terug in de wedstrijd. 

In de 92e minuut kwam EMK op een 
4-2 door Christian Messerschmidt, 
die de bal na een corner van Boerema 
vanaf rechts, direct op zijn  wreef nam 
en een prima doelpunt scoorde.  Ook 
na dit doelpunt gaf het team van Wil-
helmina Boys zich nog niet verloren, 
en wist de spanning tot in de laatste 
minuut in de wedstrijd te houden 
door een kopgoal  bij de tweede paal in 
de 96e minuut. Kort daarna floot de 
goed leidende scheidsrechter af voor 
het einde van de wedstrijd. Een te-
rechte overwinning voor EMK, zeker 
gezien de eerste helft, waarin weinig 
tot niets werd weggegeven door de 
EMK achterhoede.

RKSV NueNeN
Zaterdag 24 november
Best Vooruit-Nuenen Vet.A   ........ 16.30
Nuenen Vet.B-Nederwetten  ........ 16.15
Zondag 25 november
Nuenen  4-DBS 2   ........................... 12.00
Nuenen 5-Brabantia 4   .................. 12.00
Best Vooruit 9-Nuenen 7   ............. 10.00
Nieuw Woensel 9-Nuenen 8   ....... 10.00
Acht 8-Nuenen 9   ........................... 10.00
Beerse Boys 7-Nuenen 10   ............ 11.00
Beerse Boys 9-Nuenen 11   ............ 13.00
Nuenen VR2-Reusel Sport VR1   . 10.00

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 24 november
Vet. Nuenen - Nederwetten  ......... 16.15
Zondag 25 november.
Nederwetten 1  .................................... vrij
Braakhuizen 3 - Nederwetten 2 ... 12.00
Nederwetten 3 - WODAN 6 ......... 10.00
Nederwetten 4 - Wilhelmina B. 7 11.00
Hapert Da1 - Nederwetten Da1  .. 10.00

RKGSV 
Zaterdag 24 november 
Vet RKGSV - Vet UNA .................. 15.00
Zondag 25 november
RKGSV 1  .............................................. vrij
RKGSV 2 - LEW 2  .......................... 11.00
Gestel 4 - RKGSV 3  ........................ 10.00
Wilhelmina Boys 6 - RKGSV 4  .... 11.00
RKGSV 5 - Acht 7  .......................... 11.30
 
eMK
Zondag 25 november 
EMK 2 - WODAN 3   ..................... 11.30 
Geldrop 6 - EMK 3   ........................ 12.00
WODAN 7 - EMK 4   ..................... 12.00
EMK 5 - ODC 8   ............................. 11.30

ZaalVoetbal HoNGeRMaN 
Zaterdag 24 november 
Heintze/impact- 
        Autobedrijf v.d Heijden .......... 18.45 
v. Egdom Security bv-Cafe Rene  . 19.30
Gipsy - All Stars ............................... 20.15  
Heintze -  ACR  Reijnders  (inhaal) 21.00

NKV KoRFbal
Zondag 11 november
NKV 1 - ECKA ................................ 11.00

Zwembad waarschijnlijk  
eerste week december weer open

Fitness de Drietip 
is weer open
afgelopen week is via de media 
bekend gemaakt dat er asbesthou-
dende materialen gevonden waren 
in het zwembadgedeelte van het 
Laco sportcentrum de Drietip in 
Nuenen. Uit voorzorg is dan ook 
direct het hele sportcentrum sinds 
maandag 12 november gesloten.

In overleg met de gemeente en de as-
bestsaneerder is een plan van aanpak 
gemaakt rekening houdend met de 
veiligheid van de gasten. Ook de GGD 
is hierin gekend. Sinds woensdag 21 
november zijn de fitness, squash, ho-
reca, fysiotherapeut en schoonheids-
specialiste weer normaal toegankelijk. 
Het zwembad en de kleedruimten 
voor het zwembad blijven nog geslo-
ten tot de sanering afgerond is. De be-
treffende ruimtes zullen naar alle 
waarschijnlijkheid de eerste week van 
december weer opengesteld kunnen 
worden voor de gasten. Voor nadere 
informatie kun je ons bereiken per 
mail nuenen@laco.eu of ons vaste 
nummer 040-283 2970. Voor actuele 
info zie ook www.laco.eu

Hernieuwd concept 
de Heerlyckheid  
Bij Heerlyckheid de opwettense Watermolen in Nuenen is gestart met een 
reorganisatie om het hernieuwde concept te kunnen lanceren.

 

Nieuws met zaken
Sivananda yoga: 
Nieuw in Nuenen
 
Sinds september verzorgt Lemon Tree Yoga Studio wekelijkse yogalessen in 
Het Klooster aan het Park in het centrum. 
In deze hectische moderne maat-
schappij hebben veel mensen behoefte 
aan rust. Yoga biedt de mogelijkheid 
om het lichaam te ontwikkelen en te-
gelijkertijd te werken aan rust en ont-
spanning. 
Sivananda yoga is een wat intensieve-
re vorm van Hatha yoga*. Deze vorm 
van yoga geeft mensen niet alleen de 
mogelijkheid te werken aan conditie, 
kracht en flexibiliteit, maar helpt bo-
vendien spanning los te laten en alle 
spieren te ontspannen. Dat wordt er-
varen als een welkome afwisseling van 
onze vaak drukke levens. 

Yvonne van Bokhoven geeft de lessen. 
en is Sivananda hatha yoga docent. Zij 
volgde haar opleiding  in Frankrijk. 

Bij Sivananda yoga is er veel aandacht 
voor controle van het lichaam en de 
ademhaling. Inspanning wordt afge-
wisseld met ontspanning dat zorgt 
voor concentratie en rust in de les.

Meer informatie over de lessen is te 
vinden op de website van Lemon Tree 
Yoga Studio: www.lemontree-yoga.nl 
of  info@lemontree-yoga.nl  en 06-
46625770

Heerlyckheid de Opwettense Water-
molen krijgt deels een andere bestem-
ming en een andere beleving. Het uit-
gangspunt is om het publiek meer 
kennis te laten maken met het verhaal 
achter het landgoed, haar specifieke 
producten en de historie. 
Heerlyckheid de Opwettense Water-
molen zal zich meer gaan richten op 
de organisatie van feesten en (zakelij-
ke) bijeenkomsten, zoals bruiloften, 
jubileumfeesten, koffietafels, perso-
neelsfeesten, vergaderingen of trai-
ningen.  De vernieuwde kaart wordt 
met name samengesteld uit verse pro-
ducten gerelateerd aan het landgoed
Ook zal Heerlyckheid de Opwettense 
Watermolen de gasten gaan verrassen 
met eigen activiteiten als de ‘Heerlyc-
ke avonden’ waarbij we het culinaire 
aspect laten samensmelten met live 
muziek dan wel andersoortig passend 
entertainment. 
Het Klothuis, waar vroeger turf werd 
opgeslagen, krijgt een nieuwe bestem-
ming. Vanaf  dinsdag 27 november 
wordt hier D´n Herd geopend. Dit is 
onze gezellige huiskamer waar u kunt 

genieten van eenvoudige maar smaak-
volle hapjes en drankjes. Bovendien 
zal het Klothuis ingezet worden voor 
het organiseren van borrels en bijeen-
komsten en is als extra locatie te huren 
met een besloten gezelschap. 
Wij bieden op beide Kerstdagen zowel 
een brunch als diner aan. De brunch 
wordt in een fantastische buffet-vorm 
gepresenteerd in onze sfeervolle Olie-
molen waar het originele aandrijfwiel 
van de molen zal draaien.

Voor het Kerstdiner kunt u reserveren 
tussen 18.00 en 20.30 uur in onze 
Droogschuur. U heeft hier de keuze 
uit de Brasserie op de begane grond of 
de Zolder van de Droogschuur. Deze 
Zolder bevindt  op de 1e etage van de 
Droogschuur, en heeft een geweldig 
uitzicht over het landgoed en is be-
reikbaar met trap en lift. 

In 2013 zal er een permanente ten-
toonstelling worden ingericht over de 
historie van deze unieke eeuwenoude 
industriële locatie. Voor meer infor-
matie: www.watermolenopwetten.nl

Hatha yoga is een welkome afwisseling van ons vaak drukke leven.
 

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

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

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

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

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

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

Rond de Linde ook compleet 
digitaal op www.ronddelinde.nl 



Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.
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Jan Linders 
verse ambachtelijke 
rookworst
naturel of mager 
250 gram     
1.99 P
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Alle 
Bonduelle groente
alle combinaties mogelijk
blik of zak uit het 
vriesversvak    
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Acties geldig van maandag 19 november 
t/m zondag 25 november 2012
www.janlinders.nl

Jan Linders 
Goudse Jong 
belegen kaas 48+
aan het stuk 
500 gram     
4.90 P
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Alle Dash, Lenor 
en Dreft wasmiddel 
of machine vaatwas
  fl acon, fl es, pak of zak     
2.90-6.79  P
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VRIES-
VERS

Mandarijnen
en sinaasappels 
  per net   1 of 1.5 kilo 
1.99-2.29   
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