
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

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

Let op andere 
aanlevertijden
week 52 en 1

Week 52 verschijnt op 
vrijdag 28 december 2012

Aanleveren tekst en 
advertenties

Ma. 24 december 
vóór 12.00 uur

Week 1 verschijnt op 
donderdag 3 januari 2013

Aanleveren tekst en 
advertenties

Ma. 31 december 
vóór 12.00 uur

In de 
aanloop 
naar Kerst

Boek Petra Teune over Johnny Rosenberg

‘Leidraad was mijn zoektocht’
‘Het begon allemaal bij The Battle, een onderdeel van het tv-programma 
The Voice Of Holland. Ik hoorde opeens de naam Rosenberg voorbij komen, 
een bekende naam hier uit de omgeving natuurlijk. Maar de jongen op tv 
paste niet in het typische beeld dat ik had van Sinti. Dat fascineerde me. Ik 
wilde er meer van weten en dook erin.’
Petra Teune uit Nuenen heeft een 
boek geschreven over Johnny Rosen-
berg, zanger, gitarist en Sinto uit Nue-
nen. Het is haar debuut als schrijver, 
ze heeft een achtergrond in het onder-
wijs en journalistiek.

Wereld
Petra: ‘Het boek beschrijft mijn reis in 
de wereld van Johnny Rosenberg, in 
de Sinti-wereld en de ‘burger’-wereld. 
Johnny vertelt over de Sinti-cultuur, 
het Sinti-verleden, de gipsy jazz, zijn 
eigen leven en muzikale carrière tot 
nu toe en over zichzelf persoonlijk. 
Ook komen familieleden en vrienden 
van Johnny aan het woord. En natuur-
lijk gaat er een hoofdstuk over The 
Voice Of Holland.’

Over die verschillen in cultuur vertelt 
Petra een voorval: ‘Ik snapte niet 
waarom Johnny niet met mij mee reed 
als we bijvoorbeeld naar Amsterdam 
moesten. Maar in de Sinti-cultuur 

stapt een getrouwde man niet bij een 
‘vreemde’ dame in de auto.’

Brug
‘Mijn vader was adviseur bij een lan-
delijke Sinti-organisatie, al spraken we 
er eigenlijk nooit over. Zo kon ik con-
tact leggen met Johnny Rosenberg. 
Eerst was hij kritisch toen ik het idee 
van een boek over hem voorstelde. 
Daarna gaf hij toestemming en ging 
het snel. Ik heb hem twee jaar gevolgd 
met dit boek als resultaat. Mijn auto 
was daarbij vaak een soort telecul-
tuurmachine van de ene naar de an-
dere wereld. Maar Johnny heeft voor 
mij een brug geslagen tussen die we-
relden’, aldus Petra Teune.

Petra Teune, Johnny Rosenberg, gipsy 
& jazz. Een moderne Sinto-jongen in 
twee werelden; 88 pagina’s; € 14,95. 
Uitgave: RT Holding BV. ISBN 978-
90-819483-0-2. In Nuenen verkrijg-
baar bij de boekhandels.

Opnieuw ’levende’ kerststal bij 
zorgboerderij Krakenburg
Op zaterdag 15 december a.s., om 14.30 uur, zal samen met de kinderen 
van de zorgboerderij, de opening plaats vinden  van de ‘levende’ kerststal. 
De kerststal wordt geopend door wethouder  Dhr. M. Jansen. Na de ope-
ning wordt er in de Herberg beschuit met muisjes gegeten en genoten van 
een drankje. Er is een kerstmarkt met eigen gemaakte spulletjes die 
gemaakt zijn door de deelnemers van de zorgboerderij. 

Zwembad de Drietip weer open
Op maandag 10 december gaat de Drietip weer open. Na de sanering van 
het asbest in het zwembad gedeelte van het Laco sportcentrum Nuenen 
kunt u vanaf die datum  weer terecht om te zwemmen. Op 12 november 
kwam het slechte nieuws dat er asbest in de kleedlokalen van het zwembad 
aangetroffen was en dat dit eerste gesaneerd moest worden alvorens de 
mensen weer binnen mochten.

Andere halve week daarna werd de fit-
ness al vrij gegeven omdat daar niets 
gevonden was. De verwachting was 
dat de sanering in de kleedlokalen in 
totaal zo’n 6 weken zou gaan duren 
maar door extra werkzaamheden door 
het saneringsbedrijf kunnen aan-
staande maandag de deuren weer 
open. Alle asbestplaten zijn verwij-

derd uit de kleedlokalen. Er wordt dan 
weliswaar nog aan de plafonds ge-
werkt om er nieuwe in te monteren 
maar dat kan tussen de bedrijven door. 

Alle lessen gaan dan weer gewoon 
door en alle verenigingen kunnen 
weer terug in hun vertrouwde zwem-
water. 

Op zondag 16 december is er een 
Kerstconcert met als goede doel  
Stichting Warme  Beer.
Tomas (voorzitter van de Warme 
Beer), was een trouwe deelnemer op 
de zorgboerderij, totdat er acute leu-
kemie bij hem werd geconstateerd.  
Op dit moment komt Tomas weer 
naar de zorgboerderij om te helpen 
(stage) op het terras van het fietscafé. 
Het goede doel  (Stichting Warme 
Beer) is daarom een logische keuze. 
Een aantal lokale artiesten hebben te 
kennen gegeven om graag mee   te 
werken aan het Kerstconcert.  Er is  
reeds  toezegging van o.a. de Krutjes-
gatse Liedertafel, Annelies en Rob Hil-
dergenaar, Ties van Gorp,  René van 
den  Berk, Ronnie van  Berlo, Aris 
Weel, Louis Staals, Thomas Bonewald 
en Ad Louwers.
De middag begint om 14.00 en duurt 
tot 18.00 uur. de toegang is gratis. Na-
tuurlijk is de kersmarkt met eigen ge-
maakte spulletjes ook geopend tijdens 
deze middag  en tijdens de overige 
openingstijden van de Kerststal.

De kerststal is te bezoeken van 15 de-
cember t/m  5 januari 2013 van 11.00 
tot 18.00 uur. (m.u.v. 1e Kerstdag en 
Nieuwjaardag) tijdens de openingstij-
den is eveneens de herberg geopend 
voor een kopje koffie of een  glaasje 
glühwein. Voor de kinderen is er (gra-
tis) beschuit met muisjes.

Vincent komt 
tot leven in 
een borstbeeld

Amnesty: 
Even stilstaan 
bij de 
mensenrechten



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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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 moge-
lijkheid om met de burgemeester of een wethouder in contact te ko-
men.
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

VERKEER
Op zaterdag 8 december aanstaande vindt de jaarlijkse Veulenkeuring 
plaats op de Heuvel in Gerwen. Het gedeelte tussen de Moorvensedijk 
en de Akkerstraat is tussen 08:00 uur en 19.00 uur afgesloten voor 
het verkeer. De busdienst wordt omgeleid.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 9 december 2012 aangewezen 
als koopzondag voor de bedrijven uit gebied I en II. Bedrijven uit gebied 
I wil zeggen alle wegen binnen de bebouwde kom van de kernen Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind, uitgezonderd:
• Goossens wonen & slapen,
• Collse Hoek, Gerwenseweg 41,
• Ri-Jo B.V., De Huufkes 19, 
• Saniplein B.V., De Huufkes 19A, 
• Stein Keuken, Spegelt 19,
• autobedrijf  Tonnie van der Heijden, Gerwenseweg 24.

Bedrijven uit gebied II wil zeggen alle wegen buiten de bebouwde kom 
van de gemeente Nuenen c.a. Alle bedrijven uit gebied I en II mogen 
op deze dag geopend zijn.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTENCOM-
MISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 11 december 2012 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. Het volgende onderwerp komt aan de orde:
• om 20.00 uur het bezwaar ingediend door M. de Groot tegen het 

besluit van 5 september 2012 waarbij een omgevingsvergunning is 
verleend voor het uitbreiden van het gemeenschapshuis gelegen aan 
de Eeuw Driessestraat 1 te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

NUENEN VERBETERT DIENSTVERLENING
De gemeente Nuenen blijft hard werken aan betere dienstverlening 
voor u. In dit digitale tijdperk ligt het voor de hand dat steeds meer 
dienstverlening via elektronische weg gaat. 
Een paar grote stappen daarvoor zijn onlangs gezet. Een van die stap-
pen is de opening van een Klant Contact Centrum (KCC). Zoals u heeft 
kunnen lezen, worden daarin veel meer vragen direct afgehandeld of 
direct in digitale trajecten omgezet. 

Nieuwe website onderdeel meer E-dienstverlening
Een andere grote stap is de totaal vernieuwde website die onlangs 
online is gezet. De vorige site was in de loop der jaren verouderd en 
onoverzichtelijk geworden. Met de komst van de nieuwe site zijn er 
meer mogelijkheden om informatie overzichtelijker te plaatsen.

E-dienstverlening neemt toe
Niet alleen komt informatie beter tot zijn recht. Ook biedt de nieuwe 
website meer en nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening via de 
website uit te breiden en te verbeteren. Zo kunt u – naast het uittrek-
sel uit de GBA – nu ook langs elektronische weg aangifte doen van een 
gevonden of verloren voorwerp. Voor het doen van een principeverzoek 
(bij (ver)bouwen) hoeft u ook niet meer de deur uit. Op dit moment 
zijn we ook bezig om datzelfde voor elkaar te krijgen voor verhuizingen, 
andere uittreksels en ruilen containers. Zodra dat voor elkaar is, kunt 
u dat hier lezen en natuurlijk op de homepage van www.nuenen.nl

OVERLAST EN SCHADE DOOR ZWAAR EN 
ILLEGAAL VUURWERK
Het einde van het jaar is in zicht! Om de jaarwisseling feestelijk, maar 
vooral ook veilig en prettig te laten verlopen, besteden wij de komen-
de weken aandacht aan de jaarwisseling.

Wat is zwaar en illegaal vuurwerk?
Er zijn verschillende soorten vuurwerk. In ons land gelden strenge 
veiligheidseisen aan het zogeheten consumentenvuurwerk. Dat mag 
alleen maar door erkende verkooppunten in de drie dagen voor oud 
en nieuw aan particulieren worden verkocht. Al het andere vuurwerk 
is zwaar en/of illegaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk voldoet niet aan de 
Nederlandse wetgeving of is illegaal ingevoerd. Bij illegaal vuurwerk 
is vaak geen Nederlandstalige gebruiksaanwijzing aanwezig, het bevat 
teveel kruit en veroorzaakt vaak hele harde knallen. Denk bijvoorbeeld 
aan strijkers en lawinepijlen. In Nederland mag je geen illegaal vuur-

werk kopen of verkopen, of in bezit hebben, opslaan, vervoeren of 
afsteken. In België gelden andere wetten. Daar is ook zwaarder vuur-
werk te verkrijgen en het wordt ook heel het jaar door verkocht. Maar 
ongeacht het soort vuurwerk: het is altijd verboden om buiten de 
wettelijke afsteekperiode, tussen Oudejaarsdag 10.00 uur en Nieuw-
jaarsdag 02.00 uur, vuurwerk af te steken! 

Harde knallen
Toch ontvangen de politie en de gemeente al veel meldingen over het 
afsteken van vuurwerk en over harde knallen. Er zijn al vernielingen 
aangericht door vuurwerk. De harde knallen worden vooral veroor-
zaakt door zwaar en/of illegaal vuurwerk of door carbidschieten. 
Ook carbidschieten mag alleen tijdens de jaarwisseling en daar zijn 
nog extra eisen aan verbonden.

Hoe kunt u ons helpen?
Wanneer u een harde knal hoort, vragen wij u direct de politie te bel-
len via 0900-8844 en hier melding van te maken. Daarnaast vragen 
wij u om goed rond te kijken of u iets verdachts hoort of ziet.  Als u 
ziet dat iemand nu al vuurwerk afsteekt, pak uw mobiel en maak een 
foto of filmpje en bel de politie via 112. Beeldmateriaal vergroot de 
pakkans aanzienlijk.  Ook als u denkt dat er ergens illegaal vuurwerk 
wordt opgeslagen of wordt verhandeld, kunt u dat melden bij de po-
litie via het telefoonnummer 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. 

HANDHAVINGSBELEID KINDEROPVANG
Op 20 november 2012 stelde het college van burgemeester en wet-
houders de notitie ‘Toezicht en handhaving Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ met bijbehorend afwegingsmodel 
vast. Het in 2011 vastgestelde handhavingsbeleid is ingetrokken. 

Waarom handhavingsbeleid?
De gemeente is vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peu-
terspeelzalen (Wkkp) verantwoordelijk voor de handhaving van kin-
deropvang en peuterspeelzaalwerk. 
De gemeente is niet wettelijk verplicht om handhavingsbeleid vast te 
stellen. Voor de  rechtszekerheid van de houders van kindercentra, 
peuterspeelzalen en gastouderopvang is het van belang dat zij vooraf 
weten hoe de gemeente toezicht houdt en eventueel handhaaft. 

Waarom nu al weer nieuw handhavingsbeleid?
De beleidsnotitie is voornamelijk gebaseerd op de (landelijke) ‘Beleids-
regels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’ (hierna beleids-
regels). In de beleidsnotitie zijn sancties opgenomen die gebaseerd 
zijn op deze beleidsregels. Op 21 december 2011 heeft de Raad van 
State geoordeeld dat gemeenten alleen sancties kunnen opleggen als 
er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift, niet op 
basis van beleidsregels. Concreet betekende dit dat voor alles wat niet 
nadrukkelijk in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeel-
zalen’ (Wkkp) is opgenomen, geen sanctie kon worden opgelegd. 
Inmiddels heeft de minister dit hiaat opgelost door de normen uit de 
beleidsregels over te zetten naar een Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB) en een ministeriële regeling die beiden met ingang van 6 juni 
2012 van kracht zijn geworden. 

U kunt het handhavingsbeleid en afwegingsmodel bekijken op de 
website van de gemeente Nuenen onder Inwoners / Jeugd, onderwijs 
en opvang. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met mevrouw 
M. van Onzenoort, via telefoonnummer 040-2631671 of m.vanonzen-
oort@nuenen.nl 

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.

RECTIFICATIE
In Rond de Linde van 29 november 2012 staat onder “ONTVANGEN 
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING” vermeld:

Soort Datum Dossier-
aanvraag  ontvangst Nummer Locatie Activiteit 

Regulier 23/11/2012 N-HZ-2012-0176 Boord 25 Tijdelijk bewonen 
    van garage  

Dit moet zijn:

Soort Datum Dossier-
aanvraag  ontvangst Nummer Locatie Activiteit 

Regulier 23/11/2012 N-HZ-2012-0176 Boord 23 Tijdelijk bewonen 
    van garage  

Deze aanvraag ligt ter inzage in het gemeentehuis te Nuenen. Tegen 
de aanvragen kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan 
pas nadat de omgevingsvergunning is verleend.

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
BUITEN BEHANDELING

Soort Datum buiten Dossier-
aanvraag  behandeling  Nummer Bouwadres Bouwactiviteit  

Regulier 13/11/2012 N-HZ-2012-0121 Voirt 2B en 2D Verbouwen van   
    winkelpand  
Regulier 27/11/2012 N-HZ-2012-0089 Tweevoren 93 Vervangen palen  
    keerwand door 

    een muur

INGETROKKEN AANVRAAG 
REGULIERE BOUWVERGUNNING

Soort Datum Dossier-
aanvraag  intrekking Nummer Bouwadres Bouwactiviteit

Regulier 28/11/2012 N-HZ-2012-0137 Papenvoortse Heide 4 Herbouw van   
    manege  

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan Showkorps O&V is een vergunning verleend voor het houden 

van een collecte in de periode van 6 t/m 11 mei 2013 (verzenddatum 
29 november 2012);

• aan Stichting Veulenkeuring Gerwen zijn een vergunning en een 
ontheffing verleend voor de organisatie van de jaarlijkse veulenkeu-
ring op zaterdag 8 december 2012 in het Centrum van Gerwen 
(verzenddatum 30 november 2012);

• aan Collse Hoeve Exploitatie B.V. zijn een vergunning en ontheffing 
verleend i.v.m. een bedrijfsfeest in een tent aan de achterzijde van 
de Collse Hoeve aan de Collse Hoefdijk 24 op 15 december 2012 
(verzenddatum 30 november 2012);

• aan VolkerRail is een ontheffing verleend i.v.m. spoorwerkzaamhe-
den op het baanvak Venlo-Eindhoven nabij Eeneind en Parallelweg 
in de nacht van 8 op 9 december 2012 (week 49), in de nacht van 
29 op 30 januari 2013 (week 5) en in de nacht van 9 op 10 febru-
ari 2013 (week 6) (verzenddatum 3 december 2012);

• aan Stichting Newest zijn vergunningen en ontheffingen verleend 
voor het organiseren van een kerstconcert op zondag 23 december 
2012 in één van de ruimtes in M.F.A. Nederwetten aan De Koppel 
1 (verzenddatum 5 december 2012).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis 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
Burgemeester en wethouders nemen twee verkeersbesluiten.
De status van het binnenterrein van het Oog van Nuenen wordt na 
overleg met bewoners aangepast van voetgangersgebied naar erf. Door 
deze aanpassing kan iedereen die dat wenst (met een maximum van 
twee voertuigen tegelijk) toegang tot het binnenterrein van het Oog 
krijgen. De inrichting en het gebruik van het binnenterrein van het Oog 
sluiten aan bij de kenmerken van een erf.

Gezien de beperkte draagcapaciteit (20ton) van de betonvloer van het 
binnenterrein van het Oog van Nuenen is het noodzakelijk een ge-
wichtsbeperking in te stellen. Omdat maximaal 2 voertuigen tegelijk 
toegang tot het binnenterrein van het Oog krijgen wordt deze ge-
wichtsbeperking gesteld op maximaal 10 ton. Hierdoor is het voor 
voertuigen met een samengesteld gewicht van meer dan 10 ton niet 
langer toegestaan het binnenterrein van het Oog te betreden.

Indienen bezwaarschrift
De verkeersbesluiten en de daarbij horende tekeningen liggen vanaf 
donderdag 6 december 2012 gedurende 6 weken voor eenieder ter 
inzage in het gemeentehuis 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, 6 december 2012

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



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: 7 & 8 Dec.: 
erwtensoepgroenten, 1/2 kilo  .. 1,49
Spliterwten, per pak  .................... 0,69
krieltjes voorgekookt, 1/2 kilo  0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 10 December:

Zuurkool, panklaar, hele kilo  ........ 0,99
DINSDag 11 December:

Spitskool, panlaar, 1/2 kilo  ........... 0,89
WOeNSDag 12 December:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DONDerDag 13 December:

rauwkost, 1/2 kilo  ........................ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 7 t/m 13 Dec.:

rodegrapefruit, 6 stuks  .............. 1,99
citroenen, 5 stuks  ........................ 0,99
mexico salade, 250 gram  ........... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Wij helpen u graag 
een keuze te maken!!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

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

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Rond de Linde nu compleet digitaal, 
iedere donderdag nieuw op

www.ronddelinde.nl 

4 Gepaneerde 
Schnitzels ................5,95
100 gr. Gebraden Spek +
150 gr. Boterhamworst ........... 2,45
Varkenshaas met
Paddenstoeltjes
100 gram ......................................2,45
4 Runder Minute Steaks
voor .................................................6,00

Donderdag 13 december bent u van 
harte welkom op onze kerstproeverij, 
met diverse ambachtelijke collega’s.

Van 19.00 tot 21.00 uur in onze winkel.

kOOPJe

SPecIal

Actie geldig van 6 t/m 12 dec.:

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

Ma. gesloten    Di. t/m Do. 10.00 tot 18.00 uur    Vrij. 10.00 tot 20.00 uur    Za. 10.00 tot 17.00 uur

19
92

2

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

Bekijk nu onze geheel vernieuwde website op: www.vhwonen.nl

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fineerparket en pvc-stroken

Rosa Faia BH B t/m F Cup. Wit, Zwart en Ivoor.
 van: 57,95  59,95 voor: 44,95

Alle Chantelle BH’s 2e halve Prijs!

Badpakken/Tankini’s halve Prijs!

Opruiming!
Pyjama’s, Nachthemden,
Dusters en  Hemdjes

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

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

Felina BH B t/m F Cup
 van: 62,95 65,95   voor: 49,95

•

•
•

•

•

Voorgevormde Mey BH
B t/m D Cup, in de kleur purple  
van: 49,95 54,95 voor: 34,95

Shorts van: 27,95 voor: 18,95

String van: 25,95 voor: 16,95

•

•

•

Sloggi -actie:
Bij aankoop van 

3 dames of herenslips
de 4de GRATiS!

 

Appelmeisje
Van € 1,50. Voor € 1,25
Serious Request
broodje

voor maar € 5,-
Waarvan € 1,- wordt gedoneerd aan 
het goede doel van Serious Request.



  

SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in het Cathari-
naziekenhuis. De Centrale Dienstapotheek is gehuisvest 
in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoedgevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ct/m.): 
Maandag t/m vrijdag van 17.00-08.00 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Maandag t/m vrijdag van 17.30 - 08.30 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en nacht.______________________________________

LEVGROEP
Berg 22c, 5671 CC Nuenen tel: 040-2831675, 
info@levgroep.nl. Geopend: ma. t/m do. Van 8.30-
16.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur.
Spreekuren:
• Algemeen Maatschappelijk Werk: Op afspraak
• Echtscheiding: Inloopspreekuur iedere dinsdag   
 van 19.00-21.00 uur
• Sociaal Raadsliedenwerk: Op afspraak
• Jeugd en Jongerenwerk:Tel: 040-2831675
• Vluchtelingenwerk: Inloopspreekuur dinsdag van  
 12.00- 14.00 uur
• Steunpunt Vrijwilligerswerk / Maatschappelijke   
 stages: Op afspraak
Heeft u vragen voor het CJG ? Op donderdag van 
8.30-12.30 inloop Servicepunt. 
Heeft u vragen voor het Vluchtelingenwerk? Op 
donderdag van 13.00-16.00 inloop Servicepunt.

SERVICEPUNT WELZIJN, WONEN EN ZORG NUENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, tel: (040) 2831675, 
servicepunt@nuenen.nl 
Telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.
Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en 
voorzieningen op het terrein van welzijn, wonen en 
zorg. Dit zijn: 
•  Woonvoorzieningen •  Steunpunt Mantelzorg
•  Huishoudelijke hulp •  Steunpunt Vrijwilligerswerk
•  Informatiewinkel •  Vervoersvoorzieningen 
•  Rolstoelen •  Centrum Jeugd en Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. Chat:
www.sensoor.nl • Postbus 4644, 5601 EP Eindhoven______________________________________

PROBLEMEN? PRATEN HELPT
Escape, tel. 06 - 39 60 23 80
www.escape-nuenen.nl • escape@onsnet.nu______________________________________ 

TELEKABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.

KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT (GRATIS)
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. Tel. 0800-04322______________________________________ 

BEREIKBAARHEID POLITIE NUENEN
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen
Alarmnummer 1 - 1 - 2 (spoedeisende gevallen).
Telefoon 0900 8844 (24 uur per dag).
Bureau geopend: Ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.______________________________________ 

STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu______________________________________

MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699, 
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.______________________________________ 

OPENINGSTIJDEN VAN DE MILIEUSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en 
zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 040-2631699. 
Ophalen van grof vuil kan ook door de gemeente, tegen 
betaling. Meer informatie: Tel. 040-2631699.______________________________________                                                        

VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675______________________________________

OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”
Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00 - 12.00 uur.
Ook tijdens de vakanties. 

VAN DER STAPPEN UITVAARTVERZORGING
Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550
info@vdstappen.nl • www.vdstappen.nl______________________________________ 

HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.______________________________________ 

ARCHIPEL AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Bel voor meer informatie 264 64 64 (24u 
per dag bereikbaar). ______________________________________ 

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, 
wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-
20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek______________________________________ 

VRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTERVENDEN
Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 
(St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar. ______________________________________ 

AA - EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen voor mensen met alcoholproblemen, 
tel. 040-2110124, dag en nacht bereikbaar.______________________________________

BLOEDAFNAME
Bloedafnamedienst Regio Eindhoven: 
Ma. t/m vr. in de Akkers (M. Begemannstr.) 8.30-10.45 
uur en in Medisch Centrum De Berg, 8.30-10.30 uur.

ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.
 Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. 
• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur______________________________________

ST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTEN
• ELC Pluspunt (Kloosterstraat 15): Maandag, woens- 
 dag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 08.45 uur. 
• Gasterij Archipel (Jo van Dijkhof 110): Maandag, woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.______________________________________ 

SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.______________________________________ 

”PLUSMINUS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den via tel. 06-39243420, postbus 62, 5670 AB Nuenen 
of e-mail: plusminus@onsnet.nu

DIENSTEN EN INFORMATIE 17-10-2012

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.

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

LINDEBLAADJES per FAX 
of E-MAIL opgegeven, wor-
den NIET GEPLAATST in-
dien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.

●  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

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.

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

tE koop: * DRoGE 
hAARD BLokkEN * 
GEMENGDE hARD 
hout Hooidonk 3, Breu-
gel. Tel. 040-2837329.

TE KOOP
Elke woensdag 

en zaterdag

KErsT
bOmEn

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

VERLOREN 
woensdag 28 november j.l. om-
geving Jo van Dijkhof of binnen 
het gebouw, een gouden oor-
steker met briljant (zie foto).
Voor de eigenaresse bevat de 
oorbel grote emotionele waar-
de. Natuurlijk is er een beloning 
voor de eerlijke vinder.
Graag contact opnemen met 
mevr. A. van der Geugten 
tel.nr. 2832083 of 
avandergeugtenhornung@onsnet.nu

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

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.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

GEvRAAGD: EEN EN-
thouSIAStE pEu-
tERLEIDStER / vRIJ-
WILLIGStER voor één 
van onze speelzalen in 
Nuenen, 2x per week 
ongeveer 3 uur. Diploma 
niet vereist, leeftijd 20 
t/m 50+. Voor informatie 
Stichting Kinderspeelza-
len Nuenen: tel. 2838414 
(ma t/m wo).

tE koop: kerstbomen in 
alle maten van eigen bodem.  
Openhaard- en kachelhout, 
eiken € 65,- per m³ en ge-
mengd € 50,-  per m³. Een 
volle kruiwagen voor € 10,-. 
Paardenhooi, kleine pakjes 
van 20 kg € 3,50. Grote rol-
len € 40,-. Aardappels en 
winterwortels € 0,60 per kg. 
Bijenhoning € 4,- per pot. 
Tevens slachtkonijnen, zelf 
vangen. Bij Fam. Van Ba-
ren, Boord 30 Nuenen. Tel. 
2836270.

9 DEc.  vLooIEN-
MARkt Sporthal Hazzo, 
Aalst-Waalre. Trolliuslaan 
7. 90 kramen bomvol. 9-16 
uur. 06-20299824.

tE koop: Karakteristieke 
oude woning voor klus-
sende starters, ligging is 
perfect in het centrum van 
Nuenen. Bel 06-51288467.

tE koop:  Geslachte 
konijnen. F. v.d. Wijst. Tel. 
040-2835649.

vERLoREN: Smalle, ova-
le, wit gouden armband 
met briljantjes. Tel. 040-
2833770.

GItAAR- EN BASGI-
tAARLES aangeboden 
door ervaren leraar (begin-
ners en gevorderden / ook 
introductie tot muziek!). Tel. 
06-33236178.

Zoekt u nog een origi-
neel kerstkadootje? 
Koop een cadeaubon van 
de schoonheidssalon! Met 
kerst een prachtige make-
up, nu € 25,- Jolanda Ve-
ning. Tel. 040-2838978.

Moorvensedijk 2  |  5674 XC Gerwen  |  Tel. 040 - 283 13 30 
info@restaurantolio.nl  |  www.restaurantolio.nl

Voorgerechten
 Drieluik van Hollandse garnaaltjes, paling en gerookte zalm
 Pata negra (Spaanse ham ) met galia meloen en cumberlandsaus
 Rundercarpaccio met parmezaan, truffel en frisse salade

Tussengerechten
 Pikante grote garnalen met tomaten-gembersaus
 Heldere wildbouillon met bospaddenstoelen en knolselderij
	 Kikkerbilletjes	in	romige	knoflooksaus

Hoofdgerechten
 Gebakken runderhaas met jus van rode ui
 Traditioneel met peperkoek bereide hazenpeper
	 Kabeljauwrugfilet	met	soufflé	van	kreeft	en	schaaldierenjus
	 Hertenrugfilet	met	Preiselberen	en	fijne	wildsaus

Nagerechten
 Chocolade brownie met karamel en noten
 Omelette Siberienne met coulis van rood fruit
 Bavarois van bitterkoekjes met kruidkoek-krokantjes

Extra’s
 Bijpassend groentengamituur voor hoofdgerechten € 5,00
 Aardappelgratin € 5,00
 In rode wijn gestoofde peertjes (6 stuks) € 5,00

 Stel uw kerstmenu zelf samen!
 3 gangen keuzemenu € 26,50
 4 gangen keuzemenu € 31,50

Al uw gerechten zijn kant en klaar verpakt en voorzien van een bereidingssticker.

U kunt bestellen t/m 21 december mailen of inleveren bij ons restauant.
Afhalen 24 december tussen 15.00 en 17.00 uur.

Zie ook de website voor onze kerstmenu 2012

BoMEN RooIEN. www.
lapagondatuinen.nl. Tel. 
06-19 70 26 68.

Fijne feestdagen!
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 Uit d’n hoek…

Robbie

Misschien wordt het Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven, allemaal wat 
te veel. De wietpas, culturele hoofdstad, brainport, allerlei hoogwaardigheids-
bekleders over de vloer. En vanaf 1 januari ook nog eens voorzitter van het 
World Intelligent Community Forum Foundation (ICCF). Ja, als je van zo’n slim-
me club de voorzitter wordt, zie dan maar eens met beide benen op de grond te 
blijven staan. En dan nu weer dat gedoe rond het afschaffen van het SRE en wat 
daar voor in de plaats moet komen. Stiekem droomt Van Gijzel van een onaf-
hankelijk Zuidoost-Brabant met aan het hoofd President Van Gijzel.
 Eigenlijk nog niet zo’n gek idee. Dat van die onafhankelijke regio dan. 
Ik zeg: bekijk het maar in Den Bosch, bekijk het maar in Den Haag. Doe het zelf. 
Van Gijzel heeft het al eens meegemaakt rond de bouwfraude. Als het erop aan 
komt, telt alleen het eigenbelang. De provinciale en nationale bestuurslagen 
verdwijnen op termijn toch. Grenzen vervagen. De regio’s hebben de toekomst. 
Viva Brabantia!

Edwin Coolen

HOV2, 
HOe zit Het nu eigenlijk?

Sinds 2010 wordt er in Nuenen volop nagedacht over HOV/ Europalaan. De laatste 
tijd is er veel over te doen, vooral sinds Eindhoven startte met de werkzaamheden op 
de Sterrenlaan. 
De zorgen en vragen van inwoners zitten vooral op een paar punten:

- Tast zo’n ‘bussnelweg’ het dorpse karakter van Nuenen niet aan?
 We kunnen alvast vertellen dat dit niet zo zal zijn. Nuenen richt de weg heel an-

ders in dan Eindhoven. We willen bijvoorbeeld van de Europalaan weer een 
echte laan maken, met bomen aan weerszijden.

- Wordt de weg straks niet een scheidslijn tussen Nuenen Zuid en de rest van het 
dorp? Het lijkt erop dat mensen vanuit Nuenen Zuid erg veel moeten gaan om-
rijden om überhaupt in het centrum te komen. 

 De weg wordt geen ‘knip’ tussen Nuenen Zuid en de rest van het dorp. Op krui-
singen wordt speciaal aandacht besteed aan de oversteekplaatsen, vooral voor 
fietsers en voetgangers. Het centrum blijft gewoon goed bereikbaar.

- Zo’n opwaardering van de Europalaan, komt daarmee de verkeersveiligheid niet 
in het gedrang?

 Verkeersveiligheid is ook voor ons een belangrijk punt van aandacht. Er kijken 
vanuit verschillende doelgroepen (aanwonenden, gebruikers) ook mensen mee 
bij de ontwikkeling van de plannen, juist voor het veiligheidsaspect. 

- De kosten: heeft Nuenen wel geld voor zo’n groot project?
 Nuenen moet sowieso veel geld reserveren voor groot onderhoud aan de Euro-

palaan. Door dit te combineren met de aanleg van de HOV (en daarbij horende 
subsidies), kunnen we de kosten terugbrengen van 8 naar 3 miljoen.Het klinkt 
wat vreemd, maar we zijn met de aanleg van de HOV2 nog goedkoper uit dan 
zonder.

Tussen de verschillende meningen en vragen klinken veel misverstanden door. Daarom 
geven wij aandacht en uitleg nog voordat de inspraak voor het plan goed en wel ge-
start is. In het voorjaar van 2013 neemt de Raad een besluit over de Europalaan. In 
een aantal artikelen gaan we dieper in op een paar veelgehoorde vragen, opmerkingen 
en antwoorden daarop. Hieronder als eerste aandacht voor het ‘waarom’ van HOV2.

“Waarom een extra buslijn, terwijl bussen nu al leeg rondrijden?”
Over 5 tot 10 jaar zit het verkeer in en rond Eindhoven (weer) muurvast als de groei 
van het autoverkeer zich zo ontwikkelt als de laatste 10 jaar. Oplossingen voor be-
tere doorstroming liggen op twee vlakken: meer asfalt en meer/ beter openbaar ver-
voer. Voor meer asfalt is op veel plaatsen geen ruimte. De Nuenense gemeenteraad 
heeft ook besloten om zelf geen rondweg aan te leggen. De regio is wel bezig met de 
Noordoost Corridor, dat is een echte oplossing voor de toekomst. Daarom wordt er 
in het stedelijk gebied nu ook ingezet op meer en beter openbaar vervoer. Hoogwaar-
dig openbaar vervoer (HOV) biedt een alternatief voor veel autoritten. Dat heeft het 
groeiende gebruik van HOV1 ook bewezen. De HOV2-lijn verbindt Nuenen straks niet 
alleen met het centrum van Eindhoven. Maar ook de scholen, Catharinaziekenhuis 
en WoensXL worden beter verbonden met Nuenen en het “achterland”, Gemert e.o. 
Uiteindelijk is HOV2 onderdeel van een netwerk met ook lijnen richting Son, Geldrop 
en Valkenswaard. 

“Dus het is vooral eindhoven die HOV wil?”
Als grote stad in de regio voelt Eindhoven de gevolgen van toenemend autoverkeer 
natuurlijk als eerste. Maar Nuenen bouwt straks in Nuenen-West ook 1575 nieuwe 
woningen. We kunnen er van uitgaan dat veel nieuwe bewoners in Eindhoven werken, 
of in ieder geval via Eindhoven moeten reizen. Als ze dat allemaal per auto gaan doen, 
staat de Europalaan straks elke dag vast, niet alleen tijdens werkzaamheden. Beter 
openbaar vervoer kan een deel van het woon-werkverkeer opvangen. Daarom heeft 
Nuenen met de gemeente Eindhoven, de provincie, ministerie van Infrastructuur en 
milieu en het SRE afspraken gemaakt voor het deel van Nuenen in het HOV-netwerk.

Volgende keren ook aandacht voor:
- financiering van het Nuenense deel
- het plan voor de Europalaan
- de stand van zaken en de procedureWie wordt de 

nieuwe Prins(es) van 
C.V. de Stemkes?
Wie wordt dit jaar de vijfde prins(es) 
van C.V. de Stemkes en daarmee ook 
de vijfde prins(es) van Nuenen?

Alweer voor het vijfde jaar maakt C.V. 
de Stemkes haar nieuwe prins of prin-
ses bekend en dit jaar zal dat gebeuren 
op zondag 16 december. In residentie 
de Stam zullen prins Thor en zijn ad-
judanten Balder en Loki vanaf 16.11 
uur afscheid nemen en rond de klok 
van 19.11 uur zal een nieuw trio op het 
podium verschijnen. 

Hieronder volgen de eerste zes aan-
wijzingen die leiden naar de nieuwe 
prins(es). Volgende week volgen de 
laatste vijf aanwijzingen van de enige 
nog onbekende prins(es) in Nuenen.

1. De drie musketiers
2. Hij/zij gaat vaak over de drempel
3. Hij/zij is geen echte
4. Maat 47
5. 1 1 2
6. Hij/zij ziet bussen genoeg

Project Nuenen

Voorlichtingsavond in 
Nederwetten (brand)veilig 
Op dinsdag 18 december 2012 om 20.00 uur organiseert de Dorpsraad 
Nederwetten in “De Koppelaar” een voorlichtingsbijeenkomst over Brand-
veilig Leven. Inwoners van Nederwetten, maar natuurlijk ook mensen elders 
uit Nuenen c.a. , zijn die avond van harte welkom. 
Tijdens deze bijeenkomst zal ook een 
uitleg worden gegeven over de opzet 
en uitvoering van het project Nuenen 
(Brand)Veilig. Het project loopt in-
middels al in Gerwen en in 2013 zal 
worden gestart in Nederwetten en 

Eeneind. Daar staan de woningen die 
het verst verwijderd zijn van de brand-
weerkazerne. De woningen in Nuenen 
komen later aan de beurt.

Gemiddeld wordt een brand pas na 14 
minuten ontdekt. Deze kostbare tijd, 
voorafgaand aan een melding, kan de 
brandweer niet goedmaken. Daar 
komt nog bij dat de Nuenense brand-
weer vaak niet binnen de genormeer-
de tijd ter plaatse kan zijn bij wonin-
gen van de kerkdorpen Gerwen en 
Nederwetten en de wijk Eeneind. Er is 
dus winst te behalen bij het verbeteren 
van de brandveiligheid in woningen.

De gemeente Nuenen is daarom dit 
jaar samen met de brandweer en de 
woningbouwvereniging Helpt Elkan-
der gestart met het project Nuenen 
(Brand)veilig. Doel is om het veilig-
heidsbewustzijn en de zelfredzaam-
heid van burgers te vergroten. Het ne-
men van brandveiligheidsmaatregelen, 
zoals het plaatsen van rookmelders en 
het hebben van een vluchtplan, kan 
leiden tot vermindering van het aantal 
slachtoffers bij brand. 

De kostbare tijd, voorafgaand aan een 
melding, kan de brandweer niet goed-
maken.

Tip voor de kerst: 

Handgemaakte fairtrade 
produkten uit Guatemala
Met hulp van stichting En Mi Salsa opende vrouwencoöperatie Ut´z Bat´z in 
2008 de deuren van haar eigen fairtrade winkel in Chichicastenango, Guate-
mala. De coöperatie bestaat uit 23 Maya vrouwen die allemaal alleen staan 
voor de opvoeding van hun kinderen en een economisch onafhankelijk 
bestaan op willen bouwen door middel van de verkoop van hun handwerk.  
Ut’z Bat’z betekent ‘goede draad’ en 
refereert naar de kwaliteit van de pro-
ducten. Alle produkten zijn gemaakt 
van eerste klas materiaal wat betekent 
dat de kleuren niet uitlopen en het 
produkt langer meegaat.
Tijdens mijn regelmatige verblijf in 
Guatemala heb ik de stichting en de 
coöperatie van dichtbij zien groeien. 
Nu alweer een jaar terug in Nederland 
ben ik dan ook erg blij dat ik mij in 
mag zetten als voorzitster van de 
stichting. 

Ik hoop de stichting vanuit Nederland 
te kunnen ondersteunen met mijn 
kennis en ervaring. Naast de mooie 
fairtrade produkten van de coöperatie 
willen wij ons educatieprogram-         
ma uitbreiden om zo getalenteerde       
Guatemalteekse kinderen uit arme ge-
zinnen te ondersteunen door hen stu-

diebeurzen voor privéscholen te ver-
schaffen.

De handgemaakte produkten van on-
ze coöperatie zijn uitstekende kerstca-
deaus. Naast de mooie geweven pro-
dukten zijn ook onze handgemaakte 
sieraden erg populair. Neem deze 
maand dan ook zeker een kijkje op on-
ze website, bezoek de wereldwinkel in 
Nuenen waar een aantal van onze pro-
dukten verkocht worden; of neem 
contact met ons op voor een leuke in-
formatieve (verkoop)avond bij U thuis 
met familieleden en/of vrienden. Niet 
alleen maakt u uzelf of iemand anders 
blij met een mooi cadeau, u steunt te-
vens ons mooie project in de hooglan-
den van Guatemala.

Meer info via Karin Tolsma 06-
48647079  of www.enmisalsa.nl.

uW persOOnlijke afValkalenDer 2013 
is nu bescHikbaar

Uw persoonlijk afval ophaalschema, met veel extra informatie over afvalscheiding.
U kunt deze vinden op de site van de gemeente of zoek op afvalkalender.nuenen.nl 
en vul hier uw postcode en huisnummer in. 
U kunt uw persoonlijke afvalkalender ook in PDF versie printen. 

Ziet u zaken die niet kloppen, neemt u dan contact op met de gemeente, telefoon-
nummer 040 2631631.

Handgemaakte produkten uit Guatemala zijn uitstekende kerstcadeaus

Nuenens Mannenkoor breekt door

Kerstconcert op professioneel 
podium met Ernst Daniël Smid
Het Parktheater Eindhoven is op 9 december om 14.30 uur het decor voor 
een kerstvoorstelling met alle ingrediënten voor een sfeervolle middag. 
Ernst Daniël Smid zingt kersthits van de twintigste eeuw tot en met nu op 9 
december om 14.30 uur. Hij wordt daarbij onder andere ondersteund door 
het Nuenens Mannenkoor. 
15 jaar jong
Het Nuenens MannenKoor, onder lei-
ding van Paul Hotterbeekx, heeft dit 
jaar het 15-jarig bestaansfeest en viert 
dit met diverse optredens en bijzonde-
re activiteiten. Alle roem verdiende 
het koor met de organisatie van het 
Korenfestival op 4 november j.l. In-
middels is de reputatie van het koor al 
ver buiten de regio bekend en gewaar-
deerd. Het naderende optreden met 
Ernst Daniël Smid getuigt daarvan. 

Decemberprogramma
Het koor heeft grote affiniteit met de 

Nuenense samenleving, hetgeen tot 
uitdrukking komt in het programma 
van deze feestmaand. Bijzonder is dat 
alle bestaansjaren van het koor er een 

kerstconcert is voor de bewoners van 
zorgcentrum De Akkers Archipel, in 
een sfeer van: ”Die Nuenense jongens 
zingen voor ons!”

Op 10 december: kerstconcert in de Jo 
van Dijkhof, 19.30 uur;
Op 15 december: muzikale rondwan-
deling in Nuenen-centrum;
17 december: kerstconcert in De Ak-
kers Archipel, 19.30 uur; 
23 december: kerstsamenzang in Hei-
lige Clemenskerk, 16.00 uur;
25 december: hoogmisgezangen en 
kerstliederen in Heilige Clemenskerk, 
11.00 uur.

Koor na het concert in de abdij “de Notre Dame d’Orval” in België.



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

Knallende december acties!

Jägermeister
70cl … €12,50

Baileys Irish cream
70cl … €13,50

Chivas Regal 12yr.
70cl … €26,50

Sheridan’s likeur
50cl … €11,50

Piper Heidsieck
75cl … €33,95

Boomsma jenever
100cl … €10,75

Acties geldig tot en met 31 december

Kant en klare warme Indonesische maal-
tijden en snacks kunt u nu afhalen bij 

TOKO INDONESIA
Op ons adres: 

Europalaan 116 in Nuenen
Telefonisch bestellen gaat natuurlijk ook op

Telefoonnummer 040 - 287 01 25.
Wij zijn geopend op maandag t/m vrijdag 
van 16.00 – 19.00 uur.

Geniet ook eens van onze heerlijke gerechten 
in ons Restaurant in Eindhoven 

Jan van Lieshoutstraat 22, 
 Tel. 040 - 245 42 00 

Naast achteringang Hema. Ons restaurant 
is dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.

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

KERSTBOMEN
VERKOOP:
VRijdag 7 + 14 dEcEMBER
zaTERdag 8 + 15 dEcEMBER
VaN 09.00 TOT 19.00 uuR

compleet assortiment 
met of zonder kluit,
Wij brengen uw kerstboom
geheel gratis thuis* en pakken
hem tevens vakkundig in.

Bij FaM. VaN ROOij
Papenvoortseheide 3, Nuenen
Telefonisch bestellen kan ook,
op 040 - 283 31 01 of 06 - 10 42 53 35
* Alleen in de gemeente Nuenen c.a.

Zo kunt U ons 
bereiken:
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Smits van Oyenlaan
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Prinsenweier
Papenvoortseheide 3

Be
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Laan ter cattenNuenderbeekselaan
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Gouden Kalf

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie 

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

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

Doe-het-zelf
Winkel

Praktische kasten
geheel naar uw wens gemaakt

Thijs van den Biggelaar & Noortje Cooijmans
Van Heijstlaan 23, 5673 KA Nuenen

Ons lieve meisje
is geboren!

Fiene
29 november 2012

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272
Email info@andrevanrooij.nl

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

Kerstbomen
Blauwspar & Nordmann

KerststuKjes
u kunt bij ons voortaan ook altijd

terecht voor snijbloemen & boeketten!
KerstworKshops in December
Diverse datums & tijden. Schrijf je nu in!!!
Onze eigen spaarkaart!
Sparen voor een leuke korting.
vrijdag kOOpavOnd tOt 20.00 uur

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Geslaagde avond BOA 
over computers
Vorige week dinsdag vond een kennismakingsavond plaats van BOA (omge-
ving andriesplein) en seniorweb. Zo’n 20 mensen waren op deze eerste 
avond afgekomen die als thema had `u vraagt, wij draaien` oftewel wat 
houdt u bezig op computergebied en waarmee kunnen wij u van dienst zijn’.
 Na een introductie door Toon de 
Rooy, nam Wim Nijdam van Senior-
web het woord om bij iedereen te in-
ventariseren wat hen zoal bezighoudt 
op het gebied van internet. Er was be-
hoefte meer informatie te krijgen over 
de aanschaf van bijvoorbeeld een PC, 
laptop of tablet, maar ook over bevei-
liging, internet zelf, foto’s bewerken en 
dergelijke. De avond werkd uiteinde-
lijk gevuld met een uitleg over de ver-
schillen in tablets en over de veiligheid 
van het internet. BOA benadrukte dat 
er vanuit de buurtvereniging materia-
len beschikbaar zijn, zoals laptop en 

Ipad en leerboeken in onze Oranje 
fonds Bibliotheek.
 
Op 27 januari 2013 vindt er een ver-
volg plaats waarbij nogmaals in wordt 
gegaan op het gebruik van verschillen-
de type tablets. Voor meer informatie 
bezoek de website van Boa-nuenen.nl  
Iedereen is van harte welkom als 
BOA-lid en iedereen die lid is, kan ge-
bruik maken van alle materialen voor 
het organiseren van activiteiten. Het 
overzicht van de beschikbare materia-
len, zoals beamer, PC’s, keuken etc. 
vindt u op de website.  

Kerstconcert van het 
Helmonds Slavisch Koor
Op zaterdag 22 december om 20.00 uur zal het Helmonds Slavisch Koor een 
Kerstconcert ten gehore brengen in de Regenboogkerk aan de Sportlaan 5 
te Nuenen.
 

Het koor, dat dit jaar zijn 20 jarig jubi-
leum viert, bestaat uit een 45-tal actie-
ve leden onder leiding van Antoine 
van Wanrooij. Het koor legt zich toe 
op de uitvoering van koormuziek uit 
de landen waar een Slavische taal 
wordt gesproken. Het repertoire be-
staat uit koorzang uit de Russisch-or-
thodoxe liturgie, alsmede ook uit 
volksmuziek en koor- en operawerken 
van beroemde componisten(Dvorak, 
Rachmaninov, Smetana, Tsjaikovski). 
Verder is veel muziek (vooral volks-
muziek) speciaal voor dit koor be-
werkt door de in 2000 overleden Tje-
chische componist Frantisek Plojhar. 
Jaarlijks worden diverse concerten en 
vieringen verzorgd zowel binnen als 
buiten de regio. 
Voor het eerst in de geschiedenis van 
het koor staan er behalve liturgische 
en Slavische Kerstliederen ook een 
aantal niet Slavische Kerstliederen op 
het programma. 

Het Helmonds Slavisch Koor kijkt uit 
naar een mooi concert, dat om 20.00 

uur begint en ongeveer een uur zal du-
ren, waarbij iedereen natuurlijk van 
harte welkom is. De toegang tot het 
concert is gratis. Wel is er de mogelijk-
heid tot een vrijwillige bijdrage.

Oproep oud-leden St. Caecilia

125-jarig jubileum 
Gerwens Gemengd 
Koor
Het Gerwens Gemengd Koor St. Cae-
cilia viert op 20 en 21 april 2013 haar 
125-jarig bestaan. Een feestcommissie 
is bezig met het organiseren van de 
festiviteiten rond dit jubileum. Er is 
een concert gepland op zaterdag 20 en 
zondag 21 april. Lenny Kuhr zal beide 
dagen met het koor optreden. Het 
Gerwens koor nodigt u uit voor dit 
concert.
In gemeenschapshuis D’n Heuvel is 
een tentoonstelling over het koor in-
gericht. Aansluitend na het zondag-
middagconcert is er een receptie, zo 
rond 16.00 uur. Het koor wil alle oud-
leden persoonlijk uitnodigen voor de-
ze receptie. Iedereen die in het bezit is 
van adressen van oud-leden, wordt 
verzocht die te mailen. Aanmelden 
voor de receptie kan via  admul-
der434@gmail.com.

Ingezonden brieven
Geen Sintsfeer in Nuenen
 
Geen geneurie. Ik betrapte mij erop dat ik, in tegenstelling tot andere jaren, bijna 
geen enkele prikkel had ervaren om mee te neuriën met vrolijke Sinterklaasmu-
ziek in onze winkels. De zak van Sinterklaas...   Er was bijna nergens Sinterklaas-
muziek buiten of in de winkels. Slechte zaak, Nuenen. Siiinterklaasje kom maar 
binnen met je knecht. Hij is wel ingehaald op een zondag even terug, en wellicht is 
er voor de kleintjes wel ergens iets beslotens, maar voor de gewone burger en als 
verstokt Sintvierder, omdat ik er nog steeds ieder jaar de positieve kriebels van 
krijg, nauwelijks iets stimulerends of de bevestiging van die feestgevoelens, op 
straat en in winkels in Nuenen.
Gelukkig heb ik mijn Sintkriebel goed overgebracht op mijn kinderen, die intussen 
boven de 30 zijn. Wij vieren het feest nog steeds ieder jaar uitgebreid, low budget, 
maar met erg veel lol, warmte  en gezelligheid. Maar buiten de deur.. Niets. Dag 
Sinterklaasje ...!
Nu op naar Kerst, want dat vieren wij ook, gelukkig maar!

 Yvonne Becx, Keizershof 27, Nuenen.

In de aanloop naar Kerstmis
Gisteren was het 5 december, pakjesavond en vandaag is het alweer tijd 
geworden om na te denken over de aankomende feestdagen. Meestal een 
hectische tijd; inkopen doen, wie komen er eten, voor wie moeten er cadeau-
tjes gekocht worden en hoe versier ik dit jaar mijn boom en mijn huis? Vra-
gen die bij menigeen tussen de soep en de aardappelen door moeten worden 
beantwoord.
Ons leek het leuk om in de aanloop 
naar Kerstmis de komende weken wat 
antwoorden te geven op vragen rond-
om de feestdagen. Om informatie te 
geven over wat nu de kersttrends voor 
2012 zijn en hoe u met wat minder 
budget toch hele leuke dingen kunt 
doen. Ook hebben we tips voor het 
besteden van tweede kerstdag, een 
keer iets anders dan een bezoek bren-
gen aan de meubelboulevard.

We worden hierbij geholpen door Sas-
kia de Laat, een self proclaimed kerst-
o-fiel, die via haar website Christma-
holic.nl Nederland en België op de 
hoogte brengt van alle ins & outs 
rondom kerst. Op haar website vind je 
allerlei artikelen over kerstversiering, 
kerstdecoraties, ideetjes voor knutse-
len met kerst, recepten en veel inspi-
ratie voor kerstcadeaus. De website is 
zeker een bezoekje waard voor ieder-
een die naar wat nieuws zoekt met de 
kerst.

Kerstversieringtrends 2012
Als je droomt van een witte kerst, dan 

is het misschien verstandig de komen-
de periode niet in Nuenen door te 
brengen. De kans op sneeuw is, zoals 
altijd weer, niet zo heel erg groot. Al-
hoewel…. (sneeuw)wit, gecombineerd 
met grijs, zilver en (ijs)blauw zijn wel 
de kleuren die met de komende kerst 
helemaal in zijn. Versier je boom en je 
huis met wit gespoten takken en hou-
ten gevlochten kerstmannen en kerst-
sterren en je bent ‘helemaal 2012’. 
Combineer dit met (ijs)blauwe ballen 
voor een winters effect. Of, doe eens 
gek, ga voor ballen met panter- of ze-
braprint. 

Heb je niet zoveel met wit? Dan is de 
tweede trendkleur voor 2012 rood. 

Een bijzonder verhaal over twee 
bijzondere mensen
Op 31 oktober ging mijn moeder pinnen bij de geldautomaat in de C 1000. 
De automaat gaf een storingsmelding en de transactie werd afgebroken. Op dat 
moment kwam er geen geld uit de automaat. Mijn ouders hebben geen internet 
bankieren en kwamen er pas achter toen het bankafschrift kwam.
Toen ze na twee weken een bankafschrift kreeg bleek dat de automaat toch geld 
zou hebben uitbetaald. 
De schrik was groot. Het ging om een bedrag van € 200,00. We gingen er vanuit dat 
het geld meegenomen zou zijn en dat mijn ouders het kwijt waren. 
Tegen beter weten in gingen we informeren bij de C 1000. Wat bleek tot onze grote 
blijdschap en verbazing. Een eerlijke vinder had zich gemeld bij Ton Grimberg en 
het geld aan hem overgedragen. Ton Grimberg had een aantal dagen gewacht, 
maar niemand meldde zich om navraag te doen naar het bedrag. 
Intussen had Ton Grimberg niet stil gezeten. Hij heeft zogezegd hemel en aarde be-
wogen om de eigenaar van het geld te traceren. Uiteindelijk heeft hij het bedrag bij 
de gemeente Nuenen in bewaring gegeven tot de eigenaar zich zou melden. 
Dat is inmiddels dus gebeurd. Mijn ouders hebben het bedrag weer in ontvangst 
mogen nemen.
We bedanken de eerlijke vinder de heer Heselhaus en Ton Grimberg voor alle 
moeite die hij gedaan heeft. De heer Heselhaus is uiteraard ook persoonlijk be-
dankt.

Namens haar ouders, Diana Verheijden, 
Van Rijckevorsellaan 31. NuenenDeelnemers aan de eerste BOA avond over computerinformatie.

Saskia de Laat, Christmaholic.nl

Een beetje terug naar de traditie van 
kerst. Een mooie groene boom, ver-
sierd met rode decoratie, is eigenlijk 
altijd goed. Vooral met klassieke bal-
len in de boom, strikjes en hartjes en 
gebreide kerstballen, kerststerren en 
klokjes erin. Alleen rood is natuurlijk 
wel heel erg rood. Combineer het 
daarom met grijs en zilver of, om in 
traditionele stijl te blijven, met bruin- 
en/of goudtinten. Kies je voor een tra-
ditionele boom, dan mag een kerst-
stalletje natuurlijk niet ontbreken. 
Het is natuurlijk niet voor iedereen 
weggelegd om ieder jaar opnieuw de 
hele boom in de nieuwste trendkleu-
ren te versieren. Gelukkig is een derde 
trend voor dit jaar precies het tegen-
overgestelde van het klassieke rood; 
de bonte mix! De boom is alles behal-
ve groen, de decoratie is felgekleurd, 
roze, groen, rood, blauw, alles door el-
kaar. En verder hang je er natuurlijk 
(namaak)koekjes, snoepjes, cupcakes 
& zuurstokjes in. Je kunt dus alles 
combineren! Voor meer trends, kijk 
op www.christmaholic.nl

Commissaris van de Koningin op 
bezoek bij Morgen Groene Energie
Op woensdag 28 november bracht Wim van de Donk, Commissaris van de 
Koningin van de provincie Noord-Brabant, een werkbezoek aan de SRE-
regio. Een tweetal gedeputeerden, de heren Bert Pauli en Ruud van Heug-
ten, diverse statenleden en ambtenaren vergezelden hem op zijn bezoek. 
Speciaal voor een toelichting over de energiecoöperatie Morgen Groene 
Energie kwam de Commissaris naar Nuenen. Het gezelschap werd door 
burgemeester Maarten Houben en watermolenaar Peer Geboers ontvangen 
bij de Opwettense Watermolen.
Vice-voorzitter van het SRE en burge-
meester van Helmond mevrouw Elly 
Blanksma hield een inleidend praatje. 
De parallel tussen de eeuwenoude wa-
termolen en de moderne energiecoö-
peratie werd daarbij gelegd. Een wa-
termolen is immers een prachtig 
voorbeeld van duurzame groene ener-
gie waar boeren uit de omgeving geza-
menlijk hun voordeel mee deden. De 
Nuenense energiecoöperatie Morgen 
Groene Energie doet op een moderne 
leest geschoeid eigenlijk hetzelfde: sa-
men voor en door de leden een voor-
deel behalen.

Ernst van der Leij kreeg vervolgens 
het woord. Hij sprak de Commissaris 
toe mede namens de diverse energie-
coöperaties uit Zuidoost Brabant. On-
der meer vertelde hij over het hele 

kleine aandeel dat nu aan hernieuwba-
re energie wordt verbruikt in Neder-
land. Ook over de omvangrijke en nog 
verder stijgende energiekosten. Een 
gemiddeld gezin geeft een maandsala-
ris per jaar uit aan energie. Als het lukt 
om 1% te besparen op de energiereke-
ning bij alle Brabantse huishoudens, 
gaat het al om circa € 20 miljoen per 
jaar. 

Na de algemene toelichting werd door 
Ernst van der Leij ook specifiek inge-
gaan op de werkwijze en resultaten 
van de Nuenense coöperatie Morgen 
Groene Energie. Behalve de levering 
van stroom en gas aan vele Nuenena-
ren, is onder meer samen met het SRE 
ook een fietsroute langs zichtbare 
groene energie plekken in het Rijk van 
Dommel en Aa gerealiseerd. Tevens is 
al voor vele tonnen aan zonnepanelen 
gelegd bij vele tientallen woonhuizen. 
Ondertussen wordt gewerkt aan een 
fonds voor ondernemers die groene 
energie willen opwekken op hun be-
drijfspand. 

Tot slot van de presentatie kwam ui-
teraard de vraag op tafel wat de pro-
vincie kan betekenen voor de energie-
coöperaties. Geconcludeerd werd dat 
met name in de voorlichting aan bur-
gers en bedrijven de provincie kan on-
dersteunen en dat mogelijk een deel 
van het geld uit het provinciale ener-
giefonds beschikbaar kan komen. Een 
mooi resultaat van een nuttig werkbe-
zoek. Morgen Groene Energie gaat ui-
teraard door met haar succesvolle 
werk om heel Nuenen aan de lokaal 
opgewekte groene energie te helpen. 
De complimenten van de Commissa-
ris van de Koningin zijn een prachtige 
opsteker voor alle vrijwilligers. 

Stiltemeditatie 
‘Stadsverlichting’
Op zondag  9 december wordt van 
20.00 tot 21.00 uur bij praktijk Krystal 
van Joop Reijnen, Zuiderklamp 111 in 
Nuenen, een stiltemeditatie gehou-
den. Op hetzelfde tijdstip doen meer 
dan 400 groepen mensen hetzelfde in 
huiskamers in heel Nederland.
De meditatie maakt deel uit van een 
project dat heet Stadsverlichting  en is 
een initiatief van Kris en Tijn Touber. 
Het idee erachter is dat groepen men-
sen in meditatie een zeer positief ef-
fect hebben op hun omgeving (dorp - 
stad – land). Het is een bijdrage aan 
vrede en een liefdevolle samenleving. 
De meditatie bestaat uit het op een 
stoel zitten en tijdens een geleide me-
ditatie in gedachten liefde zenden naar 
gezin, vrienden, collega's of omgeving.
Aanmelden kan via de website www.
praktijkkrystal.nl/contact.php, email 
krystal@onsnet.nu of telefonisch 040- 
283 8548.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Amnesty: Even stilstaan 
bij de mensenrechten
Op 10 december a.s. staat Amnestygroep Nuenen met fakkels even stil bij 
de (on)vanzelfsprekendheid van mensenrechten. 
Dag van de Mensenrechten
Ieder jaar besteedt Amnesty Internati-
onal op 10 december extra aandacht 
aan het belang van mensenrechten. 
Deze dag is bijzonder, omdat op 10 de-
cember 1948 de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens door de 
VN is aangenomen. Deze dag is sinds-
dien de Dag van de Mensenrechten.

Het belang van mensenrechten
In het dagelijks leven denken we niet 
zo vaak na over mensenrechten. Dat komt om dat mensenrechten in Ne-

derland min of meer vanzelfsprekend 
zijn. Dat geldt echter niet voor ieder-
een. Het lijkt er bovendien op dat de 
mensenrechten over de hele wereld 
juist meer onder druk komen te staan. 
Misschien dat mensenrechten alleen 
vanzelfsprekend zijn als we er aan-
dacht aan blijven besteden?

Fakkelwake: even stilstaan bij de 
mensenrechten
Ook in Nuenen wordt op 10 december 
bijzondere aandacht aan de mensen-
rechten besteed. Dit jaar organiseert 
Amnestygroep Nuenen een fakkelwa-
ke op de Markt van 13.00 tot 16.00 
uur. Tijdens de Fakkelwake is er gele-
genheid tot het ondertekenen van een 
petitie. Door de drukte op de Markt 
hoopt de Amnestygroep in korte tijd 
de aandacht van veel mensen te trek-
ken en zo met licht en vuur te laten 
zien dat mensenrechten ertoe doen. 
Voor meer informative over Amnesty 
groep Nuenen, kijk op www.nuenen.
amnesty.nl.

BEEZ in Station  
Charlotte
Zaterdagavond 8 december speelt 
in Station Charlotte BEEZ. BEEZ 
verrast het publiek graag met mooie 
liedjes, vaak van eigen hand.

Dit zijn meestal liedjes met grappige 
bewerkingen en verrassende wendin-
gen. Luisterliedjes die je meevoeren 
naar de jaren 20, of ballads waar je een 
traantje bij wegpinkt maar het zijn ook 
circus- of Keltische liedjes, Franse 
chansons en jazzy nummers. De lied-
jes liggen lekker in het gehoor, zitten 
kunstig en vernuftig in elkaar zitten en 
zijn doorspekt met een dosis humor. 
Dat is BEEZ; divers en niet in een hok-
je te plaatsen.
BEEZ treedt op vanaf ongeveer 21.00 
uur in Station Charlotte aan de Sport-
laan 12 in Nuenen
Zie ook: www.stationcharlotte.nl en/
of www.beezbeez.nl

Kerstmarkt in de 
Dorpswerkplaats
Om de bewoners van Nuenen alvast in Kerststemming te brengen organi-
seert de Dorpswerkplaats Nuenen op zaterdag 15 december van 10.00 uur 
tot 16.00 uur en zondag 16 december van 11.00 uur tot 16.00 uur weer haar 
gezellige traditionele Kerstmarkt.
Wilt u nu al gezellig in de kerststem-
ming komen? Bezoek dan de gezellige 
Kerstmarkt in de Dorpswerkplaats Nu-
enen. Behalve dat u uitgebreid keuze 
kan maken in de vele handgemaakte 
kerststukjes en cadeaus, kunt u sfeervol 
genieten in de speciale coffee-corner .
Alle hobbyruimten zijn in een geweldi-
ge kerstsfeer gebracht. De rijk versierde 
tafels en werkbanken bieden een ruim 
aanbod van de door de deelnemers van 
het hobby- en creativiteitscentrum 
“Dorpswerkplaats Nuenen” vervaardig-
de artikelen. Zoekt u een origineel 
kerstcadeau of leuke kerststukjes, u 
vindt er zeker wat van uw gading!

Volop keuze 
Keuze voor een origineel kerstcadeau 

is er genoeg, o.a. romantische vogel-
voederhuisjes, z.g. insectenhotels, 
duurzaam houten speelgoed, leuke 
poppenkleertjes, prachtige schilderij-
en en kunstig keramiek en allerlei heb-
bedingetjes. Ter verhoging van de 
kerstsfeer is dit jaar een gezellige zit-
hoekje ingericht waar u kunt genieten 
van koffie, thee, warme wafels, warme 
soep of glühwein - sfeervol onder-
steunt door gezellige kerstmuziek. Te-
vens kunt u zich laten informeren over 
de verschillende activiteiten die in de 
Dorpswerkplaats plaatsvinden. Een 
overzicht van alle activiteiten en data 
vindt u op de website. 

Dorpswerkplaats Nuenen is gevestigd 
op Park 63b, (ingang naast restaurant 
De Zonnewende). Kijk ook op de web-
site www.dorpswerkplaatsnuenen.nl.

Informatie-
bijeenkomst
ov-chipkaart 
Vanaf 1 januari 2013 blijft het toch 
mogelijk voor personen van 65 jaar 
en ouder om gratis naar Eindhoven 
te reizen met het openbaar vervoer. 
Maar daarnaast is het nog niet 
mogelijk om ook met een ov-chip-
kaart van deze gratis service gebruik 
te maken. Daarvoor heb je nu nog 
steeds een stadspas nodig. 

De ouderenbonden van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten, willen u graag 
toch al vast informeren over het ge-
bruik van de ov-chipkaart. Want in 
2014 kan men met de OV-chipkaart, 
als de plannen tenminste doorgaan, 
goedkoper naar Eindhoven reizen met 
het openbaar vervoer.
Deze voorlichtingsbijeenkomst infor-
meert u over het gebruik van deze 
kaart. 

Thema’s die aan bod komen zijn: 
 wat is de ov-chipkaart,  het aanvragen 
van de ov-chipkaart,  het gebruik van 
de kaart in uw dagelijks leven. 
Belangstellenden zijn dinsdag 11 de-
cember welkom in de raadzaal van 
Het Klooster, Park 1 in Nuenen.

Programma:
13.45 uur:  welkom, gelegenheid voor 
koffie en thee 
14.00-16.00 uur: informatiebijeen-
komst OV-chipkaart. 

Toegang is gratis, even als de koffie en 
of thee voor de aanvang van de bijeen-
komst. Aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie kunt u contact 
op nemen met: 040-2831927 (G. Beks) 
namens de KBO Nuenen 

HEPPIE ‘T AL GELEZEN
Als Prins Heppie krijg ik vaak de vraag gesteld hoe dat nou zo gaat, prins 
worden. Een mooi onderwerp voor deze editie van de wekelijkse co-
lumn. Toen ik in juni bezig was met de voorbereidingen van onze zomer-
vakantie, stond prins Crehansa in burger met een voor mij onbekende 
schone dame aan de deur. “Oei, het zal toch niet?”, dacht ik gelijk. Het 
eerste half uur ging het over koetjes en kalfjes wat mij enige bedenktijd 
gaf. En toen kwam de vraag: “Wij zouden het erg leuk vinden als jij de 
nieuwe prins van Nuenen zou willen worden!”

Als geboren carnavaller begon ik vol trots te stralen. Aan de andere kant 
de welbekende praktische vragen. Wist ik veel wat het inhield. Ik kreeg 
een week de tijd om “ja” te zeggen. Dat lijkt veel, maar is het niet. Wat 
vindt m’n achterban, wie worden m’n adjudantes, en….ik wilde er iets 
moois aan toevoegen: de kinderen van Hotel Heppie die oh zo op zoek 
zijn naar warmte en positieve aandacht. Daarnaast vormt zich een tegen-
strijdigheid in je lichaam: je kan je enthousiasme niet uitdragen en delen. 
Alles in grote geheimhouding.

Het enthousiasme groeide nog meer toen het team om me heen duidelijk 
werd en het idee groeide om er met Heppie iets moois en maatschappe-
lijks aan toe te kunnen voegen. Mensen vragen zich vaak af of het veel 
tijd kost. En terecht. Vooraf had ik een beeld. In 2012 een aantal activitei-
ten terwijl je nog niet in de carnavalsstemming bent en vanaf januari t/m 
carnaval volle bak vooruit. Maar de praktijk is anders. De maanden rich-
ting het dwersdebuut waren intensief. De vele en goede begeleiding 
vanuit de PKC (prins keuze commissie) en de leiding van de raad van 11 
was onmisbaar. Verder het ontwerpen en maken van de kleding, de on-
derscheiding, ons motto, en hoe gaan we het maatschappelijke doel Hep-
pie vorm geven.

Zoals bij de geboorte van een kind ben je er op een gegeven moment 
klaar voor. Het mag komen! Klaar met het geheim of het een jongen of 
een meisje is. Je wil het van de daken kunnen schreeuwen. En geloof me, 
ongelofelijk maar waar, je zit direct vanaf het dwersdebuut volop in de 
carnavalsstemming. De eerste bezoekjes beloven veel goeds voor de ko-
mende maanden.  Wij hebben ons met z’n 5-en voorgenomen om er on-
bevangen in te gaan. En dat werkt goed. Weten wat je te wachten staat, 
maar het niet tot in de puntjes voorbereiden. Oog hebben voor het on-
verwachte, voor de mensen en voor het detail. In Mierlo kwam een vrouw 
naar ons toe, die begon te vertellen dat ze blij werd van onze kostuums 
en vrolijkheid. Later in haar verhaal kwamen de tranen en de rede waar-
om ze dit nodig had. Ze bleek opvang te bieden aan liefst 8 weeskinde-
ren en werd verdrietig van het idee dat dit slechts een druppel op een 
gloeiende plaat was. Ze was geraakt door onze link met Hotel Heppie. 
Nou geloof me, wij werden nog veel meer geraakt door haar eigen Hotel 
Heppie…..

Gegroet en Alaaf, 
maak er een Heppie week van

Uniek klassiek kerstconcert in Nuenen

Drie Italiaanse meesterpianisten 
in Het Klooster 
Op woensdag 19 december vindt in Het Klooster een bijzonder kerstcon-
cert plaats. De drie Italiaanse toppianisten, Andre Gallo,  Alessandro Mari-
no en Vincente Maltempo  spelen werken van o.a. Liszt, Gottschalk, Schu-
mann, Czerny, Rubinstein, Poulenc en Debussy. Als afsluiting spelen Gallo 
en Maltempo samen op 2 vleugels werken van Bernstein en Holst. Als u van 
(klassieke) muziek houdt, mag u dit concert niet missen. 
Befaamd
De Pianist Andre Gallo heeft gestu-
deerd aan de befaamde internationale 
Piano Academy “Incontri col maestro’ 
in Imola. Hij treedt op in Prestigieuze 
concertgebouwen in Italië, Israël, En-
geland, Duitsland, Spanje, Zwitserland, 
Libanon en Nederland. De pianist Vin-
cenzo Maltempo wordt beschouwd als 

een van de meest interessante Italiaan-
se Pianisten van zijn generatie. In 2005 
is hij cum laude afgestudeerd aan het 
conservatorium in Rome. In de afgelo-
pen jaren heeft hij diverse grote inter-
nationale prijzen gewonnen. In 2013 
gaat hij op tournee in Japan en Ameri-

De 3 Gebroeders

Yori Strijbos in finale beste 
varkensgerecht van Nederland
Door Elwien Bibbe

Zowel Restaurant De 3 Gebroeders als Restaurant 1910 uit Eindhoven mag 
zich samen met drie andere restaurants in Nederland, het beste varkens-
vleesrestaurant van Nederland noemen.

Yori Strijbos (21), sinds een jaar zelf-
standig werkend in De 3 Gebroeders is 
de bedenker van een van de vijf win-
nende gerechten. Gerechten, waarbij 
de bereiding van varkensvlees uit-
gangspunt is. Er volgt nog een finale, 
want het allerbeste varkensvleesge-
recht moet nog gekozen worden. Yori, 
de jongste en de enige niet chef-kok 
gaat het opnemen tegen een aantal er-
varen chef-koks die zich al lang bewe-
zen hebben.
De finale is op 8 december tijdens de 
kerstfair in het culinaire theater van 
groothandel Hanos in Eindhoven. Alle 
vijf de koks maken daar ten overstaan 
van 5 juryleden allemaal hun eigen ge-
recht. De juryleden, specialisten op 
het gebied van de bereiding van var-
kensvlees gaan de gerechten beoorde-
len op smaak, bereiding en op de keu-
ze van de bijgerechten.

Chef-kok en eigenaar John Sanders 

Yori Strijbosch neemt de oorkonde in ontvangst. Links John Sanders, chef-kok en 
eigenaar van De 3 Gebroeders.

wil Yori graag de kans geven om zich 
als kok verder te ontwikkelen. En hij is 
natuurlijk apentrots dat hij zich straks 
met zulke ervaren koks mag meten. 
Yori: “In De 3 Gebroeders hanteren we 
meerdere kookstijlen. En die wil ik 
graag terug laten komen in mijn ge-
recht. In dit geval gaat het om de Itali-
aanse en de Nederlandse keuken, 
daarbij gebruikmakend van streekpro-
ducten. Het varkensvlees komt bij-
voorbeeld van de Heydehoeve uit 
Gerwen.” Het gerecht komt niet op de 
menukaart, maar wordt wel vanaf 
dinsdag 11 december geserveerd als 
specialiteit.

Het gerecht
Gebraden varkenshaasmedaillon ge-
vuld met morille en farce van peccori-
no, geserveerd met gestoofde varkens-
sukade op een bedje van rode bieten 
risotto, coppa, zuring en eigen jus, 
waarin aceto balsamico.

Weer gewoon 
verder met de Ierse 
Sessies
Het was op 4 november een geweldig 
feest in Nuenen. Of je nu in Ons 
Dorp, Schafrath, De Zinn, Van Gogh 
Bar, Auberge Vincent of in De Wever-
keshof kwam, overal klonken spette-
rende tunes. Zelfs echte Ierse muzi-
kanten waren gekomen en vonden 
het geweldig. ’s Avonds een prachtig 
dubbelconcert in Het Klooster. 

Schrijf maar vast in uw nieuwe  agen-
da 3 november 2013, dan wordt het 
derde Ierse Sessie Festival gehouden.  
Maar dat duurt nog een hele tijd. Ge-
lukkig zijn er de tweede zondagen van 
de komende maanden om de sessies in 
Dorpsboerderij Weverkeshof te hou-
den. Aanstaande zondag, de negende , 
kan men  daar weer terecht. Sinter-
klaas is vertrokken en de ruimte is 
weer beschikbaar voor muzikanten en 
toeschouwers. De start is tussen 13.00  
en 13.30 uur en de tunes en liedjes 
gaan door tot 17.00 uur. De houtka-
chel brandt, de gastvrouwen staan 
klaar, dus dat wordt gezellig!

ka.  Allesandro Marino is ook cum lau-
de afgestudeerd aan de befaamde inter-
nationale Piano Academy in Imola. In 
2009 was hij te gast bij een aflevering 
van Pauw & Witteman. 

Ondersteuning 
Met ondersteuning van Stichting Be-
drijf en Cultuur, Lions Nuenen en Ro-
tary Nuenen is het gelukt deze 3 toppi-
anisten te contracteren voor een extra 
concert in Nuenen. De pianisten zijn 
die week in Nederland voor enkele be-
sloten concerten. 
De avond start om 20.00 uur met een 
ontvangst in kerstsfeer, het concert be-
gint om 20.30 uur en zal, inclusief een 
pauze en drankje, om 22.30 uur afgelo-
pen zijn. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.hetklooster.org. De kosten be-
dragen 20 euro per persoon. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Rond de Linde 
ook compleet 

digitaal op www.
ronddelinde.nl 
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Kerstactie gezamenlijke kerken

“Zorg voor elkaar”
Ook dit jaar willen de Diaconieën van de Gezamenlijke Nuenense Kerken 
voor een aantal Nuenense mensen en gezinnen een kerstpakket aanbieden 
onder het motto: “Zorg voor elkaar”. 

De pakketten zijn bestemd voor inwo-
ners van Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. De pakketten zijn bestemd 
voor gezinnen en alleenstaanden, van 
wie de werkgroep denkt dat een der-
gelijk pakket, gezien de financiële situ-
atie, zeer welkom zal zijn. Maar daar-
naast denkt de werkgroep ook aan 
mensen die in het afgelopen jaar een 
zwaar en pijnlijk verlies van een van 
hun dierbaren hebben meegemaakt én 
aan mensen die ‘extra aandacht ‘ nodig 
hebben.

Door deze mensen een bescheiden 
kerstpakket of aandachtspakket aan te 
bieden hoopt de werkgroep dat ook 
voor deze mensen de komende feest-
dagen wat extra glans zullen krijgen. 

Medewerking Nuenense super-
markten
Ook voor dit jaar hebben de super-
markt Albert Heijn (Parkstraat en 
Kernkwartier), supermarkt C-1000 
Ton Grimberg, supermarkt Jan Lin-
ders (Vincent van Goghstraat) en su-
permarkt Jumbo (Kernkwartier) hun 
loyale medewerking aan deze actie 
toegezegd. Zonder deze steun zou de 
actie niet mogelijk zijn. 

De inzamelingsactie
Het mooie van deze actie is, dat deze 
georganiseerd wordt DOOR en 
VOOR Nuenense mensen dus “Nue-
nenaren voor Nuenenaren“.
Op zaterdag 15 december a.s. zult u 
bij het doen van uw boodschappen bij 

de hierboven genoemde supermark-
ten door vrijwilligers van de Nuenense 
Kerken worden aangesproken met de 
vraag of u wat extra’s wilt kopen i.v.m. 
deze kerstactie. Als ‘hulp’ krijgt u dan 
een soort boodschappenlijstje aange-
reikt met daarop een aantal artikelen, 
waaruit u uw keuze kunt maken. Wan-
neer u dan de kassa gepasseerd bent, 
kunt u uw extra artikel(en) in de daar-
voor gereedstaande dozen/kratten de-
poneren.

De actie slaat goed aan bij het win-
kelend publiek
De ervaring leert, dat het winkelend 
publiek deze actie graag en van harte 

Voorkom dat uw auto door 
pekel in een roestbak verandert
Dat de strooiwagens weer uitrijden zorgt voor betere grip van uw auto op de 
weg tijdens het winterweer, maar het is slecht nieuws voor uw lak en  wielen. 
Was daarom uw auto regelmatig bij een professioneel carwashbedrijf tegen 
roest door strooizout, ook als het vriest. 
Enorme hoeveelheden pekel houden 
de winterse wegen berijdbaar. Dat is 
heel veilig voor u, maar niet zo goed 
voor uw auto. Vooral de carrosserie 
heeft te lijden onder het strooizout dat 
zich vooral hecht in wielkasten en de 
onderzijde van uw auto. Juist daar is 
de lak vaak licht beschadigd door 
steenslag met krassen als gevolg. Op 
die plekken komt het zout direct in 
contact met het onderliggende me-
taal. Zout kan waar het metaal niet 
meer beschermd is het roestproces 
aanzienlijk versnellen. Daarnaast is 
zout ook bepaald niet goed voor de 
lichtmetalen  wielen en kunststof- en 
rubberdelen van uw auto. Een regel-
matige wasbeurt in het autowasbedrijf 
is de enige remedie.
Was uw auto niet alleen nadat het 
kwik weer boven nul uitkomt en de 
voorjaarsregens de wegen zoutvrij 

hebben gemaakt. Ook als het nog 
vriest is het verstandig de pekel van de 
auto te verwijderen. De meeste was-
bedrijven zijn bij lichte vorst gewoon 
open. Daar kunt u het beste uw auto 
regelmatig wassen. 
Ga bijvoorbeeld langs bij CarPro Car-
wash & Carcleaning. Om de auto goed 
te beschermen kunt u het beste tijdens 
het wassen de auto voorzien van een 
beschermende waxlaag. Omdat deze 
speciale autowax door verneveling in 
alle hoeken en gaten kan komen, komt 
deze terecht op plekken waar u met de 
hand nooit bij komt. Door deze was-
laag hecht de pekel zich minder mak-
kelijk aan de carrosserie en worden 
plaatsen waar de lak beschadigd is ex-
tra beschermd. Hierdoor geeft u roest 
veel minder kans en blijft uw auto lan-
ger in goede staat.  CarPro Carwash & 
Carcleaning, Collseweg 22, Nuenen 

Unieke en nieuwe borstbeeldjes van Vincent van Gogh

Vincent komt tot leven in een 
borstbeeld
Het Nuenense bedrijf ArtTin heeft borstbeeldjes van de beroemde kunstenaar 
Vincent van Gogh op de markt gebracht. De eigenaren van ArtTin, en creators 
van deze beeldjes,  zijn zelf Nuenenaren en  zijn niet alleen creatief, maar ook 
sterk  betrokken bij Van Gogh. Zij  wilden met deze borstbeeldjes op een kunst-
zinnige wijze eer betonen aan Vincent van Gogh.  

Varianten
De beeldjes worden in vier varianten 
vervaardigd. Ze zijn gevormd uit 100% 
tin en er is een variant van brons. De 
beeldjes zijn in beide materialen ver-
krijgbaar op een hoge of lage sokkel 
van natuursteen. De borstbeeldjes 
worden aangeboden in een luxe ver-
pakking en zijn, zeker in deze maand, 

Rock Django & Django Jazz
Paulus Schäfer, Feigeli Prisor, Tim Kliphuis, André Donni e.a. in concert. 

In Theater Het Klooster worden op zaterdag 8 december 2012 de premières van 
cd-albums live vertolkt. Bekende rocknummers zoals ‘Jessica’ en ‘Hold Your 
Head Up’ zijn bewerkt en worden door het Paulus Schäfer Trio en Tim Kliphuis 
uitgevoerd in een Gipsy Jazz stijl. Natuurlijk komt ook hun CD ‘Twelfth Year’ 
aan bod. Feigeli Prisor en band houdt het bij veel eigen werk en minder bekende 
nummers van Django Reinhardt. In Juni kwam het CD-album 'Fetela' van Feigeli 
Prisor / Prisor Jazz Band uit, een uitgave van Sinti Music.

Schäfer
Het afgelopen jaar heeft Paulus Schäfer 3 cd-albums gemaakt, waaronder 
Twelfth Year. Op de nieuwste cd Rock Django speelt hij samen met de violist Tim 
Kliphuis bekende rocknummers. Op het album Fetela van Feigeli Prisor en zijn 
band staan nummers van Django Reinhardt en van eigen hand. Met de gastbij-
drage van zijn dochter/zangeres Nidja Prisor en Tim Kliphuis op viool en André 
Donni op klarinet en saxofoon levert het een gevarieerd  optreden.
Rock Django & Django Jazz. Zaterdag 8 december 2012, aanvang 20.15 uur. The-
ater Het Klooster, Park 1, 5671 GA  Nuenen.

Rattenplaag Nuenen

Gemeente doet toezegging
‘Inwoners van Nuenen hebben massaal de petitie op de website Ratten-
plaagnuenen.nl ondertekend, met als doelstelling om de Gemeente Nuenen 
er toe te bewegen de bestrijding van bruine ratten in de openbare ruimten 
en gebieden van de Gemeente ter hand te nemen.

Door het ondertekenen van de petitie, 
waaruit blijkt dat het rattenprobleem 
zich in de gehele gemeente voordoet, 
is het mogelijk gebleken het proces 
een positieve wending te geven,’ aldus 
Leen Vis van de actie-website.
Op donderdag 29 november heeft er 
een gesprek plaatsgevonden tussen de 
initiatiefnemer en de verantwoordelij-
ke wethouder, dhr. H.M.A. Pero. Bij 

Files mijden op 
A2 Den Bosch - 
Eindhoven met app
Sinds kort is de smartphone app 
‘Winnen van de file’ beschikbaar voor 
automobilisten die vaak in de spits 
over de A2 tussen Den Bosch en Eind-
hoven rijden. De app helpt om slim te 
reizen en de spits te mijden. De winst: 
een snellere reis en minder hinder van 
de verbredingswerkzaamheden op de 
A2. De app is onderdeel van een mo-
biliteitsspel, waarmee naast tijd ook 
prijzen zijn te winnen.
A2 automobilisten kunnen de app 
downloaden door zich aan te melden 
via www.winnenvandefile.nl. Deelne-
mers aan ‘Winnen van de file’ krijgen 
via de app actuele lokale verkeersin-
formatie over reistijden, files en weg-
werkzaamheden. De uitdaging is het 
beste reistijdstip te kiezen en bijvoor-
beeld eerder of later te vertrekken, 
(deels) thuis te werken of de auto te 
verruilen voor ander vervoer. De tijd-
winst kan oplopen tot zo’n half uur. 
Via de app helpen de deelnemers zelf 
ook om de reistijden te meten, waar-
door de informatie nog nauwkeuriger 
wordt. In januari wordt de app uitge-
breid met een spel waarmee punten 
en prijzen zijn te verdienen, zoals een 
gratis bezoek aan bioscoop of dieren-
tuin.

Het mobiliteitsspel is een nieuw 
spitsmijden initiatief van Samenwer-
kingsverband Regio Eindhoven en 
provincie Noord-Brabant en wordt 
mede gefinancierd door het Ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu van-
uit het programma Beter Benutten.

die gelegenheid heeft dhr. Pero de pe-
titie in ontvangst genomen.
Vis: ‘Tijdens de bespreking heeft dhr. 
Pero duidelijk aangegeven dat de Ge-
meente de plicht heeft om bruine rat-
ten te bestrijden en dat ook te gaan 
uitvoeren. Om echter zo efficiënt mo-
gelijk te werk te kunnen gaan geeft de 
Gemeente eerst een vervolgopdracht 
aan het KAD (Kenniscentrum dieren-
plagen) om de situatie, met name in en 
om het gebied van de Luistruik, in 
kaart te brengen en een advies uit te 
brengen hoe het beste bestreden kan 
worden. Eerder, op vrijdag 23 novem-
ber, heeft het KAD al een inspectie in 
een ander gebied van Nuenen uitge-
voerd. Wij wachten met belangstelling 
het resultaat af en hopen snel van de 
bruine ratten in Nuenen verlost te 
zijn.’

uitermate geschikt als geschenk. Gro-
tere oplages voor bijvoorbeeld bedrij-
ven die deze beeldjes als relatiege-
schenk willen gaan voeren is een 
mogelijkheid. De borstbeeldjes zijn te 
koop bij het Vincentre en bij Kunst-
handel Art Dumay. Voor  meer infor-
matie kijk op de website van ArtTin: 
www.arttin.nl.

ondersteunt. Want de actie is bedoeld 
voor onze eigen Nuenense mede-in-
woners. Het is in deze zin een actie 
met een doel ‘dichtbij’. Kerkbetrok-
kenheid of levensbeschouwelijke ach-
tergronden spelen hierbij geen rol.

Er zijn ieder jaar mensen die te kennen 
geven geld te willen geven (in plaats 
van levensmiddelen) ten behoeve van 
deze actie. Dit geld wordt dan gebruikt 
om het kerstpakket extra feestelijk te 
maken. Wie hiervoor kiest, kan geld 
overmaken op bankrekeningnummer 
5166865 t.n.v. diaconie Protestantse 
Gemeente Nuenen o.v.v. ‘kerstpakket-
ten‘. 

15 december wordt er ingezameld en 
in de week van 17 december worden 
door een aantal vrijwilligers de kerst-
pakketten gemaakt en daarna be-
zorgd. Voor meer informatie: Klara 
Jansen (2833434) k.jansenboshui-
zen@onsnet.nu en Theo Swinkels 
(2833514) t.swinkels01@onsnet.nu.

Onthulling beeld in profiel 
Nuenense schaapherder
Het herinneringsprofiel van de Gerwense schaapherder Evert de Vries 
(1888-1962) staat er al. 
Het stalen beeld en de elementen 
rondom dit beeld, herdershondje,’ 
schaapjes’ en een zitbank staan inmid-
dels te pronken bij de opgeknapte 
brandkuil hoek Laar/Hool, in Gerwen.
Op zaterdag 22 december om 15.00 
uur vindt daar de onthulling plaats. 
Het initiatief voor een herinnerings-
profiel komt van Huub van Leuken en 
wordt ondersteund door de Gerwense 
dorpsraad. 

Waarom een beeld voor Evert de 
Vries? 
Evert de Vries was een toonbeeld voor 
behoud van de natuur. Hij zette zich in 
voor het welzijn van dieren, was eer-
lijk en had een groot rechtvaardig-
heidsgevoel. Met zijn schapen en zijn 
onafscheidelijke herdershond bezocht 
hij de plaatselijke beemden en dreven. 
En zo zorgde hij voor vreugde en sfeer 
in het dorp. Ook was van hem bekend 
dat hij zijn dorpsgenoten een tevreden 
gevoel kon geven en op het gemak kon 
stellen. Ook doen er heldhaftige ver-

halen over hem de ronde. Voldoende 
voor Huub van Leuken om op pad te 
gaan voor een beeld in profiel.



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

www.restaurantpezzaz.nl

Kerst cadeautip: 
Dinercheque van Pezzaz 

voor ieder gewenst bedrag!
Eerlijk en sfeervol dineren!

Carpaccio van gemarineerde zwaardvis,
met artisjok en olijven, ansjovis mayonaise

of
Ambachtelijke wildpaté

met huisgemaakte cumberlandsaus
of

Romige kerriesoep
met appel en witlof

Gebakken heekfilet 
crème van schorseneren, schaaldierensaus

of
Twee keer rund, runderwang en diamanthaas
stamppotje boerenkool, zilveruitjes en port saus 

of
Ravioli verde

gegrilde courgettes en paprika, 
saus waarin knoflook en basilicum 

   

Taartje van  chocolade met noten mousse
krokant amandelschaafsel 
en Pedro Ximinez siroop

of
Huisgemaakte tiramisu 

€ 23,50 

Adv49_PEZZAZ_Rond de Linde_week48.indd   1 04-12-12   09:25

Het appartementencomplex is gelegen aan de Vincent van Goghstraat, aan de rand van het dorpscentrum. 
Binnen enkele minuten zit u op de doorgaande wegen richting Geldrop, Eindhoven en Helmond. Door de centrale 
ligging in Nuenen zijn de dagelijkse voorzieningen eenvoudig te bereiken.

Het appartementengebouw is in drie identieke bouwdelen opgesplitst met elk een eigen lift en trappenhuis. 
Het totale complex telt 30 driekamerappartementen en 6 vierkamerappartementen welke beschikken over 
een extra kamer in een dakopbouw. De appartementen zijn voorzien van een entree met garderoberuimte 
en toilet, een woonkamer met halfopen keuken voorzien van elektrische oven en vierpits gaskookplaat, een 
hoofdslaapkamer, een tweede slaapkamer, een badkamer met ligbad, douche en twee wastafels en een in-
pandige berging. Alle appartementen beschikken over een op het zuiden gelegen balkon. De vierkamerap-
partementen beschikken naast een op het zuiden gelegen balkon ook over een ruim dakterras ter plaatse 
van de dakopbouw. Elk appartement beschikt over een berging en een parkeerplaats in het souterain. 

De volgende appartementen zijn momenteel beschikbaar:
Vincent van Goghstraat 185: € 1.007,- per maand
Vincent van Goghstraat 187: € 932,- per maand
Vincent van Goghstraat 215: € 852,- per maand

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vb&t, afdeling verhuur, 
via tel.nr.: 040 - 269 69 99 of kijkt u op onze website www.vbtgroep.nl.

Huurprijs : v.a. € 852,00 per maand
Servicekosten : € 50,00 per maand
Type  : 3- of 4-kamer appartementen 
Oppervlakte : v.a. 97 m2 
Bijzonderheden : Centrale ligging in dorpskern Nuenen

Per direCT Te Huur 
Vincent van Goghstraat te Nuenen

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!
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

NIEUWE
Full Colour Prijzen Printen

A4 € 1,00
A4 CANVAS € 15,00

(210 x 297 mm)

A3 € 2,00
A3 CANVAS € 30,00

(297 x 420 mm)

A2 90 grams papier € 8,50
A2 120 grams papier € 9,00
A2 CANVAS € 40,00

(420 x 594 mm)

A1 90 grams papier € 12,50
A1 120 grams papier € 14,00
A1 CANVAS € 60,00

(594 x 840 mm)

Als kado een canvas 
print opgespannen 

op een lijst? 

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

(prijzen exclusief 21% B.T.W.)

Rond de Linde op 
uw vakantieadres?
www.ronddelinde.nl 

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 6 december 2012 

tot en met woensdag 12 december  2012 
of zolang de voorraad strekt. 

Niet in combinatie met andere 
acties. OP = OP

Lancôme acties!
Alle Lancôme
Mascara’s
van €3049 

voor €1699

Decoratief
oa.
oogschaduw
lipstick
nagellak
foundation

Bifacil
oogmake-up remover
200 ml, GIGA flacon

van €3947 

voor €2495

La Vie est Belle
Eau de Parfum, 30 ml

van €5948 

voor €3995
33%Korting

44%Korting

30%Korting
37%Korting

KOOPZONDAG23 DECEMBER

NIEUW!

SPECIAL!
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Scouting Rudyard Kipling 
organiseert spooktocht
Binnenkort is het 21 december, een door velen gevreesde datum, want dan 
zou de wereld vergaan. Op vrijdag de 21e eindigt de kalender van de Maya’s, 
en over dit Einde der Tijden circuleren honderden duistere complottheo-
rieën. “Voor ons een perfecte aanleiding om een avondje te griezelen,” ver-
telt Rik Groenen (16) van scouting Rudyard Kipling. Rik is een van de orga-
nisatoren van de spooktocht, die 21 december plaatsvindt in de Lieshoutse 
bossen. 
Kinderen van twaalf à dertien jaar mo-
gen met de tocht meelopen. Een bege-
leider gaat mee. Die vertelt het ver-
haal.
Het thema is: Geheime genootschap-
pen en mysterieuze complotten. Meer 
wil Rik er niet over kwijt. De kamp-
vuurcirkel is de welkomstplaats voor 
de deelnemers. Inschrijven kan via in-
ternet. Al dan niet samen met een ou-
der. 

Rik is lid van de Explorers, “Deze tocht 
organiseren is een geweldige uitda-
ging voor ons, en we beloven er iets 
prachtigs van te maken! Iedereen van 
twaalf à dertien jaar die van griezelen 
houdt is welkom, als je durft tenmin-
ste…” De tochten duren ongeveer 60 
minuten en starten tussen 19.00 uur 
en 21.30 uur. Inschrijven kan via www.
rudyardkipling.nl/spooktocht. Je 
krijgt een starttijd teruggemaild. Om 
die tijd staat een begeleider klaar, die 
een groep door het bos zal leiden. 
Kosten zijn 5 euro per deelnemer, met 
2 euro korting voor ouders.

“20 jaar met jullie”

Het Neva Ensemble uit St. 
Petersburg opnieuw in Nuenen
Het Neva Ensemble kwam  20 jaar geleden voor het eerst naar Nederland. 
het begon  met enkele concerten in ons land  maar door de hoge zang kwa-
liteit en het enthousiasme van dit ensemble, werd de vraag steeds groter 
totdat zij bijna drie maanden hier optraden.

Vijf jaar geleden ontstond het contact 
met het Neva Ensemble en het is bijna 
niet voor te stellen dat zij in de voor-
bereiding naar het Kerstfeest niet in 
Nuenen zouden optreden. Toch stond 
dat wel even ter discussie omdat zij 
sinds vorig jaar nog maar twee maan-
den hier kunnen zijn. Reden daarvoor 
is dat ook bij hen een schoolgaand 
kind is dat niet langer afwezig mag 
zijn.
Maar omdat zij in de vijf jaar dat zij in 
de Clemenskerk komen, een heel 
warm gevoel voor Nuenen gekregen 
hebben, staat Nuenen heel goed aan-
geschreven bij hen en dus komen ze 
zeker naar Nuenen.
De personen die horen bij de geweldi-
ge stemmen van dit ensemble zijn in-
middels bekenden van de vele trouwe 
bezoekers: Irena met haar mooie so-
praan; Ekatarina de mezzosopraan; 
Dimitri de mooie bariton; Andrey met 
zijn diepe bas en dan de leider:Vladimir 
de countertenor, en pas als Valery haar 
toespraak houdt dan weet iedereen 
dat het Neva Ensemble er weer is.
Zij hebben dit jaar hun optreden een 
naam gegeven en wel: “20 jaar met jul-
lie” en dat geeft heel duidelijk hun ver-
bondenheid met ons aan.
De organisatie van dit Kerstconcert 
zal er dan ook alles aan doen om dit 
mooie ensemble voor de komende ja-
ren weer hier te blijven ontvangen.
Daar heeft u als bezoeker ook een gro-
te stem in door er voor te  zorgen  op 
woensdag 19 december aanwezig te 
zijn en te laten merken dat u hen waar-
deert bij de collecte.

.
Het programma ziet  er als volgt uit:
Voor de pauze: Slavisch Byzantijnse 
kerkmuziek
Na de pauze: Beroemde Russische 

iPad cursussen 
bij SeniorWeb een groot succes
Meer ouderen schaffen geavanceerde tablets aan. De vraag naar ondersteu-
ning hierbij tijdens de helpdeskmiddagen bij het SeniorWeb nam hierdoor 
toe. Reden voor SeniorWeb om ook hier een cursus voor te ontwikkelen. Uit 
een gehouden enquête bleek dat de behoefte aan een iPad cursus heel hoog 
was en die voor Android tablets wat minder.

iPad cursus
Men vond de expertise van de eigen 
docenten op dat moment nog onvol-
doende en zocht dus naar een andere 
oplossing. Al snel kwam men uit bij de 
Nuenense ICT-docente Els van de 
Looveren. Els was voor een andere in-
stelling al bezig met het voorbereiden 
van een cursus. En hier kon het Seni-
orweb haar voordeel mee doen. Te-
vens was zij bereid om haar kennis aan 
de SeniorWeb docenten over te bren-
gen, zodat deze de cursussen later 
zelfstandig voort kunnen zetten.
De eerste twee cursussen gingen on-
der leiding van Els op 5 en 29 novem-
ber in de avonduren van start. De cur-
sus bestaat uit 5 lessen. Begonnen 
wordt met de basisinstellingen van de 
iPad. Daarna worden alle mogelijke 
toepassingen op de iPad behandeld. 
De cursisten maken hierbij gebruik 
van hun eigen iPad. Op de cursussen is 
heel enthousiast gereageerd. En om-
dat het aantal aanmeldingen groot is, 
zijn er in 2013 al drie nieuwe cursus-
sen ingepland voor overdag. En zullen 
er ongetwijfeld nog meer volgen.

Android
Voor het organiseren van een cursus 
in het gebruik van Android tablets ligt 
het wat lastiger. Naast de meest popu-
laire Samsung tablets bestaat er een 
heel scala aan merken en typen in ou-
dere en nieuwe uitvoeringen en met 
verschillende besturingssystemen. 
Men heeft daarom besloten om voor 
Android tablets begin 2013 te starten 
met een korte workshop van twee les-
sen. Later zal gekeken worden of er 
behoefte is aan meer uitgebreide cur-
sussen.

“Wervelend; goed van kleur en compositie”

Een terugblik op de Nuenense 
Amateurkunstprijs verkiezing
 
Vorig jaar is er in februari/maart de eerste amateurkunstprijs verkiezing 
Nuenen georganiseerd door Kunstencentrum CAN. Zo’n 50 kinderen, jon-
geren en ouderen leverden werk in rond het thema FEEST. Zowel het instel-
len van de prijs als het thema gebeurden in het kader van het 40 jarig jubi-
leum van het CAN. Winnares van de juryprijs was Henriëtte Bertens. Het 
oordeel van de vakjury over haar werk luidde: “Wervelend; goed van kleur 
en compositie”.

Verstuurd vanonder mijn aaiPet

Surprise 
Door Elwien Bibbe

De Sint had het voor het inkoppen dit jaar. Ik kreeg een aaiPet. En meteen een 
4.0. Het is Piet niet ontgaan dat het ding een vaste plaats in mijn handtasje ver-
worven heeft. Maar inmiddels niet alleen in het mijne. Onze burgemeester 
Maarten had er ook al een, toen hij aantrad in het Nuenense, en Evi van het ED, 
en inmiddels ook de wethouders en de raadsleden en ook de hoofdredacteur van 
deze krant. Ik gebruik hem ook als extern geheugen! Vandaar waarschijnlijk dat 
de Sint er ook nog een boekje over het seniorenbrein bij heeft gedaan. Maar dat 
zal wel in de schoen van menig Nuenenaar gezeten hebben. Mijn dochter heeft 
dat van Schwab. Het brein is hip. Er is zelfs een kookboek, dat heet Brainfood! 
Met onze hersenen wordt het trouwens vanaf ons 20e levensjaar al een beetje 
minder! Want dan begint de denksnelheid al af te nemen.

Mijn man en dochters liggen dubbel van de lach als ik mijn aaiPet opzet. Hij past 
precies.
Voor carnaval ben ik nu ook helemaal klaar. Want ik kan er zo mee de optocht in. 
En ze zien me nog een prijs winnen ook! 

Gezinsviering 
H. Clemenskerk 
Nuenen
”Wat verwacht je van je vrienden?”
Vrienden zijn bijzonder, vrienden zijn 
zoals echte vrienden horen te zijn. 
Maar wat zijn jouw verwachtingen? 
Vertrouwen, steun en zo nog veel 
meer deel je mét elkaar. In deze vie-
ring hoor je voorbeelden, sta je eens 
extra stil bij al je vrienden, in deze bij-
zondere tijd van het jaar. 

Kom met je vrienden naar de kerk, 
                             de kerk is ook je vriend!

Iedereen is welkom, kom kijken & 
luisteren op zaterdag 8 december 2012 
om 18.30 uur! Het kinderkoor ver-
zorgt de muzikale omlijsting. Je bent 
van harte welkom in de H. Clemens-
kerk aan het Park.Drie Zwamavonden 

in Gerwen
De succesvolle zwamavonden in 
Gerwen zullen het komend jaar wat 
veranderen. Niet het programma 
zelf, dit blijft, zoals u gewend bent, 
onveranderd een ijzersterk pro-
gramma, vol met dans, vertier en 
plezier. Maar de data waarop de 
zwamavonden gehouden worden.

De data van de Zwamavonden zijn ko-
mend jaar: vrijdag 1 februari, zaterdag 
2 februari en vrijdag 8 februari. De 
voorverkoop voor deze avonden start 
op woensdag 12 december, van 20.00 
tot 21.00 uur bij het Huysven aan de 
Huikert in Gerwen. Na 12 december 
kunt u terecht bij de bekende voorver-
koopadressen; Cafetaria Heuvelplein 
in Gerwen en Jan Linders in Nuenen. 
Wees er op tijd bij, want vol = vol!

Winnares van de juryprijs Henriëtte 
Bertens

Het Neva Ensemble

volksliederen, lichte operamuziek
En, omdat het kersttijd, is zullen zij dit 
aanvullen met kerstliederen
De toegang is natuurlijk weer gratis, 
maar wij gaan er van uit dat, nadat u 
van  een geweldige avond van deze 
mooie koorzang hebt genoten, de 
schaalcollecte zeker niet zult vergeten 
Meer informatie via: www.neva-en-
semble.narod.ru  waar je onder: “au-
dio samples” nu al naar hen kunt luis-
teren.

Het kerstconcert is op woensdag 19 
december om 20.00 uur in de Cle-
menskerk  en laat u verrassen door de 
geweldige stemmen van dit ensemble.

Hoe wist je dat deze wedstrijd er 
was?
Ik las in Rond de Linde dat er een wed-
strijd met het thema Feest gehouden 
werd. Het thema sprak me wel aan en 
ik vond het een mooie gelegenheid om 
mijn werk eens aan anderen te laten 
zien en te kijken of het overkomt wat 
ik maak. Meestal maak ik werk dat ik 
pas aan vrienden en familie laat zien 
wanneer ze bij mij thuis zijn. Nu had 
ik de gelegenheid om dit werk buiten 
mijn huis te laten zien.
 
Heb je het werk speciaal voor deze 
wedstrijd gemaakt? Zo nee, waarom 
had je juist dit werk uitgezocht om 
mee te doen?
Ik heb de foto niet speciaal voor de 
wedstrijd gemaakt, hij stond al in mijn 

bestand “Feestjes (maar dan anders)”. 
Dit thema spreekt me erg aan omdat 
ik me levendig kan voorstellen wat er 
gebeurd is. Zo’n restant van een feest-
je wat ik meestal tijdens een wande-
ling door het bos aantref is voor mij 
een feestje om te fotograferen.
 
Heb je vaker meegedaan aan wed-
strijden voor amateurkunst?
Ja, aan de fotowedstrijd Brabants 
landschap; Eindhovens Dagblad Eind-
hoven in zicht; Glow.
En op mijn werk binnen de Bijenkorf 
Drie Dwaze Dagen thema’s en een Sin-
terklaas themawedstrijd, toen ik er 
nog niet werkte.
 
Hoe lang ben je al bezig met ama-
teurkunst? en hoe ben je daartoe 
gekomen?
Vanaf mijn jeugd ben ik al wel met 
amateurkunst bezig Ik heb een aantal 
cursussen gevolgd, ook bij het CAN 
onder andere keramiek - poppen ma-
ken - textiele werkvormen.
 
Wat beleef je aan je werk als ama-
teurkunstenaar?
Mijn opleidingen hadden ook met cre-
ativiteit te maken. Ik ben altijd wel er-
gens mee bezig en dat kan hout, me-
taal, textiel of fotografie zijn. Dus heel 
divers met allerlei materialen en als ik 
dan een idee of ontwerp heb vind ik 
het spannend om dat vorm te geven 
en te maken. Daar beleef ik heel veel 
plezier aan. Verder loop ik altijd met 
een camera op zak want je weet nooit 
wat je tegenkomt, er is zoveel moois te 
zien onderweg.

ICT-docente Els van de Looveren actief bij SeniorWeb.

Rond de Linde
gemaakt en 
gedrukt door 

Nuenenaren voor 
Nuenenaren
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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:

Nuenen, 3 december 2012 

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed,
wanneer je iemand die je liefhebt missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van me-
deleven, in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van

Jo van Houtum
Een apart woord van dank gaat uit naar de dokter, de verpleegkundigen, 
de gastvrouwen en de vele vrijwilligers van Zorgcentrum de Akkers. Ze 
hebben met zijn allen het verblijf van Jo in de Akkers zo aangenaam moge-
lijk gemaakt.

                          Toos van Rooij en de familie van Houtum

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 8 december, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en past. werker 
J. Deckers.
Zondag 9 december, 09.30 uur: Woord- 
en communiedienst, volkszang, voor-
ganger Dhr. J. Haan.
Zondag 9 december, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor, kinder-
woorddienst, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en dhr. J. Haan.

Misintenties
Zaterdag 8 december, 18.30 uur: Nic 
Magis.
Zondag 9 december, 09.30 uur: Leentje 
van Lieshout-Coolen; overleden ou-
ders Vermeulen-Donkers en overige 
familieleden; Henk Vinke en Harrie 
Vinke.
Zondag 9 december, 11.00 uur: Louis 
van der Linden; Harry Vrijhoeven; 
Lotte van Rooij (vanwege St. Nicolaas) 
en Leo van Hevelingen; Koos Beren-
des; Sjef van Nunen; Liny van der 
Leegte-Gerritse; overleden ouders 
Poulissen-Harweg; Bob Stultiens; La-
jos van der Bij; Beppie van Lent-Paulis-
sen; Pieter Fitters (vanwege sterfdag); 
Toine Goertzen.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Til 
Vermulst-van Bussel, Margot Bege-
manstraat 9, Sjaak Dogge, Klaproos-
hof 9 en Lies Noten-van Kemenade, 
Oranjestraat 24. Wij wensen de fami-
lies en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

Ten behoeve van Amnesty Internatio-
nal wordt er in de parochie een handte-
keningenactie gehouden. Lijsten hier-
voor vindt u bij de uitgang in de kerken.

Inschrijven Vormsel Parochie Nuenen
Voor de kinderen uit onze parochie 
die na dit schooljaar de basisschool 
gaan verlaten is er op vrijdag 24 mei 
2013 gelegenheid om het sacrament 
van het Vormsel te ontvangen. De 
tweede mogelijkheid tot inschrijven is 
op maandag 10 december in het paro-
chiecentrum (Park 55) tussen 19.00 en 
20.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Han Waalen, tel.: 040-2839061 of 
via de mail hanwaalen@onsnet.nu 

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl 

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 9 december, op de tweede Ad-
ventszondag, zal onze kerkelijk wer-
ker Pieter Flach de dienst leiden. De 
kinderen van de nevendienst gaan ver-
der met hun project ‘Brood in Bethle-
hem’. Voor de jongeren is er een vie-
ring in De Zaak. De collecte is voor 
het Pastoraat in de PKN. 
Woensdag 12 december: gespreks-
kring ‘Geloof en Leven’. 
In het Open Huis bent u elke donder-
dagmorgen welkom van 10.00-12.00 
uur. U kunt gewoon binnenlopen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 december, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering met volkszang, voorgan-
ger pastor F. Groot.

Misintenties
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foede-
rer; Piet Coolen; Jacques Beekwilder 
en Joke Beekwilder-Smits.

Mededeling
“Hier in dit aardse bestaan” nodigt 
de Adventstijd ons uit waakzaam te zi-
jn als we uitzien naar het komende 
Kerstfeest: de komst van de Messias. 
Op de weg daar naar toe zijn er twee 
vespervieringen op de dinsdagen 11 
en 18 december. We gaan uit van twee 
bekende kerstgezangen Once in Royal 
David’s city en Er is een roos ontspron-
gen. We komen samen om 19.00 uur 
in de huiskamer van het pastoraal cen-
trum aan het Park. U bent van harte 
uitgenodigd.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 9 december, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering met parochiekoor, voor-
ganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Adri van der Wielen-Frericksen; Ben 
van den Hurk; Harrie de Groot; Over-
leden familieleden Martens-Geven; 
Noud van Rooij (vanwege sterfdag); 
Antoon Donkers jr.; Vincent de Vries 
(vanwege verjaardag).

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 6 december: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis. 
Vrijdag 7 december: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis. 
Zaterdag 8 december: Onbevlekte 
Ontvangenis van de H. Maagd Maria, 
08.30 uur Gezongen Heilige Mis. 
Zondag 9 december: 2e zondag van de 
Advent, 10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 10 december: Heilige Mis 
wordt nader aangekondigd. 
Dinsdag11 december: 18.30 uur Heili-
ge Mis. 
Woensdag 12 december: 07.15 uur 
Heilige Mis.

  

Datum tijdstip activiteit plaats website     

Elke maandag  19.30 uur Kienen in Gerwen D’n Heuvel, Gerwen      

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

Elke zondag  09.00 uur  Wandelen met WSV Lissevoort, ingang tennisterreinen www.wsvnuenen.dse.nl     

6 dec 09.30 uur Werken in the cloud (Dropbox, Skydrive) Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl     

7 dec 09.00-11.00 uur Open Coffee Nuenen De Heerlyckheid      

  20.15 uur Op sterk water, Alfa Het Klooster www.hetklooster.org    

  20.00 uur Kienen met de KV Lieshout  Dorpshuis aan de Grotenhof in Lieshout     

8 dec 10.30 uur Opening Veulenkeuring Gerwen Heuvelplein Gerwen      

  20.15 uur Rock Django & Django Jazz Het Klooster www.hetklooster.org     

9 dec 10.30-12.30 uur Koffieconcert Klassiek en Jong talent Het Klooster www.artinlistening.nl     

  13.00-17.00 uur Ierse sessie Weverkeshof, Hugo v Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl     

  15.00 uur Winterconcert, Harp ensemble Regenboogkerk, Sportlaan 5 www.pgn-nuenen.nl     

  15.30 uur Bart de Win & The Simple Life Het Klooster www.hetklooster.org     

10 dec. 19.30 uur Kerstconcert Jo van Dijkhof Nuenens Mannen Koor     

13 dec 20.00-21.00 uur Stiltemeditatie ‘Stadsverlichting’ praktijk Krystal Zuiderklamp 111 in Nuenen      

  09.30 uur iPad toepassingen Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl     

  14.00 uur Kienen Gasterij van de Jo van Dijkhof      

  17.00-19.00 uur OCN-Inloopcafé voor ondernemers Café Schafrath  www.ocnuenen.nl     

  20.15 uur LOS Muziektheater Het Klooster www.hetklooster.org     

14 dec 20.00 uur Beauty en Bubbels borrel,  Collse Hoeve www.verspaget-beauty.nl     

15 dec 19.30 uur Zingerij Dwarsgetuigd, 15 Jaar Onder Zeil Het Klooster www.hetklooster.org     

  10.00-16.00 uur Kerstmarkt Dorpswerkplaats Park 63b Nuenen www.dorpswerkplaatsnuenen.nl     

  14.00-17.00 uur Receptie REVAK Gasterij van de Jo van Dijkhof ww.revak.nu.     

   Weverkeshof wordt Bethlehem    Weverkeshof, Hugo v Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl     

  20.30 uur “Verwhard” van Berry Lussenburg Otterweg 29, Beek en Donk.      

  20.30 uur Single Party 35+ Laco Strandbad Nuenen www.laco.eu     

16 dec 21.00 uur Nuenenthaler schurtzenjager Café schafrath http://www.nunentaler.nl/     

  11.00-16.00 uur Kerstmarkt Dorpswerkplaats Park 63b Nuenen www.dorpswerkplaatsnuenen.nl     

  15.00 uur Vocaal ensemble Marcando Regenboogkerk, Sportlaan 5 www.pgn-nuenen.nl     

  15.41 uur Prinsenwissel CV de Stemkes Café De Stam Gerwen www.cvdestemkes.nl     

   Concert Zobi La Mouche&Band Overzee Weverkeshof, Hugo v Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl     

  16.00 uur Optreden Out of the Blues Café Schafrath www.schafrath.nl

Inschrijven 
Vormsel Parochie 
Nuenen
Voor de kinderen uit de Parochie 
Nuenen, die na dit schooljaar de 
basisschool gaan verlaten, is er op 
vrijdag 24 mei 2013 gelegenheid om 
het sacrament van het Vormsel te 
ontvangen. Mgr. Hurkmans zal 
voorgaan in deze viering.

Voor het ontvangen van het vormsel 
komen alle kinderen van groep acht in 
aanmerking die door het doopsel op 
weg gezet zijn naar een leven als chris-
ten. Door dit sacrament worden de 
vormelingen uitgenodigd een eigen 
keuze te maken om deze weg te blijven 
volgen.

De tweede mogelijkheid tot inschrij-
ven is op maandag 10 december in het 
parochiecentrum (Park 55) tussen 
19.00 uur en 20.00 uur. Voor meer in-
formatie kunt u terecht bij Han Waal-
en, telefoon 040-2839061 of via de 
mail hanwaalen@onsnet.nu 

Opgave via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding "uitgaansagenda"

kerstconcert 
Vocaal Ensemble Marcando 
Op zondag 16 december verzorgt Vocaal Ensemble Marcando een sfeervol 
kerstconcert. Kees Veldhoen (orgel) speelt daarbij toepasselijke intermezzo’s en 
begeleidt enkele Engelse samenzangliederen. Het concert vindt om 15.00 uur 
plaats in de Regenboog aan de Sportlaan in Nuenen en is gratis toegankelijk. Een 
vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld.
Het Vocaal Ensemble Marcando zingt in dit kerstconcert Latijnse, Duitse en En-
gelse meerstemmige kerstmuziek uit diverse muzikale stijlperiodes van 15e tot 
20e eeuw.  Het koor zal in processie de kerk binnen komen onder het zingen van 
een middeleeuwse hymne.

Rond de Linde 
ook compleet 

digitaal op www.
ronddelinde.nl 
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Voetbal
P r o g r a m m aEmK - SCI             4-2

De eerste kans in de wedstrijd was voor SCI, maar de omspeelde EmK doel-
man kreeg op de doellijn hulp van Bart Heezemans. EmK dat begon in de 
voorhoede met B-speler mark van Happen kwam in de 18e minuut op voor-
sprong. 
Robert Bijsterveld  wist de bal te on-
derscheppen na een fout van de SCI 
doelman en bracht EMK op een 1-0 
voorsprong. Enkele minuten later 
bracht Ruud Boerema EMK op een 
2-0 voorsprong nadat hij in eerste in-
stantie nog een SCI verdediger in de 
baan van zijn schot vond, maar in 2e 
instantie de SCI doelman kansloos 
liet. In de 32e kreeg EMK een vrije 
trap toegewezen aan de rand van de 16 
meter. De na een blessure weer vanaf 
de aftrap spelende Ronnie Jansen 
plaatste de bal onhoudbaar voor de 
doelman in de rechterbovenhoek. Een 
verdiende 3-0 voorsprong voor EMK 
op dit moment van de wedstrijd. Maar 
SCI gaf zich nog niet verloren en na 
een mooie combinatie tussen de SCI 
aanvallers was de EMK doelman kans-
loos, en kwam SCI terug tot 3-1.  In de 
38e minuut kwam EMK goed weg  na-

dat een SCI aanvaller de bal vrij voor 
doel slechts naast de paal kon spelen. 
EMK liet zich in deze fase van de wed-
strijd te ver terugdrukken en EMK 
doelman Cuppen hield zijn team met 
een prima redding op de been. EMK 
speler Boerema kreeg net voor rust 
nog een kans om zijn team op een gro-
tere voorsprong te zetten, maar de SCI 
doelman stond hem in de weg. SCI 
startte fel aan de 2e helft, maar wist 
pas in de 75e minuut de EMK doel-
man te passeren. 
Direct hierna omspeelde Ruud Boere-
ma zijn tegenstander en bracht EMK 
op een 4-2  voorsprong. Ronnie Jansen 
had daarna nog pech dat zijn schot 
slechts op de lat van de tegenstander 
belandde. Een verdiende overwinning 
voor EMK dat door deze verdiende 
winst weer in de bovenste regionen 
mee draait.

Voetbaldag bij RKGSV Gerwen in teken van de derby’s.

rKgSV - VV Nederwetten   6-1
Sportpark De Polder stond afgelopen zondag in het teken van de voetbal-
derby’s.  alle thuisspelende teams moesten het opnemen tegen  Nuenense 
zusterverenigingen. De aftrap begon ’s morgens al om 11.30 uur. Het vijfde 
elftal moest aantreden tegen het achtste team van rKSV Nuenen. Dit werd 
een echte wedstrijd. 

Beide teams waren gebrand op de 
overwinning. Gerwen wist de winst 
binnen te halen door een 3-1 overwin-
ning. Ongeveer tegelijk trad het twee-
de team aan tegen het  tweede van 
Nederwetten. Ook dit werd een echte 
wedstrijd en ook hierbij trok het twee-
de van RKGSV aan het langste einde. 
Het werd uiteindelijk 5-1 voor Ger-
wen. De sfeer zat er daardoor goed in 
en er werd uitgekeken naar de wed-
strijd waar het eigenlijk ook om te 
doen was. Gerwen 1 tegen Nederwet-
ten 1.
Het zijn de wedstrijden waar men naar 
uitkijkt. Echte Nuenense derby’s met 
een gezonde strijdlust. Respect voor 
elkaar, voetballen soms op het scherpst 
van de snede, maar aan het einde 
vriendschap onder elkaar. Dit geldt 
voor iedere wedstrijd, ongeacht de uit-
slag. Het is zeker ook goed om te zien 
dat er zoveel publiek  op af is gekomen. 
Tussen de 400 en 500 personen heb-
ben de wedstrijd bezocht.  In het veld, 
daarbuiten en ook in de kantine was 
het een sfeervol gebeuren.

Een einduitslag van 6-1 had dan ook 
niemand van tevoren verwacht. Des-
ondanks was het een echte derby. On-
danks de groot uitgevallen  uitslag 
werd er tot op het laatste moment aan 
beide zijden gestreden voor de doel-
punten. Winnen met 6-1 is voor de 
winnaar natuurlijk een prima uitslag 
maar in zo’n derby komt dit bij de ver-
liezer hard aan. De basis werd daar-
voor al in de eerste minuten gelegd 
doordat Walther van Kuringen op lis-
tige manier kon scoren.  In het eerste 
deel van de eerste helft was Nederwet-
ten echter meer voor het doel van Ger-
wen te vinden dan andersom. Gerwen 
had ook wat meer overtredingen no-
dig. Naarmate de eerste helft vorderde 
kwam er meer rust in het spel van Ger-
wen en wist daardoor  het doel van Ne-

derwetten beter te bereiken. Echte 
kansen kwamen  er echter niet. 
De snelheid en kracht van enkele spe-
lers maakten afgelopen zondag het 
verschil. Met name Tommy van de Elst 
wist met drie doelpunten een stempel 
op de wedstrijd te drukken. Drie keer 
was hij de verdediging te snel af en kon 
deskundig afronden. Hij was ook de 
man of the match na afloop in de zeer 
goed bezochte kantine van RKGSV. 
Gelukkig kon Nederwetten aan het 
einde nog de eer redden doordat inval-
ler  Toine de Lange kon tegenscoren.  
De overige doelpunten  kwamen van 
Nick van Loon met een prima kopbal 
na een strak genomen corner van Mike 
van de Berk.  Mike van de Berk wist 
zelf ook te scoren uit een direct geno-
men vrije trap buiten het strafschop-
gebied. Na afloop van de wedstrijd was 
duidelijk zichtbaar dat er veel respect 
is voor beide verenigingen. Nederwet-
ten sloot zich niet af, maar bleef aan-
wezig in de kantine van RKGSV.  Na 
afloop werd de hoop uitgesproken dat 
beide verenigingen aan het einde van 
de competitie overgaan naar de 4e 
klasse en dat men in een poule terecht 
zal komen met EMK, als zij in de 4e 
klasse blijven, hetgeen er op dit mo-
ment zeker naar uitziet. Dan volgen er 
immers nog meer derby’s waar het pu-
bliek op af komt en waar spelers naar 
uitkijken.

RKSV NueNeN
Zaterdag 8 december
Nuenen Vet.A-DBS ........................ 16.15
Zondag  9 december
Dongen 1-Nuenen 1 ....................... 14.30
Nuenen 2-OJC Rosmalen 2 ........... 12.00
Nuenen 3-Braakhuizen 2 ............... 12.00
DBS 2-Nuenen  4 ............................. 11.00
Brabantie 4-Nuenen 5 .................... 12.00
Nuenen 7-Best Vooruit 9 ............... 10.00
Nuenen 8-Nieuw Woensel 9 ......... 12.00
Nuenen 9-Acht 8 ............................. 10.00
Nuenen 10-Beerse Boys 7 .............. 10.00
Nuenen 11-Beerse Boys 9 .............. 14.00
Terneuzen VR1-Nuenen VR1 ....... 12.30
Essche Boys VR1-Nuenen VR2 .... 11.00

RKGSV GeRweN 
Zondag 9 december 
Tuldania 1 - RKGSV 1 .................... 14.30
LEW 2 - RKGSV 2 ........................... 11.30
RKGSV 3 - Gestel 4............................ ????
RKGSV 4 – Wilhelmina Boys 6  ... 11.30
Acht 7 – RKGSV 5 .......................... 12.00

RKVV NedeRwetteN
zondag 9 december.
Nederwetten 1 - LEW 1 ................. 14.30
Nederwetten 2 - Braakhuizen 3 ... 12.00
Wodan 6 - Nederwetten 3 ............. 12.00

eMK
Zondag 9 december 2012
Eindhoven/av 1 - EMK 1 ............... 14.30
WODAN 3 - EMK 2 ....................... 12.00 
EMK 3 - Geldrop/Houta Bouw 6 . 11.30
EMK 4 - WODAN 7   ..................... 11.30
ODC 8 - EMK 5  .............................. 11.00

Nuenenaar betrokken bij verkeersongeval
29-11-2012 Eindhoven - Op de kruising van de afrit N2 en Anthony Fokkerweg 
is donderdagochtend rond 07.15 uur een 22-jarige man uit Valkenswaard ge-
wond geraakt. Hij zou in zijn auto vanuit de richting Flight Forum zijn gekomen 
en wilde linksaf de N2 oprijden. Hij kwam daarbij in botsing met een andere au-
tomobilist, een 47-jarige man uit Nuenen, die vanuit de richting Woensel kwam 
en rechtdoor wilde richting Flight Forum. De man uit Valkenswaard werd uit de 
auto geslingerd. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De 
bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij.

Jongen aangehouden met zwaar vuurwerk
29-11-2012 Lieshout - De politie heeft woensdagmiddag rond 13.30 uur op het 
politiebureau in Gemert een 15-jarige jongen uit Lieshout aangehouden in ver-
band met het bezit van zwaar vuurwerk. Bij de politie was informatie binnenge-
komen dat zich in de woning van de jongen vuurwerk zou bevinden. Agenten 
troffen ter plaatse een flinke hoeveelheid zwaar vuurwerk aan, waaronder 150 
nitraten en twee cobra's. De jongen werd meegenomen naar het bureau, waar hij 
is aangehouden voor verder onderzoek. Tegen de verdachte wordt proces ver-
baal opgemaakt, dat wordt doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Kienen in Lieshout
Op 7 december is het kienen met de 
Katholieke Vrouwenvereniging Lies-
hout  in het Dorpshuis aan de Groten-
hof in Lieshout. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is vanaf 19.00 uur 
open. Iedereen is van harte welkom. 
Bij een grote opkomst wordt er een ex-
tra ronde gekiend. Tot ziens in Het 
Dorpshuis.

Openslaande deuren onder een rieten 
dak geven de cliënt een warm welkom, 
waarna deze eventueel eerst plaats 
kan nemen in een fraaie wachtkamer. 
PediNu is bovendien gevestigd op de 
begane grond en dat zal met name 
voor ouderen een groot voordeel zijn. 

Steeds meer mensen raken overtuigd 
van de gemakken die een pedicure kan 
bieden. Een professionele voetverzor-
ging neemt de cliënt een hoop werk 
uit handen. Daarnaast kunnen even-
tuele voetkwalen voorkomen of ver-
holpen worden, wat (vaak pijnlijke) 

ongemakken kan tegengaan. Dit geldt 
voor zowel jong als oud; een ingroei-
ende teennagel bijvoorbeeld kan bij 
een gebrekkige behandeling uitlopen 
tot een vervelende situatie. Een pro-
fessionele aanpak is dan een mooie en 
makkelijke maar tevens noodzakelijke 
uitkomst.

Meer informatie over onder andere de 
behandelwijze en tarieven van PediNu 
vindt u op de website: www.pedinu.nl. 
Hier wordt u ook op de hoogte ge-
bracht van bijvoorbeeld nieuwe be-
handelingen en kortingsacties.

 

Nieuws met zaken
PediNu: professionele 
voetverzorging
Sinds het voorjaar van 2012 is Nuenen een pedicurepraktijk rijker. op de 
Boordseweg 58 opende Ellie Hoogendorp in mei de deuren van ‘PediNu’. Na 
een opleiding tot pedicure aan opleidingsinstituut ImKo in Eindhoven is 
zij direct aan de slag gegaan in haar praktijk. Ellie heeft tijdens de pedicu-
reopleiding al ervaring op kunnen doen, doordat zij destijds (deels) ambu-
lant een klein klantenbestand verzorgde.
 

Professionele voetverzorging bij PediNu

De rEVaK 40 jaar
Het is dit jaar 40 jaar geleden, dat de rEVaK-zwemvereniging 
is opgericht. revak betekent revalidatie-reactivering van 
haar leden in extra verwarmd water. De vereniging maakt gebruik van het 
Nuenense Zwembad “de Drietip”. om het 40 jarig bestaan te vieren, wordt 
er op zaterdag 15 december in de gasterij van de Jo van Dijkhof in Nuenen 
een feestelijke receptie gehouden tussen 14.00 en 17.00 uur. 
In 1972 werd in juli het nieuwe Nue-
nense zwembad officieel geopend. Op 
papier was er al een Nuenense Zwem-
vereniging opgericht voornamelijk 
met leden van boven de 12 jaar. Zo wa-
ren er ook enkele mensen met een 
handicap uit Nuenen, die ook graag 
wilden zwemmen. Zij kregen toen een 
baantje tijdens het zwemmen van de 
zwemvereniging. Maar door de grote 
drukte tijdens het zwemmen, onder-
vonden zij te veel hinder. Door deze 
omstandigheden is Mien Goossens 
naar de gemeente gestapt om te vragen 
om een eigen baan te krijgen in het 
bad. En zo is het begonnen, op de 
woensdag en vrijdagavond een half 
uurtje vanaf november 1972. Maar de 
temperatuur was toen maar 24 graden, 
en dat was voor stijve spieren te koud.
 
Al gauw bleek, dat er grote behoefte 
was aan meer zwemtijd, wat snel gere-
geld werd met een temperatuur van 28 
graden. Daarna groeide het aantal le-
den snel. Aan vrijwilligers geen gebrek, 
zij waren vooral nodig voor de kinde-
ren die lid werden. Met een arts en 3 
fysiotherapeuten kon de vereniging 
verantwoord verder gaan. 
 
Zo werd er begonnen met een 1 daags, 
daarna 3 dagen en wat later met een 
week vakantie in het buitenland. Zelfs 
een paar keer met het vliegtuig. Ten-
slotte stond de Revak ook voor reis en 
vakantie. Deze reizen werden georga-
niseerd uit sociale overwegingen en 

om het onderlinge contact te vergro-
ten.

Daarnaast gaan de aangesloten kinde-
ren al 30 jaar met 2 bussen naar de Ef-
teling, dank zij Martien Bunthof, die 
stad en land af gaat om geld en cadeaus 
op te halen of om via een kienavond 
het geld bij elkaar te krijgen om de bus 
en de entreegelden te kunnen betalen.
 
In het begin kreeg de vereniging van 
de gemeente Nuenen, en een paar om-
liggende gemeentes, wat subsidie maar 
daar kwam al gauw een einde aan. Nu 
draait de club al heel lang zonder sub-
sidie. Iedereen die lid wil worden moet 
een goedkeuring hebben van eigen 
arts. Daarna volgt een gesprek met een 
van de fysiotherapeuten en het oefe-
nen in het water kan beginnen. Er zijn 
ongeveer 250 leden en 100 vrijwillig-
(ster)ers. De temperatuur van het wa-
ter is in het grote bad 30 graden en in 
het instructiebad 32 graden. Ook 
wordt er tijdens de zwemtijden aange-
paste watergymnastiek gegeven. 

Om het 40 jarig bestaan te vieren, 
wordt er op zaterdag 15 december in 
de Gasterij van de Jo van Dijkhof in 
Nuenen een feestelijke receptie gehou-
den tussen 14.00 en 17.00 uur. Alle (ex)
leden zijn welkom om gezamenlijk het 
glas te heffen onder het genot van een 
hapje en pianomuziek op dit feestelijke 
gebeuren. Voor meer info over de ver-
eniging kijkt u op www.revak.nu.

De dames van LoS 
in Het Klooster 
LOS Muziektheater, 4 dames die met 
veel zelfspot en muzikaliteit de voor-
stelling FCKD spelen op donderdag 13 
december in Het Klooster. Vol zelf-
spot en muzikaliteit gooien de meiden 
van LOS (Femke, Charlotte, Kim en 
Dookje) alles in hun wereld onderste-
boven, achterstevoren en sleuren ie-
dereen mee op hun weg naar de waar-
heid. LOS  debuteerde  twee jaar 
geleden met haar eerste avondvullen-
de voorstelling Lijf On Stage en werd 
door VARA humorTV uitgeroepen 
tot Meest Veelbelovend Talent. Don-
derdag 13 december aanvang 20.15 
uur. Toegangskaarten kosten € 17,50 
inclusief pauzedrankje. Kaarten kun-
nen worden besteld via onze website 
www.hetklooster.org. Telefonisch re-
serveren tijdens kantooruren via 040 
-284 33 99.

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

Zingerij 
Dwarsgetuigd 
bestaat 15 jaar
Achterlijker dan Dwars ? Met dit mot-
to laat Shantykoor Zingerij Dwarsge-
tuigd uit Nuenen blijken al 15 jaar 
(voort)varend de wind in de zeilen te 
hebben.  Zingen over de zee, de au-
thentieke zeil- en visvaart, vrouwen en 
drank. Het komt vrijdagavond 14 de-
cember 2012 allemaal aan de orde.  
Vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, 
Raboplein in Het Klooster, Park 1 in 
Nuenen. De toegang is vrij en ieder-
een is welkom. Met medewerking van 
De Lindespelers, Reederij Overtuygt, 
het Lustig Brøderkør en speciaal uit 
Friesland het duo Ankie en Nanne, 
shantyzangers van het eerste uur.



Dank voor jullie steun

Rini van Kessel, Café Schafrath, Notariskantoor Fokkema, APS Personeelservices,
van Leuken Interieur, Autobedrijf van Dooren, Alex Installatiebedrijf,

De Verhuurspecialist, De Oliebollenkraam, Zinn, Café René, De Nuenense Krant

Hettema Bedrijfshuisvesting B.V.

Prins Hendriklaan 25 T | 0492 - 565 000
5707 CJ Helmond F | 0492 - 565 744
E  | info@hettemabhv.nl W | www.hettemabhv.nl

Te huur Opslagruimte 
Collse Heide 18A te Nuenen 
Op bedrijventerrein “Eeneind” gelegen multifunctionele 
opslagruimte met entresol. 

Oppervlakte 
opslagruimte: Circa 190 m²;
Oppervlakte entresol: Circa 106 m²;
Huurprijs: € 12.500,- exclusief BTW per jaar.  
Aanvaarding: In overleg, op korte termijn.  

Te huur Kantoorruimte
Collse Heide 50A te Nuenen 
Op een markante locatie op bedrijventerrein “Eeneind” 
gelegen representatief bedrijfsverzamelgebouw met vol-
doende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Oppervlakte 
kantoorruimte: Circa 170 m²
Huurprijs: € 17.000,- exclusief BTW per jaar.  
Servicekosten: € 300,- per maand. 
Aanvaarding: In overleg, op korte termijn.  

TM

Kerstbomen te koop
Mooie kerstbomen te koop.
Rechtstreeks vers vanaf het veld in 
het Nuenense Broek
(Einde Helsestraat)
Diverse soorten en maten.
Zelf uitzoeken.

De verkoop is op vrijdag en zaterdag.

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.

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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
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