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

bij jou om de hoek!

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

Stijlvolle bijzondere 
raadsvergadering bij afscheid 
burgemeeester Ligtvoet
Door Gerrit van Ginkel

In de theaterzaal van Het Klooster vond op donderdag 26 februari een bij-
zondere raadsvergadering plaats ter gelegenheid van het afscheid van Bur-
gemeester Willem Ligtvoet.
De Burgemeester met zijn partner 
Joan, hun kinderen en kleinkinderen 
werden onder luid applaus in de zaal 
begroet nadat zij met loeiende sirenes 
door enkele brandweer auto’s werden 
voorgereden. De complete raad met 
Griffier en Secretaris hadden op het 
podium een plaats gekregen terwijl 
ook de burgemeester met zijn partner 
daar in enkele gemakkelijke stoelen in 
de spot gezet werden.

Als eerste spreker nam Toos van de 
Ven, als waarnemend raadsvoorzitter, 
het woord.
Als rode draad liepen enkele woorden 
door haar betoog die op die middag 
nog veel vaker gehoord zouden wor-
den. Rust uitstralen, oprechte belang-
stelling voor alle mensen, de deur 
stond altijd open, een verbinder, on-
voorwaardelijk geloof in de zelfstan-
digheid van kleine gemeenten en zijn 
grote interesse en waardering voor de 
vele vrijwilligers.
Voor deze en andere uitzonderlijke 
verdiensten werd Willem Ligtvoet be-
noemd tot ereburger van de Gemeen-
te Nuenen. Eerder werd hem een 
traditioneel Delfts blauw bord aange-
boden.

De volgende spreker namens het col-
lege was wethouder Martien Jansen. 

Hij memoreerde in zijn toespraak de 
inzet van de burgemeester bij het tot-
standkomen van Ons Net en de steun 
bij het ombouwen van het voormalig 
gemeentehuis aan de Berg tot het Vin-
centre.
De wethouder noemde Willem een 
verbinder voor het college die de be-
sluiten tot in de puntjes formuleerde. 
Willem kende in Nuenen meer men-
sen dan de wethouder die er toch al 62 
jaar woont. Het is fijn voor Nuenen 
dat Joan en Willem besloten hebben 
uit te zien naar een nieuw huis in Nu-
enen-centrum. De oproep van de wet-
houder dat liefhebbers voor een 
prachtige villa in de Zuiderklamp (de 
huidige woning van de burger, red.) 
zich na deze bijeenkomst bij de oud-
burgemeester konden melden, werd 
met de nodige hilariteit begroet.
Gerard van Maasakkers kon natuurlijk 
niet ontbreken op deze bijeenkomst 
en met zijn lied: ’Hier heur ik thuis’, 
schoot hij midden in de roos.

Gemeentesecretaris Anouska van 
Laarhoven was de volgende in de rij en 
haar vertalingen van het typische 
ambtenaren- en vergader woordge-
bruik naar plat Brabants of plat Nue-
nens waren pareltjes die niet misstaan 
zouden hebben in het laatst versche-
nen boek over het Nuenens dialect 
van Gerard de Laat.

Felix Meyer, winnaar van de onlangs 
gehouden ’Singing to the Top’, was de 

Oproep aan 
Carnavalsvereni-
gingen en Horeca 

exploitanten
In de carnavalseditie van Rond 

de Linde (week 7) wil de redactie 
alle programma’s van verenigin-

gen en horeca met betrekking tot 
carnaval 2012 overzichtelijk op 

een pagina publiceren.

U kunt hiervoor uw programma, 
voor vrijdag 10 februari 24.00 

uur, sturen naar redactie@
ronddelinde.nl onder vermelding 
van “programma Carnaval 2012”.

volgende aangename onderbreking. 
Zichzelf begeleidend op zijn gitaar liet 
hij horen dat zijn uitverkiezing geen 
toeval was en dat we ongetwijfeld nog 
veel van deze 19 jarige gaan horen.

Eindhovens eerste burger Rob van 
Gijzel was de laatste spreker en hij 
kende Nuenen door de tienertent 
waar hij zijn kinderen naar toe bracht 
met carnaval. Hij prees dit initiatief en 
noemde het een voorbeeld voor de re-
gio. Hij kende Nuenen ook van de 
zondagmorgens die hij vaak door-
bracht in het Broek. Hij vroeg zich af 
of de opheffingsuitverkoop bij Schel-
lens te maken had met het vertrek van 
Willem Ligtvoet. Het Vincentre is een 
geweldig visitekaartje dat een uitstra-
ling heeft op de hele regio en het 
draagt bij aan het profiel van Brain-
port als gebied waar het goed wonen, 
leven en werken is. Tot de verzamelde 
21 burgemeesters van de SRE gemeen-
ten stelde van Gijzel dat taken uitvoe-

ren niet meer kan op de oude manier. 
Er is hier een open mind voor nodig 
en de regio moet naar buiten kijken. 
We staan aan de vooravond van grote 
veranderingen en er is een nieuwe ma-
nier van denken en doen nodig. 

En tenslotte: de loyaliteit die Nuenen 
laat zien met betrekking van de BOR 
afspraken (bouwen voor Eindhovense 
behoefte, red.) worden door het Eind-
hovense college bijzonder gewaar-
deerd en stelt Eindhoven in staat een 
sterkere aantrekkelijkere stad te wor-
den. Willem Ligtvoet is volgens van 
Gijzel een gedreven pleitbezorger 
voor de kracht van de regio en hij 
hoopt dat deze kwaliteit na het terug-
treden van de burgemeester behou-
den blijft voor Zuidoost Brabant.

De receptie die hierop volgde liep ge-
weldig uit en liep over in de receptie 
die om 18.30 uur begon voor de Nue-
nense inwoners.

 

Burgemeester Ligtvoet ontvangt de onderscheiding EREBURGER VAN DE GE-
MEENTE NUENEN, uitgereikt door waarnemend raadsvoorzitter Toos van de 
Ven.

Fractie van W70 
vermoedt wanbeleid bij vorig College
Door Gerrit van Ginkel

De fractie van W70 spreekt in een uitgaande brief het vermoeden uit dat 
opnieuw een financieel debacle dreigt voor de gemeente Nuenen bij de ver-
koop van het stuk grond van de voormalige Intratuin aan de Berg in Nue-
nen. 
Het voormalig college dat van 2006 tot 
2010 bestuurde, moet het vooral ont-
gelden omdat de destijds regerende 
coalitie, die bestond uit de PvdA, de 
VVD, CDA en De Combinatie, een 
grondprijs betaalde voor het bijna 
5000 m2 stuk grond, die veel te hoog 
was. In de brief van W70 worden vra-
gen gesteld bij het schimmige aan-
kooptraject destijds en waarom de 
gemeenteraad tijdens dat proces sim-
pelweg buiten spel is gezet.
Door een onafhankelijke derde is een 
taxatierapport opgemaakt van de reële 
waarde van de grond, echter vermeer-
derd met de kosten van de schadever-
goeding voor een onteigening. Het 
dus veel te hoge aankoopbedrag zou 
door dat opgeklopte taxatierapport 
enigszins gerechtvaardigd lijken. 
Daarnaast is het originele taxatierap-
port tijdens de onderhandelingen 
zonder medeweten van de taxateur 
nog aangepast door het voormalige 

college. De Nuenense Rekenkamer is 
tenslotte gevraagd de opmerkelijke aan-
koopprocedure nader te onderzoeken. 
De exacte reden voor de aankoop des-
tijds onder de verantwoordelijke wet-
houders van de PvdA en de VVD blijft 
hangen boven de uitslag van het rap-
port.
Inmiddels hebben enkele partijen een 
bod uitgebracht op de grond en de 
hoogste bieder brengt nog niet de 
helft van het bedrag dat de gemeente 
eerder betaalde. Dit zou leiden tot een 
verlies van meer dan een miljoen euro. 
Nu is besloten geen gebruik te maken 
van dat aanbod en het terrein te ver-
kopen in drie delen.
Nog steeds volgens de brief van W70 
lopen de rentelasten nu al op tot 3000 
euro per week.
Naast de lijken uit de kast van het vorig 
college zoals de Algemene Begraaf-
plaats Oude Landen en de her-huis-
vesting van Coppelmans met het 

verloop van het project Nuenen-West 
waar ook enorme risico’s aan vast han-
gen, stapelen de miljoenenverliezen 
zich op.
De eerder genoemde financiële blun-
ders opgeteld bij de huidige onzekere 
financiële en economische crisis zul-
len ongetwijfeld hun zware sporen 
trekken in de huidige Nuenense be-
groting en voor de toekomstige. Het 
huidige college en de huidige gemeen-
teraad die geconfronteerd worden 
met de zaken uit het verleden kunnen 
niets anders dan hun verantwoorde-
lijkheid nemen en het puin uit het ver-
leden met grote verliezen nemen. 
De volledige tekst van de W70 brief 
kunt u downloaden via http://twitdoc.
com/QTS.

 

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

Tulpen 
diverse kleuren 

uit eigen kwekerij
Wij zijn bereikbaar 
via de Helsestraat

 

Gezocht: foto
Tot 1962 stond vooraan in de Beek-
straat aan de rechterkant, tussen het 
café van Hannes van der Linden en 
Karel Beks een oud huis. Daar hebben 
onder andere de families Baggermans, 
Van der Maat en Karel van Engeland 
gewoond. In 1962 is het afgebroken en 
is er de tuinderij Nympheia voor in de 
plaats gekomen. Nu is er De Hovenier. 
Voor een artikel over dit huis en zijn 
vroegere bewoners zoek ik een foto. 
Heeft u een foto van dit huis, wilt u 
dan s.v.p. contact opnemen met Louis 
Bressers, tel. 040-2833204 of mailen 
naar: l.bressers@onsnet.nu.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders



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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gen, stoken en hebben van een vuur op nog nader aan te wijzen 
dagen in de periode vanaf heden tot en met 11 februari 2012 op 
het perceel aan de Vlasvenweg, kadastraal bekend B 1907 (ver-
zenddatum 27 januari 2012);

•	 aan carnavalsvereniging “de Wetters” zijn een vergunning en ont-
heffing verleend voor het organiseren van een carnavalsoptocht 
op maandag 20 februari 2012 (verzenddatum 27 januari 2012);

•	 aan carnavalsvereniging “de “Wetters” zijn vergunningen en ont-
heffingen verleend voor het organiseren van de diverse carnavals-
activiteiten in een tent op het terrein aan de Koppeldreef (verzend-
datum 31 januari 2012).

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

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

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

Nuenen, 2 februari 2012

PUBLICATIE
Bekendmaking Milieueffectrapportage waterbergingsprojecten ge-
meente Nuenen
Waterschap De Dommel gaat bij één locatie in de gemeente Nuenen 
gestuurde waterberging, gecombineerd met natuurontwikkeling, rea-
liseren. Voor deze activiteit wordt een projectplan opgesteld. Voor de 
realisatie van deze activiteit moet mogelijk afgeweken worden van de 
ter plaatse geldende bestemmingsplannen. De gemeente Nuenen is 
verantwoordelijk voor eventuele aanpassing van het bestemmingsplan. 

Voor deze activiteit wordt een milieueffectrapportage doorlopen op 
zowel planniveau als op besluitniveau. De milieueffectrapporten wor-
den te zijner tijd bij het projectplan en bestemmingsplanwijziging ter 
inzage gelegd. Ter voorbereiding op het milieueffectonderzoek geeft 
het waterschap aan in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op welke 
milieueffecten de voorgenomen maatregelen worden beoordeeld. Het 
is mogelijk om zienswijzen in te dienen op deze wijze van beoordelen. 

Inzage
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage vanaf 3 februari 
2012 gedurende zes weken op werkdagen tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen gedurende de pe-
riode van ter inzage legging. Uw zienswijzen kunt u indienen bij: Over-
stromingsgebied Dommeldal-Eindhoven, Karin van der Hoeven, kvd-
hoeven@dommel.nl
De landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage gaat advies 
geven over de notitie reikwijdte en detailniveau.

Contact
Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met 
de heer A. Ras van de gemeente Nuenen, tel.: (040) 2631 545 en/of 
Erik Zigterman, Programmamanager waterberging van Waterschap 
De Dommel, tel.: (0411) 618 618.

Nuenen, 2 februari 2012

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

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

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

COLLECTE
In de week van 6 t/m 12 februari 2012 wordt gecollecteerd door Am-
nesty International.

BETALEN MET PIN BIJ MILIEUSTRAAT
Sinds 1 januari kunt u bij de Milieustraat pinnen. Pinnen is gemak-
kelijk voor u, maar ook voor de medewerkers van de Milieustraat.
Met ingang van 1 april 2012 kunt u bij de Milieustraat alleen nog per 
pin betalen. Contant betalen is dan niet meer mogelijk.

MILITAIRE OEFENING: 12 T/M 15 MAART
Het Ministerie van Defensie maakt bekend dat in de periode van 12 
t/m 15 maart 2012 een militaire oefening wordt gehouden in onze 
gemeente. De oefening vindt plaats in het kader van luchtverdediging.

Oproep om projecten voor te dragen
STRIJD OM PEELTROFEE WEER VAN START!
Kent u mensen, projecten of organisaties die het afgelopen jaar een 
bijzondere bijdrage hebben geleverd aan plattelandsontwikkeling in 
De Peel? Zij maken kans op de prestigieuze Peeltrofee 2012! Meld ze 
vóór 12 maart 2012 aan bij Streekhuis De Peel. De winnaar wordt 
bekendgemaakt tijdens de zevende Peeldag op 22 april bij de Bra-
bantse Kluis in Aarle-Rixtel.
Vorig jaar riep de jury het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum uit 
tot winnaar van de Peeltrofee. Dit voor De Peel belangrijke museum 
is met inzet van veel vrijwilligers weer nieuw leven ingeblazen. Volgens 
de jury is het een goed voorbeeld van hoe met veel doorzettingsver-
mogen en inzet van vele enthousiaste vrijwilligers een publiekstrekker 
van allure kon worden behouden voor de Peel.

Kleine projecten
Ook dit jaar mag iedereen weer een project, persoon of organisatie 
voordragen voor de Peeltrofee. Nadat afgelopen jaar de nadruk lag 
op de grote, integrale projecten, zijn nu weer de kleinschalige projec-
ten aan de beurt. Elk project moet gericht zijn op de uitvoering. De 
aanmeldingsperiode sluit 12 maart 2012. Het voordrachtformulier en 
het protocol zijn op te vragen bij Streekhuis De Peel, via de website 
(www.streekhuisdepeel.nl) of telefonisch via nummer 0493-387450.

Zondag 22 april 2012
De Peeldag wordt samen met het Weidegangfeest gehouden rondom 
de Brabantse Kluis in Aarle-Rixtel. Vorig jaar kwamen ruim zevendui-
zend bezoekers genieten van het platteland, het was een druk be-
zochte dag tussen de koeien! De Peeldag vindt plaats op zondag 22 
april. Het is een ideale dag om iedereen die betrokken is bij of geïnte-
resseerd is in de plattelandsontwikkeling van De Peel met elkaar in 
contact te brengen.

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
De Peeltrofee gaat jaarlijks naar een organisatie of persoon, die zich 
inzet voor plattelandsontwikkeling in De Peel. Op tal van plaatsen 
komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, 
blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duur-
zame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi 
en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uit-

voering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particu-
lieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn 
zij verenigd in de reconstructiecommissie De Peel.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 23/01/2012 N-HZ-2012-0019 Eikenlaan 28 Uitbreiden bestaande  
    garage  

Deze aanvraag ligt ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvraag kan geen be-
zwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omgevingsver-
gunning is verleend.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager: Heilig Kruisgilde voor het organiseren van kofferbak-

verkopen op 15 april 2012 en 23 september 2012 op het terrein 
aan het Lankveld 10;

•	 Aanvrager: Heilig Kruisgilde voor het organiseren van een gildedag 
van het district Noord kring Kempenland op zondag 19 augustus 
2012 op het terrein aan Lankveld 10;

•	 Aanvrager: HSV ’t Pluimke voor het organiseren van jeugdviswed-
strijden op 21 mei 2012, 11 juni 2012, 24 juni 2012 en 1 juli 2012 
op de gemeentelijke waterpartij bij W.C. Kernkwartier.

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

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

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend- 
besluit     datum 

25/01/ N-HZ-2011- Hoge Brake 62 Bouw Intern verbouwen 25/01/
2012  0158   RO winkelcentrum 2012
   Sloop Kernkwartier   

27/01/ N-HZ-2011- Jacob Catsstraat Bouw Verbouwen 27/01/
2012  0168  2-4 RO winkelpand tot 2012
   Sloop tandartspraktijk   

30/01/ N-HZ-2012- Soeterbeekseweg Kap Kappen van 30/01/ 
2012  0007    10 bomen 2012 
 
30/01/ N-HZ-2012- Tomakker Kap Kappen van 1 30/01/ 
2012  0008    boom bij openbare  2012 
    begraafplaats   

30/01/ N-HZ-2012- Gerwenseweg Kap Kappen van 4 30/01/ 
2012 0009   bomen 2012 
 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan de heer W. van de Berkmortel zijn toestemming en vergunning 

verleend voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van 
vis tijdens carnaval in de periode van 17 tot en met 21 februari 2012 
aan het Park t.h.v. de kiosk (verzenddatum 25 januari 2012);

•	 aan de heer J. Meijers is een ontheffing verleend voor het aanleg-

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

UITNODIGING

INSTALLATIE BURGEMEESTER HOUBEN

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

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

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

U BENT VAN HARTE WELKOM! 



  

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.ToT ziens bij

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 3 eN 4 feb.: 

erwtensoepgroenten, 1/2 kilo ..........1.49
Paprika stoplicht, per zak .....................1.89
Vleestomaten, hele kilo ...........................1.49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 6 februari:

boerenkool, panklaar, per zak .............1.49
DiNSDag 7 februari:

Wokgroenten, 1/2 kilo ................................0.99
WOeNSDag 8 februari:

rodekool, panklaar, hele kilo ................0.99
DONDerDag 9 februari:

Spinazie gewassen, per zak ...............1.49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

gehele Week VaN 3 t/m 9 feb.:
minneola’s, 8 stuks .......................................1.99
rode boskoop appels, 2 kilo .............1.49
Jonagold, 2 kilo ................................................1.49
kidneybonen salade, 250 gram  .....1.49
Perssinaasappels, 12 stuks ...1,99

“GRATIS Shopper”
Bij besteding v.a. € 15,-
4 Gepaneerde
Schnitzels ....................5,50
Pomodoro Haasje 
100 gram.................................................2,10 
100 gr. Gebraden Varkensrollade
100 gr. Leverkaas, samen ...............2,95
Hertenbiefstuk 
100 gram ..................................................3,25
Quiche Lorraine
“Bladerdeeg met ham-kaas-ui en ei”
per stuk.....................................................1,50
Carpaccio Misto
100 gram .................................................2,10

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

SPecial

tOPPer!!

kOOPJe

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Brood van de maand: Februari

Tarwe Hoeve brood
Lekker luchtig tarwe brood, heerlijk gebakken in onze 
authentieke vloeroven. Zo hoord brood te smaken!!!

Nieuw: 
Mokkapunt
voor maar

Wij maken ons roggebrood op 
z’n brabants! Zoals brabanders 

het als eeuwen maken!
Nu bij aankoop van 
2 broden, een pakje

roggebrood 

voor maar

€ 1,50

€ 1,00

T 0492 - 661 884

Verkoop nu gesTarT!

plan D’n Hoge suute te Mariahout. prijs: € 321.500 v.o.n.
kleinschalig project van slechts twee woningen waardoor de 

bouw snel kan starten

Twee VrijsTaanD gescHakelDe woningen 

www.HeuVel.nl wÉrkT Voor u

Hoofdstraat 155 - 5706 al  Helmond - info@heuvel.nl

Actie geldig van 3 t/m 9 februari:

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

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

ULTIEME

HOUTLOOK *vraag naar de voorwaarden

GRATIS EXTRA DIK HR++ GLAS*

KUNSTSTOF KOZIJNEN

OPEN DAGEN
3 EN 4 FEBRUARI

VAN 10.00 - 16.00 UUR

Rond de Linde op internet:
 www.ronddelinde.nl 



Wat de klok slaat!?

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Bouillonsalade
100 gram ......................................................................................................................129

Gebr. Fricando en Leverkaas
Samen...............................................................................................................................295

Pomodoro Haasje
“Special”, 100 gram ....................................................................................210

Beierse Bratwurst 
4 voor ................................................................................................................................500

Gepaneerde Schnitzels
4 voor ................................................................................................................................550

DEZE WEEK:

4 Kalkoenschnitzels
voor ........................................................................................................................600

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

wij gAAN 2012 SpETTEREND bEgiNNEN

ACTiE: 
NU 25% KORTiNg

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

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

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

Likeur 43
Nu met longdrinkglazen

70cl … €14,75
Teachers

Schotse whisky
70cl … €11,50

Hartevelt
Jonge jenever

100cl … €10,95
Esbjaerg

Vodka
100cl … €12,50

Acties geldig tot en met 23 februari

Kijk voor meer occasions op

www.beterrijden.nl
Audi A3 2.0FSi ProLine Navi Climatic, 2006, 

van € 14.500,- voor € 13.440,-

Ford Fusion 1.6 16v Futura-Plus Climatic, 2008, 
van € 12.500,- voor € 11.750,-

Mini Cooper 1.6i Red Chili NAVI CLIMATIC, 2007, 
van € 14.900,- voor € 13.745,-

Opel Vectra GTS 1.8 140PK Sport Navigatie Climatic, 
2006, van € 10.750,- voor € 9.845,-

Renault Grand Scenic 1.6 Expression-comfort 
7 persoons, 2005, van € 8.500,- voor € 7.700,-

Seat Altea 1.9TDi Automaat Stylance PDC Climatic, 
2007, van € 13.750,- voor € 12.695,-

Ford Mondeo Wagon 1.8 16v Platinum NAVI PDC 
ECC, 2007, van € 12.500,- voor € 11.445,-

Mitusbishi Grandis 2.4i Insport 7-persoons Luxe 
uitvoering, 2007, van € 12.950,- voor € 11.940,-

Opel Vectra Station 1.8i 140PK Comfort, 2007,
van € 10.950,- voor € 9.950,-

Renault Laguna 2.0 Automaat Tech-Road Navigatie 
ECC, 2006, van € 9.950,- voor € 8.945,-

Seat Leon 1.6 Stylance PDC Cruise 17 inch, 2006, 
van € 11.500,- voor € 10.595,-

Fiat Bravo 5drs 1.4i 16v Corporate Climatic, 2009, 
van € 11.950,- voor € 10.940,-

Honda Insight 1.3i HYBRID Automaat Climatic, 
2010, van € 14.750,- voor € 13.795,-

Opel Astra GTC 1.6 Edition Panorama 18 inch,
2008, van € 13.850,- voor € 12.695,-

Peugeot 407 Sedan 2.0i XT-Premium PDC Climatic, 
2007, van € 10.950,- voor € 9.945,-

Saab 9-3 Sport Estate 1.8i 123PK Business PDC 
Climatic, 2007, van € 11.950,- voor € 10.940,-

Opel Meriva 1.6i 16V Enjoy ZEER COMPLEET, 2006, 
van € 8.950,- voor € 7.899,-

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

Maandmenu februari € 17,-
(voor 2 of 3 personen)

•	 Kip	Kerrie
•	 Babi	Pangang
•	 Foe	Yong	Hai
•	 Indisch	rundvlees
•	 6	st	Chun	Kun	Loempia
•	 Kroepoek
•	 Bami,	Nasi	of	Pandanrijst

Tuihu Hu & Shuli Hu
Park 45 - 5671 GB Nuenen

040 - 283 37 74

www.tongah-nuenen.nl

OPENINGSTIJDEN:
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Chinees Indisch Restaurant
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Succes in strijd tegen 
ladingdieven
  
Justitie heeft in 2011 succes geboekt in de strijd tegen ladingdieven. Het 
speciale projectteam Ladingdiefstallen van de Bovenregionale Recherche 
Zuid Nederland heeft het afgelopen jaar maar liefst 40 arrestaties verricht. 
Dat waren er in 2010 nog 10. 

De Nuenense kunstenaars boden de heer W. Ligtvoet  een fraai 
geschilderd paneel aan, voorstellend allerlei typische Nuenense objecten.

Politie Brabant Zuid-Oost 
presenteert jaarcijfers 2011
Bij de politie in Zuidoost-Brabant zijn in 2011 minder meldingen van inci-
denten binnengekomen dan het jaar ervoor. Het aantal aangiften en het 
aantal gepleegde misdrijven gingen wel omhoog ten opzichte van 2010. Het 
oplossingspercentage daalde licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2011 van 
het Politiekorps Brabant Zuid-Oost.

Minister geeft aftrap voor 
praktijkproef met 300 slimme 
voertuigen
 
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft afgelopen 
maandag  op de AutomotiveCampusNL in Helmond de aftrap gegeven voor 
de praktijkproef Smart in-car van NXP Semiconductors. Doel van de proef 
is de verkeersdoorstroming en –veiligheid  te verbeteren. 

Mr. Olav Beckers de Landelijk Coördi-
nerend Officier van Justitie Trans-
portcriminaliteit maakt dat onlangs in 
het magazine van TVM verzekerin-
gen, TVM Actueel, bekend.
 
Olav Beckers: "In 2011 zijn we begon-
nen met snelle interventieteams en je 
ziet dat we in vergelijk met voorgaan-
de jaren fors meer verdachten hebben 
aangehouden. Er zijn verschillende 
groeperingen die in ieder geval een tik 
hebben gehad. Van een aantal groepe-
ringen hebben we gezien dat die in een 
vaste samenstelling opereerden en die 
hebben we naar mijn gevoel allemaal 
aangehouden. En bij een aantal groe-
peringen hebben we in ieder geval de 
kern eruit gehaald, waardoor het hart 

van de groep eruit is." Verder kondigt 
mr. Olav Beckers aan dat de politie 
meer aandacht gaat besteden aan be-
drijven die hun preventie in orde 
hebben."In dat kader hebben wij in sa-
menwerking met TLN, EVO, TAPA en 
OM een top vijf preventieve maatre-
gelen opgesteld. Op het moment dat 
die top 5 goedgekeurd wordt, gaan wij 
in ieder geval vanuit politie en OM 
aankondigen dat ondernemers die de 
top vijf als standaard gebruiken in ie-
der geval voorrang krijgen. Dit voor-
jaar zou al hel duidelijk kunnen zijn 
dat degene die de zaak op orde heeft 
voorrang krijgt bij een probleem. Be-
drijven kunnen zelf heel veel doen om 
diefstal en fraude te voorkomen en wij 
spreken ze daar op aan."  

In Brainport regio Eindhoven gaan de 
komende tijd zo’n 300 wagens van Ci-
batax en ANWB wegenwacht de weg 
op met slimme technologie aan boord. 
De wagens zijn aangesloten op een in-
telligent verkeersnetwerk waarmee 
bestuurders specifieke rijadviezen 
kunnen krijgen, bijvoorbeeld bij glad-
heid op de wegen. De technische gege-
vens van de voertuigen, zoals snelheid 
en gebruik van remmen en ruitenwis-
sers, kunnen ook gebruikt worden 
voor het verbeteren van de verkeers-
informatie over de actuele conditie 
van de wegen.

De proef Smart in-car is een samen-
werking van NXP met IBM Neder-
land, Beijer Automotive, NOKIA, 
TASS, Technische Universiteit Eind-
hoven, TNO, ANWB, Cibatax, KPN 
en Rijkswaterstaat. De praktijkproef is 
onderdeel van Brabant in-car II, een 
subsidieprogramma van het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu, de 
provincie Noord-Brabant en het Sa-
menwerkingsverband Regio Eindho-
ven (SRE). In het programma worden 
verschillende innovatieve in-car tech-
nieken getest. De minister verwacht 
veel van de toepassing van Intelligente 
Transport Systemen om de bereik-
baarheid te verbeteren en files te ver-
minderen. “We willen met Intelligente 
Transport Systemen de stap van klein 
naar groot maken: van kleinere proef-
locaties tot een landelijke uitrol van 
kansrijke projecten. De beide syste-
men die in Brainport regio Eindhoven 
worden uitgetest, zijn prachtinnova-
ties. Ze tonen hoe we met slimme 
technieken vlotter, veiliger, schoner en 
comfortabeler van A naar B kunnen 
reizen.” 

Beter Benutten 
De inzet van Intelligente Transport 
Systemen (ITS) is onderdeel van het 
programma ‘Beter Benutten’, waarmee 
het Rijk samen met de economisch 

belangrijkste regio’s in Nederland de 
files op de drukste knelpunten met 20 
procent wil terugdringen. De minister 
heeft met de Brabantse gedeputeerde 
Van Heugten en de CEO van NXP, de 
heer Penning de Vries, het startsein 
gegeven voor de uitvoering van de 
maatregelen in Brabant. Het Brabant-
se maatregelenpakket bestaat uit een 
combinatie van slimme technieken 
(ITS), verknopen van netwerken, mo-
biliteitsmanagement/het nieuwe wer-
ken, verkeersmanagement en infra-
structurele maatregelen. 

Voor het totale pakket is ruim 72 mil-
joen euro gereserveerd. De regionale 
overheden en het bedrijfsleven dragen 
ruim 31 miljoen euro bij. Het ministe-
rie investeert ruim 41 miljoen euro.

In deze regio werden net geen 55.000 
misdrijven gepleegd, een kleine 300 
meer dan in 2010. Hiervan loste de po-
litie er bijna 13.000 op en daarmee ligt 
het oplossingspercentage op 23,4. Het 
aantal binnengekomen aangiften steeg 
met een kleine 1500 tot ongeveer 
59.000. Het aantal daadwerkelijke mel-
dingen van incidenten kwam uit op bij-
na 185.000. Dat zijn er bijna 3600 min-
der dan in 2010.

De politieregio Brabant Zuid-Oost 
scoorde redelijk tot goed in het oplos-
sen van de zogenoemde 'high impact-
criminaliteit'. Dat zijn de misdrijven die 
veel impact hebben op de slachtoffers. 
Het gaat daarbij om woninginbraak 
(oplossingspercentage van alle aangif-
ten: 6,8), bedreiging (67,3%), mishande-
ling (71,0%), openlijk geweld (60,3%), 
straatroof (24,6%) en overvallen 
(35,5%). 

Stijgers en dalers
Het aantal regionale aangiften van wo-
ninginbraken steeg gering, met 87 tot 
4.357. Er werden ongeveer 300 meer 
(brom)fietsen gestolen (in totaal 6.252) 
en zo'n 200 meer mensen werden 
slachtoffer van zakkenrollerij (1.628 in 
totaal). Er werden 94 overvallen ge-
pleegd, tegen 85 in 2010.

Daar staan dalingen tegenover van het 
aantal inbraken in bedrijven (van 1.974 
naar 1.938), vernielingen (van 6.499 
naar 6.158), autodiefstallen (van 1.035 
naar 901) en inbraken in auto's (van 
5.212 naar 4.412). 

Slachtoffers
Vorig jaar kwamen in deze regio zes 
mensen door een (vermoedelijk) mis-
drijf om het leven. Het jaar ervoor waren 

dat er vier. In het verkeer kwamen 46 
mensen om het leven, tegen 32 in 2010. 
Ook in 2011 stond contact met de bur-
ger hoog op de agenda. Korpschef Si-
mone Steendijk: "We willen de inwo-
ners van deze regio rechtstreeks 
betrekken bij het politiewerk. Dat doen 
we onder meer door het sturen van 
SMS-Alert-berichten, via de diverse 
weblogs die onze collega's bijhouden en 
middels de twitterende buurtbrigadiers 
en woninginbraakteams. Begin 2012 is 
in onze regio ook Burgernet ingevoerd. 
Wij kunnen het immers niet alleen en 
hebben de hulp van de burgers hard no-
dig. Daarom hebben we vorig jaar ook 
een app voor smartphones en tablets 
ontwikkeld: de Politie BOS-app. Dat 
hebben we samen gedaan met de ge-
meenten Best, Oirschot en Son en 
Breugel. We waren daarmee het eerste 
korps in ons land die met een eigen app 
kwam", aldus de korpschef.

De winnaar van de onlangs gehou-
den talentenjacht Singing to the Top, 
de 19  jarige Felix Meyers, verzorgde 
enkele nummers met eigen gitaarbe-
geleiding tijdens de afscheidsbijeen-
komst van de burgemeester.

 Singing  
to the Top De Ecolamp houdt de lucht 

schoon en allergievrij
De Ecolamp is een revolutionair apparaat dat de lucht schoon en allergievrij  
houdt. Een innovatief product dat uitgerust is met Philips UV-C techniek. 
Deze techniek zorgt voor het onschadelijk maken van bacteriën, pollen, 
virussen en schimmels in de lucht. Besmettingen en allergieën krijgen op 
deze manier nauwelijks kans bij mens en dier. 

De werking van de Ecolamp
De Ecolamp mag best uniek worden 
genoemd. Buiten de moderne en 
fraaie vormgeving zijn alle materialen 
van een zeer hoogwaardige kwaliteit. 
De HEPA filter haalt uit de aangezo-
gen lucht het zware vuil zoals 
pollen,stof en huidschilfers. Het houdt 
99,9% van alle deeltjes groter dan 0,3 
millimeter tegen. Vervolgens gaat de 
gefilterde lucht door een pijp langs de 
Philips UV-C lamp en daar worden 
uiteindelijk alle virussen, schimmels 
en bacteriën onschadelijk gemaakt. 
Deze techniek is beproeft en bewezen. 

Reeds vele jaren wordt het veelvuldig 
gebruikt in o.a. laboratoria en in ope-
ratiekamers van ziekenhuizen. Het is 
de speciale combinatie van de HEPA 
filter en de Philips UV-C lamp die de 
Ecolamp onderscheidt van alle andere 
zuiveringsapparatuur. Deze beproefde 

techniek is nu ook beschikbaar voor 
de mensen thuis. 

Ecolamp voor mens en dier
Het effect van de Ecolamp is voor de 
meeste gebruikers uitermate positief. 
Het product is een betrouwbare op-
lossing bij allergieën veroorzaakt door 
bijvoorbeeld huisstofmijt en door 
honden, katten, vogels of andere huis-
dieren. Een effectieve bijdrage levert 
de Ecolamp ook in de strijd tegen 
overdraagbare ziektes onder dieren 
zelf. Veel fokkers, dierenasielen en 
dierenpensions maken gebruik van de 
Ecolamp om op een preventieve ma-
nier de dieren en henzelf gezond te 
houden.
Na jarenlang onderzoek en uitvoerige 
testperiodes is nu de Ecolamp Animal 
Care voor iedereen verkrijgbaar. Al-
tranet heeft het distributierecht in de 
Benelux. De prijs bedraagt € 199,95.

Zing us mee in 
Lieshout
Op zondag, 12 februari, is het feest! 
De tent bij het Dorpshuis, die al 
klaar staat voor carnaval wordt 
gevuld met de “Rooise Dommel-
klanken” en zal het toneel zijn van 
gezellige meezing muziek. 

De Rooise Dommelklanken  is een 
mannenkoor uit Sint-Oedenrode, dat 
graag optreedt in een gezellige omge-
ving. Wat is de bedoeling?

Vanaf half drie ’s middags bent u wel-
kom in de tent. Het zal er warm zijn en 
gezellig. De Rooise Dommelklanken 
gaan dan zingen (allemaal liedjes die u 
kent) en het is de bedoeling dat u alle-
maal meezingt. U kunt niet zingen? 
Geeft niks. Het is geen songfestival. 
Als het gezellig is kan iedereen zingen! 
Ketelbinkie, de heilsoldaat, de woon-
boot, mijn wieggie was: al deze songs 
zullen de revue passeren. Doe gewoon 
mee. Tenor of bas, sopraan of alt: u 
doet mee. Op de goede toon af juist 
niet: het maakt niet uit. Het enige wat 
men wil is, dat u naar huis gaat met 
het gevoel, dat u zich lekker uitgeleefd 
hebt. Dat is toch heerlijk in deze kou-
de tijd! En een goede voorbereiding op 
carnaval.

Er wordt gestreefd om de middag lang 
te laten duren, maar het is nog niet he-
lemaal duidelijk of er ook nog een aan-
tal liederentafels komen. Die zouden 
dan, in afwisseling met de Dommel-
klanken hun liederen ten gehore kun-
nen brengen. Maar beloofd is beloofd 
vanaf half drie, tot rond de klok van 
vijf uur, zal de gezelligheid hoogtij vie-
ren. 

Kom dus naar de tent aan de Groten-
hof. U betaalt € 6,- entree en zoals u 
weet, voelt u zich gauw thuis in het 
Dorpshuis en in dit geval in de tent!

Reserveren hoeft niet: er is plaats ge-
noeg. Wilt u toch zeker weten dat u 
erin kunt: u mag bellen voor een 
kaartje met 0499-422878.

Graag tot zondag, 12 februari.

Nieuwe interactieve website: 
HetNatuurstation.nl
HetNatuurstation.nl  wordt dé online verzamelplek voor al het educatieve 
aanbod op het gebied van natuur, milieu, techniek en gezondheid in de 
regio Zuidoost-Brabant. De lancering van deze interactieve website staat 
gepland voor de maand januari 2012. 

HetNatuurstation.nl wordt mogelijk 
gemaakt door de 21 SRE-gemeenten, 
via het Regionaal Milieu Werkpro-
gramma. De gemeenten blijven na-
tuur en milieu educatie   belangrijk 
vinden voor het onderwijs in de regio 
Zuidoost-Brabant. Daarom willen zij 
de vindbaarheid van het diverse aan-
bod voor het onderwijs verbeteren in 
de regio.

Op HetNatuurstation.nl kunnen do-
centen, begeleiders, leidsters   uit o.a. 
het basisonderwijs,   voortgezet on-
derwijs en buitenschoolse opvang te-
recht voor tips en inspiratie. Op een   
aantrekkelijke wijze kan gezocht wor-
den   naar activiteiten, onderwerpen 
en lespakketten op het gebied van na-
tuur, milieu, techniek en gezondheid. 
HetNatuurstation.nl is laagdrempelig, 
gebruiksvriendelijk en nodigt uit tot 

interactie. Zo is er een “Erop uit”-
kaart van de regio waarop overzichte-
lijk te zien is waar welke activiteiten 
worden aangeboden. Bezoekers van 
de website kunnen ook een beoorde-
ling achterlaten. 
 
Meer informatie:
Voor vragen, suggesties en het aan-
melden van activiteiten, onderwerpen 
en lespakketten kunt u contact opne-
men met Nancy Zijdenbos via T: 040 
259 44 85; M: 06 12201260 of info@
hetnatuurstation.nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders



VINCENT VAN GOGHSTRAAT 13, NUENEN
TEL.: 040-284 01 93   WWW.WENDYSJEANSSHOP.NL

wENdy
nu 20% 
extra korting

op de al afgeprijsde artikelen

Berkenbos 6 • 5672 AK Nuenen • tel. 040-2831200 • fax 040-2836055
E-mail: drij.mes@iae.nl • Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk
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Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

ACUPUNCTUUR:  moet je erin geloven?
In mijn praktijk behandel ik veel mensen die eerder te horen kregen: “u 
moet met uw klacht leren leven”. Begrijpelijkerwijs vinden mensen dat las-
tig. Daarom gaan ze op zoek naar “iets wat misschien helpt”. Zo komen 
mensen vaak bij een acupunctuurarts terecht.

Inderdaad kan acupunctuur uitstekend werken bij pijnen, ontstekingen en chro-
nische aandoeningen. Ik behandel bijvoorbeeld veel mensen met migraine, 
hoofdpijn, reuma, artrose, allergieën, rug-, nek- en schouderklachten. Zij heb-
ben daar vaak veel baat bij. Ook behandel ik mensen tegen hun slapeloosheid, 
stress, burn-out en tal van psychische aandoeningen als depressieve klachten en 
angsten. Meestal boeken we goede resultaten.

Hoe werk ik? Bij de eerste afspraak voer ik een gesprek van ruim een uur met de 
patiënt. Ook onderzoek ik de patiënt zorgvuldig. Altijd doe ik een “second opin-
ion” op de reguliere manier. Die vul ik aan met diagnose-methoden uit de tradi-
tionele Chinese geneeskunde. 
Vervolgens informeer ik de patiënt over alle behandelmogelijkheden. Daarna 
start de behandeling. Iedere patiënt behandel ik met bij díe persoon en diens 
klachten passende acupunctuurvormen. Ik gebruik combinaties van klassieke, 
moderne, laser-, neuro-, elektro-, ooracupunctuur en ortho-manuele technie-
ken. 
Overigens werkt acupunctuur ook in combinatie met  reguliere medicijnen. Dus 
als stoppen of afbouwen van medicatie voor iemand onverantwoord is, doet 
acupunctuur toch zijn werk.
Doet acupunctuur pijn? Patiënten zijn verbaasd dat de behandelingen pijnloos 
én plezierig zijn. De meeste mensen soezen lekker weg op het verwarmde be-
handelbed. Ik gebruik maar enkele naaldjes en ze zijn minuscuul klein. Veel 
kleiner dan bijvoorbeeld injectienaalden. 
Is acupunctuur veilig? Een voordeel van acupunctuur is ook dat het nauwelijks 
bijwerkingen geeft. Verder gebruik ik alleen steriele wegwerpnaaldjes.
Bij de buren: in het basispakket. De laatste jaren zijn er wetenschappelijke onder-
zoeken naar de effecten van acupunctuur verschenen in medische vakbladen. 
Op basis hiervan hebben Duitse zorgverzekeraars acupunctuur voor rug-
klachten, knieklachten en hoofdpijn in hun basispakket opgenomen. In Zwitser-
land is besloten om therapieën als acupunctuur vanaf 2012 weer te vergoeden 
uit het basispakket. In Engeland zitten voor mensen met lage rugpijn sinds kort 
tien acupunctuurbehandelingen in het basispakket. 

Hoe werkt acupunctuur? Studies tonen aan dat acupunctuur werkt via ons         
zenuwstelsel. Acupunctuur blijkt de bloeddoorstroming in onze hersenen te 
stimuleren. Daarnaast blijkt acupunctuur ons lijf te stimuleren om lichaamsei-
gen pijnstillers, hormonen en ontstekingremmers aan te maken. Dat verklaart 
de pijnstillende, ontstekingsremmende en rustgevende effecten. 

Je hoeft dus niet in acupunctuur te geloven: het doet zijn werk vaak heel goed.

Blaaskapellen-
festival 
Nederwetten
Op 19 februari organiseert CV de 
Wetters wederom een grandioos 
Carnavalesk blaaskapellenfestival. 
Dit evenement vindt plaats in Palaz-
zo di Bartoli (feesttent naast de 
kerk) te Nederwetten.

Vele regionale blaaskapellen zullen 
hieraan deelnemen, met o.a. P.I.A.S., 
VTOP, Veullewait, Toeterij Envee, 
Blusserruk (allen uit Eindhoven), De 
Wettertetters uit Nederwetten, Vier-
kant Rond uit Nuenen, Fiesta Servessa 
uit Berkel en Schot.
Aanvang 20.00 uur, prijsuitreiking 
24.00 uur met afsluitend de Grande 
Finale. De toegang is gratis. Voor het 
volledige carnavalsprogramma www.
dewetters.nl. Kerstrooszondag op de 

Walburg
Op de eerste tuindag van de Walburg in 2012 krijgen de winterbloeiers de 
aandacht die ze verdienen: 19 februari Kerstrooszondag. 
Sierlijke kerstrozen (Helleborus hybr.) 
in een groot aantal variaties van vorm 
en kleur, elegante sneeuwklokjes (Ga-
lanthus nivalis, Leucojum vernum, L. 
aestivum), cyclamen coum en boter-
gele winterakoniet (Eranthis hyema-
lis) zijn de onmiskenbare voorbodes 
van de lente. Als de winter zich de ko-
mende weken niet alsnog van een on-
genadig koude kant laat zien, staan ze 
in februari volop in bloei. In de Helle-
boruskas staat in ieder geval een grote 
voorraad klaar om elders definitief 
wortel te schieten. Ze zijn met groot-
ste zorg opgekweekt tot sterke en ge-
zonde planten. Als de verzorging vra-
gen oproept, is daar meestal wel een 
oplossing voor. Vragen staat vrij op 
deze inloopzondag en de toegang is 
gratis. 

Om deze winterse tuindag nog meer 
kleur te geven zijn er enkele bijzonde-
re gasten uitgenodigd: Glasatelier 
www.lichtinzicht-glas.nl uit Veldho-
ven exposeert objecten van glas-in-
lood voor de buitenruimte. En natuur-
lijk staan de Heer van de Wijnen en de 
Dames van de Koffie klaar met (war-
me) lekkernijen.

CARNAVALARIA

’AFTELLEN’.

Lieve lezer
Ik, Frits Dijkman, ben gearriveerd 
in de huidige eeuw!!
Waar was je de afgelopen 12 jaren 
dan?, zult u denken…Welnu, ge-
woon achter mijn door oliestook 
aangedreven laptopje, wanhopig 
trachtend de ins en outs van Office 
2003 te doorgronden…
Tegenwoordig I-en (spreek uit: ai-
en) we (Pluralis Majestatus…) ons 
door het leven, de telefoon heet 
tegenwoordig I-foon, een I-pet is 
het zelfde ding maar dan zonder 
dat je er mee kunt bellen en een 
stuk groter en daar is nu dan de I-
mèk bijgekomen, een handigheidje 
zo groot als een fikse televisie met 
een staartloze muis en een toet-
senbordje zo dik als een ouderwet-
se zakdoek…Op wonderlijke wijze 
communiceert dat ook nog met 
elkaar, een foto op de I-foon ligt 
zonder veel bemoeienis keurig uit-
geprint thuis op me te wachten en 
eventuele hersenspinsels ingetikt 
op de I-pet staan even later “for 
further reference” braaf op de i-
mèk… Wordfeut (weurtfjoet…) 
heeft het ouderwetse Scrabble ver-
vangen en is uitstekend vanaf de 
wc te spel(l)en…De hele dag(en 
nacht…) staat dat spul aan, is mijn 
Facebook up-to-date en kan ik u 
vertellen of het over vijf minuten 
gaat regenen of niet… Het leven is 
mooi…Toch?
Helaas…Waar er vroeger een ver-
heugende hoeveelheid shagbuilen 
en andere rookwaren op de toog 
lagen moet ik nu mijn vaasje pils 
hooghouden boven een blinkende 
collectie Smartphones…Twitter je 
je buurman en de rest van de 
wereld even dat je gaat plassen, 
lees je van je Facebook “vrienden” 
waar het gezellig zou zijn en hou je 
het thuisfront (de “I-ballandchain” 
en bij een latertje de “I-aiai”…) op 
de hoogte met leugenachtige be-
loftes over de vertrektijd…
Mooier?...I-vind van niet…
Laten we daarom het laatste heer-
lijk analoge feest, carnaval,  dit jaar 
eens ouderwets gaan vieren…Het 
feest is daar waar de (analoge!!) 
blaasmuziek klinkt...En we zetten 
niks op Facebook, want in Amster-
dam hoeven ze wat mij betreft niet 
te weten dat wij het hier (wel...) 
leuk hebben...We dweilen van 
kroeg naar kroeg en we zien wel 
hoe laat het wordt…

I-groet U...Frits     

Tentoonstelling 
55 jaar Dwèrsklippels verhuist
Na de laatste pronkzitting op 4 februari verhuist de tentoonstelling 55 jaar 
Dwèrsklippels van het Rabobankplein in Het Klooster naar De Akkers. 

In De Akkers wonen immers nog veel Dwèrsklippels van het eerste uur. Voor 
hen zal het een feest van herkenning zijn: even terug in vroeger sferen.  De ten-
toonstelling zal daar tot en met de carnavalsdagen te bezichtigen zijn. Ook dege-
nen die hem in Het Klooster gemist hebben, zijn in De Akkers bijzonder welkom. 
Na de carnaval gaan alle foto’s, uniformen en snuisterijen weer terug naar het 
Dwèrsklippelsarchief en wie weet wanneer ze dan weer ooit te zien zijn. Bij het 
66-jarig bestaan wellicht?

Opening van de tentoonstelling in Het Klooster door de Jeugd Prins, 
de grote Prins en de Senaat.

De Prins gaat 
op ziekenbezoek
Prins CreHansa met zijn adjudan-
ten Vertier en Vermaak brengen tij-
dens de carnavalsdagen ook een 
bezoek aan onze medebewoners, 
die door hun ziekte of handicap, 
niet deel kunnen nemen aan de car-
navals-acitiviteiten. Dit bezoek gaat 
gepaard met een kleine attentie.

Ook brengt een afgevaardigde van de 
Prins op maandagochtend een bezoek 
aan het huiskamerproject van het 
Steunpunt. Deze komt dan op de kof-
fie en brengt taart mee.
Adres opgeven voor 12 februari 2012 
op tel.nr.: 2831564 of middels een 
emailbericht naar ht.van.nunen@het-
net.nl.

Carnaval 
voor senioren in Gerwen
Ieder jaar organiseert Carnavalsvereniging De Narre-Kappen een gezellige 
middag voor de 55-plussers in Gerwen. Op zaterdag 11 februari a.s. om 
13.00 uur worden alle senioren verwacht in de gezellige feesttent op het 
Heuvelplein te Gerwen, waar de koffie met vlaai voor iedereen klaarstaat.
Onder het genot van een glaasje 
brengt u de middag door met o.a. het 
kienspel waarmee ook dit jaar weer 
leuke prijzen te winnen zijn. U kunt 

genieten van de dansmariekes en er 
wordt gezorgd voor enkele (muzikale) 
optredens. Ook dit jaar is er de verkie-
zing van Gerwense senior van het jaar. 
Iemand met een toegevoegde waarde 
met betrekking tot het leefklimaat 
voor senioren zal de versierselen in 
ontvangst mogen nemen. Om 16.30 
uur wordt de middag afgesloten met 
de traditionele koffietafel.

Prins Metal, adjudant Road en natuur-
lijk het Jeugdtrio en hun gevolg zullen 
op deze gezellige middag niet ontbre-
ken. Alle Gerwense 55-plussers zijn 
van harte welkom. Uiteraard is deel-
name aan deze middag geheel gratis. 
Als u geen vervoer heeft of slecht ter 
been bent, hoeft dat geen reden te zijn 
om thuis te blijven. Neem dan even 
contact op met Toon van Zeeland, te-
lefoonnummer 040-2840068, en er 
wordt voor vervoer gezorgd.

Zaterdag 28 januari. Het is vier uur en het laatste uur is ingegaan. Om vijf uur 
gaat de deur bij Pierre en Helga definitief op slot. Terwijl de laatste klanten 
langs de schappen schuiven en nog een beetje rondneuzen tussen het speelgoed, 
wordt het achter in de zaak steeds drukker en gezelliger met vrienden, beken-
den en medeondernemers van Winkeliersvereniging Parkhof Parkstraat. Aan 
alles komt een einde, roept Pierre als hij met een biertje in de hand de volgende 
bekende begroet. Maar aan de speciaal voor deze namiddag opgebouwde bar 
zal het die avond ongetwijfeld nog een poosje druk blijven.
Vorig jaar stopte Monique Geven met haar bloemenwinkel en dit jaar stopt 
Schellens speelgoed. En zo zijn er dan binnen een jaar twee winkels in de Park-
straat verdwenen. Maar het Kernkwartier in Nuenen Zuid kreeg er een nieuwe 
ondernemer bij: de Action opende daar haar deuren.

Bijzondere reünie
van De Lindespelers
Als afsluiting van het 35-jarig jubileum van De Lindespelers vond zaterdag 
21 januari jl. een bijzondere reünie plaats. Veel oud-leden vanuit alle delen 
van ons land vonden hun weg naar Het Klooster. Zij werden getrakteerd op 
een perfect georganiseerde avond. In een mooie voorstelling met foto’s, 
filmfragmenten en toneelspel werd een prachtig beeld geschetst van 35 jaar 
Nuenens toneel.

Uiteraard werd er door leden en oud-
leden veel bijgekletst en herinnerin-
gen opgehaald. Maar ook werd er al-
weer vooruitgeblikt op een mooi, 
nieuw toneelseizoen.

In september van dit jaar brengen de 
Lindespelers het succesvolle, hilari-
sche stuk “Amateurs” ten tonele. Om 
in november weer te zorgen voor een 
bijzondere avond met de komische 
thriller “Acht vrouwen”. Beide stukken 
in Theater Het Klooster. Amateurs: 
21, 22 en 23 september 2012. Acht 
vrouwen: 9, 10 en 11 november 2012.

De komende jaren wil de vereniging 
de continuïteit in mooi toneel blijven 
waarborgen. Daarom is er plaats voor 
nieuw talent. Is uw interesse gewekt 

in misschien een keer meespelen of 
bijvoorbeeld mee te werken aan de-
cors, kom dan eens kijken op een 
dinsdagavond bij de repetities. U kunt 
zich daarvoor aanmelden bij pdirne@
lindespelers.nl. Zie voor meer infor-
matie: www.lindespelers.nl    

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders

Kienen in Lieshout
Op 3 februari kienen met de Katholie-
ke Vrouwenvereniging in Het Dorps-
huis aan de Grotenhof in Lieshout. De 
avond begint om 20.00 uur en de zaal 
is vanaf 19.00 open. Iedereen is van 
harte welkom. Bij een grote opkomst 
wordt er een extra ronde gekiend.

Kienen met de
Vrouwen
Vereniging
Dinsdag 7 februari a.s. is het kienen op 
het Pleincollege in Nuenen, georgani-
seerd door VrouwenVereniging Nue-
nen-Gerwen. Aanvang: 20.00 uur.  
Ook niet leden zijn welkom.



bij Jan Linders

Streek
weken

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

www.janlinders.nl
Acties zijn geldig t/m zondag 5 februari 2012

Elke dag opnieuw vindt u 

de mooiste producten uit 

onze streek in de schappen 

van Jan Linders:

•  verse groente en fruit 

van regionale telers

•  de lekkerste broden 

en vlaaien van onze 

ambachtelijke bakkers

•  vlees en vleeswaren 

uit de regio

Al deze producten uit de 

streek zijn nu extra voordelig. 

Ook profi teert u tijdens 

de Streek   weken van korting 

op een dagje uit in de streek 

en zijn er streek proeverijen 

in uw Jan Linders supermarkt.
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Streekprijs

Streekprijs
 

2
99

Streekprijs

 

Vlaai
abrikozen, kersen, appel 
of kruimel gele room
voor 10-12 personen
per stuk
5.79   

7
99

Streekprijs

 

Malse 
konijnenbouten
naturel of op 
Limburgse wijze
1000 gram
9.98/11.98   

Jan

Van onze 
Limburgse 
bakker

Geniet dit seizoen 
nog één keer 
van konijn

   

Unox 
soep in zak
alle varianten
570 ml
1.90-2.35
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Verse 
ambachtelijke
rookworst
naturel of mager
250 gram
1.99
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COLOFON
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

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

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

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

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

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

KLUIJTMANS NATUURSTEEN
NATUURSTEEN - GRAFWERKSPECIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

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

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

Kerkberichten

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders

Met menselijke 
  betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000

www.uitvaartzorgnuenen.nl

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

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

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

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten: 
Zaterdag 4 februari, 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, panfluit, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 5 februari, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, peuter- en kleutervie-
ring, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. ten 
Hacken.
Zondag 5 februari, 11.00 uur: Woord 
en communiedienst, volkszang, voor-
ganger Dhr. J. Haan.

Misintenties
Zaterdag 4 februari 18.30 uur: Antoon 
en Miep Geenen-Knapen; Lambert 
van de Kerkhof; Hilde Trum-Smeenge; 
Tiny Steenbekkers; Miet Sanders; Iet 
Gevers-Donkers; Ria van Gerwen-
Tas; Johanna Maria van Grootel-
Daams, (vanwege verjaardag); Over-
leden ouders en kinderen van de 
Donk-Mathijsen.
Zondag 5 februari 09.30 uur: Paula 
Hobbelen-Verhoeckx; Ineke Hilberink. 
Zondag 5 februari 11.00 uur: over-
leden ouders Frans en Riet van de 
Ven-Cleef; Riky de Groof-Joosten; To-
ny Soet; Jan Kuijpers, (vanwege 
sterfdag);  Theo van Lieshout; Jan van 
de Ven;
Henk Bollen; Wim Leers; Pastoor 
Carel Swinkels, (vanwege. verjaardag); 
Maria Sanders; Machiel van Stokkom; 
Wim van Rooij; Jo van Streepen-Jans-

sen; Dorothé van den Reek; Overleden 
ouders Johan Scheepens en Doca 
Scheepens-van Hoof; Truus en Her-
man Campman-Heuijerjans; Lotte 
van Rooij en Leo van Hevelingen; Jan 
van den Broek.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Romy 
van Rooij, Europalaan 108 en Lisa Ho-
geweg, Bart de Ligtstraat 14. Wij 
wensen de families van harte proficiat 
en veel geluk.

De Regenboog Nuenen 
www.pgn-nuenen.nl
 
Taizé-vesper
Op zondag 5 februari om 19.30 uur is 
er in het Van Gogh Kerkje aan de Pa-
penvoort in Nuenen een Taizé vesper. 
Het thema is ‘het goede nieuws’. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 5 februari, 09.30 uur: Woord 
en Communieviering met paro-
chiekoor, voorgangers Leden van de 
Werkgroep.

Misintenties 
Ilse Renders; Fons en Gerarda Ren-
ders-Foolen; Frans van Rooij; Jan 
Schenkels.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 5 februari, 11.00 uur: Woord 

en Communieviering met paro-
chiekoor, voorgangers Leden van de 
Werkgroep.

Misintenties
Ad Raaijmakers; Jan de Louw; Janus 
van de Water (vanwege sterfdag).

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl  

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 2 februari: Maria Licht-
mis, 17.30 uur Lof, 18.30 uur Heilige 
Mis, voorafgegaan door kaarswijding; 
Zaterdag 4 februari: 08.30 uur Heilige 
Mis, uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 5 februari: Zondag Septuag-
esima, 10.30 uur Hoogmis, na de Mis 
Blasiuszegen.
Maandag 6 februari: 18.30 uur Heilige 
Mis, 19.30 uur geloofsverdieping.
Dinsdag 7 februari: 18.30 uur Heilige 
Mis.
Woensdag 8 februari: 07.15 uur Hei-
lige Mis.

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 5 februari is er in het 
Van Gogh Kerkje een Taizé vesper. 
Het thema is ‘het goede nieuws’. 

Het is winter, maar de dagen lengen. 
Op zondagavond, zo aan het begin van 
de nieuwe week nog even op zoek naar 
tijd, rust en ruimte. Ook dit keer klin-
ken tijdens de vesper bekende Taizé-
liederen en zijn er meditatieve mo-
menten. De vesper wordt gehouden in 
het Van Gogh Kerkje aan de Papen-
voort in Nuenen en begint om 19.30 
uur. Voorafgaand is er verstillende pi-
anomuziek.

Uitzendingen 
Lokale Omroep 
Nuenen
Zondag 5 februari start weer een 
nieuwe uitzending Nuenen NU, hier-
in o.a. de volgende onderwerpen:

- Groot onderhoud door Waterschap;
- 40 jarig bestaan De Drijehornick;
- Afscheidstournee burgemeester 

Ligtvoet;
- Jim de Koning : flikken Maastricht;
- Interview nieuwe burgemeester;
- Deel 2 Biografie van een dorp.

Op donderdag 2 februari zal de speci-
ale raadsvergadering m.b.t. de instal-
latie van burgemeester Houben live 
uitgezonden worden. Aanvangstijd 
15.30 uur.

Lokale Omroep Nuenen, TV Groep, 
040-2835384, www.omroepnuenen.nl

Brede Brabantse steun voor 
Kempische Heideschapen 
Schapenhouders, vleesgroothandel, gemeentes, terreinbeheerders en 
waterschap gaan zich samen inzetten voor het behoud van het Kempische 
Heideschaap. Een overeenkomst daarover tussen de twaalf betrokken par-
tijen werd woensdag 25 januari ondertekend tijdens de door de provincie 
Noord–Brabant georganiseerde Beursvloer Biodiversiteit.
De verschillende partijen hebben af-
gesproken zich in te zetten voor be-
houd en versterking van dit zeldzame 
landbouwhuisdier het Kempische 
Heideschaap, door dit schaap meer in 
te zetten voor het beheer van de Bra-
bantse natuur en het Brabantse land-
schap en door het lamsvlees in de re-
gio als herkenbaar en onderscheidend 
streekproduct te vermarkten onder 
het merk ‘Kempen Lam’.
 
Zo hebben Staatsbosbeheer, Water-
schap de Dommel en de gemeentes 
Heeze–Leende, Someren en Boxtel bij 
de ondertekening beloofd om een 
(groter) deel van hun terreinen door 
kuddes met Kempische Heideschapen 
te laten onderhouden. 
Zij gaan het Heideschaap ook meer 
onder de aandacht brengen van het 
publiek door het ontwikkelen van re-
creatieve activiteiten. De samenwer-
kende schapenhouders, Stichting het 
Kempische Heideschaap, Stichting 
Schaapskudde Liempde en Schapen-
held, zeggen toe dat ze hun schapen en 

lammeren volgens de productievoor-
waarden van Slow Food gaan houden; 
het Kempische Heideschaap is name-
lijk een door Slow Food erkend ‘Presi-
dium’.

Vleesgroothandel Hems BV uit Neter-
sel gaat ervoor zorgen dat de lamme-
ren onder het merk Kempen Lam her-
kenbaar bij diverse slagerijen in de 
regio verkrijgbaar zijn. Een eerste pi-
lot in december waarbij 25 lammeren 
via diverse slagers zijn verkocht, was 
een succes. De slagers waren erg te-
vreden over de kwaliteit en eigen 
smaak van het lamsvlees. In maart is 
een tweede proef gepland en vanaf de 
vroege zomer moet het Kempen Lam 
continue verkrijgbaar zijn. 

Initiatiefnemers van deze Groene Af-
spraak zijn het Stamboek het Kempi-
sche Heideschaap en het Slow Food 
Presidium het Kempische Heide-
schaap met ondersteuning van de 
Stuurgroep Landbouw Innovatie Bra-
bant (LIB).

Kopje koffie

Terwijl het buiten sneeuwt, vult de kamer zich met de geur van verse koffie. 
Heerlijke, vloeibare cafeïne. Zelf drink ik mijn koffie het liefst uit een mok met 
flink wat melk. Een ‘tas’ koffie zei ons oma altijd, als we op de koffie gingen. Ook 
al zo’n typische uitdrukking: op de koffie gaan. 
 Goede gelegenheden om koffie te drinken zijn bij het lezen van de 
krant, tijdens het televisiekijken, onder het werk, ergens in een café of bij een 
ontmoeting. Die kan zakelijk zijn of (op) bezoek bij familie en vrienden. En dan 
de stand van zaken doornemen, nieuwtjes uitwisselen. En natuurlijk iets lek-
kers erbij. Een gebakje, wat chocolade of (peper)koek. Behalve het smakelijk 
genot van koffie is het vooral het ritueel van het zetten, inschenken, suiker en 
of melk erbij, roeren, voorzichtig drinken. Het is bijna meditatie.
 Nu ga ik zelf op de koffie bij mijn ouders die inmiddels opa en oma 
zijn. Zoals we vroeger op zondagmiddag bij hun ouders, mijn opa en oma, op 
de koffie gingen.
 Als ik aan mijn tweede tas koffie zit, sneeuwt het nog steeds.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Het Kempische Heideschaap wordt meer zichtbaar in het Brabantse landschap.

Wat kan een Osteopaat 
voor u betekenen?
Osteopaat en Nuenenaar Adri Raaijmakers is al zes jaar een begrip in Nue-
nen. Adri Raaijmakers werkt als osteopaat in zijn praktijk aan de Wever-
straat 16 in Nuenen. Toch merkt Adri dat het voor veel mensen nog ondui-
delijk is wat een osteopaat voor je kan betekenen. 

Om hier meer duidelijkheid over te 
geven is hij in de maand februari, 
vriend van Health City. Dat wil zeggen 
dat Adri op donderdagavond 9 febru-
ari en dinsdagavond 14 februari 10 
minuten gesprekken zal voeren met 
geïnteresseerden om te bespreken wat 
osteopathie voor u kan betekenen. U 
kunt zich hiervoor inschrijven bij de 
balie van Health City. Verder zal hij 
daar foldermateriaal neer leggen om u 
nog beter te informeren wat een          
osteopaat allemaal doet. Uitgebreide 
informatie is ook te vinden op www.
raaijmakers-ostepathie.nl 

Adri heeft naar aanleiding van zijn ja-
renlange ervaring als voetballer een sa-
menwerkingsovereenkomst gesloten 
met Sportlab.com zodat hij zijn kunde 
als osteopaat en voetballer kan combi-
neren. Sportlab.com is een organisatie 
die professionele voetballers in binnen 
en buitenland op osteopatische wijze 
behandelen. Naar de toekomst toe zul-
len steeds meer sporters op amateuris-
tische dan wel professionele basis van 
dit sportlab gebruik maken. 
Uiteraard kan osteopathie ook baat 
hebben bij niet sporters en bent u van 
harte welkom op zijn praktijk aan We-
verstraat 16 in Nuenen. Adri is te be-
reiken op tel. 06-55713664 of 040-
2913907.

Osteopaat Adri Raaijmakers.

Reumafonds zoekt 
collectanten 
 
Wilt u zich inzetten voor de reumabe-
strijding in Nuenen, Gerwen of Ne-
derwetten  en hebt u daarvoor een 
paar uur per jaar beschikbaar? Word 
collectant of medeorganisator voor de 
collecteweek van het Reumafonds van 
12 t/m 17 maart 2012.  Bel voor meer 
informatie met José Heber,  coördina-
tor van het Fonds in onze regio, op 06 
22 29 01 98 of landelijk 020-589 64 71. 
U kunt ook een mail sturen naar: j.he-
ber@reumafonds.nl



Voeding met gezond verstand

Broccoli
1 kilo. 3,49

Dikke frites
9/9 mm
2,5 kilo. 4,49

Tilapia let
1 kilo. 7,95

Frikandel 
20 stuks. 6,25

Spareribs
1 kilo. 9,95

Stoofvlees
500 gram. 4,25

www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051

Spaarkaartaanbieding:
GRATIS BAMIROL MET SATÉSAUS
Schaal 4 stuks, tegen inlevering van 10 spaarpunten

 w
w

w
.a

d
co

m
m

u
n
ic

at
ie

.n
l 
• 

A
an

b
ie

d
in

g
en

 a
lle

en
 g

el
d
ig

 i
n
 d

e 
va

n
 R

ij
si

n
g
en

 D
ie

p
vr

ie
s 

w
in

ke
ls

 z
o
la

n
g
 d

e 
vo

o
rr

aa
d
 s

tr
ek

t,
V

a
n

 w
o

e
n

sd
a
g

 1
 f

e
b

r.
 t

/
m

 d
in

sd
a
g

 7
 f

e
b

r.
 2

0
1

2
. 

Pr
ij
ze

n
 i
n
 e

u
ro

’s
. 

Pr
ij
sw

ij
zi

g
in

g
en

 e
n
 z

et
fo

u
te

n
 v

o
o
rb

eh
o
u
d
en

.

Nu 2 zakken voor

1,99

5,992,99 4,99

7,992,99 3,29

Stoofvleeskroket 
schaal 5 stuks van 3,50

Gehaktstaaf
schaal 4 stuks van 3,39

Krokante frikandel
schaal 4 stuks van 3,19

2,49
per schaal

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Speciale 
Carnavalsaanbieding

T-shirts en Truien met eigen tekst
T-shirts  € 10 p/stuk Truien € 15 p/stuk

Ook het adres voor bedrukte kielen
overalls en werkjassen

een Beestachtig 
carnaval

alle teksten mogelijk

geen minimale afname
diverse kleuren

Open DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen Dag
school voor 
praktijkonderwijs

Voor meer informatie: 
www.praktijkschooleindhoven.info
Amundsenlaan 6
5623 PV  Eindhoven
tel: 040 - 245 07 78

08-02-2012
van 16.00 - 19.00 uur

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

DE NIEUWSTE MODE VOOR DE BRUIDEGOM

BRUIDEGOMWEKEN
Donderdag 26 januari t/m zaterdag 11 februari

UIDEGOMMMM

TIJDENS DE BRUIDEGOM WEKEN KRIJGT U

€100KORTING OP EENTROUWKOSTUUM *

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

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

Nuenen   |   Parkhof 5   |   Tel 040 283 10 23   |   www.moosdijk.com

Onze boekhandel is uitgebreid met een
unieke collectie internationale uitgaven

over bijzondere onderwerpen.
Kom eens kijken naar al dit moois

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

snellen
stucadoorswerk
Met 25 jaar ervaring   
zijn wij gespecialiseerd in  
binnen- en buitenwerk
Voor vrijblijvende prijsopgave
06 - 13 12 81 69
Jos Snellen
Olivierlaan 17, Eindhoven

Rond de Linde 
op internet:

www.ronddelinde.nl
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Collecteweek  
Hersenstichting 
gaat van start
Op maandag 6 februari a.s. gaan in 
heel Nederland 14.000 enthousiaste 
collectanten op pad om geld in te za-
melen voor mensen met een hersen-
aandoening. Ieder jaar krijgen zo’n 
130.000 Nederlanders een hersenziek-
te zoals dementie of Parkinson. Nog 
eens 100.000 Nederlanders lopen her-
senletsel op, door een ongeluk, her-
seninfarct of bijvoorbeeld een hersen-
bloeding. 

Nog steeds ontbreekt de kennis om 
deze hersenaandoeningen beter be-
handelbaar en geneesbaar te maken. 
Daarom wil de Hersenstichting méér 
wetenschappelijk onderzoek mogelijk 
maken. Middels een mediacampagne 
roept de Hersenstichting het publiek 
op om de collectant niet in de kou te 
laten staan. Giften zijn ook welkom op 
gironummer 860 t.n.v. Hersenstich-
ting Nederland, Den Haag. www.her-
senstichting.nl

Station Charlotte: 
Curly Ice
Zaterdag 4 februari treedt Curly Ice 
op in Station Charlotte. Curly Ice is 
een jonge dynamische band uit Eind-
hoven en omgeving, ze hebben al 
meer dan 100 shows gedaan door heel 
Nederland en zelfs in het buitenland. 
Ze hebben al een goede naam opge-
bouwd in de slechts twee en een half 
jaar dat de groep bestaat. Zoals het 
een jonge band betaamt, zijn ze ook te 
volgen op hun Myspace, Facebook en 
Hyves. Ze weten hoe ze een goede 
strakke show moeten neerzetten en 
een goede indruk bij het publiek moe-
ten achterlaten. De band bestaat uit 
Xavier Elbersen (19), Bas Huijbens 
(20), Koen Ederveen (20) en Tim Joos-
ten (19).
 
Station Charlotte vindt u aan de 
Sportlaan 12 in Nuenen. Het optre-
den begint rond 21.00 uur. 
Zie ook www.stationcharlotte.nl,
www.myspace.com/curlyice,
www.facebook.com/curlyice,
www.youtube.com/curlyicen. 

Abrupt weggerukt uit ons midden  
maar alles draait voort.
Je blijft in ons hart daar waar je hoort!

In alle rust is overleden onze lieve mama, oma en overgrootmoeder

Nellie Sanders
lieve vrouw van

Jo Dresen †
 9 december 1931                                                 † 30 januari 2012

Kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Zorgcentrum de Pannehoeve
Jan van Goyenlaan 1, kamer 319
5702 BA  Helmond

De plechtige uitvaartdienst voor Nellie wordt gehouden op vrijdag  
3 februari om 10.30 uur in de H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen, 
waarna we haar te ruste leggen bij ons pap op het parochiekerkhof.

Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang van de dienst gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren.

Geef om vrijheid

Collecte van Amnesty 
International
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2012 voor de 
tiende keer een landelijke collecte. Deze vindt plaats van 12 tot en met 18 
februari 2012. Dit jaar gaan ongeveer 25.000 collectanten in heel Nederland 
de deuren langs om steun te vragen voor het werk van Amnesty. 

Op tal van plaatsen in de wereld is vrij-
heid niet vanzelfsprekend en is onder-
drukking aan de orde van de dag. Am-
nesty International spant zich al 50 
jaar in om een eind te maken aan men-
senrechtenschendingen. Het werk van 
Amnesty International blijft echter 
nog steeds hard nodig. 

Amnesty is een onafhankelijke en on-

D66 blij met concrete stappen 
naar een duurzaam Nuenen
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week D66.

In het huidige klimaat van crisis en 
doemdenken zou je bijna vergeten dat 
er ook positieve ontwikkelingen zijn. 
D66 zet daarom de spotlight op een 
paar concrete stappen die zijn gezet 
op weg naar een energieneutraal en 
afvalloos Nuenen. 
Het opwekken van duurzame energie 
is één van de speerpunten in de nota 
Duurzaamheid die 1 juni 2011 is aan-
genomen. Afgelopen jaar is in het ka-
der van Energierijk Nuenen onder-
zocht of het mogelijk is om biomassa 
tot biogas te verwerken  met de bio-
gasinstallatie bij Gulbergen. Momen-
teel haalt deze installatie alleen nog 
gas uit de afvalberg maar dit is eindig. 
Volgens het onderzoek is het een reële 
optie om in de toekomst biogas te 
gaan winnen uit koeienpoep van loka-
le agrariërs en slib van het Water-
schap. Binnen een aantal jaar zouden 
4000 tot 8000 woningen van deze 
duurzame energie kunnen worden 
voorzien! 
Een ander doel in de nota is energie 
besparen op de openbare verlichting. 
Met het aannemen van het beheer- en 
beleidsplan Verlichting is nu geregeld 
dat  energieverslindende SOX verlich-
ting op uitvalswegen wordt vervangen 
door energiebesparende LED verlich-

ting. Ook bij herinrichting van wijken 
wordt SOX door LED vervangen. Het 
geld dat hiermee wordt bespaard, 
wordt vervolgens weer geïnvesteerd in 
het vervangen van de rest van de oude 
verlichting. Binnen tien jaar - en waar-
schijnlijk eerder – is Nuenen helemaal 
duurzaam verlicht.

Dit is echt een voorbeeld van hoe D66 
het graag regelt: geld dat wordt ver-
diend met duurzame oplossingen op-
nieuw investeren in duurzame oplos-
singen. Zo behouden we duurzame en 
innovatie oplossingen en geven we 
niet toe aan korte termijn denken. 
Ook bij de nieuwe wijk Nuenen-West 
wordt vooruit gedacht. Als toekomsti-
ge bewoner kan je kiezen voor zonne-
energie, warmte/koude opslag of de 
‘gewone’ energievoorziening omdat 
de verschillende opties worden aange-
boden. 
En tot slot hebben wij begrepen dat 
binnen een aantal maanden de eerste 
elektrische auto’s van de gemeente 
Nuenen door de straten rijden. 
D66 Nuenen houdt u graag op de 
hoogte van de duurzame ontwikkelin-
gen in Nuenen. Namens D66 Nuenen, 
Anne Peters en Willemijn van Werk-
um   www. d66nuenen.nl

Stress: Als je het 
maar weet!
Op donderdag 9 februari verzorgt Ig-
nanke Verbakel,  arbeids- en organisa-
tiepsycholoog van “In-outsight coa-
ching” een lezing over dit thema.  
De avond wordt georganiseerd door 
de Werkgroep Gezondheidsvoorlich-
ting  van het Wit-Gele Kruis Lieshout-
Mariahout i.s.m. de Katholieke Vrou-
wenorganisatie Lieshout. 

Ignanke Verbakel vertelt hoe je de 
symptomen kunt herkennen in je li-
chaam, ze vertelt over je denken en je 
gevoelens en ze geeft je tips om deze 
herkenning om  te zetten in bruikbare 
handelingen die jou kunnen helpen in 
stresssituaties. Donderdag  9 februari 
- 20.00 uur - zaal De Koekoek in Lies-
hout. De avond is ook gratis toeganke-
lijk voor vrouwen die geen lid zijn van 
de KVL.

Wordfeud
Door Elwien Bibbe

Mijn eerste spelletje speelde ik tegen titanium81. Een beetje een struggle 
was het wel. Omdat ik nog niet over een i-pad of equivalent daarvan beschik, 
zit ik op de pc en dat gaat traag. Totdat mijn android emulator er eindelijk 
is, en de knoppen ook allemaal werken, heb ik de afwasmachine uitgeruimd 
en ook nog wat andere zaken afgehandeld.

Voor wie het nog niet weet, wordfeud 
is een scrabble variant die voorname-
lijk gespeeld wordt door smartfone 
bezitters. Ze zitten in de trein en bij de 
baas op de wc en leggen zo af en toe 
een woordje. (Wi-Fi verbinding- kost 
niks extra)

Titanium maakt mij wegwijs. Want bij 
het spelletje zit ook een chatfunctie. Ik 
ken Titanium overigens niet. Hij is 
mijn random toegewezen opponent, 
want ik weet nog niet wie van mijn 
facebookvrienden ook spelen.

Als je opgegroeid bent met scrabble, 
dan ben je gewend aan bepaalde com-
binaties van letters op je speelbordje, 
het domein ligt vast, maar bij Word-
feud kan alles. En niet alleen bij de let-
tercombinaties. Ook bij de toegestane 

te leggen woorden. Titanium legt YES, 
en ik val bijna om, dus NO mag ook. 
En EH en YO en QAT, een q-woord 
zonder u en ik verzin PUSSE. Ik moet 
helemaal uit mijn scrabble comfortzo-
ne… Gewoon proberen, chat Titani-
um. Inmiddels speel ik ook met Eelke, 
want je mag 72 uur doen over 1 zet! 
(en dat is héél lang wachten) en die 

Zes tips ter voorkoming van 
een gladde stoep
 
De winter is deze week pas begonnen. Het vriest en er valt fijne sneeuw, niet 
alleen op de sloten en meren, maar ook op de stoep. In het kader van de 
zorgplicht en de mogelijke aansprakelijkheid voor ongevallen door glad-
heid op de stoep, is het van belang dat de Nederlandse consument weet wat 
er van hem of haar wordt verwacht. 
Met een strenge winter op komst, 
doen consumenten er goed aan om 
strooizout in huis te hebben. Hoe 
voorkomt u nu dat u of misschien de 
buren straks zelf uitglijden? Onder-
staand enkele  tips.
Strooi ongeveer vier uur voorafgaand 
aan gladheid of sneeuwval.
Veeg uw stoep na sneeuwval zo spoe-
dig mogelijk schoon. Platgetrapte 
sneeuw kan bijzonder glad worden.
Strooizout gelijkmatig verdelen op 
plekken waarover gelopen of gereden 
wordt: één handje (circa 20 gram) per 
vierkante meter.
Strooi niet in de buurt van uw gazon 
of border; dit voorkomt plant- of gras-
sterfte.

Was na het strooien altijd uw handen. 
Strooizout bevat een kleine hoeveel-
heid giftige stof, dus houd strooizout 
weg van kleine kinderen. Uiteraard is 
strooizout niet geschikt voor con-
sumptie!  Groot oppervlak, gebruik 
een strooiwagen

Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 0492-523271
Open van 9.30-18.00 uur. 

Daar komt u voor naar Stiphout!

    

Allerlaatste 
kans.

Daar komt u 
zeker voor naar 

Stiphout.
Totale winter-         

collectie voor echte 
meeneemprijzen,

jassen - pullovers - 
vesten - pantalons - 

rokken - blouses enz.
50% - 60% - 70% 

korting

legt AM. AM? Ik geloof mijn ogen 
niet! Am is een toevoeging in verven! 
Klinkt verontschuldigend! (Ook met 
Eelke chat ik) 
Mijn spelletje met Titanium verlies ik 
met precies 1 punt: 408 om 409 na 24 
uur! ( Hij woont in Badhoevedorp, 
weet ik nu, en hij weet nu dat ik in        
Nuenen woon)

Inmiddels speel ik tegen een aantal 
random opponents tegelijk en een be-
kende van een paar straten verderop. 
Als ik binnenwandel, vraagt ze waar-
om ik nog niet heb gezet. En ik kijk 
naar ons spelletje, ze heeft geen klin-
kers (haha), op een razendsnelle i-pad! 
Ik moet er ook een kopen. Wordfeud. 
Verslavend, hoezo? Spelen in Nuejnes 
dialect is nog niet mogelijk. 

partijdige organisatie. Voor onderzoe-
ken en acties ontvangt de organisatie 
geen geld van overheden of van poli-
tieke groeperingen. Bijdragen van le-
den en giften, zoals tijdens de collecte, 
maken het werk van Amnesty blijvend 
mogelijk. 

Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ 
maakt Amnesty International duide-
lijk dat schendingen van mensenrech-
ten wereldwijd nog altijd plaatsvin-
den. Amnesty doorbreekt de stilte, 
geeft slachtoffers een stem en roept op 
tot wereldwijde naleving van de men-
senrechten.

Politieberichten
Politie Geldrop-Mierlo-Nuenen scoort hoog in aantal Halt-verwijzingen
De politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen heeft vorig jaar 79 zaken aangele-
verd aan Halt Oost-Brabant terwijl 56 zaken was afgesproken. De afdeling 
scoort daarmee (procentueel) het beste resultaat van alle achttien afdelingen in 
de politieregio.

De afdeling GMN besteedt veel aandacht aan jeugd. Tijdens briefings en interne 
communicatiedagen staat dit onderwerp hoog op de agenda. Volgens netwerk-
inspecteur Peter de Vries, tevens themaverantwoordelijke jeugd binnen de af-
deling, betekent het resultaat niet dat de jeugdproblematiek in Geldrop-Mierlo-
Nuenen hoger is dan in andere gemeenten: “Door de aandacht die wij er voor 
hebben, zit het onderwerp mogelijk wat meer tussen de oren van de politiemen-
sen in deze afdeling. Daardoor reageren ze wellicht alerter op zaken die jonge-
ren betreffen, met de Halt-verwijzingen tot gevolg. Wij hebben zeker niet het 
idee dat de jeugd hier meer problemen veroorzaakt dan elders in de regio”, aldus 
De Vries.

Lieshout: Automobilist wordt gered door alerte burgers uit brandende auto
Een 22-jarige automobilist uit Beek en Donk is zaterdagochtend 28 januari rond 
1.45 uur op de Hoofakker door twee alerte mensen uit zijn brandende auto ge-
red. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De poli-
tie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en komt graag in contact 
met getuigen.
De auto is op de Hoofakker in Lieshout tegen een boom tot stilstand gekomen 
en in brand geraakt. Een taxichauffeur (37-jarige man uit Eindhoven) met pas-
sagier (42-jarige man uit Gemert) reden op die weg, zagen de brandende auto, 
zijn gestopt en hebben de bestuurder uit zijn benarde positie bevrijd. Het slacht-
offer is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht en ligt op de intensive 
care.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren en of er mogelijk nog een ander voertuig bij be-
trokken is, is op dit moment niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de 
toedracht van dit ongeval en roept mensen op zich te melden als zij informatie 
hebben. Zij kunnen contact opnemen met de politie van Laarbeek via 0900-
8844. Informatie anoniem melden kan door contact op te nemen met Meld 
Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Eindhoven: Snelheidsduivel uit Nuenen raakt rijbewijs en auto kwijt
Surveillerende agenten hebben het rijbewijs ingenomen van een snelheidsdui-
vel die 180 kilometer reed op de Eisenhouwerlaan, daar waar maximaal 70 kilo-
meter per uur is toegestaan. Ook heeft de politie zijn auto in beslag genomen. 
De bestuurder, een 21-jarige man uit Nuenen reed hier zondagochtend 29 janu-
ari en werd rond 4.30 uur aangehouden. Hij raakte behalve zijn rijbewijs ook 
zijn auto kwijt. De auto bleek technisch niet in  orde. Tegen de man wordt een 
proces-verbaal opgemaakt. Dit wordt doorgestuurd naar het Openbaar Minis-
terie.



LINDEBLAADJES BIJ  
vooruItBEtALINg

LINDEBLAADJES

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

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,00 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,00 extra.

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

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

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

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

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

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

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

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

WIJ vErHurEN 
BoxEN voor 

tIJDELIJkE
opSLAg

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

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

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

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

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

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

p r i n t  e n  d r u k

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

  Posters                  Flyers          Visitekaartjes        Canvasprints        Kaarten

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

Boekjes

Briefpapier

Brochures full colour

CAD prints/Bouwtekeningen

Enveloppen

Flyers

Kaarten

Posters & Canvas A3 tot A0

Prints Kleur & Zwartwit

Visitekaartjes

Web to Print artikelen Web to Print 

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

Verkeersschool

Sinds 1955

NIeUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

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

040-2831486

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

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

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

tuINAANLEg en ont-
werp, gazonaanleg: Gras-
zoden of kunstgras, tuin-
beregening, grondwerk. 
www.lapagondatuinen.nl. 
Tel: 06-19702668.

CurSuS BLoEMEN 
SCHILDErEN -10 
lessen, start vrijdag 10 
febr. van 10.00 - 12.00 
uur. Gegeven door Ineke 
van de Burg uit Geldrop. 
CurSuS kLEDINg 
MAkEN -8 lessen, start 
dinsdag 14 febr. van 19.30 - 
21.30 uur. Info: www.volks-
univerisieteit.nl/geldrop of 
tel.nr. 040-2800203. 

Steigerhouten meu-
bels, óók voor binnen. 
www.nijsmeubelnuenen.
nl. Gerwenseweg 19a, 06-
15271155.

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

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

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

ApS tHErApIE NuENEN. 
www.aktravilla.nl.

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

AAnhAng
wAgens

verhuur - verkoop
onderhoud

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

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

kASHMIr - yogA 
Qi kung en Shin tai 
-LESSEN in Nuenen: 
Een combinatie van ont-
spannings- en gezond-
heidsoefeningen. Van 
7 t/m 10 febr. en van 28 
febr. t/m 2 mrt. is er weer 
gelegenheid om een 
proefles te volgen op di. 
+ do. avond en wo. + vr. 
ochtend. Voor informatie / 
inschrijven, kun je contact 
opnemen met Pauline. 
Tel: 040 - 290 68 76, Mail: 
infoos@shiatsutherapie.nl

ZoNDAg 5 fEBruA-
rI CoSMEtICA voor 
BEgINNErS! Over de 
zin van gezonde cosme-
tica. Wat er wel en niet in 
hoort te zitten en werkelijk 
resultaat geeft! Een gezel-
lige en zeer informative 
middag bij INSTITUUT 
ZILVERSCHOON Berg 51   
Nuenen. Aanmelden ge-
wenst   040-2300025 info@
instituutzilverschoon.nl

MorE tHAN SEvEN, 
de winkel met de koe 
RUIMT OP!!! ALLE WIN-
TERSJAALS 50% KOR-
TING! Vrijdag 10.00 - 18.00 
uur, Zaterdag 10.00 - 17.00 
uur. Berg 52a, Nuenen.

onze poets is geëmi-
greerd. We zoeken voor 
4 uur per week een nieuwe, 
die minstens zo goed, ons 
huis in Nederwetten kuist. 
Tel. 06-13692877.

Aangeboden: Huishoude-
lijke hulp. Tel: 06-14689730.

Terkonekti
Praktijk voor

reflexzone therapie

Bij lichamelijke klachten,
psychische klachten, maar

ook bij “vage klachten waarvoor 
geen oorzaak te vinden is.
Loes Karremans

Tel. 040-7870128 Nuenen

www.terkonekti.nl
Gecertificeerd Chinflex 

Professional
(Chinese Reflexologie)

ADVOCATENKANTOOR
SANDERS

al bijna 30 jaar gevestigd in Nuenen 

praktijk voor onder meer
personen- en familierecht (o.m. echtscheiding, 
alimentatie) civiele procedures (zaken-, verbin-
tenissen-, belastingrecht) juridische adviezen

Het Steenen Huys 40, Nuenen
Telefoon 040 - 283 44 25

Meld je nu aan!
Body Shape 40 + groepSleSSen
een gezellige gymgroep onder proffesionele begeleiding

Inhoud van de lessen: •  Warming up
 •  Rek- en strekoefeningen
 •  Body shape / pilates oefeningen

In de Bodyshape les worden verschillende oefeningen ter bevordering 
van kracht lenigheid en conditie gegeven, die alle spieren en gewrichten 
in heel het lichaam trainen om in goede vorm te komen en te blijven.

Vanaf 7 februari iedere dinsdagavond in de gymzaal aan de 
Mgr. Cuijtenlaan in Nuenen.

De lessen bestaan uit 2 groepen:

Groep 1  Groep 2
Voor vrouwen  Voor Mannen
Van 19.45 tot 21.00 uur Van 21.30 tot 22.45 uur
(1 uur bodyshape en het laatste  (3 kwartier bodyshape en
kwartier vrijblijvend een spelactiviteit)  het laatste half uur volleybal)

Bent u geïnteresseerd? 
Voor meer informatie of een gratis proefles bel of mail naar:

Maureen van den Berk
06 - 27 40 37 82 • Maureenvdberk@hotmail.com

BodBod
shape

maureen van den Berk

Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Akkers   ondersteuning warme maaltijden (za+ zo)  op verpleegafdeling van 11.45-14.00 u.
 ondersteuning souper (alle dagen) op verpleegafdeling  van 16.30-18.00 u.
 affiniteit met dementerenden gewenst.
 begeleiding bij sjoel-activiteit (+ halen en brengen v. bewoners) maandagavond van 19.00-21.30 uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Akkers kookclub “ d’n Dwersligger” dinsdag 10.00-13.30 u.
 boodschappen begeleider woensdag 14.00-16.00 u.
 redactielid Huisblad Sam Sam in overleg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Korfbal

Deurne-Nuenen  1-1
Beide teams moesten op Sportpark 
De Kranenmortel genoegen nemen 
met een puntendeling. Thuisploeg 
Deurne begon voortvarend aan de 
streekderby. 

In de tweede minuut gaf Roy Tulmans 
een voorzet vanaf links waarna Rico 
Kuijpers de bal kon binnenschuiven: 
1-0. Zowel Deurne als Nuenen kregen 
vervolgens goede kansen, maar voor 
rust werd niet meer gescoord. 
Na de pauze leek Deurne lange tijd op 
weg naar de zege. De thuisploeg kreeg 
ook kansen, maar ook Nuenen kreeg 
diverse zeer grote kansen, maar onder 
andere Tommy Jacobs en Patrick Phi-
lippart konden het net niet vinden. 
Aan de andere kant werd een kopbal 
van Jeroen van de Kerkhof door de 
Nuenense keeper Dave Voogt gestuit. 
In de blessuretijd schoot Tom Jacobs 
de gasten alsnog verdiend langszij.  

Punten voor NKV 
Afgelopen zaterdag moest NKV vroeg in de ochtend aantreden om een 
belangrijke wedstrijd te spelen tegen Melmac. Deze wedstrijd moest gewon-
nen worden om de 2e plaats te blijven behouden. 

Veldtoertocht Dak van Brabant 
Sportieve fietsers kunnen zondag 12 februari in Nuenen deelnemen aan de 
veldtoertocht Dak van Brabant. Er zijn mooie routes uitgepijld over 25, 40 
en 50 kilometer. 

EMK – Tongelre  3-2
EMK moest in deze inhaalwedstrijd punten behalen om de aansluiting met 
de overige teams niet te verliezen. Geplaagd door blessures en vakantie van 
spelers begon het team aan de wedstrijd. 

Ondanks het vroege tijdtip wist NKV 
de wedstrijd goed te beginnen en 
kwam daardoor meteen op voor-
sprong tegen Melmac. Door een zeer 
aanwezige coach van de tegenstanders 
en het fysieke spel was het voor NKV 
lastig om hun hoofd erbij te houden en 
de voorsprong verder uit te breiden. 
Dit resulteerde in een 2 - 6 ruststand.

In de eerste minuten van de 2e helft 
werd Kirsten Smits erin gebracht en 
zij wist vrijwel direct een prachtige 
goal te scoren. Door in de 2e helft rus-
tig te blijven korfballen en goede aan-
vallen op te zetten wist NKV de voor-
sprong te behouden en daarmee de 

Al direct in de wedstrijd was er een te-
genvaller voor EMK. Na slecht terug 
verdedigen in de 3e minuut kwam 
EMK op een 1-0 achterstand. Enkele 
minuten hierna toonde EMK weer-
baarheid en was het EMK speler Piet 
van Doremalen die zijn inzet van de 
lijn gehaald zag. In de 11e minuut was 
het dezelfde speler die een voorzet van 
Sjef Sanders binnen schoot en daar-
mee de stand op 1-1 bracht. Joey Saa-
sen kreeg hierna nog twee kansen om 
EMK op voorsprong te brengen. Zijn 
eerste kans ging net naast en de twee-
de kans lobde hij over de doelman 
naast het doel. Tongelre zag hierna een 
bal uit een vrije trap op de lat beland-
den. Net voor rust kon EMK speler 
Tom Smids een voorzet van Sjef San-
ders niet in het Tongelre doel schieten. 
Direct na rust was er weer een tegen-
slag voor EMK. Na een misverstand 
tussen doelman Cuppen en Tom 
Smids was het  Tongelre dat op een 1-2 
voorsprong kwam. EMK kwam na een 
aantal wissels echter weer in de wed-
strijd en wisselspeler Ruud Bijsterveld 
wist na goed doorzetten de 2-2 te sco-
ren. Het was echter EMK speler Gilles 
Franse, voor de eerste keer spelend in 
EMK,1 die de slotnoot  opeiste. Na een 

RKSV NUENEN 
Zondag 5 februari
Nuenen 1-Blauw Geel’38 1  ........... 14.30
Nuenen 2-WSC 2  ........................... 12.00
Nuenen 3-Nederwetten 2  ............. 12.00
Nuenen 4-Nieuw Woensel 3  ........ 14.00 
Best Vooruit 6-Nuenen 5  .............. 12.00
Waalre 3-Nuenen 6  ........................ 11.30 
Nuenen 7-Acht 7  ............................ 10.00
Tivoli 6-Nuenen 8  .......................... 12.00
Nuenen 9-Geldrop 11  ................... 10.00
WODAN DA1 - Nuenen DA1  ..... 11.00 
Nuenen DA2-RKVVO DA1  ......... 10.00 

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 5 februari
LSV 1 - Nederwetten 1  .................. 14.30
Nuenen 3 - Nederwetten 2  ........... 12.00
Nederwetten 3 - Unitas’59 9  ........ 10.00
Nederwetten 4 - N. woensel 7 ...... 12.00
Nederw.Da1 - Eindhoven Da2  ..... 10.30

EMK
Zondag 5 februari 
EMK 1 - SCI/GIBO Groep 1   ....... 14.30
EMK 2 - WODAN 2   ..................... 11.30 
Boxtel 7 - EMK 3   ........................... 12.00
EMK 4 - Geldrop/Houta Bouw 6 . 11.30
Best Vooruit 12 - EMK 5   .............. 10.00

NKV KORFBAL
Zondag 5 februari 
NKV 1 - Klimop 1 ........................... 11.50

Het is een tocht voor mountainbikers, 
die tussen 8.30 en 10.00 uur op hun 
fiets stappen bij de NKV-kantine op 
sportpark Wettenseind in Nuenen. 
Desgewenst kunnen de deelnemers 
ook het Dak van Brabant beklimmen 
dat met 60 meter het hoogste punt is 
in de provincie Noord-Brabant. De or-
ganisatie is in handen van Toerclub 
Nuenen en veel deelnemers weten dit 
sportevenement te waarderen. Vooral 
dankzij de gezellige sfeer en goed uit-

gepijlde routes. Er wordt zondag 12 fe-
bruari gestart vanaf het inschrijfpunt 
op sportpark Wettenseind tussen half 
negen en tien uur. Inschrijven kost 
drie euro voor deelnemers met NT-
FU- of KNWU-pasje en voor niet-le-
den een euro extra, dat is inclusief ver-
zorging op de pauzeplaats. 

Voor meer informatie over de veld-
toertocht kan men terecht op de web-
site: www.tcnuenen.nl. 

Mountainbikers in actie op het Dak van Brabant in Nuenen. 
(foto: Cees van Keulen) 

Wijziging 
startplaats WSV
  
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging  is in de maand 
februari de ingang van het EMK ter-
rein aan het Wettenseind. 

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. 
 
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden is niet nodig, men kan zich 
melden op de startlocatie. Voor nade-
re informatie: www.wsvnuenen.dse.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secretari-
aat, joke_wsv@hotmail.com

Subsidie voor 
schoolmaatschappelijk 
werk op Pleincollege Nuenen
Pleincollege Nuenen heeft subsidie ontvangen van de provincie Noord-Bra-
bant om zowel in het jaar 2011 als in 2012 schoolmaatschappelijk werk 
(SMW) in te kunnen zetten. Het gaat om zo’n veertien extra uren per school-
week. 
Al vele jaren heeft PCN de beschik-
king over SMW. In samenwerking met 
de LEV-groep worden de leerlingen 
intensief begeleid op sociaal pedago-
gisch gebied. 
 
Hierdoor zijn er weinig uitvallers op 
PCN. Maar elke leerling die door 
problemen uitvalt en bijvoorbeeld 
verwezen moet worden naar een 
school voor speciaal onderwijs is er 
één te veel. SMW is en blijft daarom 
van groot belang.

Desiree de Greef
Tot nu toe betaalde Pleincollege Nue-
nen het schoolmaatschappelijk werk 
uit eigen middelen. “Noodzakelijk, 
maar ook erg kostbaar”, aldus Toon 
van den Biggelaar van PCN. Door de 
toegekende subsidie kan de komende 
twee jaar een nieuwe medewerkster 
van LEV op Pleincollege Nuenen wor-
den ingezet. Haar naam is Desiree de 
Greef. Ze heeft de nodige ervaring op 
het gebied van SMW en heeft daar-
naast veel kennis van gezinssituaties. 
In september is Desiree al voortvar-
end van start gegaan.
 
Minder instroom Jeugdzorg
Het extra schoolmaatschappelijk werk 
wordt volledig betaald door de pro-

vincie. Het gaat om de regeling ‘Inten-
sivering Lokaal Hulpaanbod Jeugd 
2011 en 2012’. 
De provincie hoopt dat door het ver-
sterken van het gemeentelijk jeug-
dbeleid, de instroom in de jeugdzorg 
zal verminderen

wedstrijd te winnen met een uitslag 
van 10-14. Ondanks het enorme fysie-
ke spel van de tegenstander, wat dank-
zij een goede scheidsrechter resulteer-
de in een gele kaart, heeft NKV zich 
niet van de wijs laten brengen. Hier-
door is NKV weer 2 punten rijker en 
staan ze vast op de 2e plaats. 
Volgende week zondag 5 februari staat 
er voor NKV weer een belangrijke 
wedstrijd op het programma tegen het 
altijd lastige Klimop uit Asten. Deze 
wedstrijd zal thuis worden gespeeld in 
de Hongerman en begint om 11.50 
uur. NKV hoopt veel supporters te 
mogen ontvangen ter aanmoediging 
in eigen huis.

solo van Sjef Sanders schoot hij de bal 
in het Tongelre doel. Een mooie over-
winning voor een als collectief prima 
spelend team.

Mountainbiken

Helaas lukt het maar zelden om van 
een voornemen een succes te maken. 
Diëten zijn niet vol te houden, je hebt 
niemand om mee te gaan bewegen en 
door stress en emoties lukt het niet 
om gewoonten te veranderen. En dat 
is zonde vindt Mirte Peters van Dit-
jaarlukthet.nl want waar een wil is een 
weg! Met het juiste duwtje in de rug 
gaat het je dit jaar wel lukken je doel te 
halen. Een stok achter de deur is pre-
cies wat Ditjaarlukthet.nl voor je kan 
zijn! 
Mirte combineert haar kennis als dië-
tist, Personal Trainer en Motivator om 
je doelstellingen op gebied van voe-
ding en beweging uit te laten komen. 
Zelf heeft Mirte als voornemen om ie-
dere dinsdagochtend te gaan wande-
len en iedereen die mee wil mag mee. 
Tijdens deze wandelingen praat zij 
over voeding en gezondheid. Je bent 
een uur heerlijk buiten in beweging,  
je wordt gemotiveerd om gezond te 
eten en je ontmoet andere mensen. De 
ideale combinatie om aan je voorne-
mens te blijven werken. De kosten zijn 
€ 3,- en je hoeft je niet in te schrijven 
of aan te melden. Een meer persoon-
lijke aanpak kan ook. Mirte maakt 
graag een voedingsadvies dat is afge-
stemd op jouw leven, rekening hou-
dend met je valkuilen en wensen. Sa-
men trainen, een goed gesprek alles is 

Nieuws met zaken
Dit jaar gaat het je lukken
Tien kilo afvallen, meer bewegen of stoppen met roken dat is de top drie van 
goede voornemens die we een maand geleden massaal gemaakt hebben. 

mogelijk. Vind je het leuker om met 
vriendinnen, collega’s, buren of fami-
lie aan de slag te gaan?  Met ditjaar-
lukthet.nl wordt het een gezamenlijk 
succes.
Mirte Peters organiseert  nog meer ac-
tiviteiten zoals, buggywandelingen 
voor ouders, grootouders en de actie-
ve oppas. Maar ook avonden ouder-
wets apenkooien of de zomertijd om-
armen met een zonnegroet staan op 
het programma. Het steeds populair-
der wordende Bootcamp wordt opge-
start in maart. In de buitenlucht oefe-
ningen doen die je spierkracht en 
uithoudingsvermogen trainen. Er 
wordt rekening gehouden met ver-
schillende niveaus en ook voor vrou-
wen is deze bootcamp een uitdagende 
manier van sporten. Je wordt er strak-
ker en slanker van. Kosten voor deze 
activiteiten zijn € 8,- op www.ditjaar-
lukthet.nl staat waar je wanneer moet 
zijn. Er is geen lidmaatschap of in-
schrijving nodig dus kom een keer 
meedoen!
Ben je geïnteresseerd wat Mirte voor 
je kan betekenen? Bel dan naar 06-
30182009 of laat een bericht achter op 
de website www.ditjaarlukthet.nl. 
 Kom dinsdagochtend om 9.00 uur 
naar Broek, waar Lissevoort en Eiken-
laan samenkomen als je mee wil wan-
delen. Vergeet niet: Het gaat je lukken!

IVN
winterwandeling
Op zondag 5 februari gaan gidsen 
van IVN-Nuenen wandelen in na-
tuurgebied de Papenvoortse heide. 
Een unieke manier om de natuur te 
ervaren in de winterse stilte. In dit 
seizoen is goed te zien hoe bomen 
zich voorbereiden op de lente.  
 
De Papenvoortse heide is een gevari-
eerd natuurgebied. Begin 1900 be-
plant met bomen voor de houtpro-
ductie en het vastleggen van stuifzand. 
Dit gebied is uitstekend geschikt voor 
een winterse wandeling langs mooie 
vennen en vele soorten naaldbomen, 
waarin alles wat op ons pad komt    
aandacht krijgt. Goede waterdichte 
schoenen is aan te bevelen. 
Vertrek om 14.00 uur te voet vanaf de 
volkstuinen aan de Papenvoortsedijk 
in Nuenen. Deelname is gratis. Info: 
040-2906123.

www.twitter.com/deronddelinde

Buikdansworkshop
Op dinsdag 7 februari is er een 
buikdansworkshop in Vrouwencen-
trum ‘de Vlinder’. Dus alle vrouwen 
die dit altijd al een keer wilde uit-
proberen, zijn hierbij uitgenodigd 
om op dinsdagochtend van 09.30 - 
11.30 uur mee te doen. 

Trek losse kleding en makkelijke 
schoenen aan. Schrijf je in via vrou-
wencentrum@levgroep.nl (Vermeld 
bij inschrijving naam, adres, postcode, 
telefoonnummer en e-mailadres) Of 
bel naar 040- 283 16 75 en vraag naar 
Loes of Annalou. 

Er zijn maar een beperkt aantal plaat-
sen dus wees er snel bij! Meedoen is 
kosteloos. 

Vrouwencentrum ‘de Vlinder’, Sport-
laan 12 in Nuenen. 

Mirte Peters van Dit Jaar Lukt Het.

Medaille 
voor nieuwe 
zwemmertjes
Net als bij iedere sport is ook bij 
zwemmen je eerste wedstrijd span-
nend. Als je dan bij je eerste wedstrijd 
al met een medaille naar huis gaat, kan 
je dag niet meer stuk. Dit overkwam 
Laura Bogers, Tom van Eijk, Milan 
Meurs en Chris Verhoeven van Z&PV 
Nuenen bij de Speedo wedstrijd afge-
lopen weekend. 



Ga mee naar buiten

Informatie-
avond 

donderdag 
9 februari
20.00 - 21.30 uur

Blixembosch Buiten is de nieuwste buurt aan de rand van 
de populaire wijk Blixembosch in Eindhoven. De buurt is 
nieuw, maar de wijk is al helemaal af. Je vindt hier dus 
al alle voorzieningen die je nodig hebt: winkels, scholen, 
kinderopvang, sportfaciliteiten, een multifunctioneel centrum, 
zorg en veel meer.

Blixembosch Buiten gaat van start!
Er worden hier 430 koopwoningen gebouwd. Veel comfort, lage 

energielasten, weinig onderhoud en geheel naar eigen wensen in te 

delen. Het wordt een kleinschalige, sfeervolle en gevarieerde buurt 

met hofjes, autovrije en -luwe straatjes, groen en water.

Kijk voor meer informatie op blixemboschbuiten.nl en meld je aan 

voor de informatie-avond op 9 februari van 20.00 - 21.30 uur bij VTA 

Blixems Ouverture 2 te Eindhoven.

WoningontwikkelingVrije kavels en CPO

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

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!

 

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

Indonesische maaltijden 
en snacks kunt u nu afhalen bij 

TOKO INDONESIA
Op ons adres: 

Europalaan 116 in Nuenen
Telefonisch bestellen gaat natuurlijk ook op

Telefoonnummer 040 - 287 01 25.

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

Wij hopen u te mogen verwelkomen.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! 

JOS MARTENS & ZN. B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, Mariahout, tel. 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

ACTIE ONDERHOUD
ACTIE ONDERHOUD

tot en met maart 

10% korting op arbeid 

bij het uitvoeren van

 een onderhoudsbeurt.

Meld nu aan via:

www.josmartens.nl

Ga een zorgeloze 
zomer tegemoet!
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Wilt u uw auto van 
3 t/m 12 februari bling bling?

Kom dan deze maand 
uw auto wassen 
bij Esso Nuenen, 

Europalaan 2 Nuenen.
Wij bieden u de Goldwash wasbeurt aan 
t.w.v. € 9,50 voor de prijs van 

€ 5,95.
Profiteer 
hiervan!
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