
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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afwezig
van 24 t/m 28 december

Huisartsen 
J.g.J.M. te Dorsthorst 

J. Kroon en i.R. Steenstra
Info waarneming via telnr. eigen praktijk

Dr. gieles en 
Dr. Ringeling-Bouma

afwezig van
31 december t/m 6 januari

Waarneming hoort u via tel.nr. praktijk.
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0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Let op andere 
aanlevertijden
week 52 en 1

Week 52 verschijnt op 
vrijdag 28 december 2012

Aanleveren tekst en 
advertenties

Ma. 24 december 
vóór 12.00 uur

Week 1 verschijnt op 
donderdag 3 januari 2013

Aanleveren tekst en 
advertenties

Ma. 31 december 
vóór 12.00 uur

Van Gogh-partners 
uit drie landen in 
Nuenen voor 
“Van Gogh Europa”

Wie wordt 
jeugd-
burgemeester 
in 2013

Uitreiking prijzen
van kleurplaten
wedstrijd 
Kernkwartier

Uw kerstwens in 
Rond de Linde 

week 51 in kleur.
Dat kan voor 
€ 20,-* euro

Formaat 6 bij 6 cm *excl. btw

 
Enkele kerstliedjes samen met Nuenense Jill Verhallen

Mark Elbers presenteert eerste CD 
Op 23 december zal van 14.00 tot 17.00 uur in samenwerking met en in staat 
gesteld door cafetaria XL, Gen. Coenderslaan 41 in Eindhoven door Marc Elbers 
zijn eerste cd uitreiking gehouden worden. Tevens zal de Nuenense Jill Verhallen 
die op de CD samen met Marc enkele liedjes zingt, aanwezig zijn. Rob Bijster-
veld en Anna Luna Verschuren zullen eveneens enkele nummers zingen
Een dag later op Kerstavond zal onder sfeervolle omstandigheden de kennisma-
king met de CD voor het Nuenense publiek en fans plaatsvinden bij café René. 
Vanaf 21.00 uur zal Marc Elbers zijn allereerste CD presenteren met daarop ook 
enkele kerstnummers. Van iedere verkochte CD zal een Euro worden afgestaan 
aan een goed doel. Meer info via www.markelbers.nl en m.elbers02@onsnet.nu.

Ontmoetingen, bekentenissen, ontluikende en bijzondere verhalen

Afscheid en nieuw begin
Door Melanie Dumay

Het was ergens in 2004. Net de overstap gemaakt naar zelfstandig onderne-
merschap om samen met mijn man zijn zaak uit te bouwen.  ‘Of ik het leuk 
zou vinden om te gaan schrijven voor Rond de Linde’.  Zo vroeg mij één van 
de uitgevers. Rond de Linde, dé krant van Nuenen? Het bolwerk waarin je 
van veel zaken op de hoogte bent? Ja die ja, zo bevestigde de uitgever. Want 
‘als het niet in Rond de Linde heeft gestaan is het niet gebeurd’ vertelde één 
van de redacteuren toen - nu hoofdredacteur - mij. 

Redactiebolwerk
Dat sprak me wel aan. Met mijn van 
nature aangelegde nieuwsgierigheid 
en natuurlijk de betrokkenheid als 
jonge ondernemer bij het Nuenense;  
argumenten waren er genoeg. Ik zei 
volmondig ja. En zo begon ik, nu bijna 
8 jaar geleden. Toen nog onder leider-
schap van hoofdredacteur Wil Ver-
meulen, samen met collega’s Edwin 
Coolen en Gerrit van Ginkel. De 
laatstgenoemde en ik hebben een, zo-
als je dat noemt, historie. Er was een 
tijd dat Wil Vermeulen afscheid nam 
en ik samen met Edwin en Gerrit het 
redactiebolwerk bestierde. Duidelijke 
en klare taal werd er gesproken, com-
plimenten uitgedeeld, maar ook spel-
denprikken met opbouwende kritiek, 
over en weer.  Ik ga het missen. Met de 
adverteerders, betrokkenen, de uitge-
vers, de internetredactie, de correcto-
ren en  de drukkerij vierden we het 50 
jarig bestaan met een groot feest in 
Het Klooster. En wat gezegd mag wor-
den: De uitgevers van Rond de Linde 
zorgen elk jaar weer uitstekend voor 
hun vrijwilligers. 

Actieve krant
In de loop der jaren is Rond de Linde 
verder gegroeid, uitgebouwd en bezig 
gebleven met kwaliteit. Maar vooral 
bezig gebleven met hetgeen waar het 
om gaat: elke week een krant maken 
voor en door Nuenenaren. En voor het 
redactieteam – dat bestaat uit 6 redac-

teuren-  is het een serieuze aangele-
genheid, elke week weer. En toch zijn 
we altijd zo nuchter om te zeggen:       
op vrijdag wordt er in de krant weer 
vis verpakt. Want zo is het. Het weke-
lijkse nieuws heb ik 8 jaar mogen mee-
maken, de highlights, de bijzondere 
nieuwtjes, de achtergrondverhalen, 
maar ook de minder leuke berichten, 
de verdrietige verhalen en de zorgen 
van Nuenenaren. Of het nu vanuit hun 
persoonlijke visie was of vanuit het al-
gemeen belang van Nuenen: lezers 
waren en zijn bereid om met Rond de 
Linde hun ziel en zaligheid te delen. 
En dat is een groot goed voor Rond de 
Linde. 

Bedankt
Ikzelf ben op persoonlijke titel dank-
baar voor alle mooie momenten, ont-
moetingen, ontluikende en bijzondere 
verhalen die Nuenenaren mij gaven in 
mijn taak als redacteur van Rond de 
Linde. De krant wordt daarmee ge-
voed en gekleurd. En de laatste tijd 
zelfs volledig gekleurd. De krant heeft 
een zeer positieve ontwikkeling door-
gevoerd. Uiteraard ook op scherp ge-
steld door een nieuwkomer in de 

markt. Van dichtbij heb ik het mogen 
proeven, bekijken en mijn bijdrage 
mogen leveren als vrijwilliger van deze 
mooie organisatie. Ik neem afscheid 
van deze voor mij meest bijzondere 
krant in Nuenen, simpelweg omdat 
mijn werk en bestaan in de loop der 
jaren is uitgegroeid en meer tijd vergt. 
Mijn keuze is niet gedreven vanuit het 
hart, maar vanuit de ratio. Tijd speelt 
mij parten gezien mijn drukke be-
staan. Ja, ik ga het missen. 

Pen
Ik ben blij dat ik de pen mag overdra-
gen aan Mariët Jonkhout een meer 
dan perfecte opvolgster met een vlotte 
pen, fijne babbel en bovendien een ge-

zellig mens! Mariët is een geboren en 
getogen Nuenense.  Ze is 47 jaar en 
staat midden in het leven, met een ge-
zin, een baan als communicatie advi-
seur in een ziekenhuis in Tilburg en 
een eigen bedrijf in ISO certificerings-
advies. Daarnaast is ze actief binnen 
een aantal bestuursfuncties, spint        
ze vier keer in de week  en gaat haar 
hart uit naar het verenigingsleven van 
Nuenen. De meesten kennen haar on-
getwijfeld van de carnavalsvereniging.  
“Ik heb heel veel zin om mijn aandacht 
te richten op het schrijven voor Rond 
de Linde, die ik zelf al lees vanaf dat ik 
kon lezen. Het lijkt me erg leuk om 
overal in Nuenen mijn oor te luister te 
leggen en op te schrijven wat mensen 
beweegt en emotioneert. Ik ben erg 
verknocht aan alles wat met Nuenen 
te maken heeft en sta open voor alles. 
Ik hoop dan ook veel mensen te mo-
gen ontmoeten en  hoop ook dat men-
sen mij zullen benaderen als ze iets 
willen delen met ons dorp. Kortom ; ik 
ben er klaar voor.” 

Melanie Dumay

Mariët  Jonkhout.

Levend    
kerstverhaal
Het Levend kerstverhaal in Dorps-
boerderij Weverkeshof staat weer 
voor de deur. Deze belevenis voor jong 
en oud vindt plaats op zaterdag 22 de-
cember van 17.00 tot 20.00 uur. De 
zevende editie van dit levende kerst-
verhaal, dat altijd veel bezoekers trekt, 
belooft ook dit jaar weer een prachtig 
evenement te worden. Iedereen is wel-
kom.



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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Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 05/12/2012 N-HZ-2012-0183 Parkstraat 13A Uitbreiden woning 

Deze aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan geen bezwaarschrift 
worden ingediend. Dat kan pas nadat de omgevingsvergunning is 
verleend.

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
BUITEN BEHANDELING

Soort Datum buiten Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit 
aanvraag  behandeling   Nummer    

Regulier 06/12/2012 N-HZ-2012- Constantijnstraat Wijzigen bestaande  
 0128 59  gevels en voorzien van  
    gevelstucwerk  

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 
 
04/12/ N-HZ-2012- Collse Heide Bouw Oprichten bedrijfshal 05/12/ 
2012 0160  ongenummerd RO met kantoor 2012 
 
een uitgebreide omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
 
05/12/ N-HZ-2011- Gulberg 22 Bouw Plaatsen lijmtank 06/12/ 
2012 0170  Milieu  2012 

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendma-
king (verzenddatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht schriftelijk een beroepschrift indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuurs-
recht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Ook kan bij de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een ver-
zoek worden gedaan een voorlopige voorziening te treffen.

PUBLICATIE
De tweede wijziging van de financiële verordening artikel 212 Gemeen-
tewet.

Op 7 april 2011 heeft de gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a., 
besloten het nieuwe format voor de tussentijdse rapportages vast te 
stellen en deze vier maal per jaar te laten verschijnen 15 werkdagen na 
afloop van elk kwartaal. Dit betekent een tweede wijziging van de fi-
nanciële verordening. Artikel 7 van deze financiële verordening wordt 
vervangen. De financiële verordening wordt aangepast vanwege het 
voorstel van de werkgroep Verbetering Programmabegroting van 
28 februari 2011.

Het besluit tot vaststelling van de tweede wijziging van de financiële 
verordening, treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 ja-
nuari 2011.

Het besluit ligt vanaf heden gedurende vier weken ter inzage in het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 

Nuenen, 13 december 2012

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het 
kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
zijn ontvangen van:
•	 Van der Linden, Papenvoortse Heide 4, Nuenen
•	 Van Zeijl Autoschade, De Huufkes 89f, Nuenen
•	 Esro Vlees BV, De Huufkes 18, Nuenen
•	 B&R Technisch Beheer BV, De Huufkes 62, Nuenen

De meldingen betreft uitsluitend een kennisgeving en liggen ter inzage 
in het gemeentehuis Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Wilt u een 
mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een tele-
fonische afspraak maken met A. Vodegel  (telefoonnr: 040 2594627)

Nuenen, 13 december 2012

varianten die vervolgens in de prullenbak belanden. Speelgoed met 
batterijen of een stekker kan prima gerecycled worden.
Gemeente Nuenen doet ook mee aan de landelijke actie van Wecycle 
en de eerste 100 kinderen die oud elektrisch speelgoed inleveren wor-
den zelfs beloond.  
 
Doe mee!
Tot 20 december kunnen kinderen bij de Milieustraat in Nuenen hun 
oud elektrisch speelgoed inleveren en de eerste 100 kinderen krijgen 
een gratis Wecycle-sleetje kado! Daarnaast krijgen de inzamelaars een 
kanskaart en daarmee maken ze kans op een van de 25 Fletcher fa-
miliebox hotelovernachtingen. Let op: onder de 12 jaar mogen kinde-
ren alleen met begeleiding op de Milieustraat komen. Vergeet uw 
milieupas niet!
Voor actuele openingstijden van de Milieustraat zie www.nuenen.nl.    

Elektrisch afval altijd gratis inleveren
Op de Milieustraat in Nuenen kan elektrisch afval en energiezuinige 
lampen altijd gratis worden ingeleverd. Ook bij de winkels waar je een 
nieuw soortgelijk apparaat koopt, wordt  het oude apparaat gratis 
ingenomen. Stichting Wecycle zorgt voor een goede recycling van 
deze oude apparaten. Voor meer informatie kijk op www.wecycle.nl. 
Samen doen we meer! 

AFVALKALENDER ALLEEN NOG DIGITAAL 

De Gemeente Nuenen heeft een nieuwe digitale afvalkalender. Hierop 
kunt u zien wanneer uw restafval, GFT, plastic, textiel, kerstboom en 
oud papier wordt opgehaald. Op de digitale afvalkalender is ook een 
afvalwijzer opgenomen, met onder andere alles wat u moet weten over 
de milieustraat , de tarieven van het inzamelen maar ook de locaties 
van de glasbakken. Kortom, alles over afval. Voor 2013 ontvangt u 
geen papieren versie meer, de informatie staat alleen nog op internet. 
De afvalkalender kunt u vinden op; www.nuenen.nl/afvalkalender

Wanneer een ophaaldag in uw buurt verandert, krijgt u een brief met 
daarin de wijziging. Bovendien ziet u de wijziging ook meteen terug 
op de digitale afvalkalender. De digitale afvalkalender is persoonlijk; 
u kunt inloggen met uw postcode en huisnummer.

Papieren kalender
Dit jaar ontvingen Nuenenaren voor het laatst een papieren afvalka-
lender. Vanaf januari 2013 is de informatie uitsluitend nog te vinden 
op internet. Hiervoor is gekozen omdat het gebruik van internet al 
jarenlang toeneemt, terwijl het gebruik van papieren media afneemt. 

Meer informatie
Wilt u meer weten, ziet u iets wat niet klopt of heeft u vragen over de 
afvalkalender dan kunt u bellen met het gemeentehuis 040 2631631. 
Heeft u vragen en/ of klachten over de afvalinzameling dan kunt u bellen 
met MIC (milieu informatie centrum) 0800 0230 344. (gratis nummer)  

WERKWIJZE OPSPORINGSAMBTENAREN 
In 2013 verandert de werkwijze van onze opsporingsambtenaren 
(boa’s) bij twee onderwerpen: het niet aanlijnen van honden en het 
fietsen op het trottoir en in het Park. 

Niet aangelijnde honden
Wij krijgen veel overlastmeldingen over hondenpoep en loslopende 
honden. Voorheen kreeg u geen boete als u uw hond niet aangelijnd 
had, maar deze hond dicht bij u liep en u deze hond zichtbaar onder 
controle had. Vanaf 1 januari 2013 wordt voor alle loslopende honden 
een proces-verbaal opgemaakt. De boa’s zullen u tot die tijd waar-
schuwen, als u in de hierboven genoemde categorie valt. Als uw hond 
aangelijnd is raakt deze niet uit uw zicht en zo kunt u beter de uitwerp-
selen van uw hond opruimen. Wij denken dat hierdoor de overlast van 
hondenpoep afneemt. 

Fietsen op het trottoir en in het Park
Fietsen op het trottoir is niet toegestaan. Toch doen veel mensen dit. 
Dit levert gevaar op voor voetgangers. Vooral in het winkelgebied is 
dit gevaarlijk, omdat daar veel voetgangers aanwezig zijn. Vanaf 2013 
waarschuwen de boa’s niet meer voor fietsen op het trottoir. Dit be-
tekent dat u, wanneer u op het trottoir fietst, meteen een boete krijgt. 
Het park is uitsluitend toegankelijk voor voetgangers. Dit staat bij 
alle paden aangegeven. Toch wordt er veel gefietst in het park. Wij 
hebben hierover klachten ontvangen. De boa’s treden daarom in 2013 
vaker op in het park. Bij een overtreding wordt meteen een proces-
verbaal opgemaakt.  

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:

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

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

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Tijdens de kerstperiode zijn er wijzigingen in de openingstijden en de 
bereikbaarheid van het gemeentehuis:
Dinsdag 18 december 2012: 
In verband met de Kerstviering is het gemeentehuis vanaf 12.30 uur 
gesloten. Het gemeentehuis is die middag niet telefonisch bereikbaar.
Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december 2012: 
Het gemeentehuis is de gehele dag gesloten voor publiek en niet tele-
fonisch bereikbaar. 
Maandag 31 december 2012: 
Het gemeentehuis is van 8.30 – 12.30 uur geopend en telefonisch 
bereikbaar. Vanaf 12.30 uur is het gemeentehuis gesloten en niet te-
lefonisch bereikbaar.

WEEKMARKT DECEMBER 2012
Op maandag 24 en 31 december is de weekmarkt van 10.00 uur tot 
15.00 uur. 
Op 17 december komt de Kerstman naar de markt die u graag een 
glaasje glühwein en plakje kerstbrood aanbiedt. 

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 16 december 2012 aangewezen 
als koopzondag voor de bedrijven uit gebied II. Dit wil zeggen alle 
wegen buiten de bebouwde kom van de gemeente Nuenen c.a. Alle 
bedrijven uit gebied II mogen op deze dag geopend zijn.

AFVALVERZAMELING
Weghalen afvalbakken ivm vuurwerk vandalisme
De Gemeente Nuenen gaat in de loop van deze maand de meeste 
afvalbakken tijdelijk verwijderen. Vanaf volgende week starten we in 
het buitengebied, op 21 december de afvalbakken in de wijken en op 
24 december de afvalbakken in het winkelgebied. Op 
2 januari starten we weer het met terugplaatsen van alle afvalbakken. 

Afval aanbieden tijdens vorstperiode
Tijdens de vorstperiode kan het voorkomen dat het afval in uw con-
tainer vastvriest. Als u uw container bij vorst aanbiedt loopt u de kans 
dat er niets of nauwelijks iets uitvalt, terwijl uw container wel geregis-
treerd wordt en u hier dus het volledige tarief voor betaalt. U bent er 
zelf verantwoordelijk voor dat de container volledig wordt leegge-
maakt. Indien dit niet het geval is wordt er niet nagereden door onze 
afvalinzamelaar. Om ook bij vorst uw container te kunnen legen, 
willen wij u graag de volgende adviezen geven:
•	 Leg	een	paar	proppen	krantenpapier	op	de	bodem	van	de	contai-

ner.
•	 Gebruik	geen	papieren	vuilniszakken	en	stamp	het	afval	niet	aan.
•	 Zet	de	container	één	nacht	voor	de	ophaaldag	binnen,	zodat	de	

inhoud kan ontdooien.
•	 Plaats	tussen	de	deksel	en	de	container	een	stokje	om	dichtvriezen	

voorkomen.
•	 Verzamel	GFT-afval	zolang	in	huisvuilzakken	die	u	(zonder	de	zak)	

pas op de ophaaldag in de GFT-container doet.
•	 Steek,	wanneer	u	de	container	aanbiedt,	het	afval	langs	de	wanden	

los met schop of stok.

Nieuwe plastic zakken voor kunststof inzameling
Eind december 2012 wordt er een set afvalzakken (12 stuks) voor 
kunststof inzameling weer door de bezorgers van de Rond de linde 
huis aan huis verspreid. Mocht u eerder door uw voorraad heen zijn, 
dan kunt u de zakken ophalen tijdens de openingsuren van het ge-
meentehuis, milieustraat of kringloopwinkel. In Gerwen zijn ze be-
schikbaar bij de inloopmiddag in gemeenschapshuis Den Heuvel op 
maandag. De afvalzakken kunnen 1 x per 2 weken (gratis) aangeboden 
worden. Voor de exacte datum kijk op uw persoonlijke digitale afval-
kalender die beschikbaar is op de site van de gemeente.

Alleen met pinpas betalen op de milieustraat 
Vanaf 1 april 2012 is het alleen mogelijk om met uw pinpas te betalen 
op de milieustraat.

Lever oud elektrisch speelgoed gratis in op de Milieustraat
De Sint is inmiddels weer huiswaarts en heeft voor vele kinderen mooie 
spullen achtergelaten. Vaak vervangen deze nieuwe spullen oudere 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 14 & 15 Dec.: 
Broccoli, 1/2 kilo  ........................... 0,99
Bleekselderij, per struik .............. 0,99
Veldverse Prei, hele kilo  ............. 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 17 DecemBer:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo  ............ 0,69
DINSDag 18 DecemBer:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo  ... 0,69
WOeNSDag 19 DecemBer:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DONDerDag 20 DecemBer:

gekookte bietjes, 1/2 kilo  ......... 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week VaN 14 t/m 20 Dec.:

clementine, 15 stuks  ................... 1,99
Bamigroenten, 1/2 kilo  ................ 0,99
atjar Salade, 250 gram  ................ 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Wij helpen u graag 
een keuze te maken!!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

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

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Rond de Linde nu compleet digitaal, 
iedere donderdag nieuw op

www.ronddelinde.nl 

Karbonades
“diverse soorten”
 ........................Elke 4de GRATIS
Bij 150 gr. Gebraden Kalfsfricandeau
Tonijnsaus ......................... GRATIS
Varkenshaas met
Paddenstoeltjes
100 gram ......................................2,45
Filet Pancetta
100 gram ......................................2,30
Sole Mio
100 gram ......................................2,30
Rucola Rol
100 gram ......................................2,00

kOOPJe

SPecIal

SPecIal

Bloedafname-
locaties Nuenen
Bloedafname (zonder afspraak)

MEDISCH CENTRUM AAN DE BERG
Berg 22b

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
van 8.30-10.30 uur

SVVE DE ARCHIPEL /  DE AKKERS
M. Begemannstraat 9

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
van 8.30-10.45 uur

Kijk voor totaaloverzicht 
bloedafnamelocaties op de 
website www.bdre.nl

AanbiedingenKERSVERS
Donderdagavond 13 december bent u van harte welkom op onze proeverij! 

Van 19.00 - 21.00 uur. In onze winkels aan de Parkstraat 12.
M.m.v. André van Lieshout, Geert Bongers, 

Boekhandel Van De Moosdijk en ‘t Schuurke Bloemen.

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

Alle Chantelle BH’s 2e halve Prijs!

Zondag 16 december
geopend van 12.00 - 17.00 uur

Aanbiedingen: Pyjama’s, Nachthemden,
 Dusters en Badpakken

Extra aanbiedingen:

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

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

Mey Hemdje Ivoor
 van: 17,95 voor: 12,95

Sloggi -actie:
Bij aankoop van 

3 dames of herenslips
de 4de GRAtiS!

Mey BH (Voorgevormd)
B t/m D Cup 
van: 49,95 54,95 voor: 34,95

Short van: 27,95 voor: 18,95

String van: 25,95 voor: 16,95

Fijne feestdagen!

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

voor maar € 5,-
Proef ook onze heerlijke kerststollen!

12.50

Actie geldig van 13 t/m 19 dec.:

 



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

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“Buitengewoon Binnenwerk”
	 •	Winkel/-&	Horeca-inrichting
	 •	Kantoorinrichtingen
	 •	Kasten	&	Wanden
	 •	Balies
	 •	Keukens	&	Badkamers
		 •	Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Wat doet de PVGE in Nuenen?
De PVGE Vereniging voor senioren telt in 
Nuenen ruim 850 leden. Er zijn veel clubs en 
commissies waaraan leden actief kunnen 
deelnemen.

Belangenbehartiging voor alle senioren 
in Nuenen is een tweede belangrijke activiteit, 
daar waar de overheid zich steeds verder 
terug trekt.

De PVGE is een zelfstandige vereniging en 
lokaal zeer betrokken. Zij staat in Nuenen 
bekend om haar goede werk en haar nuttige 
bijdrage aan de gemeenschap.

50-Plussers vinden het belangrijk een bijdrage 
te leveren aan de gemeenschap. De PVGE 
creëert daarvoor een platform.

  Waarom vriend worden?
   Zelfs als u nog niet aan een volledig 
   lidmaatschap toe bent (€ 16,20 per jaar), kunt u
   ons toch steunen door vriend te worden voor
   slechts € 8,- per jaar. 

● U ontvangt 6 keer per jaar onze Nieuwsbrief en
   onze nieuwsflitsen per e-mail
● Wij organiseren een paar activiteiten speciaal 
   voor vrienden van de PVGE Nuenen
● U steunt door uw bijdrage initiatieven voor álle
   senioren in Nuenen
● Uw vriendenlidmaatschap wordt niet 
   automatisch verlengd
● U bent (zonder stemrecht) welkom bij de 
   Algemene Ledenvergadering, maar u kunt niet
   deelnemen aan activiteiten voor leden
● U kunt maximaal 3 jaar vriend zijn tot uw   
   65ste levensjaar

Steun onze initiatieven voor 
de lokale gemeenschap 
 Word vriend van de 
 PVGE in Nuenen

Aanmelden als vriend
Stuur een e-mail naar:  secretaris.pvge-nuenen@onsbrabantnet.nl 

Via de website:  www.pvge-nuenen.nl/vriend

Via de Quick Response code

Voor meer informatie kunt u bellen met: 
Frits Sisselaar, voorzitter, Telefoon 040-2833054

PVGE Nuenen ad 06122012 HR.pdf   1   12/6/2012   10:11:28 PM

Fijne feestdagen!
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 Uit d’n hoek…
Slecht

De klassieker First Blood/Rambo was laatst weer eens op tv. Zo’n film die je blijft 
kijken als je hem tegenkomt met zappen. In de film zit één van mijn favoriete 
filmslechteriken, sheriff Teasle. Hij wordt gespeeld door Brian Dennehy. Die heeft 
er de kop voor en speelt vaker de bad guy. Er zijn meer acteurs die goede slechte-
riken neerzetten. Alan Rickman als Hans Gruber in Die Hard, Joe Pesci, John 
Malkovich, Jack Nicholson en Gary Oldman. En niet te vergeten de pas overleden 
Larry Hagman als JR.
 Er zijn verschillende categorieën slechteriken te onderscheiden in films 
en tv-series. Zo zijn er geesten die bezit nemen van anderen, bijvoorbeeld bij Col. 
Ives / Colqhoun in Ravenous, gespeeld door Robert Carlyle of Azazel in Fallen. In 
de fantasy/science fiction hoek zijn de kleurrijkste figuren te vinden: Darth Vader, 
Moriarty, de aartsvijand van Sherlock Holmes in twee Star Trek afleveringen en 
Sauron. De serie- en/huurmoordenaars: Hannibal Lecter, Anton Chigurh en Hans 
Landa, de Duitse officier in Inglourious Basterds. De maffiahoek: Tony Montana 
(Scarface); Vito Corleone. De slechten als groep: de Borg, nazi’s, sovjets/russen, 
hillbillies en rednecks. Leuke slechteriken zijn er ook: Boss Hogg (Dukes of Haz-
zard), sheriff Buford T. Justice (Smokey and the Bandit) en Lex Luthor (Gene Hack-
man) in Superman.
 ‘Evil’ vrouwen zijn er minder op tv en film. En dan zijn ze meestal slecht 
op het psychische vlak en manipulerend: nurse Ratched (One flew…), Alex For-
rest (Glenn Close in Fatal Atracction), Peyton (The hand that rocks the cradle) of 
Annie Wilkes (Misery). In sprookjes zijn het dan wel weer overwegend vrouwen.
 Het ‘kwaad’ blijft fascineren.

Edwin Coolen

Jeugdraad Nuenen

Wie wordt jeugdburgemeester 
in 2013
Afgelopen week hebben alle scholen in Nuenen c.a.  namens het Oranje Comité 
Nuenen een uitnodiging gehad om opnieuw bij elkaar te komen voor de tweede 
bijeenkomst Jeugdraad Nuenen. Er staat immers een belangrijk punt op de agen-
da: wie wordt jeugdburgemeester in 2013. De bijeenkomst vindt plaats op 
woensdag 19 december om 15.30 uur in het gemeentehuis van Nuenen. Judi 
Groote zal als jeugdburgemeester de vergadering leiden, samen met burgemees-
ter Maarten Houben. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten die Judi bij-
woont:  volg haar dan via Facebook (Jeugd Burgemeester Nuenen) en wordt met 
je school, klas of leraar ‘ vriend van de jeugdburgemeester ‘. Dan mis je niets! 
Mocht je een geschikte vraag hebben voor de jeugdraad: mail deze naar jeugd-
burgemeester@oranjecomite-nuenen.nl.

HOV2, 
HOe zit Het nu eigenlijk?

Sinds 2010 wordt er in Nuenen volop nagedacht over HOV Europalaan. De laatste 
tijd is er veel over te doen, vooral nadat Eindhoven met de werkzaamheden startte.  
Tussen de verschillende meningen en vragen klinken veel misverstanden door. Daarom 
willen we tekst en uitleg geven, ruim voordat de inspraak voor het plan goed en wel 
gestart is. In het voorjaar van 2013 neemt de Raad een besluit over de Europalaan. 
In de komende artikelen besteden we aandacht aan een paar veelgehoorde vragen, 
opmerkingen en antwoorden daarop. In deel 2 aandacht voor financiering van het 
Nuenense deel, de reconstructie van de Europalaan.

De gemeente heeft toch geen geld? Waarom is het plan goedkoper dan onderhoud 
van de europalaan?
Het klopt dat de gemeente er financieel slecht voorstaat. Maar de verplichte uitgaven 
blijven, zoals investeringen in onderhoud van wegen. Een belangrijke weg, de Euro-
palaan, is nu veertig jaar oud en op korte termijn toe aan onderhoud. Een tijdelijke 
onderhoudsbeurt heeft geen zin meer. Dat is weggegooid geld want de weg is bijna 
helemaal ‘versleten’. Zo ‘n grondige onderhoudsbeurt kost wel 8 miljoen euro. 

Nemen we het opknappen van de weg nou mee bij de aanleg van de busbanen voor 
HOV2, dan kan er veel subsidiegeld ingezet worden. Verschillende instanties zoals 
regio (SRE) en Rijk geven een financiële bijdrage voor het project. Een nieuwe weg die 
geschikt is voor HOV is daardoor ineens veel goedkoper dan de 8 miljoen voor het 
‘gewoon’ opknappen van de Europalaan. Natuurlijk is de aanleg van busbanen duur-
der dan onderhoud, maar dankzij maximaal 9,5 miljoen euro subsidie toch goedko-
per.
Hoe groot de bijdrage van de gemeente is, is nog niet helemaal bekend. Dat is ook 
afhankelijk van de prijsontwikkelingen in de wegenbouw. Maar dat bedrag zal liggen 
tussen de 1,6 miljoen en de 3 miljoen. 

Waar komt de bijdrage van de gemeente zelf vandaan? Betaalt de belastingbetaler 
dit via de OzB belasting?
Nee, de eigen bijdrage van de gemeente komt uit het zogenaamde ‘Fonds Bovenwijks’. 
Dat is een budget voor nieuwe voorzieningen zoals wegen die nodig zijn op het mo-
ment dat er ergens nieuwe woningen worden gebouwd. Het is dus een budget voor 
gezamenlijke voorzieningen. Het fonds wordt gevuld door de bouwers en/of kopers 
van de woningen, niet via bepaalde belastingen. Het fonds is nu al gevuld door an-
dere bouwprojecten. In het geval van Nuenen-West ligt er een harde afspraak dat geld 
uit het fonds ingezet wordt voor de HOV2. Met dat geld kan de gemeente het hele 
Nuenense HOV project wel realiseren zonder dat de kosten voor rekening van de   
Nuenense gemeenschap komt. Kortom: de OZB gaat niet omhoog vanwege de aanleg 
van de HOV2. 
Sommige mensen denken dat het geld beter uitgegeven kan worden aan bv. subsidies 
voor verenigingen. Maar dat gaat dus niet. De subsidies die de gemeente ontvangt 
mogen alleen worden gebruikt voor aanleg van de reconstructie van de Europalaan. 
En datzelfde geldt voor het bedrag dat de gemeente besteedt vanuit het Fonds Bo-
venwijks.

Volgende keren ook aandacht voor:
- het plan voor de Europalaan
- de stand van zaken en de procedure

De jeugdraad van Nuenen met als 2e van rechts jeugdburgemeester Judi Groote.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Renovatie schoolgebouw is noodzakelijk

Raadsleden dineren op 
basisschool De Mijlpaal
Alle raadsleden en leden van de burgercommissies van de gemeente Nue-
nen zijn uitgenodigd om op maandag 17 december, tussen 18.00 uur en 
19.30 uur te komen genieten van een eenvoudige maaltijd op basisschool De 
Mijlpaal aan de Brabantring. Tijdens deze maaltijd worden de genodigden 
geïnformeerd over het nut en de noodzaak van renovatie van het schoolge-
bouw.

Afgelopen najaar besloten Burge-
meester en Wethouders om de ge-
plande nieuwbouw voor deze basis-
school in het project Gestapelde 
Werelden, geen doorgang te laten vin-
den. Daarop heeft PlatOO, het be-
stuur van deze school, een spoedaan-

vraag ingediend om het schoolgebouw 
te renoveren.

Naast het schoolbestuur en de directie 
zijn leden van de medezeggenschaps-
raad, medewerkers en ouders aanwe-
zig om uitgebreid informatie te geven.

W70: 2012 moeizaam jaar,   
wat brengt 2013?
De  redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week W70.
2012 is een bewogen jaar geweest voor 
de gemeente Nuenen c.a. en daarmee 
dus ook voor haar inwoners, vereni-
gingen en ondernemers. En juist in 
mindere tijden wordt er (terecht) naar 
de beleidsbepalers gekeken. W70 is 
nog echter nooit weggelopen voor 
haar bestuurlijke verantwoordelijk-
heid en doet dat nu - nu het wat min-
der gaat - dus ook niet.

Nuenen-West
Uit externe onderzoeken is gebleken, 
dat de gemeente in de afgelopen jaren 
geen onverantwoorde uitgaven heeft 
gedaan. Het tekort van vijf miljoen eu-
ro is te wijten aan het actieve grondbe-
leid van de afgelopen ruim tien jaar. 
Omdat Nuenen wilde voldoen aan in 
regionaal verband gemaakte afspra-
ken (regionale woonbehoefte), is er 
ongeveer 50 miljoen euro geïnves-

Warm gebaar 
van Nuenense 
kennissen
Geruime tijd zetten wij ons in om 
sponsoren te vinden voor een mooi 
Nederlands initiatief in Honduras, 
"Casa Elias". Een kleinschalig kin-
dertehuis waar 6/8 straatkinderen 
in huiselijke sfeer opgevangen wor-
den, deskundige begeleiding krij-
gen en naar school gaan. 

Onlangs kwam ik in contact met een 
Nuenen's stel dat erg geïnteresseerd 
was in dit project. Zij hebben besloten 
om voor hun verjaardagen geen ca-
deaus maar een donatie voor Casa Eli-
as te vragen en hebben dit onlangs aan 
een van de bestuursleden overhan-
digd. Wat een mooi gebaar van deze 
twee mensen die graag anoniem wil-
len blijven. Wellicht spreekt dit bij-
zondere idee meerdere inwoners van 
Nuenen aan. Immers Casa Elias krijgt 
geen overheidssteun en is geheel af-
hankelijk van donaties en iedere bij-
drage is dan ook meer dan welkom.
Voor informatie: Harry Kempen (040-
2831720, h.kempen50@upcmail.nl) 
en Inge Smits-Kempen (bestuurslid 
Casa Elias, www.casaelias.org).

teerd in de aankoop van gronden in 
het plangebied Nuenen-West. On-
langs heeft de gemeente afspraken ge-
maakt met Nuenen-West BV, dus ho-
pelijk wordt er in 2013 daadwerkelijk 
gestart met de bouw van de eerste wo-
ningen. In het voorjaar wordt er ge-
start met de aanleg van de benodigde 
infrastructuur.

Subsidies- en accommodaties
In 2012 is op het gebied van het subsi-
die- en accommodatiebeleid de nodi-
ge commotie ontstaan. 
Mede dankzij de inzet van W70 is het 
sociaalmaatschappelijke voorzienin-
genniveau voor 2013 grotendeels in-
tact gebleven. W70 zal ook de komen-
de jaren blijven knokken om deze 
voorzieningen ook voor de komende 
jaren op een aanvaardbaar peil te hou-
den.

Politiek gekrakeel
In het afgelopen jaar heeft de gemeen-
teraad helaas niet altijd uitgeblonken 
door eensgezindheid. Ook bleken de 
fatsoensnormen in de politieke arena 
af en toe ver te zoeken. Burgemeester 
Maarten Houben heeft alle gemeente-
raadsleden uitgenodigd voor een per-
soonlijk gesprek. Insteek van deze ge-
sprekken? Het normaliseren van de 
omgangsvormen binnen de Raad. He-
laas hebben niet alle raadsfracties 
deelgenomen aan genoemde gesprek-
ken, al gaan wij er vooralsnog wel van-
uit, dat een nieuw jaar ook een nieuw 
positief elan binnen de Raad zal bren-
gen, want juist in financieel zware tij-
den zullen we gezamenlijk construc-
tief op moeten trekken om de belangen 
van onze inwoners zo goed als moge-
lijk te behartigen.

Secretariaat@w70.nl

Oproep oud-leden Gerwens Gemengd Koor
125 jarig jubileum Gerwens Gemengd 

Koor St Caecilia
Het Gerwens gemengd Koor viert op 20 en 21 april 2013 haar 125 jarig 

bestaan. De feestcommissie is al druk doende met het organiseren van de 
festiviteiten rond dit jubileum. Er is een concert gepland op zaterdag 20 en 
zondag 21 april. Lenny Kuhr zal beide dagen met het koor optreden. Graag 
nodigen we u uit voor dit concert. In Soc. Cult. Accommodatie D’n Heuvel 
is een tentoonstelling over het koor ingericht. De receptie, na het zondag-
middagconcert, vindt ook in D’n Heuvel plaats.Tijdstip ca 16.00 uur. Graag 

wil het koor alle oud-leden persoonlijk uitnodigen voor deze receptie. 
Mocht u in het bezit zijn van adressen van oud-leden, dan worden die graag 

ontvangen op onderstaand e-mailadres.
U kunt zich voor de receptie aanmelden bij : admulder434@gmail.com

Receptie : Zondag 21 april 2013. Aanvang: ca 16.00 uur
Locatie: “D’n Heuvel”, Heuvel 11, 5674 RR Nuenen(Gerwen)

Workshop 
Kinderschmink in 
Nuenen
De Zorgboog Gezondheidsservice 
organiseert op dinsdag 8 januari 
2013 in Eetcafé Ons Dorp in Nue-
nen, een workshop Kinderschmink.  

Kinderschminken is altijd feest. Wil je 
ook leren hoe je een kindergezichtje 
kunt veranderen in een prachtige 
prinses of vlinder? Een stoere tijger of 
een superheld? Werk je in een peuter-
speelzaal of kinderdagverblijf dan kun 
je met de technieken van kinder-
schminken een extra dimensie geven 
aan een thema. 
Tijdens de workshop oefen je aan de 
hand van eenvoudige opdrachten de 
grondbeginselen en basistechnieken 
van water- en crème schmink. Je oe-
fent op elkaar en maakt gebruik van 
het materiaal van de docent. Hiervoor 
betaal je een eigen bijdrage van € 2,50 
aan de docent. 

De workshop bestaat uit een avond 
van 3 uur en begint om 19.30 uur. 
Voor meer informatie over de kosten 
of aanmelden kun je mailen naar cur-
sussendiensten@zorgboog.nl  , con-
tact opnemen via 0492 – 504821,of 
meld je aan via de website www.zorg-
boog.nl



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

Stichting vrijwilligers 
thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

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

Rond de Linde
 op internet:

www.ronddelinde.nl

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

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

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

GRATiS 
iNBRAAK CHECK

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

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

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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

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

TE KOOP
Elke woensdag 

en zaterdag

KErsT
bOmEn

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

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

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

Fijne feestdagen!

MBT DaMesslippers 
(tabia military) maat 40, € 90,- 
(nieuwprijs € 150,-). Bruin 
leren laarzen (adventure 
line) maat 39, € 50,- (nieuw-
prijs € 110,-). zwarTe ske-
chers (teen) damesslippers, 
maat 39, € 15,- (nieuwprijs € 40,-). 
Tel.nr. 06 - 34210359.

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.

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

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

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

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

16 DEc. vLooIEN-
MARkt. Sporthal Gen-
derbeemd. Sterkenburg 
616 Eindhoven. 90 kramen 
vol 9-16 uur. 06-20299824

AANGEBoDEN: Hulp 
in de huishouding Tel. 06-
84486618 / 040-7515594.

opENhAARD hout 
11 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

Zoek je een betrouwbare 
nette ervaren hulp in de huis-
houding, neem dan contact 
op met tel. 06-25340616

tE koop: 2 + 2,5 ZItS 
BoRDEAux RoDE LE-
REN BANkJES, MERk 
touché. RuG- EN ZIt-
kuSSENS MEt ExcLu-
SIEvE Stof BEkLEED. 
IN ZEER GoEDE StAAt. 
vRAAGpRIJS SAMEN 
€ 350,- tELEfooN 06-
20711802 NA 18.00 uuR.

tWEEDEhANDSZAAk 
‘t SchARRELWINkEL-
tJE In- en verkoop twee-
dehands goederen. Eind-
hoven, Moreelselaan 66. 
Tel: 040-2120525. Ope-
ningstijden: di. t/m za. van 
12.00 - 16.00 uur.

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

Lommers Makelaars
Patrice van den Buijs

Nuenen  Schout Aertslaan 7
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De makelaar die méér in huis heeft.

Park 32
5671 GA  Nuenen
T: 040 - 2907000
E: nuenen@lommersmakelaars.nl

LUXE PATIOBUNGALOW MET IN-
PANDIGE GARAGE, TWEE SLAAP-
KAMERS, EEN LUXE BADKAMER 
EN EEN FRAAI AANGELEGDE 
PATIOTUIN OP HET ZUIDOOSTEN. 
DEZE INSTAPKLARE BUNGALOW 
LIGT OP EEN FRAAI HOEKPER-
CEEL OP EEN ZEER RUSTIGE 
LOCATIE. HET GEZELLIGE CEN-
TRUM VAN NUENEN IS OP LOOP-
AFSTAND.
Bouwjaar: 1994. Inhoud: circa 
420 m³. Perceel opp.: 298 m².
Aanvaarding: in overleg. 

Koopsom: € 325.000,- K.K.

Nuenen  Schout Aertslaan 7Nuenen  Schout Aertslaan 7Nuenen  Schout Aertslaan 7Nuenen  Schout Aertslaan 7

LUXE PATIOBUNGALOW MET IN-
PANDIGE GARAGE, TWEE SLAAP-
KAMERS, EEN LUXE BADKAMER 

COMFORTABELE BUNGALOW!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

VCN Videoproducties 
Laat nu uw waardevolle 
8mm films overzetten naar 
DVD. Voor meer informatie: 
040 - 283 77 96.

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

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

KeRstbomen
Blauwspar & Nordmann

KeRststuKjes
u kunt bij ons voortaan ook altijd

terecht voor snijbloemen & boeketten!
Onze eigen spaarkaart!
Sparen voor een leuke korting.
vrijdag kOOpavOnd tOt 20.00 uur

voorjaarsplannen voor uw 
tuin? tuINAANLEG-
tuINRENovAtIE. 
www.lapagondatuinen.nl. 
Tel. 06 - 19 70 26 68.



In dit voorjaarsprogramma vindt u vertrouwde cursussen en workshops zoals u die in de afgelopen jaren eerder in ons aanbod vond 
voor de verschillende kunstgebieden: beeldende kunst, dans/beweging, theater en musical en kunstgeschiedenis en cultuur. Het zijn 
cursussen en workshops beeldende kunst voor kinderen jongeren en volwassenen. Het merendeel betreft hier kennismakingscursus-
sen, variërend in lengte van lessen tussen de 3 en 16 bijeenkomsten. Er zijn ook enkele cursussen voor gevorderden bij zoals de cursusen 
portrettekenen en schilderen en tekenen en schilderen voor vergevorderden.
Bij dans en beweging zijn er dit keer meer en minder bekende disciplines. We bieden de mogelijkheid om hier in enkele maanden gede-
gen kennis mee te maken. U kunt uitproberen of deze activiteiten iets voor uw kind of voor u zelf zijn om er volgend jaar mee door te gaan.
Voor theater en musical zijn er ook korte cursussen ter kennismaking. Voor kunst en cultuur is er een nieuwe discipline: poëzie. 

Hieronder kunt u zakelijke informatie vinden. Op onze website www.kunstencentrumcan.nl staat de volledige informatie van alle activiteiten.
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Cursusadministratie: Diana van Grootel, T: 040 - 284 57 75   
maandag 13.30-15.30 uur, woensdag 19.00-22.00 uur en vrijdag 09.00-11.30 uur

E-mail: info@kunstencentrumcan.nl
Postadres: Sparrenlaan 28, 5671 BR Nuenen
Bezoekadres: Park 1, 5671 GA Nuenen  

Coördinatie Beeldende Kunst en Theater: Marie-José van der Sandt, T: 06 - 13 14 45 07
Coördinatie Dans en Beweging: Anneloes Filippo, T: 013 - 54 40 320
Uitgebreide informatie over onze activiteiten op www.kunstencentrumcan.nl 

Kunstencentrum 

www.kunstencentrumcan.nl

INSCHRIJFVOORWAARDEN 
Kunstencentrum CAN Nuenen 2012-2013

Inschrijving kan alleen door volledige invulling en onderte-
kening van het inschrijfformulier van Kunstencentrum CAN. 
Bij een minderjarige dient een ouder/verzorger te tekenen.
Betaling van lesgeld dient per automatische incasso te 
gebeuren. Bij een bedrag boven de € 120,- is het mogelijk 
in 2 termijnen te betalen (per automatische incasso) Hiervoor 
wordt € 6,- administratiekosten gerekend, gelijkelijk verdeeld 
over de 2 termijnen. Indien u een factuur wilt ontvangen, 
geldt een toeslag van € 7,50. 

De gehele voorwaarden zijn te zien op onze website:
www.kunstencentrumcan.nl

Druk/Vormgeving: Drukkerij Messerschmidt Nuenen

Foto’s: Francien van Mil, Edgar Snelders, Ellen van Dijk, Frans Lammerts, 
 Frank van Welie, Bart Verhagen en Maurits van Hout 

Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

VRIJWILLIGE MEDEWERKERS GEzOCHT VOOR DIVERSE ACTIVITEITEN 
Interesse? Kijk op onze website www.kunstencentrumcan.nl vrijwilligerscoördinator Christa Alaert

UITGELICHT! NIEUWE KORTE CURSUSSEN EN WORKSHOPS UIT HET VOORJAARSAANBOD
346345

Kennismaking-
workshop edelsmeden 
Aantal lessen: 3 Prijs: € 37,-

 
In een workshop van 3 lessen maakt u kennis met het 
edelsmeden. Eerst ontwerpt ieder onder begeleiding 
van de docent een eigen hanger die voor proef in ko-
perdraad wordt uitgewerkt. In de volgende lessen leert 
u zelf draad trekken, solderen, buigen van zilveren vor-
men, schuren en polijsten. Uiteraard krijgt u ook gron-
dige uitleg van het aanwezig gereedschap in het atelier. 

Docent:  Addy van de Ven 
Code: 345  Voor: beginners 
Lessen op:  donderdag van 09.00-11.30 uur
Start:  24 januari

Code: 346  Voor: beginners 
Lessen op:  donderdag van 09.00-11.30 uur
Start:  21 februari

397Glas in lood       
Aantal lessen: 10   Prijs: € 200,-

Deze cursus is bedoeld voor beginners. In 10 lessen 
van 3 uur wordt gewerkt aan een eigen ontwerp en 
het uitvoeren van dit ontwerp in glas-in-lood. U maakt 
daarnaast kennis met glas en met diverse gereedschap-
pen die gebruikt worden om glas en lood te bewerken. 
Het resultaat is een fraai origineel glas-in-lood raam.

Docent:  Lieve Stienissen 
Code: 397  Voor: beginners 
Lessen op:  maandag van 13.00-16.00 uur
Start:  21 januari

500
Ikebana       
Aantal lessen: 6   Prijs: € 74,-

Ikebana kwam in de zesde eeuw na Christus uit China 
naar de Japanse eilanden als Boeddhistische uiting van 
liefde voor de harmonie en schoonheid van de natuur. 
Ikebana begon vele eeuwen geleden zoals vele andere 
kunstvormen als middel van religieuze verering. Beoe-
fenaars van deze Japanse bloemsierkunst ontwikkelen 
een oog voor compositie, harmonie en ruimte. In deze 
cursus leert u zelf bloemstukken te maken met een 
Kenzan (prikker) in een platte schaal of een vaas met 
daarin een Kubari (een frame van stokjes die men zelf 
kan maken) om alles goed vast te zetten.
 
Docent:  Alie Bos 
Code: 500  Voor: beginners 
Lessen op:  woensdag van 13.00-15.30 uur
Start:  20 februari
Bijkomende  € 20,- voor de prikker + € 7,50 voor de
kosten:  bloemen, daarna in overleg
  

234233
Bloemen schilderen      
Aantal lessen: 6   Prijs: € 60,-

Bloemen blijven inspireren, de kleuren zijn oneindig. “Door 
de talloze composities en de diversiteit van bloemen raak 
je nooit uitgeschilderd”. We schilderen met acrylverf meer 
dan levensgrote bloemen, grassen en takken. Er zal veel 
aandacht zijn voor het kleuren mengen, en het gebruik 
van kwast en penseel. We streven naar een natuurlijke 
weergave van kleur, licht en schaduw. 

Docent:  Marjo van Meer 
Code: 233  Voor: beginners 
Lessen op:  dinsdag van 10.00-12.00 uur
Start:  22 januari

Code: 234  Voor: beginners 
Lessen op:  zaterdag van 10.00-12.00 uur
Start:  26 januari

332Vilten sieraden       
Aantal lessen: 4   Prijs: € 50,-

We beginnen met het maken van verschillende proeven 
en proeflapjes om de techniek van het vilten onder de 
knie te krijgen. Vervolgens verwerken we dit vilt tot leuke 
kleurrijke en speelse sieraden.

Docent:  Christa Alaert 
Code: 332  Voor: beginners 
Lessen op:  zaterdag van 09.30-12.00 uur
Start:  25 mei

235
Landschap schilderen       
Aantal lessen: 7   Prijs: € 87,-

Tijdens deze korte schildercursus leer je hoe een landschap 
opgezet wordt met acrylverf. We werken stap voor stap van 
het opzetten van een schets in potlood of houtskool via de 
onderschildering en dan laag voor laag naar het uiteinde-
lijke resultaat. Hierbij wordt volop aandacht besteed aan; 
compositie, kleurenleer en perspectief. U leert dieptewerking 
te ondersteunen met lijnen (lijn perspectief) maar ook met 
kleurgebruik en scherptediepte.

Docent:  Ellis Renders 
Code: 235  Voor: beginners 
Lessen op:  vrijdag van 09.30-12.00 uur
Start:  25 januari

368
Gipsen afgietsels maken       
Aantal lessen: 6   Prijs: € 74,-

Heeft u altijd al eens gipsen afgietsels willen maken dan 
is dit voor u een leuke cursus. We werken met gekleide 
vormen en bestaande vormen en gaan naar hartenlust 
experimenteren, afgieten en misschien wel assembleren.

Docent:  Christa Alaert 
Code: 368  Voor: beginners 
Lessen op:  zaterdag van 13.00-15.30 uur
Start:  9 maart

481
Workshop 
gedichten lezen       
Aantal lessen: 3   Prijs: € 19,-

Wat is poëzie? Hoe komt het dat er meer gedichten 
worden geschreven dan gelezen? Wat maakt het 
lezen van poëzie soms zo lastig? Waarin verschilt 
poëzie van proza? 

In drie bijeenkomsten van anderhalf uur wordt naar 
een antwoord op deze vragen gezocht door met elkaar 
gedichten te lezen en te becommentariëren. Daarbij 
komen allerlei aspecten aan bod, technische zoals 
dichtvorm, rijm, metrum en ritme, maar ook inhou-
delijke aan de hand van de ‘grote’ thema’s als liefde, 
natuur, dood en religie. De keuze van de gedichten 
is daarop afgestemd. Bij buitenlandse poëzie wordt 
gebruik gemaakt van een goede, geautoriseerde 
vertaling. Hoewel de nadruk komt te liggen op de 
naoorlogse poëzie, zal het oude, klassieke vers niet 
worden geschuwd.

Docent:  Paul Meeuws
Code: 481   Voor: beginners 
Lessen op:  maandag van 14.00-15.30 uur
Start:  4 maart

 INSCHRIJFFORMULIER 2012-2013
Voor- en achternaam  ...................................................................................................................................................................................M / V

Geboortedatum ......................................................................................................................................................................................................

(indien minderjarig) Naam ouder/ verzorger:  .....................................................................................................................................................

Adres:  .....................................................................................................................................................................................................................
 
Postcode:  ..............................................................................  Woonplaats:  .........................................................................................................

(mobiel) of Tel.nr:  ..................................................................  E-mail adres: .........................................................................................................

Cursus:  ...................................................................................................................................................................  Cursuscode  .........................

WIJzE VAN BETALING:
•  Eenmalige machtiging
Ondergetekende machtigt met giro/bankrekeningnummer om van zijn/haar rekening onderstaand totaalbedrag af te schrijven 
inzake de door zijn/haar geboekte cursus.
Ondergetekende zorgt te allen tijde voor een toereikend saldo. Totaalbedrag €………………………….

Afschrijving zal plaatsvinden binnen 90 dagen na ondertekening van de machtiging en gaat pas in wanneer u van ons een bevestigingsbrief heeft 
ontvangen. Wanneer de cursus niet doorgaat wordt het bedrag vanzelfsprekend niet van de rekening afgeschreven.

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

Adres:  .....................................................................................................................................................................................................................

Postcode:  ..............................................................................  Plaats:  ...................................................................................................................

Bankrekeningnr.:  ..................................................................  INGrekeningnr.:  ....................................................................................................

Datum:  ..................................................................................  Handtekening:  ......................................................................................................

Deze machtiging is onherroepelijk

•   Ik ga niet akkoord met machtiging voor eenmalige afschrijving en ik betaal nadat de factuur is toegezonden. 
 Hiervoor geldt een toeslag van € 7,50.

Datum:  .................................................................................. Handtekening:  ............................................................

Voor cursisten beneden de 18 jaar dienen de ouders/verzorgers te ondertekenen. Per cursus en per deelnemer één formulier gebruiken. Extra inschrijf-
formulieren kunnen aangevraagd worden bij de cursusadministratie of zijn te downloaden van de website. Bij een bedrag boven de € 120,- is het 
mogelijk in 2 termijnen te betalen (alléén bij incasso). Hiervoor worden € 6,- administratiekosten gerekend, gelijkelijk verdeeld over de 2 termijnen. Na 
ondertekening is de inschrijving bindend en wordt geen cursusgeld geannuleerd. Tussentijdse opzegging leidt niet tot vermindering van het lesgeld.
Opsturen in voldoende gefrankeerde enveloppe naar: Cursusadministratie CAN, Sparrenlaan 28, 5671 BR in Nuenen.

De inschrijfvoorwaarden en tarieven zijn gewijzigd per 1 oktober 2012

INVULLEN IN BLOKLETTERS

BEELDENDE KUNST KINDEREN
Dag Cursusnaam Code Start Lessen Tijdstip  Prijs di Atelier Tekenen en schilderen (6 t/m 8 jr)  32 22 jan 12 16.00-17.30 € 66 woe  Atelier Kleierlei (6 t/m 8 jr) 24 23 jan 16 15.45-17.15 € 88  woe Atelier Kleierlei (9 t/m 12 jr) 27 23 jan 16 17.30-19.00 € 88  do  Knutselen in de kinderkunstklas (6 t/m 8 jr) 20 24 jan 16 16.30-18.00 € 88  za  Knutselen in de kinderkunstklas (8 t/m 10 jr) 21 26 jan 16 10.00-11.30 € 88

DANS EN BEWEGING KINDEREN
ma  Peuterdans (vanaf 2,5 jr) 80 21 jan 13 10.45-11.15 € 35  ma  Klassiek ballet 8+ 104 21 jan 13 18.30-19.30 € 50  za  Kleuterdans (instroom) 89 26 jan 15 09.00-09.45 € 46  za  Klassiek ballet 6+ 102 26 jan 15 11.45-12.45 € 58  za  Jazzdance 2 (vanaf 12 jr) 145 26 jan 15 13.00-14.00 € 58

THEATER EN MUSICAL KINDEREN
ma  Musical basisklas (12 t/m 14 jr) 14 21 jan 14 17.45-19.15 € 98  ma  Theaterklas (14 t/m 16 jr) 16 21 jan 14 19.30-21.00 € 77  vrij Theaterklas (12 t/m 13 jr) 12 25 jan 15 17.45-19.15 € 82

BEELDENDE KUNST VOLWASSENEN
ma  Glas in lood 397 21 jan 10 13.00-16.00 € 200  ma Kennismaking Beeldhouwwerkplaats 389 11 mrt 6 14.00-16.30 € 105  ma  Kennismaking Tekenen en schilderen 210 21 jan 14 19.45-22.15 € 216 
ma Kennismaking Beeldhouwen in steen/hout 388 11 mrt 6 19.30-22.00 € 105  di Keramiek  364 22 jan 11 19.30-22.00 € 167  di Raku keramiek 361 16 apr 5 19.30-22.00 € 136  di  Bloemen schilderen 233 22 jan 6 10.00-12.00 € 60  woe Kennismaking Tekenen en schilderen 211 23 jan 16 09.30-12.00 € 246
woe Kennismaking Keramiek 362 17 apr 6 09.15-11.45  € 94  woe Ikebana 500 20 febr 6 13.00-15.30 € 74  woe Fotografie Basis  401 6 febr 7 19.30-22.30 € 180  woe Keramiek  363 23 jan 16 19.30-22.00 € 243  woe Korte cursus portrettekenen  250 20 mrt 5 19.45-22.15 € 97  do  Kennismakingworkshop edelsmeden 345 24 jan 3 09.00-11.30 € 37  do  Kennismakingworkshop edelsmeden 346 21 febr 3 09.00-11.30 € 37  do  Vervolg kennismaking edelsmeden 347 14 mrt 7 09.00-11.30 € 87  do  Tekenen en schilderen vergevorderden 229 24 jan 12 13.00-15.30 € 185  do  Kennismaking Beeldhouwen in steen 381 24 jan 16 19.30-22.00 € 277  vrij Modelteken en -boetseren 386 22 mrt 6 09.00-11.30 € 117  vrij Landschap schilderen 235 25 jan 7 09.30-12.00 € 87  vrij Kennismaking vilten 331 22 mrt 6 09.30-12.00 € 87  vrij Kennismaking Beeldhouwen in steen 385 22 mrt 6 13.00-15.30 € 105  vrij Weekend Beelden van hout 391 10 mei 3 09.30-17.00 € 214  vrij Beeldhouwweekend 390 31 mei 3 09.30-17.00 € 214  za  Werken met was en bronsgieten 393 23 febr 6 09.30-12.00 € 105  za  Vilten sieraden 332 25 mei 4 09.30-12.00 € 50  za  Bloemen schilderen 234 26 jan 6 10.00-12.00 € 60  za  Kledingstuk upcyclen 337 19 jan 6 12.30-15.00 € 97  za  Sjaal/omslagdoek vilten 338 9 mrt 4 12.30-15.00 € 64  za  Vilten met de machine 339 6 apr 8 12.30-15.00 € 128
za  Gipsen afgietsels maken 368 9 mrt 6 13.00-15.30 € 74  
DANS EN BEWEGING VOLWASSENEN
ma  Kennismaking Werelddans 55+ 185 21 jan 13 13.30-14.30 € 90  ma  Kennismaking Dansimprovisatie 55+ 184 21 jan 13 14.30-15.30 € 90  do  Kennismaking Power yoga  198 24 jan 13 11.00-12.00 € 79  vrij Kennismaking Zumba  186 25 jan 14 11.00-12.00 € 85  
KUNST EN CULTUUR VOLWASSENEN
ma  Symboliek in de 17e eeuw 472 21 jan 6 09.30-11.00 € 75  ma  Workshop gedichten lezen 481 4 mrt 3 14.00-15.30 € 19

THEATER EN MUSICAL VOLWASSENEN
vrij Kennismaking Theaterklas volwassenen 209 25 jan 15 20.00-21.30 € 193
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De afdeling dans en beweging van Kunstencentrum CAN heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van dans en beweging 
voor jong en oud. Het plezier bij het dansen, het aanleren van danstechnieken, het studeren voor een voorstelling vormen een 
onderdeel van de cursus. In een dansles staan betekent dat je op lekkere, eigentijdse muziek met je lichaam bezig bent. Je leert 
veel, want de docenten bij ons zijn professioneel opgeleid en weten precies hoe ze de juiste dansstijl over moeten brengen. De 
lessen staan garant voor dansplezier, passie, kwaliteit en oog voor talentontwikkeling. 

KU
NS

T E
N C

ULT
UU

R

In de categorie Kunst en cultuur bieden we interessante cursussen en workshops aan over onder andere kunst- en cultuurge-
schiedenis, literatuur en poëzie. Het ligt in de bedoeling om hier in de toekomst ook het schrijven van teksten zoals proza en 
bijvoorbeeld kinderverhalen bij op te nemen.
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Theater is een van de oudste kunstvormen en is tevens eigentijds, vernieuwend en springlevend! Of je nu speelt in de toneelklas 
of acteert, zingt en danst in een musical: het is allemaal theater. Acteren is luisteren, reageren, zoeken, je kracht vinden en 
die in anderen herkennen. Vertrouwen krijgen, jezelf durven laten zien en horen. Verkennen, oefenen en spel. Dat is waar je 
mee bezig bent in de lessen. Serieus en vooral met plezier. Het cursusjaar sluiten we af met een voorstelling voor publiek. De 
resultaten mogen er zijn! Bij theater en musical staan plezier beleven en samenwerking centraal!
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Beeldend werken is weg van het alledaagse, geconcentreerd bezig zijn met materiaal, kleur, vorm en verbeelding! Kinderen, 
jongeren en volwassenen kunnen bij ons naar hartenlust tekenen, schilderen, beeldhouwen en boetseren met klei in een kunst-
zinnige en inspirerende omgeving! Ziet u zichzelf staan voor een groot wit schildersdoek met een palet vol kleuren en penselen 
in de hand? Of ben je iemand die met hamer en beitel een beeld uit een blok marmer tevoorschijn haalt? In onze lessen gaat 
het vooral om het zélf doen: kijken naar kunst, maken, zien, ervaren en beleven. Onze docenten zijn professioneel beeldend 
kunstenaar én kunstvakdocent die vanuit hun eigen bevlogenheid en passie hun cursisten begeleiden. Zij laten u ontdekken 
dat u veel meer in u hebt dan u zelf al wist!
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

NIEUWE
Full Colour Prijzen Printen

A4 € 1,00
A4 CANVAS € 15,00

(210 x 297 mm)

A3 € 2,00
A3 CANVAS € 30,00

(297 x 420 mm)

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

(420 x 594 mm)

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

(594 x 840 mm)

Als kado een canvas 
print opgespannen 

op een lijst? 

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

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

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

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

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

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

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

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

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

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

 

UITGAANSAGENDA         komENDE pErIoDE:

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 15 december, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, abdijliturgie, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 16 december, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, Gregoriaans Koor, 
voorganger pastor S. Kuijpers.
Zondag 16 december, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger  pastor F. Groot.

Misintenties
Zaterdag 15 december, 18.30 uur: 
Gerrit van Bree; Nic Magis; Harrie 
Vermeulen; Jo Renders-Verbruggen 
en Gerard Renders; Lennard de Haas 
(vanwege verjaardag) en Gerard de 
Haas; Vader en Moeke Janssen, kin-
deren, kleinkinderen en schoonzoon; 
Toos Nijssen-van Lieshout.
Zondag 16 december, 09.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 16 december, 11.00 uur: Pe-
trus Bollen; Jan Schafrat; Frans en Tri-
na van Kemenade-van Maasakkers; 
Lenie Rombouts; Jeanne van der San-
den-van Schijndel; Henk Vrijalden-
hoven; Tine van Lier-Vrijaldenhoven; 
Martien de Groot; Ouders Vrijalden-
hoven-van Moorsel; ouders van Keu-
len-Endevoets; Tiny van Grotel (van-
wege sterfdag); Louis Klaversma; 
Dorus van Liempt; Jef en Tonia Smits-
de Brouwer; Frans Smits; ouders Beer-
ens Bijsterveld; Noud Beerens.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Drina 
Bastiaans-van den Boomen, Margot 
Begemanstraat 9 en Piet van Heijst, 
Bart de Ligtstraat 36. Wij wensen de 
families en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

Extra mededeling
Hier in dit aardse bestaan ……nodigt 
de Adventstijd ons uit waakzaam te   
zijn als we uitzien naar het komende 
Kerstfeest: de komst van de Messias. 
Op de weg daar naar toe zijn er twee 
vespervieringen op de dinsdagen 11 
en 18 december. We gaan uit van twee 
kerstgezangen Once in Royal David’s 
city en Er is een roos ontsprongen, 
met toepasselijke Bijbelse verwijzin-
gen. Aanvang 19.00 uur in de huiska-
mer van het pastoraal centrum aan het 
Park. U bent van harte uitgenodigd.

Extra collecte Adventsactie
Komend weekend is er een extra col-
lecte voor de Adventsactie. 

De liturgische periode is de tijd van de 
Advent, de voorbereidingstijd op het 
Kerstfeest. De liturgische kleur is dan 
paars. We horen enkele malen oproe-
pen tot bekering in de lezingen, tot 
inzet voor gerechtigheid en vrede. 
Daar sluit de Adventsactie bij aan. Een 
nieuwe landelijke actie die zich richt op 
concrete projecten in de derde wereld. 
Dit jaar vragen we een extra bijdrage 
voor vrouwen in het noorden van In-
dia. Zuster Rincy Konzhimala zet zich 
in om 30 vrouwen een basisvorming te 
geven: lezen, schrijven, rekenen, me-
dische voorlichting en het opzetten van 
een bedrijfje en voorzien in mi-
crokredieten. Op 15 en 16 december is 
er hiervoor een extra collecte.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 16 december is het 3e Ad-
ventszondag. In deze dienst van 
Schrift en Tafel is ds. C. Crouwel voor-
ganger. Medewerking aan deze dienst 
wordt verleend door het ‘Oosterhuis-
koor’ o.l.v. Ingrid de Graaff. Voor de 
kinderen is er kindernevendienst. De 
collecte is voor het Diaconaal Cen-
trum Eindhoven.
Op zaterdag 15 december kunt u mee-
werken aan de kerstpakkettenactie in 
alle supermarkten van Nuenen. Deze 
actie wordt gevoerd door beide Nue-
nense kerken.
In het Open Huis bent u elke don-
derdagmorgen welkom van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 16 december, 09.30 uur: Eu-
charistieviering met volkszang, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; 
Henk Schenkels; Overleden ouders 
Rooijakkers-De Brouwer; Antoon 
Dekkers; Mariet Deelen-Dekkers;    
Rietje Dekkers-Kluijtmans; Betsie 
Dekkers-Donkers; Jan van Genugten 
en Anna van Genugten-Kuijpers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering, geen koor, voorgan-
ger pastor  J. Vossenaar

Misintenties
Overleden ouders Wim en Anna van 
Erp-Wuijtenburg

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 13 december: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis. 
Vrijdag 14 december: 07.15 uur Hei-
lige Mis. 
Zaterdag 15 december: 08.30 uur Hei-
lige Mis. 
Zondag 16 december: 3e zondag van 
de Advent (Gaudete), 10.30 uur Hoog-
mis. 
Maandag 17 december: Heilige Mis 
wordt nader aangekondigd. 
Dinsdag 18 december: 18.30 uur Hei-
lige Mis. 
Woensdag 20 december: Quatertem-
perwoensdag, 06.30 uur Gulden Mis.

datum tijdstip activiteit plaats website    

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

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

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

13 dec 09.30 uur iPad toepassingen Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl    

  14.00 uur Kienen Gasterij van de Jo van Dijkhof     

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

  20.15 uur LOS Muziektheater Het Klooster www.hetklooster.org    

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

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

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

  14.30 uur “Levende kerststal” Zorgboerderij De Krakenburg, Olen 50 Nuenen www.krakenburg.nl    

  14.00-15.00 uur Kerstliederen door Nuenens Mannenkoor Centrum Nuenen www.nuenensmannenkoor.nl    

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

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

  18.00-22.00 uur Sfeervolle koopavond met muziek C-1000 Smidse 1 www.c1000.nl    

  20.00 uur Country Dance Party met Country-DJ Henk Buurthuis Mariahout, Bernadettestraat 43 Mariahout www.blacklonghorn.nl     

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

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

  21.00 uur Nunenthaler Schürtzenjäger Café Schafrath www.nunentaler.nl    

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

  14.00 uur Kerstconcert Zorgboerderij De Krakenburg, Olen 50 Nuenen www.krakenburg.nl/    

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

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

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

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

17 dec 19.30 uur Kerstconcert Nuenens Mannenkoor Zorgcentrum De Akkers www.nuenensmannenkoor.nl    

  20.00 uur Kerstconcert Eindhovens Mannenkoor Gasterij van de Jo van Dijkhof www.eindhovensmannenkoor.dse.nl    

18 dec 20.00 uur Brandveilig leven De Koppel Nederwetten     

19 dec 19.30 uur Concert Lieholter Blaaskapel Zorgboogcentrum Franciscushof in Lieshout  www.lieholter.nl    

  20.00 uur Neva Ensemble uit St.Petersburg Clemenskerk Nuenen www.neva-ensemble.narod.ru    

  20.00 uur Ladiesnight Café Ons Dorp www.cafeonsdorp.nl    

  20.00 uur Kerstconcert Drie Italiaanse toppianisten Het Klooster www.hetklooster.org

Werkgroep gezinsvieringen heeft uw hulp nodig

Gezinsvieringen Gerwen 
stoppen?
De werkgroep gezinsvieringen vraagt zich samen met pastor Groot af of de 
gezinsviering leeft in de Gerwense gemeenschap en of er nog behoefte is 
aan dit soort vieringen. Wie wel eens een gezinsviering in Gerwen bezoekt, 
valt het vast op dat er nauwelijks kinderen in de kerk aanwezig zijn. 
Er wordt toch veel tijd in gestoken om 
zo’n viering op niveau van de kinderen 
voor te bereiden en de kinderen erbij 

te betrekken. Thema’s worden aange-
past aan hun belevingswereld en kin-
deren gezocht om te lezen. Kinder-
koortjes uit andere parochies worden 
uitgenodigd en dan motiveert het niet 
echt als het koortje groter is dan het 
aantal kinderen dat in de banken zit. 
Er gaan zelfs stemmen op om dan 
maar te stoppen met de gezinsvierin-
gen. Dit betekent echter wel dat er dan 
niets meer aangeboden wordt op het 
niveau van de kinderen.
Omdat de werkgroep niet zomaar wil 
stoppen, zijn ze op zoek naar andere 
mogelijkheden. De werkgroep wordt 
steeds kleiner, dus uitbreiding zou 
welkom zijn. De viering zou ook in 
een andere vorm gegoten kunnen 
worden. Denk mee en laat het de 
werkgroep horen. Reacties zijn wel-
kom bij de leden van de werkgroep. 
Stuur de leden een mailtje of spreek de 
leden persoonlijk aan.
Jeanne v.d. Westelaken: westelaken-
beer@onsnet.nu.
Rina Kusters: cjm.kusters@hotmail.
com.
Rianne Raaijmakers: toineraaij@hot-
mail.com.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Verstuurd vanaf mijn iPad

Getagged
Door Elwien Bibbe

Ik ben getagged. Nee, ik sta niet op een foto  in een of andere omstrengeling 
met mensen die ik niet ken. En ik sta ook niet in mijn blootje. De foto is 
overigens een beetje vaag. Genomen met een mobieltje. Ik zit op een bank, 
medium energiek, met mijn iPad op schoot en leg een woordje. Ik speel 
tegen koekie1, het meisje dat naast mij op de bank zit.

(Voor wie niet weet wat taggen is. Dat 
is als iemand je naam toevoegt aan een 
foto, waardoor de foto ook op jouw 
facebook pagina en dus ook voor jouw 
vrienden zichtbaar is)

“Gezelliggg met Elwien Bibbe”, heeft 
de tagger erbij gezet. En dat is het ook. 
Ik grinnik. Die tagger zit tegenover 
ons op de andere bank. We zijn met 
zijn vijven en allemaal hebben we ons 
eigen apparaat: iPad, iPod, iPhone, 
Samsung, Nokia. En we spelen Word-
feud. Terwijl de kachel brandt, smelt 
de sneeuw lekker om het huis. Ik ben 
in een fanatieke feud gewikkeld met 
MdB. Samen met Koekie maak ik een 
risicoanalyse. Als ik de x trek, kan ik in 

de volgende beurt ex, ex en ge leggen, 
en 53 punten maken en daarmee mijn 
achterstand ombuigen. De kans is 1 op 
7 dat die x op het bordje van mijn te-
genstander ligt en 4 op 29 dat ik hem 
trek uit de stapel...als ik 4 letters weg-
leg. Gokken, de plek open laten...? 
Koekie adviseert: gokken.
Inmiddels heb ik een reactie van een 
van mijn facebookvrienden op de foto 
van Koekie en mij. “Diepe triestheid” 
staat er  nu onder!!
Even later vinden vier andere vrienden 
het leuk!

Nou ja, ik zit er niet zo mee, met die 
triestheid. Ik houd het maar op: ja-
loers.
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Muzikaal weekend met de ‘Nunentaler 
Schürzenjäger’ en ‘Out of the Blues’
Komend weekend belooft een muzikaal en bovenal gezellig weekend te 
worden in Café Schafrath. Op zaterdag 15 december treedt de Nuenense 
Après-ski-, Party- en Feestband `De Nunentaler Schürzenjäger’  op en op 
zondag de blues-rock coverband `Out of the Blues’.
De Nunentaler gaan al jaren op rij met 
een volle bus ski- en après-ski liefheb-
bers naar Flachau in Oostenrijk en het 
is inmiddels een goede traditie om in 
Nuenen alvast een try-out te doen van 
de nieuwe nummers die in één van dé 
Après Ski locaties van Oostenrijk (de 
Hofstadl) ten gehore zullen worden ge-
bracht. Uiteraard is het voor de aanwe-
zigen ook een goede manier om alvast 
in de ̀ Stimmung’ te komen. U bent van 
harte welkom om zaterdagavond mee 
te komen genieten van het repertoire 
van de band, een mix van après-ski/top 
40/ top 100/feestmuziek en Hollandse 
hits. Het dak gaat er ongetwijfeld weer 
af vanaf 21.30 uur. Voor meer informa-
tie en sfeerimpressies zie: www.nunen-
taler.nl. Zondagmiddag 15.00 uur is het 

de beurt aan `Out of the Blues’. Een 
blues-rock coverband die ruim 5 jaar 
geleden werd opgericht als tijdelijk 
project, met het idee covers te spelen 
die de muzikanten zelf leuk vonden. 
Het enthousiasme en de chemie bin-
nen de band bleek zo groot dat er nog 
geen moment aan is gedacht het tijde-
lijke af te ronden. Er is een band ont-
staan met een repertoire van zeer uit-
eenlopende nummers, van oude pop 
tot metal en van alles daar tussenin. 
Daarbij moet gezegd worden dat door 
de jaren heen alle liedjes een `Out of 
the Blues’- touch hebben gekregen, 
meestal zonder het origineel te veel ge-
weld aan te doen. Voor de liefhebber 
van recht-door-zee live muziek een wa-
re blues-rock traktatie! 

Smullen voor speeltuin De Kievit Nuenen 

Lions Club Nuenen verkoopt 
weer worstenbroodjes 
Speeltuin de Kievit bouwt een nieuw paviljoen en daarmee krijgt een 
belangrijke speel- en ontmoetingsplaats in Nuenen een eigentijdse voorzie-
ning voor een winkeltje, de loungehoek en een multifunctionele ruimte. 
Ondanks diverse steun is er nog niet voldoende geld om alle nodige en 
gewenste onderdelen te realiseren. Daarom organiseert de Lions Club Nue-
nen een actie om meer geld bijeen te krijgen.
De leden van de Lions Club Nuenen 
verkopen in de laatste twee weeken-
den voor kerst worstenbroodjes bij de 
ingang van Intratuin Nuenen. De op-
brengst van de verkoop komt ten goe-

de aan Speeltuin de Kievit. “Wij dra-
gen de speeltuin een warm hart toe”, 
vertelt Lawrence van Hevelingen van 
de Lions Club. “Vrijwel al onze leden 
komen er wel eens met hun kinderen 

“Hij kwam niet van boven!”

Sinterklaas bezoekt op eigen 
wijze De Wentelwiek
Het was weer een geweldige feestdag op 5 december. Sinterklaas had laten 
weten dat hij dit jaar met een luchtballon naar De Wentelwiek wilde komen. 
Dus er was een landingsplaats klaar gemaakt op het speelterrein voor de 
school. 

Pietje Verliefd heeft meer oog voor 
Samantha dan voor Sint
Sinterklaas bezocht woensdag 5 december ook brede school Vrouwkensakker in 
Nuenen. Samen met alle kinderen keek hij naar de muzikale optredens van leer-
lingen van basisschool De Nieuwe Linde. Bij deze Voice of The Sint had Pietje 
Verliefd echter alleen maar oog voor het lieftallige panellid Samantha.

Alle aanwezigen stonden te turen in 
de lucht (zelfs met verrekij-
kers)……..…….komen Sinterklaas en 
zijn pieten met een tractor aangere-
den!!! Sint en pieten hadden een nood-
landing moeten maken en waren bij 
een bedrijf in een hooiberg terecht ge-
komen! Gelukkig wilde de boer ze snel 
naar school brengen, anders had ie-
dereen voor niets staan wachten.

Natuurlijk werd Sinterklaas hartelijk 

welkom geheten in de mooie aula. 
Daarna is hij in de groepen 1 t/m 4 op 
bezoek geweest. Daar is hij verwend 
door hele lieve kinderen met allerlei 
mooie optredens en andere gezellige 
activiteiten.

Sinterklaas en zijn zwarte pieten wer-
den door alle kinderen uitgebreid be-
dankt voor deze super spannende en 
gezellige dag. Een dag om nooit meer 
te vergeten! 

Sinterklaas op de Crijnsschool
Het Sinterklaasfeest is elk jaar weer een groot feest op de Crijnsschool. 
Door de hele school voelde je de spanning. Wat zou er allemaal gebeuren? 
Ook dit jaar werd weer voldaan aan de 
hooggespannen verwachtingen. We 
volgden samen het Sinterklaasjour-
naal. Pietje Verliefd is een aantal keren 
bij ons op school geweest om op zoek 
te gaan naar zijn grote liefde. We von-
den telkens allemaal hartjes en brie-
ven in de schoenen van juffen. Pietje 
Verliefd leek verliefd te zijn op een 
juf……er was ook een strooipiet en dat 
was de beste vriend van Pietje Ver-
liefd……samen hadden zij op één dag 
veel rommel gemaakt in de school! 
Op 5 december kwam sinterklaas in 
een hele mooie auto! Sint en zijn pie-

ten zijn in iedere groep op bezoek ge-
weest. Ze hadden voor iedere groep 
een hele grote mooie surprise bij zich. 
In deze mooie surprises zaten alle-
maal cadeautjes verstopt. De kleintjes 
kregen allemaal een leuk cadeautje 
van Sinterklaas en ze traden op tijdens 
een feestelijke viering. De grotere kin-
deren kregen met hun hele klas een 
cadeau en maakten prachtige surpri-
ses voor elkaar. Kortom kinderen, ou-
ders, team én Sint en zijn pieten had-
den een geweldige 5 december op de 
Crijnsschool zoals te zien is op bij-
gaande foto.

of kleinkinderen en verschillende van 
hen doen er ook vrijwilligerswerk. We 
zijn er bovendien trots op dat de ar-
chitect van het nieuwe paviljoen, An-
ne Marie Pors, een lionslid is.”

Warm hart
Behalve aan vervanging van het oude 
paviljoen, is er in de Kievit behoefte 
aan goede berging en een klusruimte. 
Daarnaast is er extra geld nodig voor 
een goede inrichting van het pavil-
joen. Het zou mooi zijn als het project 
meteen volledig en goed voltooid kan 
worden, vinden de Lions. Van Heve-
lingen: “De Kievit is van grote waarde 
voor de gehele gemeenschap van Nue-
nen en met de nieuwe voorzieningen 
krijgt de speeltuin een kwaliteitsim-
puls. Wij leveren daaraan heel graag 
een bijdrage.” 

De lekkerste
Net als voorgaande jaren hebben de 
Lions de worstenbroodjes scherp in-
gekocht bij een warme bakker die er-
om bekend staat de lekkerste worsten-
broodjes van Brabant te bakken. Een 
zak van zes stuks kost €10, -. De Lions 
staan op 14, 15, 16 en 22 december bij 
de ingang van Intratuin Nuenen en 
zijn te herkennen aan hun gele swea-
ters. Op vrijdag 14 december zijn ze er 
van  12.00 tot 18.00 uur, op de zaterda-
gen van 9.00 tot 17.00 uur en op zon-
dag 16 december van 10.00 tot 17.00 
uur. Worstenbroodjes bestellen kan 
ook, via: worstenbroodjes-lions@den-
nenlaan.nu.

Opbrengst collecte 
Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van het 
Nationaal MS Fonds is met 76 col-
lectanten het mooie bedrag van          
€ 5.765,- in Nuenen opgehaald.

Met het geld dat de collectanten heb-
ben opgehaald, blijft het Nationaal MS 
Fonds zich inzetten voor onderzoek 
naar MS en een betere kwaliteit van 
leven. Dat doet zij echter niet alleen, 
maar samen met patiënten, onderzoe-
kers, artsen, donateurs en vrijwilli-
gers.
Het Nationaal MS Fonds bedankt alle 
gevers en collectanten, die ook dit jaar 
weer door weer en wind op pad zijn 
gegaan. Hebt u de collectant gemist, 
dan kunt u uw bijdrage overmaken op 
giro 5057 te Maassluis! Wilt u het 
fonds bij de collecte van volgend jaar 
ondersteunen als collectant? Neem 
contact op met het Nationaal MS 
Fonds, tel.010-5919839 of via www.
nationaalmsfonds.nl

Politieberichten
Meer woninginbraken in Nuenen

Politie heeft uw hulp nodig!
Bij de politie zijn in de tweede helft van november veel aangiften van woningin-
braken in Nuenen binnengekomen. Voor zover bekend werd er in die periode 17 
keer ingebroken, tegen zeven keer in dezelfde periode in 2011. De politie is op 
zoek naar getuigen van de inbraken of mensen die er meer informatie over heb-
ben. Zij kunnen bellen met de politie in Nuenen via 0900-8844. Alle informatie 
is welkom.

De politie is extra alert, maar zij kunnen het niet alleen: zij hebben uw hulp nodig 
om (woning)inbraken te voorkomen en inbrekers aan te houden. U bent immers 
veel in uw eigen wijk en weet dus wanneer er zich verdachte situaties voordoen. 
Zijn er mensen die niet uit uw buurt komen en die zich op een of andere manier 
vreemd gedragen? Zijn er voertuigen die op een vreemde plaats staan gepar-
keerd of van iemand zijn die niet in uw wijk hoort? Ben dan extra alert. Noteer de 
kentekens van de voertuigen en de signalementen van de mensen. Bel bij onraad 
of verdachte situaties met de politie in Nuenen via het algemene nummer 0900-
8844 of bij een spoedmelding direct met 112. Uit onderzoek is gebleken dat een 
groot deel van de woninginbraken opgelost kan worden dankzij tips en telefoon-
tjes van de (buurt)bewoners zelf.

Zelf maatregelen nemen
Niet elke inbraak is te voorkomen. Maar u kunt zelf wel veel doen om de kans op 
een inbraak te verkleinen en de dader(s) buiten de deur te houden. 

Enkele voorbeelden:
Veel inbraken worden gepleegd middels hengelen (via de brievenbus de voor-
deur openen) of flipperen (met een (plastic) plaatje het voordeurslot openen). 
Dat kunt u tegengaan door het voordeurslot op het nachtslot te draaien of een 
extra schuif of knip aan de binnenkant van de voordeur aan te brengen.
Inbrekers hebben oog voor openstaande ramen en deuren, ook op de eerste ver-
dieping. Sluit daarom alle ramen en deuren als u weg gaat en zet geen kliko's 
naast de woning; die worden geregeld gebruikt als 'opstapje' naar de eerste ver-
dieping of balkon.
Ook als u thuis bent, kunnen inbrekers toeslaan. Ze sluipen naar binnen terwijl u 
even boven bent en de achterdeur of tuindeuren niet hebt afgesloten. Doe daar-
om die deuren ook op slot, ook als u thuis bent.
Het zijn simpele maatregelen die u zelf kunt nemen en die groot leed kunnen 
voorkomen. Door goede preventie worden veel inbraken en insluipingen voor-
komen of blijft het bij een poging. Meer informatie vindt u op de website www.
politie.nl. 

Herinnering aan 
schaapsherder 
Evert de Vries
In Gerwen woonde en leefde schaap-
herder Evert de Vries, geboren 11 
februari 1888 en gestorven 12 febru-
ari 1962. Huub van Leuken liep al  
enkele jaren rond met het idee een 
beeld op te richten van deze schaaps-
herder. Hij kwam met een uitge-
werkt voorstel, deze zomer werd de 
vergunning verleend en nu is het 
beeld met steun van sponsors gerea-
liseerd, nog juist in het 50ste sterf-
jaar van de schaapsherder.
 
Het beeld in de vorm van een herin-
neringsprofiel van de schaapsherder 
met herdershond en schapen is sa-
men met omwonenden en vrijwilli-
gers geplaatst op een toepasselijke lo-
catie. Dat is een rustiek plekje bij de 
brandkuil op de hoek Laar/Hool in 
Gerwen, precies tegenover de plaats 
waar de boerderij van Evert de Vries 
heeft gestaan. 
Het beeld houdt de herinnering aan 
de schaapherder levendig. Evert zorg-
de als eenvoudige schaapherder voor 
sfeer in het dorp door in kalme tred 
met zijn schaapjes en herdershond de 
plaatselijke dreven en beemden te be-
zoeken. Het beeld wordt op zaterdag 
22 december om 15.00 uur onthuld 
door Piet Raaijmakers, die de schaaps-
herder nog met zijn kudde door Ger-
wen heeft zien trekken.
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Kinderen van Korein 
Kinderplein Vrouwkensakker 
doen mee aan Lego-league
Aanstaande zaterdag 15 december nemen zes kinderen van de BSO Korein 
Kinderplein De vrouwkensakker in Nuenen deel aan de  First Lego league 
wedstrijd. 

Een wedstrijd waarbij de kinderen op 
een drietal onderdelen worden beoor-
deeld: het uitvoeren van een aantal 
missies waarbij de kinderen zelf een 
robot hebben leren programmeren, 
teamwork of in lego termen: “de core 
values “(hoe gaan we met elkaar om, 
we zijn een team, we doen het samen) 
en het maatschappelijke project Seni-
or Solutions. Bij dat laatste onderdeel 
gaan de kinderen onderzoeken of ze 
gaan iets bedenken waardoor de kwa-
liteit van leven van ouderen verbeterd 
wordt, door hen te helpen om zelf-
standig, betrokken en verbonden in de 
gemeenschap te blijven.

In de 2012/2013 Senior Solutions™ 
Challenge zullen meer dan 200.000 
jongeren, van 9 tot 15 jaar uit meer 
dan 60 landen, onderzoek doen naar 
ouder worden en hoe dit iemands ver-

mogen beïnvloed om zijn of haar le-
vensstijl te behouden. De deelnemers 
kijken bijvoorbeeld naar mobiliteit, 
communicatiemiddelen en manieren 
om fit te blijven. De teams doen on-
derzoek naar obstakels en komen met 
oplossingen om de kwaliteit van het 
leven van ouderen te verbeteren. 
De kinderen van Korein, de Toffe Tij-
gers zoals ze zichzelf noemen, zijn 
daarom in gesprek met bewoners van 
De Akkers hier in Nuenen. Ook na de 
wedstrijd zal het project nog doorlo-
pen. Daarnaast hebben de kinderen 
hun eigen oma’s en opa’s om advies ge-
vraagd, zij zijn uiteraard ook erva-
ringsdeskundigen. Ze zijn bezig en 
aan het onderzoeken wat voor moge-
lijkheden er zijn om bijvoorbeeld een 
TV op stemgeluid te laten reageren 
om zo het gebruik voor de ouderen te 
vergemakkelijken.

Krachten gebundeld voor behoud Van Gogh erfgoed

Van Gogh-partners uit 
drie landen in Nuenen 
voor “Van Gogh Europa”
Afgelopen maandagmiddag 10 december beklonken vertegenwoordigers 
van Nederlandse, Belgische en Franse Van Gogh-locaties in Nuenen hun 
definitieve samenwerking. De organisaties tekenden hun samenwerkings-
overeenkomst in het decor van één van Vincents schilderijen, de Opwet-
tense Watermolen. Hier onthulden de partners het gezamenlijke beeldmerk 
en de website van Van Gogh Europe.

Van Gogh Europe kent in totaal 29 
partners die zich inzetten om het erf-
goed van Van Gogh op eigentijdse wij-
ze voor een groot publiek toegankelijk 
te maken. De samenwerking vloeit 
voort uit de wereldwijd groeiende be-
langstelling voor het leven en de wer-
ken van Van Gogh en haakt in op de 
toegenomen mobiliteit van toeristen 
die zich anno 2012 eenvoudig en snel 
kunnen verplaatsen. De komende ja-
ren wordt daarom onder meer ingezet 
op het fysiek en virtueel verbinden 
van de Europese Van Gogh-locaties en 
het samenstellen van arrangementen 
voor bezoekers uit de hele wereld.
Het samenwerkingsverband bestaat 
uit musea, erfgoedlocaties, overhe-
den, toeristische organisaties en orga-

nisatiebureaus voor culturele hoofd-
steden. 

Perfecte locatie
In de Brabantse ambiance van Heer-
lyckheid de Opwettense Watermolen 
en bij het draaiende waterrad wist de 
directeur van het Van Gogh Museum 
te melden dat een onderlinge samen-
werking erg op prijs wordt gesteld. 
“Waar wij af en toe teveel van hebben, 
hebben jullie te weinig en dat kan be-
ter geregeld worden.” Hierbij doelde 
hij op de spreiding van de vele bezoe-
kers aan de diverse Van Gogh-loca-
ties.
 
29 partners, 1 doel
Bijzonder aan de samenwerking in 

Van Gogh Europe is dat groot en klein 
gezamenlijk dezelfde ambities omar-
men. Het kleine Vincent van Gogh In-
formatiecentrum in Etten-Leur werkt 
nu bijvoorbeeld samen met het Van 
Gogh Museum in Amsterdam en Fon-
dation Van Gogh in Arles. Komend 
jaar zetten de overheden van Saint-
Rémy-de-Provence en Arles zich sa-
men in om een digitale route te ont-
wikkelen die de verschillende locaties 
van Van Gogh met elkaar verbindt. 
Op Gelderse schaal werkt het Kröller-
Müller Museum samen met de regio 
aan een koppeling tussen food, kunst 
en natuur. Ook werken de partners 
aan een Van Gogh Community op in-
ternet waar fans van de schilder elkaar 
kunnen ontmoeten en verhalen of er-
varingen kunnen uitwisselen.
 
Partners uit Nederland
Van Gogh Museum te Amsterdam, 
Kröller-Müller Museum te Otterlo, 
Van Gogh Brabant met Van GoghHuis 
te Zundert, Vincents Tekenlokaal te 
Tilburg, Vincent van Gogh Informa-
tiecentrum te Etten-Leur, Noordbra-
bants Museum ‘s-Hertogenbosch, 
2018Eindhoven|Brabant Culturele 
Hoofdstad van Europa|kandidaat, 
Vrijetijdshuis Brabant, Regionaal Bu-
reau voor Toerisme Knooppunt Arn-
hem Nijmegen, Veluws Bureau voor 
Toerisme, Gemeente Ede, Provincie 
Gelderland en natuurlijk het Vincen-
tre uit Nuenen.
Meer informatie is te vinden op de 
nieuwe website van Van Gogh Europe: 
www.vangogheurope.eu.

Expositie Gezichtsvelden

Kees van Cappellen, waarnemer en beeldbouwer  

Momento van Kees van Cappellen

De titel van de expositie verwijst naar 
de drie richtingen van zien, zegt Kees, 
‘de blik naar binnen - mijn maatschap-
pelijke betrokkenheid - de directe rea-
liteit.’ Als beeldbouwer is Kees sinds 
tien jaar zijn weg aan het zoeken in het 
transformeren van ‘waardeloos’ mate-
riaal. Steeds vaker verwerkt hij gevon-
den voorwerpen, waarbij vooral hout 
en oude metalen zijn speciale aan-
dacht trekken. ‘Mijn beelden zijn 
spannend en mededeelzaam. Graag 
wil ik in mijn werk mijn belangstelling 
voor de symbolische én dubbelzinnige 
mogelijkheden van beelden verwer-
ken. Het verhaal dat wordt verteld is 
meestal nog wel herkenbaar en prik-
kelt de fantasie van de bezoeker. 

Momento’s
’Het gaat vaak om heel kleine dingen, 
ik heb ze Momento’s genoemd. De 
waarneming trekt mijn aandacht. 
Vaak is het voor 90% niets, bijvoor-
beeld een minuscule lijmvlek op de 
vloer of de schaduw van een kleinood 
die tot mijn verbeelding spreekt, dan 

“De Man, zijn werk, zijn wereld. Toegankelijk voor iedereen.” Ondertekening Van 
Gogh Europe door Dhr. Schippers, voorzitter Van Gogh Brabant.

Bibliotheek dommeldal, vestiging Mierlo, had op zondag 9 december om 
15.00 uur de opening van de expositie ’Gezichtsvelden’ van Kees van Cap-
pellen uit Nuenen. Annette Elsen uit Mierlo hield een openingswoord, 
waarna de expositie werd geopend met een muzikale omlijsting. 

maak ik daar een foto van, dit vlekje  
leidt tot prachtig surrealistisch foto-
werk.’

Zijne Koninklijke Leegheid
De maatschappelijke betrokkenheid 
van Kees blijkt uit zijn object van 2.80 

m hoog van Zijne Koninklijke Leeg-
heid. Voor de bezoeker een uitdaging 
om de leegheid van dit verheven beeld 
te ontdekken. 
De expositie is tot en met woensdag 
16 januari 2013 te bezoeken tijdens de 
openingstijden van bibliotheek dom-
meldal, vestiging Mierlo. Kijk ook op 
www.bibliotheekdommeldal.nl en 
voor de activiteiten Kees van Cappel-
len op www.vancap.exto.nl.

Sneeuwpret

Uitreiking prijzen van 
kleurplatenwedstrijd Kernkwartier
Afgelopen woensdag 5 december vond in het Winkelcentrum Kernkwartier de uitslag plaats van de kleurplaten-
wedstrijd, die de winkeliers voor Sinterklaas op touw hadden gezet.

Filiaalhouder van AH in het Kernkwartier de heer Sander van Rooij (links) samen 
met de Pieten en enkele winnaars van de kleurplatenwedstrijd.

Uit de vele inzenders werden door 
Sint en de Pieten, (de Sint  kon wegens 
drukke werkzaamheden zelf niet aan-
wezig zijn) 3 winnaars gekozen uit 
verschillende leeftijdsgroepen. De fili-
aalhouder van Albert Heyn de heer 
Sander van Rooij reikte de prijzen uit 
aan: Jamiro Weiss (4 jaar), Steph. Ha-
newinkellaan, Jurry en Lotte (5 jaar), 
logerend bij oma aan de Keizershof en 
Lucas Bastiaans (9 jaar) Kapmeeuw-
hof.
Verder waren er handenvol snoep-
goed en pepernoten voor alle deelne-
mers aan deze geslaagde actie van de 
winkeliers in het Kernkwartier.

Rond de Linde
gemaakt 

in Nuenen 
Door Nuenenaren 
voor Nuenenaren



Chinees Indisch Restaurant

Park 45, 5671 GB Nuenen

T 040 2833774
E info@tongah-nuenen.nl
W www.tongah-nuenen.nl 

7 dagen per week geopend van
16:00-22:00 uur.

Met Kerst

aan
tafel 

bij...

Meer informatie over onze activiteiten en agenda vindt u op www. sonnerie.nl

Nieuwstraat 45  - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

Activiteitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

Maandag 31 december 
Sylvesterparty (op reservering)

Ontvangst met een welkomstdrankje, waarna u 
een uitgebreid diner- en dessertbuffet 
aangeboden wordt. Daarna start de feestavond 
met onbeperkt drinken, hapjes, live artiesten, 
DJ en natuurlijk een glaasje bubbels.

€ 125,- p.p. Aanvang 19:00 uur
(uitbreiding met overnachting mogelijk)

25 & 26 december Kerstdagen
Kerstlunch & Kerstdiner
Geniet op 1e of 2e Kerstdag van een heerlijke 
familielunch of kerstdiner. ’s Middags serveren 
we een 3, 4 en zelfs een 5 gangen lunch. Voor 
de kinderen hebben wij speciale kindermenu’s.

Menu’s vanaf € 39,- p.p.
(Reserveer tijdig)

Bestel nu alvast uw kaarten 
voor deze unieke avond!

Geen zin om zelf te koken 
laat dan Restaurant Olio uw kerst verzorgen
Voorgerechten
Drieluik van Hollandse garnaaltjes, paling en gerookte zalm
Pata negra (Spaanse ham ) met galia meloen 
en cumberlandsaus
Rundercarpaccio met parmezaan, truffel en frisse salade

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

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

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

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

Stel uw kerstmenu zelf samen.

3 gangen keuzemenu € 26,50
4 gangen keuzemenu € 31,50

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

U kunt bestellen t/m 21 december mailen of 
inleveren bij ons restauant.

Afhalen 24 december tussen 15.00 en 17.00 uur.

Zie ook de website voor ons kerstmenu 2012

Moorvensedijk 2, 5674 XC Gerwen
Tel. 040-2831330 • www.restaurantolio.nl

Vincent van Goghplein 99 • 5671 DV Nuenen
Tel. 040 - 284 03 33 • Fax. 040 - 284 11 66

www.orieNTalparaDise.Nl

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
oriëNTal paraDise

Ons Kerstmenu specialiteit 
“pekiNG eeND”

bestaande uit 7 gangen. 
(alleen op reservering)  à € 35,-p.p. 

Kerstbuffet 2012
•	Keuze uit 2 soorten soep, en 
 een variatie van Koude en warme voorgerechten.
•	 25 zeer diverse hoofgerechten 
 en van Onze chef-KOK een Keuze uit: 
 een 8-tal gerechten op de Japanse baKplaat.
•	uitgebreide dessert mogeliJKheden w.o:
 diverse soorten iJs en fruit.

à € 2395
p.p. 

Kinderen t/m 11 jaar, à € 1295
p.p. 

NIEUW! 
het “Warandelingetjes” menu

vanaf 11 december
di. - wo. - do. voor E 23,50  vr. - za. - zo. voor E 26,50

Zoveel gangetjes nuttigen als u wenst, nog een gerechtje geen probleem, 
en nog één, en nog één... U bent van harte welkom. Kijk voor de diverse 

gerechten (ca. 28) op onze website www.paviljoendewarande.com  

Uiteraard blijft ons 3-gangen week keuzemenu verkrijgbaar
di. t/m do. € 21,50 en vr. t/m zo. € 24,50

Paviljoen de Warande
De Kluis 4, Helmond  T: 0492-536361

www.paviljoendewarande.com

gehele dag geopend VanaF 11.00 UUR
Van dinsdag t/m zondag

Dinercafé Zinn 
Party • Drinks • Food
Park 61 
5671 GC Nuenen 

Dinercafé Zinn 
Party • Drinks • Food
Park 61 
5671 GC Nuenen 

Heerlijk dineren met de feestdagen
bij Dinercafé Zinn

1e & 2e kerstdag
Heerlijk tafelen en genieten van onze uitgebreide à la carte kaart en 

speciaal voor de feestdagen uitgebreid met nog meer heerlijke kerstgerechten.

3 gangen menu met keuze uit onze kaart
vanaf € 21,50 p.p.

reserveer tijdig
040 - 283 31 33

of neem alvast een voorproefje op
www.dinercafezinn.nl

Dinercafé Zinn
Party • Drinks • Food

Park 61
5671 GC Nuenen
040 - 283 31 33
zinn@dinercafezinn.nl 
www.dinercafezinn.nl
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Kerst gala voor 
jongeren in Nuenen
Heb je zin in een leuk feestje om de 
kerstvakantie in te luiden? Het jon-
gerenwerk organiseert voor alle 
jongeren van 10 tot 15 jaar een tie-
nerdisco met als thema KERST 
GALA. 

Samen met jullie wordt een geweldig 
feest gemaakt met een DJ, dansvloer, 
versieringen en niet te vergeten een 
prijs voor diegene die het mooiste, 
leukste of grappigste gekleed is. 
 
Dus ben je tussen de 10 en 15 jaar en 
heb je zin om er samen een onvergete-
lijke avond van te maken?  Kom dan 
naar de Jongerenhuiskamer op 21 de-
cember, Sportlaan 12 in Nuenen.
  
De entree is 1 euro. De deuren gaan 
open om 19.00 uur en zullen sluiten 
om 19.30 uur. Om 22.00 uur is het gala 
afgelopen. Zorg dat je er bij bent op 21 
december. Heb je vragen over het 
kerstgala? Neem dan contact op met 
Joeri,  06-51 85 29 7 of joeri.vandeur-
zen@levgroep.nl 

20 december Lampionnenoptocht OBS De Rietpluim 

Kerstthema “Een lichtje op pad”
 
In deze donkere dagen is iedereen blij met een lichtje en staat het licht sym-
bool voor warmte, samen zijn en aandacht voor elkaar.

sfeervol en feestelijk af met het licht-
jeslied.

‘k Breng jou mijn lichtje klein
waar je wilt zijn

In de donk’re avond
waar eerst nog geen licht stond
zijn nu honderd kransjes
vlammetjes doen dansjes

‘k Breng jou mijn lichtje klein
waar je wilt zijn

Alle groepen samen
die naar buiten kwamen
maken licht en luister
warmte in het duister

‘k Breng jou mijn lichtje klein
waar je wilt zijn

Wij wensen u een fijn kerstfeest en 
veel licht in het nieuwe jaar.
Team OBS de Rietpluim

Op allerlei manieren werken wij aan 
dit thema. We zingen liedjes over 
lichtjes in de kerstboom, we luisteren 
naar sfeervolle verhalen, we schrijven 
teksten, we gaan terug in de tijd of kij-
ken juist vooruit, we versieren een 
boom en we genieten van de gezellige 
lichtjes en sfeer in school. Ook maakt 
ieder kind een mooie lampion. Die 
hebben we nodig want op donderdag 
20 december is er een echte lampion-
nenoptocht. We lopen met onze lam-
pion in groepen een route door de 
wijk. Onderweg stoppen we bij enkele 
posten waar de kinderen van groep 8 
ons trakteren op een mini voorstel-
ling.

De optocht start op 20 december om 
18.00 uur en rond 19.00 uur verwach-
ten wij weer terug te zijn op school. 
Mocht u rond deze tijd mooie lichtjes 
voorbij zien komen dan weet u dat dit 
de kinderen van OBS de Rietpluim 
zijn. Op het plein sluiten we de avond 

In de aanloop naar kerst: 
budgettips!
De meesten onder ons zullen zich de afgelopen dagen al bezig gehouden 
hebben met de kerstboom optuigen en het huis te versieren. Het wordt in 
Nederland een echte traditie om meteen als Sinterklaas richting Spanje is 
vertrokken, de kerstspullen van zolder te halen en voortvarend aan de slag 
te gaan. Natuurlijk wil je het liefst elk jaar wat nieuwe spullen toe voegen 
aan je assortiment. Maar als we niet uitkijken, dan kost dit al snel aardig wat 
geld. Want, zoals dat voor veel dingen geldt, kerstversiering die leuk is, is 
meestal best duur.
Als je een beetje uitkijkt en goed 
shopt, kun je ook met veel minder 
budget hele leuke dingen aanschaffen. 
Saskia van Christmaholic.nl heeft 
voor deze week een aantal tips en sug-
gesties op een rijtje gezet waar we mis-
schien ons voordeel mee kunnen doen 
en het een en ander kunnen toevoe-
gen, zonder al te diep in de buidel te 
hoeven tasten. Zo tipt ze een kijkje te 
nemen bij de duurdere lifestylewin-
kels en tuincentra, waar je inspiratie 
op kunt doen, die je vervolgens zelf na 
kunt maken of kopen bij betaalbare 
winkels. Struin rommelmarkten en 
marktplaatsen af en wil je iets nieuws, 
maar heb je geen geld voor een hele 
vernieuwing? Koop een paar mooie, 
opvallende versieringen die wat duur-
der zijn en zorg dat die opvallend ge-
plaatst worden in je huiskamer of je 
boom. Vul dit aan met betaalbare en 
goedkope (plastic) ballen en versierin-
gen. Een leuke en gezonde tip is de 
volgende: ga de natuur in. Verzamel 
takken, dennenappels, bladeren en 
wintergroen, zoals hulst en sierappel-
tjes en leg ze in schalen en in lantaarns 
etc. De dennenappels kun je eventueel 
nog ‘kerstig’ maken door de schubjes 
een wit verflaagje te geven. Of: ruil je 
kerstversiering dit jaar met een vriend 
of vriendin: beide iets nieuws en hele-
maal gratis!

Betaalbare kerstcadeaus
Koop het hele jaar door kleine goed-
kope cadeautjes. En wat leuk en lekker 
is, bak een lekkere appeltaart of maak 
vrolijk versierde cupcakes, daar houdt 

iedereen wel van. Een leuk cadeautje is 
een weckpot of andere pot met daarin 
de ingrediënten voor een gebakje of 
voor koekjes, zodat mensen het zelf 
kunnen maken. Of maak iets zelf. Een 
persoonlijk cadeau is nog wel het 
leukst om te geven en te krijgen. 
Schrijf iets moois, doe iets met een 

Kerstconcert en 
kerstsamenzang 
in nieuwe 
Clemenskerk
Op zaterdag 15 december geeft het 
Gerwens Muziekkorps onder leiding 
van Harold Lenssen een kerstconcert 
en kerstsamenzang in de nieuwe Cle-
menskerk te Gerwen. 
Zij zal dit doen samen met het Ger-
wens Gemengd Koor St. Caecilia en 
zanggroep JoKo uit Mierlo. De toe-
gang is gratis en de aanvang is 19.30 
uur. Een ieder is van harte uitgeno-
digd!

Wereldmuziek in 
kerstsfeer
Zondag 16 december geven de bands 
Zobi la Mouche en Overzee een kerst-
concert op de Weverkeshof. Zij spelen 
en zingen dan kerstmuziek en liederen 
van over de hele wereld. En brengen 
een doorsnede van zeer uiteenlopen-
de genres, maar wel met een samen-
hangend geheel. Dat alles staat garant 
voor een zeer afwisselende middag. 
Het concert begint om 14.30 uur. Kom 
op tijd want vol is vol.

bijzondere foto of verras iemand met 
een zelfgemaakte cadeaubon voor bij-
voorbeeld een “avondje oppassen", 
een gezellig diner of "je helpen om die 
rommelgarage eens op te ruimen". 
Voor partykleding geldt; koop het 
liefst na de kerst met flinke korting. 
Schaf leuke accessoires aan en je kunt 
een outfit prima opleuken. Denk aan 
een mooie sjaal of bijzondere riem. Er 
zijn genoeg kledingwinkels die dit 
voor een prikkie verkopen. Of: koop je 
kerstoutfit online, er zijn genoeg be-
taalbare webshops te vinden. Ook 
leuk: spreek af met familie of vrienden 
dat de dress-code dit jaar casual is en 
je hebt geen sjieke outfit nodig. Of stel 
een thema voor, waarvoor je in de 
doos met verkleed- of carnavalskleren 
kunt duiken. Voor nog veel meer tips 
over een niet te dure kerst, kijk je op 
www.christmaholic.nl.

Concert Lieholter Blaaskapel
Op woensdagavond 19 december a.s. verzorgt de Lieholter Blaaskapel voor de 
bewoners van verzorgingshuis Franciscushof in Lieshout een concert. In de don-
kere dagen voor kerst en met de winter voor de deur zal de blaaskapel een geva-
rieerd en vrolijk muziekprogramma ten gehore brengen. Bent u vriend van de 
kapel of houdt u ook van blaasmuziek, kom dan gerust naar de Hofkamer in 
Franciscushof en laat u samen met de bewoners een uurtje op de muzikale klan-
ken van de muzikanten meevoeren naar kerst- en winterse sferen. Bij binnen-
komst wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. Het optreden begint om 
19.30 uur.

Nuenens MannenKoor de straat op
Op zaterdag 15 december maakt het Nuenens Mannen Koor een muzikale 
wandeling door Nuenen-centrum. Het koor wenst op deze wijze de Nue-
nense gemeenschap te danken voor de getoonde belangstelling, die men het 
koor schonk tijdens het 15-jarig bestaan. 
De wandeling begint om 14.00 uur op 
het Vincent van Goghplein en trekt via 
Park naar C1000 en vervolgens door 
de Parkstraat. Op diverse locaties pre-
senteert het koor met gezang het win-
kelend publiek een sfeervolle toets. 
Op 17 december verzorgen de Nue-
nense mannen een intiem kerstcon-
cert in zorgcentrum Akkers-Archipel. 
Dit vindt plaats in de kapel, waar een 
mooie akoestiek heerst, aanvang 19.30 
uur.
 
Nuenens MannenKoor maakt punt 
in Parktheater
Schouwburg Parktheater Eindhoven, 
9 dec. NMK levert een bijdrage aan 
het kerstconcert van Ernst Daniël 
Smid. Vorige week las u reeds hier-

over. Met veel genoegen en grote te-
vredenheid kijkt het koor terug op de 
wijze, waarop de taak met de professi-
onals is vervuld. Met name het zingen 
zonder muziekmap in de hand, werd 
als uitdaging gezien. Door de sterke 
koordirectie van de dirigent konden 
de zangers het wisselende tempo van 
de solisten goed volgen. Mede door de 
flexibele organist en een subliem or-
kest van violisten, voelde het koor 
steeds de zekerheid van instrumentale 
ondersteuning. 
Vreemde gewaarwording was het om 
van de zo aimabel overkomende Ernst 
Daniël te moeten merken dat hij geen 
contact zocht met het koor. De zan-
gers moesten het doen met een be-
leefd knikje op het einde.

De Inloop Gerwen 
rond Kerst
Op maandag 17 december is er tijdens 
de wekelijkse inloop van Werkgroep 
Leefbaar Gerwen  in den Heuvel  weer 
gelegenheid om kerststukjes te ma-
ken. Dat gebeurde de laatste paar jaar 
steeds vlak voor de feestdagen. Ook 
nu is daar iedereen voor welkom.  Er 
zal materiaal beschikbaar zijn tegen 
een geringe vergoeding. Wie dat wil 
brengt zelf materiaal mee naar eigen 
voorkeur.  Let op: het is dit jaar op de 
laatste Inloop van dit jaar. 

Op de maandagen 24 en 31 december 
is er geen inloop. Wie tijdens deze pe-
riode een beroep wil doen op de 
Werkgroep (bijvoorbeeld voor ver-
voer, technische hulp) kan contact op-
nemen met 06-41102625. Op 7 januari 
is iedereen weer welkom op de Nieuw-
jaars Inloop.

Country dansen in 
Mariahout
Lekker tussen Sint en Kerst is er 
komende zaterdagavond 15 decem-
ber de maandelijkse Country Dance 
Party op CD muziek in de zaal van 
het Buurthuis in Mariahout. 

De organisatie is in handen van The 
Black Longhorn en alle populaire line- 
en partnerdansen worden zoals altijd 
keurig achter elkaar gezet door Coun-
try-DJ Henk. De nadruk ligt hierbij op 
echte country muziek. Volop genieten 
dus. 

Tijdens deze avond bestaat er de mo-
gelijkheid om in te schrijven voor de 
jaarlijkse Oud- en Nieuwparty op 31 
december.

Aanvang is om 20.00 uur, The Black 
Longhorn, Buurthuis, Bernadette-
straat 43, Mariahout. Telefonische in-
fo: 0499-422088, website: www.
blacklonghorn.nl of email: info@
blacklonghorn.nl.

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

Ischias en mevrouw Bosman
Mevrouw Bosman is 83 jaar, ziet er uit 
als 73, woont zelfstandig en is actief in 
de gym- en bridgeclub. Nog steeds ri-
jdt ze het hele land door naar haar ver-
spreid wonende kinderen en  kleinkin-
deren. Kortom: zo wil iedereen wel 83 
worden!  Ze komt al jaren af en toe 
voor een paar “onderhoudsbehan-
delingen” bij mij.  Om de ontstekingen 
en de pijn van haar reuma onder con-
trole te houden. Een paar maanden 
geleden belde ze echter om een andere 
reden. Ze had ischias. Nu was dat op 
zich misschien “alleen maar” pijnlijk. 
Echter de pijn was in haar geval ook 
gevaarlijk. 
Deze was namelijk zó hevig, dat ze al 
drie keer in twee dagen was flauw 

gevallen.  Zelfs hele zware pijnstillers 
hielpen niet.
Anderhalve maand daarvoor had 
mevrouw Bosman last van een zeur-
ende pijn laag in haar onderrug gekre-
gen. De huisarts schreef haar pijnstill-
ers voor en fysiotherapie. Dat gaf in 
het begin zeker enige verlichting. He-
laas werd na enkele weken de pijn 
weer heviger. Nu straalde de pijn ook 
uit naar haar rechterbil en -dij. Mev-
rouw kon inmiddels niet meer slapen 
van de pijn. Of ze nu lag, zat of liep, de 
pijn was vreselijk. 
Wat is ischias eigenlijk? Net boven 
onze heup begint vanuit onze ruggen-
graat de grote beenzenuw oftewel de 
nervus ischiadicus. Deze zenuw is één 

van de langste in ons lichaam. Hij 
loopt door tot aan onze tenen. Als je 
ischias hebt, staat er druk op deze ze-
nuw. Deze druk kan verschillende 
oorzaken hebben. Bijvoorbeeld: je be-
last je rug verkeerd of je hebt een ont-
steking aan de gewrichten in je rug. 
Zulke ontstekingen komen bij re-
umapatiënten, zoals mevrouw Bos-
man, nogal eens voor.

De huisarts kan helaas niet zoveel aan 
ischias doen. Je kunt pijnstillers en 
fysiotherapie voorschrijven. Maar het 
duurt vaak “gewoon” drie weken tot 
drie maanden voor ischias over is: je 
moet het uitzieken. 
Echter, omdat mevrouw Bosman 
flauw viel en niks hielp, was uitzieken 
geen optie. In de eerste week behan-
delde ik haar om de dag. Direct werd 
de pijn veel minder en hielden de flau-
wtes op. Daarna zag ik haar gedurende 
anderhalve maand, nog maar eenmaal 
per week. Want ik leerde haar hoe ze 
zichzelf kon behandelen door elektro-
stimulatie met een apparaatje dat ik 
haar leende.  
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CARNAVALARIA

HEPPIE ‘T AL GELEZEN
Deze week even geen Prins Heppie? Ja, zo lijkt het voor de buitenwereld. 
De afgelopen week hadden we geen bezoek gepland, maar achter de 
schermen gaat alles door. Onze eigen receptie op 6 januari 2013 in Het 
Klooster lijkt ver weg. Maar dit officiële moment om ons te feliciteren 
komt snel dichtbij. En aangezien dan de start is van onze Hotel Heppie 
acties, zijn we druk in voorbereiding. Vorige week gaf ik al aan in onze 
column, dat we met Hotel Heppie graag een maatschappelijk doel willen 
toevoegen aan het carnavalsgedruis. Maar wat betekent dat nu concreet?

In de pers, op TV en steeds vaker aan de deur, worden we geconfron-
teerd met stichtingen die geld ophalen. Prachtig dat dit bestaat en nog 
mooier dat hier vaak vele vrijwilligers voor beschikbaar zijn. Waar ik zelf 
alleen altijd wat moeite mee heb, is de ondoorzichtigheid hoeveel er van 
mijn euro nou werkelijk op de juiste bestemming terecht komt. Uiteraard 
is dit absoluut geen waardeoordeel over het doel wat men dient. Integen-
deel. Maar het is meer mijn gevoel. Een krantenartikel over een af-
scheidspremie van vele tonnen voor een vertrekkend directielid van 
Unicef staat nog scherp in mijn geheugen gegrift. Voor mij moet het on-
derbuikgevoel kloppen als ik een goed doel steun. Stichting Speelkr8 is 
zo’n club, die steevast op ons speelgoed kan rekenen. Zelfs onze kids ge-
ven het liever aan hen dan dat ze het op marktplaats zetten. Stichting 
Speelkr8 zet zich in voor kinderen die het net kunnen betalen. Stichting 
Heppie zet zich in voor kinderen, die geen geluk hebben. Die ongelukkig 
zijn. En dat is misschien nog veel erger. Geluk is niet te koop. Geluk moet 
je voelen……

Bij Heppie werken liefst 600 vrijwilligers, die zich met veel enthousiasme 
inzetten, om kinderen weer kind te laten zijn. Niks directielid met tonnen 
premie, niks strijkstok, gewoon lekker transparant, en misschien nog be-
langrijker: lekker dichtbij. Je hoeft niet ver van huis te kijken om anderen 
te kunnen helpen. Kinderen die hotel Heppie bezoeken voor een verblijf, 
zijn tussen de 6 en 18 jaar. Om uiteenlopende redenen zijn ze eenzaam of 
onbegrepen. En aangezien iedereen positieve aandacht nodig heeft om 
gelukkig te worden of blijven, zijn zij bij Hotel Heppie aan het broodno-
dige juiste adres. Met meer dan 1500 kindplaatsingen per jaar is het een 
serieuze club, temeer er verder niets voor deze vaak vergeten doelgroep 
is. Maar op de schaal van een Unicef natuurlijk een kleine speler. Elk jaar 
staat de financiële teller op nul en is men 100% afhankelijk van giften, die 
op dat moment nog niet bekend zijn. 

Als Prins Heppie & 4 Fun staan wij er garant voor, dat van elke euro die u 
mogelijk gaat schenken, 100% bij de kinderen in Hotel Heppie terecht 
gaat komen. Één van de acties zal zijn, dat we prachtige geweven pols-
bandjes gaan uitgeven voor een kleine bijdrage. Een ‘Heppie 4 Fun’-
bandje. Heppie maakt Heppie. Dat is de gedachten er achter. Daarnaast 
zal het bandje vele voordelen voor de drager gaan opleveren. We komen 
daar later op terug.

Met deze kerstgedachten kunnen jullie thuis de kerstboom gaan optui-
gen. Nog even geen carnaval. Ik snap het. Ik denk dat ik er dit keer naast 
de lichtjes serpentine in hang i.p.v. kerstballen. Een mooie mix van wat 
ons de komende maanden te wachten staat. Sfeer en gezelligheid met 
Heppie gedachten!

Gegroet en Alaaf, 
maak er een Heppie week van

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

Lieve lezer,
De donkerste dagen rond kerst zijn weer aangebroken, we somberen ons richting 
de feestdagen op zoek naar wat verlichting binnen recessie volgend op bezuiniging, 
stagnerende huizenhandel, rammelende gezondheidszorg en wankelende arbeids-
markt…Ik vraag me soms oprecht af waar je een ruggengraat zoals die van Mark 
Rutte kunt kopen…Lijkt me onbetaalbaar, zo`n exemplaar waar je maar geen last 
van krijgt, welke kant je hem ook opbuigt…Ik wil ook graag een tientje van hem 
lenen!…”Zeg maar nee, dan krijg je er twee…” Sprak wijlen Bart de Graaff jaren 
geleden al in een reclameuiting van de een of andere koekjesboer...Een vooruit-
ziende blik was hem niet te ontzeggen…Heerlijk, zo`n liberale windhaan… 
Toch is mijn tred de laatste paar dagen wat lichter geworden!...Betrap ik me op 
een wijsje tijdens de dagelijkse douchebeurt, galmt het oprechte “Môge...” tegen 
mijn slaperige collega’s iets langer door, heeft het eerste bakkie automatenkoffie 
net een vleugje meer aroma en glimlach ik het eerste zielige hoopje natte sneeuw 
tegemoet…Een vrolijke kriebel heeft zich van mij meester gemaakt!...Ik voel me 
“Heppie” heeft ineens dubbele betekenis…evenals “4 fun”…

Lieve lezer: Frits is er weer van!...Ontdaan van de zomerkolder, de herfstdip be-
dekt onder een verheugende laag jaargetijdenbock, met een schok ineens de goed-
heiligman voorbij zien trekkend en me nu bedenkend hoe ik zoveel mogelijk onder 
familiaire kerstverplichtingen uit ga komen, zal ik ook dit seizoen wekelijks trach-
ten het relativerende en mild ironische licht te schijnen op het aanstormend car-
navalsgeweld!   
En ik heb er weer zin an!! 

Gegroet, Frits. 

Blaaskapellen 
festival    
CV. De Wetters
De afgelopen twee jaar heeft CV. De 
Wetters met succes een carnavalesk 
blaaskapellen festival georganiseerd. 
Ook in 2013 gaan we weer een grandi-
oos festival neerzetten wat plaats gaat 
vinden in Dorpshuis De Koppelaar 
aan De Koppel 1 te Nederwetten. Een 
compleet nieuwe residentie met een 
theaterzaal waar alle moderne tech-
niek van licht en geluid aanwezig is. 
Ook heeft de zaal een bijzonder goede 
akoestiek.

Er zal natuurlijk een vakjury aanwezig 
zijn die twee prijzen te vergeven heeft. 
Namelijk een prijs voor de meest mu-
zikale en een prijs voor de meest car-
navaleske blaaskapel. Het blaaskapel-
len festival vindt plaats op de zondag 
van carnaval 10 februari 2013 en start 
rond de klok van 19.30 uur. De avond 
wordt afgesloten met een Grand Fina-
le. Zoveel mogelijk nog aanwezige 
blaaskapellen zullen samen enkele 
nummers spelen. Zonder jullie mede-
werking krijgen wij dat uiteraard niet 
voor elkaar. Dus twijfel niet en doe 
mee. Geef je op via het e-mail adres 
blaaskapellenfestival@dewetters.nl. 
Het zal weer een hele gezellige avond 
worden.

Carnaval in de TienerTenT
Voor het 28e jaar op rij is het dit jaar weer te doen in de TienerTenT op het 
Vincent van Goghplein in Nuenen: Hét carnavalsfeest voor alle jonge dames 
en heren van 12 t/m 17 jaar!!

Noteer vast in je agenda, Carnaval in 
de TienerTenT: 9, 10, 11 en 12 februari 
2013. Ook dit jaar weten we weer hoe 
we er een mooi feestje van gaan ma-
ken en als jullie allen nu ook nog eens 
zorgen zo mo oi verkleed mogelijk te 
komen en vooral een goed humeur 
mee nemen, kan carnaval in de Tie-
nerTenT anno 2013 niet meer stuk!
Elke avond kiezen we de 3 mooist ver-
klede personen uit die als beloning 10 
consumptiebonnen ontvangen. En 
met verkleed bedoelen we ook ver-
kleed hè, dus met een ‘petje, banaan, 
sjaaltje’ etc. maak je geen schijn van 
kans! Dus leef je uit en laten we eerlijk 
zijn, het is toch ook gewoon geweldig 
leuk om je op te doffen en indruk op je 
‘doelgroep’ te maken? Om alles ook dit 
jaar weer in goede banen te leiden, 
hebben we uiteraard weer een proto-
col waarmee je stilzwijgend akkoord 
gaat als je de TienerTenT binnen-
treedt: Voor eigen veiligheid wordt ie-
dereen bij binnenkomst gefouilleerd. 
Vervolgens kun je je jas gratis maar 
ook verplicht inleveren en als je dan 
langs de controlepost bent gekomen, 
houdt niemand je meer tegen om er 
een geweldig leuke avond van te ma-

ken! DJ Mike is ook weer van de partij 
en wij verwachten weer een bruisende 
menigte van zo’n 1.300 koppen mooi 
uitziende jeugd op de dansvloer aan te 
treffen. Vorig jaar waren we elke avond 
voor de openingstijden al compleet 
uitverkocht dus als je verzekerd wilt 
zijn van een toegangsbewijs, is het 
slim deze van te voren aan te schaffen. 
Je kunt alleen deelnemen als je in bezit 
bent van een geldig toegangs- en legi-
timatiebewijs. De TienerTenT is open 
op: zaterdag-, zondag, en maandag-
avond van 20.00-1.00 uur en dinsdag-
avond van 20.00-24.00 uur.

Passe-Partout
Ook dit jaar kun je voor € 20,00 weer 
een 4-daagse Passe-Partout in de 
voorverkoop aanschaffen zodat je alle 
dagen verzekerd bent van de toegang. 
Deze moet je zelf persoonlijk aan-
schaffen en je moet een recente pas-
foto en je legitimatiebewijs meebren-
gen. Verkoop vindt plaats op en in 
‘Het Klooster’ te Nuenen (dus niet 
meer in het Kernkwartier!) op zater-
dag 26 januari en zaterdag 2 februari 
van 13.00 – 16.00 uur. En bij De Tie-
nerTenT zelf op vrijdag 8 februari van 

18.30 – 20.30 uur en zaterdag 9 febru-
ari van 13.30 – 15.30 uur. Van zaterdag 
9 t/m dinsdag 12 februari van 13.30 – 
15.30 uur is de kassa ook open voor 
verkoop van dagkaarten á € 9,00. (Ook 
hiervoor legitimatie meebrengen!) De 
dagkaarten zijn (o.v.b. van beschik-
baarheid) ook ’s avonds aan de kassa te 
koop. Let op: Vol = Vol dus zeg ach-
teraf niet dat je niet gewaarschuwd 
bent! (vergeet je legitimatie niet, want 
zonder kom je echt niet binnen!) Note 
voor ouders/verzorgers: ook dit jaar 
lopen er weer veel (vrijwillige) surveil-
lanten en gediplomeerde beveiligers 
in en rond de tent om iedereen een zo 
veilig mogelijk leuk avondje aan te bie-
den en uiteraard wordt er geen alcohol 
onder de 16 jaar geschonken. Het be-
zit van drugs is ten strengste verbo-
den.

Gespreksavond 
Nederwetten
Op maandag 17 december zijn alle in-
woners van Nederwetten uitgenodigd 
om deel te nemen aan een gespreks-
avond over sociale cohesie. Deze ge-
spreksavond in dorpshuis De Koppe-
laar is een vervolg op de bijeenkomst 
begin november. Toen is door de Wa-
geningen Universiteit een presentatie 
gegeven van de resultaten van een en-
quête naar  sociale cohesie. Deze idee-
en zijn door de denktank sociale cohe-
sie besproken. Tijdens de bijeenkomst 
wil de denktank een terugkoppeling 
geven en hun voorstellen samen met 
de inwoners van Nederwetten verder 
uitwerken naar concrete plannen. 
Voor meer informatie: www.neder-
wetten.org. Gespreksavond sociale 
cohesie, maandag 17 december van 
20.00 uur tot 22.00 uur. Dorpshuis De 
Koppelaar, Nederwetten.

Concert Lieholter 
Blaaskapel
Op woensdagavond 19 december a.s. 
verzorgt de Lieholter Blaaskapel voor 
de bewoners van verzorgingshuis 
Franciscushof in Lieshout een con-
cert. In de donkere dagen voor kerst 
en met de winter voor de deur zal de 
blaaskapel een gevarieerd en vrolijk 
muziekprogramma ten gehore bren-
gen. Bent u vriend van de kapel of 
houdt u ook van blaasmuziek, kom 
dan gerust naar de Hofkamer in Fran-
ciscushof en laat u samen met de be-
woners een uurtje op de muzikale 
klanken van de muzikanten meevoe-
ren naar kerst- en winterse sferen. Bij 
binnenkomst wordt u een kopje koffie 
of thee aangeboden. Het optreden be-
gint om 19.30 uur.

Ingezonden brieven
Sinterklaasviering 2012
Avontuur met Portugese 
waterhond ‘Beau’
Aanloop:
Omstreeks 6 uur ’s middags werd er bij De Hal 9 stevig op de bel gedrukt en luid op 
het raam geklopt. Het gezang van de 4 kleinkinderen verstomde meteen. Lynn, Evi, 
Ian, Kyra en de twee honden, Emmy en Beau, stormden naar de huisdeur en naar 
buiten. Daar zagen ze een paar zakken vol met cadeautjes staan. De buit werd 
naar binnen gesleept. Het uitpakken was al behoorlijk op gang, toen Martijn, het 
baasje van Beau, tot de ontdekking kwam dat de hond niet binnen was. In alle tu-
mult van het in ontvangst nemen van de goede gaven van de goedheilig man, was 
het niet opgevallen dat het ruim 16 jaar oude teefje was buitengesloten.
Drie volwassen mannen (vader en zoons)gingen in het donker op zoek naar Beau, 
terwijl binnen de dames en kleinkinderen de resterende cadeaus openmaakten. 
Het gehoor, het reukvermogen en vooral het gezichtsvermogen van de hond was 
niet al te best en buiten was het koud. De hond was in De Hal 9 op bezoek en kende 
de buurt niet. Alle ingrediënten om het ergste te vrezen. Ron, de vader, hoorde het 
geblaf van honden en ging op het geluid af. Daar trof hij de heer Habraken aan, 
met de eigen hond keurig aangelijnd. Habraken gaf aan net een loslopende zwarte 
poedel te hebben gezien. Beau ziet er uit als een poedel, dus was het een positieve 
identificatie. Ron informeerde zijn twee zoekmaten over de locatie. De heer Ha-
braken ging samen met zijn hond meedoen aan de zoekactie. Na lang speuren 
keerden Ron en zijn twee zoons onverrichter zake terug, dus zonder Beau. Het 
avondje van Sint-Nicolaas was voor ons allemaal een trieste aangelegenheid ge-
worden. 

Alles komt goed
Opnieuw klonk het belgeluid. Dit keer stond de heer Habraken aan 
de deur. Hij had eerst bij een paar andere huizen in De Hal aange-
beld om erachter te komen op welk huisnummer Ron woont. Sa-
men met vrouw en kinderen bracht hij het fantastische nieuws dat 
Beau was gevonden en in zijn auto zat. 
Even later was Beau in ons warme huis net zo in de weer alsof er 
niets was gebeurd. Iedereen blij en opgelucht. De avond kende dus 
een gelukkig einde.
De inzet van familie Habraken, De Beemel 9, was fenomenaal, 
waarvoor wij hen bedanken. 

Ron Slikker, De Hal 9, Nuenen.

Ons Tejater brengt try-out van 
cabaretier Berry Lussenburg
Berry Lussenburg speelt op zaterdag 15 december een try-out van zijn nieu-
we programma “Verwhard”.

“Verwhard” is alweer het vijfde avond-
vullende programma van cabaretier 
Berry Lussenburg. Na zijn debuut in 
2001 met “Vermist” schreef en speelde 
hij achtereenvolgens: “Preventief”, 
“Sprekend” en “Getuige”. Tijden van 
Verwarring, Tijden van Verharding, 
We raken Verwhard.
Berry gaat op zoek naar helderheid en 
verzachting. Dit alles zonder navigatie 
en hij vraagt zich af: “Hoe ver laten we 
het komen? Hoe ver kunnen we eigen-
lijk nog gaan?” Hij verlaat vertrouwde 
wegen en verrast. Over onverharde 
wegen lijkt geen bestemming te ver. 
Alles zo dichtbij ver. Verander, Vertel, 
Versta, Verlos, Verblijd, Vertrouw, 
Verlang, Vergeef, Vergis, Verwarm, 
Verleg, Verbaas, Vermaak, Verteder, 
Verrijk.

Wegens de verbouwing van het 
Dorpshuis in Lieshout is de voorstel-
ling verplaatst van het Dorpshuis naar 
het Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk, Otterweg 29. Aanvang: 20.30 
uur.
Kaartjes zijn zowel in het Ontmoe-

tingscentrum als het Dorpshuis ver-
krijgbaar. Reserveren kan via www.
vierbinden.nl/onstejater of telefonisch 
op tel. 0499-422878 (maandag t/m 
donderdag na 13.00 uur).

Berry Lussenburg. (Foto: Anja Baauw)
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Voetbal
P r o g r a m m a

Wielersport

Bondscoach zaalhockey marieke 
Dijkstra in de Hongerman
afgelopen zaterdag heeft de Nederlandse bondscoach zaalhockey, marieke 
Dijkstra, een clinic gegeven aan mC1 van Hockey Club Nuenen in de Hon-
german. marieke Dijkstra heeft een aantal jaren in het Nederlandse zaal-
hockeyteam gespeeld en was daarmee in 2007 wereldkampioen. 

Hockey

Op de foto: keepster Juliette Ritmeester en verder v.l.n.r. : onder; Marit Tonkens, 
Nienke Godding, Claire Rooijakkers, Trix Schmal, Sarah Veltman, Marieke Dijk-
stra (bondscoach zaalhockey), Noor Smeulders. Boven: Veerle Bloemen, Kaye 
Raas, Larissa Cool, Naomi Keulen, Julia Visarius, Lotte Bronckers, Joelle Derks, 
Tanja Pas, Martine van der Ploeg.

Vorig jaar was zij assistent bonds-
coach en speelde ze nog mee als links 
achter. Dit jaar is ze eindverantwoor-
delijke. 
Niet alleen de meisjes van de C1 kre-
gen een clinic, ook de trainers en coa-
ches van de andere zaalhockeyteams 

werden door Marieke met behulp van 
een PowerPointpresentatie en aan de 
hand van veel filmpjes voorzien van 
allerlei tips. Het snelle spel in de zaal 
wordt gezien als een goede voorberei-
ding op het veldseizoen in het voor-
jaar.

mooie wedstrijden in Lieshout
In ‘t Hof te Lieshout vonden afgelopen zondag prachtige wielerwedstrijden 
plaats voor de jeugd. Vanuit heel Nederland was men naar Lieshout gereisd om 
aan de wedstrijden deel te nemen. Vanaf 8 jaar kon men meedoen, de oudste jon-
gens en meisjes waren 14 jaar.
De winnaars: Categorie 1: Tim van de Poel, Categorie 2: Miguel van Tintelen, Ca-
tegorie 3: Tibor Del Grosso, Categorie 4: Salvator Alvarado, Categorie 5: Bodi 
Del Grosso, Categorie 6: Perry Frijters, Categorie 7: Wim Wittenberg.

Bezinningsmiddag bij EmK
op zondag 9 december 2012 heeft de voetbalvereniging EmK gevolg gege-
ven aan de oproep van de KNVB om zich te bezinnen over het overlijden van 
richard Nieuwenhuizen ten gevolge van een molestatie door jeugdige spe-
lers. Er werd stil gestaan bij het feit dat de tijden zijn veranderd. 

EMK is opgericht als Rooms-katholie-
ke vereniging, maar de kerken zijn nu 
leeg en de voetbalstadions vol. Een en-
kel incident met een fatale afloop zet 
de Nederlandse samenleving op zijn 
kop. Het rouwproces wordt verwerkt 
in kantines. 
Geconstateerd werd dat voetbal, meer 
dan andere sporten een doorsnee van 
de maatschappij vertegenwoordigt en 
dat de maatschappelijke problemen 
zeer goed in de sportverenigingen 
kunnen worden besproken: tolerantie 
en geweld, armoede en rijkdom, au-
tochtonen en allochtonen. Daags te-
voren had de jeugd al een bijeenkomst 
gehad bij EMK. Op de zondagmiddag 
is er een representatief gezelschap met 

elkaar in debat gegaan aan de hand 
van meer dan 25 stellingen. Bij de dis-
cussies had men verwacht dat het be-
taald voetbal door de KNVB ook zou 
worden stilgelegd. Men vond dat best 
onderscheid gemaakt kan worden in 
de strafmaat tussen verbaal en fysiek 
geweld. Over de spelregels, was men 
het unaniem eens dat twee scheids-
rechters beter zouden zijn dan één en-
kele. Het voorbeeldgedrag van prof-
voetballers en profcoaches werd onder 
de loep genomen, en nog meer the-
ma’s passeerden de revue. 

Al met al, een bijzondere middag bij 
EMK waarbij men concludeerde dat 
er zonder respect geen voetbal is.   

     

RKSV NueNeN
Zondag 16 december
Nuenen 6-RKVVO 4 ...................... 12.00
Best Vooruit 10-Nuenen 7 ............ 10.00
ODC 8-Nuenen 9 ............................ 11.00
SV Valkenswaard 8-Nuenen 10 .... 12.00
Nuenen 11-Riethoven 4 ................. 14.00

RKVV NedeRwetteN
Zondag 16 december
Wilhelmina B.7 - Nederwetten 4  10.00
Nederw.Da 1 - Spoord. Boys Da1 10.00
Nederw.Da    2 - Pusphaira Da2 ... 10.00

RKGSV
Zondag 16 december
SBC 4 - RKGSV 2 ............................ 10.00
RKGSV 3 - WODAN 6 ................... 12.00

NKV KoRfbal
Zondag 16 december 
NKV1 -DUKO 1 .............................. 17.00

40 jaar Bridge 
Club Nuenen
op 2 januari 1973 is BCN opgericht 
door een aantal bridgeliefhebbers 
in Nuenen en telt na 40 jaar een klei-
ne 100 leden. In de loop van de jaren 
zijn nog 7 andere bridgeclubs  in 
Nuenen opgericht. Nuenen is dus 
een echt bridgedorp geworden.

Het 40-jarig bestaan zal gevierd wor-
den op 6 januari 2013 van 11.00 uur 
tot 18.00 uur in zaal Berkenbosch met 
een gevarieerd programma, waarin 
bridge natuurlijk niet ontbreekt.
Na de locaties sportpaviljoen Lisse-
voort van 1973 tot 1992, en zaal Apol-
lo van 1992 tot 1999 wordt vanaf 1999 
elke dinsdagavond gebridged in zaal 
Berkenbosch. Zoals bij de meeste 
bridgeclubs ligt de gemiddelde leeftijd 
van de leden boven 65 jaar, maar er 
wordt elke week met veel jeugdig en-
thousiasme en vooral plezier gespeeld. 
Het blijkt ook voor de oudste leden die 
de 90 jaar al aardig naderen een uitste-
kende vrijetijdsbesteding te zijn. 

De sociale contacten en de geestelijke 
inspanning zijn bezigheden die de ge-
zondheid juist voor de ouderen ten 
goede komen.

Biljarten in 
gerwen
In gemeenschapshuis Den Heuvel 
staat in een van de ruimtes een prach-
tig biljart. Een aantal Gerwenaren wil 
graag een clubje vormen. De groep be-
staat al uit zo’n 6 a 7 mensen, maar er 
mogen er nog een aantal bij. 

Bel voor meer informatie naar Noud 
Leenders: 2833391 of Martien Smits: 
06-53158639 of mail naar info@stal-
delinde.nl

Vrouw gewond bij aanrijding
Lieshout - Bij een aanrijding op de Beekseweg is woensdagmiddag 5 december 
rond 16.40 uur een 22-jarige vrouw uit Valkenswaard gewond geraakt.
De vrouw reed rond dat tijdstip op de Beekseweg en kwam volgens getuigen met 
haar personenwagen op de verkeerde weghelft terecht. Vanuit de tegengestelde 
richting kwam een vrachtwagen haar tegemoet en daarop ontstond een frontale 
botsing. Door de klap draaide de personenwagen om zijn as en raakte daarbij 
nog een bestelbusje dat ook op de weg reed. De 22-jarige vrouw moest door de 
brandweer uit haar auto bevrijd worden en is met onbekende verwondingen 
naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen en de bestelbus hadden uitslui-
tend materiële schade.

Hennepkwekerij opgerold
Gerwen - De politie heeft donderdagmorgen 6 december rond 10.00 uur een 
hennepkwekrij opgerold in een woning aan de Heilig Kruisgildelaan.
De politie had informatie dat in het huis een kwekerij aanwezig was en deed 
daarom een inval. In het huis werden in totaal ruim 300 hennepplanten aange-
troffen. Deze zijn, samen met de bijbehorende kweekapparatuur in beslag geno-
men, en zullen worden vernietigd. De 30-jarige bewoner is aangehouden en 
meegenomen naar het politiebureau.

Jongeren uit Nuenen aangehouden
Nuenen - Vijf jongeren uit Nuenen van 16 (3x) en 18 (2x) werden zondagmorgen 
9 december rond 05.30 uur door de politie op de Meierijlaan aangehouden. Vol-
gens een getuige zouden de jongens zich schuldig hebben gemaakt aan het af-
trappen van autospiegels, terwijl ze met hun fiets de geparkeerde auto's voorbij 
reden. Dit gebeurde vanaf de Wolvendijk richting Nuenen. Vanaf de Wolvendijk 
trof de politie meerdere auto's aan met kapotte zijspiegels. Bij de aanhouding 
hadden twee jongens buitenspiegels van twee auto's in hun bezit. In verband met 
het onderzoek werden de jongeren ingesloten op het politiebureau.

Kienen Lieshout op 
14 december gaat 
niet door
In verband met de verbouwing van het 
Dorpshuis in Lieshout gaat de weke-
lijkse kienavond  aanstaande vrijdag 
niet door. Deze avond schuift door 
naar vrijdag 21 december. In een ge-
zellige kerstsfeer kunt u dan prachtige 
kerstpakketten winnen. De zaal is om 
19.00 uur open, het kienen begint om 
20.00 uur. Let u wel op de gewijzigde 
toegang. Deze is nu vanaf de Heuvel te 
bereiken. Bordjes wijzen u daar de 
weg.  

Station 
Charlotte

In verband met de feestdagen 
is er aanstaande zaterdag geen 

programma in 
Station Charlotte.

Indrukwekkend
Op zondag verzamelen de bekende personen zich in café Schafrath om onder het 
genot van een drankje de wedstrijd van PSV tegen Twente op de TV te volgen. Het 
is aangenaam warm en iedereen is in afwachting van de verrichtingen van PSV, 
ook al zijn die niet hoopvol na de resultaten van de afgelopen wedstrijden. Om 
16.25 komen de spelers op het veld en worden de gebruikelijke rituelen opgevoerd. 
Daarna stellen spelers en scheidrechters zich op om een minuut stilte te houden 
voor de omgekomen grensrechter. Na het verzoek van de speaker in het stadion 
wordt het stil in het PSV stadion en als bij toverslag lijkt café Schafrath een ver-
lengstuk te worden van het PSV-stadion. Ook hier is de stilte hoorbaar. Geen mu-
ziek, geen geschuifel, geen gekuch, geen “nog even naar de wc”, de drank blijft even 
staan en iedereen is even bezig met de gedachte aan de grensrechter. Indrukwek-
kend. Personen, die tijdens deze stilte binnenkomen, vragen zich even af wat gaan-
de is, maar sluiten zich dan direct aan. 
Na afloop loop ik even langs het tegeltje met het lieveheersbeestje op de hoek van 
de Parkstraat en het Park. Daar neergelegd als protest tegen ongewenst geweld. 
Misschien een goed idee om bij elke ingang van een voetbalterrein een paar van 
deze tegeltjes bij de ingang te leggen. Dan met een onderschrift als b.v. “bij een kort 
lontje even hier een kaarsje aansteken voor het betreden van het terrein”. 

Frans van den Boogaard, Weiseind 13, Nuenen.

Ingezonden brieven
Ingezonden brief  actiecomité HoV2 
Een aantal weken geleden verscheen in deze krant een ingezonden stuk van ons 
Actiecomité “HOV2 tot hier en niet verder”.  In dit artikel hebben wij een alterna-
tief gepresenteerd voor de huidige HOV2 plannen in Nuenen en hebben we de lan-
cering van onze website “www.hov2tothierennietverder.nl” aangekondigd. 

In het door ons gepresenteerde alternatief stellen wij voor om het HOV2 aan te 
leggen vanaf Eindhoven tot de rotonde bij Goossens. In Nuenen (van Goossens tot 
het Pluuke) willen wij geen aanpassingen maar stellen voor om de bus te laten rij-
den over de bestaande wegen.  Wij zijn ervan overtuigd dat ons alternatief minder 
zal kosten, verkeersveiliger is en veel minder ingrijpend is voor de Nuenense bevol-
king. 
Vanaf het verschijnen van dit artikel is er veel gebeurd. De reacties op ons artikel 
en onze website waren overweldigend en we zijn er buitengewoon dankbaar voor. 
Meer dan 1600 Nuenense gezinnen hebben namelijk op onze oproep gereageerd en 
laten blijken dat ze ons voorgestelde alternatief ondersteunen. 
We zien ook dat de gemeente Nuenen nu eindelijk in de gaten krijgt dat HOV2 niet 
zondermeer door de Nuenense bevolking wordt gedragen en dat zij de bevolking 
serieus moet nemen en van eerlijke informatie moet voorzien. Helaas zien wij ook 
dat er nog steeds uit wordt gegaan van een volledige aanleg van het traject, dus 
ook dwars door Nuenen. Hierbij wordt van de onbewezen stelling uitgegaan dat 
HOV2 een serieuze oplossing is om de toenemende verkeerstromen in Nuenen te 
beperken en wordt de blijvende overlast door het HOV2 voor het overige verkeer in 
en rond Nuenen gebagatelliseerd.

In de weken voorafgaand aan de definitieve beslissing zullen wij dan ook door-
gaan met onze actie. Wij gaan met de wethouder en de diverse raadsfracties af-
spraken maken om ons alternatief nogmaals onder de aandacht te brengen. Ook 
zullen wij de informatie van de gemeente over dit onderwerp kritisch onderzoeken 
waarbij wij vooral zullen letten op eenzijdige informatieverstrekking en onbewe-
zen stellingen. Daarnaast zullen we blijven vechten voor een serieus onderzoek 
naar ons alternatief. Dit alles wordt veel krachtiger als wij kunnen spreken uit 
naam van een grote groep verontruste Nuenenaren. Wij roepen u dan ook op om 
te blijven reageren op onze website. 

Namens Actiecomité HOV2 tot hier en niet verder
A.A. van Eimeren, Dalkruiddreef 18, Nuenen



Maandmenu 
December € 17,-

(voor 2 of 3 personen)

•	 Kip	Kerrie
•	 Babi	Pangang
•	 Foe	Yong	Hai
•	 Kou	Lou	Yuk	(4	st.)
•	 Chun	Kun	Loempia
•	 Kroepoek
•	 Bami,	Nasi	of	Rijst

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

Er zijn weer 
Chinese bamboe kalenders!

TM

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

sale
40% korting

50% korting

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen

Meesters in Leren, hèt adres voor :

Training Studievaardigheden  Examentraining Engels  

Training Grammatica Engels  Schrijf je nu in!

www.meestersinleren.nl tel. 040 7870507

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
Nuenen   |   Parkhof 5   |   Tel 040 283 10 23   |   www.moosdijk.com

Stuur uw mooiste kerstwensen op 
de mooiste kerstkaarten.

Exclusieve wenskaarten vindt u bij:

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
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