
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

Geopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur of 

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

MotorToerClub 
Nuenen haalt 
mooi bedrag op 
voor KWF

Veldwachter,
gemeentebode,
raadslid

Oud-dorpsgenote 
schrijft 
Glimlachversjes

Voor één keer
Door weer en wind, zomer en win-
ter, elke week brengt de bezorg(st)-
er dit veelgelezen nieuwsblad bij u 
thuis. Ook met de feestdagen. Nor-
maal gesproken ziet u de bezorg(st)-
er niet. Hij of zij zorgt ervoor dat u 
Rond de Linde krijgt en gaat met-
een weer verder, want de route 
moet elke week weer op tijd afge-
werkt zijn.

Maar in deze weken zal de 
bezorg(st)er in uw wijk bij u aanbel-
len om u een gelukkig 2013 te wen-
sen. Als dank voor het openen van 
de deur ontvangt u een handig ka-
lendertje. Vergeet u echter de 
bezorg(st)er niet…  Hij of zij is ten-
slotte degene die er week in, week 
uit voor zorgt dat u op de blijft van 
het Nuenense nieuws. 

Deze gratis nieuwsbrenger verdient 
één keer per jaar een pluim.

kleurmijninterieur.nl
Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272

Email info@andrevanrooij.nl
Website: www.andrevanrooij.nl

Voor al 
uw 

kerststukjes!

Zaterdag 22 december tussen 17.00 uur en 20.00 uur

Levend Kerst Verhaal 
op de Dorpsboerderij
Het is inmiddels een bekende traditie geworden: het Levend Kerst Verhaal 
dat op zaterdag voor Kerst, nu voor de 7e keer, wordt gespeeld in en op het 
terrein van Dorpsboerderij ‘de Weverkeshof’.

Elk jaar opnieuw komen ruim circa 
1000 bezoekers dit verhaal ‘beleven’, 
want het is veel meer dan alleen maar 
een verhaal. De 120 vrijwilligers en 
daarnaast diverse bekende Nuenense 
koren en musici zullen het publiek be-
roeren.

Weverkeshof is omgebouwd tot Beth-
lehem. De heraut wijst u de weg….. 
Ook Jozef en Maria zijn met hun ezel 
op weg. De schaapherder met zijn 
kudde is de eerste, die het goede 
nieuws te horen krijgt. De bezoeker 
wordt door een gids geleid door Beth-
lehem. Maar dan moet men wel eerst 
langs de ambtenaar om zich – net als 
Jozef en Maria – te laten inschrijven. 
En uiteraard zitten de tollenaars klaar 
om tolgeld (€ 1,-) te heffen.
Als we de poort van dit stadje door 
zijn, gaat de reis door het donker be-
ginnen. Al gauw ontmoeten we ie-
mand, die zich voorstelt als de profeet 
Sefanja. Hij heeft een troostrijke ge-
dachte voor de bezoekers!  U ontmoet 
koning Herodes, de drie koningen of 
magiërs, de herders in het veld, de 

herbergier en zijn volle herberg en de 
engelen. Onderweg komt men regel-
matig Romeinse soldaten tegen, Beth-
lehem lag tenslotte in bezet gebied! En 
dan de stal, waar Maria en Jozef en het 
Kindje zijn en waar mooie muziek 
klinkt. 
In de herberg is er na deze tocht gezel-
ligheid en een warme drank. 

Voor jong en oud steeds een belevenis, 
met ook dit jaar weer nieuwe elemen-
ten! De tocht duurt ca. 45 minuten. 
Om 17.00 uur start de eerste groep, 
om 20.00 uur start de laatste groep.

Het Levend Kerst Verhaal wordt geor-
ganiseerd door de beide Nuenense 
kerken. Zie voor meer informatie: 
www.levendkerstverhaal.nl . of lkv@
onsnet.nu.

Toen twee eeuwen geleden veel Ne-
derlandse kolonisten naar Amerika 
vertrokken, namen zij de traditie van 
Sinterklaas in december mee. De 
naam van Sinterklaas veranderde al 
snel en werd in het Engels Santa Claus. 
Zijn cadeautjes, vooral aan kinderen, 
deelde hij scheutig uit. Om een beeld 
te krijgen van hoe hij er uit zag, werd 
zijn uiterlijk bedacht door een Neder-
landse professor met de naam Cle-
ment Moore, die in 1882 in New York 
een gedicht schreef over the night be-
fore christmas. Hierin beschreef hij 
Sinterklaas als een vrolijke dikke man 
met een mijter, rode mantel, een witte 
baard en rode wangen. Vanaf dat mo-
ment schoof de viering van Santa 
Claus op naar de avond voor Kerstmis 
en werden twee tradities een.

Coca Cola
In de jaren 30 haalde Coca Cola het 
gedicht van Moore van de plank en 
maakte voor een reclamecampagne 
een ontwerp van een Cola drinkende 
Santa Claus. Ze vervingen de mijter 
door een muts en de mantel door een 
pak en het huidige beeld van de Kerst-

Het licht met Kerst

Voor Vincent
Door Melanie Dumay

Kerstmis staat voor de deur. Kerst, het feest van het licht. In het Christen-
dom is het licht een belangrijk symbool met Kerst. Van oudsher vinden we 
het licht terug in de dagen voor kerst. De dagen voorafgaand aan Kerst 
noemen we de donkere dagen. Maar met Kerst is er het Licht. 
De Germanen vierden rond deze pe-
riode al de winterzonnewende. Het 
boze werd verjaagd en het licht be-
groet. In de vierde eeuw zorgden 
Constantijn de Grote en de bisschop-
pen ervoor dat Kerstmis op 25 de-
cember zou worden gevierd. In de tijd 
werd rond de Middellandse Zee de 
zonnegod vereerd. Omdat Jezus het 
Licht van de Wereld werd genoemd, 
zou Constantijn besloten hebben 
Kerst te laten vallen op deze dag. 
Crisis en licht 
Het licht dat naar de wereld kwam, zo 
zien velen de geboorte van Jezus. 
Licht dat - oh zo -belangrijk is. Voor 
ons, voor hen, voor allen. En niet al-
leen in Christelijk opzicht. Ook in de 
psyche van de kunstenaars van weleer 
zien we licht in alle opzichten terug. 

Neem nu onze dorpsgenoot Vincent 
van Gogh. Kerst, maar vooral het 
feest van het licht speelt bij Vincent 
tot het einde van zijn leven een grote 
rol. De crisisperioden die hij kende, 
vielen vaak samen met de kersttijd. Zo 
had hij een conflict met zijn collega-
schilder Paul Gauguin rond deze da-
gen, maar ook met zijn vader die op 
dat moment predikant is. De conflic-
ten lopen hoog op met Kerst. 

Adoratie
We weten allemaal van de neerslach-
tige gevoelens van Vincent. Eenzaam-
heid en gevoelens van angst en 
wanhoop waren voor hem niet onbe-
kend. Met zijn bijzondere karakter 
verwierp hij vormen van godsdienst, 
vormen die in zijn ogen ongezond wa-
ren. Maar toch hield hij een bepaalde 
vorm van vroomheid. En Vincent 
noemde Jezus Christus subliem. Voor 
hem was Hij de grootste kunstenaar 
ooit. In dat kader en vanuit mijn per-
soonlijke interesse, ontsteek ik het 
licht met Kerstmis voor een dorpsge-
noot. Voor de dwaas in zijn gekke op 
maat gemaakte pakken met vreemde 
kleuren. Voor een visionair en briljant 
kunstenaar. Ik ontsteek het licht voor 
Vincent. Prettige Kerstdagen!
 

man was geboren. Dit beeld is in de 
loop der jaren niet of nauwelijks ver-
anderd. En aangezien Coca Cola over 
de hele wereld gedronken wordt, ziet 
de Kerstman er overal hetzelfde uit.
Rudolph
Sinds 1939 wordt de Kerstman verge-
zeld door Rudolph, het rendier met de 
rode neus. Robert L. May schreef toen 
het verhaal over een zeer mistige 
kerstnacht, waarin de Kerstman niets 
kon zien. Hij zag alleen in de verte een 
helder rood licht, wat later de neus 
van Rudolph bleek te zijn. Rudolph 
hielp de Kerstman door de nacht en 
week daarna nooit meer van zijn zijde.

Jong Nederland 
Gerwen bakt 
oliebollen
Jong Nederland Gerwen gaat oliebol-
len bakken voor publiek. De opbrengst 
gaat naar Jong Nederland Gerwen, 
Stichting jongens- en meisjes jeugd-
werk. De oliebollen zijn 0,50 euro per 
stuk. Afhalen kan op 31 december tus-
sen 12.00 uur en 14.00 uur bij ’t Huys-
ven aan de Huikert 35. Aan huis laten 
bezorgen kan ook tussen 13.00 en 14.00 
uur voor 1,50 euro per bestelling. Be-
stellen kan via oliebollen@jongneder-
landgerwen.nl met vermelding van uw 
naam, adres en telefoonnummer. 

De Kerstman
De Kerstman is onlosmakelijk verbonden aan het vieren van kerstmis. Toch 
is dat niet altijd zo geweest. Hoe is het nu eigenlijk zo gekomen dat die dikke 
man met witte baard en rode pak de kerstviering is binnengewandeld?



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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•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	de	Narrekappen	voor	het	organi-
seren van diverse carnavalsactiviteiten in een tent op het Heuvel-
plein in Gerwen in de periode van 1 tot en met 12 februari 2013;

•	 Aanvrager:	Stichting	Grote	Ronde	van	Gerwen	voor	het	organise-
ren	van	de	47e	Grote	Ronde	van	Gerwen	op	tweede	paasdag,	1	
april 2013 door de kom van Gerwen;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	de	Dwèrsklippels	voor	het	orga-
niseren van de diverse carnavalsactiviteiten, waaronder de optocht, 
klippelverbranding en activiteiten tienertent in het centrum van 
Nuenen	in	de	periode	van	8	tot	en	met	12	februari	2013;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	“de	Wetters”voor	het	organiseren	
van	de	prinsenreceptie	in	M.F.A.	“de	Koppelaar”	Nederwetten	op	
zondag 20 januari 2013.

Naar	aanleiding	hiervan	wordt	eenieder	in	de	gelegenheid	gesteld	bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het	college	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,		Postbus	
10.000,	5670	GA		Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 18.00 uur).

RECTIFICATIE
In	Rond	de	Linde	van	6	december	2012	staat	onder	“INGETROKKEN	
AANVRAAG	REGULIERE	BOUWVERGUNNING”	vermeld:

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

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

Dit moet echter zijn:

INGETROKKEN AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNUNG

Soort Datum Dossier- Bouwadres Activiteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

Regulier	 28/11/2012	 N-HZ-2012-0137	 Papenvoortse	 Milieu	neutraal	wijzigen	
   Heide 4 manege 

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 
 
13/12/	 N-HZ-2012-	 Steenbroeken	 Bouwen	bouwwerk		 Oprichten	 13/12/	
2012 0159 10 Gebruik gronden  woning 2012 
    of bouwwerk in    
    strijd met    
    bestemmingsplan   
    
17/12/	 N-HZ-2012-	 Collse	Heide	 Bouwen	 Constructie		 17/12/	
2012 0166 28  ophangen  2012 
    bokszakken   
 

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis. 
Tegen	desbetreffende	besluiten	kunnen	belanghebbenden	binnen	6	
weken na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, 
op	 grond	 van	 de	 Algemene	 wet	 bestuursrecht	 schriftelijk	 bezwaar	
maken	bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.
Tevens	kan	bij	de	voorzieningenrechter	van	de	rechtbank	te	‘s-Herto-
genbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	5200	MA	‘s-Herto-
genbosch, een verzoek worden gedaan een voorlopige voorziening te 
treffen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten

•	 aan	Stichting	Oud	Prinsen	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	voor	
het exploiteren van een schaatsbaan in de periode vanaf heden tot 
en	met	28	februari	2013	op	het	terrein	van	de	heer	F.	Linders,	gelegen	
aan de Broekdijk/Gerwenseweg (verzenddatum 14 december 2012).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van	 de	 Algemene	 Wet	 Bestuursrecht	 hiertegen	 binnen	 6	 weken	 na	
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA		
Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter	bij	de	rechtbank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

Niet stoken tijdens mist of windstil weer
Op	sommige	momenten	kunt	u	beter	niet	stoken.	Bij	mistig	of	windstil	weer	
trekt de schoorsteen niet optimaal, zodat er meer rook en schadelijke stof-
fen geproduceerd worden. Die slaan neer en in blijven in de omgeving han-
gen wat niet prettig voor de buren is. Daarnaast is de kans op koolmonoxi-
deverontreiniging tijdens dit weer groot.

As en roet in de vuilnisbak
As	en	roet	bevatten	kankerverwekkende	stoffen.	Deze	stoffen	horen	dus	
niet op de composthoop of de tuin maar in het overig huishoudelijk afval.

WEGHALEN AFVALBAKKEN    
I.V.M. VUURWERK VANDALISME.
De	Gemeente	Nuenen	gaat	 in	de	 loop	van	deze	maand	de	meeste	
afvalbakken	tijdelijk	verwijderen.	We	starten	in	het	buitengebied,	op	
21 december de afvalbakken in de wijken en op 24 december de af-
valbakken	in	het	winkelgebied.	Op	2	januari	starten	we	weer	met	het	
terugplaatsen van alle afvalbakken. 

STOKEN EN HET AFSTEKEN VAN 
VUURWERK
Wij	hebben	een	 jaarprogramma	opgesteld	waarin	op	 thematische	wijze	
aandachtspunten	voor	de	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	benoemd.	
Wij	zien	gedurende	week	52	van	2012	en	week	1	van	2013	extra	toe	op	het	
thema	stoken	en	het	afsteken	van	vuurwerk.	Op	de	naleving	van	andere	
regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Stoken
Bij het verbranden van afvalstoffen in de open lucht kunnen de openbare 
orde en veiligheidsaspecten van belang zijn. Daarnaast kan stoken veel 
schade aan het milieu veroorzaken. Daarom is het verboden om in de open-
lucht afvalstoffen te verbranden of vuur te stoken. Het college kan natuur-
lijk	van	dit	verbod	ontheffing	verlenen.	De	regels	hierover	vindt	u	in	de	Al-
gemene	plaatselijke	verordening	en	in	de	Wet	milieubeheer.

Vuurwerk
Vuurwerk	afsteken	mag	u	alleen	tussen	31	december	10.00	uur	en	1	janu-
ari	2.00	uur,	mits	u	dit	niet	doet	bij	De	Akkers,	Weverkeshof,	Jo	van	Dijkhof,	
winkelcentra	 (semi	 overdekt),	 tunnels,	 bruggen,	 abri’s,	 telefooncellen,	
vuilnisbakken en brievenbussen. Het afsteken van vuurwerk is op deze 
plaatsen altijd verboden. In een aantal gevallen kan het college hiervan 
ontheffing verlenen. Daarnaast is het natuurlijk altijd verboden om door 
het afsteken van vuurwerk gevaar, schade of overlast te veroorzaken. De 
regels	hierover	staan	in	de	Algemene	plaatselijke	verordening	en	het	Vuur-
werkbesluit. 

Opsporingsambtenaren
De	BOA’s	zijn	bevoegd	om	overtredingen	van	de	genoemde	regelgeving	over	
stoken	en	het	afsteken	van	het	vuurwerk	te	verbaliseren.	Ook	zijn	zij	bevoegd	
vuurwerk	in	beslag	te	nemen.	Voor	vragen	over	de	inhoud	van	deze	publi-
catie	dan	kunt	u	contact	opnemen	met	mevrouw	M.	Veendrick	via	nummer	
nummer	 2	 631	 544.	 Voor	 meldingen	 kunt	 u	 contact	 opnemen	 met	 het	
meldpunt	van	de	gemeente	Nuenen:	26	31	699	of	op	www.nuenen.nl.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 28/11/2012	 N-HZ-2012-0179	 Nieuwe	Dijk	1	 Renoveren	van	bijgebouw	
 
Regulier	 30/11/2012	 N-HZ-2012-0180	 Boord	25	 Tijdelijk	bewonen	van			
    berging  

Regulier	 30/11/2012	 N-HZ-2012-0181	 Beukenlaan	4	 Uitbreiden	woonhuis	  

Regulier	 12/12/2012	 N-HZ-2012-0184	 Berg	38	 Wijzigen	gebruik	van		 	
    winkelfunctie naar
    bijeenkomstfunctie  

Regulier	 12/12/2012	 N-HZ-2012-0185	 Boord	19	en		 Oprichten	boerderij
   Boord  met bijgebouw
   ongenummerd en woonhuis  

Deze aanvragen liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis.  
Hiertegen kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dit kan pas 
nadat omgevingsvergunning is verleend.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV  
EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen	om	vergunning	op	grond	 van	de	APV	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:

•	 Aanvrager:	 Exploitatiemaatschappij	 Het	 Klooster	 B.V.	 voor	 het	
plaatsen	van	diverse	containers	aan	de	achterzijde	van	het	Kloos-
ter respectievelijk aan de achterzijde van de Hema alsmede het 
plaatsen	van	een	 frietwagen	aan	het	Klooster	 voor	uitgifte	 van	
snacks	via	de	binnenkant	van	het	Klooster	ter	gelegenheid	van	het	
carnaval 2013;

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

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

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

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS
Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december 2012 is het ge-
meentehuis de gehele dag gesloten voor publiek en niet telefonisch 
bereikbaar.
 
Maandag 31 december 2012 is het gemeentehuis van 8.30 – 12.30 uur 
geopend	en	telefonisch	bereikbaar.	Vanaf	12.30	uur	is	het	gemeente-
huis gesloten en niet telefonisch bereikbaar.

KOOPZONDAG
Het	college	van	B	en	W	heeft	zondag	23	en	woensdag	26	december	
aangewezen	als	koop’zondag’	voor	de	bedrijven	uit	gebied	I.	Dit	wil	
zeggen	alle	wegen	binnen	de	bebouwde	kom	van	de	kernen	Nuenen,	
Gerwen,	Nederwetten	en	Eeneind,	uitgezonderd:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Alle	bedrijven	uit	gebied	I	mogen	op	deze	dag	geopend	zijn.

Op	26	december	mogen	ook	de	bedrijven	uit	gebied	III	open	zijn.	Dit	
wil zeggen de volgende ondernemingen:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Alle	bedrijven	uit	gebied	III	mogen	op	deze	dag	geopend	zijn.

VOORKOM OVERLAST:     
TIPS VOOR OPEN HAARD OF KACHEL
Door verkeerd gebruik kan een kachel of open haard onnodig overlast- en 
milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaken. Mensen met ademhalings-
ziekten en jonge kinderen lopen extra gezondheidsrisico's bij verkeerd sto-
ken. Stokers kunnen zelf veel doen om de schadelijke effecten te beperken.
 
Maak bij de aanschaf de juiste keuze
Uit	 een	 open	 haard	 verdwijnt	 90%	 van	 de	 opgewekte	 warmte	 door	 de	
schoorsteen,	terwijl	bij	een	hout-	of	kolenkachel	65	tot	75%	wordt	omgezet	
in	warmte	in	de	woning.	Kies	een	kachel	die	het	juiste	vermogen	heeft,	af-
gestemd op de te verwarmen ruimte.

Gebruik altijd de juiste brandstof
Een	allesbrander	bestaat	niet.	Stook	alleen	die	stoffen	in	de	kachel	waarvoor	
de kachel geschikt is. Stook geen afval of krantenpapier. Drukinkt veroor-
zaakt	veel	schadelijke	emissies.	Als	hout	gestookt	wordt,	gebruik	dan	alleen	
onbehandeld hout dat goed droog is. Gebruik ook geen multiplex of spaan-
plaat.

Let er op dat de schoorsteen goed trekt
Zorg dat de schoorsteen de juiste hoogte en de juiste diameter heeft zodat 
de	schoorsteen	goed	trekt.	Uw	openhaardenspecialist	kan	u	hier	over	ad-
viseren.

Ventileer de ruimte waar uw haard of kachel staat
Een	kachel	zuigt	lucht	aan	van	binnen	uw	woning,	zorg	daarom	voor	vol-
doende aanvoer van verse buitenlucht via bijvoorbeeld ventilatieroosters.

Smoor het vuur niet
Smoren	ontstaat	doordat	de	zuurstoftoevoer	geblokkeerd	wordt.	Als	de	
kachel een te groot vermogen heeft wordt vaak de luchttoevoer dicht gezet 
waardoor de kachel gaat smoren. Hierbij komen veel meer vervuilende stof-
fen	vrij.	Zorg	dus	altijd	voor	een	zo	volledig	mogelijke	verbranding.	Als	er	
een kleurloze of witte rook uit de schoorsteen komt weet u dat u goed be-
zig bent. Grijsblauwe, grijze of zwarte rook geeft aan dat u verkeerd bezig 
bent.

Maak het vuur milieuvriendelijk aan
Gebruik voor het aanmaken van de kachel geen proppen krantenpapier. 
Gebruik hiervoor bij voorkeur natuurlijke aanmaakblokjes of kleine houtjes.

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

AAnbiedingen voor de kerstdAgen
geldig van vrijdag 21 t/m maandag 24 dec.

Let op: 
Zondag 23 december geopend van 10.00 - 17.00 uur.  
Champignons, per bakje .................... 0,69
bospeen, per bos ................................ 1,35
peultjes, 100 gram .............................. 0,89
Haricot verts, per pakje  .................... 1,79
bleekselderij, per struik .................... 0,99
rucola, per schaaltje  .......................... 1,49
babyleaf, per zakje  ............................ 1,49
elstar appel, hele kilo  ....................... 1,69
goudreinette, hele kilo  ..................... 1,49
rode grapefruit, 7 stuks  .................. 1,99
Minneola, 7 stuks  .............................. 1,99
Clementine, 12 stuks  ........................ 1,99
Litchi, 250 gram  .................................. 2,49
perssinaasappels, 12 stuks  ............. 1,99

In ons assortiment diverse soorten 
Paddenstoelen, Exotische vruchten en Kruiden. 

En voor uw Gourmet of Fondue volop 
salades uit eigen keuken.

Wij wensen u een
zalig Kerstfeest!!!

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 

Entre Côte
“Met GRATIS kruidenboter”
100 gram .................................1,95
Caprese al Forno
100 gram ......................................2,45
Varkenshaas in Bladerdeeg
“Met GRATIS champ.roomsaus” 
100 gram ......................................2,15

Wij hebben 
alles voor u 

vers op voorraad!
Alleen uw Gourmet-, Wild- en Salade- 

Schotels bestellen a.u.b. 
koopJe

speCiAL

speCiAL

Aanbiedingen KERSVERS

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

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

12.50

Actie geldig van 20 t/m 28 dec.:

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

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

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fineerparket en pvc-stroken

Rosa Faia BH 
B t/m F Cup. Wit, Zwart en Ivoor. 

van: 57,95  59,95 voor: 44,95

Nog t/m 31 december alle 2e Chantelle BH’s halve Prijs!
Badpakken / Tankini’s halve Prijs!

Zondag 23 december
geopend van 12.00 - 17.00 uur

Pyjama’s, Nachthemden en Dusters
OPRUIMING!

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

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

Sloggi -actie:
Bij aankoop van 

3 dames of herenslips
de 4de GRaTIS!

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2013!
HERBST / WINTER 2011

AUTUMN / WINTER 2011

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

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

Short van: 27,95 voor: 18,95

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wij wensen U fijne feestdagen 
en een knallend 2013! 

Jägermeister 
70cl … €12,50 

Baileys Irish cream 
70cl … €13,50 

Chivas Regal 12yr. 
70cl … €26,50 

Sheridan’s likeur 
50cl … €11,50 

Piper Heidsieck 
75cl … €33,95 

Boomsma jenever 
100cl … €10,75 

Acties geldig tot en met 31 december 

indonesia

FUSION
restaurant en satébar

FUSION
reserveer 040 - 243 38 32 • Wilhelminaplein 7 eindhoven

Kerst Keuzemenu 2012
Zalmbonbon met rillete van makreel en morsterdsaus
Roos van hammen met mosterdfruit en granaatappel

Gegrilde courgette met roomkaas en gember
*****

heldere kwartelbouillon met kervel
Kokos-limoensoep met garnalen

pompoencreme met dragon
*****

atlantische tong met zeewiersalade en Japanse korst
Kalfsrolletje met gewelde pruimen op zuurkool
Gegrilde portbello met gecarameliseerde witlof

*****
hertenbiefstuk met veenbessen en peperkoekcracker

Zeebaarsfilet met saffraansaus en gamba’s
Strudel met oosterse groente en ketjapsaus

*****
Kerstdessert€ 3750
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Wij wensen iedereen zalige kerstdagen 
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December is bij Garra Rufa Nuenen 
 

bij uitstek de plek Om  
2012 uit te luiden en wellicht de nieuwe fase 

te verwelkomen 
 

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Overdekt winkelen • Gratis parkeren • Goed bereikbaar

Zondag 23 december geopend!
veel winkels van 12.00 - 17.00 uur

supermarkten van 12.00 - 18.00 uur
extra parkeergelegenheid

Vacaturebank vrijwilligers Week 51

INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Vrijwillige Thuiszorg vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Platform Gehandicaptenbeleid bestuursleden die zelfstandig en in teamverband activ. kunnen opzetten/uitvoeren in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Kunstencentrum CAN ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie + alg. beheer ca. 2 u. p. wk.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Nationaal Ouderenfonds Nuenen bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
—————————————————————————————————————————————————————————————
PVGE Nuenen bestuurslid activiteitencommissie in overleg 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
De Akkers (Archipelzorggroep) vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) wo en/of za 16.30-20.00 u.
 ondersteuning bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dementerenden) diverse tijden (in overleg)
 pianist voor begeleiding do (even wk) 9.45-12.00 u.
 vrijw. voor bordspellen of creatieve workshops vanaf najaar 2012 vr. 9.30 – 12.00 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Dorpsboerderij Weverkeshof Vrijw. voor org./begeleiden kinderfeestjes (woensdag-, vrijdag-, zaterdagmiddag) dagdelen in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
St. Kindervakantiewerk Nuenen Bestuursleden (voorbereidingen nieuwe seizoen starten in september) in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Vrijw. v .de Gasterij (tijdens lunch, diner, bridgeavonden en evt. bij feesten). di+vr. 16.30-19.30 u. 
 Affiniteit met ouderen do 19.30-23.30 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Lokale Omroep Nuenen Cameramensen m/v en redactiemedewerkers m/v (o.a. montage) Interne opleiding in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Zonnebloem afd. Nuenen bestuurslid activiteiten (org. activ. + excursies, contacten onderh., begroting enz.) in overleg, ca. 1 dagdeel p. 2 wkn
—————————————————————————————————————————————————————————————
Voedselbank Nuenen Chauffeur m/v in bezit van auto met trekhaak voor vervoer producten naar depot in overleg (verg. kosten)
—————————————————————————————————————————————————————————————
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijw. gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen + klusjesman in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Fijne feestdagen!
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Ralph Mohren leest voor uit:  
Afslag Herberg de Troost
Op zaterdag 22 december komt Ralph Mohren voorlezen uit zijn boek 
`Afslag Herberg de Troost` bij Boekhandel van de Moosdijk

Sunny Blues Nuenen: CC Jerome’s Jetsetters

Nieuwe tarieven Taxbus 
en de dienstverlening 
rond de jaarwisseling
In 2013 worden de tarieven voor Taxbus verhoogd op basis van de tariefont-
wikkeling van het reguliere openbaar vervoer. Het nieuwe basistarief voor 
een zone stijgt met 5 cent naar € 0,60. Dit tarief geldt voor de meeste klan-
ten, die op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van Taxbus 
gebruik kunnen maken. Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van 
Taxbus aangepast. Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuw-
jaarsnacht worden alleen rolstoelreizigers vervoerd.

Afslag Herberg de Troost is een be-
schrijving van het project Herberg de 
Troost, het opzetten van een kunste-
naarskolonie in de Peel. Een ambitieus 
project van twee muzikanten die er 
even genoeg van hebben, om als front-
mannen van het bedrijf genaamd 
Rowwen Heze, van tentfeest naar the-
ater door het land te jakkeren, jaar in, 

jaar uit. Het moet een samenwerking 
met het pretpark Toverland worden, 
een hotel, herberg, muziektheater en 
kunstenaarsresidentie ineen.
 
3 jaar geleden publiceerde Ralph 
Mohren een interview  met zijn held, 
Rowwen Heze-frontman Jack Poels. 
Later volgde een sfeerverslag van 
Poels' project Herberg de Troost, 
waarbij een door Poels en RH-accor-
deonist Tren van Enckevort samenge-
stelde groep muzikanten liedjes speel-
den en plezier maakten in een herberg. 
Zoals dat hoort, in Noord-Limburg:  
Muziek, eten en drinken.
Mohren is aanwezig bij de eerste con-
certen in de herberg, luistert naar de 
sterke verhalen in de kleedkamer, 
drinkt mee als er gedronken wordt 
(cola, dat wel) en kijkt, luistert en ob-
serveert. Zijn werkwijze is onortho-
dox: hij beschrijft zijn zenuwen voor 
een etentje met Poels, vertelt hoe ge-
noeglijk ze samen asperges eten en 
hoe gelukzalig de terugreis is. Over 
wat er besproken is, zwijgt hij. En over 
dat zwijgen, daar schrijft hij dit boek 
over.
Kom luisteren en genieten; zaterdag 
22 december, aanvang 13.30 tot 15.00 
uur.
 

Sunny Blues Nuenen organiseert op zondag 23 december in dinercafé ZINN de laatste blues avond voor het jaar 
2012. Dan speelt om 20.30 uur CC Jerome’s Jetsetters, een ‘blues injected rock’n roll/rockabilly’ band uit Eindho-
ven/Geldrop met als frontman Jeroen van Gasteren, beter bekend als CC Jerome.
CC Jerome heeft met veel bekenden in 
de blues en rockabilly scene gespeeld, 
waaronder Joe Clay, Billy Lee Riley, 
Ray Campi en Lee Rocker. CC Jero-
me’s Jetsetters hebben in maart 2009 
hun eerste cd Introducing opgeno-
men. Artiesten zoals Gene Taylor op 
piano en Big Pete op bluesharp heb-
ben hieraan hun medewerking ver-
leend. Op 7 februari 2013 vertrekt de 
band voor een 5-weekse tour door Ja-
pan en Australië.
Sunny Blues Nuenen: CC Jerome’s Jet-
setters. In dinercafé ZINN aan het 
Park in Nuenen. Aanvang 20.30 uur, 
toegang gratis.

Een aantal gemeenten hanteert voor 
houders van een ouderenpas een ver-
hoogd tarief. Voor deze groep gaat de 
eigen bijdrage per 1 januari omhoog 
van € 1,10 naar € 1,20 per zone. Een rit 
binnen de gemeentegrenzen van Hel-
mond, waar Taxbus ook als openbaar 
vervoer gebruikt kan worden, gaat 
vanaf 1 januari € 4,15 kosten. 

De tariefswijzigingen gelden voor de 
15 gemeenten in de regio Eindhoven-
Helmond die deelnemen aan Taxbus 
en volgen de kostenontwikkeling in 
het reguliere openbaar vervoer, waar-
van de tarieven per 1 januari ook wor-
den verhoogd. 

Vanwege de kerstdrukte wordt klan-
ten verzocht ritten al vóór maandag 
24 december te reserveren. Net zoals 
in het openbaar vervoer stopt het Tax-
busvervoer op oudjaarsavond eerder 
dan normaal. De laatste ritten starten 

om 21.30 uur, waarmee wordt aange-
sloten op de aankomsttijden van de 
laatste treinen en bussen. Voor rol-
stoelgebruikers wordt een uitzonde-
ring gemaakt, omdat deze groep geen 

Veiligheid staat Voorop,     
maar ruim je VuurwerkafVal wel op!

Oud & nieuw, meestal een groot feest met champagne, oliebollen en natuurlijk vuur-
werk. Op 2 januari zijn er een drietal vuurwerkinzamelpunten ingericht, hier kunt u 
uw vuurwerkafval gratis en veilig inleveren. Het opruimen van vuurwerkafval zorgt 
niet alleen voor een opgeruimde straat, u maakt ook nog eens kans op een mooie 
prijs. Van 2 januari tot 8 januari kan het vuurwerkafval ook gratis bij de milieustraat 
worden ingeleverd.  

hoe?
Bij de Boerenbond, de Concurrent in Nuenen en Dumpshop Feenstra vuurwerk aan 
de Wolvendijk wordt bij de aankoop van vuurwerk een plastic zak meegegeven waar 
het vuurwerkafval in gedaan kan worden. De zak moet worden afgesloten en kunt u 
inleveren op 2 januari bij een drietal inzamelpunten: 

•	 Op	het	V.	van	Goghplein	in	het	centrum	van	Nuenen	van	12.00	uur	tot	16.30	uur.
•	 Op	het	Heuvelplein	in	Gerwen	van	13.00	uur	tot	14.00	uur.
•	 In	de	Hoekstraat	in	Nederwetten	(parkeerplaats	Kruik)	van	14.15	uur	tot	15.00	

uur. 
•	 Op	de	Milieustraat	aan	de	Huufkes	48	tot	50	van	2	januari	t/m	8	januari	
	 (di.	wo	en	vr.	13.00-17.00	uur	&	za.	10.00-17.00	uur)	

Bij al deze inzamelpunten kan de speciale zak met vuurwerkafval worden ingeleverd. 
Bij inlevering ontvangt u op elke locatie een bon waarmee u mooie prijzen kunt win-
nen.	De	prijs	blijft	nog	even	een	verrassing!	De	winnaar	wordt	op	17	januari	in	Rond	
de Linde bekend gemaakt. 

samen doen we meer
In	het	kader	van	de	gemeentelijke	campagne	‘Samen	doen	we	meer’	willen	we	samen	
met de inwoners werken aan de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente Nuenen 
kan niet alles alleen, daarom vragen wij u om samen met ons het vuurwerkafval op 
te ruimen. Veeg samen met buurtgenoten even uw afval bij elkaar en breng het naar 
één van de inzamelpunten. Opgeruimd staat netjes!

Veiligheid
In	het	kader	van	veiligheid	is	het	van	belang	om	direct	na	oud	&	nieuw	uw	vuurwerk-
afval op te ruimen. Op nieuwjaarsdag gaan veel kinderen in de straten op zoek naar 
niet afgestoken vuurwerk. Dit vuurwerk is gevaarlijk. Weet u dat bijna veertig procent 
van de vuurwerkslachtoffers op nieuwjaarsdag valt? De meeste ongelukken gebeuren 
met zwerfvuurwerk, de zogenaamde weigeraars. 
U	kunt	dit	doen	door	meteen	middernacht	of	op	1	januari	vroeg	uw	stoep	schoon	te	
vegen. Het afval in de vuurwerkafvalzak te doen om het op 2 januari in te leveren bij 
één van bovenstaande inzamelpunten. Of van 2 januari tot en met 8 januari bij de 
milieustraat.	Het	afsteken	van	vuurwerk	 is	alleen	 toegestaan	 tussen	31	december	
10.00	uur	en	1	januari	02.00	uur.	

mogelijkheden heeft om via familie, 
vrienden of reguliere taxi vervoer te 
regelen. Zij kunnen op verzoek in de 
nieuwjaarsnacht wel door Taxbus 
worden vervoerd. Daarbij gelden de 
volgende regels:

Een rolstoelrit voor nieuwjaarsnacht 
kan t/m vrijdag 28 december 16.00 
uur worden geboekt via de reserve-
ringslijn van Taxbus.
De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 
1.30 uur. Vanwege de beperkte be-
schikbaarheid op nieuwjaarsnacht kan 
het voorkomen dat klanten niet hele-
maal op het gewenste tijdstip worden 
vervoerd. 
In de nieuwjaarsnacht kan maximaal 
één sociaal of medisch begeleider 
meereizen.

Verstuurd vanaf mijn iPad

4 en 26 fout
Door Elwien Bibbe

Bij mij blijven dit jaar al die lampjes en ballen gewoon op zolder, maar aan een 
aantal eindejaars activiteiten doe ik wel mee. Zo bak ik toch een paar oliebolle-
tjes, want die vetten hebben we nodig om die ouderwetse, koude Hollandse, sor-
ry Brabantse, winter door te komen. En ik doe mee aan de wetenschapsquiz en 
voor het eerst weer eens aan het Nederlands dictee. Dit jaar gecomponeerd door 
Adriaan van Dis. Dus kom ik wel aan de 40 fouten. In het verleden scoorde ik zo 
rond de 30. En daar ben ik best trots op. Per slot van rekening heb ik al een aantal 
spellinghervormingen overleefd en knok ik al jaren met de vernederlandsing van 
al die importwoorden. Voorbereid heb ik me met het basisschool dictee. Ik had 4 
fout, waarvan 1 te voorkomen was geweest.

Het dictee is een feest volgens Freriks. Nou ja. Van Dis had zich groots uitge-
leefd. Zo groots dat de inhoud van het dictee me totaal ontgaan is. Behalve En-
gelse import, bevatte zijn tekst ook nog wat Frans. Heeft waarschijnlijk met zijn  
jarenlange verblijf in Frankrijk te maken.
Coûte que coûte en  no-goarea, ik had ze beide fout. Maar hier staan ze dus goed. 
Ook weet ik niet wanneer ik wel of geen verbindingsstreepjes moet gebruiken. 
Met 26 fouten kwam ik er goed vanaf. Daarmee scoorde ik precies tussen Aaf 
Brandt Corstius (22) en Maarten van Rossum (30) in.

Bij de wetenschapsquiz zit een mooie vraag voor de Nuenense, Gerwense en Ne-
derwettense paardenliefhebbers: Waar komen de meeste steekvliegen op af? A, 
een wit paard. B, Een bruin paard. C. Een zwart paard. Deelnemen aan de quiz 
kan tot 29 december 23.59. (ff googelen).

Onderscheiding Martin Bunthof
Tijdens de receptie op 15 december vanwege het 40-jarig bestaan van de 
REVAK-Nuenen zwemvereniging (revalidatie en reactivering) heeft Paul de 
Witte, wethouder van de gemeente Nuenen c.a., namens de gemeente, het 
herinneringsbord, voorstellende de zonnebloemen van Vincent van Gogh, 
uitgereikt aan Martien Bunthof voor zijn verdiensten voor de gemeenschap.
 
Vanaf november 1976 heeft Martin 
zich verdienstelijk gemaakt als materi-
alenmeester door het zwembad op de 
woensdagavond en de donderdag-
morgen klaar te maken voor gebruik.
 
Vanaf 1982 is Martin op zijn scootmo-
biel door weer en wind, de hele Nue-
nense middenstand afgeweest voor 
geld en kado’s, waardoor de kinderen 
van de REVAK-Nuenen elk jaar met 2 
bussen een dag naar de Efteling kon-
den gaan. Daarnaast heeft hij vele ja-

ren ook bij de Z&P.C.-Nuenen voor de 
materialen gezorgd en bij het afzwem-
men van de zwemmertjes van Laco de 
foto’s gemaakt.Ook heeft Martin ja-
renlang opgetreden als official bij de 
KNZB en is bij deze bond als ere-offi-
cial benoemd. 

Voor deze vele verdiensten heeft het 
gemeentebestuur van Nuenen beslo-
ten om Martin Bunthof hiervoor te 
onderscheiden en hem het “Vincent 
van Gogh”-bord aan te bieden.

Martin Bunthof samen met wethouder Paul de Witte.

 Uit d’n hoek…

Media

Giel Beelen, de 3FM radio-dj, had weinig moeite met het telefoongrapje van de 
Australische dj’s met als tragische afloop de zelfmoord van de ziekenhuismede-
werkster. Ik zou de dj’s ook niet direct daarvoor verantwoordelijk willen hou-
den. Maar het belspelletje had wel invloed.
 Natuurlijk heeft de media invloed. Helaas nemen de bijbehorenden 
verantwoording vaak niet. De Facebookmoord, de zelfmoorden, de school-
shootings in Amerika maar ook berichtgeving rond politiek en de economische 
crisis hebben positieve of negatieve invloed. Bij The Voice Of Holland komen 
ongeveer alle media bij elkaar. Het is zelfs landelijk nieuws wie die wedstrijd 
heeft gewonnen. Of de voor-wat-hoort-wat verhouding met programma’s als 
DWDD en Pauw en Witteman. Wat interesseert mij die walvis (Johannes) nou 
die een verkeerde afslag nam? Krokodillenmedelijden.
 Wie controleert de media? En die zogenaamde objectiviteit bestaat 
niet. Zodra er mensen aan te pas komen, is het subjectief. Erken dat gewoon, 
dan weten we waar we aan toe zijn. En erken je fouten.
 Ik hoop dat één of ander radiostation nog een geintje uithaalt met 
Giel Beelen en zijn Serious Request-vriendjes tijdens hun verblijf in het glazen 
huis. Een telefonische bommelding of zo. En dat ze er dan uitmoeten en dan is 
de poging mislukt. Lachen!

Edwin Coolen

Welke moeilijkheden 

je in het verleden 

ook hebt gehad,

vandaag kun je een 

nieuw begin maken. 

Boeddha



Marshallstraat 6a T (0492) 52 04 75
5706 CN  Helmond I www.deezekeukens.nl

Bezoek onze geheel 
vernieuwde showroom
en proef de sfeer, 
bezoek onze website voor de openingstijden.

Doorlopendedecemberkeukenshow

U kiest voor Deeze Keukens

SmakenSmakenOmdatSmaken
verschillen

X-Mas Sunday 
Shopping 

ZONDAG 23 DECEMBER OPEN
van 12.00 tot 17.00 uur!

Maak 2x kans op een complete kerst-outfit 
naar keuze t.w.v.  150,-!!*

Beschikbaar gesteld door: Marilot en Wendy’s Jeansshop
*In de deelnemende winkels en bij besteding vanaf  50,-

De bubbels en warme chocomel staan klaar! 

Noppies - Mexx  - Jubel - Sturdy - LCKR - Beebielove 
BFC - Kiezeltje - Claesens - Havaianas - Gymp - Feetje

Baby- en kinderkleding t/m maat 128

Vincent van Goghstraat 19, Nuenen
www.twinklenuenen.nl

1 stuk = -25% 
2 stuks= -30%

3 stuks= -40%
4 stuks= -50%

KINDERKLEDING DAMESKLEDINGDAMESKLEDING
MARILOT

Vincent van Goghstraat in Nuenen!

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

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

Garage Eeneind
Voor uw APK - Reparatie - Onderhoud - Airco - Accu - Banden - 

Ruit- en Schade herstellen, tevens is er vervangend vervoer.

Wij bedanken en wensen 
onze klanten 

prettige feestdagen 
en een gelukkig 2013!

De Huufkes 5, 
5674 TL Nuenen

Tel: 040 - 283 91 01

Fijne feestdagen!
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HOV2, 
HOe zit Het nu eigenlijk?

Sinds 2010 wordt er in Nuenen volop nagedacht over HOV/ Europalaan. Een klank-
bordgroep heeft de laatste jaren goed werk geleverd en kritisch meegekeken. Sinds 
Eindhoven is gestart met de Sterrenlaan is er veel over te doen over de plannen. Tus-
sen de verschillende meningen en vragen klinken veel misverstanden door. Daarom 
is er uitleg nodig. In de artikelen besteden we aandacht aan een paar veelgehoorde 
vragen, opmerkingen en antwoorden daarop. In deel 3 aandacht voor het Nuenense 
plan voor de Europalaan. Na de inspraakprocedure in het voorjaar van 2013 nemen 
College en Raad een besluit over de plannen..

Hoe ziet de europalaan er straks uit?
Dat is nog niet precies bekend, maar de plannen worden wel steeds duidelijker. Er ligt 
nu een ontwerp op tafel met de volgende onderdelen:
2 x 1 rijstrook voor autoverkeer. Nu is dit op grote delen van de Europalaan ook al 
zo. De doorstroming op de Europalaan blijft dus ongeveer gelijk .
Busbanen aan de buitenzijde; hierdoor zijn bushaltes makkelijk bereikbaar. In Eind-
hoven liggen de busbanen aan de zuidzijde, in verband met de ligging van de scholen. 
Bij de brug over de Dommel ligt een “wissel”, waar autoverkeer nauwelijks hinder van 
ondervindt. 
Voorrangspleinen; verkeer op de Europalaan krijgt voorrang. Op de kruisingen zitten 
bus en autoverkeer samen op een rijbaan. Hierdoor ontstaan overzichtelijke, sobere 
kruisingen. Een ander voordeel is de korte oversteek voor fietsers en voetgangers.

Biedt HOV2 dé oplossing voor de verkeersproblemen op de europalaan? nooit meer 
files bij de Sterrenlaan?
Het plan biedt natuurlijk ruimte voor de bus. Tegelijkertijd is in het ontwerp ook re-
kening gehouden met andere vervoerwijzen. De Europalaan is een van de belangrijk-
ste autoverbindingen tussen Nuenen en Eindhoven en zal dat ook blijven. Daarnaast 
is het ook een belangrijke fietsverbinding. Met al deze wensen en eisen is rekening 
gehouden in het ontwerp; er is een balans gezocht tussen HOV, autoverkeer en fiets. 
Het project is dus niet dé oplossing voor doorgaand autoverkeer. Dat zou ook niet 
goed zijn voor de leefbaarheid in ons dorp. Maar het is ook geen ‘autootje pesten’. 
De doorstroming is goed. Behalve een stimulans voor het openbaar vervoer zorgt het 
plan er ook voor dat langzaam verkeer goede voorzieningen krijgt. 

er wordt gezegd dat het dorp gescheiden wordt.
Die angst is niet terecht. De Europalaan wordt ook nu vaak als een barrière ervaren. 
Nu moeten fietsers en auto’s vooral vanuit de zijwegen nog vaak erg lang wachten. 
In alle ideeën die er nu getekend zijn, kunnen fietsers en voetgangers op alle huidige 
plekken de Europalaan oversteken. In alle varianten kan autoverkeer vanuit de Gel-
dropsedijk van en naar het centrum. Ook kan het autoverkeer gewoon vanuit de Val-
lestap het centrum in rijden (dus de richting van het eenrichtingsverkeer Parkstraat). 
In één van de varianten kan autoverkeer/ vrachtverkeer vanuit de Parkstraat niet meer 
linksaf slaan of rechtdoor rijden. De Parkstraat zou hierdoor minder druk worden. 
Autoverkeer zal dan veel meer via de Vincent van Goghstraat het centrum uitrijden, 
de Parkstraat wordt dan minder druk.  Maar er zijn ook andere varianten waaruit 
gekozen kan worden en ook een variant voor de aansluiting Geldropsedijk- Europa-
laan.

Onze buurt is bang voor extra overlast op de drukke europalaan. Wat schieten wij 
er mee op?
HOV is een kans om de hele Europalaan aan te pakken. Op dit moment lijkt het nog 
een soort stedelijke snelweg die dan ineens bij de Geldropsedijk stopt. Bij Nuenen-
West moeten de rijbanen sowieso opschuiven. Het project is vooral bedoeld om 
beter openbaar vervoer mogelijk te maken. Maar er zijn wel degelijk voordelen ook 
voor omwonenden. Het slechte wegdek wordt vervangen door beter asfalt; er wordt 
gezocht naar zogenaamde stille deklagen die het lawaai van de autobanden vermin-
deren en vooral op de rechte stukken voor het autoverkeer gebruikt kunnen worden 
(in bochten kan dit niet omdat dit asfalt dan snel stukgereden wordt). 
Het plan moet de Europalaan veiliger maken met eenvoudige oversteekplaatsen waar 
fietsers en voetgangers minder lang staan te wachten. De nieuwe Europalaan wordt 
mooier met veel groene pleinen. Het wordt een echte laan, met -de naam zegt het 
al- bomen aan weerskanten. Dat past bij een dorp als Nuenen en zorgt er juist voor 
dat het dorp en de beide zijden van de nieuwe wijk Nuenen West meer een geheel 
gaan vormen.

Basisschool De Mijlpaal 
deelt met kinderen en bejaarden in Slowakije
 
Het is eind oktober, nog vóór de kerstvakantie zullen de tafels, stoelen en 
kasten vervangen worden door nieuwe spullen. Dat is geweldig, maar waar 
blijf je met een paar honderd oude stoelen, tafels, bureau's? Via een omweg 
zijn we terecht gekomen bij een mevrouw die zich het lot van kinderen en 
bejaarden in Slowakije heeft aangetrokken.

Gezocht: 
borduurwerk
In Zorgcentrum De Akkers is men op 
zoek naar borduurwerken, die nog af-
gemaakt moeten worden. Borduur-
werken met grote, grove steken, zoals 
bijvoorbeeld een kussen. Wie kan de 
bewoners van De Akkers daaraan hel-
pen. U kunt contact opnemen met de 
dagbesteding & welzijn Akkers. Tel. 
040-2635971

De Wentelwiek 
geeft Nuenen de lichtjesroute
Op 20 december houdt De Wentelwiek op donderdagavond een kerstvie-
ring op school. Het thema dit jaar is ‘Kerstmis, een feest van dromen’. 
Elke groep bereidt een gedeelte van de 
viering voor, waardoor het één feeste-
lijk geheel wordt. Na de viering in de 
aula die om 17.00 uur begint, wordt 
rond 18.00 uur een lichtjesroute gelo-
pen door de wijk de Molvense Erven. 
Onderweg zullen verschillende ‘ta-
bleaus vivants’ te zien zijn, verzorgd 
door kinderen van groep 6. Alle kin-
deren krijgen voor de tocht een lichtje 
van school maar mogen van thuis ook 
een lampion meenemen. 
Na de lichtjesroute komt iedereen te-
rug op het schoolplein. Hier zal bij het 
kerstvuur, onder het genot van een 
broodje en een drankje, elkaar fijne 
feestdagen gewenst worden. Rond 
19.00 uur is de avond afgelopen. De 
volgende morgen begint de school 
weer om 08.30 uur met het jaarlijkse 

kerstontbijt waarna de kinderen gaan 
kijken en luisteren naar een kerstmu-
sical, verzorgd door groep 7a en 7b.

Actie voor Tim
Afgelopen week is er in het Eindho-
vens Dagblad geschreven over Tim 
Laurenssen uit Nuenen. Tim is 3,5 jaar 
en heeft Neuroblastoom (een zeldza-
me vorm van kinderkanker). Om te 
overleven heeft Tim een kostbare be-
handeling in Amerika nodig. Daar-
voor worden nu verschillende acties 
opgezet en ook De Wentelwiek doet 
een actie voor Tim. Donderdagavond 
staat er op het schoolplein een bus 
waarin u uw gift voor Tim kunt done-
ren. U geeft toch ook! Help Tim en 
volg zijn strijd op www.stichtingtoe-
komstvoortim.nl

  

 
Een weeshuis in Trencin, 50 km van de 
Tsjechische grens, zou erg blij zijn met 
onze spullen. Een grote vrachtwagen 

was toen snel geregeld, donderdag 20 
december worden de meubels opge-
haald en naar Slowakije vervoerd.

Toen er uiteindelijk een goede be-
stemming voor het oude schoolmeu-
bilair was gevonden, werd al snel het 
idee geboren om nog wat extra's te 
doen. Wat is er mooier dan zo net voor 
kerst de kinderen in het weeshuis nog 
eens extra te verrassen? De kinderen 
van De Mijlpaal hebben samen met 
hun ouders speelgoed, knutselspullen 
en kleding verzameld. Voor ieder kind 
is een persoonlijk pakketje gemaakt 
wat tussen de tafelpoten en in de kas-
ten met de vrachtwagen mee naar Slo-
wakije gaat. Het team van de school 
heeft gezorgd dat de bewoners van het 
bejaardenhuis, wat ook in Trencin 
staat, wat extra's krijgen. Er is met veel 
plezier verzameld, verdeeld en inge-
pakt.
Kinderen, ouders en team van basis-
school De Mijlpaal, zeer bedankt!

De cadeautjes staan klaar om naar Slowakije te gaan.

Kerstmusical groep 7A en groep 7B.

Met extra luxe prijzen in de kassabonnen actie

Kerst Koopzondag 23 
december bij 
Winkelhart van Nuenen
Op deze koopzondag organiseert de Winkeliersvereniging van het Winkel-
hart van Nuenen een Superkassabonnen actie met vele mooie prijzen. 
O.a.10 luxe kerstpakketten, een 5 gan-
gendiner bij restaurant de Zonnewen-
de, 4x vrijkaarten voor 2 personen van 
het Dierenrijk Nuenen, boodschappen-
cheque van € 50.00 van C1000 Ton 
Grimbergen, een High Tea voor 2 per-
sonen bij Puff Inn en een Smart Phone 
t.w.v. 129,99 van het Phone House Nue-
nen.
De winkels zijn geopend van 12.00 tot 
17.00 uur en het kerstorkest Vierkant 
Rond zorgt voor de muzikale omlijs-
ting.
De kerstman zal persoonlijk de gehele 
middag aanwezig zijn. Natuurlijk 
wordt er ook voor de inwendige mens  

gezorgd en is er heerlijke vers gemaak-
te erwtensoep van de Keurslager Evert 
Tebak en glühwein van  Slijterij André 
van Lieshout.

U kunt in aanmerking  komen voor 
een van deze prachtige prijzen door te 
winkelen op zondag 23 december in 
het “Winkelhart van Nuenen” en de 
kassabon hiervan in de actiebus depo-
neren voorzien van uw naam en tele-
foonnummer.
Om 17.00 uur zal de Kerstman per-
soonlijk bekend maken wie, welke 
prijs gewonnen heeft. Mocht u in de 
prijzen vallen dan wordt u telefonisch 
op de hoogte gebracht.
Kijk verder op You Tube: Kerstman in 
Nuenen en Facebook:  winkelhartvan-
nuenen,  voor de persoonlijke uitnodi-
ging van de kerstman.

Inloopochtend 
Kiekeboe
Op dinsdag 25 december en 1 janu-
ari a.s. is er geen Kiekeboe. Op dins-
dag 8 januari vanaf 9.30 uur heten 
we je weer van harte welkom!

Zijn jouw (klein)kinderen tussen de 0 
en 4 jaar? Loop dan eens binnen. Je 
ontmoet er andere ouders/verzorgers 
met kleine kinderen, koffie/thee staat 
klaar, en de kinderen kunnen er lekker 
spelen. Deze ochtend wordt verzorgd 
door gastvrouwen die zelf ook kleine 
kinderen hebben en is een initiatief 
van Punt Extra (Zuidzorg). Inloop-
ochtend Kiekeboe wordt iedere dins-
dagochtend gehouden van 09.30 - 
11.00 uur in ruimte “De Otters” van 
Kids Society Erica, gebouw "Dassen-
burcht”, aan de Jacob Catstraat 1-3 te 
Nuenen. Kiekeboe is gesloten tijdens 
de schoolvakanties. Voor meer infor-
matie kun je kijken op onze website: 
www.kiekeboe-nuenen.hyves.nl.
 
 

Helpt Elkander 
stopt met projecten
Het bestuur van Woningbouwvereni-
ging Helpt Elkander uit Nuenen heeft 
bekend gemaakt voorlopig te stoppen 
met alle projecten in Nuenen. Dit van-
wege de consequenties van het nieuwe 
regeringsbeleid en de huidige marktom-
standigheden. Burgemeester en wet-
houders van Nuenen beraden zich op 
dit moment op de ontstane situatie.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Als je weer grip wilt 
krijgen op je 
eigen leven,

moet je stoppen met 
de schuld te geven 

aan anderen.



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dienSten en inFoRMatie 17-10-2012

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

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

Rond de Linde
 op internet:

www.ronddelinde.nl

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

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

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

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

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.)

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

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

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

KBS van Grootel 
wenst al haar 

(toekomstige) klanten 
Prettige Feestdagen!

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

M E G A v L o o I E N -
MARkt 23 DEc. 120 
kramen. De Heiberg, Veld-
hoven, Heerseweg 49. 9-16 
uur. € 2 p.p. 06-20299824.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

hoNDENuItLAAt-
SERvIcE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

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

Op zoek naar een origineel 
en handgemaakt (kerst)
kado? Welkom op Berg 59. 
AtELIER “DE NIJvER-
hEID” openingstijden: 
vrijdag 14.00 - 18.00 
uur. Zaterdag 12.00 - 
17.00 uur.

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

tIJDELIJk WooNhuIS 
tE huuR. Parkstraat 33. 
Voor info, 06 - 53 32 39 20.

Tijdens de keukenpresentatie bij u thuis, onder het genot van een kopje koffie, 
op uw eigen bank alles bekijken en vragen.

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

• Gratis thuisbezoek
• Gratis offerte
• Gratis tekening
• Keuze uit hout, kunststof, 
 hoogglans, m.d.f, etc.

Bel voor een vrijblijvende 
en gratis offerte:
telefoon 040-2839838
b.g.g. 0651231801

OOK VOOR RENOVATIE, AppARATUUR EN dE MONTAGE VAN UW KEUKEN.

Studiebegeleiding 
(ook Pgb). 

Regulier en speciaal 
onderwijs.

Huiswerk /Bijles/
Plannen. Mbo/Hbo 
bijles rekenen en 

taal nt2. Citotoets. 
Examentraining. 

Ook theorie 
autorijles en bromfiets. 

geRaRd MeuRS. 
Son en Breugel. 

06 - 51 66 92 20.
g.meurs.1@kpnmail.nl.

Stichting Kringloop Nuenen
haalt alle nog bruikbare spullen zoals witgoed, bruingoed, huishoudelijke 

spullen en apparaten GRATIS bij u op. Ook ijzer en oude metalen zijn welkom. 

De openingstijden van de Kringloopwinkel zijn: 

Woensdag en Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Ook zijn wij de donderdag na Kerst extra geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

Ons adres is Berkenbos 8a.
Voor het ophalen van spullen kunt u bellen naar: 040 - 283 92 16.

Wilt u met uw kerst-
pakket een ander blij 
maken. Bel de voed-
selbank Nuenen 06-
23848755.

EEN GoEDE tIp! koop 
uw kerstversiering in 
de Wereldwinkel en 
ook uw kerstkadoo-
tje. Berg 28b Nuenen
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Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

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

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

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

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

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

CARNAVALARIA

HEPPIE ‘T AL GELEZEN
De kerstvakantie staat voor de deur. Voor velen een mooi moment van 
bezinning. Gewoon even rust op de plaats. Oké, voorafgaand aan de 
kerstvakantie hebben de meeste gevoelsmatig de drukste weken van 
het jaar. Zowel op het werk als thuis. Dus nog een paar dagjes doorzetten 
allemaal, en dan even lekker stilstaan bij het afgelopen jaar…..

Als geboren optimist ben ik eigenlijk meer van het leven bij de dag. Ik 
zeg altijd “van gisteren hebben we geleerd, morgen is een cadeautje en 
vandaag moet je leven EN genieten”. Toch gaan we 2012 even bij de 
hand nemen. Waarom? Daar heeft iedereen zijn/haar eigen redenen 
voor. 

Allereerst hebben velen afscheid moeten nemen van dierbaren. Ik ook. 
In 1 week mijn altijd behulpzame tante en de vader van onze lieve vrien-
din. Dat is knap pittig. Beide door dezelfde ziekte geveld. Op zo’n mo-
ment zijn vreugde en verdriet wel heel erg verweven met elkaar. Waarbij 
het verstrijken van de tijd er voor moet gaan zorgen dat de positieve her-
inneringen het gaan winnen van het verdriet om het gemis.

Daarnaast heeft 2012 iedereen ook mogelijkheden gegeven. Nieuwe 
ontdekkingen, nieuwe kansen, nieuwe mensen. Maar heb je daar ook 
voor open gestaan? Openstaan voor wat er om je heen gebeurt hoeft niet 
te betekenen dat je moet loslaten wat je hebt. Het werken voor Hotel 
Heppie geeft me een voldoening die ik niet kende. Daarnaast heeft 2012 
mij verrijkt met ander werk, prins carnaval, nieuwe vriendschappen en 
uitdieping van bestaande. Met kerst mogen we best even beseffen, dat 
een goede vriend en/of vriendin onmisbaar is. Iemand waar je altijd kunt 
aankloppen. Mirte Peters had er een paar weken geleden een mooie co-
lumn over. Vriendschap lijkt iets gewoons, maar moet je koesteren. Want 
juist als een vriendschap ‘heel gewoon’ voelt, is hij bijzonder. Waarom 
maken we zo weinig complimenten naar de ander? Waarom zeggen we 
zo weinig, dat we de ander waarderen om hoe ze zijn? Wisten jullie dat er 
tegenover elk negatief punt liefst 7 complimenten moeten staan, om de 
mens een positief gevoel te laten behouden?

Een paar jaar geleden hoorde ik bij een uitvaart, dat de overledene ge-
liefd was omdat hij nooit veroordeelde terwijl hij wel op elk moment over 
elk onderwerp een luisterend oor was. Luisteren en spiegelen zonder te 
oordelen. Jeetje. Weten jullie hoe moeilijk dat is? En beseffen jullie hoe 
mooi dit is? Het creëert immers een veilige bodem om met alles bij je te-
recht te kunnen. Diepgang in je vriendschap, respect in je opvoeding. 
Een gevoel van eigenwaarde in stand houdend. Dat brengt mij tot slot tot 
een mooie kerstgedachten: Maak elkaar Heppie door eenvoudigweg 
oog te hebben voor elkaar zonder te (ver)oordelen. En geef elkaar com-
plimentjes. Minimaal 7 keer zo vaak als het tegenovergestelde. Gewoon 
omdat je het meent!

Gegroet en Alaaf, 
maak er een Heppie week van

Lieve lezer,

Dit is meteen mijn laatste stukje...
Helaas...Ik had er oprecht zin in, 
maar tegen de tijd dat u dit perio-
diek onder ogen krijgt is de wereld 
zo goed als niet meer. 

Vrijdag 21-12-12 om 11:11 houdt 
deze aardkloot namenlijk op te be-
staan!!...
Dat wil zeggen: zo heeft het een 
voor die tijd redelijk ontwikkeld 
Mesoamerikaans volkje een eeuw-
tje of wat geleden becijferd. Het is 
me nog niet helemaal duidelijk 
wat er precies gaat gebeuren...Er is 
sprake van een mogelijke polar-
shift, gevolgd door een ijstijd, alles 
vernietigende aardbevingen, een 
invasie van Marsmannetjes, het 
verschijnen van de planeet Nibiru 
en haar inhabitanten, die zich vol-
gens uiterst betrouwbare Sumeri-
sche Kleitabletten momenteel lis-
tig schuilhoudt achter de planeet 
Jupiter schijnt ook een mogelijk-
heid te zijn...Kortom: Het knapt er 
vast allemaal enorm van op...

Er zijn op de valreep toch wel wat 
kleine dingetjes die me bezig hou-
den moet ik bekennen...Ik bedoel, 
je raakt tegenwoordig toch een wei-
nig teleurgesteld als je horloge per 
uur een kwartiertje achterloopt 
nietwaar?...En zo ver zit Piet Pau-
lusma er over het algemeen niet 
naast...Sterker nog: een blik op 
buienradar en ik kan u met een 
aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid melden of het binnen 
het halve uur wel, dan niet, gaat 
regenen...Voortschreidende weten-
schap noemen we dat...Beetje jam-
mer dan dat we voor het Apoca-
lyptisch Vergaan van de 
Menschheid afhankelijk zijn van 
het hysterisch gebeitel van een uit-
gestorven volkje, wat schijnbaar 
wel onze ondergang kan voorspel-
len, maar die van henzelf niet hele-
maal helder op het netvlies had 
staan...

Lieve lezer: Het is allemaal een 
enorme grap, bedacht door Blaas-
kapel Vierkant-Rond!! 
Let op mijn woorden: Tijdens de 
optocht zeulen ze vast een enorme 
vulkaan mee, waaruit om de mi-
nuut een van de leden in Maya-
kostuum verschijnt en een lange 
neus maakt naar het publiek!!

Wat betekent dat ik maar aan 
mijn volgende stukje ga beginnen...

Cheers!!..Fritzzz

CDA-Nuenen c.a. 
start tweede burgerinitiatief 
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week het CDA.
Na het succesvolle CDA-project geti-
teld  “CENTRUM PLAN NUENEN” 
(voor meer informatie zie CDA- web-
site  www.nuenen.cda.nl), hebben en-
kele Nuenense burgers  besloten om in 
samenwerking met het CDA, te be-
ginnen met afdeling Nuenen c.a., een 
tweede initiatief  te starten onder lei-
ding van de Nuenense CDA-voorzit-
ter, ir. Tom van den Boomen. 
Om een zo breed mogelijk draagvlak 
te verkrijgen, vragen wij, het CDA-
Nuenen c.a.,  mensen die interesse 
hebben en willen meedenken om het 
belang van goede bereikbaarheid van 
iedereen te verbeteren, zich bij ons 
aan te sluiten.  
Mobiel-zijn vinden wij een recht in 
onze moderne maatschappij en moet 
makkelijk en veilig mogelijk zijn voor 
alle verkeersdeelnemers, zonder dis-
criminatie.  Dus doe met ons mee in 
deze studiegroep voor betere mobili-
teit in Nuenen en omgeving voor zo-
wel voetgangers, fietsers, automobilis-
ten als openbaar vervoer;  in het 
buitengebied, in het centrum en ove-
rige wijken,  bijvoorbeeld Tweevoren, 
De Vroente, Voirt, Lissevoort, Nue-
nen-Oost, Nuenen-Zuid en Nuenen-
Noord. De betere mobiliteit moet zo-
wel voor de valide als de minder valide 
Nuenenaar van toepassing zijn. 
Wilt u meedenken met ons, stuur uw 
reactie vóór 9 januari 2013 naar  cda-
nuenen@onsnet.nu .  Vóór eind janu-
ari  krijgt u een uitnodiging voor een 

eerste bijeenkomst om de verdere 
aanpak van dit burgerinitiatief te be-
spreken.
Ook nodigen wij graag vertegenwoor-
digers van belangengroeperingen uit, 
zoals VVN afdeling Nuenen, de actie-
groep HOV NEE en natuurlijk verte-
genwoordigers van de dorpsraden in 
Nuenen c.a.
Voor meer informatie kunt u vanzelf-
sprekend contact opnemen met de 
voorzitter van het CDA-Nuenen c.a., 
Tom van den Boomen, tel: 040 284 24 
44  of  e-mail: alle.boomen@onsnet.nu

Vijfde trio van Nuenen c.a. is bekend

Ze mochten alle aanwezigen laten 
zien dat ze konden vuurspuwen. Na 
deze grandiose show met prachtige 
vlammen van vele meters kwam het 
hoogtepunt van de avond de bekend-
making van het nieuwe trio van c.v. de 
Stemkes. 

Rond de klok van 19.11 uur werden de 
drie musketiers bekend gemaakt. 
Prins Bois alias Rob Wijlaars en zijn 
adjudanten Crois, Frank van der Kruis 
en Jardin, Wiljan van Esch regeren dit 
jaar over Stemkesland. 
Alledrie zijn leden van Dartclub de 

Zondag 16 december werd in residentie de Stam afscheid genomen prins 
Thor en de adjudanten Loki en Balder.  Nadat de hoogheden OnssJoosje, 
Vurieus en Promilia dit trio hadden bedankt voor hun inzet met de carna-
val, onderging het oude trio en de nieuwe hoogheden een heuse vuurproef. 

Links adjudant Croix, Frank van der Kruis in het midden prins Bois, Rob Wij-
laars en rechts adjudant Jardin, Wiljan van Esch.

Stam. Hun Franse namen komen door 
de Franse afkomst van de drie muske-
tiers. 
Bois betekent hout en is ook de ik 
vorm van het werkwoord drinken en 
zoals bekend pakt de nieuwe prins 
graag een biertje en is hij timmerman. 
Op de foto ziet U ook zijn prachtige 
scepter die zoals alle jaren weer speci-
aal is gemaakt door Peer van den 
Hurk.

CDA voorzitter v.d. Boomen.

Bouwlocaties gezocht

 Wagenbouwers willen wel 
maar kunnen niet 
 
Carnavalsvereniging de Dwèrsklippels vraagt om uw medewerking! Elk jaar 
opnieuw zijn ze er; de pracht en praal wagens van grote groepen te gekke 
vrijwilligers. Vrijwilligers die, op eigen initiatief en kosten, weken, soms 
maanden, bezig zijn om met hun energie en ideeën een carnavalsoptocht 
meer cachet te geven.
Elk jaar opnieuw verschijnen de meest 
prachtige en kleurrijke wagens. Zon-
der deze wagens is een optocht gede-
cimeerd. Heel Nuenen en ook de aan-
liggende dorpen, genieten dan ook 
ieder jaar weer van deze prachtige en 
spontane initiatieven. Initiatieven die 
gekoesterd moeten worden. Voor het 
komende carnaval zijn verschillende 
bouwgroepen, die al jaren de optocht 
fleur en kleur geven, zeer dringend op 
zoek naar bouwlocaties. Hierbij een 

dringende oproep aan eenieder die 
een tip of zelfs een locatie heeft waar 
deze groepen zeer enthousiaste vrij-
willigers hun carnavalswagen mogen 
bouwen. Onze vereniging wil graag in 
contact komen met u om, in een kort 
gesprek, een en ander toe te lichten en 
eventueel te bemiddelen. Bedrijven – 
boeren – burgers en andere buitenlui 
meldt u! 
Contactadres: Jan van Hassel 06-53 52 
65 82 of j.vanhassel@onsnet.nu
 

Versjes…. We zijn er allemaal mee opgegroeid

Oud-dorpsgenote schrijft 
Glimlachversjes
Sabine de Boer, oud-dorpsgenote, schreef onder de naam Sabyrint een  bun-
deltje met 40 korte rijmpjes, in een mix van humor en taalgrapjes.
Vroeger
Zijn herinneringen waren vaag,
hij werd een dagje ouder;
zijn broer wist alles nog precies,
die was geheelonthouder.

Het door haarzelf ontwikkelde en ge-
tekende figuurtje 'Lubje', waarmee zij 
in de 80-er jaren de Ouderkrant van 
de Ds. Bakkerschool illustreerde, is 
volwassen geworden en speelt bij elk 
versje een belangrijke rol. Sabine de 
Boer zat jarenlang in de redactie van 
de carnavalskrant van de Dwèrsklip-
pels en in de jury van de carnavalop-
tocht. In die tijd ontwierp zij ook de 
toegangskaarten voor de jaarlijkse Li-
ons-concerten in Nuenen.
‘Glimlachversjes’ van Sabyrint, bin-

nenkort te verkrijgen bij boekhandel 
Van de Moosdijk (Parkhof) en boek-
handel Risjamo (Kernkwartier). Prijs    
€ 10,-. Zie ook www.sabyrint.nl.
 

In elke ervaring, 
positief of negatief,

schuilt een 
verborgen schat. 

Neale Donald 

Walsch



Kerstwandeling op 
tweede Kerstdag
Naast de reguliere wandelingen 
op de zondagochtenden is het dit 
jaar ook mogelijk om woensdag 
26 december (2e Kerstdag) een 
wandeling van ongeveer 10 km te 
maken met de Nuenense wandel-
sportvereniging WSV. 

Startlocatie is de ingang van 
het tennispaviljoen bij sport-
park de Lissevoort en de ver-
trektijd is 09.00 uur. Iedereen 
is welkom, aanmelden is niet 
nodig. Voor nadere informa-
tie: www.wsvnuenen.dse.nl. of 
joke_wsv@hotmail.com

Even weg tijdens de kerst
De beide kerstdagen zijn twee dagen waarin samen zijn en het familiegevoel 
voorop staan. De meesten van ons zullen aanzitten aan een gedekte tafel, met het 
gezin of met vrienden en misschien worden er wel cadeautjes uitgewisseld. Twee-
de kerstdag is vaak een dag waarop de meesten zin hebben om even naar buiten 
te gaan voor een flinke wandeling en waarop een aantal op pad zullen gaan rich-
ting de meubelboulevard. Voor degenen die dat niet zo zien zitten , maar die wel 
iets anders willen dan de vier muren van de huiskamer, heeft Saskia van christ-
maholic.nl een aantal tips om op tweede kerstdag naar toe te gaan. Niet alles is 
direct naast de deur maar beslist de moeite waard om even voor te rijden.

Het is erg leuk een bezoekje te brengen aan 
de grootste kerststal ter wereld. Deze vind 
je tot 13 januari 2013 in de Nationale Basi-
liek van het Heilig Hart te Koekenberg in 
België. Beneden in de Basiliek staat de 
grootste kerststal ter wereld en op de boven 
galerij vind je een tentoonstelling van tradi-
tionele kerststallen.
Zoek je liever een frissere afleiding dan is 
het de moeite waard om naar het ijsbeel-
denfestival in Zwolle te gaan. Dit staat dit 
jaar helemaal in het teken van de wereldbe-
kende sprookjes van de Gebroeders Grimm. 
Je vind er onder andere Roodkapje, Doorn-
roosje en Repelsteeltje. De tentoonstelling 
is uitgehouwen uit 250.000 kilo ijs en ge-
maakt door 40 ijskunstenaars. Je kunt in 
Zwolle terecht tot en met 27 januari 2013.

Het is ook mogelijk om met de bus de kerst-
stallenroute door de Kempen in kersttijd te 
bezoeken. Hiervoor moet je je wel aanmel-
den op de site van happy hollidays en de 
kosten van deze bustocht bedragen €90,-  Je 
krijgt dan wel een dag vullend programma 
voorgeschoteld met een museum bezoek, 
koffie met vlaai, een koffietafel als lunch, 
een glas glühwein of chocolademelk en een 
vijfgangen kerstdiner in een gerenommeerd 
restaurant in de Kempen. Echt de moeite 
waard om te informeren.  

Fijne Feestdagen Festival
Na de kerstdagen is het leuk om te genieten 
van de eerste editie van het Fijne Feestda-
gen Festival dat loopt tot en met 6 januari 
2013. Fijne Feestdagen Festival is knus, 
licht, warm vurig, behagend, open, creatief, 
een tikkeltje vreemd, uitdagend en vooral 
van ons allemaal. Je kunt sfeervol winkelen 
langs de bijzondere Etalage
 Taferelen en lekker warm zitten in 
speciale warmzithuisjes, -eten & 
-drinken bij de creatieve ‘hangout’ 
op het Catharinaplein. Ook kun je 
schaatsen op de prachtig in Glow 
style verlichte ijsbaan op de markt.

Voor meer tips kijk op 
www.christmaholic.nl

Kinderkerstfeest
Op maandag 24 december is er in 
kerkelijk centrum de Regenboog 
aan de Sportlaan een kinder-
kerstviering. Opgevoerd wordt de 
musical “Op zoek naar het licht”. 
De viering begint om 19.00 uur en 
is geschikt voor kinderen vanaf 
drie jaar. De toegang is gratis.

Ouders van Eenbes Basisschool Sint Jozef in de spotlights

Kerstmusical in het dorpshuis 
‘De Koppelaar’
Eens in de 3 jaar brengen de ouders van Eenbes Basisschool Sint Jozef hun zangta-
lenten ten gehore. Dit jaar zijn ze weer aan de beurt om een musical op te voeren 
voor de leerlingen. Wekenlang hebben ze gerepeteerd om alle teksten en liedjes 
onder de knie te krijgen en is er flink geknutseld aan de decorstukken. 

Op donderdag 20 december om ca.18.30 
uur geven zij acte de présence in het 
dorpshuis ‘De Koppelaar’. Voorafgaand 
aan de musical zullen de kinderen een 
kerstdiner voorgeschoteld krijgen en wor-

den ze in gala kleding verwacht. De musi-
cal is voor alle belangstellenden vrij toe-
gankelijk, maar is natuurlijk vooral 
bedoeld voor de leerlingen van Eenbes Ba-
sisschool Sint Jozef.

Stel nou eens….
dat deze kerst anders wordt…..Stel nou eens dat we met z'n allen beseffen dat het belang-
rijk is dat onze ouders, en straks wijzelf, onbezorgd van onze oude dag kunnen genieten. 
Stel nou eens dat het hebben van een fatsoenlijk betaalde baan belangrijker is dan de 
winstmaximalisatie van een onderneming. Stel nou eens dat menselijke waardigheid be-
langrijker is dan de prijs van een vat olie. Stel nou eens dat onze kinderen het onderwijs 
kunnen genieten waar ze recht op hebben. Stel nou eens dat de “wereldeconomie” alleen 
maar een mooi woord met scrabble is...en dat het ons helemaal niet kan schelen of de 
banken hun rente op leningen terug krijgen, laat staan dat de rijken rijker worden...Stel 
nou dat we de wetenschap aanwenden om schone, goedkope energie op te wekken waar 
iedereen van profiteert. Stel nou eens dat het niet nodig is voor beide ouders om 40 uur 
te werken om hun hypotheek te kunnen betalen, maar dat onze kinderen weer opgevoed 
worden. Stel nou eens dat een pot voetbal gewoon weer een spannende pot voetbal 
wordt. Dat we naar een dokter kunnen als we ziek zijn, of een ziekenhuis als we heel ziek 
zijn…..Stel nou eens dat we weer voor elkaar gaan zorgen, vrienden uitnodigen voor een 
etentje, luisteren naar een bandje in de kroeg, genieten van de zon, of misschien wel van 
de regen, de tijd nemen om te kijken hoe het gras groeit, zitten op een bankje, genieten 
van muziek, een ijsje eten, zelf oliebollen bakken, de buurman helpen met schilderen, bij 
iemand op bezoek gaan die eenzaam is…...Stel je dat eens voor…...Vrolijk Kerstfeest. 

Etentje voor een 
Ander van het 
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds moedigt iedereen aan 
om een gezellig etentje, brunch of borrel 
te organiseren voor familie of vrienden. 
Vraag om een kleine bijdrage hiervoor 
en doneer dit aan het Fonds. De op-
brengst gaat voor 100% naar sociale ini-
tiatieven die mensen door middel van 
maaltijdprojecten bij elkaar brengen.
 
Meedoen!
Meld uw etentje aan en nodig uw vrien-
den uit. Vlak voor de feestdagen ont-
vangt u een pakketje met heerlijke re-
cepten en nadere informatie voor u en 
uw gasten. Zo weten ook zij wat er met 
hun bijdrage gebeurt. Meer weten? 
www.etentjevooreenander.nl 

Jocanto zingt
Op 24 december zingt Jongerenkoor Jocanto 
om 21.00 uur in de Clemenskerk in Gerwen en 
om 23.30 uur in de Clemenskerk in Nuenen tij-
dens de feestelijke kerstdienst. Wilt u een 
mooie kerstgedachte aan een ander schen-
ken? Neem dan een pen mee. Graag tot dan!

Kerstgezangen met Midòre en Nuenens MannenKoor

Kerstsamenzang in Clemenskerk
Zondag 23 december begint om 16.00 uur in de Clemenskerk van Nuenen de 
jaarlijkse kerstsamenzang. Presentaties van kerstliederen door het koor Midò-
re en het Nuenens MannenKoor worden afgewisseld met liederen, die geza-
menlijk gezongen worden. Deze traditionele activiteit blijkt jaarlijks voor vele 
honderden een gewaardeerde start van het “kerstbeleven”. Toegang is gratis.

Hoogmis Clemenskerk
Op 1ste Kerstdag (dinsdag 25 december) 

wordt de Hoogmis van 11.00 uur op bij-
zondere wijze opgeluisterd door het Nue-

nens MannenKoor met de gezangen uit de 
Kleine Orgelmesse van J. Haydn en kerst-
liederen. Het 15-jarig bestaansfeest van 
het NMK zal met dit optreden afgesloten 
worden met een extra cachet: De Lim-
burgse Margriet Laumen-Schlössels is ge-
contracteerd om haar bijdrage te leveren. 

Afgelopen zaterdag trok het Nuenens 
Mannenkoor door het centrum en pre-
senteerde op een 5-tal locaties kleine 
kerstconcerten.

Een vriend erbij
We hebben feest, een kindje is 
geboren! Nu krijgen we allemaal 
een vriend(je) erbij. Bijzonder 
hoe vele mensen naar de kerk 
zullen gaan om kindje Jezus te 
bewonderen. In deze dienst ver-
tellen we het verhaal. Kom 
samen kijken en luisteren met al 
je vriendjes & vriendinnetjes 
naar deze speciale gezinsviering. 
De viering is maandag 24 decem-
ber 2012 om 17.00 uur. 
Het kinderkoor verzorgt de 
muzikale omlijsting.
U bent van harte welkom in de 
H. Clemenskerk aan het Park.

Punt & L

Punt & L op Tweede Kerstdag
Op Tweede Kerstdag zorgt Punt & L bij café ’t Aambeeld in Stiphout voor nog meer Kerstsfeer. Zo-
als iedereen weet staat Punt & L altijd garant voor een avond vol gezelligheid met onder meer 
Nederlandstalige feestnummers, rock ’n roll, gouwe ouwe, pop en elk ander feestgenre. En kerst-
liedjes? Ja ,wat dacht je? Die brengen ze ook en natuurlijk op geheel eigen wijze. Tanco, Rini en 
Jeffrey staan bekend om het aanstekelijke enthousiasme dat zij meebrengen uit Gerwen. Je zult 
bijna als vanzelf ervaren dat het moeilijk is om bij hun optreden stil te blijven staan. Waarbij nog 
komt dat hun verschillende vocaliteit en meerstemmige samenzang, elk nummer dat zij brengen 
uniek maakt om naar te luisteren. Wat wil je nog meer? Het optreden begint om 20.00 uur en de 
entree is gratis. Kom ook en beleef een fantastische Tweede Kerstdag bij ’t Aambeeld!

Openingstijden  
Kinderboerderij Weverkeshof
De openingstijden rond de kerstdagen en nieuwjaar zijn dit jaar als volgt: 
Zaterdag 22 december 2012: Het levend kerstverhaal wordt gespeeld tussen 17.00 en 20.00 
uur. In groepjes wordt U door ervaren gidsen rondgeleid.
1e Kerstdag 25 december is Weverkeshof gesloten.
2e Kerstdag 26 december is Weverkeshof van 14.00 uur tot 16.00 uur geopend.
Nieuwjaarsdag 01 januari 2013 geopend van 14.00uur tot 16.00 uur.
Weverkeshof wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2013.

Wij wensen iedereen fijne 
feestdagen en een liefdevol 
en gezond 2013!Tot ziens.

Ewald en Daniëlle

Wij wensen iedereen fijne 

feestdagen en een goede 

jaarwisseling toe!

Namens alle medewerkers van Rond de Linde 
wensen wij iedereen geweldige feestdagen 
en een inspirerend en origineel 2013 toe!

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 
Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 
11.00 tot 13.00 uur.
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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Maakt uw interieur compleet!
  

Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

Inclusief glaszetten
Tel. 040-2430336 / Mobiel 06-15536122

Helaas moet ik u mededelen dat ik wegens 
ziekte genoodzaakt ben te stoppen met werken. 

Via deze weg wil ik al mijn klanten bedanken 
voor het vertrouwen dat u al die jaren in mij 

hebt gesteld.

Wij wensen al onze klanten 
een gelukkig en gezond 2011.

Voor al uw schilderwerk inclusief glaszetten 
verwijs ik u naar mijn collega B.J. Franke.

TEL. 040-7879759

Jaargang 53 - Nr. 13 - 31 maart 2011

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen 
T. 040 284 3106

logo_50x35mm.indd   1 22-11-10   14:08

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

 plantenactie:
Vergeet-mij-nietjes
(myosotis) in 10 cm pot 

nu 4 voor € 2,50
Uit eigen
 kwekerij

LENTE-KUNST

ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.
Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen
en kleuren van Wim Heesakkers

Roeklaan 2 te Lieshout.
( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?

‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-Nederland
Elvis’ manager, de beruchte Kolonel 
Parker, is van oorsprong uit Breda 
afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 
Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 
heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 
in de Verenigde Staten verbleef, kon 
hij het land niet in of uit. Hij heeft 
daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 
dienstplicht naar Duitsland vertrok, 
verzocht een brief aan zijn moeder te 
bezorgen in de veronderstelling dat 
deze nog in Breda leefde en woonde. 
Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 
1958 overleden is. Elvis wist dit 
natuurlijk niet en is haar achterna 
gereisd naar Eindhoven.

Verschillende getuigen menen Elvis 
gezien te hebben in Breda op die 
bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 
er is nog een bewijs: de overeenkomst 
tussen haar naam die op de envelop 
stond geschreven, Maria Elisabeth 
van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 
latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 
Toeval? 

Elvis-Nuenen
Elvis lag tijdens zijn dienstplicht 
1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 
gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 
Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 
en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 
afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 
ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht
Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 
regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 
hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 
Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-
maal mensen met een bijzonder verhaal.

Dit keer een ander bijzonder verhaal. 
Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 
levenslustige ogen en een bos met 
krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 
meegemaakt in zijn leven die hij graag 
wil delen met anderen. Hij wil graag 
op zijn manier een steentje bijdragen 
aan het verwerken van verdriet en 
pijn door te praten met lotgenoten of 
met mensen waarvan een gezinslid 
hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 
waarmee hij een leuke band kan 
opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 
om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. 

Het verhaal van Kaspar
Kaspar heeft me uitgenodigd voor 
een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 
schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 
geleden is hij in een klap één ander 
mens geworden, in één klap hadden 
zijn ouders een andere zoon, in één 
klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 
2005 werd Kaspar door een roekeloze 
automobilist van zijn fiets gereden en 
klapte op de weg. 

De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 
kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 
en een gecompliceerde beenbreuk. 
Tussen het praten door laat hij mij de 
pinnen zien die bij hem in zijn been 
hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 
de lichamelijke ongemakken bijna 
niet meer zichtbaar of voelbaar, het 
hersenletsel is echter altijd aanwezig 
en beïnvloed zijn leven elke minuut 
van de dag. Kaspar is een jongeman 
waaraan zeker niet te zien is wat hij 
allemaal heeft meegemaakt. Hij is 
model geweest, vanwege zijn looks, 
zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 
modebewust, op de hoogte van de 
laatste snufjes en gadgets en hij weet 
wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 
vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik. 
 
Het gebeurde in Eindhoven na een 
avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 
bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 
heel goed uit dit ongeluk gekomen 
mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 
opnieuw moeten leren lopen, eten, 
praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 
vreemds. Kaspar nam een heerlijke 
duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 
weer goed geleerd, alleen dat je onder 
water niet kunt ademen waren zijn 
hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 
letterlijk en figuurlijk heeft moeten 
worstelen om zijn leven weer op de rit 
te krijgen.

De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 
hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 
wel maar er moet zelf goed gezocht 
worden naar gerichte en passende 
hulp. Veel organisaties werken te 
algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 
contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 
het gebied van NAH. Deze mensen 
zullen een assistent zoeken voor Kas 
die hem met dagelijkse zaken gaat 
helpen. Het is belangrijk dat hij een 
normaal leven krijgt met zelfstandig 
wonen en werken. Dat wonen gaat 
zeker lukken alleen het vinden van 
een leuke baan die past bij Kaspar zal 
lastiger zijn.  
 
Half januari is Kaspar begonnen aan 
een opleiding in Eindhoven in DTP. 
Hij krijgt privéles en er is begonnen 
met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 
wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 
DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 
spiegelreflex camera gekocht om ook 
zelf goede foto’s te kunnen maken die 
hij kan bewerken voor opdrachten. 
Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 
enthousiasme zal hem daarbij zeker 
helpen. 

Maar werk is niet het enige waar hij 
naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 
zitten in een ander leven dan dat hij 
zit. Zij volgen nog een studie of zijn 
net begonnen met werken. Op stap 
gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 
teveel beelden en geluiden bij hem 
binnenkomen die hij niet allemaal 
goed kan verwerken. Veel mensen uit 
Nuenen zullen Kaspar kennen maar 
dat wil niet zeggen dat hij niet in een 
soort van isolement zit. Hij zou zo 
graag met mensen in contact komen 
om over zijn leven te praten of het 
verhaal van een lotgenoot aan te 
horen om op die manier iemand 
anders te helpen. Ook wil hij graag 
een balletje slaan op de tennisbaan of 
gewoon een eind wandelen. Hij heeft 
energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 
uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 
zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 
genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”

In contact komen met Kaspar
Wilt u in contact komen met Kaspar 
om met hem te praten over zijn of uw 
verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 
of wilt u gewoon een terrasje pikken 
of een balletje slaan met hem, bel dan 
naar tel. 040-2838083 of mail naar 
kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 
Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 
Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-
land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-
ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 
Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 
Nuenen te danken aan één van de 
minder bekende aspecten van Elvis: 
zijn bewondering voor Vincent van 
Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 
tot 1885 in Nuenen en schilderde in 
die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 
waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 
en levensinstellingen. Zij deden 
alleen maar wat zij niet laten konden; 
de één via beeld, de ander via geluid.

De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 
voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 
vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 
vlooienmarkt begint om 10.00 uur 
en duurt tot 14.30 uur.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop, waar van 
alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 
een onderdeeltje ergens van of wilt u 
uw speciale verzameling uitbreiden, 
kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 
weg van Lieshout naar Mariahout.
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Was Elvis in Nuenen?

‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-Nederland
Elvis’ manager, de beruchte Kolonel 
Parker, is van oorsprong uit Breda 
afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 
Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 
heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 
in de Verenigde Staten verbleef, kon 
hij het land niet in of uit. Hij heeft 
daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 
dienstplicht naar Duitsland vertrok, 
verzocht een brief aan zijn moeder te 
bezorgen in de veronderstelling dat 
deze nog in Breda leefde en woonde. 
Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 
1958 overleden is. Elvis wist dit 
natuurlijk niet en is haar achterna 
gereisd naar Eindhoven.

Verschillende getuigen menen Elvis 
gezien te hebben in Breda op die 
bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 
er is nog een bewijs: de overeenkomst 
tussen haar naam die op de envelop 
stond geschreven, Maria Elisabeth 
van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 
latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 
Toeval? 

Elvis-Nuenen
Elvis lag tijdens zijn dienstplicht 
1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 
gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 
Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 
en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 
afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 
ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht
Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 
regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 
hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 
Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-
maal mensen met een bijzonder verhaal.

Dit keer een ander bijzonder verhaal. 
Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 
levenslustige ogen en een bos met 
krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 
meegemaakt in zijn leven die hij graag 
wil delen met anderen. Hij wil graag 
op zijn manier een steentje bijdragen 
aan het verwerken van verdriet en 
pijn door te praten met lotgenoten of 
met mensen waarvan een gezinslid 
hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 
waarmee hij een leuke band kan 
opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 
om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. 

Het verhaal van Kaspar
Kaspar heeft me uitgenodigd voor 
een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 
schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 
geleden is hij in een klap één ander 
mens geworden, in één klap hadden 
zijn ouders een andere zoon, in één 
klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 
2005 werd Kaspar door een roekeloze 
automobilist van zijn fiets gereden en 
klapte op de weg. 

De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 
kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 
en een gecompliceerde beenbreuk. 
Tussen het praten door laat hij mij de 
pinnen zien die bij hem in zijn been 
hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 
de lichamelijke ongemakken bijna 
niet meer zichtbaar of voelbaar, het 
hersenletsel is echter altijd aanwezig 
en beïnvloed zijn leven elke minuut 
van de dag. Kaspar is een jongeman 
waaraan zeker niet te zien is wat hij 
allemaal heeft meegemaakt. Hij is 
model geweest, vanwege zijn looks, 
zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 
modebewust, op de hoogte van de 
laatste snufjes en gadgets en hij weet 
wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 
vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik. 
 
Het gebeurde in Eindhoven na een 
avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 
bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 
heel goed uit dit ongeluk gekomen 
mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 
opnieuw moeten leren lopen, eten, 
praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 
vreemds. Kaspar nam een heerlijke 
duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 
weer goed geleerd, alleen dat je onder 
water niet kunt ademen waren zijn 
hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 
letterlijk en figuurlijk heeft moeten 
worstelen om zijn leven weer op de rit 
te krijgen.

De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 
hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 
wel maar er moet zelf goed gezocht 
worden naar gerichte en passende 
hulp. Veel organisaties werken te 
algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 
contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 
het gebied van NAH. Deze mensen 
zullen een assistent zoeken voor Kas 
die hem met dagelijkse zaken gaat 
helpen. Het is belangrijk dat hij een 
normaal leven krijgt met zelfstandig 
wonen en werken. Dat wonen gaat 
zeker lukken alleen het vinden van 
een leuke baan die past bij Kaspar zal 
lastiger zijn.  
 
Half januari is Kaspar begonnen aan 
een opleiding in Eindhoven in DTP. 
Hij krijgt privéles en er is begonnen 
met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 
wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 
DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 
spiegelreflex camera gekocht om ook 
zelf goede foto’s te kunnen maken die 
hij kan bewerken voor opdrachten. 
Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 
enthousiasme zal hem daarbij zeker 
helpen. 

Maar werk is niet het enige waar hij 
naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 
zitten in een ander leven dan dat hij 
zit. Zij volgen nog een studie of zijn 
net begonnen met werken. Op stap 
gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 
teveel beelden en geluiden bij hem 
binnenkomen die hij niet allemaal 
goed kan verwerken. Veel mensen uit 
Nuenen zullen Kaspar kennen maar 
dat wil niet zeggen dat hij niet in een 
soort van isolement zit. Hij zou zo 
graag met mensen in contact komen 
om over zijn leven te praten of het 
verhaal van een lotgenoot aan te 
horen om op die manier iemand 
anders te helpen. Ook wil hij graag 
een balletje slaan op de tennisbaan of 
gewoon een eind wandelen. Hij heeft 
energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 
uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 
zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 
genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”

In contact komen met Kaspar
Wilt u in contact komen met Kaspar 
om met hem te praten over zijn of uw 
verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 
of wilt u gewoon een terrasje pikken 
of een balletje slaan met hem, bel dan 
naar tel. 040-2838083 of mail naar 
kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 
Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 
Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-
land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-
ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 
Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 
Nuenen te danken aan één van de 
minder bekende aspecten van Elvis: 
zijn bewondering voor Vincent van 
Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 
tot 1885 in Nuenen en schilderde in 
die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 
waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 
en levensinstellingen. Zij deden 
alleen maar wat zij niet laten konden; 
de één via beeld, de ander via geluid.

De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 
voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 
vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 
vlooienmarkt begint om 10.00 uur 
en duurt tot 14.30 uur.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop, waar van 
alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 
een onderdeeltje ergens van of wilt u 
uw speciale verzameling uitbreiden, 
kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 
weg van Lieshout naar Mariahout.

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 
Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 
11.00 tot 13.00 uur.
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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LENTE-KUNST

ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.
Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen
en kleuren van Wim Heesakkers

Roeklaan 2 te Lieshout.
( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?

‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-Nederland
Elvis’ manager, de beruchte Kolonel 
Parker, is van oorsprong uit Breda 
afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 
Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 
heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 
in de Verenigde Staten verbleef, kon 
hij het land niet in of uit. Hij heeft 
daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 
dienstplicht naar Duitsland vertrok, 
verzocht een brief aan zijn moeder te 
bezorgen in de veronderstelling dat 
deze nog in Breda leefde en woonde. 
Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 
1958 overleden is. Elvis wist dit 
natuurlijk niet en is haar achterna 
gereisd naar Eindhoven.

Verschillende getuigen menen Elvis 
gezien te hebben in Breda op die 
bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 
er is nog een bewijs: de overeenkomst 
tussen haar naam die op de envelop 
stond geschreven, Maria Elisabeth 
van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 
latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 
Toeval? 

Elvis-Nuenen
Elvis lag tijdens zijn dienstplicht 
1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 
gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 
Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 
en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 
afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 
ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht
Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 
regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 
hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 
Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-
maal mensen met een bijzonder verhaal.

Dit keer een ander bijzonder verhaal. 
Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 
levenslustige ogen en een bos met 
krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 
meegemaakt in zijn leven die hij graag 
wil delen met anderen. Hij wil graag 
op zijn manier een steentje bijdragen 
aan het verwerken van verdriet en 
pijn door te praten met lotgenoten of 
met mensen waarvan een gezinslid 
hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 
waarmee hij een leuke band kan 
opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 
om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. 

Het verhaal van Kaspar
Kaspar heeft me uitgenodigd voor 
een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 
schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 
geleden is hij in een klap één ander 
mens geworden, in één klap hadden 
zijn ouders een andere zoon, in één 
klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 
2005 werd Kaspar door een roekeloze 
automobilist van zijn fiets gereden en 
klapte op de weg. 

De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 
kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 
en een gecompliceerde beenbreuk. 
Tussen het praten door laat hij mij de 
pinnen zien die bij hem in zijn been 
hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 
de lichamelijke ongemakken bijna 
niet meer zichtbaar of voelbaar, het 
hersenletsel is echter altijd aanwezig 
en beïnvloed zijn leven elke minuut 
van de dag. Kaspar is een jongeman 
waaraan zeker niet te zien is wat hij 
allemaal heeft meegemaakt. Hij is 
model geweest, vanwege zijn looks, 
zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 
modebewust, op de hoogte van de 
laatste snufjes en gadgets en hij weet 
wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 
vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik. 
 
Het gebeurde in Eindhoven na een 
avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 
bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 
heel goed uit dit ongeluk gekomen 
mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 
opnieuw moeten leren lopen, eten, 
praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 
vreemds. Kaspar nam een heerlijke 
duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 
weer goed geleerd, alleen dat je onder 
water niet kunt ademen waren zijn 
hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 
letterlijk en figuurlijk heeft moeten 
worstelen om zijn leven weer op de rit 
te krijgen.

De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 
hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 
wel maar er moet zelf goed gezocht 
worden naar gerichte en passende 
hulp. Veel organisaties werken te 
algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 
contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 
het gebied van NAH. Deze mensen 
zullen een assistent zoeken voor Kas 
die hem met dagelijkse zaken gaat 
helpen. Het is belangrijk dat hij een 
normaal leven krijgt met zelfstandig 
wonen en werken. Dat wonen gaat 
zeker lukken alleen het vinden van 
een leuke baan die past bij Kaspar zal 
lastiger zijn.  
 
Half januari is Kaspar begonnen aan 
een opleiding in Eindhoven in DTP. 
Hij krijgt privéles en er is begonnen 
met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 
wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 
DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 
spiegelreflex camera gekocht om ook 
zelf goede foto’s te kunnen maken die 
hij kan bewerken voor opdrachten. 
Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 
enthousiasme zal hem daarbij zeker 
helpen. 

Maar werk is niet het enige waar hij 
naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 
zitten in een ander leven dan dat hij 
zit. Zij volgen nog een studie of zijn 
net begonnen met werken. Op stap 
gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 
teveel beelden en geluiden bij hem 
binnenkomen die hij niet allemaal 
goed kan verwerken. Veel mensen uit 
Nuenen zullen Kaspar kennen maar 
dat wil niet zeggen dat hij niet in een 
soort van isolement zit. Hij zou zo 
graag met mensen in contact komen 
om over zijn leven te praten of het 
verhaal van een lotgenoot aan te 
horen om op die manier iemand 
anders te helpen. Ook wil hij graag 
een balletje slaan op de tennisbaan of 
gewoon een eind wandelen. Hij heeft 
energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 
uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 
zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 
genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”

In contact komen met Kaspar
Wilt u in contact komen met Kaspar 
om met hem te praten over zijn of uw 
verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 
of wilt u gewoon een terrasje pikken 
of een balletje slaan met hem, bel dan 
naar tel. 040-2838083 of mail naar 
kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 
Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 
Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-
land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-
ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 
Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 
Nuenen te danken aan één van de 
minder bekende aspecten van Elvis: 
zijn bewondering voor Vincent van 
Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 
tot 1885 in Nuenen en schilderde in 
die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 
waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 
en levensinstellingen. Zij deden 
alleen maar wat zij niet laten konden; 
de één via beeld, de ander via geluid.

De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 
voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 
vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 
vlooienmarkt begint om 10.00 uur 
en duurt tot 14.30 uur.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop, waar van 
alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 
een onderdeeltje ergens van of wilt u 
uw speciale verzameling uitbreiden, 
kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 
weg van Lieshout naar Mariahout.

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 
Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 
11.00 tot 13.00 uur.
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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GSM/iPhone reparaties 
en accessoires!
iPhone Glas Reparatie? 
Klaar terwijl u wacht!
www.b2ctelecom.nl
Bezoekadres: Industrieterrein Eeneind II
De Tienden 26 B, 5674 TB Nuenen
Telefoon 040-2846566

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen 
T. 040 284 3106
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Maakt uw interieur compleet!
  

Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

Inclusief glaszetten
Tel. 040-2430336 / Mobiel 06-15536122

Helaas moet ik u mededelen dat ik wegens 
ziekte genoodzaakt ben te stoppen met werken. 

Via deze weg wil ik al mijn klanten bedanken 
voor het vertrouwen dat u al die jaren in mij 

hebt gesteld.

Wij wensen al onze klanten 
een gelukkig en gezond 2011.

Voor al uw schilderwerk inclusief glaszetten 
verwijs ik u naar mijn collega B.J. Franke.

TEL. 040-7879759
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Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

 plantenactie:
Vergeet-mij-nietjes
(myosotis) in 10 cm pot 

nu 4 voor € 2,50
Uit eigen
 kwekerij

LENTE-KUNST

ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.
Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen
en kleuren van Wim Heesakkers

Roeklaan 2 te Lieshout.
( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?

‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-Nederland
Elvis’ manager, de beruchte Kolonel 
Parker, is van oorsprong uit Breda 
afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 
Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 
heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 
in de Verenigde Staten verbleef, kon 
hij het land niet in of uit. Hij heeft 
daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 
dienstplicht naar Duitsland vertrok, 
verzocht een brief aan zijn moeder te 
bezorgen in de veronderstelling dat 
deze nog in Breda leefde en woonde. 
Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 
1958 overleden is. Elvis wist dit 
natuurlijk niet en is haar achterna 
gereisd naar Eindhoven.

Verschillende getuigen menen Elvis 
gezien te hebben in Breda op die 
bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 
er is nog een bewijs: de overeenkomst 
tussen haar naam die op de envelop 
stond geschreven, Maria Elisabeth 
van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 
latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 
Toeval? 

Elvis-Nuenen
Elvis lag tijdens zijn dienstplicht 
1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 
gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 
Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 
en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 
afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 
ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht
Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 
regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 
hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 
Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-
maal mensen met een bijzonder verhaal.

Dit keer een ander bijzonder verhaal. 
Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 
levenslustige ogen en een bos met 
krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 
meegemaakt in zijn leven die hij graag 
wil delen met anderen. Hij wil graag 
op zijn manier een steentje bijdragen 
aan het verwerken van verdriet en 
pijn door te praten met lotgenoten of 
met mensen waarvan een gezinslid 
hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 
waarmee hij een leuke band kan 
opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 
om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. 

Het verhaal van Kaspar
Kaspar heeft me uitgenodigd voor 
een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 
schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 
geleden is hij in een klap één ander 
mens geworden, in één klap hadden 
zijn ouders een andere zoon, in één 
klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 
2005 werd Kaspar door een roekeloze 
automobilist van zijn fiets gereden en 
klapte op de weg. 

De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 
kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 
en een gecompliceerde beenbreuk. 
Tussen het praten door laat hij mij de 
pinnen zien die bij hem in zijn been 
hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 
de lichamelijke ongemakken bijna 
niet meer zichtbaar of voelbaar, het 
hersenletsel is echter altijd aanwezig 
en beïnvloed zijn leven elke minuut 
van de dag. Kaspar is een jongeman 
waaraan zeker niet te zien is wat hij 
allemaal heeft meegemaakt. Hij is 
model geweest, vanwege zijn looks, 
zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 
modebewust, op de hoogte van de 
laatste snufjes en gadgets en hij weet 
wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 
vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik. 
 
Het gebeurde in Eindhoven na een 
avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 
bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 
heel goed uit dit ongeluk gekomen 
mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 
opnieuw moeten leren lopen, eten, 
praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 
vreemds. Kaspar nam een heerlijke 
duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 
weer goed geleerd, alleen dat je onder 
water niet kunt ademen waren zijn 
hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 
letterlijk en figuurlijk heeft moeten 
worstelen om zijn leven weer op de rit 
te krijgen.

De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 
hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 
wel maar er moet zelf goed gezocht 
worden naar gerichte en passende 
hulp. Veel organisaties werken te 
algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 
contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 
het gebied van NAH. Deze mensen 
zullen een assistent zoeken voor Kas 
die hem met dagelijkse zaken gaat 
helpen. Het is belangrijk dat hij een 
normaal leven krijgt met zelfstandig 
wonen en werken. Dat wonen gaat 
zeker lukken alleen het vinden van 
een leuke baan die past bij Kaspar zal 
lastiger zijn.  
 
Half januari is Kaspar begonnen aan 
een opleiding in Eindhoven in DTP. 
Hij krijgt privéles en er is begonnen 
met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 
wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 
DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 
spiegelreflex camera gekocht om ook 
zelf goede foto’s te kunnen maken die 
hij kan bewerken voor opdrachten. 
Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 
enthousiasme zal hem daarbij zeker 
helpen. 

Maar werk is niet het enige waar hij 
naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 
zitten in een ander leven dan dat hij 
zit. Zij volgen nog een studie of zijn 
net begonnen met werken. Op stap 
gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 
teveel beelden en geluiden bij hem 
binnenkomen die hij niet allemaal 
goed kan verwerken. Veel mensen uit 
Nuenen zullen Kaspar kennen maar 
dat wil niet zeggen dat hij niet in een 
soort van isolement zit. Hij zou zo 
graag met mensen in contact komen 
om over zijn leven te praten of het 
verhaal van een lotgenoot aan te 
horen om op die manier iemand 
anders te helpen. Ook wil hij graag 
een balletje slaan op de tennisbaan of 
gewoon een eind wandelen. Hij heeft 
energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 
uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 
zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 
genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”

In contact komen met Kaspar
Wilt u in contact komen met Kaspar 
om met hem te praten over zijn of uw 
verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 
of wilt u gewoon een terrasje pikken 
of een balletje slaan met hem, bel dan 
naar tel. 040-2838083 of mail naar 
kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 
Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 
Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-
land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-
ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 
Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 
Nuenen te danken aan één van de 
minder bekende aspecten van Elvis: 
zijn bewondering voor Vincent van 
Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 
tot 1885 in Nuenen en schilderde in 
die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 
waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 
en levensinstellingen. Zij deden 
alleen maar wat zij niet laten konden; 
de één via beeld, de ander via geluid.

De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 
voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 
vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 
vlooienmarkt begint om 10.00 uur 
en duurt tot 14.30 uur.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop, waar van 
alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 
een onderdeeltje ergens van of wilt u 
uw speciale verzameling uitbreiden, 
kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 
weg van Lieshout naar Mariahout.

Campagne van de Dierenbescherming ‘Smakelijk Kerstbeest’

Hoe wild is wild? 
Hoe dubbel is de liefde van mensen voor dieren bij de keuze van de kerstmaal-
tijd? Deze vraag is de kern van de campagne ‘Smakelijk Kerstbeest’ van de Die-
renbescherming. Enerzijds is het dier een knuffeldier, anderzijds wordt het 
opgegeten. Daarbij is er veel onwetendheid over de omstandigheden waaronder 
deze dieren zijn gefokt. Niet in de vrije natuur, zoals veel mensen denken. Een-
den, herten en konijnen worden vetgemest in donkere schuren en kooien waar 
ze nauwelijks bewegingsruimte hebben.

De Dierenbescherming is ervan over-
tuigd dat veel consumenten zich niet be-
wust zijn van de lange lijdensweg die 
dieren ondergaan voordat zij als kerstdi-
ner worden opgediend. Van nature 
stressgevoelige herten worden in donke-
re stallen gehouden. Groepsdieren zoals 
konijnen leven eenzaam in kleine draad-
gazen kooien. Eenden krijgen even-
wichtsstoornissen door het gebrek aan 
zwemwater. Als mensen dit weten, zul-
len ze deze dieren hopelijk niet snel meer 
op het kerstmenu zetten.

Wild voor consumptie is onnodig
‘Wild’ uit de verborgen vee-industrie 
heeft geen prettig leven, maar echt wilde 
dieren hebben het ook niet altijd goed. 
Jaarlijks worden in Nederland 600 her-
ten en 75.000 konijnen geschoten. Niet 
alleen de bejaagde dieren, maar alle die-
ren in het jachtgebied lijden aan stress en 
angst als gevolg van een jachtpartij. On-
ervaren jagers zorgen er voor dat dieren 
gewond op de vlucht slaan en daardoor 
nodeloos lijden. Er wordt ook gejaagd in 
de tijd dat de dieren jongen verzorgen. 
Als een ouderdier dan gedood wordt, 

heeft dat vaak tot gevolg dat de jongen 
de hongerdood sterven. Dieren worden 
uit hun territorium verdreven, groepen 
worden uit elkaar gedreven net als de 
jongen en hun moeder. Ook raken ande-
re dieren vaak gewond door verdwaalde 
hagel. De Dierenbescherming is dan ook 
voor een algeheel jachtverbod en vindt 
dat wild voor consumptie onnodig is. 

Beter Leven Kenmerk
Met de campagne ‘Smakelijk Kerst-
beest?’ wil de Dierenbescherming men-
sen aansporen om met  kerst iets dier-
vriendelijks op tafel te zetten. Voor een 
maaltijd met ‘wild’ is er niet direct een 
diervriendelijk alternatief. Wel kunnen 
mensen kiezen voor vlees met het Beter 
Leven Kenmerk van de Dierenbescher-
ming. Dit 3-sterren systeem, waarbij 
geldt: hoe meer sterren, hoe diervrien-
delijker, is te vinden op de vleesverpak-
kingen in de meeste supermarkten. Maar 
het is natuurlijk ook mogelijk een heer-
lijke, verrassende feestmaaltijd zonder 
vlees te bereiden. In de supermarkt zijn 
verschillende vegetarische alternatieven 
te vinden. 

De ochtend voor kerstmis
Het was de ochtend voor Kerstmis en toen Elise uit het raam keek, zag ze dat het 
die nacht flink gesneeuwd had. “Dat wordt afzien:” dacht ze “als ik zo meteen mijn 
krantenwijk ga beginnen, het is vast glad en mijn fietstassen zijn al extra zwaar 
door de speciale kersteditie van de krant. Ik ga mijn wijk vandaag andersom rijden, 
dan heb ik wat minder wind tegen hoop ik”. Dik ingepakt met muts en sjaal en 
handschoenen zonder vingers, trekt ze een kwartiertje later de deur van het huis 
dicht en stapt op haar fiets. Ze fietst voorzichtig naar het krantendepot en probeert 
de grote hoeveelheid dikke kranten in één keer in haar tassen te krijgen. Dat valt 
niet mee en ze kan haar fiets dan ook bijna niet houden als ze probeert weer op te 
stappen. Ze heeft een beetje medelijden met zichzelf en denkt aan iedereen die 
zich nu nog een keer omdraait in bed. Het is vandaag extra rustig op de weg en na 
een uurtje op en af stappen, lijkt er nog lang geen eind te komen aan haar wijk, de 
tassen zijn nog niet veel lichter dan in het begin.

Het is best vreemd om de wijk die ze al een 
half jaartje bijna iedere dag rijdt, anders-
om te doen en ze moet af en toe even goed 
kijken bij welk huis zo ook alweer precies 
moet zijn. De wolkjes adem komen uit 
haar mond en de topjes van haar vingers 
voelen inmiddels als bevroren. “Wat heb ik 
zin in warme chocolademelk en een war-
me douche” denkt ze terwijl ze de be-
sneeuwde oprit van het volgende huis op-
loopt. Ze loopt naar de voordeur en opent 
het klepje van de brievenbus terwijl ze 
denkt dat ze een hekel heeft aan brieven-
bussen die ze zelf open moet maken. Ze-
ker bij zo’n enorm dikke krant die er nau-
welijks in past. Verbaasd kijkt ze naar de 
brievenbus, er komt rook uit als ze hem 
opendoet. Ik snap dat er nu adem uit mijn 
mond zichtbaar is, maar uit een brieven-
bus dat is wel vreemd”. Het vreemde is ook 
dat er een geur aan de rook zit, het ruikt 
branderig. Elise probeert de krant in de 
brievenbus te krijgen maar het lukt niet 

goed. Ze blijft zich verbazen over de geur 
en onbewust kijkt ze even omhoog. Wat ze 
dan ziet, beneemt haar de adem. Er komen 
vlammen uit het huis. “O hemel dit huis 
staat in brand”. De hele straat is rustig en 
het lijkt of niemand in de gaten heeft dat 
hier iets verschrikkelijks aan het gebeuren 
is. “Ik moet iets doen, anders brand hier 
alles af” denkt ze en ze begint heel hard op 
de bel te drukken en te roepen “brand 
brand brand”. Er reageert helemaal nie-
mand op haar gebel en geroep. Elise be-
denkt dat de brandweer moet komen en 
gelukkig heeft ze vanmorgen haar mobiel-
tje in haar jaszak gestoken omdat ze dacht 
dat ze die misschien vanwege het slechte 
weer nodig kon hebben. Terwijl ze op de 
bel blijft drukken, krijgt ze de alarmcen-
trale aan de telefoon en daar wordt be-
loofd direct een brandweerwagen te stu-
ren. Bij het huis van de buren gaat 
ondertussen een raam open en een boze 
buurvrouw begint te roepen waarom ze 

zoveel herrie maakt op de vroege morgen, 
het is zes uur! Elise roept opnieuw dat er 
brand is en ze ziet de buurvrouw schrik-
ken. “Er woont een gezin met kleine kin-
deren en die moeten thuis zijn, waar zijn 
ze?” Elise zegt dat er niemand reageert op 
haar geroep en gebel dus dat ze het echt 
niet weet. Gelukkig zijn in de verte inmid-
dels sirenes hoorbaar en binnen no-time 
staat de straat nu vol met brandweerwa-
gens, politie en zelfs een ambulance. Er 
wordt groot materieel uit de kast getrok-
ken en het blussen begint. .”Gelukkig” 
denkt Elise “nu kan ik tenminste mijn 
krantenwijk afmaken”. Ze stapt op haar 
fiets en gaat verder met bezorgen, alsof er 
niets gebeurd is. Ze verontschuldigt zich 
zelfs bij een mevrouw die de deur open-
doet om haar te vertellen dat ze deze och-
tend wel erg laat is. Om 7 uur is ze klaar 
met haar wijk en besluit ze even terug te 
rijden en te kijken hoe het met het bran-
dende huis is afgelopen. Ze stopt en vraagt 
aan een politieagent hoe het gaat met de 
mensen die in het huis wonen. “Die zijn net 
op het nippertje gered, ze waren al bewus-
teloos en hadden het zeker niet meer na 
kunnen vertellen als niemand de brand 
had ontdekt en de brandweer had gebeld. 
De kerstboom heeft vlam gevat en naast de 
brand ook heel veel giftige rook verspreid”.

Elise stapt onder de indruk weer op haar 
fiets en fietst naar huis. Hier maakt ze een 
beker warme chocolademelk en gaat ver-
volgens een uur onder de douche staan. 
Daarna gaat ze verder met het leven van 
alledag. Zich niet bewust dat zonder haar 
kerst voor vier mensen totaal anders ver-
lopen zou zijn.



Kerstwandeling op 
tweede Kerstdag
Naast de reguliere wandelingen 
op de zondagochtenden is het dit 
jaar ook mogelijk om woensdag 
26 december (2e Kerstdag) een 
wandeling van ongeveer 10 km te 
maken met de Nuenense wandel-
sportvereniging WSV. 

Startlocatie is de ingang van 
het tennispaviljoen bij sport-
park de Lissevoort en de ver-
trektijd is 09.00 uur. Iedereen 
is welkom, aanmelden is niet 
nodig. Voor nadere informa-
tie: www.wsvnuenen.dse.nl. of 
joke_wsv@hotmail.com

Even weg tijdens de kerst
De beide kerstdagen zijn twee dagen waarin samen zijn en het familiegevoel 
voorop staan. De meesten van ons zullen aanzitten aan een gedekte tafel, met het 
gezin of met vrienden en misschien worden er wel cadeautjes uitgewisseld. Twee-
de kerstdag is vaak een dag waarop de meesten zin hebben om even naar buiten 
te gaan voor een flinke wandeling en waarop een aantal op pad zullen gaan rich-
ting de meubelboulevard. Voor degenen die dat niet zo zien zitten , maar die wel 
iets anders willen dan de vier muren van de huiskamer, heeft Saskia van christ-
maholic.nl een aantal tips om op tweede kerstdag naar toe te gaan. Niet alles is 
direct naast de deur maar beslist de moeite waard om even voor te rijden.

Het is erg leuk een bezoekje te brengen aan 
de grootste kerststal ter wereld. Deze vind 
je tot 13 januari 2013 in de Nationale Basi-
liek van het Heilig Hart te Koekenberg in 
België. Beneden in de Basiliek staat de 
grootste kerststal ter wereld en op de boven 
galerij vind je een tentoonstelling van tradi-
tionele kerststallen.
Zoek je liever een frissere afleiding dan is 
het de moeite waard om naar het ijsbeel-
denfestival in Zwolle te gaan. Dit staat dit 
jaar helemaal in het teken van de wereldbe-
kende sprookjes van de Gebroeders Grimm. 
Je vind er onder andere Roodkapje, Doorn-
roosje en Repelsteeltje. De tentoonstelling 
is uitgehouwen uit 250.000 kilo ijs en ge-
maakt door 40 ijskunstenaars. Je kunt in 
Zwolle terecht tot en met 27 januari 2013.

Het is ook mogelijk om met de bus de kerst-
stallenroute door de Kempen in kersttijd te 
bezoeken. Hiervoor moet je je wel aanmel-
den op de site van happy hollidays en de 
kosten van deze bustocht bedragen €90,-  Je 
krijgt dan wel een dag vullend programma 
voorgeschoteld met een museum bezoek, 
koffie met vlaai, een koffietafel als lunch, 
een glas glühwein of chocolademelk en een 
vijfgangen kerstdiner in een gerenommeerd 
restaurant in de Kempen. Echt de moeite 
waard om te informeren.  

Fijne Feestdagen Festival
Na de kerstdagen is het leuk om te genieten 
van de eerste editie van het Fijne Feestda-
gen Festival dat loopt tot en met 6 januari 
2013. Fijne Feestdagen Festival is knus, 
licht, warm vurig, behagend, open, creatief, 
een tikkeltje vreemd, uitdagend en vooral 
van ons allemaal. Je kunt sfeervol winkelen 
langs de bijzondere Etalage
 Taferelen en lekker warm zitten in 
speciale warmzithuisjes, -eten & 
-drinken bij de creatieve ‘hangout’ 
op het Catharinaplein. Ook kun je 
schaatsen op de prachtig in Glow 
style verlichte ijsbaan op de markt.

Voor meer tips kijk op 
www.christmaholic.nl

Kinderkerstfeest
Op maandag 24 december is er in 
kerkelijk centrum de Regenboog 
aan de Sportlaan een kinder-
kerstviering. Opgevoerd wordt de 
musical “Op zoek naar het licht”. 
De viering begint om 19.00 uur en 
is geschikt voor kinderen vanaf 
drie jaar. De toegang is gratis.

Ouders van Eenbes Basisschool Sint Jozef in de spotlights

Kerstmusical in het dorpshuis 
‘De Koppelaar’
Eens in de 3 jaar brengen de ouders van Eenbes Basisschool Sint Jozef hun zangta-
lenten ten gehore. Dit jaar zijn ze weer aan de beurt om een musical op te voeren 
voor de leerlingen. Wekenlang hebben ze gerepeteerd om alle teksten en liedjes 
onder de knie te krijgen en is er flink geknutseld aan de decorstukken. 

Op donderdag 20 december om ca.18.30 
uur geven zij acte de présence in het 
dorpshuis ‘De Koppelaar’. Voorafgaand 
aan de musical zullen de kinderen een 
kerstdiner voorgeschoteld krijgen en wor-

den ze in gala kleding verwacht. De musi-
cal is voor alle belangstellenden vrij toe-
gankelijk, maar is natuurlijk vooral 
bedoeld voor de leerlingen van Eenbes Ba-
sisschool Sint Jozef.

Stel nou eens….
dat deze kerst anders wordt…..Stel nou eens dat we met z'n allen beseffen dat het belang-
rijk is dat onze ouders, en straks wijzelf, onbezorgd van onze oude dag kunnen genieten. 
Stel nou eens dat het hebben van een fatsoenlijk betaalde baan belangrijker is dan de 
winstmaximalisatie van een onderneming. Stel nou eens dat menselijke waardigheid be-
langrijker is dan de prijs van een vat olie. Stel nou eens dat onze kinderen het onderwijs 
kunnen genieten waar ze recht op hebben. Stel nou eens dat de “wereldeconomie” alleen 
maar een mooi woord met scrabble is...en dat het ons helemaal niet kan schelen of de 
banken hun rente op leningen terug krijgen, laat staan dat de rijken rijker worden...Stel 
nou dat we de wetenschap aanwenden om schone, goedkope energie op te wekken waar 
iedereen van profiteert. Stel nou eens dat het niet nodig is voor beide ouders om 40 uur 
te werken om hun hypotheek te kunnen betalen, maar dat onze kinderen weer opgevoed 
worden. Stel nou eens dat een pot voetbal gewoon weer een spannende pot voetbal 
wordt. Dat we naar een dokter kunnen als we ziek zijn, of een ziekenhuis als we heel ziek 
zijn…..Stel nou eens dat we weer voor elkaar gaan zorgen, vrienden uitnodigen voor een 
etentje, luisteren naar een bandje in de kroeg, genieten van de zon, of misschien wel van 
de regen, de tijd nemen om te kijken hoe het gras groeit, zitten op een bankje, genieten 
van muziek, een ijsje eten, zelf oliebollen bakken, de buurman helpen met schilderen, bij 
iemand op bezoek gaan die eenzaam is…...Stel je dat eens voor…...Vrolijk Kerstfeest. 

Etentje voor een 
Ander van het 
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds moedigt iedereen aan 
om een gezellig etentje, brunch of borrel 
te organiseren voor familie of vrienden. 
Vraag om een kleine bijdrage hiervoor 
en doneer dit aan het Fonds. De op-
brengst gaat voor 100% naar sociale ini-
tiatieven die mensen door middel van 
maaltijdprojecten bij elkaar brengen.
 
Meedoen!
Meld uw etentje aan en nodig uw vrien-
den uit. Vlak voor de feestdagen ont-
vangt u een pakketje met heerlijke re-
cepten en nadere informatie voor u en 
uw gasten. Zo weten ook zij wat er met 
hun bijdrage gebeurt. Meer weten? 
www.etentjevooreenander.nl 

Jocanto zingt
Op 24 december zingt Jongerenkoor Jocanto 
om 21.00 uur in de Clemenskerk in Gerwen en 
om 23.30 uur in de Clemenskerk in Nuenen tij-
dens de feestelijke kerstdienst. Wilt u een 
mooie kerstgedachte aan een ander schen-
ken? Neem dan een pen mee. Graag tot dan!

Kerstgezangen met Midòre en Nuenens MannenKoor

Kerstsamenzang in Clemenskerk
Zondag 23 december begint om 16.00 uur in de Clemenskerk van Nuenen de 
jaarlijkse kerstsamenzang. Presentaties van kerstliederen door het koor Midò-
re en het Nuenens MannenKoor worden afgewisseld met liederen, die geza-
menlijk gezongen worden. Deze traditionele activiteit blijkt jaarlijks voor vele 
honderden een gewaardeerde start van het “kerstbeleven”. Toegang is gratis.

Hoogmis Clemenskerk
Op 1ste Kerstdag (dinsdag 25 december) 

wordt de Hoogmis van 11.00 uur op bij-
zondere wijze opgeluisterd door het Nue-

nens MannenKoor met de gezangen uit de 
Kleine Orgelmesse van J. Haydn en kerst-
liederen. Het 15-jarig bestaansfeest van 
het NMK zal met dit optreden afgesloten 
worden met een extra cachet: De Lim-
burgse Margriet Laumen-Schlössels is ge-
contracteerd om haar bijdrage te leveren. 

Afgelopen zaterdag trok het Nuenens 
Mannenkoor door het centrum en pre-
senteerde op een 5-tal locaties kleine 
kerstconcerten.

Een vriend erbij
We hebben feest, een kindje is 
geboren! Nu krijgen we allemaal 
een vriend(je) erbij. Bijzonder 
hoe vele mensen naar de kerk 
zullen gaan om kindje Jezus te 
bewonderen. In deze dienst ver-
tellen we het verhaal. Kom 
samen kijken en luisteren met al 
je vriendjes & vriendinnetjes 
naar deze speciale gezinsviering. 
De viering is maandag 24 decem-
ber 2012 om 17.00 uur. 
Het kinderkoor verzorgt de 
muzikale omlijsting.
U bent van harte welkom in de 
H. Clemenskerk aan het Park.

Punt & L

Punt & L op Tweede Kerstdag
Op Tweede Kerstdag zorgt Punt & L bij café ’t Aambeeld in Stiphout voor nog meer Kerstsfeer. Zo-
als iedereen weet staat Punt & L altijd garant voor een avond vol gezelligheid met onder meer 
Nederlandstalige feestnummers, rock ’n roll, gouwe ouwe, pop en elk ander feestgenre. En kerst-
liedjes? Ja ,wat dacht je? Die brengen ze ook en natuurlijk op geheel eigen wijze. Tanco, Rini en 
Jeffrey staan bekend om het aanstekelijke enthousiasme dat zij meebrengen uit Gerwen. Je zult 
bijna als vanzelf ervaren dat het moeilijk is om bij hun optreden stil te blijven staan. Waarbij nog 
komt dat hun verschillende vocaliteit en meerstemmige samenzang, elk nummer dat zij brengen 
uniek maakt om naar te luisteren. Wat wil je nog meer? Het optreden begint om 20.00 uur en de 
entree is gratis. Kom ook en beleef een fantastische Tweede Kerstdag bij ’t Aambeeld!

Openingstijden  
Kinderboerderij Weverkeshof
De openingstijden rond de kerstdagen en nieuwjaar zijn dit jaar als volgt: 
Zaterdag 22 december 2012: Het levend kerstverhaal wordt gespeeld tussen 17.00 en 20.00 
uur. In groepjes wordt U door ervaren gidsen rondgeleid.
1e Kerstdag 25 december is Weverkeshof gesloten.
2e Kerstdag 26 december is Weverkeshof van 14.00 uur tot 16.00 uur geopend.
Nieuwjaarsdag 01 januari 2013 geopend van 14.00uur tot 16.00 uur.
Weverkeshof wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2013.

Wij wensen iedereen fijne 
feestdagen en een liefdevol 
en gezond 2013!Tot ziens.

Ewald en Daniëlle

Wij wensen iedereen fijne 

feestdagen en een goede 

jaarwisseling toe!

Namens alle medewerkers van Rond de Linde 
wensen wij iedereen geweldige feestdagen 
en een inspirerend en origineel 2013 toe!

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 
Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 
11.00 tot 13.00 uur.
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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Maakt uw interieur compleet!
  

Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

Inclusief glaszetten
Tel. 040-2430336 / Mobiel 06-15536122

Helaas moet ik u mededelen dat ik wegens 
ziekte genoodzaakt ben te stoppen met werken. 

Via deze weg wil ik al mijn klanten bedanken 
voor het vertrouwen dat u al die jaren in mij 

hebt gesteld.

Wij wensen al onze klanten 
een gelukkig en gezond 2011.

Voor al uw schilderwerk inclusief glaszetten 
verwijs ik u naar mijn collega B.J. Franke.

TEL. 040-7879759
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Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

 plantenactie:
Vergeet-mij-nietjes
(myosotis) in 10 cm pot 

nu 4 voor € 2,50
Uit eigen
 kwekerij

LENTE-KUNST

ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.
Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen
en kleuren van Wim Heesakkers

Roeklaan 2 te Lieshout.
( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?

‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-Nederland
Elvis’ manager, de beruchte Kolonel 
Parker, is van oorsprong uit Breda 
afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 
Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 
heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 
in de Verenigde Staten verbleef, kon 
hij het land niet in of uit. Hij heeft 
daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 
dienstplicht naar Duitsland vertrok, 
verzocht een brief aan zijn moeder te 
bezorgen in de veronderstelling dat 
deze nog in Breda leefde en woonde. 
Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 
1958 overleden is. Elvis wist dit 
natuurlijk niet en is haar achterna 
gereisd naar Eindhoven.

Verschillende getuigen menen Elvis 
gezien te hebben in Breda op die 
bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 
er is nog een bewijs: de overeenkomst 
tussen haar naam die op de envelop 
stond geschreven, Maria Elisabeth 
van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 
latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 
Toeval? 

Elvis-Nuenen
Elvis lag tijdens zijn dienstplicht 
1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 
gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 
Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 
en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 
afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 
ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht
Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 
regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 
hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 
Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-
maal mensen met een bijzonder verhaal.

Dit keer een ander bijzonder verhaal. 
Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 
levenslustige ogen en een bos met 
krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 
meegemaakt in zijn leven die hij graag 
wil delen met anderen. Hij wil graag 
op zijn manier een steentje bijdragen 
aan het verwerken van verdriet en 
pijn door te praten met lotgenoten of 
met mensen waarvan een gezinslid 
hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 
waarmee hij een leuke band kan 
opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 
om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. 

Het verhaal van Kaspar
Kaspar heeft me uitgenodigd voor 
een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 
schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 
geleden is hij in een klap één ander 
mens geworden, in één klap hadden 
zijn ouders een andere zoon, in één 
klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 
2005 werd Kaspar door een roekeloze 
automobilist van zijn fiets gereden en 
klapte op de weg. 

De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 
kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 
en een gecompliceerde beenbreuk. 
Tussen het praten door laat hij mij de 
pinnen zien die bij hem in zijn been 
hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 
de lichamelijke ongemakken bijna 
niet meer zichtbaar of voelbaar, het 
hersenletsel is echter altijd aanwezig 
en beïnvloed zijn leven elke minuut 
van de dag. Kaspar is een jongeman 
waaraan zeker niet te zien is wat hij 
allemaal heeft meegemaakt. Hij is 
model geweest, vanwege zijn looks, 
zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 
modebewust, op de hoogte van de 
laatste snufjes en gadgets en hij weet 
wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 
vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik. 
 
Het gebeurde in Eindhoven na een 
avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 
bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 
heel goed uit dit ongeluk gekomen 
mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 
opnieuw moeten leren lopen, eten, 
praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 
vreemds. Kaspar nam een heerlijke 
duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 
weer goed geleerd, alleen dat je onder 
water niet kunt ademen waren zijn 
hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 
letterlijk en figuurlijk heeft moeten 
worstelen om zijn leven weer op de rit 
te krijgen.

De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 
hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 
wel maar er moet zelf goed gezocht 
worden naar gerichte en passende 
hulp. Veel organisaties werken te 
algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 
contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 
het gebied van NAH. Deze mensen 
zullen een assistent zoeken voor Kas 
die hem met dagelijkse zaken gaat 
helpen. Het is belangrijk dat hij een 
normaal leven krijgt met zelfstandig 
wonen en werken. Dat wonen gaat 
zeker lukken alleen het vinden van 
een leuke baan die past bij Kaspar zal 
lastiger zijn.  
 
Half januari is Kaspar begonnen aan 
een opleiding in Eindhoven in DTP. 
Hij krijgt privéles en er is begonnen 
met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 
wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 
DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 
spiegelreflex camera gekocht om ook 
zelf goede foto’s te kunnen maken die 
hij kan bewerken voor opdrachten. 
Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 
enthousiasme zal hem daarbij zeker 
helpen. 

Maar werk is niet het enige waar hij 
naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 
zitten in een ander leven dan dat hij 
zit. Zij volgen nog een studie of zijn 
net begonnen met werken. Op stap 
gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 
teveel beelden en geluiden bij hem 
binnenkomen die hij niet allemaal 
goed kan verwerken. Veel mensen uit 
Nuenen zullen Kaspar kennen maar 
dat wil niet zeggen dat hij niet in een 
soort van isolement zit. Hij zou zo 
graag met mensen in contact komen 
om over zijn leven te praten of het 
verhaal van een lotgenoot aan te 
horen om op die manier iemand 
anders te helpen. Ook wil hij graag 
een balletje slaan op de tennisbaan of 
gewoon een eind wandelen. Hij heeft 
energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 
uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 
zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 
genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”

In contact komen met Kaspar
Wilt u in contact komen met Kaspar 
om met hem te praten over zijn of uw 
verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 
of wilt u gewoon een terrasje pikken 
of een balletje slaan met hem, bel dan 
naar tel. 040-2838083 of mail naar 
kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 
Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 
Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-
land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-
ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 
Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 
Nuenen te danken aan één van de 
minder bekende aspecten van Elvis: 
zijn bewondering voor Vincent van 
Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 
tot 1885 in Nuenen en schilderde in 
die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 
waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 
en levensinstellingen. Zij deden 
alleen maar wat zij niet laten konden; 
de één via beeld, de ander via geluid.

De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 
voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 
vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 
vlooienmarkt begint om 10.00 uur 
en duurt tot 14.30 uur.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop, waar van 
alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 
een onderdeeltje ergens van of wilt u 
uw speciale verzameling uitbreiden, 
kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 
weg van Lieshout naar Mariahout.
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Was Elvis in Nuenen?

‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-Nederland
Elvis’ manager, de beruchte Kolonel 
Parker, is van oorsprong uit Breda 
afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 
Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 
heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 
in de Verenigde Staten verbleef, kon 
hij het land niet in of uit. Hij heeft 
daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 
dienstplicht naar Duitsland vertrok, 
verzocht een brief aan zijn moeder te 
bezorgen in de veronderstelling dat 
deze nog in Breda leefde en woonde. 
Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 
1958 overleden is. Elvis wist dit 
natuurlijk niet en is haar achterna 
gereisd naar Eindhoven.

Verschillende getuigen menen Elvis 
gezien te hebben in Breda op die 
bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 
er is nog een bewijs: de overeenkomst 
tussen haar naam die op de envelop 
stond geschreven, Maria Elisabeth 
van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 
latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 
Toeval? 

Elvis-Nuenen
Elvis lag tijdens zijn dienstplicht 
1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 
gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 
Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 
en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 
afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 
ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht
Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 
regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 
hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 
Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-
maal mensen met een bijzonder verhaal.

Dit keer een ander bijzonder verhaal. 
Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 
levenslustige ogen en een bos met 
krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 
meegemaakt in zijn leven die hij graag 
wil delen met anderen. Hij wil graag 
op zijn manier een steentje bijdragen 
aan het verwerken van verdriet en 
pijn door te praten met lotgenoten of 
met mensen waarvan een gezinslid 
hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 
waarmee hij een leuke band kan 
opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 
om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. 

Het verhaal van Kaspar
Kaspar heeft me uitgenodigd voor 
een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 
schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 
geleden is hij in een klap één ander 
mens geworden, in één klap hadden 
zijn ouders een andere zoon, in één 
klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 
2005 werd Kaspar door een roekeloze 
automobilist van zijn fiets gereden en 
klapte op de weg. 

De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 
kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 
en een gecompliceerde beenbreuk. 
Tussen het praten door laat hij mij de 
pinnen zien die bij hem in zijn been 
hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 
de lichamelijke ongemakken bijna 
niet meer zichtbaar of voelbaar, het 
hersenletsel is echter altijd aanwezig 
en beïnvloed zijn leven elke minuut 
van de dag. Kaspar is een jongeman 
waaraan zeker niet te zien is wat hij 
allemaal heeft meegemaakt. Hij is 
model geweest, vanwege zijn looks, 
zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 
modebewust, op de hoogte van de 
laatste snufjes en gadgets en hij weet 
wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 
vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik. 
 
Het gebeurde in Eindhoven na een 
avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 
bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 
heel goed uit dit ongeluk gekomen 
mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 
opnieuw moeten leren lopen, eten, 
praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 
vreemds. Kaspar nam een heerlijke 
duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 
weer goed geleerd, alleen dat je onder 
water niet kunt ademen waren zijn 
hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 
letterlijk en figuurlijk heeft moeten 
worstelen om zijn leven weer op de rit 
te krijgen.

De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 
hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 
wel maar er moet zelf goed gezocht 
worden naar gerichte en passende 
hulp. Veel organisaties werken te 
algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 
contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 
het gebied van NAH. Deze mensen 
zullen een assistent zoeken voor Kas 
die hem met dagelijkse zaken gaat 
helpen. Het is belangrijk dat hij een 
normaal leven krijgt met zelfstandig 
wonen en werken. Dat wonen gaat 
zeker lukken alleen het vinden van 
een leuke baan die past bij Kaspar zal 
lastiger zijn.  
 
Half januari is Kaspar begonnen aan 
een opleiding in Eindhoven in DTP. 
Hij krijgt privéles en er is begonnen 
met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 
wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 
DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 
spiegelreflex camera gekocht om ook 
zelf goede foto’s te kunnen maken die 
hij kan bewerken voor opdrachten. 
Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 
enthousiasme zal hem daarbij zeker 
helpen. 

Maar werk is niet het enige waar hij 
naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 
zitten in een ander leven dan dat hij 
zit. Zij volgen nog een studie of zijn 
net begonnen met werken. Op stap 
gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 
teveel beelden en geluiden bij hem 
binnenkomen die hij niet allemaal 
goed kan verwerken. Veel mensen uit 
Nuenen zullen Kaspar kennen maar 
dat wil niet zeggen dat hij niet in een 
soort van isolement zit. Hij zou zo 
graag met mensen in contact komen 
om over zijn leven te praten of het 
verhaal van een lotgenoot aan te 
horen om op die manier iemand 
anders te helpen. Ook wil hij graag 
een balletje slaan op de tennisbaan of 
gewoon een eind wandelen. Hij heeft 
energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 
uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 
zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 
genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”

In contact komen met Kaspar
Wilt u in contact komen met Kaspar 
om met hem te praten over zijn of uw 
verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 
of wilt u gewoon een terrasje pikken 
of een balletje slaan met hem, bel dan 
naar tel. 040-2838083 of mail naar 
kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 
Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 
Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-
land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-
ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 
Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 
Nuenen te danken aan één van de 
minder bekende aspecten van Elvis: 
zijn bewondering voor Vincent van 
Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 
tot 1885 in Nuenen en schilderde in 
die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 
waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 
en levensinstellingen. Zij deden 
alleen maar wat zij niet laten konden; 
de één via beeld, de ander via geluid.

De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 
voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 
vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 
vlooienmarkt begint om 10.00 uur 
en duurt tot 14.30 uur.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop, waar van 
alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 
een onderdeeltje ergens van of wilt u 
uw speciale verzameling uitbreiden, 
kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 
weg van Lieshout naar Mariahout.

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 
Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 
11.00 tot 13.00 uur.
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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LENTE-KUNST

ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.
Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen
en kleuren van Wim Heesakkers

Roeklaan 2 te Lieshout.
( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?

‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-Nederland
Elvis’ manager, de beruchte Kolonel 
Parker, is van oorsprong uit Breda 
afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 
Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 
heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 
in de Verenigde Staten verbleef, kon 
hij het land niet in of uit. Hij heeft 
daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 
dienstplicht naar Duitsland vertrok, 
verzocht een brief aan zijn moeder te 
bezorgen in de veronderstelling dat 
deze nog in Breda leefde en woonde. 
Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 
1958 overleden is. Elvis wist dit 
natuurlijk niet en is haar achterna 
gereisd naar Eindhoven.

Verschillende getuigen menen Elvis 
gezien te hebben in Breda op die 
bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 
er is nog een bewijs: de overeenkomst 
tussen haar naam die op de envelop 
stond geschreven, Maria Elisabeth 
van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 
latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 
Toeval? 

Elvis-Nuenen
Elvis lag tijdens zijn dienstplicht 
1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 
gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 
Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 
en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 
afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 
ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht
Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 
regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 
hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 
Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-
maal mensen met een bijzonder verhaal.

Dit keer een ander bijzonder verhaal. 
Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 
levenslustige ogen en een bos met 
krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 
meegemaakt in zijn leven die hij graag 
wil delen met anderen. Hij wil graag 
op zijn manier een steentje bijdragen 
aan het verwerken van verdriet en 
pijn door te praten met lotgenoten of 
met mensen waarvan een gezinslid 
hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 
waarmee hij een leuke band kan 
opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 
om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. 

Het verhaal van Kaspar
Kaspar heeft me uitgenodigd voor 
een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 
schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 
geleden is hij in een klap één ander 
mens geworden, in één klap hadden 
zijn ouders een andere zoon, in één 
klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 
2005 werd Kaspar door een roekeloze 
automobilist van zijn fiets gereden en 
klapte op de weg. 

De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 
kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 
en een gecompliceerde beenbreuk. 
Tussen het praten door laat hij mij de 
pinnen zien die bij hem in zijn been 
hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 
de lichamelijke ongemakken bijna 
niet meer zichtbaar of voelbaar, het 
hersenletsel is echter altijd aanwezig 
en beïnvloed zijn leven elke minuut 
van de dag. Kaspar is een jongeman 
waaraan zeker niet te zien is wat hij 
allemaal heeft meegemaakt. Hij is 
model geweest, vanwege zijn looks, 
zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 
modebewust, op de hoogte van de 
laatste snufjes en gadgets en hij weet 
wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 
vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik. 
 
Het gebeurde in Eindhoven na een 
avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 
bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 
heel goed uit dit ongeluk gekomen 
mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 
opnieuw moeten leren lopen, eten, 
praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 
vreemds. Kaspar nam een heerlijke 
duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 
weer goed geleerd, alleen dat je onder 
water niet kunt ademen waren zijn 
hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 
letterlijk en figuurlijk heeft moeten 
worstelen om zijn leven weer op de rit 
te krijgen.

De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 
hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 
wel maar er moet zelf goed gezocht 
worden naar gerichte en passende 
hulp. Veel organisaties werken te 
algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 
contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 
het gebied van NAH. Deze mensen 
zullen een assistent zoeken voor Kas 
die hem met dagelijkse zaken gaat 
helpen. Het is belangrijk dat hij een 
normaal leven krijgt met zelfstandig 
wonen en werken. Dat wonen gaat 
zeker lukken alleen het vinden van 
een leuke baan die past bij Kaspar zal 
lastiger zijn.  
 
Half januari is Kaspar begonnen aan 
een opleiding in Eindhoven in DTP. 
Hij krijgt privéles en er is begonnen 
met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 
wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 
DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 
spiegelreflex camera gekocht om ook 
zelf goede foto’s te kunnen maken die 
hij kan bewerken voor opdrachten. 
Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 
enthousiasme zal hem daarbij zeker 
helpen. 

Maar werk is niet het enige waar hij 
naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 
zitten in een ander leven dan dat hij 
zit. Zij volgen nog een studie of zijn 
net begonnen met werken. Op stap 
gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 
teveel beelden en geluiden bij hem 
binnenkomen die hij niet allemaal 
goed kan verwerken. Veel mensen uit 
Nuenen zullen Kaspar kennen maar 
dat wil niet zeggen dat hij niet in een 
soort van isolement zit. Hij zou zo 
graag met mensen in contact komen 
om over zijn leven te praten of het 
verhaal van een lotgenoot aan te 
horen om op die manier iemand 
anders te helpen. Ook wil hij graag 
een balletje slaan op de tennisbaan of 
gewoon een eind wandelen. Hij heeft 
energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 
uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 
zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 
genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”

In contact komen met Kaspar
Wilt u in contact komen met Kaspar 
om met hem te praten over zijn of uw 
verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 
of wilt u gewoon een terrasje pikken 
of een balletje slaan met hem, bel dan 
naar tel. 040-2838083 of mail naar 
kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 
Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 
Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-
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Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 
Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 
Nuenen te danken aan één van de 
minder bekende aspecten van Elvis: 
zijn bewondering voor Vincent van 
Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 
tot 1885 in Nuenen en schilderde in 
die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 
waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 
en levensinstellingen. Zij deden 
alleen maar wat zij niet laten konden; 
de één via beeld, de ander via geluid.

De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 
voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 
vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 
vlooienmarkt begint om 10.00 uur 
en duurt tot 14.30 uur.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop, waar van 
alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 
een onderdeeltje ergens van of wilt u 
uw speciale verzameling uitbreiden, 
kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 
weg van Lieshout naar Mariahout.

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 
Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 
11.00 tot 13.00 uur.
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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GSM/iPhone reparaties 
en accessoires!
iPhone Glas Reparatie? 
Klaar terwijl u wacht!
www.b2ctelecom.nl
Bezoekadres: Industrieterrein Eeneind II
De Tienden 26 B, 5674 TB Nuenen
Telefoon 040-2846566
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Maakt uw interieur compleet!
  

Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

Inclusief glaszetten
Tel. 040-2430336 / Mobiel 06-15536122

Helaas moet ik u mededelen dat ik wegens 
ziekte genoodzaakt ben te stoppen met werken. 

Via deze weg wil ik al mijn klanten bedanken 
voor het vertrouwen dat u al die jaren in mij 

hebt gesteld.

Wij wensen al onze klanten 
een gelukkig en gezond 2011.

Voor al uw schilderwerk inclusief glaszetten 
verwijs ik u naar mijn collega B.J. Franke.

TEL. 040-7879759
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 plantenactie:
Vergeet-mij-nietjes
(myosotis) in 10 cm pot 

nu 4 voor € 2,50
Uit eigen
 kwekerij

LENTE-KUNST

ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.
Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen
en kleuren van Wim Heesakkers

Roeklaan 2 te Lieshout.
( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?

‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-Nederland
Elvis’ manager, de beruchte Kolonel 
Parker, is van oorsprong uit Breda 
afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 
Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 
heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 
in de Verenigde Staten verbleef, kon 
hij het land niet in of uit. Hij heeft 
daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 
dienstplicht naar Duitsland vertrok, 
verzocht een brief aan zijn moeder te 
bezorgen in de veronderstelling dat 
deze nog in Breda leefde en woonde. 
Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 
1958 overleden is. Elvis wist dit 
natuurlijk niet en is haar achterna 
gereisd naar Eindhoven.

Verschillende getuigen menen Elvis 
gezien te hebben in Breda op die 
bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 
er is nog een bewijs: de overeenkomst 
tussen haar naam die op de envelop 
stond geschreven, Maria Elisabeth 
van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 
latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 
Toeval? 

Elvis-Nuenen
Elvis lag tijdens zijn dienstplicht 
1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 
gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 
Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 
en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 
afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 
ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht
Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 
regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 
hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 
Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-
maal mensen met een bijzonder verhaal.

Dit keer een ander bijzonder verhaal. 
Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 
levenslustige ogen en een bos met 
krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 
meegemaakt in zijn leven die hij graag 
wil delen met anderen. Hij wil graag 
op zijn manier een steentje bijdragen 
aan het verwerken van verdriet en 
pijn door te praten met lotgenoten of 
met mensen waarvan een gezinslid 
hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 
waarmee hij een leuke band kan 
opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 
om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. 

Het verhaal van Kaspar
Kaspar heeft me uitgenodigd voor 
een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 
schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 
geleden is hij in een klap één ander 
mens geworden, in één klap hadden 
zijn ouders een andere zoon, in één 
klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 
2005 werd Kaspar door een roekeloze 
automobilist van zijn fiets gereden en 
klapte op de weg. 

De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 
kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 
en een gecompliceerde beenbreuk. 
Tussen het praten door laat hij mij de 
pinnen zien die bij hem in zijn been 
hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 
de lichamelijke ongemakken bijna 
niet meer zichtbaar of voelbaar, het 
hersenletsel is echter altijd aanwezig 
en beïnvloed zijn leven elke minuut 
van de dag. Kaspar is een jongeman 
waaraan zeker niet te zien is wat hij 
allemaal heeft meegemaakt. Hij is 
model geweest, vanwege zijn looks, 
zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 
modebewust, op de hoogte van de 
laatste snufjes en gadgets en hij weet 
wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 
vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik. 
 
Het gebeurde in Eindhoven na een 
avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 
bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 
heel goed uit dit ongeluk gekomen 
mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 
opnieuw moeten leren lopen, eten, 
praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 
vreemds. Kaspar nam een heerlijke 
duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 
weer goed geleerd, alleen dat je onder 
water niet kunt ademen waren zijn 
hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 
letterlijk en figuurlijk heeft moeten 
worstelen om zijn leven weer op de rit 
te krijgen.

De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 
hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 
wel maar er moet zelf goed gezocht 
worden naar gerichte en passende 
hulp. Veel organisaties werken te 
algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 
contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 
het gebied van NAH. Deze mensen 
zullen een assistent zoeken voor Kas 
die hem met dagelijkse zaken gaat 
helpen. Het is belangrijk dat hij een 
normaal leven krijgt met zelfstandig 
wonen en werken. Dat wonen gaat 
zeker lukken alleen het vinden van 
een leuke baan die past bij Kaspar zal 
lastiger zijn.  
 
Half januari is Kaspar begonnen aan 
een opleiding in Eindhoven in DTP. 
Hij krijgt privéles en er is begonnen 
met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 
wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 
DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 
spiegelreflex camera gekocht om ook 
zelf goede foto’s te kunnen maken die 
hij kan bewerken voor opdrachten. 
Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 
enthousiasme zal hem daarbij zeker 
helpen. 

Maar werk is niet het enige waar hij 
naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 
zitten in een ander leven dan dat hij 
zit. Zij volgen nog een studie of zijn 
net begonnen met werken. Op stap 
gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 
teveel beelden en geluiden bij hem 
binnenkomen die hij niet allemaal 
goed kan verwerken. Veel mensen uit 
Nuenen zullen Kaspar kennen maar 
dat wil niet zeggen dat hij niet in een 
soort van isolement zit. Hij zou zo 
graag met mensen in contact komen 
om over zijn leven te praten of het 
verhaal van een lotgenoot aan te 
horen om op die manier iemand 
anders te helpen. Ook wil hij graag 
een balletje slaan op de tennisbaan of 
gewoon een eind wandelen. Hij heeft 
energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 
uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 
zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 
genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”

In contact komen met Kaspar
Wilt u in contact komen met Kaspar 
om met hem te praten over zijn of uw 
verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 
of wilt u gewoon een terrasje pikken 
of een balletje slaan met hem, bel dan 
naar tel. 040-2838083 of mail naar 
kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 
Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 
Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-
land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-
ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 
Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 
Nuenen te danken aan één van de 
minder bekende aspecten van Elvis: 
zijn bewondering voor Vincent van 
Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 
tot 1885 in Nuenen en schilderde in 
die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 
waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 
en levensinstellingen. Zij deden 
alleen maar wat zij niet laten konden; 
de één via beeld, de ander via geluid.

De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 
voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 
vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 
vlooienmarkt begint om 10.00 uur 
en duurt tot 14.30 uur.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop, waar van 
alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 
een onderdeeltje ergens van of wilt u 
uw speciale verzameling uitbreiden, 
kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 
weg van Lieshout naar Mariahout.

Campagne van de Dierenbescherming ‘Smakelijk Kerstbeest’

Hoe wild is wild? 
Hoe dubbel is de liefde van mensen voor dieren bij de keuze van de kerstmaal-
tijd? Deze vraag is de kern van de campagne ‘Smakelijk Kerstbeest’ van de Die-
renbescherming. Enerzijds is het dier een knuffeldier, anderzijds wordt het 
opgegeten. Daarbij is er veel onwetendheid over de omstandigheden waaronder 
deze dieren zijn gefokt. Niet in de vrije natuur, zoals veel mensen denken. Een-
den, herten en konijnen worden vetgemest in donkere schuren en kooien waar 
ze nauwelijks bewegingsruimte hebben.

De Dierenbescherming is ervan over-
tuigd dat veel consumenten zich niet be-
wust zijn van de lange lijdensweg die 
dieren ondergaan voordat zij als kerstdi-
ner worden opgediend. Van nature 
stressgevoelige herten worden in donke-
re stallen gehouden. Groepsdieren zoals 
konijnen leven eenzaam in kleine draad-
gazen kooien. Eenden krijgen even-
wichtsstoornissen door het gebrek aan 
zwemwater. Als mensen dit weten, zul-
len ze deze dieren hopelijk niet snel meer 
op het kerstmenu zetten.

Wild voor consumptie is onnodig
‘Wild’ uit de verborgen vee-industrie 
heeft geen prettig leven, maar echt wilde 
dieren hebben het ook niet altijd goed. 
Jaarlijks worden in Nederland 600 her-
ten en 75.000 konijnen geschoten. Niet 
alleen de bejaagde dieren, maar alle die-
ren in het jachtgebied lijden aan stress en 
angst als gevolg van een jachtpartij. On-
ervaren jagers zorgen er voor dat dieren 
gewond op de vlucht slaan en daardoor 
nodeloos lijden. Er wordt ook gejaagd in 
de tijd dat de dieren jongen verzorgen. 
Als een ouderdier dan gedood wordt, 

heeft dat vaak tot gevolg dat de jongen 
de hongerdood sterven. Dieren worden 
uit hun territorium verdreven, groepen 
worden uit elkaar gedreven net als de 
jongen en hun moeder. Ook raken ande-
re dieren vaak gewond door verdwaalde 
hagel. De Dierenbescherming is dan ook 
voor een algeheel jachtverbod en vindt 
dat wild voor consumptie onnodig is. 

Beter Leven Kenmerk
Met de campagne ‘Smakelijk Kerst-
beest?’ wil de Dierenbescherming men-
sen aansporen om met  kerst iets dier-
vriendelijks op tafel te zetten. Voor een 
maaltijd met ‘wild’ is er niet direct een 
diervriendelijk alternatief. Wel kunnen 
mensen kiezen voor vlees met het Beter 
Leven Kenmerk van de Dierenbescher-
ming. Dit 3-sterren systeem, waarbij 
geldt: hoe meer sterren, hoe diervrien-
delijker, is te vinden op de vleesverpak-
kingen in de meeste supermarkten. Maar 
het is natuurlijk ook mogelijk een heer-
lijke, verrassende feestmaaltijd zonder 
vlees te bereiden. In de supermarkt zijn 
verschillende vegetarische alternatieven 
te vinden. 

De ochtend voor kerstmis
Het was de ochtend voor Kerstmis en toen Elise uit het raam keek, zag ze dat het 
die nacht flink gesneeuwd had. “Dat wordt afzien:” dacht ze “als ik zo meteen mijn 
krantenwijk ga beginnen, het is vast glad en mijn fietstassen zijn al extra zwaar 
door de speciale kersteditie van de krant. Ik ga mijn wijk vandaag andersom rijden, 
dan heb ik wat minder wind tegen hoop ik”. Dik ingepakt met muts en sjaal en 
handschoenen zonder vingers, trekt ze een kwartiertje later de deur van het huis 
dicht en stapt op haar fiets. Ze fietst voorzichtig naar het krantendepot en probeert 
de grote hoeveelheid dikke kranten in één keer in haar tassen te krijgen. Dat valt 
niet mee en ze kan haar fiets dan ook bijna niet houden als ze probeert weer op te 
stappen. Ze heeft een beetje medelijden met zichzelf en denkt aan iedereen die 
zich nu nog een keer omdraait in bed. Het is vandaag extra rustig op de weg en na 
een uurtje op en af stappen, lijkt er nog lang geen eind te komen aan haar wijk, de 
tassen zijn nog niet veel lichter dan in het begin.

Het is best vreemd om de wijk die ze al een 
half jaartje bijna iedere dag rijdt, anders-
om te doen en ze moet af en toe even goed 
kijken bij welk huis zo ook alweer precies 
moet zijn. De wolkjes adem komen uit 
haar mond en de topjes van haar vingers 
voelen inmiddels als bevroren. “Wat heb ik 
zin in warme chocolademelk en een war-
me douche” denkt ze terwijl ze de be-
sneeuwde oprit van het volgende huis op-
loopt. Ze loopt naar de voordeur en opent 
het klepje van de brievenbus terwijl ze 
denkt dat ze een hekel heeft aan brieven-
bussen die ze zelf open moet maken. Ze-
ker bij zo’n enorm dikke krant die er nau-
welijks in past. Verbaasd kijkt ze naar de 
brievenbus, er komt rook uit als ze hem 
opendoet. Ik snap dat er nu adem uit mijn 
mond zichtbaar is, maar uit een brieven-
bus dat is wel vreemd”. Het vreemde is ook 
dat er een geur aan de rook zit, het ruikt 
branderig. Elise probeert de krant in de 
brievenbus te krijgen maar het lukt niet 

goed. Ze blijft zich verbazen over de geur 
en onbewust kijkt ze even omhoog. Wat ze 
dan ziet, beneemt haar de adem. Er komen 
vlammen uit het huis. “O hemel dit huis 
staat in brand”. De hele straat is rustig en 
het lijkt of niemand in de gaten heeft dat 
hier iets verschrikkelijks aan het gebeuren 
is. “Ik moet iets doen, anders brand hier 
alles af” denkt ze en ze begint heel hard op 
de bel te drukken en te roepen “brand 
brand brand”. Er reageert helemaal nie-
mand op haar gebel en geroep. Elise be-
denkt dat de brandweer moet komen en 
gelukkig heeft ze vanmorgen haar mobiel-
tje in haar jaszak gestoken omdat ze dacht 
dat ze die misschien vanwege het slechte 
weer nodig kon hebben. Terwijl ze op de 
bel blijft drukken, krijgt ze de alarmcen-
trale aan de telefoon en daar wordt be-
loofd direct een brandweerwagen te stu-
ren. Bij het huis van de buren gaat 
ondertussen een raam open en een boze 
buurvrouw begint te roepen waarom ze 

zoveel herrie maakt op de vroege morgen, 
het is zes uur! Elise roept opnieuw dat er 
brand is en ze ziet de buurvrouw schrik-
ken. “Er woont een gezin met kleine kin-
deren en die moeten thuis zijn, waar zijn 
ze?” Elise zegt dat er niemand reageert op 
haar geroep en gebel dus dat ze het echt 
niet weet. Gelukkig zijn in de verte inmid-
dels sirenes hoorbaar en binnen no-time 
staat de straat nu vol met brandweerwa-
gens, politie en zelfs een ambulance. Er 
wordt groot materieel uit de kast getrok-
ken en het blussen begint. .”Gelukkig” 
denkt Elise “nu kan ik tenminste mijn 
krantenwijk afmaken”. Ze stapt op haar 
fiets en gaat verder met bezorgen, alsof er 
niets gebeurd is. Ze verontschuldigt zich 
zelfs bij een mevrouw die de deur open-
doet om haar te vertellen dat ze deze och-
tend wel erg laat is. Om 7 uur is ze klaar 
met haar wijk en besluit ze even terug te 
rijden en te kijken hoe het met het bran-
dende huis is afgelopen. Ze stopt en vraagt 
aan een politieagent hoe het gaat met de 
mensen die in het huis wonen. “Die zijn net 
op het nippertje gered, ze waren al bewus-
teloos en hadden het zeker niet meer na 
kunnen vertellen als niemand de brand 
had ontdekt en de brandweer had gebeld. 
De kerstboom heeft vlam gevat en naast de 
brand ook heel veel giftige rook verspreid”.

Elise stapt onder de indruk weer op haar 
fiets en fietst naar huis. Hier maakt ze een 
beker warme chocolademelk en gaat ver-
volgens een uur onder de douche staan. 
Daarna gaat ze verder met het leven van 
alledag. Zich niet bewust dat zonder haar 
kerst voor vier mensen totaal anders ver-
lopen zou zijn.



Kortom. Gezellig, sfeervol en gemakkelijk winkelen doe je in WoensXL!!
De winkeliers van WoensXL wensen u prettige Kerstdagen en een gezond 2013

De Kerstman koopt 
in WoensXL

Tijdens de dagen vóór Kerst 
(21 t/m 24 dec) is er weer volop 
gezelligheid in winkelcentrum 
Woensel. 

U kunt gratis met een echte arrenslee door 
het winkelcentrum rijden en diverse 
muziekkapellen zorgen voor gezellige 
Kerstmuziek. Ook de Kerstman is aanwezig 
en hij deelt lekkernijen uit.

In het weekend (22 en 23 dec) staat er een 
levende kerststal met vele echte dieren en 
natuurlijk Jozef, Maria en Kindeke Jezus. 
Tevens staan er ook weer de gratis 

kinderattracties.

Speciale openingstijden van 
winkelcentrum WoensXL 
rondom de Kerstdagen:
Vrijdag 21 dec. koopavond tot 21.00 uur.
Zaterdag 22 dec. 9.30 tot 17.00 uur.
Koopzondag 23 dec van 12.00 tot 17.00 uur.
Maandag 24 dec. van 9.30 tot 17.00 uur.
Kerstdagen 25 en 26 dec. gesloten
Koopzondag 30 dec. van 12.00 tot 17.00 uur.
 
(Let op! Onze supermarkten en verswinkels kunnen andere 
openingstijden hanteren)

WWW.WOENSXL.NL

Sfeervolle feestdagen

Tafels - Accessoires - Banken - Stoelen - Kunststof vloeren - Kasten - Salontafels
Dressoirs - TV-meubels  -  Karpetten - Lampen  -  Spiegels  -  Schilderijen - Lokale kunst

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / M. 06 - 23 266 277

info@mo-el.nl / www.mo-el.nl

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Interieuradvies

• Maatwerk

Tijdens de feestdagen ligt het accent op sfeer
Dus komen Mo & El weer in de weer

Naast meubels, karpetten en schilderijen
Kunnen wij u ook verblijen

Met grote maar ook kleine zaken
Die de sfeer in huis doen maken

Is een stoel niet wat u zoekt
Is uw bankstel al geboekt

Dan bieden wij speciaal dit keer
De kleine zaken voor de sfeer

Koopzondag
23 december
12.00 tot 17.00 u

Jan van Lieshoutstraat 22, 5611 EE Eindhoven
 Tel. 040 - 245 42 00 

1e + 2e Kerstdag geopend
vanaf 13.00 uur

-
rijsttafels vanaf € 1950 p.p.

-
Indonesisch Buffet (18 delig)

 (onbeperkt) € 1750 p.p.
Wij bezorgen vanaf 13.00 uur ook 

de gerechten bij u thuis!
www.IndonesIaeIndhoven.nl WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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



20 december 2012Rond de Linde  Nr.  51 

Ruim een eeuw Pijs in Nuenen

Veldwachter, gemeentebode, raadslid
Door Edwin Coolen

Groot van gestalte, donker, een luide stem, recht voor zijn raap, politiek en maatschappelijk geëngageerd: Pijs. Een 
bekende achternaam in Nuenen met vele dragers. Bijna een eeuw lang is er wel één of andere Pijs in Nuenense 
dienst geweest. Als veldwachter, gemeentebode of raadslid.

Hans Pijs op de plek waar hij is geboren, de Opwettenseweg

Willem Pijs met burgemeester Gerrits

De familie Pijs 
rond 1915. 
De kinderen 
van links naar rechts:

Karel, Willem, Pieta, 
Piet, Cor, Toon en Henk. 

Oudste zoon Jan 
ontbreekt op de foto.

Veldwachter Pijs
Het verhaal van de Nuenense Pijs-tak 
begint in 1900. Aan het einde van dat 
jaar schrijft Antonius Pijs (Steensel 
1864 – Nuenen 1943) zich in bij de ge-
meente Nuenen. Samen met zijn vrouw, 
Gertrudis (Antwerpen 1877 – Nuenen 
1952), en zoon Jan gaat hij wonen op de 
Berg, tegenover het oude gemeente-
huis. Op 1 januari 1901 wordt hij aange-
steld als veldwachter van Nuenen c.a. In 
1930 gaat Antonius met pensioen, zijn 
vrouw is nog werkzaam geweest als ge-
meentebode. Samen krijgen ze nog ze-
ven kinderen, allemaal in Nuenen gebo-
ren: Pieta, Cor, Toon, Hendrik, Willem, 
Karel en Piet. Deze in totaal acht kinde-
ren Pijs krijgen op hun beurt 39 kinde-
ren, waarvan de meesten in Nuenen zijn 
geboren.

Cor Pijs
Cor (1903 – 1951) is mede-oprichter 
van duivenvereniging De Olijftak en 
van de voorloper van RKSV Nuenen. 
Het verhaal gaat dat Cor de eerste echte, 
leren voetbal in Nuenen bezat.

Willem Pijs
Het zesde kind van de veldwachter en in 
zijn tijd de raadsnestor van Nuenen. Hij 
maakte vier burgemeesters mee. De 
‘personificatie van het Nuenen voor de 
gewone mens’, aldus een in memoriam 
bij zijn overlijden. In 1949 kwam Wil-
lem (1909-1981) voor het eerst in de 
raad en met een eigen lijst, de Lijst Pijs. 
Uitgezonderd de jaren 1966-1970 zat hij 
onafgebroken in de raad.
In een artikel ‘Van dorp naar stad’ kijkt 
Willem, niet lang voor zijn dood, terug 
op Nuenen en de veranderingen die het 
dorp heeft doorgemaakt door de snelle 
groei en daarmee de vele nieuwe inwo-
ners van buitenaf: ‘De kleine gemeenten 
zijn de dupe geworden van de grote par-
tijen. Dat is de fout die op veel plaatsen 
in ons land is gemaakt sinds de landelij-
ke politieke partijen de dienst gingen 
uitmaken in de dorpspolitiek. De keus is 
weg.’ Ook was hij verbitterd over het 
verdwijnen van de onderlinge band: ‘Er 
zijn mensen die hun buren niet eens 
meer kennen.’ Hij voelde zich eigenlijk 
geen Nuenenaar meer.

Karel Pijs
Omdat zijn vrouw Annie op jonge leef-
tijd overleed, ging Karel (1912-1989) 
dicht bij huis in Nuenen werken om de 
jonge kinderen alleen op te kunnen voe-
den. Van de ruim 27 jaar in gemeente-
lijke dienst was hij de laatste 15 gemeen-
teopzichter.

Piet Pijs
Ook Piet (1915 – 1988) rolde het amb-
tenarenvak in en is gemeentebode ge-
weest. Verder zat hij bij de vrijwillige 
brandweer en de reservepolitie. In 1965 
hebben Piet, Willem en Henk nog mee-
gedaan aan het tv-programma Wie van 
de Drie.

‘Pa werd vaak vergeleken met De Dok-
werker, het standbeeld in Amsterdam. 
Niet alleen wat betreft uiterlijk maar 
ook waar het voor staat: solidariteit, to-
lerantie en gelijkwaardigheid.’ Aan het 
woord is Hans (1947), de zoon van Wil-
lem en de kleinzoon van veldwachter 
Pijs. Hij is op dit moment de laatste van 
de familie die nog bij de gemeente 
Nuenen c.a. actief is. Tot aan 
zijn pensioen heeft hij bij 
de Koninklijke Lucht-
macht gewerkt. Daarna 
is hij begonnen als bur-
gerraadslid. Sinds april 
2012 is hij raadslid voor 
de Lijst Pijs/Van Brug-
gen na een afsplitsing 
van het CDA.
De appel valt dus niet ver 
van de boom: ‘Ik ben begon-
nen bij het Nuenens Belang, daarna zat 
ik bij het CDA. Bij beide partijen waren 
er onfrisse kwesties waardoor ik me 
principieel genoodzaakt zag eruit te 
stappen. Toen ben ik samen met Jan van 
Bruggen (ex-CDA) en Ton Vereijken de 
Lijst Pijs/Van Bruggen begonnen.’

Onrecht
Hans: ‘Politiek kreeg ik thuis met de 
paplepel ingegoten. Mijn vader is de po-
litiek in gegaan doordat hij zich on-
rechtvaardig behandeld voelde. Hij 
woonde destijds met zijn gezin in bij 
zijn broer Karel aan de Opwettenseweg, 
ik ben daar nog geboren. Twee gezin-
nen in één woning was druk, dus wilde 
hij graag een eigen huis. Toen in die ja-
ren de nieuwe huizen in de Voirt wer-
den toegewezen, kreeg hij het gevoel 
dat hij bewust werd overgeslagen. Daar-
op is hij op hoge poten naar het ge-
meentehuis gegaan en heeft, zwaaiend 
met een stoel, zijn recht, en daarmee 
dat van anderen, gehaald. Vlak daarna 
is hij de politiek in gegaan.’

Aanpak
Hans lijkt in zijn politieke werkwijze op 
zijn vader: praktisch, resultaatgericht, 
onder de mensen zijn, weten wat er 
leeft. ‘Het raadslidmaatschap bestaat 
niet alleen uit besluiten nemen. Je moet 
problemen aankaarten en resultaat ha-

len, de leefbaarheid vergroten.’ Hekken 
rond de scholen tegen vandalisme, het 
opknappen van de Oranjebuurt, het 
stropen in het buitengebied tegen gaan, 
zwerfafvalproblematiek; zomaar wat 
voorbeelden. Hans heeft het, samen 
met anderen, op de politieke agenda ge-
zet. Zo zijn ook de speelveldjes onder 
de aandacht gebracht en opgeknapt. ‘De 
jeugd heeft mijn bijzondere aandacht. 
Dat is mijn stokpaardje’, zegt Hans.

Zelfstandigheid
Regelmatig staat het ter discussie: de 
zelfstandigheid van Nuenen c.a. Pijs is 
duidelijk hierover: ‘Volgens mij kunnen 
we er bestuurlijk niet onderuit om te fu-

seren. Bouwen, infrastructuur, het 
openbaar vervoer, industrie-

terreinen, noem maar op. 
Die dingen kun je niet 
zelfstandig oplossen. 
Denk ook aan de WMO, 
AWBZ, Jeugdzorg of het 
Veiligheidshuis. Die za-
ken worden vanuit Den 
Haag steeds meer over-

geheveld naar de gemeen-
ten. Dat moet je grootscha-

lig aanpakken.’
Is fusie dan de oplossing? Hans: ‘We 
moeten knopen doorhakken. Nu heb-
ben we de regie nog. Ik ben ervan over-
tuigd dat dit het beste is voor de toe-
komst van Nuenen. Ook al zou de Lijst 
Pijs/Van Bruggen met dit standpunt 
geen enkele stem bij de volgende ver-
kiezingen halen.’

‘Verdwijnt de cultuur en identiteit van 
Nuenen dan niet?’, zeggen mensen vaak 
tegen mij. Ik vraag me af wat die is, of 
die nog wel bestaat. Ooit waren we een 
kleine plattelandsgemeente. We gingen 
na de zondagmis naar de kroeg, ieder-
een kende en groette elkaar. Dat dorp 
bestaat niet meer. Ik spreek daarom lie-
ver van Brabantse dan van Nuenense 
identiteit. Het Nuenen van vroeger ligt 
op het kerkhof.’  

Hans 
Pijs:

“Nuenen verdient 
het niet om een 

zelfstandige 
gemeente 
te zijn”

Om trots op te zijn 
Zaterdag 8 december jl. bezocht ik met een goede vriend “Rock Django & Django 
Jazz” in ons Klooster. Al jaren ben ik liefhebber van de muziek van Django Rein-
hardt, de Belgische Sinti gitarist, die als de grondlegger van de Gipsy jazz wordt 
beschouwd. Vandaar natuurlijk ook de bewondering voor het Rosenberg trio, vir-
tuoze vertolkers van de Gipsy jazz.

Ik wist, dat de Nuenense Sinti gemeenschap over meer muzikale talenten beschikt 
dan het Rosenberg trio, maar wat Paulus Schafer met Tim Kliphuis, en Feigeli 
Prisor en hun medemuzikanten, waarvan ik de namen helaas ben vergeten, lieten 
horen overtrof al mijn verwachtingen. Swingende muziek, virtuoos gespeeld en een 
zangeres met een heerlijke jazzy stem. Een fantastisch concert, waarbij het onbe-
grijpelijk is, dat zo’n muzikaal hoogtepunt niet tigvoudig uitverkocht was.

Na afloop van het officiële gedeelte werd er verder “gejammed”  in het bargedeelte 
van Het Klooster. Ontroerend mooi was de zang van de Sinti-mevrouw, die op een 
natuurlijke en vanzelfsprekende manier haar lied zong. Een waar feest van muzi-
kaal talent in Nuenen, door mensen uit Nuenen. Nuenenaren om trots op te zijn!
Na afloop sprak ik met een van de muzikanten. Hij vertelde mij, dat het niet ge-
makkelijk was om over een goede repetitieruimte te kunnen beschikken. Onbegrij-
pelijk, dat deze muzikanten van wereldklasse zich druk moeten maken over repe-
titieruimte. Ik kijk uit naar een volgend Sinti-muziekfeest.

Frits Wesenbeek, De Vroente 71, Nuenen.
______________________________________________________________________

Loslopende honden en het geldgebrek 
van de gemeente Nuenen
Ik denk dat de gemeente Nuenen na nogal wat financiële miskleunen veel geld no-
dig heeft en daarom met ingang van het ‘gelukkige’ nieuwe jaar forse  boetes gaat 
uitdelen als de hond niet is aangelijnd, de huizenbezitter via een sterke verhoging 
van de onroerendezaakbelasting uitmelkt èn de fietser op het trottoir en in het 
park aanpakt. Het poepprobleem wordt niet noemenswaardig verbeterd met het 
aanlijnen van honden. De eigenaren moeten daar zin in hebben en/of het nut er-
van van inzien.
De mededeling in Rond de Linde  “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” dekt bovendien de waarheid niet. Er werden inderdaad waarschu-
wingen uitgedeeld, maar er werden daarna ook fikse boetes uitgedeeld. Ik ken ie-
mand die een Mechelse herder op leeftijd prima onder controle heeft en onlangs 
toch een bekeuring kreeg. De hond wijkt bovendien niet of nauwelijks van haar 
zijde. Ik kan deze verscherping in de controles dan ook niet anders zien dan te ma-
ken hebbend met een nijpend  geldgebrek. Nog een aardig idee dat nog veel meer 
geld oplevert: alle burgers die volgend jaar geen identificatiekaart bij zich hebben 
met een boete van 75 euro verblijden.

D. Speijers, v. Lieshoutgaarde, Nuenen. 

Ingezonden brieven
Eigen stoepje vegen 
Her en der in de wijken worden Nuenenaren erop attent gemaakt hun straatje 
schoon te vegen; vrij te maken van sneeuw. Ik vind dat een vanzelf sprekende 
zaak. In overdrachtelijke zin doe ik dat ook weleens (zelden), maar dat is zeer 
vermoeiend. Om op het praktische vegen terug te komen: in veel wijken wordt 
goed geveegd en zijn buren wat minder goed ter been, dan pakken we hun stoep 
ook er bij. Zo niet bij de ALDI en AH park. Daar waren de parkeerplaatsen in-
middels grote ijsbanen geworden (zoals elk jaar…) ! Ieder jaar ontstaat dan weer 
het grote gezanik wie is er nu feitelijk de beheerder van deze parkeerterreinen, 
dus wie moet hier zijn straatje  schoonvegen? Feitelijk is iedere burger verplicht 
sneeuw te ruimen voor zijn deur, de vriendelijke posters ten spijt (zo staat het in 
de wet). De beheerders van de parkeerterreinen bij ALDI en AH hebben daar 
geen boodschap aan en zijn zelfs in overtreding.  De gemeente in casu de wet-
houder zou de beheerders van deze terreinen hierop attent moeten maken. Ja 
zelfs moeten sommeren er iets aan te doen. ’s Avonds op tijd een strooiwagen er 
overheen laten rijden, scheelt gegarandeerd veel valpartijen. De Fa. COPPEL-
MANS heeft het beter voor elkaar. Hun parkeerplaats is brandschoon. Wat dat 
betreft kan menige grootgrutter een voorbeeld nemen aan  Coppelmans aan de 
Vorsterdijk (bloemen en planten). Maar ja, de sneeuw is weg en dus is deze mi-
sère nu niet meer actueel. 
Ik ben wel benieuwd wat er bij een volgende sneeuwperiode gaat gebeuren.

B.J. Muskens, 
Vrouwe Cecilialaan 4, Nuenen.

 

Feestweekend!
Afgelopen weekend was het feest in 
de Schafrath; op zaterdagavond 
trad de Nunenthaler Schürtzenjä-
ger op en zondagmiddag was de 
band Out of the Blues aan de beurt. 
De week voor Kerstmis kan niet 
beter beginnen!

Of je nu bekend bent in Nuenen of 
niet, of je jong bent of niet, of je zin 
had in een feestje of niet, of je nu moe 
was of niet, blijkbaar waren zaterdag 
en zondag de uitgelezen dagen om on-
der te duiken in Café Schafrath en je 
even niets aan te trekken van de bui-
tenwereld, even geen nieuws uit het 
dorp of de rest van de wereld, even 
niet naar buiten kijken maar gewoon 
even genieten van elkaar, van de goeie 
muziek, het goeie gesprek of van het 
heerlijke drankje.  Niet alleen de mu-
ziek maakte de gezelligheid, de men-
sen waren blijkbaar blij elkaar te zien, 
veel gekletst binnen, in de rookruimte 
of op het terras, veel gelach, veel kerst-
verlichting en een warm gevoel. Was 
het lang geleden dat de mensen elkaar 
gezien hadden of leek dat maar zo? 
Tussendoor een “lang zal ze leven” 
voor de jarige en het feest was com-
pleet.  Is dit de kerstgedachte, is dit de 
aanzet voor een nieuwjaarsparty of 
zijn we met zijn allen heppie dat de 
Carnaval weer bijna voor de deur 
staat? Iedereen zal een ander ant-
woord geven maar één ding is zeker, 
dit weekend was een feestweekend!

Toon je zwakte 

dan toon je 

ook je kracht.



Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

OPRUIMING!
Zondag 23 december open!!
Happy hours van 12.00 – 17.00 uur, met 
leuke modekoopjes en hapje/drankje.

Nieuw R2 shirts bekend van DWDD, prachtig 
uitgewerkte shirts, dat wordt een stralende kerst!!!

Nog t/m 31 december!

Vincent v. Goghstraat 36, Nuenen Tel.: 06 - 22 11 80 46 

www.morethanbags.nl

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 
Fracomina - Sapp - PH&T - Lott - Mi Moneda - Biba - Oozoo - IKKI

3 jaar

23 DECEMBER KOOPZONDAG 
12.00 - 17.00 uur

 met leuke acties en aanbiedingen! 

FEESTCOLLECTIE GLAMOROUS

 met leuke acties en aanbiedingen! 

FEESTCOLLECTIE GLAMOROUS
Vanaf woensdag 19 december 

2 halen 1 betalen 
op alle kleding

(met uitzondering van de basis en nieuwe collectie)

FEESTCOLLECTIE GLAMOROUSFEESTCOLLECTIE GLAMOROUS
Vanaf woensdag 19 december NIEUW

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Restaurant Olijf 
is na de kerst nog geopend op:

Donderdag 27 december,
Vrijdag 28 december en 

Zaterdag 29 december 2012.
***  

Restaurant Olijf is gesloten vanaf: 
Zondag 30 december 2012 tot en met 

Woensdag 9 januari 2013.

Donderdag 10 januari 2013 is Olijf 
vanaf 17.30 uur weer geopend.  

***  

Team Olijf wenst u heerlijke 
feestdagen en een gezond, liefdevol 

en culinair 2013 toe !

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

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Heikampen 66, Nuenen (Zuid)
•  Sfeervolle woonkamer v.v. houten vloer 

en openhaard
• Moderne keuken
• Luxe en moderne badkamer
• Ruime slaapkamers
• Zonnige (Z) en fraai aangelegde achtertuin
• Carport
• Goed geïsoleerd
• Nabij basisschool/kinderopvang & winkels

Vraagprijs € 225.000,- k.k.
Bel voor een vrijblijvende afspraak met
Hendriks Makelaardij (040) 293 05 00.

Te huur vanaf 1 februari 2013. Kijk voor de 

voorwaarden op www.overbruggingsverhuur.nl

Huurprijs € 800,- p/m (excl. gas/water/licht)

Bel voor info (06) 245 86 073.

Als je goed kunt luisteren, word dan vrijwilliger bij Sensoor.
Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Eindhoven.

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

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

Auto Service Verbroekken

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

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com
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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 22 december, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, muzikale omlijsting, 
voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 23 december, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgang-
ers pastor J. Vossenaar en past.werker 
J. Deckers.
Zondag 23 december, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgang-
ers pastor J. Vossenaar en past.werker 
J.Deckers.
Maandag 24 december, 17.00 uur: Eu-
charistievierig, kinderkoor, voorgang-
ers  pastor J. Vossenaar en past.werker 
J. Deckers.
Maandag 24 december, 19.30 uur: Eu-
charistieviering, Gerwens gemengd 
koor, voorganger pastor S. Kuijpers.
Maandag 24 december, 21.30 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
gangers pastor S. Kuijpers en past.
werker J.  Deckers.
Maandag 24 december, 23.30 uur: Eu-
charistieviering, Jocanto, voorgangers  
pastor J.Vossenaar en past.werker J.
Deckers.
Dinsdag 25 december, 09.30 uur: 
Herdertjesmis, volkszang, voorgang-
ers  pastor J.Vossenaar en past.werker 
J.Deckers.
Dinsdag 25 december, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, Nuenens Mannen-
koor, voorgangers  pastor J.Vossenaar 
en past.werker J.Deckers.
Woensdag 26 december, 10.00 uur: 
Eucharistieviering, Brassband, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
 
Misintenties
Zaterdag 22 december, 18.30 uur: 
overleden familie Rooswinkel-van 
Swaaij; Tiny Steenbekkers.
Zondag 23 december, 09.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 23 december, 11.00 uur: 
Mientje van Rooij-de Greef; Thieu Gi-
jzen; Hendrikus en Petronella Klomp-
Relou en Peter; Ans Moors-Westerveld; 
Jan Matthijsse; Albert Gruijters; 
Overleden ouders Piet en Hanneke van 
Santvoort-van de Loo; Jan van de Ven.
Maandag 24 december, 17.00 uur: 
geen intenties.
Maandag 24 december, 19.30 uur: Piet 
en Theo Keeris; Dorie Hiemstra-
Keeris; Machiel van Stokkom; Ben 
Weick; Bert van Kemenade; Frits en 
Ria Verstappen-de Weerd; Ad Poulis-
sen; overleden ouders Poulissen-Har-
weg; Berend en Ans Scholtens; Huub 
Smeets.

Maandag 24 december, 21.30 uur: 
Pastoor Jan van Oosterhout; Pastor 
Henk Gerrits; overleden ouders van 
Liempd-Scheepers; Mieke Heijnen-
Linssen; Piet Roijakkers; Jo en Theo 
Buwalda; Lajos van der Bij; Kees van 
Ginneken; Huub Knegtel; overleden 
ouders Sulér-Vennix; overleden oud-
ers Heesakkers-Tournooy.
Maandag 24 december, 23.30 uur: 
Pastoor Jan van Oosterhout; Pastor 
Henk Gerrits; Nico van Soerland, 
overleden ouders Van Soerland en 
overleden ouders Van der Dussen.
Dinsdag 25 december, 09.30 uur: Pas-
toor Jan van Oosterhout; Pastor Henk 
Gerrits; Riek Sanders en Miet Sand-
ers; overleden ouders Sanders-de 
Greef; Noud van Rooij.
Dinsdag 25 december, 11.00 uur: Pas-
toor Jan van Oosterhout; Pastor Henk 
Gerrits; Jan van de Ven en Piet en 
Hanneke van Santvoort-van de Loo; 
Martien en Dora Jacobs-van Berlo; 
overleden familie van Berlo; Giny 
Linders; Lotte van Rooij en Leo van 
Hevelingen (vanwege Kerstmis en 
Onnozele Kinderen op 28-12); Kitty 
Smulders-Janssen; Jeanne van der 
Sanden-van Schijndel; Adriana 
Schenkels; Riek Verlijsdonk; Harrij 
van der Velden; Wim van Rooij.
Woensdag 26 december, 10.00 uur: 
Noud van Rooij; Wim van Boxtel; 
Familie Hendrikx; Jan en Gusta Swin-
kels en schoonzoon Hans Strijbosch; 
Leo en Doortje Mesman-van der Lin-
den; Harrie en Lena Renders.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Betsie 
van Kessel-van den Broek, Sien de 
Grootstraat 24 en Dick Lie, Puyven 
189. Wij wensen de families en vrien-
den veel troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.
In onze parochie is gedoopt Xem Teu-
wissen, Schepen van Tongelrelaan 8. 
Wij wensen de familie van harte profi-
ciat en veel geluk.

Op Kerstavond zal de LON zowel van 
de mis van 19.30 uur als van de mis 
van 21.30 uur de opname uitzenden.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 23 december is het 4e Ad-
ventszondag. Voorganger in deze di-
enst: ds. C. Crouwel. Voor de kinderen 
is er kindernevendienst. Voor de jon-
geren is er om 17.00 uur in het Van 
Gogh kerkje een tienerkerstfeest. De 
collecte is voor Zending en Werelddi-
aconaat.
Maandag 24 december is er kinderk-
erstfeest met de musical 'Op zoek naar 
het licht'. Geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar. Aanvang: 19.00 uur. Voor-
ganger van deze dienst is dhr. P. Flach. 
Om 22.30 uur zal de kerstnachtdienst 

worden gehouden. Voorganger: ds. C. 
Crouwel.
Dinsdag 25 december, op 1e kerstdag, 
vieren we het Kerstfeest. Het koor 
Cantabile zal o.a. het Klein Kerstora-
torium van Huub Oosterhuis laten 
horen. Voorgangers in deze dienst: ds. 
C. Crouwel en dhr. P. Flach.
In het Open Huis bent u elke don-
derdagmorgen welkom van 10.00-
12.00 uur. U kunt gewoon binnenlo-
pen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 december 09.30 uur: Eu-
charistieviering parochiekoor, voor-
ganger pastor S.Kuijpers.
Maandag 24 december 18.00 uur: 
Gezinsviering, Woord- en Communi-
edienst, Aspirantenorkest van het 
Gerwens Muziekkorps, voorgangers 
Werkgroepleden en pastoraal werker 
dhr. J. Deckers.
Maandag 24 december 21.00 uur: Eu-
charistieviering, Enodekoor, voor-
ganger F. Groot.
Dinsdag 25 december 09.30 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
ganger pastor S.Kuijpers.

Misintenties
Zondag 23 december 09.30 uur: Joost 
en Martha Rooyackers-de Louw; Fam-
ilie Sloots-Van Moorsel en overleden 
kinderen.
Misintenties diensten Kerstavond en 
Eerste Kerstdag: Ilse Renders; Piet 
Renders; Frans Groenen (Nuenen); 
Harrie Verschuuren; Thijs Michels; 
Ad Teunisse en familie Frans Saris en 
familie Dook van den Hurk; Adrianus 
Smits en Christina Smits-Renders; 
Antoon Snijders.

Woensdag 26 december 2012, 2e Ker-
stdag, 10.00 uur alléén in Nuenen
Geen dienst in Nederwetten, wel in 
Nuenen

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 23 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
ganger pastor  F. Groot.
Maandag 24 december 19.00 uur Eu-
charistieviering, tevens kerstspel (kin-
derdienst), gezinsviering, voorganger 
pastor J.Vossenaar.
Maandag 24 december 21.00 uur: Eu-
charistieviering, Jocanto, voorganger 
pastor J.Vossenaar.
Dinsdag 25 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering, Parochiekoor, voor-
ganger pastor F.Groot.
 
Misintenties
Zondag 23 december 11.00 uur: Cisca 
Geven- v.d. Heuvel; Clasine van Dup-
pen; Harrie van Erp.
Maandag 24 december 19.00 uur: Vin-
cent de Vries; Frans Waterschoot; Jo 
Vorstenbosch; Martien de Louw; Jan 
van der Wijst; Bert en Marie Maas; 
Maria van Vroenhoven-Sanders; 
Hannes en Hanne Maas-van Sinten; 

Overleden familieleden Piet van den 
Hurk-Hoeks; Overleden familieleden 
Van Dijk-Engelen; Harrie van Erp.
Maandag 24 december 21.00 uur: Vin-
cent de Vries; Frans Waterschoot; Jo 
Vorstenbosch; Martien de Louw; Jan 
van der Wijst; Bert en Marie Maas; 
Maria van Vroenhoven-Sanders; 
Hannes en Hanne Maas-van Sinten; 
Overleden familieleden Piet van den 
Hurk-Hoeks; Overleden familieleden 
Van Dijk-Engelen; Harrie van Erp.
Dinsdag 25 december 11.00 uur: Vin-
cent de Vries; Frans Waterschoot; Jo 
Vorstenbosch; Martien de Louw; Jan 
van der Wijst; Bert en Marie Maas; 
Maria van Vroenhoven-Sanders; 
Hannes en Hanne Maas-van Sinten; 
Overleden familieleden Piet van den 
Hurk-Hoeks; Overleden familieleden 
Van Dijk-Engelen; Harrie van Erp.
Woensdag 26 december 2012, 2e     
Kerstdag, 10.00 uur alléén in Nuenen

     

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 

19 dec 15.30 uur Bijeenkomst Jeugdraad nuenen Gemeentehuis Nuenen www.oranjecomite-nuenen.nl 

  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 

20 dec 09.30 uur Onderhoud van uw PC Computercafe, ibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl 

  18.00 uur Lichtjesroute De Wentelwiek  Door de Molvense Erven www.dewentelwiek.nl/ 

  18.30 uur Kerstmusical Eenbes Basisschool Sint Jozef  Dorpshuis ‘De Koppelaar’ Nederwetten www.sintjozefnederwetten.nl 

21 dec 20.15 uur Veronique Sodano - Kerstshow Het Klooster www.hetklooster.org 

22 dec 11.30 uur Live Muziek Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl 

  15.00 uur Onthulling Profiel Gerwense schaapherder Brandkuil hoek Hool/Laar Gerwen  

  17.00-20.00 uur Levend kerstverhaal Weverkeshof, Hugo v Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl 

  20.00 uur Helmonds Slavisch koor Regenboogkerk, Sportlaan 5 www.helmondsslavischkoor.com

23 dec 15.00 uur Concert Lenny Kuhr De Koppelaar Nederwetten www.lennykuhr.com 

  16.00 uur Kerst met Midòre en het Nuenens MannenKoor  Clemenskerk van Nuenen www.nuenensmannenkoor.nl

24 dec 19.00 uur Musical “Op zoek naar het licht” Kerkelijk centrum de Regenboog aan de Sportlaan www.pgn-nuenen.nl

29-Dec 10.00-15.00 uur Open dag SeniorWeb SeniorWeb  Bibliotheek Nuenen www.seniorwebnuenen.nl

Wat was het fijn om te ervaren dat u onze vader, schoonvader, 
opa, overgrootvader een warm hart toedroeg

Christ van de Donk
Uw aanwezigheid bij het afscheid, de blijken van medeleven in de 
vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoeken, hebben ons 
heel veel steun gegeven. Heel hartelijk dank daarvoor.

Nuenen 20-12-2012  Willem, Ans, Niels
    Miranda, Leon, Ruben en Fleur
    Wil, Marga
    Jesper, Merel
    Lisa, Edwin

Geen dienst in Gerwen, wel in Nu-
enen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 20 december: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 21 december: Quatertemper-
dag, 7.15 uur Heilige Mis.
Zaterdag 22 december: Quatertemper-
dag, 8.30 uur Heilige Mis.
Zondag 23 december: 4ezondag van 
de Advent, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 24 december: Vigilie van 
Kerstmis, 7.15 uur Heilige Mis, 23.00 
uur Kerstwake.
Dinsdag 25 december: Hoogfeest van 
Kerstmis, 00.00 uur Nachtmis, 9.45 
uur Dageraadsmis, 10.30 uur Dagmis.
Woensdag 26 december: Tweede    
Kerstdag,10.30 uur Hoogmis.

Sensoor staat ook 
met de feestdagen klaar

Ook tijdens de feestdagen staan de vrijwilligers van Sensoor klaar 
voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek. 

December is de donkerste maand van het jaar en staat in het teken 
van gezelligheid en aandacht. Maar niet iedereen geniet mee.  Voor 
iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, staan de vrijwilligers 
van Sensoor 24 uur per dag klaar. 

Ook tijdens de feestdagen. Hoe je je ook voelt en waar je ook over 
wilt praten, de vrijwilligers van Sensoor staan altijd voor je klaar. Elke 
dag van het jaar, dus ook tijdens kerst en oud en nieuw en tijdens de 
donkere dagen van het nieuwe jaar. Dag en nacht  bereikbaar via 040 
– 212 55 66. Chatten en mailen kan via www.sensoor.nl/brabant.



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

Op zaterdag 22 december komt Ralph 
Mohren voorlezen uit zijn boek 

‘Afslag Herberg de Troost’
van 13.30-15.00  uur, 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

De nieuwe
Toyota Auris

Brandstofverbruik (EC/630/2012J) varieert van 3,8L/100km (26,3km/L) t/m 6,1L/100km (16,4km/L) CO2 87-140 gr/km.

Prijs/prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd en 20.000km/jaar, incl. 75% 
bonus/malus, excl. BTW en brandstof. Info via zakelijk@toyotafs.nl. Afgebeeld: Auris 1.8 Hybrid Lease Pro € 27.830,-. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 
0800 - 0369 of kijk op www.toyota.nl

Groter, sportiever, dynamischer en mooier dan ooit. En ook nog eens verkrijgbaar als hybride met slechts 14% 
bijtelling én standaard CVT-automaat. Geen wonder dat veel mensen al maanden uitkijken naar de komst van de 
nieuwe Toyota Auris. En vanaf nu staat hij dan eindelijk bij ons in de showroom. We vertellen u graag alles over zijn 
zeer complete basisuitrusting en vele andere voordelen. U bent van harte welkom. Er is al een Toyota Auris vanaf 
€ 18.650,-. Lease vanaf € 339,- per maand.

Vanaf nu in de showroom

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Kapsalon Werner Ulrich  |  Hoge Brake 12, 5672 GL Nuenen  |  040 - 283 44 23 
www.kapsalon-werner.nl  |  info@kapsalon-werner.nl

Kapsalon

Werner Ulrich

Timo en Jop hebben een

broertje
 gekregen Sjors!

Geboren op 
opa Werner 

zijn verjaardag 
17-12-12

 om 12.29 uur, 
3740 gram.

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Kant en klare Indonesische maaltijden en 
snacks kunt u nu afhalen bij 

TOKO INDONESIA
Op ons adres: 

Europalaan 116 in Nuenen
Telefonisch bestellen gaat natuurlijk ook op

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

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

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

Naast achteringang Hema. Ons restaurant 
is dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.
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Vier Brabantse verkeersproeven 
met in-car techniek en 
rijgedrag veelbelovend
Recent zijn in Zuidoost-Brabant vier innovatieve verkeersproeven afge-
rond, waarbij effecten van actuele informatie in de auto op het rijgedrag zijn 
onderzocht. Medio januari 2013 volgen de definitieve rapportages, maar de 
eerste resultaten lijken veelbelovend: goede ‘incar’ informatie levert een 
betere verkeersdoorstroming en brandstofbesparing op. Bovendien waren 
de proefpersonen positief over het gebruik van de nieuwe systemen.
Met de subsidieprojecten is een vol-
gende stap gezet naar succesvolle ge-
bruiksvriendelijke oplossingen voor 
bijvoorbeeld fileproblemen. Doel was 
automobilisten met actuele, individu-
ele informatie te helpen veiliger, com-
fortabeler en schoner te rijden. In de 
proeven stond de relatie tussen mens 
en techniek dan ook centraal: hoe rea-
geert de weggebruiker op nieuwe 
technologie in de (vracht)auto? De ac-
tuele informatie op een beeldscherm-
pje in de auto werd door de meerder-
heid van de proefpersonen als nuttig 
ervaren. Ook is er voldoende bereid-
heid om de rijstijl aan te passen.

Innovatie stimuleren
Dit soort subsidieprogramma’s lijkt 
een goed middel om technische inno-
vaties te stimuleren. De vier proeven 
zijn uitgevoerd door consortia van sa-
menwerkende bedrijven en kennisin-
stellingen. Op dit moment worden de 
proeven onafhankelijk getoetst op ba-
sis van gedragsmetingen, berekenin-
gen en enquêtes onder de deelnemers. 
Medio januari 2013 worden de eind-
rapportages verwacht met definitieve 
resultaten en conclusies. De vier proe-
ven (met de projectpartners):
-CONTRAST, de Connected Car van 
Deurne naar Eindhoven: actueel in-
car snelheidsadvies bij het naderen 
van een file, bij een op rood of groen 
staand verkeerslicht of groene golf 
(TNO i.s.m. Peek Traffic en TomTom).

-ParckR: smartphone app die vracht-
wagenchauffeurs in staat stelt veilig te 
parkeren, door hen te informeren over 
de actuele en verwachte drukte op 
parkeerplaatsen op hun route (Rapp-
Trans i.s.m. Nokia, Peek Traffic en 
Adapticon).
-RDSA (Radio Dynamic Speed Ad-
vice): individueel in-car snelheidsad-
vies via FM-zender voor een veilige en 
vlotte groene golf en waarschuwing 
voor snellere passage van hulpdien-
sten (Amaryllo i.s.m. Be-Mobile, Peek 
Traffic en DTV Consultants).
-SMART in-car: waarschuwingen 
voor bijvoorbeeld gladheid, mist, re-
gen, slecht wegdek, gevaarlijke loca-
ties en files op basis van in-car senso-
ren. Daarmee komt ook informatie 
beschikbaar voor wagenpark- en weg-
beheerders (NXP i.s.m. IBM, Nokia, 
Beijer Automotive, TASS Software 
Solutions, TU Eindhoven / LaQuSo, 
ANWB, Cibatax, Technolution, TNO, 
KPN en Rijkswaterstaat).

Over Brabant in-car
Het ministerie van Infrastructuur & 
Milieu, de provincie Noord-Brabant 
en het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven steunden de proeven met 
in totaal 2 miljoen euro. Bovenop de 
overheidssubsidie heeft het bedrijfsle-
ven zelf ruim 3 miljoen euro geïnves-
teerd. Het samenwerkingsverband 
Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant 
coördineert het subsidieprogramma.

De Zesde
Nicaragua 2:
In de zoektocht naar een nieuwe wereldstekker liep ik niets vermoedend en non-
chalant de lokale weekmarkt op.
Uit het niets trekt een verkoopster mij aan de haren haar schoenenboetiekje in. Zij 
houdt mijn haren vast terwijl iemand anders lomp mijn schoenen uittrekt, een 
derde komt met een nieuw paar Nikes aanrennen. Ik schud wanhopig “nee”, maar 
mijn linkervoet zit al in één van de nep Nikes.
De weekmarkt in Managua is net even anders dan in Nuenen… (De weekmarkt in 
Nuenen zijn die kraampjes op maandagmiddag tegenover het Klooster…).
De markt hier in Managua is vijf kilometer lang en door aan elkaar geknoopte 
zeiltjes helemaal overdekt. Links en rechts honderden piepkleine boetiekjes. 
Schoenen, cement, eten, ijzer, films, gaas, trommels, hondenriemen, stekkers, on-
dergoed, vuurwerk, kuikens, kerstbomen, stoffen. Alles.
Mijn haren worden losgelaten en ze duwt me op een zak met rijst. Terwijl ze ruzie 
maakt met de verkoper naast haar schreeuw ik van de pijn, maar ze gaat stug 
door met mijn voet van maatje 46 in een Nike van 42 te duwen. 
Aan de overkant wijst iemand uit een volle bak een levende varaan aan. De 
marktvrouw pakt het beest. Ze neemt een mes. Ik denk “hè” en zij hakt als in één 
beweging het hoofd, de poten en staart af. Met haar goudenvoortand trekt ze het 
vel los en flikkert het overblijfsel in een sissende frituurpan. 
De schoenenverkoopster haalt een spiegel, mijn hoofdhuid bonkt nog na, ik schud 
“nee”, en denk ineens: “paspoort, paspoort, waar is in godsnaam mijn paspoort”. 
Ze schreeuwt de prijs terwijl ze de volgende klant aan de arm naar binnen sleurt. 
Ik betaal, vergeet af te dingen en fuck het wisselgeld. 
De varaan aan de overkant is gaar, ik stap snel het boetiekje uit en word omver 
gelopen door een reusachtig varken. BAM. 
Plat in de modder. 
Ik open mijn ogen en zie via een gat in een zeiltje de blauwe lucht. Haal adem, pro-
beer op te staan, voel een steek in mijn rug, word uitgelachen, lach oprecht mee en 
denk “hoe kan het zijn dat deze wereld één planeet is?”

Ik wens u oneindig veel wereldreizen toe,
Theo de Egel

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

Feestdagen zijn niet 
voor iedereen gezellig
De feestdagen staan weer voor de deur. Voor veel mensen een fijne periode 
met extra tijd en aandacht voor familie en vrienden. Helaas kijkt niet ieder-
een uit naar de feestdagen. 
Volgens Renée Römkens – Directeur 
van het Kennisinstituut voor Emanci-
patie en Vrouwengeschiedenis en 
oud-hoogleraar interpersoonlijk ge-
weld – neemt het aantal gevallen hui-
selijk geweld toe tijdens de kerstperi-
ode. “Geweld escaleert rond de 
feestdagen en in opvanghuizen zie je 
dan altijd pieken. Dit komt onder 
meer doordat de voorbereidingen 
voor feestdagen spanning meebrengt 
en mensen tijdens de feestdagen veel 
meer tijd met elkaar doorbrengen ”, al-
dus Römkens. Veel mensen die hier-
mee te maken hebben, praten er liever 
niet over. Slachtoffers schamen zich, 
denken dat het hun schuld is of vinden 
dat het geweld wel mee valt. Plegers 
zijn vaak bang voor de gevolgen van 
hulp zoeken. Geweld in huiselijke 
kring stopt echter pas als iemand in 
actie komt. Word jij mishandeld of 
heb jij het vermoeden dat anderen om 
je heen mishandeld worden? Door-
breek de vicieuze cirkel van geweld: 
praat erover en zoek hulp of advies. 

Tijdens kerst bouwt de spanning op
“Ik vind het achteraf moeilijk te begrij-
pen dat ik zo ver ben gegaan. Ik ben 
niet zo’n prater en uitte mijn emoties 
door te schreeuwen”, vertelt de 36-ja-

rige Pieter. “Uit het niets kon ik erg 
boos worden op mijn vriendin en haar 
uitschelden. Ik schaamde me enorm 
voor mijn gedrag en beloofde mijn 
vriendin dat het nooit mee zou gebeu-
ren.” Pieter werkt fulltime en is daar-
door overdag niet veel thuis. Maar 
met de feestdagen is hij meer dan een 
week vrij en brengt veel tijd door met 
zijn vriendin. Hierdoor zitten Pieter 
en zijn vriendin bovenop elkaars lip en 
irriteren zij zich snel aan elkaar. De 
spanning tussen hen bouwt zich op. 
Op Tweede Kerstdag barstte de bom 
en sloeg Pieter haar. Voor het eerst. 
“Mijn vriendin durfde mij amper aan 
te kijken na mijn uitbarsting. Ik besef-
te mij dat ik hulp moest zoeken om te 
voorkomen dat het nog eens zou esca-
leren. Ik vond dit enorm moeilijk. Met 
lood in mijn schoenen heb ik gebeld 
met het Steunpunt Huiselijk Geweld. 
Inmiddels gaat het met hulp van het 
Steunpunt weer vrij goed met ons. Ik 
ben ontzettend blij dat we er samen 
uit zijn gekomen. Ik heb natuurlijk 
nog wel eens woorden met mijn vrien-
din, maar ik ga niet meer door het 
lint.”

Praat erover, zoek hulp
Pieter is niet de enige die te maken 

Gratis en voor niets de kans op een inbraak halveren, wie wil dat nu niet?

Kruip eens in de huid van een inbreker
Volgens Frits van de Kant, directeur van het Beveiligingscentrum Wagenin-
gen is het vrij eenvoudig. “Een inbreker kiest altijd de weg van de minste 
weerstand. Door als bewoner kritisch te kijken naar je woning, de omgeving 
van je huis en je eigen gedrag, kun je een hoop ellende voorkomen.”
Omdat de meeste bewoners niet ge-
wend zijn om door de ogen van een in-
breker te kijken, verzorgt het Beveili-
gingscentrum Wageningen in heel het 
land inbraakpreventiebijeenkomsten. 
Deelnemers krijgen daar tips en ad-
vies om hun veiligheid te vergroten en 
potentiële inbrekers de moed te ont-
nemen. Voorafgaand aan zo’n bijeen-
komst, wordt vaak een schouw in de 
wijk gehouden. Dat levert voorbeel-
den van dicht bij huis op. Van de Kant 
geeft een voorbeeld: “Vandaag zag ik 
in deze wijk nog een ladder verlaten 
tegen het raam staan. Ik hoop dat deze 
vanavond wel weg is.” Hij vervolgt: 
“Inbraak valt nooit helemaal uit te 
sluiten. Maar hoe meer je het inbreken 
zelf bemoeilijkt, hoe meer de inbreker 
zal twijfelen om een poging te wagen.”

Vijf minuten
Ga, net als een inbreker op zoek naar 
de zwakke plekken van de woning. Of-
tewel: kruip eens in de huid van een 
inbreker. “Ga na waar je zelf als eerste 
zou proberen om binnen te komen en 
kijk hoe moeilijk dat is”, oppert Van de 
Kant. “De helft van de Nederlandse 
woningen beschikt nog steeds over 
slecht hang- en sluitwerk. Een inbre-
ker herkent dat direct. Die sloten heeft 
hij binnen een halve minuut gefor-
ceerd. Inbrekers hebben gemiddeld 
vijf minuten nodig voor een inbraak. 
Dertig seconden om een huis binnen 
te komen, vier minuten om de buit te 
vergaren en nog eens dertig seconden 
om het huis te verlaten. Voor bewo-
ners komt het erop aan om in die vijf 
minuten voor zoveel mogelijk vertra-
ging te zorgen.”

Onoplettendheid
Ten slotte blijkt onoplettendheid van 
bewoners de oorzaak te zijn van veel 
inbraken. “Je kunt nog zulke goede 
sloten hebben, als je de deur niet goed 
op slot doet, heb je er weinig aan”, stelt 
Van de Kant. Ook sleutels onder de 
deurmat, duidelijk in het zicht liggen-
de kostbaarheden, of dozen van nieu-
we apparatuur bij het vuilnis, zijn stuk 
voor stuk absolute afraders. Datzelfde 
geldt voor een ‘Ik ben even weg’-brief-
je op de deur. Het is juist van belang 
om ervoor te zorgen dat de woning er 
ook tijdens uw afwezigheid bewoond 
blijft uitzien. Bijvoorbeeld door ’s 
avonds licht te laten branden, alsof u 
thuis bent. Wanneer zelfs de buren 
twijfelen of u thuis bent, dan hebt u 
het goed gedaan.”

Meer weten?
Kijk op www.politiekeurmerk.nl of op 
www.politie.nl.

Behalve het belang van goed hang- en 
sluitwerk – en eventueel een alarm-
systeem – , vormt de omgeving een 
belangrijke factor bij het voorkomen 
van een woninginbraak. Een inbreker 
wil immers niet dat buren of voorbij-
gangers hem aan het werk zien. Hoge 
struiken of bomen rond de woning 
vergroten daarom de kans op inbraak. 
Goede verlichting rond de woning is 
ook een pre. Daarnaast wijst Van de 
Kant op de aanwezigheid van opklim-
mogelijkheden. “Denk aan een ladder 
in de tuin of een kliko waarmee bij-
voorbeeld een raam bereikt kan wor-
den. Berg deze opklimmogelijkheden 
op in een schuur of zet ze vast met een 
slot.” ‘Maak het inbrekers lastig, zo 
niet onmogelijk, om bij u binnen te 
komen!’

heeft met geweld in huiselijke kring. 
Meer dan 45% van de Nederlandse be-
volking is ooit slachtoffer geweest van 
geweld in huiselijke kring. Ieder jaar 
zijn er in Nederland zo'n 200.000 
slachtoffers van ernstig huiselijk ge-
weld. Geen enkele andere vorm van 
geweld komt zó vaak voor. De maat-
schappelijke en persoonlijke gevolgen 
zijn enorm. Ook voor kinderen: zij 
zijn vaak de (stille) getuigen. 

Geweld in huiselijke kring is veel meer 
dan slaan en schelden. Vernedering, 
verwaarlozing, seksueel misbruik, fi-
nanciële uitbuiting en stalken zijn óók 
vormen van geweld in huiselijk kring. 
Voor veel mensen is het een taboe om 
over dit onderwerp te praten. Het is 
moeilijk om hulpverleners in je privé-
leven toe te laten als het thuis niet 
goed gaat. Mensen die mishandeld 
worden, zitten gevangen in een vicieu-
ze cirkel. Er is een periode dat het 
goed lijkt te gaan, maar is dat werkelijk 
zo? Bijna altijd is hulp van buiten no-
dig om mishandelingvoor altijd te la-
ten stoppen. 

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf
Geweld in huiselijke kring kan ieder-
een overkomen. Als je slachtoffer bent 
van huiselijk geweld of je vermoedt 
dat mensen om jou heen worden mis-
handeld, is de eerste stap erover te 
praten met bijvoorbeeld een familie-
lid, vriend of huisarts. Je kunt ook vei-
lig en anoniem bellen met het Steun-
punt Huiselijk Geweld voor vragen en 
advies op 0900 – 126 26 26 (vijf cent 
per minuut) of kijken op de website 
www.vooreenveiligthuis.nl. Het tele-
foonnummer is afgeschermd en komt 
niet herkenbaar op je telefoonreke-
ning. En natuurlijk blijven alle ge-
sprekken geheim. Bij acute dreiging is 
het belangrijk dat je direct naar 112 
belt. niet vanzelf. Nooit.

Optimisme 

bepaalt je ware 

leeftijd. 

Albert Schweitzer

Tijdens de feestdagen neemt huiselijk geweld toe. Doorbreek de vicieuze cirkel 
van geweld en zoek hulp of advies. Want geweld in huiselijke kring stopt. 

Voor één keer
Door weer en wind, zomer en winter, elke week brengt de bezorg(st)er 
dit veelgelezen nieuwsblad bij u thuis. Ook met de feestdagen. 

Normaal gesproken ziet u de bezorg(st)er niet. Hij of zij zorgt ervoor 
dat u Rond de Linde krijgt en gaat meteen weer verder, want de route 
moet elke week weer op tijd afgewerkt zijn.
Maar in deze weken zal de bezorg(st)er in uw wijk bij u aanbellen om 
een gelukkig 2013 te wensen. Als dank voor het openen van de deur 
ontvangt u een handig kalendertje. Vergeet u echter de bezorg(st)er 
niet…  Hij of zij is tenslotte degene die er week in, week uit voor 
zorgt dat u op de hoogte blijft van het Nuenense nieuws. 
Deze gratis nieuwsbrenger verdient één keer per jaar een pluim.
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Begraafplaatsen in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten
‘Heden ik, morgen gij’
Door Edwin Coolen

De gemeente Nuenen c.a. heeft zo langzamerhand een hele ver-
zameling aan begraafplaatsen: vier in Nuenen, één in Gerwen en 
één in Nederwetten. Recent is op de algemene begraafplaats 
Oude Landen in Nuenen een islamitisch deel geopend met, als 
eerste in Brabant, eeuwigdurende grafrechten. In geval van cre-
matie kan de as worden uitgestrooid of in een urn worden bijge-
zet in een columbarium, begraven of mee naar huis worden 
genomen.

De oudste begraafplaats van Nuenen is de Algemene Begraafplaats 
(1) op de hoek Smits van Oyenlaan/Laan van Nuenhem. Deze is 
vooral bekend door het graf van de vader van Vincent van Gogh. 
Oorspronkelijk lagen hier katholieken en protestanten apart begra-
ven. De katholieken zijn in 1876 overgebracht naar het kerkhof van 
de parochie Nuenen (2) achter de Helige Clemenskerk aan het Park. 
Verder is hier een speciale herdenkingsplaats voor overledenen die 
volgens de toen geldende kerkelijke wetten niet in gewijde grond be-
graven mochten worden, bijvoorbeeld pasgeboren kinderen die nog 
niet gedoopt waren op het moment van overlijden. 

Vorig jaar is aan de Beekstraat de openbare begraafplaats Oude Lan-
den (3) in gebruik genomen. Door een rekenfoutje is die per ongeluk 
twee keer zo groot geworden. Mede daardoor ontstond de mogelijk-
heid voor een islamitisch gedeelte. Aan de Broekdijk ligt de Protes-
tantse begraafplaats De Roosdoncken (4). Het oorspronkelijke deel 
stamt uit 1885 en is daarna verschillende keren uitgebreid.

In Gerwen ligt aan de Huikert de Rooms-Katholieke begraafplaats 
parochie Sint Clemens (5), met daarbinnen en net erbuiten een apart 
deel voor Sinti. Het is in gebruik sinds de jaren ’30. Daarvoor was het 
kerkhof rondom de oude kerk. In Nederwetten is achter de Heilige 
Lambertuskerk het Rooms-katholieke kerkhof van de parochie Hei-
lige Lambertus (6) te vinden. Op de pilaren links en rechts bij de in-
gang staat de tekst ‘HEDEN IK’ – ‘MORGEN GIJ’. En dan is er nog 
een particuliere begraafplaats in Nuenen, een graf op eigen land van 
het echtpaar Kooijman.

Een bijzondere categorie zijn de verschillende monumenten op loca-
tie ter herdenking van overledenen zoals bij ongelukken of gesneu-
velde militairen.
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Adventure Winter Spektakel op 
zondag 23 december 12 -17 uur
Op zondag 23 december  viert de Adventure Store Sport & Outdoor aan de 
Kastanjehoutstraat 3, te Helmond,  het 15 jarig jubileum met een groots  
Adventure Winter Spektakel voor jong en oud. 

De grondlegger van de zaak, de heer 
Lammers opende 65 jaar geleden de 
zaak onder de naam USA Shop. Ook 
voor alle kampeer tenten en meubelen 
weten de inwoners van Helmond al 
sinds jaar en dag de weg naar Mierlo 
Hout te vinden. Omdat de zaak in de 
loop van de jaren is veranderd is ook  
de naam 15 jaar geleden aangepast 
naar Adventure Store Sport & Out-
door.

In de laatste 15 jaar is de groep out-
door met alle reis- en wandel artikelen 
enorm gegroeid. Met een eigen suc-
cesvolle wandeltocht, een gigantische 
wandelschoenen collectie en veel ken-
nis van zaken kunnen we zelfs de 
meest kritische wandelaar voorzien 
van de juiste schoen en toebehoren. 
Voor de reiziger, van backpacker tot 
de luxe vakantieganger, is er een afde-
ling met vele verschillende reistassen, 
een enorme outdoor kleding collectie 
met vele accessoires. De avontuurlijk 
ingestelde klant zal zijn hart ophalen 
bij de vitrines vol met messen, verre-
kijkers en zaklampen, maar ook is een 
goed ademend regenpak om naar het 
werk te fietsen verkrijgbaar.

Sinds 2011 heeft de Adventure Store 
ook een compleet assortiment bad- en 
beach kleding, fitness apparatuur, ten-
nis, voetbal, golf, running, biking, fit-
ness… het is bijna teveel om op te noe-
men. Deze zaak is met 1500m2 de 
grootste speciaalzaak van de regio. Op 
dit moment zijn vooral de winter-
sportartikelen erg in trek. Waterdicht, 
winddicht, ademend en thermo zijn 
de eigenschappen waar het om gaat.  

Ook voor ski- en snowboard onder-
houd kunt u tegenwoordig bij ons te-
recht. Om te vieren dat de winkel dit 
jaar 15 jaar bestaat hebben we nu ook 

een Adventure Winter Spektakel  ge-
organiseerd.. Er is voor onze klanten 
een zeer spectaculaire  snowboard si-
mulator van het trendy boardmerk 
Protest in onze winkel opgezet. Hier 
kan iedereen zijn kunsten van het 
snowboarden tonen op een veilige 
maar zeer attractieve wijze. Voor zo-
wel de kinderen  als de volwassen  
snowboarders  is er zelfs  een snow-
boardoutfit van maar liefst € 200.- te 
winnen. Ook tijdens het winterspekta-

kel  is er voor de hele kleintjes het Ice-
peak Snowhouse springkussen opge-
steld.  Ook voor de inwendige mens 
wordt gezorgd door onze Weber 
meester kok Leo. Onze  kok zal tijdens 
het spektakel een heuse kalkoen bar-
becueën op de Weber. U kunt zich 
aanmelden als u mee wilt helpen. Ook 
een glaasje glühwein mag natuurlijk 
niet ontbreken op dit spektakel. Voor 
de shoppers hebben we als klap op de 
vuurpijl deze dag een korting van 
maar liefst 15 % op de hele collectie 
(niet in combinatie met andere aan-
biedingen). Ideaal als u nog een leuk 
en functioneel cadeautje zoekt voor de 
kerst. 
Kom ook kijken bij de Adventure Sto-
re sport & outdoor aan de Kastanje-
houtstraat 3 te Helmond. Voor meer 
informatie kijk op www.adventures-
tore.nl 

Open dag start nieuw 
cursusseizoen SeniorWeb 
Het komend jaar gaat SeniorWeb Nuenen weer volop aan de slag met work-
shops, cursussen, het Computercafé en de gratis Helpdesk. We starten, 
zoals gebruikelijk met een Open Dag in Bibliotheek Dommeldal, waarop 
iedereen kennis kan maken met alle activiteiten van SeniorWeb. Hoewel de 
naam anders doet vermoeden, staat SeniorWeb Nuenen niet alleen open 
voor 50-plussers, maar zijn geïnteresseerden van 50-min ook van harte wel-
kom.
Tijdens de open dag kan men inschrij-
ven voor cursussen op allerlei gebied, 
welke vanaf januari van start gaan. 
Naast de Basis- en Internet/Email cur-
sussen, de Word, Excel, PowerPoint en 
opfriscursussen zijn er cursussen op 
het gebied van fotobewerking. Dit jaar 
wordt veel aandacht besteed aan mo-
biele computers, zoals tablets en 
iPads. Afgelopen najaar zijn er in de 
avonduren twee iPad cursussen van 
start gegaan en vanwege de grote be-
langstelling zijn voor de maanden ja-
nuari en februari al vier cursussen in 
de daguren ingepland. Als er behoefte 
blijkt te zijn, zal er ook in de avond-
uren een extra cursus georganiseerd 
worden. Voor Android tablets wordt 
in februari begonnen met een korte 
workshop, waarna gekeken wordt of 
er behoefte is een uitgebreidere cursus 
te organiseren de Open Dag is op za-
terdag 29 december van 10.00 tot 
15.00 uur, bij inschrijving ter plekke 

krijgt men 10% korting op de cursus-
prijzen. Voor late beslissers is er zater-
dag 5 januari van 11.00 tot 13.00 uur 
nog een inschrijfochtend. Het volledi-
ge programma is te vinden in het pro-
grammaboekje dat te verkrijgen is in 
Bibliotheek Dommeldal en online te 
bekijken op www.seniorwebnuenen.
nl. 

Computercafé en helpdesk:
De wekelijkse Computercafé ochten-
den gaan op donderdag 17 januari 
weer van start. Voor hulp en advies bij 
computerproblemen kan iedereen 
ook dit jaar weer elke maandagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur terecht bij 
de gratis helpdesk, entree via de 
hoofdingang van Bibliotheek Dom-
meldal. Voor de overige activiteiten 
(buiten de openingstijden van de bi-
bliotheek) wordt gebruik gemaakt van 
de zij-ingang aan de Theo van Gogh-
hof.

“Ik leef pas als ik de dingen opschrijf ”

Hella Haase-schrijfster (1918-2011)
Zo moet schrijver Eelke Jager gedacht hebben toen hij het boekje ‘170 citaten 
van de 20e eeuw en daarna’ maakte. Al eerder gaf Nuenenaar  Eelke Jager een 
boek uit over Lena Somers-Bondarenko. Zijn nieuwste boek is aan zijn brein 
ontsproten na zes jaar diverse zaken gelezen te hebben. Eelke houdt van lezen en 
doet dat veelvuldig; kranten, tijdschriften, biografieen, dagbloeken, reisversla-
gen maar vooral boeken over Europese geschiedenis sinds Napoleon. 

“Als ik iets lees dat mij bijzonder treft, bewaar ik het citaat en op een gegeven 
moment doe ik de schoenendoos met krabbels en kopietjes op de kop en maak ik 
een selectie” zo licht Eelke toe. In zijn boekje verwerkte hij twee citaten van     
Nuenenaren die hij heeft gekend; Edsger Dijkstra en Dick de Bruijn. Zijn boek is 
te koop bij Boekhandel Van de Moosdijk. Een plezierige en interessante citaten-
bundel. Uit Nuenen. 

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl
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Voetbal

Zwemmen

P r o g r a m m a

NKV Korfbal
Zondag 23 december 
Hemur Enge 1 - NKV 1 .............. 18.45

 In Amerongen

Showkorps o&V winnaar op NK

Samenwerking rKgSV/rKVVN 
levert eerste kampioenschap
Het E2-combinatieteam van voetbalverenigingen rKgSV uit gerwen en 
rKVV Nederwetten heeft voor een primeur gezorgd. afgelopen zaterdag 
vierden deze E-pupillen hun behaalde kampioenschap, de eerste sinds de 
twee buurverenigingen zijn gaan samenwerken.
Op overtuigende wijze versloegen de 
voetballers hun leeftijdsgenoten van 
SBC, einduitslag 8-0. Daarna kon het 
feest losbarsten. Op het veld werd ge-
poseerd voor de fotograferende ou-
ders en geproost met (kinder)cham-
pagne. Uiteraard mogen bedrukte 
kampioenenshirts niet ontbreken op 
zo’n dag. 
Daarna was er de traditionele rondrit 
op de platte kar en waren bij terug-
komst in de kantine de frietjes klaar.

Voor de leiders, trainers en spelers een 
mooie dag na een goede teampresta-
tie. 

Proficiat; Yoeri van der Aa, Sven Don-
kers, Stan van Erp, Daan van Erp, Rik 
Migchels, Tom Westphal, Bram Bloe-
men, Ties Gevers, Ties Rooker, Wil-
lem Verweij,  Joost Migchels (leider), 
Marcel Westphal (leider), René Ker-
sten (trainer) en Wilfred Clermonts 
(sponsor).

Nederwetten F1 kampioen
De F-pupillen van rKVV Nederwetten vierden afgelopen zaterdag hun 
kampioensfeestje. In de najaarscompetitie eindigden ze ongeslagen boven-
aan. Een knappe prestatie voor de eerstejaars F’jes, die dus in september 
hun allereerste voetbalwedstrijd speelden.

Proficiat kampioenen: Alard Renders, Bram Wiersma, Don Horrocks, Kai van de 
Vijver, Marchello van der Aa, Quinn van Ierland, Sem van de Vijver, Sverre de 
Bart, Thomas Miraglia, Tijn Bloemen, Dominique van Ierland (leider), Carola 
van de Vijver (leider) en Maikel van Kemenade (trainer). rKVV 

Nederwetten 
verlengt contract 
met hoofdtrainer 
Stephan de graef
Het bestuur van rKVV Nederwet-
ten en trainer Stephan de graef 
hebben overeenstemming bereikt 
over een contractverlenging van 
minimaal een jaar.  

De samenwerking verloopt voor beide 
partijen naar tevredenheid.   Mede 
dank zij de inzet van Stephan,  zijn de 
trainingen gevarieerd en is de op-
komst hoog. De sfeer in de selectie is 
prima en Nederwetten is in de race 
voor het kampioenschap. 

Nieuwjaars-
receptie bij 
rKSV Nuenen
Op 1  januari 2013 is er weer de tradi-
tionele nieuwjaarsreceptie van de 
RKSV Nuenen.
Zoals gebruikelijk worden de jubila-
rissen gehuldigd en wordt de Groen-
Witter 2012 weer bekendgemaakt en 
in het zonnetje gezet.
De aanvang is 14.00 uur en de bijeen-
komst is in de kantine van Sportpark 
Oude Landen.
Leden, sponsors en alle andere be-
langstellenden zijn van harte uitgeno-
digd.

Zwem- en Polovereniging 
Nuenen zoekt oud-leden
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Zwem- en Polovereniging 
Nuenen is de lustrumcommissie op zoek naar de contactgegevens van oud-
leden.
Het is een feestjaar voor de zwemver-
eniging uit Nuenen. Ze bestaan 40 jaar 
en organiseren daarom verschillende 
lustrumactiviteiten. Voor enkele eve-
nementen wil de zwemvereniging ook 
hun oud-leden uitnodigen. Daarom 
zijn ze op zoek naar de contactgege-
vens van deze oud-leden. 
Bent u lid geweest van Zwem- en Po-
lovereniging Nuenen of kent u iemand 
die lid is geweest? Stuurt u dan een be-
richtje naar jubileum@zpvnuenen.nl 
met de juiste contactgegevens.

Buiten de contactgegevens is Zwem- 
en Polovereniging Nuenen ook op 
zoek naar oude documentatie over de 
vereniging, zoals oude foto’s of kran-
tenartikelen. Heeft u nog leuk, mooi 
of ontroerend materiaal, dat zeker niet 
mag ontbreken in het archief van de 
vereniging? Neem dan ook contact op 
met de vereniging via bovenstaand e-
mail adres. Voor meer informatie over 
de vereniging en het jubileum kunt u 
ook terecht op www.zpvnuenen.
nl/40jaar.

motorToerClub Nuenen haalt 
mooi bedrag op voor KWF
op 12 december overhandigde de motorToerClub Nuenen een  cheque van 
€ 1833,55 aan de KWF kankerbestrijding.

Sinterkerst  bij de Bosrakkers
Zaterdag 15 december vierde paardensportvereniging de Bosrakkers haar jaar-
lijkse Sinterkerstviering. Het was weer een gezellige dag voor de ponyleden van 6 
t/m 18 jaar. De dag werd natuurlijk begonnen met een echte pony race waarbij 
het versieren van de pony en de kerstboom centraal stonden. Daarna zijn er 
cakejes versierd met de lekkerste dingen. Natuurlijk is er ook met iedereen gege-
ten en, wat niet kan missen op zo’n dag, gedobbeld om de sinterkerst cadeautjes. 
Al met al heeft de evenementen commissie goed haar best gedaan en iedereen, 
jong en oud heeft heel veel plezier gehad. Als jij ook lid wil worden van de paar-
densportvereniging in Nederwetten, kijk dan op de website www.debosrakkers.
nl voor meer informatie.

Kampioenschap E2 RKGSV/RKVV N.

Het junior team van Showkorps O&V is zaterdag 3e geworden op het NK dance 
in Almere. –Het team onder leiding van Kristle Hollander bestaat uit: Loes van 
Mulken, Ghilaine van Keulen, Cecile v. d. Wielen, Anne van Nistelrooij, Ilona 
Molenkamp, Anouck van Asten en Liske Tjio. Meer weten: www.showkorpsov.nl.

Aanleiding hiervoor was het overlij-
den van een lid van de club,  Frans Da-
niëls in 2011. Het was zijn wens dat er 
door de MTC veel geld zou worden 
opgehaald voor de KWF kankerbe-
strijding door het organiseren van een 
motorrit. Dit is wat breder opgepakt 
door de enthousiaste leden: Ad van de 
Molengraft en Marjolein Manders. 
Behalve bij de door hun georganiseer-
de rit, hebben zij  ook geld mogen in-
zamelen bij tourritten, georganiseerd 

door Dinercafé Zinn, MC Zobba en 
Motoport Veldhoven. Bovendien 
heeft de MTC ook meegedaan aan de 
kassabonnenactie van de C1000. En al 
deze donaties samen heeft dit prach-
tige bedrag opgeleverd.

Mocht u ook iets willen organiseren 
voor de KWF kankerbestrijding of 
collectant worden, dan kunt u contact 
opnemen met C. de Thouars (tel: 040-
2831348).
 

Leden van MotorToerClub Nuenen overhandigen de donatie aan het KWF.

Paardensport

Sinterkerstviering.

Zwem- en 
Polovereniging 
Nuenen zoekt 
oud-leden
Ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van Zwem- en Polovereni-
ging Nuenen is de lustrumcommis-
sie op zoek naar de contactgegevens 
van oud-leden.

Het is een feestjaar voor de zwemver-
eniging uit Nuenen. Ze bestaan 40 jaar 
en organiseren daarom verschillende 
lustrumactiviteiten. Voor enkele eve-
nementen wil de zwemvereniging ook 
hun oud-leden uitnodigen. Daarom 
zijn ze op zoek naar de contactgege-
vens van deze oud-leden. 
Bent u lid geweest van Zwem- en Po-
lovereniging Nuenen of kent u iemand 
die lid is geweest? Stuurt u dan een be-
richtje naar jubileum@zpvnuenen.nl 
met de juiste contactgegevens.
Buiten de contactgegevens is Zwem- 
en Polovereniging Nuenen ook op 
zoek naar oude documentatie over de 
vereniging, zoals oude foto’s of kran-
tenartikelen. Heeft u nog leuk, mooi 
of ontroerend materiaal, dat zeker niet 
mag ontbreken in het archief van de 
vereniging? Neem dan ook contact op 
met de vereniging via bovenstaand e-
mail adres. Voor meer informatie over 
de vereniging en het jubileum kunt u 
ook terecht op www.zpvnuenen.
nl/40jaar.

Om oud en wijs 
te worden,

moet je eerst jong 
en  onbezonnen 

zijn geweest.



HAH-adv. - 251x275mm h - Full Colour - week 51

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
 www.expert.nl/winkels
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 22 december 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.
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De echte 
sterren 
van deze 
Kerst! MINI LAPTOP R051BXBLK033S.

• AMD Dual Core C-60 processor
• LED-scherm
• Windows 7 Starter

WASMACHINE
SEATTLE1400.

• 5 kg vulgewicht

SCHEERAPPARAAT
RQ1275/16.

• 3D contourvolgend
 systeem voor zo min 
 mogelijk irritatie         
 *Prijs na 40.- retour via Philips

ESPRESSOAPPARAAT HD8747/01.

• Automatische reiniging

LED-TV 32LS3450.

• 2x HDMI en 1x USB

COMBIMAGNETRON AMW730IX.

• Magnetron, grill en hete lucht oven

GOURMETSET 162344.

• Voor 4 personen

OOK VERKRIJGBAAR 
VOOR 8 PERSONEN 

VOOR 24.-

OP=OP!

  509.- 

379.-  
  399.- 

299.-  
  399.- 

269.-  

SCHEERAPPARAATSCHEERAPPARAAT

  229.- 

189.-*  
  299.- 

199.-  
  24.- 

19.-  

  299.- 

199.-  

Kassabonnen aCTIe
“Winkelhart van nuenen”

Geweldig mooie prijzen!

De kassabonnen actie is op de koopzondag 23 december in het Winkelhart van nuenen.
De trekking van de prijzen wordt door de Kerstman persoonlijk om 17.00 uur gedaan.

sfeervol Winkelhart van nuenen. Kerstorkest Vierkant Rond zorgt voor de muzikale 
omlijsting. Kerstman is de hele middag in Winkelhart van nuenen aanwezig. 
Voor de inwendige mens wordt gezorgd met o.a. Heerlijke erwtensoep van 
de Keurslager evert Tebak en Glühwein van slijterij andré van Lieshout.
 
alle aankoopbonnen van zondag 23 december 
voorzien van naam en telefoonnummer deponeren in de actie bus in het Parkhof.

onze Kerstman

Winkelhartvannuenen Kerstman in nuenen

10x Luxe kerstpakketten  

4x Vrijkaarten 

voor 2 personen van 

het Dierenrijk nuenen

Vijf gangen diner voor 2 personen bij 
de Zonnewende nuenen

smart Phone sony Xeria Tipot.w.v. € 129.99Phone House nuenen.

boodschappen 

cheque van € 50,-  

C1000 nuenen

Ton Grimberg

High Tea

 voor 2 personen bij 

Puff Inn nuenen

lunch • high tea • dinner 

23 DeCembeR KooPZonDaG!
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