
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Stichting De Vrienden van 
Vincent van Gogh & Nuenen
Postbus 193
5670 AD Nuenen

KUNSTWERKEN - LEZINGEN - EXPOSITIES

Word nu Vriend van Vincent 
en steun de Stichting Vrienden van Vincent van Gogh - Nuenen

STEUN DE VRIENDEN VAN VINCENT VAN GOGH & NUENEN

Word vriend van Vincent !

Stichting Vrienden van Vincent 
van Gogh - Nuenen kijkt vooruit
De Stichting Vrienden van Van Gogh en Nuenen is al jaar en dag bezig met 
het in stand houden en toegankelijk maken van de belevingswereld van Van 
Gogh en Nuenen. Natuurlijk is het Vincentre van wezenlijk deel voor de 
Stichting. In het Vincentre kunt u immers kennis maken met het leven en 
zijn van Van Gogh in de tijd die hij in Nuenen doorbracht. 
De stichting wil echter meer, naast het vergroten van de bekendheid van het 
Vincentre. Zo zorgt de stichting elk jaar weer voor diverse lezingen, exposi-
ties, excursies en andere interessante bijeenkomsten in het Vincentre.  

Januari en februari: met 50% 
korting naar het Vincentre
Een nieuw jaar, met nieuwe kansen. Voor alle Nuenenaren.  Nog nooit in 
Vincentre geweest, of juist nog een keertje naar Vincentre? De maanden 
januari en februari krijgt iedere Nuenenaar 50% korting op vertoon van dit 
artikel. Ook uw familie en vrienden, die niet uit Nuenen komen.

Het Van Goghmuseum Vincentre is nu 2,5 
jaar open. “Toch blijkt uit onderzoek dat 
nog niet alle inwoners uit Nuenen dit 
unieke museum hebben bezocht”, zegt Si-
mone van der Heiden, directeur van Vin-
centre. “Dat vinden we een gemiste kans, 
zowel voor de inwoners als voor Vincen-
tre. Want we hebben graag veel ambassa-
deurs, die weten wat er binnen de eigen 
gemeentegrens te vinden is”. Daarom in de 
maanden januari en februari het aanbod 
om voor slechts € 3,25 per persoon een 
bezoek te brengen. Normale prijs is € 6,50 
p.p. Familie en vrienden zijn ook welkom 
voor dezelfde prijs.

Tentoonstelling
Het eerste wereldberoemde schilderij van 

Van Gogh is in Nuenen gemaakt: de Aard-
appeleters. Dat is het onderwerp van de 
tijdelijke tentoonstelling, helemaal boven-
in het Vincentre. “Alles wat je altijd al 
wilde weten over dit schilderij, is bij ons te 
vinden. En nog veel meer. Wist u dat Van 
Gogh drie verschillende schilderijen over 
de Aardappeleters heeft gemaakt? Voor de 
jeugd hebben we verschillende iPads staan 
met daarop een speciale app over Van 
Gogh. We hebben aan iedereen gedacht, 
die ons komt bezoeken” zegt Simone van 
der Heiden. Ook leuk om te zien: de zes 
generaties van de Nuenense familie De 
Groot. Sien de Groot en haar familie heb-
ben model gestaan voor het wereldbe-
roemde schilderij. De overige vier 
generaties ziet u in een korte film.

Dank
De Stichting dankt haar vrienden voor 
de steun in 2012, mede door hen is er 
een collectie kunstwerken aangekocht 
die een directe link met de tijd van Van 
Gogh en Nuenen heeft. Op deze manier 
wordt het gedachten- en cultuurgoed 
rondom van Gogh bewaard en gekoes-
terd.

Doet u mee in 2013?
Ook in 2013 wil deze Stichting weer zo 
actief zijn. Juist in 2013! Waarom: dan 
herdenken ze dat Vincent 160 jaar gele-
den geboren werd. Wilt u op hoogte 
blijven van alle interessante ontwikke-
lingen, excursies, lezingen en bijeen-
komsten in het Vincentre? Word dan 
vriend, voor slechts 30 euro per jaar 
steunt u de stichting en helpt u mee aan 
het levendig en actueel houden van het 
erfgoed en gedachten van Van Gogh in 
ons dorp. Als bijlage in deze krant ont-
vangt u een inschrijvingsformulier. 

Mocht u deze niet ontvangen, 
dan kunt u zich aanmelden via 
www.vgvn.nl 
onder het tabblad Vrienden. 

“De gewone contacten met mensen ontroeren me”

Gouden priesterfeest   
pastor Freek Groot
Zondag 6 januari 2013 viert de Pastorale Eenheid Heilig Kruis te Nuenen 
het 50 jarig priesterjubileum van pastor Freek Groot. Een jubileum dat in 
het teken staat van een pastor die zich al die jaren onafgebroken heeft inge-
zet voor zijn parochianen.

Borneo
Freek Groot, afkomstig uit de Kop van 
Noord-Holland, werd in 1963 priester ge-
wijd in Oudenbosch. Als lid van de congre-
gatie van de missionarissen van de H. 
Familie, werd Freek in 1964 uitgezonden 
naar Borneo (het huidige Kalimantan) om 
daar vervolgens 30 jaar lang werkzaam te 
zijn. 
Zoals hij zelf zegt: “Ik ging er eigenlijk on-
voorbereid naar toe; ik kende de taal niet en 
was niet echt voorbereid op het werk wat me 
te wachten stond”. Zijn eerste plaats in het 
binnenland was een post  met diverse, ver-
spreid liggende dorpen die alleen via een ri-
vier met vele stroomversnellingen te 
bereiken zijn. De omstandigheden waren 
primitief. Het was behelpen en proberen je 
aan te passen. De bewoners van zijn eerste 
standplaats waren  in eerste instantie wat 
stug en niet gemakkelijk  enthousiast te krij-
gen. De jaren die Freek daar in het binnen-
land doorbrengt vindt hij cruciaal voor zijn 
verdere groei en ontwikkeling als priester. 
Hij leerde daar dat je mensen moet nemen 
zoals ze zijn, dat je niet moet eisen dat men-
sen zich aan jou aanpassen maar juist an-
dersom. Voor Freek betekende dat zich 
aanpassen aan een levenswijze en denkwijze 
die voor hem vreemd waren. Aanpassen: dat 

gold ook voor b.v. de liturgie: het was daar in 
Borneo echt niet mogelijk om altijd vast te 
houden aan alle strakke kerkelijke en liturgi-
sche regels. Aanpassen en je eisen niet te 
hoog stellen, was noodzakelijk om het voor 
de mensen daar begrijpelijk en acceptabel te 
maken.
Zijn vaardigheid om gemakkelijk contact 
met mensen te leggen is in die jaren ontwik-
keld en is ook in zijn verdere werk als pastor 
van onmisbare waarde gebleken. 

In Borneo heeft Freek er nog aan gedacht om 
ook nog een verplegersopleiding te volgen, 
om zo wat meer concreet de vele zieke men-
sen daar te kunnen helpen. Tijdens zijn eer-
ste verlof in 1950 heeft hij daarom in 
Rotterdam de “Medische Missiecursus” ge-
volgd. Maar daar is het bij gebleven, omdat 
na dat eerste verlof zijn zus met hem is mee 
gegaan als missiezuster die toen klaar was 
met de opleiding als verpleeg- en verloskun-
dige. Zij is daar nu na 43 jaar nog steeds 
werkzaam.
In totaal 30 jaar heeft Freek op Borneo ge-
werkt. Hij heeft er veel gegeven maar naar 
eigen zeggen “veel meer voor teruggekre-
gen”. Toen hij 60 jaar was, besloot hij terug te 
keren naar Nederland. Zijn wens was om in 
een dorpsparochie te kunnen beginnen.

Gerwen en Nederwetten 
In 1994 keerde Freek terug naar Nederland. 
Zijn wens: dorpspastoor worden om zo tus-
sen zijn parochianen te kunnen staan, ging 
in vervulling met de benoeming tot pastoor 
van de beide kerkdorpen Gerwen en Neder-
wetten. 
Vol verve ging Freek aan de slag. Dankzij zijn 
oprechte belangstelling in mensen en het ge-
mak waarmee hij contacten legt, duurde het 
niet lang of de parochianen van Gerwen en 
Nederwetten sloten hem in hun hart en 
maakten er geen geheim van dat zij blij wa-
ren met “zo’n pastoor”. In beide parochies 
kreeg het parochieleven nieuwe impulsen en 
werden de parochianen door Freek actief be-
trokken bij de verdere opbouw van het paro-
chiegebeuren. 
Op initiatief van Freek kwamen er kinderne-
vendiensten, gezinsvieringen en voorgan-
gers in woord-en communiediensten. En 
waar het eerst nogal stil was in de kerk werd 
er vervolgens door alle kerkgangers volop 
gezongen onder begeleiding van de wellui-
dende stem van Freek. Daarnaast kwamen er 
werkgroepen die zich bezighouden met zie-
kenbezoek of het bezoeken van oudere paro-
chianen. Kortom, er ontwikkelde zich een 
bloeiend parochieleven waarbij vele paro-
chianen ook nu nog een actieve rol spelen. 
Ook in het verenigingsleven van beide kerk-
dorpen is Freek graag gezien. Juist door de 
wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan 
zijn “pastor”-zijn heeft hij een grote  bijdrage 
geleverd aan de gemeenschapsopbouw in 
Gerwen en Nederwetten. 

Pastor zijn 
Freek Groot kan met veel passie vertellen 
over het “beroep” van pastor: “Het is toch een 
prachtig beroep, je hebt met mensen te ma-
ken in lief en leed. Je kunt iets betekenen voor 
mensen op bijzondere momenten van hun 
leven: bij een geboorte en doop van een kind, 
bij ziekte en verdriet, bij een begrafenis. Dat 
zijn momenten waarop je mensen heel nabij 
kunt zijn. Wat een pastor vooral moet kun-
nen, is contact met mensen leggen. Daar be-

gint het mee: Een zeker gemak, om het zo te 
zeggen, om met mensen om te gaan”.
Is het dan een roeping zoals vaak gezegd 
wordt? Freek heeft bewust zelf al op jonge 
leeftijd voor het priesterschap gekozen en 
doet dat nog steeds. Hij voelt zich nog steeds 
aangesproken door een “roepstem zoals die 
ook werd gehoord door Jeremia”.
“Ja, je zou dat “roeping” kunnen noemen” 
maar zelf benadrukt hij: “er moet iets be-
geesterds in je zijn en blijven; een vlammetje 
dat blijft branden. En het zijn juist de vele 
contacten met al die gewone, lieve mensen 
uit de parochie die je daarbij helpen” 
Natuurlijk is het Freek niet ontgaan dat er veel 
onvrede en kritiek is t.a.v. de kerk en als func-
tionaris in die bekritiseerde kerk voelt ook hij 
zich geraakt. Maar dat vermindert zijn geest-
drift niet. “Het zijn juist de vele prachtige 

mensen  die ik mag ontmoeten, die me inspi-
reren en aanmoedigen om door te gaan”.

Met veel dankbaarheid kijkt Freek terug op 
de afgelopen 50 jaar. Hij heeft heel bewust 
ervoor gekozen om niet met pensioen te 
gaan, ook niet toen hij  enige jaren geleden 
getroffen werd door een ernstige chronische 
ziekte. Hij kan en wil de gemeenschap van 
mensen om hem heen niet missen. 

Op 6 januari a.s. zal hij ongetwijfeld omge-
ven zijn door vele van deze mensen waarmee 
hij zich verbonden wist als pastor in de afge-
lopen 18 jaar in Gerwen en Nederwetten en 
die samen met hem dit prachtige jubileum 
zullen vieren. 
Het feestprogramma van 6 januari zal in de 
Rond de Linde nader bekendgemaakt worden. 

20.000 bezoekers
Afgelopen jaar heeft Vincentre 20.000 be-
zoekers over de vloer gehad. Dat is even-
veel als in 2011. Een goed resultaat als we 
dit vergelijken met andere musea in Ne-
derland, die dit jaar rond de 10% minder 
bezoekers hebben ontvangen dan in 2011. 
Als alle Nuenenaren nu een bezoek bren-
gen, dan heeft Vincentre een vliegende 
start en veel nieuwe ambassadeurs, die 
graag vertellen wat er in hun dorp alle-
maal te zien is. Welkom!

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag van 
10.00 - 17.00 uur. Maandag gesloten.
www.vgvn.nl



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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Strafbaar?
Jongeren kunnen een boete krijgen van € 45,-. Gemeentelijke toezicht-
houders of agenten mogen jongeren controleren en de boete geven 
bij overtreding van de wet.
Door een boete worden jongeren aangesproken op hun eigen verant-
woordelijkheid.  Jongeren zijn ook zelf verantwoordelijk als ze iets doen 
waarvan ze weten dat het volgens de wet niet mag. 

 Alcoholgebruik is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen 
•	 De	hersenen	ontwikkelen	zich	tot	ongeveer	het	24ste	jaar.	Alco-

holgebruik op jonge leeftijd beïnvloedt deze ontwikkeling nadelig.  
Het leidt onder andere tot concentratieproblemen en minder 
goede schoolprestaties.

•	 Het	te	jong	beginnen	met	alcohol	drinken	maakt	de	kans	groter	
dat later alcoholproblemen ontstaan.    

 Veiliger omgeving  door minder alcoholgebruik
•	 Bij	geweld	op	straat	zijn	in	meer	dan	de	helft	van	de	gevallen	men-

sen betrokken die alcohol hebben gedronken. Door alcoholgebruik 
vertoon je sneller agressief gedrag. 

•	 Je	wordt	zelf	met	drank	op	ook	eerder	slachtoffer	van	agressief	
gedrag van anderen.  

Meer weten?
De boete voor jongeren is maar één van de nieuwe maatregelen. De 
overheid stelt in de Drank- en Horecawet bijvoorbeeld ook strengere 
regels voor de verkopers van alcoholhoudende drank. 
De leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol aan jongeren is nu 16 
jaar. In het regeerakkoord is opgenomen dat deze leeftijdsgrens naar 
18 jaar wordt verhoogd. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer 
dat zal gebeuren. 
Kijk op rijksoverheid.nl of volg #alcoholenjongeren voor het laatste 
nieuws over de leeftijdsverhoging naar 18 jaar.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 18/12/2012 N-HZ-2012-0186 Sportlaan 8 Plaatsen tent op   
    binnenplaats  

Regulier 20/12/2012 N-HZ-2012-0187 Prinsenweier 18 Oprichten ligboxenstal  
    en carport  

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

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Er	 is	 ingevolge	 het	 Besluit	 Algemene	 Voorwaarden	 	 en	 Bepalingen	
Machtiging en Mandaat een reguliere bouwvergunning fase 2 verleend 
voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Bouwactiviteit Verzend-
besluit     datum 
 
17/12/2012 N-BF2-2012-1009 Hoekstraat 7 Oprichten luchtwasser 17/12/2012 

reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

19/12/ N-HZ-2012- Gulberg 18 Bouwen Plaatsen tijdelijke  19/12/ 
2012 0164  bouwwerk overdekte opslag 2012 
    voor containers  

20/12/	 N-HZ-2012-	 Dubbestraat	2	A	 Bouwen	 Het	oprichten	van	 20/12/	
2012 0158   een schuur 2012 

19/12/	 N-HZ-2012-	 Soeterbeek	3A	 Bouwen	 Oprichten	nieuwe	 20/12/	
2012 0170  Bouwwerk woning 2012 

20/12/	 N-HZ-2012-	 Berg	41A	 (Ver)bouwen	 Veranderen	drie	 20/12/	
2012 0172  bouwwerk garageboxen 2012 
   Gebruik in naar   
   strijd met kantoorruimte   
   bestem-    
   mingsplan    

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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

Vragen per e-mail / informatie op gemeentelijke website:
Als	u	per	e-mail	contact	wilt	opnemen	met	de	gemeente,	kunt	u	dat	
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als	u	gemeentelijke	informatie	zoekt,	kunt	u	dat	doen	via	de	volgende	
website: www.nuenen.nl

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op  maandag 31 december 2012 is het gemeentehuis alleen van 8.30 
–	12.30	uur	geopend	en	telefonisch	bereikbaar.	Vanaf	12.30	uur	is	het	
gemeentehuis gesloten en niet telefonisch bereikbaar.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 30 december 2012 en zondag 6 
januari 2013 aangewezen als koopzondagen voor de bedrijven uit 
gebied III. 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.

UITNODIGING NIEUWJAARS-
ONTMOETING

Het gemeentebestuur wenst u een 
fijne jaarwisseling en wij nodigen u 
graag uit voor de gemeentelijke
nieuwjaarsontmoeting op 
woensdag 2 januari 2013 van 
19.00 uur tot 21.30 uur in Het Klooster.

UW PERSOONLIJKE AFVALKALENDER  
2013 IS NU BESCHIKBAAR
Uw persoonlijk afval ophaalschema, met veel extra informatie over 
afvalscheiding.
U kunt deze vinden op de site van de gemeente of zoek op afvalkalen-
der.nuenen.nl en vul hier uw postcode en huisnummer in. U kunt uw 
persoonlijke afvalkalender ook in PDF versie printen. Ziet u zaken die 
niet kloppen, neemt u dan contact op met de gemeente, telefoonnum-
mer 040 2631631 of per email: gemeentehuis@nuenen.nl

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT 
RONDOM DE JAARWISSELING
Vrijdag 28 december: 
Normale openingstijden van 13.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 29 december :
Normale openingstijden van 10.00 uur tot 17.00 uur
Maandag 31 december: 
Extra openingstijden van 11.00 uur tot 15.00 uur
Dinsdag 1 januari 2013: Nieuwjaarsdag gesloten

CONTAINERS AFGESLOTEN   
RONDOM DE JAARWISSELING
Rondom de jaarwisseling worden de papier, kleding en ondergrondse 
containers afgesloten.
De containers zijn van 31 december t/m 2 januari 2013 gesloten. U 
wordt dringend verzocht geen papier, kleding en huishoudelijk afval 
bij de containers te plaatsen.

DRUKTE BIJ DE GLASBAK
December, een gezellige maand vol feestdagen, waarbij de consump-
tie stijgt. Ook het aanbod van glas bij de glasbak neemt dan toe. Het 
kan natuurlijk gebeuren, dat hier en daar glascontainers overvol raken. 
Het gevolg hiervan is dat rondom de glasbak het vol komt te staan 
met dozen en tassen met glas. Om te voorkomen dat deze niet-fees-
telijke tafereeltjes ontstaan, vragen wij u om het glas niet allemaal 
tegelijk naar de glasbak te brengen. Wanneer u het bezoek aan de 
glasbak uit kunt stellen tot eind januari, dan worden de problemen al 
voor een groot deel voorkomen. Mocht een glascontainer onverhoopt 
toch nog vol zitten, belt u dan de gemeente, zodat de bak zo snel mo-
gelijk geleegd kan worden.
Dus: Glasbak vol? Bel de gemeente: 2631631. 

OPHALEN KERSTBOMEN 12 JANUARI 2013 
De kerstbomen worden ook dit jaar weer huis aan huis opgehaald. U 
kunt de boom (zonder versieringen, pot of standaard) op zaterdag 12 
januari a.s. uiterlijk om 8.00 uur aan de straat zetten. De inzamelwa-
gen heeft geen vaste route, zet daarom de boom op tijd buiten! 
U kunt ook de kerstboom gratis inleveren bij de milieustraat, De Huuf-

kes 48-50. Let op; leg de kerstboom wel zichtbaar voor de inzamelaar 
neer indien mogelijk met enkele buren bij elkaar.

POPULIEREN LANGS EINDHOVENS 
KANAAL WORDEN GEKAPT
De gemeente Eindhoven gaat dit winterseizoen 236 populieren kap-
pen die langs het Eindhovens kanaal staan. Het gaat om bomen die 
er slecht aan toe zijn en worden verwijderd voor de veiligheid van 
wandelaars, fietsers en bewoners in het gebied. De conditie van de 
populieren zijn allemaal beoordeeld. De bomen staan buiten de ge-
meentegrens van Eindhoven in de gemeenten Mierlo, Geldrop, Nuenen 
en Helmond. 

Het Eindhovens kanaal loopt vanaf Eindhoven tot voorbij Helmond 
en komt uit bij de Zuid-Willemsvaart. Het kanaal is samen met veel 
aangrenzende gronden eigendom van de gemeente Eindhoven. Hier 
staan bossen en bomenrijen waarvoor de gemeente Eindhoven ver-
antwoordelijk is. De werkzaamheden worden deze winter uitgevoerd. 
Voor	de	236	bomen	is	de	boswet	van	toepassing.	Dit	betekent	dat	er	
een melding is gedaan bij de dienst Regelingen van de provincie. 

HOV2, HOE ZIT HET NU EIGENLIJK? 
Sinds	2010	wordt	er	in	Nuenen	volop	nagedacht	over	HOV/Europalaan.	
De laatste tijd is er veel over te doen, zeker sinds Eindhoven met de 
uitvoering startte aan de Sterrenlaan. Tussen de verschillende meningen 
en vragen klinken veel misverstanden door. Daarom is er uitleg nodig. 
In de vorige artikelen is aandacht besteed aan een paar veelgehoorde 
vragen en opmerkingen. In dit (voorlopig laatste) deel 4 aandacht voor 
de procedure voor de Europalaan. Na de inspraakprocedure in het 
voorjaar van 2013 nemen College en Raad een besluit over de plannen.

Wat is er tot nu toe gedaan?
In 2010 is een klankbordgroep gevormd. Deze bestaat uit omwonen-
den en vertegenwoordigers van belangengroeperingen zoals vanuit 
ondernemers- en verkeersorganisaties. De klankbordgroep heeft vele 
bijeenkomsten bijgewoond en alle stappen in het planproces begeleid, 
kritische vragen gesteld, suggesties gedaan en alle onderzoeken kun-
nen volgen. Er is zelfs aan de orde geweest of er woningen gesloopt of 
tunnels aangelegd moeten worden. Pas nadat deze discussies waren 
gevoerd, kon een eerste plan worden gepresenteerd. Dat noemen we 
het	Voorlopig	Ontwerp	(VO).	Dit	globale	plan	is	eind	2011	vastgesteld	
door de gemeenteraad. Daarna is het plan iets verder uitgewerkt. Er 
is nu een concept voor het uiteindelijke Ontwerp (DO). Op 22 novem-
ber 2012 is een onderdeel van dit DO besproken in de raadscommis-
sie	Ruimte,	namelijk	het	stuk	tussen	Geldropsedijk	en	Vallestap.	De	
raad wilde eerst geïnformeerd worden over dit lastige, smalle gedeel-
te. De plannen zijn in verschillende stadia te bekijken via de website 
www.HOV2.nl (http://www.hov2.nl/nieuws/detail/537/nuenen-gaat-
door-met-hov) en www.nuenen.nl 

Hoe ziet de procedure er verder uit? 
Nu ook deze discussie in de raadscommissie Ruimte is gevoerd, kun-
nen de keuzes worden uitgewerkt. Begin 2013 zullen allerlei mogelijk-
heden onderzocht zijn. Daarna komt de volgende stap in de proce-
dure, de formele inspraak. Daarbij krijgt een ieder de mogelijkheid om 
zijn of haar mening te geven over het plan (dat noemen we een ziens-
wijze). De gemeente organiseert dan uiteraard ook informatieavonden 
of inloopmiddagen/-avonden. Na de inspraakperiode buigt het col-
lege van burgemeester en wethouders zich over het voorstel voor het 
Definitief Ontwerp (DO), inclusief de financiering van het project. Er 
wordt ook vooroverleg gepleegd met allerlei instanties zoals het Wa-
terschap. Opmerkingen uit de inspraakprocedure en het vooroverleg 
kunnen leiden tot een aanpassing van het ontwerp. Daarna wordt aan 
de	gemeenteraad	het	DO	ter	vaststelling	aangeboden.	Als	het	plan	
onherroepelijk is, kan verder worden gewerkt aan de bestekken en de 
aanbesteding. De uitvoering start op zijn vroegst begin 2014. 

ALCOHOL BIJ JE? KOMT JE DUUR TE STAAN
Alcoholgebruik	is	schadelijk	voor	jongeren	en	leidt	tot	overlast.	Daar-
om is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Per 1 januari 2013 heeft 
deze wijziging gevolgen voor jongeren onder  de 16 jaar.

 Hoe zit het?
•	 In	2011	zijn	762	comazuipers	opgenomen	in	het	ziekenhuis.	In	2010	

waren dat er 684.
•	 70	%	van	de	ouders	wil	niet	dat	hun	kind	drinkt	onder	de	16	jaar.	

Toch	heeft		83	%	van	de	15-jarigen	wel	eens	gedronken.		41	%	drinkt	
regelmatig 5 glazen of meer per keer.

•	 Eén	op	de	vijf	kinderen	van	12	jaar	heeft	wel	eens	gedronken.
 
 Bronnen: Trimbos- instituut en Nederlands Signaleringscentrum 

voor Kindergeneeskunde (NSCK), Utrecht.  

Wat verandert er?
Vanaf	1	januari	2013	mogen	jongeren	onder	de	16	jaar	geen	alcohol-
houdende drank bij zich hebben op straat of op andere plaatsen in 
de openbare ruimte. Bijvoorbeeld een winkelcentrum, station, park. 
Het is ook verboden op andere openbaar toegankelijke plaatsen zoals 
een horecagelegenheid of sportkantine. Jongeren onder de 16 jaar zijn 
strafbaar als ze wel alcohol bij zich hebben. 



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

Gelukkig 
Nieuwjaar!!!

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.

Wij hebben voor iedere 
klant weer een leuke 

attentie op 31 december.

En in 2013 gaan wij 
weer met veel zin, 

ons best doen om het u 
naar de zin te maken!!!

Namens iedereen van 
Keurslagerij Evert Tebak.

Aanbiedingen KERSVERS

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

voor maar € 5,-
Dichte Appelvlaai  voor maar € 8,99

DON’T TRY THIS

AT HOME

KNALLER

BANKETBAKKERS
   BAKKEN ER
MEER VAN

DON’T TRY THIS

AT HOME
Actie geldig van 28 dec. t/m 3 jan.:

Vincent van Goghplein 97 
 

www.seniorwebnuenen.nl 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198 KOOPJESHOEK
Met kortingen vanaf 50%

1 stuk

 20% 
KORTING

2 stuks

 25% 
KORTING

3 stuks

 30% 
KORTING

STAPELKORTING

SALE
lenssenmannenmode
Dorpsstraat 95 Mierlo 
(0492) 66 11 00
www.lenssenmannenmode.nl 

Rond de Linde nu compleet digitaal, 
iedere donderdag nieuw op

www.ronddelinde.nl 

Riny van Kessel
en medewerkers 
wensen iedereen 

een gezond 
fris en fruitig 

2013!

Oliebollen, 10 stuks
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“NMKwenst u goed 
samen-zijn”

15 jaar
1997 - 2012

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

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten

•	 aan	Stichting	Oud	Prinsen	Nuenen	zijn	toestemming,	vergunning	
en	ontheffing	verleend	voor	het	uitreiken	van	de	Wit	Voeter	op	
zondag 6 januari 2013  in het Park (verzenddatum 19 december 
2012);

•	 aan	Bakkerij	’t	Stoepje	is	een	vergunning	tot	wederopzegging	ver-
leend voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van 
brood,	koek,	banket	en	snacks	op	het	Vincent	van	Goghplein	op	
elke vrijdag (verzenddatum 19 december 2012); 

•	 aan	Visgilde	François	de	Bie	V.O.F.	is	een	vergunning	tot	wederop-
zegging verleend voor het innemen van een standplaats voor de 
verkoop van vis bij W.C. Kernkwartier op elke vrijdag (verzend-
datum 20 december 2012);

•	 aan	Visgilde	François	de	Bie	V.O.F.	is	een	vergunning	tot	wederop-
zegging verleend voor het innemen van een standplaats voor de 
verkoop	van	vis	op	het	Vincent	van	Goghplein	op	elke	donderdag	
(verzenddatum 20 december 2012)

•	 aan	het	Heilig	Kruisgilde	zijn	vergunningen	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van een kofferbakverkoop op zondag 21 april 
2013 aan het Lankveld (verzenddatum 21 december 2012);

•	 aan	de	ouderraad	van	Het	Plein	College	Nuenen	zijn	toestemming	
en vergunning verleend voor het organiseren van de jaarlijkse aan-
komst van de stoet galavoertuigen op 31 mei 2013 ter hoogte van 
het Klooster aan het Park (verzenddatum 21 december 2012).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum (voor 
kapvergunningen geldt: na publicatiedatum) van het besluit, op grond 
van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	
college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000,	5670	GA	Nuenen.

Op	grond	van	artikel	6.5	van	de	Awb	moet	een	bezwaarschrift	worden	
ondertekend en tenminste bevatten:

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

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

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen maken bekend 
dat zij in hun vergaderingen van 20 november 2012 en 18 december 
2012 hebben vastgesteld:

 1. het “Organisatiereglement gemeente Nuenen c.a. 2012”
 2. de Kaders mandaat 2013 en
 3. de mandaatregisters 2013. 

Ad	1.	Het	Organisatiereglement	regelt	de	ambtelijke	organisatie	van	
de gemeente met inbegrip van de instructie voor de gemeentesecre-
taris.
Ad	2.	De	Kaders	mandaat	2013	geven	de	regels	aan	waarbinnen	het	
mogelijk is bevoegdheden van bestuursorganen te mandateren aan 
medewerkers en niet-ondergeschikten. 
Ad	3.	In	de	mandaatregisters	zijn	de	mandaten	die	verleend	zijn	aan	
medewerkers opgenomen.

Het Organisatiereglement, de Kaders mandaat 2013 en de mandaat-
besluiten zoals opgenomen in de mandaatregisters treden op 1 janu-
ari 2013 in werking. 
Op die datum komen het Organisatiereglement 2004 vastgesteld door 
het college van burgemeester en wethouders van Nuenen op 15 juni 
2004, het Mandaatbesluit 2005 en de eerder verleende mandaten te 
vervallen voor zover niet anders is aangegeven.

Het Organisatiereglement 2012, de Kader mandaat 2013 en de man-
daatregisters 2013 liggen vanaf 1 januari 2013 gedurende 6 weken 
voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 
te Nuenen.

28 december 2012

PUBLICATIE
Op 8 november jl. heeft de raad de Legesverordening 2013 met bijho-
rende tarieventabel vastgesteld. De raad heeft op 20 december 2012 
de Eerste wijziging op de tarieventabel vastgesteld. Deze gewijzigde 
tarieven betreffen een herstel van een aantal tarieven voor een aan-
vraag voor een omgevingsvergunning en de nieuwe tarieven voor een 
paspoort, rijbewijs, identiteitskaart en combi-milieupas.

De tarieven voor 2013 zijn als volgt

Voor	een	paspoort	 €	50,35	
 

Voor	het	bijschrijven	van	een	kind	in	een	reisdocument	direct	bij	de	
aanvraag van dit nieuwe reisdocument € 9,60 
  
Voor	een	aanvraag	van	een	Nederlandse	identiteitskaart:	 	
 
Voor	een	persoon	die	op	het	moment	van	de	aanvraag	de	leeftijd	van	
veertien jaar nog niet heeft bereikt € 31,85 
 
in andere gevallen (ouder dan 14 jaar) € 41,90 
  
Voor	een	aanvraag	tot	het	afgeven,	vernieuwen	of	omwisselen	van	een	
rijbewijs € 39,85 
  
Voor	een	combi-milieupas	 €	15,30	

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2013. 

Dit besluit en de tarieventabel bijhorende bij de Legesverordening 
2013 ligt gedurende een periode van 6 weken ter inzage bij de balie 
Wonen en openbare ruimte op het gemeentehuis van de gemeente 
Nuenen.

PUBLICATIE
OZB-tarieven 2013
De raad heeft op 20 december 2012 de verordening Onroerende-
zaakbelastingen voor 2013 vastgesteld. De tarieven voor 2013 zijn als 
volgt: (tussen haakjes staan de tarieven voor 2012)

OZB	Eigenaars	deel	woningen		 0,16135%		 (0,11213%)
OZB	Eigenaars	deel	niet-woningen		 0,23365%	 (0,16332%)
OZB	Gebruikers	deel	niet-woningen		0,18766%		 (0,13117%)

U kunt geen bezwaar maken tegen het vaststellen van de tarieven.
Dit besluit ligt gedurende een periode van 6 weken ter inzage bij de 
balie Openbare Werken op het gemeentehuis van de gemeente Nuenen.
Het besluit treedt in werking op 1 januari 2013. 

Jeugdraad Nuenen kiest voor “Tong Ah”

Alle zestien raadsleden waren keurig op 
tijd. Nadat ieder was voorzien van een 
frisdrank en wat lekkers opende Judi 
Groote de raadsvergadering en werd de 
agenda vastgesteld. Het was prachtig 
om te zien hoe men naar elkaar luister-
de, hoe men elkaar aan het woord liet, 
en hoe er over een aantal zaken al goed 
was nagedacht. De betrokkenheid van 
eenieder straalde er van af.

Allereerst werd teruggekeken op de Be-
vrijdingsherdenking van Nuenen in 
september jl. Op de vraag: wat zouden 
we nog méér met die Bevrijdingsher-

denking kunnen doen, kwamen de vol-
gende ideeën: 

1.  Nodig een ‘echte‘ veteraan uit en laat 
hem vertellen over de oorlog waarin 
hij als soldaat moest vechten. 

2.  Nodig een veteraan uit op de Jeugd-
raadsvergadering en laat hem ver-
tellen over de vragen die wij hem 
dan gaan stellen. Die vragen gaan we 
op school (in de klas) verzamelen. 

3.  Nodig een veteraan uit op de school 
en vraag hem om foto’s uit die oor-
logstijd mee te brengen om erover te 
vertellen.

Een ander belangrijk agendapunt was 
democratie: wat is dat en hoe werkt het? 
Duidelijk werd dat het te maken heeft 
met luisteren naar elkaars argumenten, 
met keuzes maken en dat de meerder-
heid van stemmen beslissend is. Een en 
ander werd getoetst aan de volgende 
vraag “waar gaan we straks (na afloop 
van de vergadering ) eten”: in een friet-
zaak óf bij de ‘Chinees‘? Bij de eerste 
stemming staakten de stemmen 8-8. 
Dat betekende: een tweede ronde om de 
voorkeur met goede argumenten duide-
lijk te maken. Bij de tweede stemming 
was de uitslag 7 voor de frituurzaak “De 
aardappeleters“, 9 voor de Chinees 
“Tong Ah”. 

In de rondvraag kwamen nog allerlei 
ander zaken op tafel die te zijner tijd be-
sproken zouden kunnen worden. Op-

Op woensdag 19 december kwam de Nuenense Jeugdraad voor de tweede 
keer bij elkaar in de Commissiekamer van het gemeentehuis. Deze raads-
vergadering stond onder leiding van Jeugdburgemeester Judi Groote, bijge-
staan door de loco-burgemeester van Nuenen, de heer Martien Jansen. Ook 
Jeugdwethouder Lieke was aanwezig.

vallend was hoe de twee raadsleden van 
het kerkdorp Gerwen al een heel plan 
hadden gemaakt van zaken die in Ger-
wen nog moeten worden gerealiseerd, 
zoals een kleine supermarkt, een pinau-
tomaat én meer speeltuinen. Loco-bur-
gemeester Jansen noteerde een en an-
der en zal dit met de wijkraad Gerwen 
gaan bespreken.
Op de agenda stond ook het opstarten 
van de sollicitatie voor jeugdburgemees-
ter 2013 – 2014. De ambtsperiode van 
de Jeugdburgemeester. loopt van april 
tot april. De huidige Jeugdraadsleden 
gaan de sollicitatie op hun school pro-
moten. Tot slot werd unaniem besloten 
dat de jeugdraad 3 keer per jaar bij el-
kaar komt. De eerstvolgende Jeugd-
raadsvergadering is op woensdag 8 mei 
a.s. om 15.30 uur in het Gemeentehuis.

Nuenen kan trots zijn op het hebben 
van een echte Jeugdraad. Mede hier-
door is de betrokkenheid van de jonge 
generatie voor het sociaal-maatschap-
pelijk gebeuren in Nuenen én – in het 
bijzonder - voor de Nuenense politiek 
verzekerd. En dat is een goede zaak.

Bekeken wordt of het totale project 
Jeugdraad/Jeugdburgemeester/Jeugd-
wethouders onder verantwoordelijk-
heid van de LEV-groep kan gaan vallen. 
Op dit moment is het een initiatief van 
het Oranje Comité Nuenen.

Nuenense Jeugdraad gezellig aan tafel bij Tong Ah.

Politie Geldrop-Mierlo-Nuenen 
int geldboetes tijdens feestdagen 
De politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen heeft dit jaar al een aanzienlijk 
bedrag aan openstaande boetes kunnen incasseren. Ook werden inwoners 
met een openstaand arrestatiebevel door de politie aangehouden. Tijdens 
de komende feestdagen gaat de politie daar mee door!

Cijfers 2012
Tot en met de maand november werd 
door de politieafdeling Geldrop - 
Mierlo - Nuenen een totaalbedrag van 
€ 67.734,44 aan 325 openstaande boe-
tes geïnd. Voor in totaal 48 zaken wer-
den inwoners van Geldrop-Mierlo en 
Nuenen met een openstaand arresta-
tiebevel aangehouden en ingesloten 
voor het uitzitten van de hechtenis. 
Daarnaast werden 18 inwoners gegij-
zeld omdat ze de openstaande boetes 
niet konden of wilden betalen. En in 14 
zaken werden voertuigen buitenge-
bruik gesteld omdat de openstaande 
boete niet werd betaald.

Feestdagen
Ook tijdens de komende feestdagen 
gaat de politie in de twee gemeenten 
burgers bezoeken die nog zaken heb-
ben openstaan. Mensen die nog een 
boete of arrestatiebevel open hebben 
staan, kunnen zich het beste zelf mel-
den op het politiebureau in Geldrop. 
Hiermee kan een dergelijk bezoek tij-
dens Kerst of Oud & Nieuw worden 
voorkomen. Wanneer een geldboete 
openstaat, wordt de kans geboden om 
deze alsnog te betalen. Personen die 
een vrijheidsstraf open hebben staan, 
worden echter onmiddellijk aange-
houden.
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Beeld Gerwense schaapherder      
Evert de Vries onthuld 

KBO Lieshout: Nieuwjaarsinloop en Bonte Avond

Negen jubilarissen bij Seniorenkoor Vogelenzang
Nieuwjaarsinloop
Dinsdag 8 januari 2013 is de traditio-
nele Nieuwjaarsinloop in het Dorps-
huis. Onder het genot van een drankje 
en een hapje kunnen de nieuwjaars-
wensen uitgewisseld worden. Me-
vrouw Liesbeth Deckers-van Cam-
pen, ambassadrice van het Nationaal 
Ouderen Fonds, is te gast op deze In-
loop. Aanvang 10.00 uur. 

Bonte avond
De jaarlijkse Bonte Avond van de 
Seniorenvereniging en carnavals-
vereniging De Raopers is op zater-
dag 12 januari 2013 in Zaal de 
Koekoek. Aanvang 19.30 uur, de 
zaal gaat om 19.00 uur open. Op-
tredens zijn er van kletsers Sjors 
van der Aa en Jan Strik, Willie Pe-
ters en Wilma Brekelmans, De 
Bruurs en Hers en Dwers. De en-
tree is 5 euro. Kaartjes verkrijg-
baar tijdens de Inloop in het 
Dorpshuis op dinsdagochtend van 
10.00 uur tot 11.30 uur.

Ondanks de gestaag vallende regen 
kwamen zaterdagmiddag 22 decem-
ber ruim zestig belangstellenden naar 
de hoek Hool/Laar, tegenover de 
plaats waar de boerderij van de Ger-
wense schaapherder heeft gestaan. 
Initiatiefnemer Huub van Leuken 
dankte met name de buurtbewoners, 
sponsors en de dorpsraad Gerwen 
voor hun inzet. Het beeld houdt de 
herinnering aan schaapherder Evert 
de Vries levendig. Hij overleed vijftig 
jaar geleden op 74-jarige leeftijd.

Gerwenaar Piet Raaijmakers (rechts) 
onthulde het beeld, geassisteerd door 
initiatiefnemer Huub van Leuken

(foto Cees van Keulen)   

Herhaling

Op dit moment loopt de prachtige televisieserie De Gouden Eeuw op dinsdag-
avond op Ned. 2. De eerste aflevering begon in Vlaanderen. Om precies te zijn: 
bij de val van Antwerpen in 1585. Ter relativering is het goed om nog eens te 
zeggen dat de Hollandse Gouden Eeuw daaraan te danken is. Want dat leren 
we niet op school.
 De tweede aflevering ging over het Leiden van de 17de eeuw. Dat 
verhaal deed me denken aan Nuenen, de periode na 1945: ook hier enorme 
bevolkingsgroei in enkele decennia en vreemdelingen met geld en kennis die 
zich vestigen (de zogenaamde ‘import’). Parallellen genoeg.
 De Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber ziet in de toekomst 
een belangrijke voortrekkersrol voor grote steden weggelegd. Net zoiets als 
de stadstaten in de Oudheid of Middeleeuwen. Verder pleit hij voor de invoe-
ring van een stadvisum voor bijvoorbeeld illegalen, zodat hun kinderen naar 
school kunnen. Ook dat heeft zijn historische voorganger: de poorter.
Geschiedenis is cyclisch. Beter gezegd: mensen leren niet van hun fouten.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

“NMK dankt publiek voor 
applaus”

15 jaar
1997 - 2012

‘De Brief’           
nieuw boek Lian Bredée

De brief is de derde roman van Liane 
Bredée. Eerder verschenen het Dal der 
liefde (2008), over het Eckartdal en 
Vlucht uit Breda (2009), over de eva-
cuatie van Breda aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog en de gevolgen 
daarvan.

Lian Bredée, De Brief. Prijs € 17,50 
(ISBN 9789059742703). Formaat 14 x 
21 cm, paperback, 184 pagina’s. 

Het boek is verkrijgbaar via 
www.mijneigenboek.nl en in elke 
Nederlandse en Vlaamse boekhandel.

In Memoriam Piet de Louw
Voor de derde keer dit jaar werd het gilde opgeschrikt met het overlijden 
van een gildebroeder. Op 22- 12-2012 bereikte ons het bericht dat Piet de 
Louw was overleden.

Mannenteam Badminton   
Club Lieshout speelt gelijk
Het eerste mannenteam van Badminton Club Lieshout blijft het goed doen. 
Thuis tegen de sterke mannen van het Oeffeltse Veerkracht werd een knap 
gelijkspel behaald. Ook de recreanten, die spelen in de midweekcompetitie, 
behaalden een positieve uitslag: zij wonnen de uitwedstrijd bij Oirschot 
met 2-6.

BCL-M1/Bavaria – BC Veerkracht-
M2: 4-4
Het eerste mannenteam heeft een ver-
dienstelijk gelijkspel behaald tegen de 
mannen van Veerkracht uit Oeffelt. In 
de partij werd al snel duidelijk dat de 
Oeffeltse heren beter op elkaar inge-
speeld waren: zij wisten drie van de vier 
dubbelpartijen te winnen, waarbij Ri-
chard Essers en Laurence Roijackers 
overigens pas capituleerden in de ver-
lenging van de derde set: 20-22. In de 
singlepartijen waren de Lieshoutse 
mannen weer sterker. Bert Manders, 
Laurence Roijackers en Wouter van Vijf-
eijken wonnen hun singlepartijen. Al-
leen Jeroen van der Heiden verloor zijn 
partij: zijn partij werd door een slimme 
verschuiving in de opstelling geofferd.

BC Oirschot-R3 - BCL-R1/’t Vers-
warenhuys: 2-6
BCL-R1/’t Verswarenhuys heeft haar 
derde competitiewedstrijd in de mid-
weekcompetitie afgewerkt. In de uit-
wedstrijd in en tegen Oirschot werd 
begonnen met de dubbelpartijen. Wil-
lemien Verploegen en Ingrid Bergé 
wonnen de damesdubbel en Peter van 
der Tol en Jos Kluijtmans wonnen de 
mannendubbel: beide teams wonnen 
in twee sets. In de mixpartij hadden 
Willemien en Peter het moeilijk met 
hun tegenstanders. Toch wisten ze 
knap in drie sets te winnen. Ingrid en 
Jos waren in hun mixpartij niet opge-
wassen tegen het sterke mixkoppel uit 
Oirschot en verloren hun partij in 
twee sets. In de singlepartijen wisten 
Ingrid, Jos en Peter allemaal hun partij 
te winnen. Willemien was uiteindelijk 
niet opgewassen tegen haar Oirschot-
se tegenstandster: zij verloor in drie 
sets. Door deze uitslagen kwam de 
voor BCL-R1/’t Verswarenhuys mooie 
eindstand van 2-6 op het scorebord te 
staan. Een uitslag die door de sporters 
met een bezoek aan de plaatselijke 
shoarmazaak werd gevierd.

Frans Biemans kersttoernooi
Het Frans Biemans kersttoernooi was 
een leuke en gezellige afsluiter van het 
badmintonjaar 2012. Zowel bij de 
jeugd als bij de senioren werd volop 
gestreden om kerstlekkernijen, die 
door Kerstman Frans persoonlijk wer-
den uitgereikt. Na afloop verraste 
Frans alle leden, zowel jeugd als senio-
ren, met een heuse kerstmuts.

Programma
Woensdag 26 december: geen speel-
avond i.v.m. Kerstmis
Woensdag 2 januari: eerste speel-
avond van 2013
Woensdag 9 
januari: 
Nieuwjaars-
borrel 

Badminton

Extraatje voor Nuenense 
minima niet door raad
Door Gerrit van Ginkel

Een motie ingediend door de Fractie van W70 tijdens de raadsvergadering 
van 20 december j.l. kon geen meerderheid krijgen in de Nuenense raad.

W70 had ontdekt dat er nog een res-
tant over was in het budget van Bij-
zondere Bijstand en in de Bijdragere-
geling welzijnsvoorziening. Het ging 
over een bedrag van ongeveer 5000 
Euro. Als dat bedrag niet in 2012 uit-
gekeerd zou worden, zou dat terug-
vloeien in de algemene reserve.
Het idee om dit bedrag te verdelen 
over de Nuenense minima kon echter 
niet rekenen op een meerderheid in de 

Nuenense raad. De kerstgedachte 
voor een eindejaarsextraatje voor on-
ze minima was bij hen ver te zoeken. 
Ook de onderbouwing voor de afwij-
zing was op zijn zachtst gezegd best 
opmerkelijk: De gemeente had het al 
zo moeilijk, het geld moest volgens 
enkele fracties niet verdeeld worden 
door de gezamenlijke kerken. Niet alle 
minima zouden zo bereikt worden. 
Andere fracties vonden dat de minima 

Piet is geboren op 12 april ’36 in een 
groot gezin aan het Lankveld te Ger-
wen. In de oorlog werd het gezin 
zwaar getroffen, een voltreffer explo-
deerde in de schuilkelder waar de fa-
milie beschutting zocht tegen het oor-
logsgeweld. De beide ouders van Piet 
kwamen bij deze voltreffer om, broers 
en zussen werden bij familie onderge-

bracht en opgevoed. Piet en Jan heb-
ben een warm nest gevonden bij Jan 
en zus Jo in Gerwen.

In 1952 melde Piet zich aan bij het 
Heilig Kruisgilde en werd door broer 
Jan als vendelier opgeleid en wist als 
vendelier diverse zilveren schildjes te 
winnen. Van ’64 tot ’67 maakte Piet 
deel uit van de gildeoverheid en in 
1983 wist Piet zich tot koning van het 
gilde te schieten.
Piet was niet alleen een prima gilde-
broeder maar voetballen was een an-
dere kwaliteit van hem. Piet wist de 
activiteiten van beide verenigingen op 
een prima manier te combineren. Als 
deze samenvielen ging het gildepak 
mee naar het voetballen en na de wed-
strijd vlug in de douche, het gildepak 
aan en snel naar het gildefeest.
Op 23 april ’60 trouwde Piet met Sjaan 
Bastiaans en gingen wonen aan het 
Lankveld in Gerwen zij kregen daar 4 
kinderen 2 dochters en 2 zonen Piet is 
meer dan 40 jaar in dienst bij Zweegers 
landbouwmachines in Geldrop en de-
monstreerde overal ter wereld de ma-
chines van Zweegers.
Samen met zijn inzet voor het Gilde 
en voetbalvereniging RKGSV en zijn 
40jarig dienstjubileum werd Piet in ’92 
Koninklijk onderscheiden.Piet de Louw

toch wel hun weg vonden naar het ge-
meentehuis als zij iets extra’s nodig 
hadden.

Navraag bij de Nuenense Stichting 
Plusminus leerde mij dat er in Nuenen 
ongeveer een kleine honderd gezin-
nen leven op de ondergrens van onze 
samenleving. Een extra eindejaars uit-
kering voor hen van 50 Euro zou vol-
gens de woordvoerder een enorme 
bijdrage zijn als aanvulling op hun mi-
nimale budget.
Jammer voor hen en voor de Nuenen-
se raad voor deze gemiste kans.

Tegen de motie stemden: De Combi-
natie, CDA, PvdA, VVD en de lijst 
Pijs/v.Bruggen
Voor  waren, W70, Nuenens Belang, 
Lijst van Bree en D66.

Frans Biemans heeft alle leden van 
Badminton Club Lieshout getrakteerd 
op een echte kerstmuts

In ’97 tijdens hun vakantie in Frankrijk 
overleed plotseling zijn vrouw Sjaan in 
het Franse Strasbourg. 
In 2012 vierde Piet zijn 60jarig gilde-
broederschap.
Het gilde verliest met Piet de Louw 
een begeesterd en echte gildebroeder.
De uitvaart van Piet is a.s. vrijdag en 
begint om 13.00 uur in de nieuwe  St 
Clemens kerk van Gerwen.  Het Heilig 
Kruisgilde zal Piet met gilde eer op 
zijn laatste tocht door Gerwen bege-
leiden.
Het gilde wenst familie en vriendin Jo-
ke de komende tijd veel kracht en 
sterkte toe om dit verlies te dragen. 

Tijdens de feestelijke kerstmiddag op 20 december, verzorgd door Senioren-
vereniging KBO Lieshout, was er een verrassing voor enkele leden van het 
koor. Zij kregen een onderscheiding van de Landelijke Organisatie van Oude-
renkoren (LOVOK) voor verschillende jubilea. Een oorkonde en gouden 
speld voor 20 jaar lidmaatschap waren er voor Mien Coolen-Bolwerk, Joke 
van Duynhoven-Swinkels, Dory Hagebols-Pennings, Maria Hanssen-van 
Grootel, Phily Heukers-Streun en Miet Steeghs-van der Velden. Doortje van 
Deursen-de Brouwer kreeg een oorkonde en bronzen speld voor 12,5 jaar 
lidmaatschap. Mieke Migchels-van Duijnhoven en Paul van Maasbommel 
ontvingen ook een oorkonde en bronzen speld voor 10 jaar lidmaatschap.

Lian Bredée uit Nuenen heeft een nieuw boek uitgebracht, getiteld De brief. 
Als Eveline een laatste ronde maakt door het huis dat ze na vijftig jaar zal 
gaan verlaten, vindt ze in een la van een kastje een brief. Het blijkt een Duit-
se veldpostbrief uit de Eerste Wereldoorlog te zijn die geadresseerd is aan 
Anna, haar grootmoeder. De brief is het begin van een reis naar het verleden 
waarin het leven van grootmoeder Anna en moeder Helene centraal staat. 
Hun levensgeschiedenis laat de gevolgen van de Eerste en Tweede Wereld-
oorlog voor de familie van Eveline zien. Het zijn bizarre tijden in Nederland 
en de toenmalige DDR waarin verdriet en geluk elkaar afwisselen.

Het beeld van schaapherder Evert de Vries is onthuld door de 87-jarige Piet 
Raaijmakers uit Gerwen. Het beeld in de vorm van een herinneringsprofiel 
van de schaapherder met herdershond en schapen is samen met omwonen-
den en vrijwilligers geplaatst op een toepasselijke locatie. 
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HEPPIE ‘T AL GELEZEN
Het is de week van de doorzetters. Althans, dat heb ik er maar van ge-
maakt. Als we het woordenboek er op naslaan, zien we dat dit een heel 
mooi woord is. Is een doorzetter een knokker of gewoon koppig? Zit 
doorzetten in de genen of is het aan te leren? Ben je eigenlijk zelf een 
doorzetter? Één ding weet ik zeker: ik heb nooit eerder zoveel doorzet-
ters gezien als deze week ….

Allereerst zijn de vele complimentjes opgevallen die ik deze week heb 
mogen ontvangen over deze wekelijkse column. Van de bakker tot aan 
de buurvrouw die er voor aanbelt, ik krijg het gevoel dat het breed gele-
zen wordt. Maar toen ik in de supermarkt aangesproken werd door een 
Skôn Vrouwke, begon ik toch even te twijfelen of ik de column moest 
doorzetten. Ze vroeg of mijn vorige column in 2 opeenvolgende Rond de 
Lindes had gestaan. Al pratende kwamen we erachter, dat ze hem dus in 
een paar dagen tijd 2x gelezen had. Je zou dit kunnen vertalen dat ze hem 
zo oninteressant vond dat ze dit dus blijkbaar niet doorhad. Maar we heb-
ben er samen maar van gemaakt, dat ze het dusdanig interessant vond, 
dat ze het een 2e keer wilde lezen…..

Nadat we zaterdag enorm gastvrij zijn ontvangen in Cafe Ons Dorp, heb-
ben we onze weg vervolgd richting Geldrop. Naar een grote club vrijwil-
ligers die hun vrije tijd besteden aan het in beweging krijgen van men-
sen met een lichamelijke beperking. En zij heten…….De Doorzetters! 
Kan geen toeval zijn. Wat een leuk gekozen naam en wat een onvergete-
lijke avond als Prins Heppie & 4 Fun. De ongecompliceerdheid waarmee 
mensen met een verstandelijke beperking hun dankbaarheid aan de 
dag leggen, blijft elke keer weer prachtig om te mogen aanschouwen. 

Aansluitend naar Gerwen voor een kennismaking met alle carnavals-
hoogheden uit de omringende dorpen. Wauw, wat een leuke club men-
sen. Veel gekletst en sommige hebben ook nog gezongen. Het lijkt trou-
wens de komende carnaval het jaar van de vrouwen te worden. Naast m’n 
eigen 4 vrouwelijke adjudantes heeft Gerwen er ook 2, de Road van Zat-
terdag 1 naast zelfs een heuse prinses, en Nederwetten 2 hofdames. Als 
klap op de vuurpijl hoorde ik deze week van jeugdprins Sven dat zijn 
raad van 11 dit jaar bestaat uit….ik durf het bijna niet te zeggen….. 11 
meiden! Dan hebben we ook nog al die dansgardes met louter dames. Ik 
stel daarom voor om Skôn Vrouwkesavond nog wat langer door te zetten 
dan alleen carnavalsvrijdag. Wat vinden jullie van Skôn Vrouwkes Carna-
val? Of wordt het voor de mannen dan niet meer doorzetten, maar door-
bijten? Of worden alle mannelijke doorzetters dan alsnog koppig?

In tegenstelling tot wat een groep chinezen vooraf dacht, is de wereld 
niet vergaan op 21 december. We gaan nu lekker genieten van een mooi 
oudjaar. Gelukkig kunnen chinezen beter koken en vuurwerk maken dan 
voorspellen. Volgens hen wordt 2013 het jaar van de Slang. Een tuinslang 
dan denk ik, om het hoofd koel te houden tijdens Nieuwjaar en de carna-
val. Zaterdag werd mij een Heppie Nieuwjaar gewenst, en dat wens ik jul-
lie allen ook. Tot de eerste column in januari. Ik ga hem nog even door-
zetten. Dankzij jullie complimentjes!!!

Gegroet en Alaaf, 
maak er een Heppie week van

A-mee-zing kerstfeest op     
basisschool De Dassenburcht

Donderdag 20 december vierden 
kinderen, personeel en ouders van 
De Dassenburcht samen de kerst. 
Op het programma stond een kerst-
diner, in de vorm van een buffet, 
met daarna een gezellige meezing-
avond waarbij ook alle ouders waren 
uitgenodigd. 

De buffetten waren goed gevuld. Alle 
kinderen en ouders hadden erg hun 
best gedaan. Er waren kipkluifjes en 
oliebollen. Brownies, gezonde smoot-
hies en andere culinaire verassingen. 

Met de buikjes goed gevuld en soms 
een beetje misselijk, maakten de kin-
deren zich op voor de A-mee-zing 
avond. Iedere groep had een kerstlied 
ingestudeerd waarvan de tekst in een 
boekje stond wat iedereen bij binnen-
komst uitgereikt had gekregen. Zo 
kon in de totaal in kerstsfeer omgeto-
verde hal, onder het genot van een be-
kertje glühwein of chocomel, met 
dank aan Albert Heijn Parkstraat, uit 
volle borst meegezongen worden. Het 
was een gezellige avond en een goed 
begin van de kerstvakantie.

Foto’s door Marieke Jansen

CARNAVALARIA
Lieve lezer,

We zijn er nog…De aardkloot is niet 
in een brandend inferno ten onder 
gegaan, ik heb geen meteoor gezien, 
noch ben ik gevangen door een Bij-
belse vloedgolf…Ik had afgelopen 
vrijdag voor de zekerheid toch maar 
een paraplu meegenomen…
 “Ge wit oit noit nie...”, zei mijn oude 
grootvader altijd en vaak had ie ge-
lijk. 
Mooi bruggetje naar “Vruuger”…

Er zijn van die momenten dat ik 
door Het Klooster dwaal, de ge-
sprekspartner bezoekt intussen de 
sanitaire voorzienigheid, is niet inte-
ressant genoeg of het is mijn eigen ge-
brek aan spitsvondigheid wat me 
noopt tot dit dwaalgedrag. Ik blijf bij 
die gelegenheid altijd even hangen 
bij de “prinsengalerij”, een fotobord 
waar zo`n beetje alle oud-prinsen 
vereeuwigd zijn, opdat “de wereld 
niet vergete”…Ik (her)ken er schok-
kend veel van…
Wat opvalt is de kleding…Was vroe-
ger de prins de vent met het lullige 
capeje voorzien van een mottige imi-
tatie bontkraag, het scepter en het 
decoratieve deel van een pauw-
haan op zijn steek, tegenwoordig is 
de prins het zwaar gedecoreerde ty-
pe die alleen al door zijn verschij-
ning hoog boven het plebs uit toornt.
De Raad is daarentegen altijd in 
stemmig zwart en heeft het ach-
terend van een pauw-hen op de 
steek…De Haan met zijn Hennen…
Mag ik dat zo zien? (“dat mag ik..”, 
zou Smeets zeggen…)
Toch een beeld waar ik even op moet 
kauwen…
 
Ik ben gek op een goede complottheo-
rie…Het kan me niet wild genoeg 
zijn. Onze regering heeft een groter 
plan, er gebeuren rare dingen in ach-
terkamertjes en schimmige kroegjes 
en ik verdenk de carnavalsvereni-
ging al snel van een dubbele agenda. 
Ik heb u in vorige episodes van mijn 
spinsels al eens verhaald over de 
duistere krochten waarin ik ver-
moed dat de raad zich buiten de 
carnavalsperiode ophoudt…Er is 
vast meer... Tijd voor onderzoek...

Groet,

Fritz. 

Voor jou is mijn droom

Dienst van poëzie en muziek
Zondag, 30 december 2012 om 10.00 uur in De Regenboog in Nuenen
Ds. Hans Bouma, poëzie – Paul Weijmans, piano.

Stelt u zich voor: Een pianist zorgt im-
proviserenderwijs voor een muzikale 
stroom waarop een dichter als papie-
ren bootjes zijn verzen neerlegt. Boot-
jes op weg naar de diepzee van een 
mensenziel. 

Dit mag u verwachten in de dienst van 
poëzie en muziek, Voor jou is mijn 
droom, zondagmorgen 30 december 
a.s. in De Regenboog in Nuenen. In 
een eenvoudig liturgisch kader pre-
senteert de dichter Hans Bouma sa-
men met zijn muzikale partner, de pi-
anist Paul Weijmans, een drietal 
collages over de bijbelse sleutelwoor-

den geloof, hoop en liefde. Met deze 
woorden in handen (en in ons hart) 
hebben wij ook in 2013 toegang tot 
een leven van opmerkelijke kwaliteit, 
een leven waarop zegen rust. Titels 
van de collages:
 1. Een vuur dat je verwarmt
 2. Voor jou is mijn droom
 3. Een zeer menselijk gezicht

Het gaat om poëtisch-muzikale verha-
len waarbij tekst en muziek elkaar ver-
sterken en samen in dienst staan van 
wat onuitsprekelijk is. In deze dienst 
zingen we ook, op bekende melodieën, 
een aantal liederen van Hans Bouma.

Hans Bouma.

Zingen met 
publiek is hemels

15 jaar
1997 - 2012

Zondagmiddag 10 februari 

Carnavalsoptocht 2013
Een van de hoogtepunten van het Nuenense Carnaval 2012 was ongetwij-
feld de prachtige optocht vol kleurrijke en ludieke wagens en loopgroepen. 
Het blijft altijd mooi om te zien, zoveel enthousiaste deelnemers en een 
spontaan reagerend publiek.
 
Natuurlijk willen we er in 2013 weer 
een mooi en carnavalesk spektakel 
van maken met leuke acts en prachtige 
wagens. Echter, de deelnemers maken 
de optocht. Daarom: heb je een carna-
valesk idee dat je op een zotte en crea-
tieve manier wilt uitbeelden, schrijf je 
in en doe mee!.

Brasil Tropical
Het thema voor de optocht van 2013 is 
`Brasil Tropical’. Uiteraard met een 
knipoog naar het Braziliaanse carna-
val met veel veren, prachtige uitbeel-
dingen en ritmische samba muziek. 
Het is een thema dat zich leent voor 
vele creaties. Laat je door het thema 
echter niet weerhouden in andere car-
navaleske creaties te verschijnen om 
de toeschouwers op een ludieke ma-
nier te vermaken. Een carnaval zonder 
muziek dat bestaat niet! Muziek máákt 
carnaval! Toch blijft het ieder jaar 
weer moeilijk voldoende muziek in de 
optocht te krijgen. Dus Muziekskes 
schrijf je in, neem je instrument en 
loop mee in de optocht. Uiteraard kun 
je ook zorgen voor het opvrolijken van 
de sfeer naast de route. Ook zijn we op 
zoek naar meer professionele mecha-
nische muziek voor met name het be-
geleiden van de jeugdoptocht. Voor 
meer informatie, neem contact op met 
de werkgroep. Iedereen mag inschrij-
ven voor de optocht, van jong tot oud, 
vriendenclubs, verenigingen, buurt-
schappen, stichtingen of gewoon in je 
eentje. Ervaar hoe leuk het is mee te 
doen en schrijf je in! Als er in de groep 
méér kinderen dan volwassenen mee-
doen, schrijf je dan in voor de jeugdop-
tocht. Het inschrijfformulier vind je 
op www.dwersklippels.nl onder ‘con-
tact’. Kijk dan ook meteen even voor 
de spelregels naar het reglement en 
natuurlijk naar het prijzengeld. Schrijf 
op tijd in zodat je ook mee kan dingen 
naar de CLUB 111 publieksprijs. We 
maken er samen weer een fantasti-
sche, overweldigende en `HEPPIE’ 
optocht van! Heb je vragen, opmer-
kingen of suggesties, neem dan con-
tact op met de werkgroep ‘optocht’ 
via: optocht@dwersklippels.nl

 

Wie van zingen 
houdt, moet een 
maandje wachten
Op zondag 30 december is er geen 
liederentafel bij café Schafrath. In 
deze drukke tijd met alle feestda-
gen, slaan we het zingen een keer-
tje over. We danken John en Simo-
ne hartelijk voor hun gastvrijheid 
het afgelopen jaar en we wensen 
iedereen een muzikaal en gezond 
2013 toe. Graag begroeten we ie-
dereen weer bij de liederentafel 
van zondag 27 januari 2013.
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Nuenenaren bedankt!

Op zaterdag 15 december werd bij het 
binnenkomen van de supermarkt de be-
doeling van de actie uitgelegd: het extra 
kopen van een (of een paar) artikel(en) 
om daarmee voor een aantal Nuenense 
gezinnen en alleenstaanden kerstpak-
ketten te maken. Nagenoeg iedereen re-
ageerde positief, en stemde van harte 
met deze actie in. Veel mensen kenden 
de actie al van voorgaande jaren.

Bij nagenoeg 300 adressen zijn in de  
week van 17 t/m 22 december jl. de pak-
ketten en de ‘lichtpuntjes‘ in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten bezorgd. Bij 
het bezorgen reageerden de mensen 
verbaasd, dankbaar en soms emotio-
neel. 

Succes dankzij de inzet van velen
Via deze publicatie willen de gezamen-
lijke Nuenense Kerken heel graag een 
aantal mensen bedanken. Allereerst de 
filiaalhouders van de vijf Nuenense su-
permarkten, die hun spontane mede-
werking en de nodige faciliteiten aan 

“Nuenenaren voor Nuenenaren: Zorg voor elkaar” onder dit motto vond 
wederom op initiatief van de gezamenlijke Nuenense Kerken de kerstactie 
plaats. Doel van de actie is: een aantal Nuenense alleenstaanden en gezin-
nen te verrassen met een goed verzorgd kerstpakket. Daarnaast is er ook 
aan mensen die in het afgelopen jaar een dierbare verloren hadden (of 
anderszins een moeilijk jaar hadden) een extra “kerst-lichtpuntje” aange-
boden. Het is ook dit jaar weer een zeer geslaagde activiteit geworden, mede 
dankzij u: het Nuenens winkelend publiek.

deze actie hebben gegeven. “Met name 
willen wij hier ook een Nuenense juwe-
lier bedanken voor een bijzondere bij-
drage ‘in natura‘  en de stichting Wel-
zijnszorg Eindhoven, die ons werk extra 
financieel heeft gesteund. Extra dank 
ook aan die mensen, die enkel een fi-
nanciële bijdrage hebben gegeven. Met 

dat geld  kon de organisatie aanvullende 
artikelen kopen. Dank aan al die vrijwil-
ligers (mannen en vrouwen): de artike-
len-inzamelaars, de chauffeurs die de 
ingezamelde artikelen uit de super-
markten ophaalden, de inpakker  en de 
bezorgers van de pakketten. Maar de 
grootste dank gaat uit naar u, het winke-
lend publiek. Dankzij uw gulle gaven 
hebben wij de pakketten goed kunnen 
vullen” aldus de organisatie.

Al met al was de kerstactie ook dit jaar 
een zeer geslaagde activiteit. Het is een 
actie die in Nuenen feitelijk niet meer 
weg te denken valt en die als erg sympa-
thiek wordt ervaren. 

De gezamenlijke Nuenense Kerken 
dankt iedereen hartelijk en wenst ieder-
een een voorspoedig en gezond 2013.

Kerstviering Crijnsschool
Voor dit jaar stond op de Crijns-
school een Kerstmusical gepland.
Rollen waren er voor de leerkrach-
ten. Ook de kinderen hadden alle-
maal een aandeel. Luid zongen zij de 
liedjes. Iedereen keek ademloos naar 
het verhaal over Serenade.
Ja, dat meisje was niet zo aardig voor 
anderen. Kerstfeeën namen haar 
mee naar het verleden, het heden en 
de toekomst.

Knikkende knieën kreeg Serenade 
van deze bezoekjes.  En ze besloot 

het roer om te gooien en voortaan te 
geven en te delen.  Rust was er daar-
na tijdens het Kerstdiner in alle groe-
pen.
Samen eten. Terwijl de lichtjes 
brandden. Fijn dat al die ouders lek-
kere hapjes hadden gemaakt… Dank 
jullie wel! En dat de kinderen daarbij 
mochten helpen.
Eerlijk waar, het was een Kerstfeest 
om nooit te vergeten.

Fijne Kerstdagen en een Gelukkig 
Nieuwjaar.

“Wie 
zingt

 kan niet mopperen”

15 jaar
1997 - 2012

Politieberichten
18-12-2012 Verdachten van inbraak in bedrijfspand aangehouden
Best - De politie hield dinsdagmorgen rond 04.00 uur op de Ekkersrijt twee verdachten aan 
van een inbraak, kort daarvoor gepleegd in een bedrijfspand aan de Hallenweg. Het gaat om 
een 31-jarige man uit Son en Breugel en een 44-jarige man uit Nuenen. De twee reden in een 
auto, die werd herkend aan de hand van camerabeelden. In het voertuig lag inbrekersgereed-
schap en een slagwapen. Daarnaast troffen de agenten goederen aan die vermoedelijk van 
diefstal afkomstig zijn. De inzittenden van de auto zijn daarop aangehouden en overgebracht 
naar het politiebureau. Hier zijn ze ingesloten voor verder onderzoek. Het voertuig, inclusief 
de aangetroffen goederen zijn eveneens in beslag genomen voor verder onderzoek.

19-12-2012 Prostitutie Controle Team voert controle uit
Het Prostitutie Controle Team (PCT) van Politie Brabant Zuid-Oost heeft dinsdag een regi-
onale controle uitgevoerd in de prostitutiebranche.
Resultaten
Bij de controle op zogenaamde "thuiswerkers/thuiswerkster" in de prostitutiebranche wer-
den drie vrouwen (2x in Eindhoven, 1x in Aalst/Waalre) gecontroleerd die prostitutiewerk-
zaamheden verrichtten zonder in het bezit te zijn van de benodigde vergunning. De gemeen-
te neemt eventueel verdere stappen.
In een sexinrichting in Eindhoven (met de benodigde vergunningen) werd een vrouw aange-
troffen van buiten de Europese Unie. Deze vrouw mag niet langer werkzaam zijn in de sexin-
richting.
In Helmond werd een man gecontroleerd die zonder de benodigde vergunningen een escort-
bureau wilde opstarten. Hij had reeds advertenties laten plaatsen in een regionaal weekblad. 
Het PCT heeft hiervan rapportage opgemaakt. Deze zal naar de gemeente verstuurd worden 
die eventuele verdere stappen onderneemt.
In een pand in Nuenen werden twee vrouwen, afkomstig uit de Oekraïne, aangetroffen die 
daar prostitutie werkzaamheden verrichten. De vrouwen zijn meegenomen naar het politie-
bureau voor een gesprek en later ondergebracht in een opvanginstelling. Ook de klanten van 
de vrouwen, die tijdens de actie aanwezig waren, hebben een verklaring afgelegd. Het PCT 
onderzoekt of de vrouwen slachtoffer zijn van mensenhandel.

20-12-2012 Waarschuwingsschoten gelost na achtervolging
Lieshout - Na een wilde en langdurige achtervolging in en rondom Eindhoven hield de poli-
tie donderdagmorgen rond 04.00 uur een inbreker aan. De achtervolging eindigde in een 
aanrijding met een politieauto. Bij die aanhouding zijn drie waarschuwingsschoten gelost.
Diefstal
Het begon om 02.05 uur toen een medewerker van een palletbedrijf aan de Gulberg in Nue-
nen meldde dat hij twee mannen op het terrein zag die vermoedelijk pallets aan het stelen 
waren. De politie spoedde zich ter plaatse en het lukte om één van de mannen aan te houden, 
een 34-jarige man uit Zaltbommel. Zijn maat ging er vandoor. In de omgeving bleek een be-
stelbusje te staan van de vermoedelijke inbrekers. De agenten besloten dit busje in de gaten 
te houden.
Achtervolging
Om 03.40 uur reed het busje plotseling weg en begon een achtervolging. Die achtervolging 
liep vanaf Nuenen in de richting van Geldrop, daarna in de richting van het centrum van 
Eindhoven. Via Eindhoven ging het via Nuenen richting Stiphout en uiteindelijk eindigde het 
op de De Stater in Lieshout. Daar is het busje tegen een politieauto aangereden en heeft het 
trottoirbanden geraakt. Hij belandde in de sloot en de bestuurder probeerde te vluchten.
Aanhouding
Nadat er waarschuwingsschoten waren gelost, gaf de man zich over. De verdachte, 34 jaar uit 
Zaltbommel, is overgebracht naar het politiebureau. Toen de verdachte ging rijden is hij op 
enkele agenten ingereden. Zij zijn niet gewond geraakt. Tijdens de achtervolging, waar onge-
veer tien politieauto's aan meededen, reed de man zeer roekeloos. Hij reed onder andere met 
hoge snelheden door de bebouwde kom. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart in 
verband met de inbraak en diefstal van de pallets en de aanrijding met de politieauto.

20-12-2012 Vrouw zeer ernstig gewond bij aanrijding
Lieshout - Bij een aanrijding op de Molenheide is woensdagavond rond 18.45 uur een 34-ja-
rige vrouw uit Lieshout zeer ernstig gewond geraakt.
De vrouw reed in haar personenauto over de Molenheide, komende vanuit de richting Lies-
hout. Door nog onbekende oorzaak kwam zij op de verkeerde weghelft terecht. Daar ont-
stond een frontale aanrijding met een combinatie van een busje en een paardentrailer. De 
34-jarige vrouw raakte bekneld in haar wagen en is door de brandweer bevrijd en daarna 
naar het ziekenhuis gebracht. Ze bleek zeer ernstig rugletsel te hebben. De 58-jarige bestuur-
der van het busje uit Helmond en zijn 22-jarige dochter zijn voor een controle naar het zie-
kenhuis gebracht. Zij konden later die avond weer naar huis. Het paard dat in de trailer stond 
is door een dierenarts behandeld. De politie doet nog nader onderzoek naar de exacte oor-
zaak van de aanrijding.

Veel belangstelling voor kersttocht basisschool  
De Nieuwe Linde

Hoewel regen de wandelaars constant 
vergezelde, genoot iedereen van tafere-
len uit het kerstverhaal. Menige oprit 
en garage waren omgetoverd tot een 
tijdelijk toneel waar leerlingen van De 
Nieuwe Linde acteerden en musiceer-
den. De tocht eindigde in de sfeervol 
aangeklede school met chocomelk en 
voor de ouders een heerlijke glühwein. 

Nieuwjaarsreceptie 
bij RKSV Nuenen
Op 1  januari 2013 is er weer de tra-
ditionele nieuwjaarsreceptie van de 
RKSV Nuenen.

Zoals gebruikelijk worden de jubilaris-
sen gehuldigd en wordt de GroenWit-
ter 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 belang-
stellenden zijn van harte uitgenodigd.

De kersttocht van basisschool De Nieuwe Linde in Nuenen trok donderdag-
avond 20 december veel belangstelling van de wijkbewoners. Terwijl de 
groepen kinderen en ouders, begeleid door de kerstgidsen, door de straten 
liepen, werd menig gordijn opengeschoven.

Nieuw plan van aanpak   
Sinti-beleid
Door Gerrit van Ginkel

Er zijn al diverse rapporten verschenen o.a. over de Sinti-huisvesting. Na 
een rondgang over de kampen constateerde burgemeester Maarten Houben 
dat er veel mis is en dat de noodzaak om de huisvesting te verbeteren met 
de dag groter wordt.
Het Mieke Sandershof in Gerwen gaat op den duur verdwijnen omdat het 
eenvoudig weg niet werkt op de manier waarop het nu is opgezet.

Maarten Houben noemde de on-
langs gerealiseerde locatie Pieter-
veld een voorbeeld hoe de gemeente 
de ontwikkeling in Sinti-huisvesting 
graag ziet. Door de vormgeving en 
door toezicht houdt de locatie een 
verzorgde indruk.
De vijfde locatie zal gebouwd wor-
den in Nuenen-West in  de loop van 
2013 zodat de bewoners in 2014 in 
hun nieuwe huizen kunnen.

Het voorgestelde plan van aanpak 
steunt op de peilers Wonen, Open-
bare orde, Onderwijs en Maatschap-
pij en werk.
Van groot belang is de samenwer-
king met een woningbouwvereni-
ging. De verwachting is dat op korte 
termijn afspraken gemaakt kunnen 
worden met een kandidaat om de 
uitdaging met de gemeente op te 
pakken.

Met dit plan van aanpak wil het Col-
lege van B&W ontwikkeling in gang 
zetten met de Sinti gemeenschap. 
De voortekenen van o.a. een con-
structief overleg met de woordvoer-
ders van de Sinti-gemeenschap, 
waarbij de Sinti de mogelijkheden 
aangeboden worden om te leven in 
hun eigen cultuur, voorspellen veel 
goeds.
Ook zal in 2015, als de illegale situa-
ties op de locaties zijn opgelost, 
handhaving plaats vinden volgens de 
normale gang van zaken, zoals over-
al in Nuenen, volgens burgemeester 
Maarten Houben. 

Regionaal 
arbeidsmarkt-
convenant Aan de slag
De afgelopen maand is de werkloos-
heid onrustbarend opgelopen. Veel be-
drijven ondervinden problemen met 
de orderportefeuille. Daarom hebben 
verschillende partijen uit het bedrijfs-
leven, overheid en kennisinstellingen 
in de Brainport-regio zich verbonden 
aan het door hen opgestelde program-
ma "Aan de Slag". Eind 2011 onderte-
kenden ze een regionaal arbeidsmarkt-
convenant waarin wordt ingezet op 
het versterken van de arbeidsmarkt in 
onze regio.
Het programma ‘Aan de slag’ betekent 
op korte termijn de uitvoering van een 
aantal projecten zoals ‘werk naar werk’ 
de werkcheque, ‘leren verankerd in de 
wijk’, een stage- en praktijkoffensief en 
de vacaturecafés MKB. Op langere ter-
mijn gaat de aandacht uit naar perso-

neel en scholing, de onderkant van de 
arbeidsmarkt en techniekonderwijs. 
Onder regie van het Samenwerkings-
verband Regio Eindhoven (SRE) is in 

het programma Aan de slag een pro-
jectenportefeuille door overheden, on-
derwijs en ondernemers opgesteld met 
een budget van € 3 mln.



LINDEBLAADJES

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

WIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAg

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

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

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

 

Osteopathie 
Mark Meulenbroeks

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

5691 DT Nuenen

Tel: 06 - 58 96 12 31
osteopathiemeulenbroeks@gmail.com

www.osteopathiemeulenbroeks.nl
c L E A N  S E R v I c E 
NuENEN. - Gevelrei-
niging - Voegwerken - 
Schoorsteenrenovatie - 
Impregnering. Vrijblijven-
de offerte 06-23703691/ 
040-2832957.

Vacaturebank vrijwilligers Week 52

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) za 16.30-20.00 u.
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook in weekend diverse tijden (in overleg)
 Pianist voor begeleiding op donderdag van 9.45-12.00 u (even weken) + in overleg diverse mogelijkheden
 Vrijw. voor creatieve workshops (start 2013) vr. 09.30-12.00 u.
 Vrijw. voor ontspanningsmiddag za 1x per maand of Ontspanningsavond (wo) za 13.30-16.30 wo18.30- 22.00
 Vrijw. voor het klaar maken van hapjes/snacks in de keuken di 16.00-19.00 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) Pianist wijkkoor  donderdag 10.30-11.30 u.
 Vrijw. voor de Gasterij (tijdens lunch, diner, bridgeavonden en evt. bij feesten). di+vr. 16.30-19.30 u. en
 Affiniteit met ouderen do 19.30-22.30 u.(urgent)
————————————————————————————————————————————————————————————— 
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. 1/2 dag/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
Wij wensen u een voorspoedig 2013!

INStItuut ZILvER-
ScHooN  al ruim 25 
jaar het vertrouwde adres 
voor al uw gezichts- 
voetverzorgings behan-
delingen en  speciaal 
behandelingen. Het zil-
verschoon  Team wenst u 
een  StRALEND 2013 
toe, met veel Licht, Lief-
de, Gezondheid en Ge-
luk! INStItuut ZIL-
vERScHooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 
Gesloten t/m  2 januari.

oneMen
can make a difference

 oneMen4
 Wemove

OneMen steunt pioniers die zich inzetten voor anderen die het nodig hebben.
Start je eigen actie en meld je aan op www.move4onemen.org
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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:
     

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  

Zondag in dec.  09.00 uur  Wandelen met WSV Lissevoort, ingang tennisterreinen www.wsvnuenen.dse.nl 

Zondag in jan. 09.00 uur  Wandelen met WSV Parkeerplaats vijver gemeentehuis www.wsvnuenen.dse.nl 

27 dec 14.00 uur Kienen   Gasterij van de Jo van Dijkhof  

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

30 dec 10.00 uur Ds. Hans Bouma, poëzie – Paul Weijmans, piano De Regeboogkerk, Sportlaan Nuenen www.pgn-nuenen.nl 

2 jan 19.00-21.30 uur Nieuwjaarsreceptie Gemeente Nuenen met    

   concert van Brassband De Vooruitgang Het Klooster www.nuenen.nl 

5 jan 11.00-13.00 uur Inschrijfochtend SeniorWeb Nuenen Bibliotheek Nuenen www.seniorwebnuenen.nl 

6 jan volgt 50 jarig priesterjubileum van pastor Freek Groot   

  14.00 uur Prinsenreceptie CV De Dwèrsklippels Het Klooster www.dwersklippels.nl 

8 jan 10.00 uur Nieuwjaarsinloop Dorpshuis KBO Lieshout www.kbolieshout.nl 

10 jan 19.30 uur Blaaskapellenfestival De Koppel Nederwetten  

  20.15 uur Bloed Link, Emmelie Zipson Het Klooster www.hetklooster.org

Een vechter vanaf het begin
een doorzetter tot het einde.

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,  
hebben wij afscheid moeten nemen van

Piet de Louw
Nuenen, 12 april 1936                              Nuenen, 21 december 2012

weduwnaar van 

Sjaan de Louw-Bastiaans
vriend van 

Joke Ploegmakers-Renders
vader, schoonvader en opa van

Ans en Willy
Lieke en Kevin

Karlijn

Marja, Lou †
Iris en Fabian

Fleur

Benny en Bibian
Koen
Nick

Hans en Nicole
Denise 
Chanty

Langlaar 8
5674 SK Gerwen

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op 2e Kerstdag 
tussen 14.00 en 15.00 uur in zorgcentrum De Akkers, kamer 137, 
Margot Begemannstraat 9 te Nuenen. 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 
28 december om 13.00 uur in de St. Clemenskerk te Gerwen, 
waarna we hem naar zijn laatste rustplaats begeleiden, bij ons mam, 
op het parochiekerkhof. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 29 december, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, muzikale omlijsting, 
voorganger pastor J.Vossenaar.
Zondag 30 december, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.
Zondag 30 december, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor J.Vossenaar.
Nieuwjaarsdag 1 januari, 11.00 uur: 
Eucharistieviering, parochiekoor, voor-
gangers alle pastores.

Misintenties
Zaterdag 29 december 18.30 uur: geen 
intentie.
Zondag 30 december 09.30 uur: Jan 
Muscus (vanwege verjaardag).
Zondag 30 december 11.00 uur: Carel 
van den Brekel; Johan Schrauwen; 
Paul Perrée; Mia van den Akker-de 
Rooij; Rob van den Akker; Suzanne 
Raijmakers-van den Akker.
Dinsdag 1 januari 11.00 uur: Louis van 
Tuijl (vanwege sterfdag).

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Marietje 
van Rooij-van de Kam, Pieter Dekkers-
traat 106 en Jan Kobessen, Margot Bege-
manstraat 43. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 30 december is een zondag na 
de feestdagen. Deze dienst krijgt een 
wat andere invulling dan een normale 
dienst. Als gast komt ds. Hans Bouma. 
Hij is theoloog, dichter en publicist. 
Samen met pianist Paul Weijmans zal 
hij een collage presenteren over de bij-
belse sleutelwoorden Geloof, Hoop en 
Liefde.
Er is deze zondag geen kinderneven-
dienst!. De collecte is bestemd voor 
Vluchtelingen in de Knel.
In het Open Huis bent u elke donder-
dagmorgen welkom van 10.00-12.00 
uur. U kunt gewoon binnenlopen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 30 december 9.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties: 
Wim en Riek Hoeks; Vader en Moeder 
Lie.

Maandag 31 december 2012, 19.00 
uur: Oecumenische gebedsviering in 
Kerkelijk Centrum De Regenboog.
Dinsdag 1 januari 2013, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, alleen in Nuenen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 30 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering, voorganger pastor 
S.Kuijpers.

Misintenties: 
Piet de Louw.

Maandag 31 december 2012, 19.00 
uur: Oecumenische gebedsdienst in 
Kerkelijk Centrum De Regenboog.
Dinsdag 1 januari 2013, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, alleen in Nuenen.

Mededeling
In onze parochie is afgelopen week 
overleden de heer Piet de Louw in de 
leeftijd van 76 jaar. De uitvaart is op 
vrijdag 28 december.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 27 december: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis. Vrijdag 28 
december: 18.30 uur Heilige Mis. Za-
terdag 29 december: 08.30 uur Heilige 
Mis. Zondag 30 december: zondag 
onder het octaaf van Kerstmis, 10.30 
uur Hoogmis. Maandag 31 december: 
17.00 uur Heilige Mis, daarna Lof met 
Te Deum. Dinsdag 1 januari: octaaf-
dag van Kerstmis, Besnijdenis van de 
Heer, 10.30 uur Veni Creator Hoog-
mis. Woensdag 2 januari: Feest van de 
Heilige Naam van Jezus, 07.15 uur 
Heilige Mis.

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

Nieuwe tarieven     
Hermes per 1 januari 2013 
Op 1 januari 2013 wijzigen enkele tarieven van de Hermes bussen in  
de regio Eindhoven.

De nieuwe tarieven zien er als volgt uit:
Ritkaart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  3,50
Basistarief OV-chipkaart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  0,86
Kilometertarief OV-chipkaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  0,137
Dalkorting Brabant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  10,90
Jeugdmaandabonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  81,70

Voor meer informatie over de tarieven in 2013 zie www.hermes.nl.

Nieuwe dienstregeling Hermes bussen

Regio Eindhoven - Aalst-Waalre - Veld-
hoven
•	 Lijn	 7	 Eindhoven	 -	 Aalst	 -	Waalre	 -	

Veldhoven. Lijn 7 rijdt vanuit Aalst 
door naar Waalre en Veldhoven 
MMC. Vanaf Veldhoven MMC rijden 
de bussen als lijn 103 naar Veldhoven 
Centrum, Eindhoven Airport, Woen-
sel en Eindhoven Station. 

•	 Lijn	17	Eindhoven	-	Aalst
•	 Lijn	17	rijdt	niet	meer	tussen	Aalst	en	

Waalre, daar rijdt lijn 7. 
•	 Lijn	103	Eindhoven	Station	-	Woensel	

- Airport - Veldhoven MMC 
•	 Lijn	 103	 rijdt	 richting	Veldhoven	 via	

Kempenbaan, De Run 6100 (ASML) 
en De Run 6200. Vanaf Veldhoven 
MMC rijden de bussen als lijn 7 door 
naar Waalre en Aalst.

Regio Eindhoven - De Hurk - Veldhoven
•	 Lijn	14	Eindhoven	Station	-	De	Hurk.	

Op 6 januari wijzigt de dienstregeling van de Hermes bussen in de regio Eind-
hoven. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen treft u hieronder aan.

Lijn 14 rijdt niet meer naar Gender-
beemd (Genderbeemd blijft bereik-
baar met lijn 15; tevens stopt lijn 174 
tussen Veldhoven ASML en Eindho-
ven Station op alle halten). In plaats 
daarvan rijdt lijn 14 op maandag t/m 
vrijdag overdag naar De Hurk (in 
plaats van de huidige lijn 16). In de 
avonduren en op zaterdag en zondag 
de gehele dag rijdt lijn 116 naar De 
Hurk.

•	 Lijn	16	Eindhoven	Station	-	Veldho-
ven Platanenlaan. Lijn 16 rijdt alleen 
nog op maandag t/m vrijdag overdag 
en begint dan bij de halte Veldhoven 
Platanenlaan. Via Heerbaan - Het 
Struweel - Het Lover, Heemweg / 
Centrum - Kruisstraat-Noord Bra-
bantlaan gaat lijn 16 dan naar stati-
on Eindhoven. In de avonduren en 
op zaterdag en zondag de gehele dag 
rijdt lijn 116 naar Veldhoven Plata-
nenlaan (via De Hurk).

•	 Lijn	 116	 Eindhoven	 Station	 -	 De	
Hurk - Veldhoven Platanenlaan. De-
ze lijn rijdt in de avonduren en op 
zaterdag en zondag de gehele dag. 
Lijn 116 rijdt zowel naar De Hurk 
(op werkdagen overdag rijdt daar 
lijn 14) als naar Veldhoven Plata-
nenlaan (op werkdagen overdag 
rijdt daar lijn 16). 

•	 Lijn	18	Eindhoven	Station	-	Veldho-
ven Heikant. Lijn 18 krijgt een 
nieuw eindpunt Veldhoven, De 
Dom/Berg. Lijnen 16/116 stoppen 
bij de halte Veldhoven Platanenlaan.

Extra ritten op diverse lijnen
•	 Lijn	 3	 Eindhoven	 Station	 -	 Blixem-

bosch West. De laatste rit vanaf Eind-
hoven Station vertrekt om 0.09 uur, 
gelijktijdig met de laatste ritten op an-
dere lijnen. 

•	 Lijn	121	Uden	-	Gemert	-	Eindhoven	
Station. De rit vertrek Uden 23.02 uur 
rijdt op zondag t/m vrijdag door naar 
Eindhoven Station.

•	 Lijn	122	Eindhoven	Station	-	Gemert	
Oost. De laatste rit vertrekt dagelijks 
om 0.09 uur vanaf het station.

Overige wijzigingen
•	 Lijn	 20	Helmond	 Station	 -	 Asten	 -	

Someren - Eindhoven Station. De 
ritten Asten vertrek 7.04 uur en 7.34 
uur rijden vanuit Mierlo via de Bran-
devoortsedreef en de A270 naar 
Eindhoven onder lijnnummer 20. 

•	 Lijn	122	Gemert	Oost	-	Eindhoven.	
Vanaf Gerwen tot Beek en Donk 
stopt lijn 122 in de avonduren (en op 
zondag de gehele dag) bij alle halten 
van lijn 21.

•	 Lijn	 174	 Eindhoven	 Station	 -	Veld-
hoven - Bergeijk. Op het traject 
Eindhoven Busstation - Veldhoven 
ASML stopt lijn 174 op alle aan deze 
route gelegen haltes (dit omdat lijn 
14 hier niet meer rijdt). 

•	 Lijn	177	Veldhoven	-	Valkenswaard.	
Lijn 177 rijdt alleen nog op maandag 
t/m vrijdag, in de ochtend- en mid-
dagspits.

•	 Lijn	407	Eindhoven	Station	 -	HTC.	
Lijn 407 rijdt niet meer tussen 10.00 
en 15.30 uur, dit vanwege de geringe 
vraag.

• Buurtbus lijn 458 Someren - Heeze 
en buurtbuslijn 459 Someren - 
Weert. De lijnen 458 en 459 worden 
gecombineerd tot één lijn 458 
Weert - Someren - Maarheeze - 
Heeze.

Nieuw! Buurtbus 461 Beek en Donk - 
Lieshout - Helmond Ziekenhuis. 
Een nieuwe buurtbuslijn in de gemeente 
Laarbeek. Deze rijdt op maandag t/m vrij-
dag van Beek en Donk naar Mariahout, 
Lieshout, Aarle Rixtel en Helmond Zie-
kenhuis.



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

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie 

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

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

Doe-het-zelf
Winkel

Praktische kasten
geheel naar uw wens gemaakt

Wij zijn
31 december en 

1 januari gesloten

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

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

Hotel • Brasserie • Zalen

Activiteitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

Maandag 31 december 
Sylvesterparty (op reservering)

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

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

Vrijdag 18 januari
60’s & 70’s Live on stage
Een optreden van Get Back 2 is een ontmoeting 
met vier gepassioneerde muzikanten. 
Met speels gemak laten zij de muziek van the 
sixties and seventies opnieuw beleven.
 

Entrée Gratis
Aanvang 20:30 uur

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Maak kennis met deze intensieve vorm van yoga en je zult 

merken dat yoga je naast conditie, kracht en flexibiliteit op 

te bouwen ook helpt om je meer ontspannen te voelen.

Kijk op de website voor meer informatie of neem contact 

op voor een gratis proefles

Sivananda yoga in het Klooster 

www.lemontree-yoga.nl
info@lemontree-yoga.nl

Nuenen neemt door het glasvezelnetwerk een bijzondere positie in voor wat 
betreft de mogelijkheden om door verder te ontwikkelen dienstverlening, in-
woners en dienstenaanbieders bij elkaar te brengen.  Op dit moment wordt er 
met enthousiasme aan gewerkt om het aantal glasvezeldiensten uit te breiden.

De Coöperatie OnsNet Nuenen komt graag in contact met een ervaren secreta-
resse/administratief medewerkster, die bereid is om enkele uren per week het 
bestuur en de ledenraad behulpzaam te zijn bij de uitvoering van secretariaats-
werkzaamheden. Deze bestaan onder andere uit het bijhouden van notulen van 
vergaderingen, archivering van correspondentie, lichte administratieve hande-
lingen en facilitaire ondersteuning bij ledenbijeenkomsten e.d.

Er wordt conform de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersregeling een vergoeding 
betaald van max. € 1500 per jaar.

Zie voor informatie over de ConNuenen: www.connuenen.nl

Aan belangstellenden wordt gevraagd schriftelijk te reageren bij de voorzitter 
van het bestuur, Postbus 257, 5670 AG Nuenen

Bestuur en Ledenraad Coöperatie OnsNet Nuenen U.A.
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

NIEUWE
Full Colour Prijzen Printen

A4 € 1,00
A4 CANVAS € 15,00

(210 x 297 mm)

A3 € 2,00
A3 CANVAS € 30,00

(297 x 420 mm)

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

(420 x 594 mm)

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

(594 x 840 mm)

Als kado een canvas 
print opgespannen 

op een lijst? 

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

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

Rond de Linde op internet:
 www.ronddelinde.nl 
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