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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

Wij bewijzen u het tegendeel!
Geopend woensdag t/m zaterdag

van 9.30 tot 17.00 uur of 
op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Raod van 
Zatterdag bouwt 
voor één dag

Prinsenreceptie 
CV de Narre-Kappen

IJspret 
in 
Nuenen
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GLASZETTER

Al meer dan 35 jaar
u vertrouwd adres voor

alles op het gebied van glas.
 

Renovatie • Nieuwbouw
Herstel • Spiegels • Decoratie

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

info@glasbedrijfsmits.nl
www.glasbedrijfsmits.nl

INVAKWERK     GLASWERK

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

bij jou om de hoek!

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

www.carpro.nl

Is uw
auto al

pekelvrij?

Maarten J. Houben geïnstalleerd 
als burgemeester van Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens en bijzondere raadsvergadering op 2 februari jl. in de raadszaal van 
Het Klooster is Maarten Houben als burgemeester geïnstalleerd door  de 
Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant, prof. dr. 
W.B.H.J. van de Donk.
De Commissaris omschreef Maarten 
Houben als iemand die veel van de 
wereld heeft gezien en die een per-
soonlijke groei doormaakt. Nuenen 
kan in ruime mate gebruik gaan ma-
ken van de kwaliteiten van deze man 
met een echt Brabants gevoel.
Chris Eeuwhorst, de waarnemend 
voorzitter van de gemeenteraad me-
moreerde aan de zoekopdracht van 
het schaap met de vijf poten. Dat was 
niet gevonden omdat je er toch niet 
mee vooruit komt. Eeuwhorst zag wel 
dwèrse kwaliteiten in Houben doordat 
hij zich rokend het laten fotograferen 
naast een bord met ’verboden te ro-
ken’.  
De Somerense burgemeester Veltman, 
die voorzitter is van de Burgemees-
terskring Zuid-Oost, voorzag dat 
Houben een switch gemaakt had van 
het politieke vlak naar het bestuurlij-
ke. Hij gaf verder nog een advies mee: 
”Een burgemeester heeft geen macht 
maar gezag en blijf vooral je zelf”.
Maarten Houben zei in zijn inaugure-
le rede dat de gemeenteraad van hem 
respect kon verwachten en dat we ver-
der gaan met de ontwikkeling van de 
gemeente. De begroting wijst op risi-
co’s maar er zijn ook kansen.
Hij noemde drie speerpunten waar-
voor hij zich sterk zou maken: Een ac-
tief verenigingsleven, de jeugd die 
hard nodig is en het gevoel van veilig-
heid voor iedereen.
U zult mij vaak en veel zien en u mag 
van mij een daadkrachtige en slag-

vaardige houding verwachten. Ik zal 
vooral dienstbaar zijn en ijveren voor 
het dorpse karakter in ons hart en de 
stad binnen handbereik.
Onder de genodigden bevonden zich 
enkele prominente CDA corifeën zo-
als Gerrit Braks en Elly Blanksma.
Een afvaardiging van de Nuenense gil-
den bracht na afloop van de bijzonde-
re raadsvergadering en voor de 
aanvang van een zeer drukke receptie, 
een vendelhulde aan de nieuwe burge-
meester. Burgemeester Maarten J. Houben legt de ambtseed af.

Nuenen geniet van het ijs
Door Elwien Bibbe

Zaterdagmorgen om 10.30 uur, precies 2 dagen na zijn installatie, verricht-
te de nieuwe eerste burger van Nuenen zijn eerste officiële handeling: de 
opening van de ijsbaan bij Molen de Roosdonck. Geheel naar Nuenense 
traditie. 

In de loop van de dag werd het druk-
ker en drukker. Steeds meer mensen 
wisten de ijsbaan te vinden. Duizen-
den schaatsers draaiden hun rondjes 
op deze bijzonder mooie zonnige win-
terdag en velen kwamen weer op 
krachten in de koek-en-zopie. Prins 
Crehansa en zijn adjudanten Vermaak 
en Vertier lieten zich op zondag ook 
nog even op de ijsbaan zien. En zorg-
den alvast voor een mooi carnavals-
tintje. De carnavalsprins liet zich 
geduldig trekken op een sleetje! 

Bijzonder aan dit initiatief is dat ieder-
een belangeloos meewerkt, de entree 
gratis is en de opbrengst van de koek-
en-zopie helemaal ten goede komt aan 
een goed doel. De ijsbaan is open tus-
sen 10.00 en 22.00 uur. De weersvoor-
spellingen zijn goed. Voorlopig kan er 
volop geschaatst worden.

Voor de derde keer op rij kan Nuenen 
c.a. genieten van dit mooie initiatief 
van de Nuenense oud-prinsen. Al we-
ken stonden ijsmeester Paul Coolen, 
Fons Linders en vele anderen in de 
startblokken in afwachting van de 
vorst. En net zoals tijdens de twee vo-
rige edities, moest er eerst flink 
sneeuw worden geruimd, voordat er 
geschaatst kon worden. Er is hard, 
heel hard gewerkt, maar iedereen kan 
trots zijn op het resultaat. Ook dit jaar 
ligt er een geweldig fraaie ijsbaan in 
een schitterend winterlandschap. 

Vincent Raessens met een schuine blik 
naar Houben, merkte op dat de ver-
gunning van de gemeente voor de ijs-
baan nu voor het eerst in de historie 
binnen is, voordat het evenement 
plaatsvindt. En of dat iets met hem te 
maken had. Andere jaren was het bij-
na zomer! Maar ook de nieuwe burge-
meester bleek wel van een grap te 
houden. Maarten Houben gaf toe nog 
weinig ervaring te hebben met de 

schaar op deze manier. De meeste 
mensen komen bij de kapper nog wel 
eens een schaar tegen. Maar ook daar 
had hij weinig ervaring mee. Gelach 
alom. Houben hield het kort. Prees de 
samenwerking tussen bedrijfsleven, 
vrijwilligers en de brandweer. En dat 
de ijsbaan tot stand is gekomen zon-
der dat er eerst een paar ton gemeen-
tesubsidie in hoeft. Een inkoppertje 
voor Raessens: “Dat doen we dan vol-
gend jaar anders, denk ik.”

De opening verliep in een zeer ont-
spannen sfeer en na het doorknippen 
van het lint begonnen de leden van 
Tourclub Nuenen met het eerste offi-
ciële rondje. Er was helaas geen slee 
voor deze burgemeester zonder 
schaatsen en ook de ambtsketting ont-
brak, maar wel had hij zijn vriendin 
Willemien meegenomen op deze kou-
de wintermorgen. Het was -10°C. 
Druk was het zo vroeg nog niet. Dus 
volop ruimte voor de Nuenense tour-
renners op noren. 

Maarten Houben verrichtte zijn eerste officiële opening als burgemeester van Nuenen.

Nominatie 
“De leukste klas”
Groep 6/7 van BS. Insp. J. Crijns is 
genomineerd door Seminarium 
Orthopedagogiek Maastricht. Deze 
groep behoort volgens Seminarium 
Orthopedagogiek Maastricht tot de 
top 25 van leukste klassen.

Groep 6/7 is dit schooljaar – net als 
groep 5 - gestart met de projectme-
thode alles-in-1 en maken o.l.v. de 
leerkrachten vaak gebruik van coöpe-
ratieve werkvormen om de leerstof 
onder de knie te krijgen en elkaar op 
allerlei gebieden aan te vullen.
Binnenkort wordt de groep bezocht 
door de vakkundige jury, want ze zijn 
nog volop in de race voor de wedstrijd 
van “De leukste klas”. 

Ierse muziek op 
Weverkeshof
Op 12 februari a.s., de tweede zon-
dag van deze maand, klinkt er weer 
Ierse muziek op Dorpsboerderij 
Weverkeshof. De kachel zal flink 
opgestookt worden en ook de 
muziek zal zorgen voor de nodige 
warmte.
 
Omdat een groot aantal muzikanten 
naar een Iers weekend elders is, zullen 
er minder tunes klinken, maar zal er 
des te meer gezongen worden.  
Aanvang tussen één en half twee en 
het duurt tot vijf uur. 



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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Nuenen c.a. bekend aanvragen om omgevingsvergunning te hebben 
ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 01/02/2012 N-HZ-2012-0021 Boschhoeve 13 Plaatsen dakkapel aan  
    achterzijde woning 
 
Regulier 02/02/2012 N-HZ-2012-0022 Bilderdijkstraat 11 Plaatsen dakopbouw 

Regulier 03/02/2012 N-HZ-2012-0023 Berg 17 A Oprichten dakterras 

Regulier 03/02/2012 N-HZ-2012-0024 Berg 17 D Oprichten dakterras 
 

Deze aanvragen liggen ter inzage bij de balie Wonen en Openbare 
ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend.

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	 de	 Stuurgroep	 Afscheid	 Burgemeester	 Ligtvoet	 van	 de	 ge-

meente Nuenen zijn vergunning en ontheffing verleend voor het 
organiseren van een vendelgroet op donderdag 2 februari jl. t.g.v. 
de installatie van burgemeester Houben ter hoogte van Het Kloos-
ter (verzenddatum 26 januari 2012);

•	 aan	Stichting	Oud	Prinsen	Goede	Doelen	is	een	evenementenver-
gunning verleend voor het exploiteren van een schaatsbaan in de 
periode vanaf heden tot 1 maart 2012 op het terrein van de heer 
F.	Linders,	aan	de	Broekdijk/Gerwenseweg	(verzenddatum	2	fe-
bruari 2012);

•	 aan	Tourclub	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	voor	het	organi-
seren van de toertocht “ Dak van Brabant” op zondag 12 febru-
ari 2012 in het buitengebied van Nuenen (verzenddatum 3 febru-
ari 2012);

•	 aan	dinercafé	Zinn	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	voor	het	
organiseren van carnavalsactiviteiten in de tent aan de achterzijde 
van de horeca-inrichting aan Park 61 op 5 februari 2012 en van 17 
tot en met 21 februari 2012 (verzenddatum 3 februari 2012);

•	 aan	 Carnavalsvereniging	 “de	 Dwersklippels”	 zijn	 toestemming,	
vergunningen en ontheffingen verleend voor het organiseren van 
de diverse carnavalsactiviteiten, zoals optocht, tienertent, klip-
pelverbranding etc. in de periode van 17 tot en met 21 februari 
2012 (verzenddatum 7 februari 2012).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

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

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

Nuenen, 9 februari 2012

PUBLICATIE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 januari 2012 
voornemens zijn om een omgevingsvergunning in gevolge de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen aan:
•	 Gemeentewerf,	voor	het	oprichten	van	activiteiten	op	het	gebied	

van op- en overslag van afvalstoffen en schone grond afkomstig 
van werken binnen de gemeente Nuenen c.a., gelegen aan Pastoor-
mast 1 te Nuenen.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 10 febru-
ari 2012 tot 23 maart 2012. U kunt deze inzien bij het gemeentehuis 
Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn 
elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 
14.30 uur tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stuk-
ken dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer 
A. Vodegel, SRE Milieudienst: (040) 259 46 27.

Binnen de hierboven genoemde termijn kan schriftelijk of mondeling 
zienswijze worden ingediend. De schriftelijke zienswijze moet worden 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nuenen, 
p/a Postbus 726, 5700 AS  Helmond.

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

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

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

COLLECTE
In de week van 13 t/m 18 februari 2012 wordt gecollecteerd door 
Stichting Jantje Beton.

FIETSEN OP HET TROTTOIR
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 7 en 8 extra toe op het thema 
fietsen op het trottoir. Op de naleving van andere regels wordt uiter-
aard ook toegezien. 

Fietsers moeten gebruik maken van de verplichte fietspaden. Wanneer 
een verplicht fietspad ontbreekt moeten zij de rijbaan gebruiken. Fiet-
sen op het trottoir of in voetgangerszones zoals het Park en het Park-
hof is niet toegestaan, omdat dit tot gevaarlijke situaties voor het 
winkelende publiek kan leiden. Voetgangerszones herkent u aan de ter 
plaatse aanwezige verkeersborden. 

Als u toch fietst op het trottoir riskeert u een boete van € 45. Daar-
naast riskeert u, als u met de bromfiets op het trottoir rijdt, een 
boete van € 80.

De regels zijn terug te vinden in het RVV. De BOA’s zijn bevoegd om 
fietsen op het trottoir te bekeuren.  Als u vragen heeft over dit artikel 
dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Veendrick op het num-
mer (040) 2631 544. Voor meldingen kunt u contact opnemen met 
het meldpunt van de gemeente Nuenen: (040) 2631 699.

BEVOLKINGSONDERZOEK  
BORSTKANKER NUENEN
Op 20 februari 2012 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevol-
kingsonderzoek borstkanker voor vrouwen uit Nuenen.
Voor dit onderzoek worden vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar 
uitgenodigd. Door het onderzoek kan borstkanker in een vroeg sta-
dium worden ontdekt. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien 
is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Het borstonderzoek vindt plaats van 20 februari t/m eind april 2012 
in een mobiel onderzoekscentrum. Het onderzoekscentrum staat tot 
en met 9 maart op het Bomanshof 6 in Eindhoven. Het onderzoeks-
centrum	staat	vanaf	15	maart	op	een	vaste	locatie	aan	het	Larixplein	
5, 5616 VB in Eindhoven.

Voor meer informatie kijk op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Vanaf 1 april alleen betalen met pin.

BETALEN MET PIN BIJ MILIEUSTRAAT
Sinds 1 januari kunt u bij de Milieustraat pinnen. Pinnen is gemak-
kelijk voor u, maar ook voor de medewerkers van de Milieustraat.

Met ingang van 1 april 2012 kunt u bij de Milieustraat alleen nog per 
pin	betalen.	Contant	betalen	is	dan	niet	meer	mogelijk.

DOE MEE!       
EN        
ZEG OOK       
MET CARNAVAL NEE! 
Carnaval, de tijd van feest, leut en plezier. Een feest waar jong en oud 
naar uitkijkt en aan deelneemt. Ook een tijd waarin de alcohol rijke-
lijk vloeit. Met carnaval is het belangrijk dat ouders en verstrekkers 
van alcohol consequent zijn en kinderen onder de 16 geen alcohol 
laten drinken. Uit onderzoek blijkt immers, dat er dan vaak geen weg 
meer terug is: ze zijn de bekende drempel over en voelen zich gesterkt 
door die toestemming voor die ene keer.

‘Laat je niet flessen!’
Vanuit	het	regionale	alcoholproject	‘Laat	je	niet	flessen!’	werken	de	
21 gemeenten en andere partners actief samen om via voorlichting, 
maar ook regelgeving en handhaving actief samen om te voorkomen 
dat jongeren onder 16 gaan drinken en het daarna beperken tot rede-
lijke proporties. Algemeen bekend is dat alcohol schadelijk is, maar 
dat het voor jongeren in de groei veel schadelijker is dan voor volwas-
senen, is nog niet zo bekend. 

Waarom geen alcohol onder de 16?
Lange	tijd	werd	gedacht,	dat	de	hersenen	rond	het	vierde	tot	zesde	
levensjaar wel zo'n beetje uitgegroeid zouden zijn. Nog niet zo lang is 
echter bekend, dat de hersenen zich blijven ontwikkelen tot ongeveer 
het 24e levensjaar. 

Vooral rond de puberteit kan alcohol de ontwikkeling van het logisch 
denken en de sociale vaardigheden verstoren. Tijdens de puberteit 
neemt het aantal verbindingen tussen de hersencellen toe, alcohol 
verstoort de groei van het aantal verbindingen. Dat kan blijvende in-
vloed hebben op het gedrag en karakter van het kind. Een tiener kan 
bijvoorbeeld moeilijker weerstand bieden aan de neiging om iets te 
doen wat schadelijk is voor zichzelf of anderen (verminderde impuls-
controle). Het vergroot de kans op ongelukken, vandalisme, vechtpar-
tijen en onveilig vrijen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met 
mw. Maartje Stokkermans van het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven,	projectleider	‘Laat	je	niet	flessen!’,	telefonisch	bereikbaar	
op nummer (040) 259 25 35 of per e-mail m.stokkermans@sre.nl

AFVAL AANBIEDEN TIJDENS VORST
Tijdens de vorstperiode kan het voorkomen dat het afval in uw con-
tainer vastvriest. Als u uw container bij vorst aanbiedt loopt u de kans 
dat er niets of nauwelijks iets uitvalt, terwijl uw container wel geregis-
treerd wordt en u hier dus het volledige tarief voor betaalt. U bent er 
zelf verantwoordelijk voor dat de container volledig wordt leegge-
maakt. Indien dit niet het geval is wordt er niet nagereden door onze 
afvalinzamelaar. 
Om ook bij vorst uw container te kunnen legen, willen wij u graag de 
volgende adviezen geven:
•	 Leg	een	paar	proppen	krantenpapier	op	de	bodem	van	de	container.
•	 Gebruik	geen	papieren	vuilniszakken.
•	 Zet	de	containers	één	nacht	voor	de	ophaaldag	ergens	binnen,	zodat	

de inhoud kan ontdooien.
•	 Plaats	tussen	de	deksel	en	de	containers	een	stokje	om	het	dicht-

vriezen van de deksel te voorkomen.
•	 Is	de	mogelijkheid	om	de	container	ontdooid	aan	te	bieden	niet	

aanwezig,	verzamel	dan	uw	GFT-afval	zolang	in	huisvuilzakken.	U	
kunt	 dit	 afval	 (zonder	 de	 zak)	 dan	 op	 de	 ophaaldag	 in	 de	 GFT-
container doen.

•	 Stamp	het	afval	niet	aan.
•	 Steek,	wanneer	u	de	container	aanbiedt,	het	afval	langs	de	wanden	

los met schop of stok.

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

AFSCHEID BURGEMEESTER LIGTVOET

Ons afscheid van de gemeenschap van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en het Eeneind is een grandioos feest geworden. We zijn diep 
getroffen door de warme woorden die werden gesproken tijdens de tournee in de dorpen en tijdens de bijzondere raadsvergadering in 
Het Klooster. De benoeming tot ereburger was een grote verrassing. De presentaties van de verenigingen tijdens de bijeenkomsten, 
maakten nog eens duidelijk hoe actief ons dorp is in muziek, toneel, gilde-tradities, sport en vooral op welk hoog niveau de leden bezig 
zijn met hun activiteiten. We zijn erg blij met het cadeau van de Nuenense gemeenschap dat bestaat uit een schilderij van twaalf panelen, 
gemaakt door zes Nuenense kunstenaressen en uitbeeldend voor de dorpen kenmerkende objecten en landschappen. De afscheidsre-
ceptie bracht zeer velen naar Het Klooster. De ontvangen bijdragen voor het goede doel stellen ons in staat om aan drie door ons geko-
zen, voor geheel Nuenen belangrijke instellingen, een bedrag van elk  € 800 te geven. We kozen: Speeltuin De Kievit, Stichting Leergeld 
Nuenen en Dorpsboerderij Weverkeshof.

Hartelijk dank voor het fantastische afscheid van het burgemeestersambt in Nuenen, alle fijne woorden, bijdragen voor het goede doel, 
attenties, brieven, kaartjes of zomaar een ferme handdruk.

WILLEM LIGTVOET, BURGEMEESTER VAN NUENEN C.A. 2001-2012
JOAN LIGTVOET



  

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

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

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 10 eN 11 feb.: 

Soepgroenten, speciaal, 250 gr. .......1.25
Wokgroenten, speciaal, 500 gr. ..........1.25
champignons, per bakje ..........................0.69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 13 februari:

Zuurkool uit ‘t vat, 1/2 kilo ...................0.69
DiNSDag 14 februari:

Spinazie gewassen, per zak ...............1.49
WOeNSDag 15 februari:

rodekool, panklaar, hele kilo ................0.99
DONDerDag 16 februari:

Parijse worteltjes, 1/2 kilo ...................1.25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

gehele Week vaN 10 t/m 16 feb.:

elstar appels, 2 kilo .....................................1.49
ruccola, per bakje .........................................1.35
atjar zoet/zuur salade, 250gr. ...........1.59
Perssinaasappels, 12 stuks ...1,99

Bijna al onze broodjes 
gaan warm de deur uit!!!
500 gr. Rundergehakt +
4 Runderhamburgers .......5,95
Bij 150 gr. Gebraden Kipfilet
100 gram Kipsalade ..................GRATIS
Pomodoro Haasje 
100 gram ..................................................2,10 
4 Runder Minute Steaks 
voor ...........................................................6,00
Primavera
100 gram .................................................2,25 
Spek en Bonen
“Roerbakgerecht, echt winters”
100 gram ........................................... 1,25

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

SPecial

SPecial

SPecial

kOOPJe

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Brood van de maand: Februari

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

Duits rond 
casino-
brood € 2,10

Actie geldig van 10 t/m 16 februari:

Ma. gesloten • Di. t/m do van 10.00-18.00 uur • Vr. van 10.00-20.00 uur • Za. van 10.00-17.00 uur

De gehele wintercollectie:
Pyjama’s

Nachthemden
Dusters

Huispakken
1/2 prijs!*
(*op de originele verkoopprijs)

Schiesser hemdjes 95% katoen, 5% elastan

van € 14,95  Nú voor € 9,95
Badpakken 1/2 Prijs!

Luxe Slips/Strings Marie Jo, L’Aventure, 
Prima Donna, Chantelle, Passionata:

van € 69,95 € 59,95 € 49,95  Nú € 10,- p.st.

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

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

       

SMS ‘AMNESTY’ NAAR 4333 EN GEEF € 2,- PER BERICHT

GEEF oM vRijHEId
12 T/M 18 FEBRuARI 2012



Lekker warm?!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Uiensoep
“Uit eigen keuken”, liter ......................................................................325

Rucola rolletje 
“Special”, 100 gram ....................................................................................239

Bij 150 gr. gebraden kipfilet 
gRatiS 100 gr. kip kerrie salade

4 Hamburgers en 
500 gr. Rundergehakt
“Koopje”, samen...............................................................................................595

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

GEVRAAGD: WEEKEND HULP

DEZE WEEK:

Ovenschotel
500 gram  ...................................................................................................495

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

Indonesische maaltijden 
en snacks kunt u nu afhalen bij 

TOKO INDONESIA
Op ons adres: 

Europalaan 116 in Nuenen
Telefonisch bestellen gaat natuurlijk ook op

Telefoonnummer 040 - 287 01 25.

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

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

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

wij gAAN 2012 SpETTEREND bEgiNNEN

ACTiE: 
NU 25% KORTiNg

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

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

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

Prijswijzigingen voorbehouden. Vraag in onze showroom naar de voorwaarden.

Gem. vebr. (afh. van type motor) l/100 km: 3,8-7,7; km/l: 26,3-12,8; CO2: 98-176 gr/km.

UW PEUGEOT-DEALER:
J. JANSSEN B.V.  Helmond 
Varenschut 7  Tel.: (0492) 50 40 80  

WWW.AUTOBEDRIJF-JANSSEN.NL  

J. JANSSEN B.V.  Gerwen/Nuenen   
Laar 12  Tel.: (040) 283 20 56

BIJ AUTOBEDRIJF JANSSEN NU TIJDELIJK SUPERSCHERPE PRIJZEN 

KORTING, KORTING 
EN NOG MEER KORTING!

NOG 2 STUKS! 

PEUGEOT 308 MELBOURNE
van € 25.803,-
voor € 22.300,-

PEUGEOT 206 +

vanaf € 10.295,-

PEUGEOT 107 XS 5-DRS
van € 11.252,-
voor € 9.295,-

Peugeot 107 XS voorzien van o.a.;
- Airconditioning
- Radio/cd-speler
- Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Peugeot 308 Melbourne voorzien van o.a.;
- Full Map navigatiesysteem met touch screen
- 17˝ lichtmetalen velgen
- Parkeerhulp achter

Op weg naar 

het gala van 

de eindexamen-

kandidaten:
meisjes

*2x knippen en je galakapsel
van  € 66,00 voor € 55,00

jongens
3x knippen en je galakapsel
van € 55,00 voor € 45,00

  
*Informeer naar de spelregels: 

Blitzz, Vincent van Goghstraat 2 Nuenen
040-2913433, of kijk op www.blitzzkapsalon.nl

Francisco, cocina española  

Naast Chinees of Pizza ook 
Spaanse afhaalmaaltijden  

vanaf € 7,50 p.p. in Nuenen 
 

Menukaart, dagschotels  
en de lunchkaart zijn vernieuwd 

 
Welkom binnen en overtuig u zelf  
van de gezonde en verse kwaliteit  
van onze gerechten! 
 

Adres:  Berg 32a te Nuenen 
Mobiel:  06-30121624 
Website: www.dekeukenvanfrancisco.nl 

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

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

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

ACTIE ACTIE 

ONDERHOUD
ONDERHOUD

tot en met maart 

10% korting op arbeid 

bij het uitvoeren van

 een onderhoudsbeurt.

Meld nu aan via:

www.josmartens.nl

Ga een zorgeloze 
zomer tegemoet!

Onderhoud 82 mm Rond de Linde.indd   1 2/6/2012   12:37:26 PM

oneMen
can make a difference

Start je eigen actie en meld je 
aan op www.move4onemen.org

 Wemove
 oneMen4
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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

De zienswijze moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
•	 naam	en	adres	indiener;
•	 datum	indiening	bezwaarschrift;
•	 tegen	welk	besluit	bezwaar	wordt	gemaakt;
•	 wat	is	uw	bezwaar.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden 
opgenomen met de heer A. Vodegel, SRE Milieudienst telefoonnum-
mer: (040) 259 46 27.

De ingediende zienswijzen zullen worden toezonden naar de aan-
vrager (conform Algemene wet bestuursrecht). De aanvrager krijgt de 
mogelijkheid om hierop te reageren.

Nuenen, 9 februari 2012

PUBLICATIE WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 januari 2012 
een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend aan:
•	 Heijde	Hoeve	B.V.,	voor	het	veranderen	van	een	agrarisch	bedrijf,	

gelegen aan Rullen 15 te Nuenen.

Naar aanleiding van de bekendmaking van de ontwerpbeschikking 
zijn zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen hebben geleid tot 
het wijzigen van voorschriften ten opzichte van de ontwerpbeschik-
king. 

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 
10 februari 2012 tot 23 maart 2012. U kunt deze inzien bij het ge-
meentehuis Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De opening-
stijden zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdag-
middag van 14.30 uur tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelicht-
ing op de stukken dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken 
met de heer H. Verhoeven, telefoonnummer: (0492) 58 70 75.

Binnen de hierboven genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Dit kan alleen door: 
a. degenen die een zienswijze (bezwaar) hebben ingediend tegen de 

ontwerpbeschikking;
b. adviseurs die een advies hebben uitgebracht over de ontwerpbe-

schikking;
c. degenen die geen mogelijkheid hadden om een zienswijze (bezwaar) 

in te dienen tegen de ontwerpbeschikking.

De	beschikking	treedt	in	werking	na	afloop	van	ter	inzage	termijn.	
De beschikking treedt niet in werking wanneer naast het instellen van 
beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan: 
de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500	GE	’s-Gravenhage.
Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan: 
de Raad van State, de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, 
Postbus	20019,	2500	GE	’s-Gravenhage.

Nuenen, 9 februari 2012

Ik voel me vrij 
en ontzettend trots!
Motere Rosenberg is 49 jaar oud en hij komt uit een muzikale familie. 
Muziek is zijn grote passie. Als klein jochie begon hij met het bespelen van 
een orgel en later is hij uitgegroeid tot toetsenist. Hij komt niet alleen uit 
een muzikale familie, het is ook een familie die dicht bij de natuur staat. Het 
allerliefste zou Motere dan ook willen werken in de natuur. Daarom is hij 
naar de gemeente gestapt om een geschikte baan voor hem te vinden.

Het vinden hiervan viel nog niet mee. 
Motere wilde heel graag werken, iets 
doen en bezig zijn. Het allerliefste zou 
hij zijn passie voor de natuur ook te-
rug willen vinden in zijn werk. Zo gaf 
hij aan dat binnen werken in een klei-
ne ruimte niks voor hem zou zijn. Na 
een aantal gesprekken bij de gemeente 
is hij uiteindelijk uitgekomen bij 
WSD-Groep. Zij hadden namelijk 
werk voor hem in het groen in de ge-
meente Nuenen.

Ongeveer een jaar geleden ging zijn 
eerste werkdag in de groenploeg van 
Nuenen van start. Dit vond hij best 
spannend, het was namelijk zijn eerste 
echte baan. In het begin was hij nog 

wat voorzichtig in de omgang met zijn 
collega’s maar na een paar dagen was 
er snel een klik tussen hen. Doordat 
hij al met werken in het groen bekend 
was vanuit thuis, wist hij goed wat hij 
moest doen. 

Zijn werkzaamheden bestonden in 
het begin van zijn carrière uit snoei-
werk en schoffelen. Helaas is hij toen 
tijdens het werken door een auto ge-
raakt waardoor hij een blessure aan 
zijn arm opliep. Na dit ongeluk is hij 
ander werk in het groen gaan doen.  
Zo rijdt hij nu elke dag vanaf 8 uur een 
vaste route in Nuenen waarbij hij al 
het zwerfafval, zoals blikjes, sigaret-
tenpakjes en overig afval, opruimt. 

“Ik wist van WSD-Groep af door 
mijn broer die daar al een aantal ja-
ren werkzaam is. Ik vind WSD-
Groep echt super, je komt veel ver-
schillende mensen tegen en ik kan 
goed met deze mensen overweg. Ik 
respecteer hen, en zij respecteren 
mij,” aldus Motere Rosenberg.
 
Motere is erg trots op de baan die hij 
nu heeft, en het werk dat hij ver-
richt. “Ik kan doen wat ik graag wil 
en het is helemaal mijn ding. Ik voel 
me vrij en ontzettend trots. Wan-
neer we klaar zijn met bijvoorbeeld 
het schoonmaken van het park van 
Nuenen, zeggen we tegen elkaar: zo 
jongens, dit hebben we goed ge-
daan! Ik ben echt een ander mens 
geworden sinds ik dit werk doe. 
Sinds ik werk bij WSD-Groep voel 
ik me veel zelfverzekerder dan voor-
heen.”

Motere zou iedereen adviseren die 
kan werken, ook daadwerkelijk werk 
te gaan zoeken. “Mensen moeten die 
goede stap zetten. Je wordt er blij van 
en het geeft je een trots gevoel!”

Joris Muskens, groenvoorziening ge-
meente Nuenen, raadt andere werkge-
vers van harte aan om ook samen te 
werken met WSD-Groep. “WSD-
Groep biedt een goede opleiding voor 
haar werknemers, en de medewerkers 
die ze leveren krijgen een goede bege-
leiding van de consulenten en werklei-
ders.” 

Meer informatie?
Als u meer wilt weten over mogelijk-
heden van detachering of inhuur via 
de WSD, neem dan gerust contact op 
met accountmanager Ryan Ma-
theeuwsen, 06-17400637 of  
r.matheeuwsen@wsd-groep.nl

advertorial

DURF JIJ DE UITDAGING AAN?
De gemeente Nuenen c.a. staat voor de uitdaging om cultuur en natuur in har-
monie te brengen. Het ondernemend vermogen van de gemeente Nuenen schuilt 
in de kennis, kunde en passie van de medewerkers. Daarbij streven we naar een 
hoogwaardige dienstverlening. Klantgericht en resultaatgericht werken staan 
hierbij centraal. 

De afdeling Publiekszaken van de gemeente Nuenen c.a. speelt een cruciale 
rol bij de externe dienstverlening richting de burgers. In verband met het vertrek 
van een van onze buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand zijn wij op 
zoek naar een nieuwe collega die, voor het voltrekken van huwelijken en  
geregistreerde partnerschappen, op afroepbasis wil fungeren als

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
(vac. nummer 2012-03)

Geïnteresseerd? Kijk op onze website: www.nuenen.nl onder het kopje actueel 
voor meer informatie over deze vacature.

Informatie en wijze van reageren
Bent u de kandidaat die wij zoeken? Aarzel niet en stuur uw sollicitatiebrief en CV 
uiterlijk maandag 20 februari 2012 per e-mail naar gemeentehuis@nuenen.nl of per 
post naar gemeente Nuenen c.a., t.a.v. P&O, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
Vergeet niet ook het vacaturenummer in uw sollicitatiebrief te vermelden.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u van maandag tot en met donderdag 
con tact opnemen met mevrouw Hanriëtte de Lepper, afdelingshoofd Publieksza-
ken (040-2631 514). Voor nadere informatie over de procedure kunt u terecht bij 
de heer Jeroen Evers, p&o adviseur (040- 2631 506). 

De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 5 maart 2012. 

Op reacties van uitzend- en wervingsbureaus gaan wij niet in.

Digitaal bevolkingsonderzoek 
borstkanker in Nuenen
Op 20 februari 2012 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkings-
onderzoek borstkanker in Nuenen. 

Waarom deelnemen?
Ieder jaar wordt in Nederland bij on-
geveer 1 op de 8 vrouwen borstkanker 
vastgesteld. Daarmee is borstkanker 
de meest voorkomende vorm van kan-
ker in Nederland. De kans op genezing 
wordt met name bepaald door het sta-
dium van de ziekte op het moment 
van ontdekking. De grote verdienste 
van het bevolkingsonderzoek is dat 
borstkanker in zo’n vroeg stadium kan 
worden ontdekt dat een knobbeltje 
vaak nog niet voelbaar is. Dit verhoogt 
de kans op genezing. Bovendien is va-
ker een borstsparende operatie moge-
lijk.

Het digitale borstonderzoek
Het borstonderzoek bestaat uit het 
maken van röntgenfoto’s van de bor-
sten. Omdat met moderne apparatuur 
wordt gewerkt, is de stralingsbelasting 
minimaal. Binnen 2 weken ontvangt 
de vrouw een schriftelijke uitslag van 
het onderzoek. Het bevolkingsonder-
zoek borstkanker wordt digitaal uitge-
voerd. Het belangrijkste voordeel van 
het digitale onderzoek is dat de radio-
logen die de foto’s beoordelen meer 
technische mogelijkheden hebben bij 
het bekijken en beoordelen van de 
borstfoto’s. Ze kunnen bijvoorbeeld 
sterker inzoomen op verdachte plek-
ken op de foto. Het onderzoek is gratis 
en wordt uitgevoerd door speciaal 
hiervoor opgeleide, vrouwelijke radio-
diagnostisch laboranten. 

Voor wie?
Eenmaal per 2 jaar worden de vrou-
wen uitgenodigd voor het onderzoek 
als ze tussen de 50 en 75 jaar oud zijn. 
Conform de landelijke richtlijnen, zijn 
dat in 2012 de vrouwen geboren in de 
jaren 1937 t/m 1962. Vrouwen uit Nu-
enen met de postcodes 5671 t/m 5673, 
5674 AA-MN, NB-NI, OA-PD, PH-PI, 
PK en PM-ZZ worden voor deze ron-
de van het bevolkingsonderzoek uit-
genodigd.

Onderzoekscentrum
Het borstonderzoek vindt van 20 fe-
bruari t/m eind april plaats in een di-
gitaal onderzoekscentrum. Het on-
derzoekscentrum staat t/m 9 maart op 
het Bomanshof 6 in Eindhoven. Hier-
na verhuist het onderzoekscentrum 
naar een nieuwe locatie in Eindhoven. 
Het onderzoekscentrum staat vanaf 
15 maart op een vaste locatie aan het 
Larixplein 5, 5616 VB in Eindhoven.

Meer informatie
Voor vragen over het bevolkingsonder-
zoek borstkanker of voor het verzetten 
van de afspraak bel het informatiepunt 
bevolkingsonderzoek borst-kanker.

Het informatiepunt is op werkdagen 
tussen 9.00 uur en 13.00 uur bereik-
baar via telefoonnummer 088 00 01 
330. 
Voor meer informatie kijk op www.
bevolkingsonderzoekzuid.nl



Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

In uw Jan Linders supermarkt staan onze topchefs Gerrie en Carolien met de 
lekkerste hapjes voor u klaar. Op vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 18.00 uur
bent u van harte welkom. Geniet tijdens het boodschappen doen van de 
kookkunsten van onze gastvrouwen. Heerlijke geuren komen u tegemoet, 
dat wilt u toch niet missen? Graag tot ziens!

Op vrijdag en zaterdag koken wij voor u

Kookdemonstraties in Nuenen
Kom smullen!

Jan Linders Nuenen

Vincent van Goghstraat 37

DOORNHOEK 3766 • VEGHEL 
TELEFOON 0413-367911

WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

Betaalbare Luxe

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

Menu

Pezzaz serveert weer een nieuw Pezzaz menu 
én een nieuw, verrassend Winter Diner!

Met carnaval is Pezzaz normaal geopend!

Dun gesneden zwaardvis 
met ansjovis créme 

met gemarineerde olijfjes, 
krokant kruiden koekje 

of
Salade met gekonfijte hoender 

appel, spekjes en frisse balsamico dressing
of

Italiaanse minestronesoep
rijk gevuld met groentes en pesto crouton

Gebakken victoriabaars en scampi
op bulgur met kerrieschuim 

en krokante peterselie
of

Gegrilde varkensbloemstuk 
van het Livar scharrelvarken

met tomaten kruiden boter en knoflook
of

Hartige taart van savooie kool
met cheddar kaas, walnoten, shiitake 

en saus van ras el hanout

In rode wijn pocheerde peer
witte chocolade parfait en krokante peperkoek

of
Wentelteefjes

met compôte van abrikozen en maple caramelijs 

€ 23,50

Adv38_PEZZAZ_Rond de Linde_week6.indd   1 07-02-2012   08:36:43

Uw totale 
inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

Wij geven uw interieur graag 
een nieuwe uitstraling!

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

Di. t/m Do.: 10.00-18.00 uur

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

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
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CARNAVALARIA

Carnavalsbrunch 
zondag 19 februari 
11.11 uur
De eieren worden momenteel vers 
gelegd, het brood wordt pas op zon-
dag ochtend gebakken. Het spek 
loopt nu nog ongeduldig op de 
boerderij rond, het fruit is vers 
onderweg naar hier. De zult wordt 
gekookt en de hagelslag zit al in die 
kleine geinige doosjes. De brande-
wijn is gestookt en de kaarten zijn al 
in de voorverkoop. 

The Senior Jazz Men zullen op ge-
paste muzikale wijze iedereen de gele-
genheid geven om, bij een gezellig 
achtergrondmuziekje, rustig wakker 
te worden. Om vervolgens met een 
voldaan gevoel naar de optocht te 
trekken. Maak dit gezellige festijn mee 
voor enkele luttele euro’s.

De kaarten zijn tot zaterdag 18 febru-
ari alleen te koop bij Expert aan de 
Voirt te Nuenen. Volwassenen betalen 
€ 9,50 en kinderen € 5,- En geacht volk 
“mooier wordt ut nie” maar wel lek-
kerder.

Concert carnavalesk 
op maandag 20 februari
Zondagochtend 5 februari, de voorlaatste repetitie, er ontstaat al chemie 
tussen de muziekmakers, klokke 10.00 uur, 4 werkgroepleden, 1 dirigent, 
97 muzikanten. 
Hoeveul….jaja bijna 100. Maar in elk 
geval meer dan al die andere jaren. De 
eerste twijfelende noten, maar het 
mag nog geen 10 minuten duren of ja 
hoor: De amazuur (is een gewoon 
woord voor “embouchure”) is er, de 
concentratie daagt weer. En nog geen 
kwartier onderweg staat men alweer 
met kippenvel te luisteren naar een 
prachtig nieuw nummer. Een van de 
jaarlijks 5 a 6 nummers die nieuw wor-
den ingebracht.
Want bedenk wel dat, met een loop-
tijd van 4 jaar, het muzikale program-
ma nagenoeg volledig is vernieuwd. 
Behalve dan Verdi. Maar die is ook 
niet te vervangen. En dit gelegen-
heidsorkest mag dat in 8 repetities on-

der de knie proberen te krijgen. En dat 
lukt ze nog ook!
Dit spektakel, dat voor de regio uniek 
in zijn soort is, trok vorig jaar 1500 en-
thousiaste dorpszangers en -zangeres-
sen. Maar vol is vol en dus moest de 
organisatie de deur sluiten. Maar voor 
iedereen is er nog hoop. 

De kaarten zijn nog te koop bij Expert, 
Voirt te Nuenen. En als het meezit ook 
nog aan de kassa in de Tent op zondag 
voor aanvang. Garderobe verplicht. 
Maar laat je niet verrassen, want of ge 
nou kwoad wordt of nie….vol is echt 
vol. 

We’ll meet again in de tent.

De Carnavalskrant 
is bezorgd in Nuenen
Het is weer gelukt.  De carnavalskrant “d’n Dwèrsklippel” is overal bezorgd 
in Nuenen. Dit jaar hebben ze zelfs op het Eeneind de krant  bezorgd..

dijk, de Rabobank, de balie in Het 
Klooster en bij kapsalon Werner in het 
Kernkwartier. 
En nu op naar een heel mooi en gezel-
lig carnaval.

Prinsenreceptie 
C.V. de Narre-Kappen
 
Aanstaande zondag 12 februari 2012 houden Prins Metal 
en adjudant Road samen met Jeugdprins Martijn, prinses Michelle en hof-
dame Iris hun receptie. Gelegenheid tot feliciteren is er voor iedereen vanaf 
13.00 uur in residentie “den Tent” op het Heuvelplein in Gerwen.

20 februari 2012 
optocht Nederwetten
Ook dit jaar vindt op carnavalsmaandag 20 februari de optocht plaats in 
Nederwetten. Vanaf 14.00 uur zal de kleurrijke stoet door de straten van 
Nederwetten trekken.
Wil je deelnemen aan de optocht dan 
kun je je inschrijven per mail: op-
tocht@dewetters.nl of ‘s maandags 
voor de optocht tussen 11.30 uur en 
13.00 uur in de tent. Naast diverse 
geldprijzen is er ook een aanmoedi-
gingsprijs en publieksprijs in de vorm 
van wisselbekers. Voor de deelnemen-
de wagens aan de volwassenoptocht is 

er een startpremie van 20 consump-
tiebonnen.

Na de optocht is er een groot carna-
valsbal in de feesttent waarna om 
19.00 uur de prijsuitreiking volgt van 
de volwassenoptocht. De prijsuitrei-
king van de kinderoptocht vindt plaats 
op dinsdag tijdens de kindermiddag.

Vlaggen van de Dwèrsklippels 
voor Nuenen
55 jaar Dwèrsklippels. De gelegenheid om het dorp op te fleuren voor het 
buitengebeuren.
Carnavalsvereniging De Dwèrsklip-
pels heeft voor de bewoners van het 
centrum, en met name voor de straten 
waar de optocht doorheen loopt, 
schitterende vlaggen beschikbaar met 
vlaggenstok, in de verenigingskleuren 
geel en blauw en met het bekende lo-
go. Er is de keuze om deze in een rech-
te of met een schuine bovenkant te ne-
men.
De Dwérsklippels willen deze vlaggen 
gratis komen plaatsen bij alle bewo-
ners van de Lindelaan, de Parkstraat, 

de Berg en een deel van de Beekstraat. 
De mensen van de Dwérsklippels zul-
len zich de komende dagen melden bij 
deze adressen om na te gaan of de be-
woners een vlag kunnen en willen 
plaatsen.

Voor leden of andere belangstellenden 
is deze vlag tegen een kostprijs van                 
€ 22,22 te verkrijgen. Via www.dwers-
klippels.nl of via een emailbericht 
naar: j.vanhassel@onsnet.nu of 06-
535 265 82.

Schôn Vrouwkes 
vrijdag 17 februari
Een fantastische avond gaat het 
worden, aan de voorbereidingen 
van de werkgroep zal het in ieder 
geval niet liggen.

Een hele avond zonder een echte vent. 
Moet toch wel een heel bijzondere er-
varing zijn. Ook voor die vent die nu 
tot 24.00 uur thuis op de bank zit met 
“As the world turns”  of “goede tijden, 
slechte tijden”. De vrouwen gaan in elk 
geval, zoals elk jaar, de aftrap doen 
naar wederom een fabeltastisch Car-
naval.

Er is echter een nieuwtje
De vrouwkes kunnen dit jaar al rond 
de klok van 21.00 uur in residentie 
Het Klooster terecht. Dat komt omdat 
het senioren carnaval is verhuisd naar 
de grote zaal. Hierdoor kan het vrou-
welijk deel van de carnavalsvierders 
reeds vanaf negen uur indrinken, om-
kleden, bijkletsen, gewoon lekker 
warm worden of iets met maskers 
doen………

21 februari 
Kindercarnaval 
Nederwetten 
Dinsdagmiddag met de Carnaval 
staat de tent traditioneel in het 
teken van de kleine carnavalsvier-
ders. 

Ook dit jaar zullen de kinderen ver-
maakt worden met leuke spelletjes en 
optredens van o.a. de Spetters van de 
Wetters. De kindermiddag begint om 
13.30 uur, waarna rond de klok van 
16.30 uur de prijsuitreiking volgt van 
de kinderoptocht. Iedereen is van har-
te welkom en de toegang is gratis.

20 februari 
Kindercarnaval op het Eeneind!
“Beloftes nakomen” dat is wat de vrienden van het Riefeleind en enkele 
fanatieke carnavalsvierders graag doen. En wel de belofte dat als de Riefels 
ooit zouden ophouden te bestaan of geen activiteiten meer zouden ont-
plooien, het kindercarnaval op het Eeneind te aller tijde door moet blijven 
gaan!

De repetities voor Het Concert Carnavalesk worden al enkele jaren gehouden in 
Zaal Berkenbosch.

De afgelopen jaren heeft Nuenen kun-
nen zien dat het jaarlijks terugkerende 
kindercarnaval veel meer is dan alleen 
kindercarnaval. Het is een succesvol 
terugkerend evenement gebleken wat 
behouden moet blijven. Nu, anno 
2012 maar zeker ook in de toekomst. 
Dit feest wordt jaarlijks mede mogelijk 
gemaakt dankzij de hulp van sponso-
ren. Zonder hun hulp was dit feestje 
niet mogelijk geweest.

Voor vele kinderen en de ouderen on-
der ons is het een traditie geworden 
die niet verloren mag gaan. Het jaar-
lijks weerzien van bekenden en kinde-

ren die met veel voldoening weer ver-
trekken, heeft de feestcommissie van 
het Riefeleind doen besluiten er dit 
jaar weer een knallend feest van te ma-
ken!

Een klein tipje van de sluier, een clown 
die de kinderen zal vermaken. Ook de 
Jeugdprins van de Dwèrsklippels zal 

met zijn gevolg een bezoekje komen 
brengen aan zaal Schellens. Daarnaast 
voor ieder kind een leuke verassing, 
het overige wordt nog eventjes geheim 
houden…. 

Daarom wordt jong & oud verwacht 
op 20 februari 2012 om ca. 14.00 uur  
in zaal Schellens te Eeneind!
De feestcommissie, vrienden van het 
Riefeleind, wensen u veel Carnavals-
plezier en zien u graag feestvieren op 
de 20e!

Heel veel vrijwilligers hebben hieraan 
meegewerkt zoals onder meer  de re-
dactie, de advertentieophalers, vele 
sponsoren, de drukker en  vele bezor-
gers.
Dankzij hen heeft u weer een fraaie 
krant ontvangen.
Wat ook belangrijk is dat u  als inwo-
ner van Nuenen,  weer gul heeft gege-
ven.
De opbrengst wordt besteed, zoals ge-
bruikelijk  aan ziekenbezoek, kinder-
carnaval en de optocht op zondagmid-
dag. 
Het was de bedoeling om de krant 
voor 27 januari bezorgd te hebben, 
vóór de eerste pronkzitting en dit is 
bijna overal gelukt.
 
Desondanks  kan het zijn dat u geen 
krant ontvangen heeft, niet thuis was 
of bewoner van een appartement bent. 
Het is alsnog mogelijk een krant op te 
halen bij Boekhandel van de Moos-

AFTELLEN

Lieve Lezer,

We tellen af richting Carnaval...
Carnaval is een volksfeest, VOOR 
hen die het ondergaan, DOOR hen-
die zin en tijd hebben om plaats te 
nemen in de organisatie ervan, met 
als doel om het feestje zo aange-
naam mogelijk te maken ten be-
hoeve van de VOOR-gangers.
Al die vrijwilligers doen dat belan-
geloos, omdat ze aardigheid schep-
pen in het organiseren, om mee uit 
te helpen als “handjes” of omdat ze 
over een bepaald talent beschikken 
in techniek, logistiek noem maar 
op...
Aardige, vrolijke mensen die met 
plezier hun schaarse tijd steken in 
de organisatie van dit feestje...Hul-
de daarvoor!!

Helaas wordt uw schrijver toch ook 
af en toe geconfronteerd met een 
ander type “carnavalsvierder”...Het 
Enge Mannetje...Het type wat je 
vaker tegenkomt in smoezelige 
bestuurtjes van het een of ander...
Meestal klein van postuur, (het 
causale verband tussen postuur en 
geluidsniveau zou eens onderzocht 
moeten worden...) en niet geheel 
wars van 
zelfbevlekking...”Belangrijke” Man-
netjes...Mannetjes die zich graag 
klater-gouden medailles laten op-
spelden en daarmee pronken alsof 
ze net hun vierde “Tour of Duty” 
achter de kiezen hebben...Proto-
colschrijvers...Handhavers...
Koning Zonderland en de kleren 
van de Keizer zijn associaties die 
me direct invallen...
Helemaal talentloos zijn ze meestal 
niet...Een beetje eng vaak wel...
Ik, en in mijn periferie vind ik ge-
lukkig vele medestanders, heb een 
gezonde afkeer van dit soort 
griezeltjes...Hun protocollen zijn er 
om met voeten te treden en nie-
mand, ik herhaal: Niemand!!...is be-
langrijker met Carnaval dan de 
willekeurige mevrouw of meneer 
naast me/u...
Dat is namelijk de essentie van    
carnaval... Alle uniformen, pakken, 
patser-vermommingen, al dan   niet 
verdiende hoogwaardigheids-para-
fernalia gelden deze dagen niet, 
want we volgen namelijk Het 
Schertsfiguur met de veren... Die 
op het end van het liedje ook weer 
is wat ie is: Een Schertsfiguur met 
veren...
Met Carnaval dragen we allemaal 
een masker...Niet om ons achter te 
verbergen maar om aan te geven 
dat we deze dagen allemaal gelijk 
zijn...

Ik ben serieus aan het aftellen...

Groet, Frits.  



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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

 
 

  

*min.leeftijd 18 jaar/legitimatie verplicht*min.leeftijd 18 jaar/legitimatie verplicht

Iets te vieren of organiseren?
Doe het creatief en inspirerend in 

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

John Geven Studio’s  Spegelt 45 Nuenen
040-2831231 info@johngevenstudios.nl

www.johngevenstudios.nl

AdvertentieRonddelinde.indd   1 06-02-12   08:53

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 11
5671 GW NUENEN

OVERDAG GEEN TIJD? KIJK DAN OP 
WWW.BYLOTTE.NL

SALE-70%
VINCENT VAN GOGHSTRAAT 11

5671 GW NUENEN

OVERDAG GEEN TIJD? KIJK DAN OP 
WWW.BYLOTTE.NL

SALE
FINAL
SALE

De Bontstraat 84 • SON
0499 - 47 95 08

di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur
za. 10.00 - 17.00 uur

www.dewoondiscounter.eu

Banken  Tafels  Kasten  Stoelen  UiT voorraad leverBaar

Meubels & Meer bij

Meubels & Meer bij

oprUiming BanKen, SToelen, 
TafelS, KaSTen eTc. 

ToT 50% KorTing
Bij besteding van iedere H 500,- ontvangt u 

H 50,- eXTra KaSSaKorTing

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km
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De Pronkzitting pronkt!
En niet alleen dat. Heel de organisatie heeft er voor gezorgd dat het publiek 
een geweldige avond had. … 55 jaar Dwèrsklippels……44 jaar Blaospoe-
pers…..het was een Goudfisjenie!
Bij binnenkomst worden we welkom 
geheten door de Suisse (Ton Neyts) 
met: “Hé gullie ok hier, wa gezellig”. 
Nou de avond kan niet beter begin-
nen. De Suisse zat goed in zijn vel en 
in zijn rol, hij zorgde voor een con-
stante aanvoer van artiesten. Toch wel 
een mooi baantje: bij elke binnen-
komst gaat iedereen staan……dat zal 
niet iedereen op zijn werk meema-
ken….

En na hem natuurlijk de door de wol 
geverfde Femke Arts, wie kent haar 
niet. Met haar charme kon ze Prins 
Crehansa regelmatig tot de orde roe-
pen ….…hij was regelmatig nog aan 
het nagenieten van de optredens en 
was dus af en toe niet helemaal bij de 
les. Het zorgde voor een optreden op 
zich.

De prins wist met zijn eigen “buut” 
meteen de aandacht van het publiek te 
trekken. Het zal niemand verwonde-
ren als de Prins volgend jaar zelf in de 
ton gaat staan om als tonpraoter door 
het leven te gaan….wie weet maar dat 
is even afwachten. 
Het ging de prins gemakkelijk af, alsof 
hij in een eerder leven prins is geweest 
maar volgens insiders heeft zijn vader 
(Prins Rens in 1980) hem een prinse-
lijke opvoeding gegeven. De gevolgen 
daarvan zijn een genot voor het pu-
bliek (evenals de ton die door Oud 
Prins Rens is geschilderd, van je fami-
lie moet je het hebben). 

En dan het decor: Vorstelijk ontwor-
pen, majestueus uitgevoerd en prins-
heerlijk voor het oog. Een cadeau van 

de Prins aan de Dwèrsklippels. De 
Dwèrsklippels kunnen er zeker nog 
eens 55 jaar mee vooruit. En het decor 
geeft de Dansgarde en de Bloaspoe-
pers meer kans en ruimte om ook te 
stralen. Een mooie combi die het al ja-
ren goed doet. 

Jeugdprins Kevin Smits, Prinses Ilja 
van Lierop en Adjudant Luuk Lijten 
waren ook aanwezig om alvast te kij-
ken hoe “de groten” het doen. Zijn 
Pronkzitting was de volgende dag. Het 
was stoer hoe hij zijn woordje deed. 
Een andere jeugdige was ook stoer: 
Mitch van Gils van de Bloaspoepers 
heeft een solo gegeven waar menigeen 
van kan dromen. Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst en Nuenen zit op 
dit gebied gebeiteld.

En, gelukkig voor de aanwezigen, heb-
ben we eindelijk kennis mogen maken 
met de Carnavals-columnist van de 
Rond de Linde: Frits Dijkman. Voor de 
thuisblijvers: lees de columns en leer 
hem kennen. Een echte aanrader!

Deze 31e Pronkzitting is een mooie 
aanzet voor Carnaval in Nuenen en 
zoals Prins Crehansa al zegt: “Carna-
val zit van binnen”. De aanwezigen 
hebben het mooi naar buiten weten te 
brengen.

En natuurlijk, er is ook genoeg nega-
tiefs op te merken…….het bier was te 
lekker, de bediening liep te snel, het 
publiek zong te vals en De Prins lachte 
te veel maar ach het is Carnaval en dan 
kijken we niet zo nauw…..Het was 
weer een Goudfisjenie!!!!

CLUB 111,  een steuntje in de rug
Afgelopen jaar heeft CLUB 111 weer de nodige financiële ondersteuning 
gegeven aan de diverse Nuenense carnavalsverenigingen. De financieel 
zware tijden waarin het steeds moeilijker wordt om sponsoring te vinden, 
maken de steun van CLUB 111 voor de verenigingen een welkome aanvul-
ling.

door velen gebruikt als opstap voor al 
het mooie wat nog zal volgen in de 
resterende 3 dagen. Dit jaar zal voor 
de zesde keer de Lapzwans worden 
uitgereikt. De Lapzwans is een unieke 
CLUB 111 onderscheiding die wordt 
uitgereikt aan iemand die zich op een 
eigenzinnige manier verdienstelijk en 
nuttig maakt voor de Nuenense ge-
meenschap. Afgelopen jaar viel de eer 
te beurt aan Ton Neijts.
Tevens wordt de CLUB 111 paal ge-
kanteld waarin sinds afgelopen jaar de 
vlaggen prijken van alle Nuenense 
Carnavalsverenigingen. De SOOS-
middag is alleen toegankelijk voor do-
nateurs.

Donateur worden?
Draagt u net als de huidige 275 leden 
het carnaval in Nuenen een warm hart 
toe? CLUB 111 is altijd op zoek naar 
nieuwe donateurs. U krijgt hiervoor 
terug het bijzonder prettige gevoel 
carnavalsactiviteiten mede mogelijk te 
maken. Bovendien ontvangt u een 
unieke clubonderscheiding en wordt u 
uitgenodigd op de SOOS-middag. 
Voor meer informatie of aanmelding 
als donateur kunt u terecht op de ver-
nieuwde website www.club111nue-
nen.nl of neem contact op met één 
van onderstaande bestuursleden:

Jan Arts (voorzitter) 040-283 35 28; 

Tijdens Oranjemarkt 
Wisselbeker voor 
levend standbeeld
Living statues worden ze ook wel 
genoemd. Mensen die zich verkle-
den en schminken zodat ze als 
levend standbeeld heel stil kunnen 
staan. Heel soms beweegt het stand-
beeld als een toeschouwer dichtbij 
komt, iets geeft of een foto wil 
maken. 

Meedoen tijdens de oranjemarkt
Het Oranje Comité organiseert tij-
dens de oranjemarkt op 30 april een 
wedstrijd ‘Levend standbeeld’ voor 
jongeren tot 18 jaar. De wedstrijd 
vindt plaats van 13 tot 17 uur rond het 
Park en deelname is gratis. Meedoen 
is eenvoudig: schrijf je in door een 
mail te sturen naar marktmeester@
oranjecomite-nuenen.nl onder ver-
melding van je naam, leeftijd en om-
schrijving van je uitbeelding. Je ont-
vangt dan een mail terug met alle 
informatie. 
Originele outfit
Het Oranje Comité daagt je uit om 
een leuke en een originele outfit te 
maken waarin je gemakkelijk stil kunt 
staan of zitten, een bijpassende verho-
ging (max 40 cm omhoog) om op te 
zitten of staan zodat je goed zichtbaar 
bent. Natuurlijk mag je ook iets neer-
zetten waarin het publiek een vrijwil-
lige bijdrage mag doen. Het is de be-
doeling dat je minimaal 2 keer 15 
minuten per uur optreedt. De beste 
prestatie ontvangt een wisselbeker!  

Jolanda van Eekeren-Tijsma (secreta-
ris) 040-283 54 20; Cindy Kuijten-
Cleef (penningmeester) 040-284 01 
11; Boy Konkelaar (bestuurslid) 040-
283 48 06; André ten Velde (bestuurs-
lid) 040-296 09 21.
Of stort uw bijdrage van € 55,55 op re-
keningnummer 44 44 75 087 t.n.v. 
CLUB 111 in Nuenen.

 
Wat doet CLUB 111 in 2012
Jaarlijks ontvangen ze vele aanvragen 
van verenigingen en muziekskes voor 
een financiële bijdrage.
Alle aanvragen worden getoetst of ze 
voldoen aan de doelstelling van CLUB 
111 welke is: “Het bevorderen van de 
viering van carnaval voor iedereen 
met speciale aandacht voor de jeugd 
en senioren, stimulering en aanvulling 
van carnavalsactiviteiten in het dorp 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.” 
Ook dit jaar stromen de aanvragen 
binnen en velen zijn al gewaardeerd 
met een financiële bijdrage. Zoals de 
doelstelling omschrijft gaat er speciale 
aandacht uit naar aanvulling van car-
navalsactiviteiten. Nieuwe initiatieven 
zoals Ameezing Carnaval kunnen dan 
ook zeker rekenen op een financiële 
bijdrage.

Daarnaast komt de publieksprijs voor 
de optocht van € 111,-- weer voor on-
ze rekening, maar ook de skon vrouw-
kes, de zieken en carnaval in de Ak-
kers worden ondersteund. De 
feestverlichting in en rond het park ter 
bevordering van de sfeer en de veilig-
heid zullen dit jaar weer bekostigd 
worden door de stichting. Maar ook 
de andere Nuenense carnavalsvereni-
gingen laten ze niet in de kou staan en 
de muziekskes kunnen weer een sub-
sidie aanvragen van € 111,-- voor de 
aanschaf van muziekstukken en in-
strumenten. Uiteraard wordt het 
DOA bal weer mede mogelijk gemaakt 
door een financiële bijdrage vanuit de 
stichting.

Soosmiddag
De jaarlijkse SOOS-middag op zater-
dagmiddag is voor velen een mooi be-
gin van het carnaval en voor sommi-
gen al meteen het hoogtepunt. De 
altijd druk bezochte middag wordt 

IJspret in Nuenen

(Foto's: LAVFotografie)

Foto's: 
Paul Dumay



81 cm
 

LCD

SAMSUNG LE32D550      

81 cm
 

LED

10011000000

107 cm
 

LED

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 11 februari 2012.

Van experts kun je meer verwachten.

SONY 107 cm Full HD LED-TV
KDL42EX410. • Hoog contrast, natuurlijke kleuren en energiebesparing • Clear Voice • Geschikt voor 
Digitenne, UPC en Ziggo • Energieklasse B

SAMSUNG 81 cm Full HD LCD-TV
LE32D550. • Kristalheldere beelden met HyperReal Engine • USB ConnectShare en 4x HDMI • Geschikt 
voor Digitenne, UPC en Ziggo • Energieklasse B

PHILIPS 81 cm LED-TV
32PFL5306. • 100 Hz Perfect Motion Rate voor superscherpe actiebeelden • 2x HDMI • Geschikt voor 
Digitenne, Ziggo en UPC • Energieklasse A

Altijd de juiste TV
met de Beeldformaatgarantie van Expert!

346.-
VAN 449.-

299.-
VAN 399.-

577.-
VAN 699.-

Beeldformaatgarantie
van Expert.

Altijd lastig, inschatten welk 
formaat TV het best in uw 
woonkamer past. Laat u 

daarom adviseren door uw Expert.
En mocht u de TV bij u thuis toch nog
een maatje te groot of  te klein vinden, 
geen probleem. Met onze beeldfor-
maat garantie wordt de TV binnen 
twee weken omgeruild voor 
het gewenste formaat. 
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DIENSTEN EN
INFORMATIE

Bezorgen Rond de Linde:
06 - 48698919 - cuijpersverspreiding@upcmail.nl

 

SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in 
het Catharinaziekenhuis. De Centrale Dienst-
apotheek is gehuisvest in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoed-
gevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ctm.): 
Ma. t/m vr. van 17.00-08.00 uur; Weekend en 
feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Ma. t/m vr. van 17.30 - 08.30 uur; Weekend en 
feestdagen: dag en nacht.
                                                                                                    
LEVGROEP (Voorheen BWI)
E-mail: bwinuenen@wel-zijn.org. Berg 22c, 5671 
CC Nuenen, tel. 040-2831675, fax 040 - 284 05 
33. Geopend: ma. t/m do. van 8.30-16.00 uur. 
en vr. van 8.30-12.30 uur
SPREEKUREN: 
• Algemeen Maatschappelijk Werk: 
 Op afspraak 
• Echtscheiding:
 Iedere dinsdag van 19.00-21.00 uur 
• Sociaal Raadsliedenwerk: Na tel. afspraak.
• Jeugd- en jongerenwerk: Tel. 040-2831675.
• Vluchtelingenwerk en nieuwkomers:
 Dinsdag van 12.00-14.00.
                                                                                                    
BEREIKBAARHEID POLITIE NUENEN
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen
Alarmnummer 1 - 1 - 2 (spoedeisende gevallen).
Telefoon 0900 8844 (24 uur per dag).
Bureau geopend: ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.
                                                                                                    
SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN ZORG NUENEN
Het servicepunt is gevestigd aan de Berg 
22c, 5671 CC in Nuenen, telefoonnummer 
(040) 283 16 75 (tel. spreekuur van 09.00 tot 
11.00 uur).
De openingstijden zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Het ser-
vicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over en aan-
vragen van voorzieningen op het terrein van 
welzijn, wonen en zorg. 
Dit zijn: - Woonvoorzieningen 
 - Huishoudelijke hulp
 - Vervoersvoorzieningen 
 - Zorgconsulenten
 - Rolstoelen 
 - Mantelzorg
 - Informatiewinkel
Het servicepunt is een samenwerkingsver-
band tussen de LEVgroep (voorheen BWI) en 
de gem. Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button service-
punt vindt u uitgebreide informatie over het 
servicepunt. 
                                                                                                    
OPENINGSTIJDEN VAN DE MILIEUSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-
17.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 
040-2631699. Ophalen van grof vuil kan ook 
door de gemeente, tegen betaling. 
Meer informatie: tel. 040-2631699.
                                                                                                    
MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699, 
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.
                                                                                                    
VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, 
Berg 22, 5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675
                                                                                                    
”PLUSMINUS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt 
zich aanmelden via tel. 06-39243420, postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: plusminus@
onsnet.nu
                                                                                                    
STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, 
Postbus 62, 5670 AB Nuenen of e-mail:
leergeld@onsnet.nu
                                                                                                    
HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 
12.00 uur.
                                                                                                    
DE AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en 
dienstverlening bij u thuis. Kantooruren tel. 
2635999. Acute hulp vereist: tel. 2486324.
                                                                                                    
SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.
                                                                                                    
TELEKABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.
                                                                                                    
SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. 
Chat: www.sensoor.nl 
Postbus 4644, 5601 EP Eindhoven
                                                                                                    
KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. 
Tel. 0800-04322 (gratis).
                                                                                                    
OPENINGSTIJDEN WERELDWINKEL
Berg 28b, tel. 2839195. ma. 13.00-18.00 uur. 
di. t/m. vr. 10.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.
                                                                                                    
AA-EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen voor mensen met alcohol-
problemen, tel. 040-2110124, dag en nacht 
bereikbaar.
                                                                                                    
OPENBARE BIBLIOTHEEK NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-20.00 uur, di. 
gesloten, wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 
uur, vr. 14.00-20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek
                                                                                                    
VRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTER-
VENDEN
Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 
(St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar.
                                                                                                    
OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”
Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00-12.00 
uur. Ook tijdens de vakanties.
                                                                                                    
PROBLEMEN? PRATEN HELPT
Escape, tel. 06 - 39 60 23 80
www.escape-nuenen.nu • escape@onsnet.nu
                                                                                                    
ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, ver-
zorging, verpleging, jeugdgezondheidszorg 
(consultatieburau), kraamzorg, voedingsvoor-
lichting en dieetadvies. Voor alle diensten dag 
en nacht bereikbaar: Postbus 2160, 5500 BD 
Veldhoven, 040-2308408.
• Bureau Zuidzorg Nuenen, Kloosterstraat 

15.
• Servicepunt Zuidzorg, Kloosterstraat 15. 
 Vooraanvraag/verhuur verpleegartikelen, 
 personenalarmering, maaltijdservice en alle 

andere dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-

173, Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en ver-
koop van verpleeg- en kraamzorgartikelen.

• Open op weerkdagen van 08.30-12.30 uur
                                                                                                    
BLOEDAFNAME
Bloedafnamedienst Regio Eindhoven: 
Ma. t/m vr. in de Akkers (M. Begemannstr.) 
8.30-10.45 uur en in Medisch Centrum De 
Berg, 8.30-10.30 uur.
                                                                                                    
LABORATORIUM ST. ANNAZIEKENHUIS
Zuidzorg (Kloosterstraat 15):
Maandag, woensdag, donderdag  en vrijdag 
van  8.15 tot 09.00 uur. (voor vragen kunt u 
contact opnemen met het secretariaat labora-
torium, tel: 040-2864866).
Patiënten uit de trombosedienst worden door 
de trombosedienst afgesproken op speciaal 
daarvoor gereserveerde tijden. Deze zijn hier 
niet vermeld.

06-04-2011

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

 Verras uw geliefde met:

EEN DINERBON 
OF MET 

EEN VALENTIJNSDINER

  Op dinsdag 14 februari serveren wij 
een speciaal valentijnsmenu bij Olijf.

  Samen kunt u genieten van 
een 3, 4 of 5 gangen valentijnsdiner. 

  Ook kunt u gebruik maken van 
onze a la cartekaart.

  Wij hopen u te mogen verwelkomen.
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Seniorencarnaval 
bij CV de Dwèrsklippels 
Op vrijdag 17 februari wordt de aftrap voor carnaval zoals altijd door de 
senioren van Dwèrsklippels uitgevoerd met een groot spektakel vol muziek 
en entertainment. Alle carnavalsliefhebbers van 55+ zijn uitgenodigd deel 
te nemen aan deze grandioze middag/avond die om 17.00 uur start en ein-
digt om 21.00 uur. 
Entertainment
Het KBO-orkest zal optreden evenals 
diverse andere artiesten. Er komt een 
nieuwe heerboer of een barones. Om 
ongeveer 20.00 uur komt de gehele 
carnavalsvereniging met Prins en Ad-
judant, de Raad van Elf, de Senaat, de 
Jeugdprins en Adjudant, en de jeugd 
Raad van Elf.
 
Drie dansgardes zullen met een spet-
terend optreden de  seniorenmiddag 
afsluiten. Om ongeveer 21.00 uur zal 
de grote Dwèrsklippel onthuld wor-
den door de nieuwe Prins. Dit is de 
Klippel die dinsdagnacht precies om 
24.00 uur in vlammen opgaat om de 
afsluiting van het carnaval in te luiden. 

Kaarten
Vanaf 16.30 uur kunt u terecht op het 
Rabobankplein in Het Klooster om 

Bijzonder talentvolle middag 
in het klooster
Zaterdag 4 februari vond in residentie het Klooster voor de 16de keer de 
Jeugdpronkzitting plaats. Jeugd van de basisscholen uit Nuenen uit de groe-
pen 5 t/m 8 hadden zich opgegeven. Leuk was het dat er dit jaar van elke 
school een kandidaat was. Talent van allerlei pluimage trok op het grote 
podium voorbij. 13 acts met in totaal (hoe kan het ook anders in het jubi-
leum jaar) 55 kandidaten en ze lieten zich van hun beste kant zien.
De middag begon zoals gewoonlijk 
om 14.11 uur met het inmiddels wel-
bekende werkgroeplied. De kinderen 
in de zaal die al vaker geweest waren, 
zongen luidkeels mee. Na het werk-
groeplied trok onze jeugdprins Kevin, 
prinses Ilja en adjudant Luuk met hun 
gevolg binnen. De kleine dansgarde, 
bestaande uit 12 kleine dames, lieten 
hun mooie dans zien. Daarna namen 
ze samen met het Jeugdtrio, de Jeugd- 
raad van Elf en de Senaatsgarde plaats 
in de pronkbank. Christel en Kirsten, 
het presentatieduo van de werkgroep 
Jeugdcarnaval hadden zich ter gelege-
nheid van het Jubileum in het stem-
mig goud gehesen en wisten de kandi-
daten tot op de top van hun talenten te 
drijven.

The Cool Grils, talent uit groep 5 van 
basisschool de Wentelwiek gaven een 
show van zang en dans. Ook Mariet 
wist met haar zang de zaal te bespelen, 
Yvette had veel werk van haar act ge-
maakt met een heus decor en een zeer 
carnavalesk optreden. Jesper deed de 
zaal versteld staan met een duizeling-
wekkend optreden met diabolo’s op 
het nummer: ai se eu te pego van Mi-
chel Telo. Frauke en Lianne waren 
professioneel op het podium met hun 
goed getimede dans. Fay, Marleen, Evi 
en Iris zongen een goed geschreven 
carnavalsnummer. The Freaky Mon-
keys mochten de eerste helft van de 
middag afsluiten met een steengoede 
dans.

Nadat de kinderen in de pauze wat 
hadden kunnen drinken en eten ging 
de show in het zelfde tempo door met 
geweldig talent.
De Smiley’s hadden flink gerepeteerd, 
een groep die normaal alleen danst, 
hadden hun kelen gesmeerd en 

brachten ter gelegenheid van het jubi-
leum een gezongen aubade aan het 
carnaval. Noamy danste solo de ster-
ren van de hemel. De zaal werd even 
stil omdat de toneelmeesters een bij-
zonder instrument op het podium 
moesten instaleren. Kyra begeleidde 
zichzelf met de harp en zong een zeer 
stemmig nummer.
 
The power Girls dansten op de mu-
ziek van het op dit moment zo popu-
laire Portugese liedje: Ai se eu te pego 
en kregen met hun bewegingen letter-
lijk de jeugd op de stoelen. Het zang-
talent was ruimschoots aanwezig en 
ook Sarah zong geweldig. De show 
werd tenslotte afgesloten door een 
jongens dansgroep van dans-
school2dance. De groep zette een flit-
sende streetdance act op het toneel.  

De Senaatsgarde schitterde met hun 
dans terwijl de jurykaarten werden in-
geleverd. Hierna liep de spanning in 
de zaal op. Met een voetenroffel werd 
de uitslag bekend gemaakt. Alle kan-
didaten van deze middag mochten 
zich sowieso al winnaar noemen. Het 
lef om voor zo’n grote zaal je talent te 
tonen is beestachtig goed. Uiteindelijk 
waren er ook nog bekers, de kleinste, 
derde plaats voor Mariet, de middel-
ste, tweede plaats voor Yvette en voor 
Jesper met zijn diabolo act waren er 
zelfs twee prijzen, de grootste beker, 
1ste plaats en de immense wissel-   
beker.

Jesper mocht ‘s avonds op de grote 
pronkzitting nogmaals zijn geweldige 
show laten zien. Zelfs de volwassenen 
stonden versteld van zijn optreden. 
Hij ontving van de grote prins, Cre-
hansa een onderscheiding. Het was 
een beestachtig mooie dag.

Tienertent
Ben jij 12+ maar niet ouder dan 17: chill dan met carnaval in de TienerTenT 
in Nuenen!! Yo, ook dit jaar gaan we weer een super vet cool feest vieren in 
de TienerTenT op het Vincent van Goghplein in Nuenen. Dit wordt de 27e 
keer!! Dus ondertussen weten we hoe we een ‘feestje’ moeten bouwen.
What's UP????
Het is carnaval en dus kom je ver-
kleed!! Ben jij écht verkleed (dus niet 
alleen een bandana, een sjaaltje, een 
petje of een pruik) dan kun jij 10 con-
sumptiebonnen winnen in de Tiener-
TenT: iedere avond pikken we de drie 
personen of groepen er uit die het best 
verkleed zijn en zij gaan er met de prij-
zen vandoor.
De carnavalsvereniging viert dit jaar 
voor de 5 x 11 = 55e keer carnaval in 
Nuenen. En dat gaat niet onopge-
merkt voorbij natuurlijk……. het bete-
kent nog meer feest en hele gave ver-
rassingen!
 
Kijk voor het laatste nieuws rondom 
de tienertent op de site: 
www.dwersklippels.nl ➡ Jeugd ➡Eve-
nementen Jeugd ➡ Tienercarnaval.

What's the drill...... fouilleren, jas inle-
veren en dan houdt niemand je nog te-
gen. Hup, die dansvloer op, samen 
met zo'n 1300 andere boys en chicks. 
Kletsen, chillen en lekker swingen op 
de muziek van onze super coole 
dj……. DJ MIKE !! Er is ook nog wat te 
eten en te snoepen en je bent er veilig 
want er wordt goed op jullie gelet. 
Daarom laten jullie ouders je ook met 

een gerust hart naar de tent gaan en 
daarom is het ook ieder jaar weer ie-
dere avond volle bak en kei- en kei- en 
keigezellig!!

Maar…… Let dus ff op en ben er op 
tijd bij!

Openingstijden tienertent
Entree in de tienertent is alleen toege-
staan met een kaartje (passe-partout 
of dagkaart) en een geldig legitimatie-
bewijs. De tienertent is op zaterdag-, 
zondag-, maandagavond open van: 
20.00 - 01.00 uur. Op dins dag avond 
van 20.00 – 24.00 uur.

Voorverkoop passe-partout
Zaterdag 4 februari: 13.30 - 16.30, 
VÓÓR Sporthuis Zuid in het Kern-
kwartier te Nuenen.
Zaterdag 11 februari: 13.30 - 16.30, 
VÓÓR Sporthuis Zuid in het Kern-
kwartier te Nuenen.
Vrijdag 17 februari: 18.30 - 20.30, 
VÓÓR Sporthuis Zuid in het Kern-
kwartier te Nuenen.
Om een passe-partout te kunnen ko-
pen heb je een legitimatiebewijs en 
een pasfoto nodig. Let  op: je moet 
ZELF je passe-partout komen kopen!! 

Dwèrser kan het nie

Raod van Zatterdag 
bouwt voor één dag
Door Elwien Bibbe

De leden van de Raod van Zatterdag doen al weer voor de 12e keer mee aan 
de optocht in Dwèrsklippelgat. Vorig jaar werden ze eerste. De carnavals-
vereniging telt 32 leden en allemaal bouwen ze mee aan de wagen. Met Jack 
van der Hoeven (PR carnavalsoptocht) rijd ik begin februari op een kouwe 
avond (en daar gaan er vast nog heel veel van volgen) naar een spiksplinter 
nieuwe loods op een industrieterrein. Best wel een eind rijden. Alles is 
geheim maar blinddoeken doet Jack me niet. Ik geniet het vertrouwen!

In de loods is nog niet veel te zien. Wel 
staat er een platte kar en zijn een tien-
tal mannen en vrouwen in de weer 
met, ja, met wat? De kar is nog plat en 
eronder ligt een man met een nietma-
chine en erop slechts een lange streep 
pur! We kijken vragend in het rond. 
Nee, zorgen zijn er niet. Ze hebben 
nog ruim14 dagen om alles er boven-
op te bouwen! 
In de hoek zijn dames iets groots aan 
het papiermacheeën. Onafgebroken 
brengen ze steeds nieuwe laagjes pa-
pier aan op iets waarvoor ik nog geen 
naam weet te verzinnen! Wel dat de 
droogtijd ook 14 dagen is! Heel her-
kenbaar zijn de gele klompen. Verder 
zien wij hout en tempex, heel veel lijm, 
lijmklemmen, ventilatieslangen, een 
gele tafel, gele stoelen, een figuur-
zaag…

Toevallig valt ons oog op de werkteke-
ningen aan de muur en begrijp ik waar 
de dames mee bezig zijn, maar omdat 
wij een geheimhoudingsclausule gete-
kend hebben, praten wij onze mond 

dus niet voorbij! Drie dagen in de 
week wordt er gebouwd volgens een 
strak schema. Ook dat hangt aan de 
muur. Evenals een presentielijst. We 
vermoeden ook een opzichter en een 
controller. Maar niet alles gebeurt in 
de loods. De details worden op ande-
re, warmere plaatsen uitgewerkt. 

“Wat is hier nou leuk aan”, vraagt Jack. 
“We doen het natuurlijk voor het pu-
bliek,” vertelt Jeftha van Hek. “Het gaat 
om de reacties straks. Als carnavals-
vereniging vinden we ook dat we iets 
van waarde toe moeten voegen aan    
de optocht. Iets moeten laten zien in 
Nuenen. En natuurlijk houden we van 
bouwen en knutselen. Zo’n 2 maan-
den geleden is het idee ontstaan, bij 
het genot van een glas bier en 4 weken 
geleden zijn we begonnen met bou-
wen. En het idee groeit nog met de 
dag. Het bedenken is toch wel het 
leukst.”

“Het vinden van een geschikte plek 
om te kunnen bouwen wordt ieder 
jaar moelijker”, gaat hij verder. “Be-
langrijk is de grootte van de deur. De 
wagen moet uiteindelijk ook naar bui-
ten kunnen en dat maakt veel ruimtes 
ongeschikt. En niet iedere loods is elk 
jaar weer beschikbaar. We weten nu al 
dat we volgend jaar weer op zoek moet 
naar een andere locatie.”

Grote concurrent als het om de prijs 
in de optocht gaat, is Vierkant Rond 
en natuurlijk het Boord. In de Nue-
nense optocht rijden 6 wagens mee. 
De Raod van Zatterdag met Prins Ge-
ronimo en de adjudantes Martini en 
Bacolini is met zijn creatie alleen te 
zien in de Nuenense optocht. Dus 
doen ze het allemaal voor die ene mid-
dag! Dwèrser kan het nie! 
Dus, Dwèrsklippels en Dwèrsklippe-
linnekes, Riefels, Narregatters en Wet-
ters, wil je de wagen van de Raod van 
Zatterdag zien, kom dan naar de op-
tocht in Dwèrsklippelgat op zondag 
19 februari, aanvang 13.30. De start is 
in de Parkstraat.

GroenwittersbaI 
Gebruikelijk, is dat vrijdag vóór 
carnaval het "Groenwittersbal" 
wordt gehouden. Natuurlijk dit jaar 
ook weer in de kantine van de RKSV 
aan de Oude Landen. 

Het "Groenwittersbal" is het alternati-
ef voor alle mannen {en vrouwen) kor-
tom voor iedereen die niet deelnemen 
of mogen deelnemen aan het Skôn 
Vrouwkesavond in het dorp. Het 
"Groenwittersbal" is al vele jaren heel 
erg gezellig en een zeer geslaagde start 
van het carnaval. 

Topartiest Robert treed op en "Dj 
Mike On Tour" zorgt er voor dat de 
kantine op z'n kop gaat.
Door de uitbaters, Dieny en Ulrich, zal 
een prijsje ter beschikking worden 
gesteld    voor de mooiste c.q. ludiek-
ste outfit, die door een anonieme jury 
zal worden voorgedragen. 
Het "Groenwittersbal" zal worden ge-
houden op 17 februari 2012. Vanaf 
20.00 uur ben je van harte welkom in 
de kantine van de RKSV-Nuenen, 
Sportpark De Oude Landen, Pastoors-
mast 14 te Nuenen. De entree is gratis 
en ook niet leden zijn van harte wel-
kom. Dus trek je carnavalskleding aan 
en kom op vrijdag 17 februari  naar het 
"Groenwittersbal” (een aanrader), om 
een begin te maken van het carnaval. 

Darten tegen de 
prins in Gerwen
Vrijdagavond 17 februari om 20.00 
uur zullen weer vele teams het opne-
men tegen prins Metal der Narre-
Kappen in de feesttent op het Heu-
velplein. 

Teams van minimaal 4 en maximaal 6 
personen kunnen zich hiervoor opge-
ven via www.dcdestam.nl of bij de se-
cretaris van Dartclub de Stam 06-
53965925 (Bas van Keulen) . Opgeven 
kan tot en met woensdag 15 februari 
20.00 uur. Er wordt in diverse catego-
rieën gestreden om de prijzen. Recre-
anten, wedstrijddarters en dames-
teams. Deelname aan de avond is 
gratis, de avond wordt verzorgd door 
de leden van dartclub de Stam. Pijlen 
zijn er voldoende aanwezig deze 
avond en ook zullen alle teams deelne-
men aan een rode draadspel. Kortom 
een gezellige start van de carnaval in 
Gerwen, dus geef je zo spoedig moge-
lijk op een doe mee of kom kijken naar 
het darten tegen de prins. Dartclub de 
Stam organiseert dit evenement al 
voor de 18e keer. De prins wordt ieder 
jaar ook verrast met een mysterie 
guest en als deze is onthuld gaat het 
darten van start. 

CARNAVALARIA

Een raodselachtig detail!

De verkoop vindt gewoon plaats in het 
winkelcentrum Kernkwartier Nue-
nen.

Voorverkoop dagkaarten
Dagkaarten zijn 's middags en 's 
avonds te koop !!!
Zaterdag 18, zondag 19, maandag 20 
en dinsdag 21 februari: alle dagen van 
13.30 - 15.00 en 's avonds aan de in-
gang van de tienertent.
Omdat je ’s middags een polsbandje 
krijgt om 's avonds binnen te mogen is 
het noodzakelijk dat je zelf komt om 
jouw 'dagkaart' te kopen. Een ander 
kan dit niet doen voor jou. Ook om 
een dagkaart te kunnen kopen moet je 
je legitimatiebewijs meebrengen!

Entreeprijzen
Vier dagen entree met passe-partout: 
€ 20,-. Entreeprijs per dagkaart: € 9,- .

De Jeugdpronkzitting was weer beestachtig goed! 

een goed plaatsje te zoeken. Koffie, 
thee en de garderobe (tot 21.00 uur) 
zijn gratis.  
Daarna moeten we plaats maken voor 
de “Schôn Vrouwkes”.
Er komen voor maximaal 130 perso-
nen toegangskaarten in de verkoop à € 
2,- per persoon (inclusief één con-
sumptie). 

Kaartverkoop voor het Senioren-
carnaval op locatie:

* De Gasterij Jo v. Dijkhof op 15 febru-
ari 2012 van 10.30-12.00 uur.
   
*  KBO in het Klooster op 9 en 14 fe-
bruari 2012 van 14.00-15.30 uur.
Daarna zijn de overgebleven kaartjes 
nog te verkrijgen bij Ria Vlassak, 
email: riavos50@gmail.com of senio-
rencarnaval@dwersklippels.nl.
 



Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 11 februari 2012.

WC Vaartbroek - Wijngaardplein 10 - Einhoven 040 - 241 47 78

FEBRUARI
BROEKENMAAND

SUPERVOORDEEL PER 2
Vaart Broekenhuis
Pantalon 49,95 p./st.
Stretch katoen + riem 
Diverse kleuren 2 voor 89,95

Pantalon                                       54,95 p./st.
Luxe spijker 
Stretch, katoen 2 voor   99,95

Pantalon 49,95 p./st.
Pol/wol stretch + riem
Diverse kleuren 2 voor 89,95

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

Vergelijken kost niets, 
teveel betalen voor uw hypotheek 

komt elke maand terug!

Weerswinkel 7 L
5673 PM Nuenen
06-46 31 41 52

www.straatman-kolsters.nl

snellen
stucadoorswerk
Met 25 jaar ervaring   
zijn wij gespecialiseerd in  
binnen- en buitenwerk
Voor vrijblijvende prijsopgave
06 - 13 12 81 69
Jos Snellen
Olivierlaan 17, Eindhoven
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COLOFON
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

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

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

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

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

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

Kerkberichten 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.

Spaarpot Oost 2, Geldrop 
T 040 286 1383, www.vdstappen.nl

Met menselijke 
  betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000

www.uitvaartzorgnuenen.nl

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 11 februari 18.30 uur: Eu-
charistieviering, gezinsviering met 
kinderkoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker dhr. P. ten 
Hacken.
Zondag 12 februari 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 12 februari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, Jongerenkoor Jocanto, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker dhr. P. ten Hacken.

Misintenties
Zaterdag 11 februari 18.30 uur: Marc 
Reijnen; Tiny van der Meulen-Bunt-
hof; Martien de Groot, (vanwege.
trouwdag); Geert en Marjan Engelen-
Kappel, (sterfdag Geert); Rony Beek-
mans-Janssens; Marietje Swinkels-
van Dongen, (vanwege. sterfdag); 
Peter van Maasakkers.
Zondag 12 februari 09.30 uur Kees en 
Constant van Dongen.
Zondag 12 februari 11.00 uur: Overle-
den ouders Bastiaans-Aarts; Piet Roij-
akkers, (vanwege verjaardag); Wim 
Smulders; Wim en Tonny de Vries van 
der Linden; Louis van der Linden; Ar-
nold en Anny Arts-Koonings; Jo Jege-
rings (vanwege verjaardag); Kitty 
Smulders-Janssen; Gerard van Roos-
male (vanwege sterfdag en verjaar-
dag).

Gezinsviering met doop 
Zaterdag 11 februari om 18.30 uur. 
Nienke & Shasha worden ter voorbe-
reiding van de communie in deze vie-
ring gedoopt. 

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Anna 
Heijnen-Linssen, Javalaan 1, Nellie 
Sanders, Jan van Goyenlaan 1 en Geer 
van den Nieuwenhof, Jasmijnstraat 17. 
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

De Regenboog Nuenen 
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 12 februari, 10.00 uur. ds. C. 
Crouwel. Voor de kinderen is er ne-
vendienst en in De Zaak is een jonge-
renviering. De collecte is voor Zen-
ding en Werelddiaconaat. Na de dienst 
is er gelegenheid om elkaar te ont-
moeten. Woensdag 15 februari is er 
een filmavond en donderdag van 
10.00-12.00 uur Open Huis. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 februari, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering met Gregoriaans koor, 
voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Ilse Renders; Jeanne Schenkels-Pol-

Buurtbus lijn 460
De Buurtbus lijn 460 Nuenen-Best v.v. 
rijdt op carnavalsmaandag 20-02-
2012 en carnavalsdinsdag 21-02-2012 
geen dienst.

Uit d’n hoek…
Kouw

Het was al even geleden dat ik had geschaatst, minstens een jaar of vijf. Af-
gelopen weekend was het weer zover. Gewapend met drie lagen kleding, 
handschoenen en muts was ik zaterdag op het ijs van het Kamerven. In een 
heerlijk zonnetje was het daar goed toeven. Zondag heb ik met slede en 
dochter een tochtje door het witte centrum van Nuenen gemaakt. Maan-
dagmiddag waren we samen bij de molen op de mooiste ijsbaan van Bra-
bant.
 Het deed me denken aan de  kunstijsbaan in Eindhoven. Daar wa-
ren we vroeger in de winter iedere vrijdagavond te vinden, om te disco-
schaatsen. De tijd van Love in an elevator van Aerosmith en Sydney Young-
bloods If only I could (1989). Tegen het eind van de avond stond er een laag 
water op het ijs, als je dan viel was je kletsnat. Op de terugweg draaiden ze 
Why can’t this be love van Van Halen op de radio.
 Het gesjans en geflirt tussen jongens en meisjes is in die jaren niet 
veel veranderd. Het ‘per ongeluk’ vallen of bijna tegen iemand aan schaat-
sen. De jongens laten zien welke trucs en bewegingen ze kunnen, de mei-
den staan giechelend mooi te doen. Bij veel ouders is dat gedrag trouwens 
ook waar te nemen. Alleen staan die met een glaasje glühwein rond het 
vuur.
 Dat gezeur over de Elfstedentocht ben ik al twee weken beu.

Edwin Coolen

man; Piet Coolen; Harrie Verschuu-
ren; Jan Teunisse en familie.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 februari, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering met parochiekoor, kin-
derwoorddienst.
Misintenties
Riek van der Putten – Sanders; Ad 
Raaijmakers; Overleden familieleden 
Groenen; Evert de Vries; Sjaan Maas; 
Noud van Rooij; Toon Jansen; Adri 
van der Wielen – Frericksen; Bert en 
Marie Maas en kleinzoon Hans; Toon 
van Lierop

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl  

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 9 februari: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis. 
Vrijdag,10 februari: 7.15 uur Heilige 
Mis. 
Zaterdag 11 februari: 08.30 uur Heili-
ge Mis. 
Zondag 12 februari: Zondag Sexagesi-
ma, 10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 13 en dinsdag 14 februari: 
18.30 uur Heilige Mis. 
Woensdag 15 februari: 07.15 uur Hei-
lige Mis. 

Wilt u mee jureren?

Tentoonstelling werk 
Amateurkunstprijs Nuenen
Vanaf donderdag is de tentoonstelling het werk van de 1e  Amateurkunst-
wedstrijd te zien in de etalages van het nieuw te vormen winkelcentrum ’t 
Oog op de Berg. Deze amateurkunstprijs is georganiseerd door Kunsten-
centrum CAN ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het CAN in Nue-
nen. De amateurkunst wedstrijd is voor alle inwoners van Nuenen (van jong 
tot oud) en de cursisten van het CAN. En ook alle Nuenenaren kunnen jury-
lid zijn. U mag uw mening aangeven op juryformulieren. 

Thema
Het thema voor de makers van kunst-
werken dit jaar is ‘feest’. De opdracht 
bestaat uit het maken van een teke-
ning, schildering, foto, collage of an-
der 2 dimensionaal werk met dit the-
ma. Afmeting van het werk bedraagt 
30x40 cm. 

Presentatie op de Berg
Het werk hangt op de Berg omdat dan 
alle voorbijgangers het kunnen zien en 
ook kunnen meedoen met het bepalen 
van de winnaar van de publieksprijs. 
De juryleden voor de publieksprijs 
zijn dan ook alle voorbijgangers die 
mee willen doen met het jureren. Jury-
formulieren zijn te downloaden en te 

printen van de website www.stichting-
can.nl. Er  komt een prijs voor jonge-
ren en voor volwassenen.

Meedoen als jury?
Iedereen kan meedoen als jury. Wan-
neer u uw keuze heeft laten vallen op 
een van de tentoongestelde werken, 
per categorie, dan noteert u het num-
mer van dat werk op het juryformu-
lier. Het formulier kunt u in de brie-
venbus van Kunstencentrum CAN in 
het Klooster deponeren.

De bekendmaking van de winnaars 
van de Amateurkunstprijs, van de pu-
blieksprijs en van de vakjuryprijs, is op 
zaterdagmiddag 17 maart.  

Meditatie stadsverlichting 
A.s zondag  12 februari van 20. 00 tot 21.00 uur wordt weer op de praktijk 
Krystal, Zuiderklamp 111, Nuenen  een meditatie gehouden. 

Op hetzelfde tijdstip als ongeveer 400 
groepen mensen in huiskamers in heel 
Nederland.  Elke maand komen er 
tientallen huiskamers bij. De medita-
tie maakt deel uit van een project dat 
heet “stadsverlichting”.   Proefonder-
vindelijk is namelijk vastgesteld dat 
groepen mensen in meditatie een zeer 
positief effect hebben op hun omge-
ving ( dorp - stad – land ). Criminali-
teit en spoedeisende hulp nemen 
drastisch af. Er gebeuren minder on-
gelukken. Het is een bijdrage aan vre-
de en een liefdevolle samenleving. Een 

niet geringe bijdrage en het kost je 
geen geld en slechts een uur van je tijd!
Je hoeft niet te kunnen mediteren als 
een yogi en met je benen gevouwen te 
zitten. Op een stoel zittend en tijdens 
een geleide meditatie in gedachten 
liefde zenden naar je gezin, je vrien-
den, je omgeving. Dat is het en meer 
niet. Aanmelden kan via de website 
van de praktijk www.praktijkkrystal.
nl, email krystal@onsnet.nu of telefo-
nisch 040 2838548  Je kunt meer lezen 
over het project “stadsverlichting” op 
de website  www.stadsverlichting.nu.

De Bekkersband 
Op zaterdag 11 februari treedt in Sta-
tion Charlotte De Bekkersband op. 
Golden Oldies worden afgewisseld 
met hippe hits en speelt bekende 
nummers in een ander jasje. De band 
creëert hierdoor een overweldigende 
eigen sound die zijn weerga niet kent. 
Vanaf ongeveer 21.00 uur in Station 
Charlotte aan de Sportlaan 12 in Nue-
nen. Zie ook www.stationcharlotte.nl 
en/of www.bekkersband.nl

SNS Bank 
belastingspreekuur 
in Nuenen
SNS Bank organiseert belasting-
spreekuren in de SNS Bank in Nue-
nen. De bank biedt hiermee onder-
steuning bij de jaarlijks terugko-
mende belastingproblematiek. 
Geïnteresseerden kunnen samen met 
een erkend belastingadviseur hun aan-
gifte invullen in de SNS Bank. Twan 
Peeters voor de SNS Bank in Nuenen: 
‘Veel mensen vinden het elk jaar weer 
lastig om de belastingaangifte correct 
en tijdig in te vullen. We willen hen 
graag deze last uit handen nemen’. Ge-
interesseerden kunnen voor ongeveer 
50 euro van deze dienst gebruik ma-
ken. SNS Bank werkt hiervoor samen 
met erkende belastingadviseurs die al-
les kunnen vertellen over kortingen en 
aftrekposten. Een afspraak maken 
voor hulp bij de belastingaangifte kan 
bij de SNS Bank aan de Vincent van 
Goghstraat 2a te Nuenen.  De belas-
tingaangifte moet vóór 1 april binnen 
zijn bij de belastingdienst. 

Weerbaarheidtraining 
“Marietje Kessels” op De Mijlpaal
Op basisschool De Mijlpaal wordt veel aandacht besteed aan de sociaal- 
emotionele ontwikkeling van kinderen. Om uit te groeien tot evenwichtige 
volwassenen is het belangrijk dat kinderen een grote mate van zelfvertrou-
wen en zelfstandigheid ontwikkelen. Weerbaar zijn, hoort hier ook bij. 
Weerbaar zijn betekent dat je op een goede manier kunt opkomen voor 
jezelf. Niet iedereen is daar even goed in. In weerbaarheidtrainingen leren 
kinderen effectief te reageren op grensoverschrijdend gedrag.
Marietje Kessels was een jong meisje 
dat rond 1900 in Tilburg,  slachtoffer is 
geworden van seksueel misbruik. Tot 
op de dag van vandaag komt deze zaak 
regelmatig in het nieuws. De weerbaar-
heidtrainingen die op scholen worden 
aangeboden in samenwerking met de 
GGD, hebben haar naam gekregen. 
Het vergroten van  weerbaarheid  
maakt de kans kleiner dat kinderen 
slachtoffer worden van machtsmis-
bruik enerzijds en anderzijds voor-
komt het mede dat zij zichzelf schuldig 
maken aan grensoverschrijdend ge-
drag. Zij leren ook dat er iets aan te 
doen is wanneer ze zelf slachtoffer 
worden of zijn.
De training wordt in 12 lessen aange-
boden aan de leerlingen van groep 7/8. 
Speciaal hiervoor opgeleide trainers 
werken met de kinderen in aparte jon-
gens- en meisjesgroepen. Ouders/ver-

zorgers worden ook bij dit project be-
trokken: er hoort een ouderavond bij 
en aan het eind van de training worden 
ouders uitgenodigd om de laatste bij-
eenkomst bij te wonen. Een grotere 
weerbaarheid kan machtsmisbruik of 
geweldservaringen voorkomen.

Cakesweet voor een extra 
feestelijke taart
Katinka van der Veen woont in Nuenen en als haar zoon jarig was kocht ze 
altijd een slagroomtaart bij de bakker, maar dacht dat moet ik toch zelf ook 
kunnen. 
Na het volgen van een workshop deed 
ze haar eerste bestelling via internet 
en keek uit naar het moment waarop 
het bezorgd werd. Ze pakte haar spul-
letjes uit en begon met het bakken van 
de taart. De dag erna ging ze de taart 
vullen en afsmeren en daarna  het 
leukste van alles: de taart bekleden en 
versieren. Ik probeerde elke keer weer 
iets nieuws uit, maar ja, om al die taar-

ten zelf op te eten was nou ook weer 
niet de bedoeling. Dus gaf ik weer een 
taart aan een familielid of aan vrien-
den en ze reageerden erg enthousiast.
Langzaam aan kreeg ik ook bestellin-
gen van andere personen. Cakesweet 
is eigenlijk ontstaan uit een uit de 
hand gelopen hobby.
Elke taart die ik maak is weer een uit-
daging, komen ze met een compleet 
plaatje van wat men wil voor een taart 
dan is het weer de uitdaging om het 
precies zo te maken als het plaatje.
Sommige zeggen, maak er maar iets 
moois van dan is het ook weer een uit-
daging om iets moois te maken wat 
men ook mooi vindt.
Om de kneepjes van het vak goed on-
der de knie te krijgen heb ik zelf ver-
schillende cursussen gevolgd waaron-
der de Wilton cursus uit Amerika.
Mijn droom is om natuurlijk een leuk 
en gezellig winkeltje in Nuenen te 
openen. Ik maak taarten en cupcakes 
op bestelling voor elke gelegenheid. 
Denk bijvoorbeeld hier aan verjaarda-
gen, bruiloften, geboortes, babysho-
wer, geslaagd, etc. Maar ook voor 
feestdagen zoals Valentijnsdag, Pasen, 
Sinterklaas, Kerstmis en oud op nieuw. 
Verder kun je bij mij terecht voor 
cakepops en push up cakes.
Je kunt een workshop volgen. Gezellig 
met familie, vriendinnen, collega’s of 
vrijgezellenfeestje. Lekker samen met 
zijn allen een mooie taart maken, on-
der het genot van iets lekkers. Er zijn 
verschillende workshops ook op loca-
tie mogelijk. Verder geef ik kinder-
feestjes, de kinderen gaan dan met en-
kele mooie versierde cupcakes of 
taartje naar huis. Meer info op web-
site: www.cakesweet.nl



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

Feestje? Huur: Statafels  
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, 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

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

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

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

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

Verkeersschool

Sinds 1955

NIeUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

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

040-2831486

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

te huur in Nuenen. 
Caravan/Camper stalling 
overdekt en in afgesloten 
ruimte. 040-2833101 / 06-
10425335.

parkeerplaats te huur 
in parkeergarage ‘t Oog van 
Nuenen. Huurprijs € 30,- 
per maand. Informatie 040-
2863964.

Biljartkeus voor alle re-
paraties en bouw van maat-
werk keus. Tevens gecertifi-
ceerd biljartinstructeur. Tel. 
06-10795585.

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

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

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

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

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

C L E A N  S E R v I C E 
NuENEN. - Gevelreini-
ging - Schoorsteenrenovatie 
- Voegrenovatie - Impregne-
ring. Vrijblijvende offerte. 06-
23703691/ 040-2832957.

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

ApS thERApIE NuENEN. 
www.aktravilla.nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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

DRoGE hAARDBLok-
kEN. Hardhout en Hooi. 
Hooidonk 3, Breugel. Tel. 
040-2837329.

vakkundige en voorde-
lige computerhulp aan 
huis! Bel Richard Hem-
pelman op 06-19149097 
of internet www.insyte.nl. 
Afspraak snel mogelijk.

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

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

Pijn in 2012: “Dat is niet meer nodig”
APS TherAPie/BioreSonAnTie

De APS therapie is medisch gecertificeerd en een revolutie op het gebied 
van pijnbestrijding. We hebben nu APS en BioreSonAnTie gecombineerd: 
APS maakt de pijnverlichtende hormonen aan, Bioresonantie harmoniseert. 
(nu nog betere resultaten)
heeft u last van: Chronische pijn, onderrugpijn, fibromyalgie, artritis, artrose, 
reuma of sportblessure dan geeft APS/Bioresonantie therapie pijnverlichting 
en/of gedeeltelijk herstel in samenwerking met de andere therapieën (in 
medische studies aangetoond).
Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed door de meeste zorgverzekeraars. 

Maak eens een afspraak: 06-51334155
Berg 26a, Nuenen • Cortenbachstraat 130, Helmond
www.vdvalk-natuurgeneeskunde.nl • rvalk820@zonnet.nl

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

Wasmachine, koelkast, 
vaatwasser 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.

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

voor onderhoud en re-
paratie van uw vloer 
of nieuwe vloer bij 
Bernard Smits. Kerkak-
kers 3, Gerwen. Tel. 040-
2833994/0651935589 of 
kijk voor info op www.
smitshoutenvloeren.n l 
voor het assortiment.

Nieuw in Nuenen tRAI-
NING “LEREN LEREN” 
met o.a. toetsstrategie, 
mindmap, plannen 5x2 uur 
op 3, 10, 17, 24 en 31 maart. 
Zie www.meestersinleren.nl 
voor meer info.

vERLoREN Brede open 
gewerkte zilveren arm-
band, verloren op woens-
dagavond 25 januari 2012 
tussen 19.15 en 22.30 uur 
in de Regenboogkerk of 
nadien op weg naar huis. 
Jet Linders-Meeuwis. De 
Stockbempt 18 te Nuenen. 
Tel . 040-2831244.

vERMuLSt fINAN-
CIEEL ADvIES voor 
uw aangifte IB 2011. Ook 
voor advies over uw woe-
kerpolis of uw hypotheek. 
Bel 06-12951198.

Donderdag 16 februari van 
11.00 tot 12.30 uur gratis 
inloopspreekuur. Heeft u 
vragen over voeding of 
dieëten, wilt u weten wat 
een diëtist voor u kan be-
tekenen, hoe zit het met 
vergoedingen, kom eens 
langs!! Angelique van 
der Sanden, diëtist. 
Berg 51 (Instituut Zilver-
schoon), 06-18922604.

Nieuw in Nuenen ExA-
MENtRAINING ENGELS 
tekstverklaren voor vmbo/
havo/vwo 3x3 uur op 2, 3 en 
4 mei. Zie www.meestersin-
leren.nl voor meer info.

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

DERMA-RoLLER thERA-
pIE! Spectaculaiere huidver-
betering d.m.v. micro-needling 
behandeling. Bij Acne, litte-
kens, verouderde-zonbescha-
digde  huid, rimpels, striae. 
De enige echte Dermaroller 
met CE en ISO certificering. 
Vergoeding ziektekostenver-
zekeraar mogelijk. Instituut 
Zilverschoon Berg 51 Nuenen 
040-2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl.

LASt vAN ovERBEhA-
RING? Permanent ontharen, 
nu beginnen voor het beste 
resultaat   in de zomer! Ver-
goeding door ziektekosten-
verzekeraar mogelijk. Instituut 
Zilverschoon Berg 51 Nuenen 
040-2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl.

Medewerker gevraagd 
voor de verkoop van asper-
ges en aardbeien. In april, 
mei en juni. Fulltime of 
Partime. Kwekerij Jansen, 
Boord 14 Nuenen.

Medewerker gevraagd 
voor de verkoop van tuin-
planten. Vanaf april. Full-
time of Partime. Kwekerij 
Jansen, Boord 14 Nuenen.

tE huuR opSLAG-
RuIMtES Op afgeslo-
ten terrein. Opslagruimtes 
vanaf 65 m2 en Garage-
box. Breed 3,80 m. Aan-
vaarding in overleg. Info 
06-13320300

pERMANENt MAkE-up 
altijd een verzorgd uiterlijk! 
Al 15 jaar ervaring; voor eye-
liners , wenbrauwen (ook 
hairstroke methode), lipli-
ners. GGD gecertificeerd. In-
stituut Zilverschoon Berg 51 
Nuenen 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

Speciale 
Carnavalsaanbieding

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

Ook het adres voor bedrukte kielen
overalls en werkjassen

een Beestachtig 
carnaval

alle teksten mogelijk

geen minimale afname
diverse kleuren

Problemen?

LUISTEREN
HERKENNEN

DELEN

ESCAPE NUENEN

Kijk voor meer informatie op www.escape-nuenen.nu
onderdeel van de LEVgroep Nuenen      

Bij het verwoorden van een probleem verandert vaak
het perspectief. Escape is een groep vrijwilligers,
die echt naar u luistert en met wie u ervaringen 
kunt delen. Ze doen dat in persoonlijk contact en
strikt vertrouwelijk, zonder rapportage naar derden.

Het contact is kosteloos en waardevol. 

U bereikt Escape via telefoonnummer 06 39 60 23 80
of e-mail escape@onsnet.nu

Praten helpt

kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl
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P R O G R A M M A
Voetbal

Korfbal
NKV verliest nipt 
van Klimop met 15-16
Zondag 5 februari stond de derby op het programma van NKV 1 tegen Klim-
op uit Asten, het team dat gecoacht wordt door een bekende van NKV,  Luuk 
Messerschmidt. Beide ploegen kennen elkaar door en door en de onder-
linge wedstrijden brengen altijd een extra lading met zich mee, waardoor de 
scores vaak dicht bij elkaar liggen. De vorige wedstrijd eindigde in 9 - 9.

In een goed gevulde sporthal De Hon-
german maakte de thuisploeg al snel 
de eerste treffers van afstand 3-1. 
Maar voordat de voorsprong vergroot 
kon worden, wisten de bezoekers al op 
gelijke hoogte te komen. Dit herhaalde 
zich enkele keren en in korte tijd stond 
er al een 5 - 5 stand op het scorebord.
Daarna verloor NKV de grip op de 
wedstrijd, begon meer fouten te ma-
ken en miste steeds meer kansen. 
Dit hielp de tegenstander in het zadel.
Klimop zette een tandje bij en voor het 
eerst keek de thuisploeg tegen een 
achterstand aan 5-7. Met nog enkele 
minuten tot de rust, kon NKV dit nog 
herstellen. NKV pakte het initiatief te-
rug en bij rust was het 8 - 7.

In de tweede helft bleef het stuivertje 
wisselen tussen beide ploegen. Zowel 
Klimop als NKV speelde met lange en 
verzorgde aanvallen, maar verder was 
er weinig variatie en waren er weinig 

mooie acties in het spel. De doelpun-
ten vielen over en weer en lang bleef 
het gissen naar wie aan het langste 
eind zou trekken. Bij een 13 - 13 stand 
en nog een klein kwartier te spelen 
nam NKV voor de zoveelste keer een 
voorsprong en weer kwamen de be-
zoekers langszij.
In een spannende slotfase wist Klimop 
nog een paar maal te scoren en stokte 
de machine aan de kant van NKV. Met 
nog enkele minuten op de klok verde-
digden de bezoekers een 15 - 16 voor-
sprong. De Nuenense aanvallers wis-
ten de korf in deze hectische fase niet 
meer te vinden en Klimop speelde 
slim de resterende tijd uit op balbezit. 
NKV 1 verloor dus belangrijke punten 
in de strijd om promotie naar de 2e 
klasse.

Zondag 12 februari staat er weer een 
derby op het spel, ditmaal uit tegen 
OEC in Helmond om 14.40 uur.

Kienen in 
Nederwetten
Woensdag 15 februari a.s. organiseert 
de Nederwettense Vrouwen Vereni-
ging een kienavond in het tijdelijke 
schoolgebouw aan de Koppeldreef te 
Nederwetten. Aanvang 20.00 uur. 
Ook niet leden zijn welkom.

Mooi resultaat 
voor Aylin tijdens 
Kempen Trophy
Op de kunstijsbaan in Turnhout (Bel-
gië) heeft Aylin Nederlof tijdens de in-
ternationale wedstrijd de Kempen 
Trophy een negende plaats behaald in 
een deelnemersveld van 24 rijdsters. 
Aylin kwam met nog 7 Nederlandse 
deelnemers uit in de klasse Junioren. 
Van de Nederlandse deelnemers werd 
ze tweede en met een verbetering van 
haar puntentotaal met 13 punten was 
dit een zeer geslaagde wedstrijd. De 
volgende internationale wedstrijd 
staat voor half maart in Luxemburg 
gepland. Positief Coachen 

Zwem & Polovereniging Nuenen en de Korfbalvereniging Nuenen, in 
samenwerking met de Gemeente Nuenen en het NOC-NSF, hebben hun 
krachten gebundeld om het Positief Coachen, bij de overige sportverenigin-
gen in Nuenen onder de aandacht te brengen.
Het is aantoonbaar dat door Positief 
Coachen, de prestaties beter worden, 
er meer vrijwilligers enthousiast wor-
den, er minder sporters afhaken en 
dat er tevens meer respect en sportivi-
teit is.
Dit alles heeft geleid tot het aanbieden 
van een spetterende theatervoorstel-
ling, “Wel Winnen he” die op maan-
dagavond 19 maart 2012,  vanaf 20.00 
uur gehouden gaat worden in Het 
Klooster te Nuenen. Trainers, coa-
ches, maar ook ouders kunnen deze 
voorstelling nagenoeg kosteloos bij-
wonen. Kosten voor een kaartje zijn 
nog maar € 2,50 (normaal € 20,00).

Kaarten voor deze voorstelling zijn te 
verkrijgen via de websites van www.
zpvnuenen.nl of www.nkvkorfbal.nl of 
www.positiefcoachen.nl/theater.
Om geld op te halen voor dit project is 
er op vrijdag 16 maart 2012 in Het 
Klooster te Nuenen een bedrijfslezing 
georganiseerd. De lezing gaat over 
“Presteren in spannende tijden”  en is 
bedoeld voor leidinggevenden in het 
bedrijfsleven (dus van de bakker op de 
hoek tot de CEO bij een multinatio-
nal), overheid en non-profit-organisa-
ties. Meer over de bedrijfslezing en 
voor het bestellen van kaarten, zie 
www.ewaldvankouwen.nl/nuenen.

Maike Liebregts 
wint Laco de Drietip wens
Tijdens de feestdagen stond er in de fitness en de entreehal van de Drietip 
een mooie kerstboom. Er hingen alleen maar lampjes in en de versiering 
moesten de gasten van de Drietip er zelf in hangen. Een kerstbal, een ster of 
een klok kon men in de boom hangen met daarop een persoonlijke wens. 
Aan het einde van de feestdagen hingen beide bomen vol met maar liefst 
282 wensen van kinderen en volwassenen. 

Hieruit werd een aantal wensen gehaald die Laco de Drietip probeert in vervul-
ling te laten gaan. Sverre Beekman won uiteindelijk de prijs bij de kinderen. Hij 
wenste zich dat hij met zijn klas 3/4 een keer gratis mocht komen zwemmen. Bij 
de volwassenen was het Maike Liebregts uit Nuenen. Zij wenste zich eindelijk de 
innerlijke kracht in 2012 om 30 kilo af te vallen. Zij krijgt een personal trainer 
Mike aan haar zijde om die wens in vervulling te laten gaan. Zij krijgt een jaar de 
tijd om dit te verwezenlijken en als het lukt krijgt ze ook nog eens een half jaar 
gratis sporten. 

  

Maike Liebregts wint Laco de Drietip wens

RKSV trainers 
met bijzonder certificaat
‘Hoogst bijzonder’ noemde de KNVB Academie de voetbalvereniging in 
Nuenen. Hoogst zelden worden er van één club twintig cursisten opgeleid 
voor het KNVB Pupillen Certificaat. In Nuenen gebeurde het; op 23 januari 
ontvingen – onder toeziend oog van voorzitter Peter van Vroenhoven en 
jeugdvoorzitter Ruud Sanders – twintig RKSV trainers hun certificaat.

Motivatie
Goed gemotiveerd startten de twintig 
trainers op 26 september 2011 met de 
eerste avond. KNVB docent Ben van 
Leeuwen had een groep voor zich die 
een mooie mix vormde van trainers 
die een selectie of een niet selectie on-
der hun hoede hadden. En allemaal op 
zoek naar die extra specialisatie met 
ieder hun eigen motivatie. Lesmateri-
aal, zelfstudie, discussiemogelijkhe-
den; het kwam allemaal aan bod tij-
dens de acht cursusavonden. 
 

Doel
De cursus had tot doel de trainers 
meer mogelijkheden te geven om de 
jonge spelers met nog meer plezier te 
leren beter te voetballen. De trainers 
zijn direct aan de slag gegaan met de 
geleerde methodieken van de KNVB. 
Zowel op voetbaltechnisch, organisa-
torisch en didactisch gebied. RKSV 
hecht veel waarde aan het opleiden 
van eigen trainers om zo de kwaliteit 
van de gerenommeerde club hoog te 
houden. 

IJspret op het Kamerven

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders

Politieberichten
Nuenen: Waarschuwing politie in verband met woninginbraken
Bij de politie in Nuenen zijn in januari veel aangiften van woninginbraak binnen-
gekomen. In de hele maand werd zo’n 20 keer ingebroken en dat is een veront-
rustend hoog aantal. De politie heeft zelf al maatregelen genomen maar kan het 
niet alleen; ze heeft de hulp van de inwoners van Nuenen hard nodig.

Politie extra alert
De politie is extra alert op woninginbraken. Er wordt meer in de woonwijken ge-
surveilleerd en er zijn speciale ‘controlediensten woninginbraken’. In de avond 
en nacht gaan extra politieagenten de straat op, die verkeersdeelnemers op ver-
schillende in- en uitvalswegen controleren. Zo houden ze in de gaten welke men-
sen er in het gebied rondrijden en wat die allemaal uitspoken. De politie hoopt 
zo sneller inbrekers te kunnen pakken. En natuurlijk ook dat mensen die willen 
gaan inbreken twee keer nadenken voordat ze dat gaan doen.

Help de politie
Maar de politie kan het niet alleen: ze heeft de hulp van de burgers nodig om 
(woning) inbraken te voorkomen en inbrekers aan te houden. Zij zijn immers 
veel in hun eigen wijk en weten dus wanneer er zich verdachte situaties voor-
doen. Zijn er mensen die niet uit de buurt komen en die zich op een of andere 
manier vreemd gedragen? Zijn er voertuigen die op een vreemde plaats staan ge-
parkeerd of van iemand zijn die niet in de wijk hoort? Ben dan extra alert.

Noteer de kentekens van de voertuigen en de signalementen van de mensen. Bel 
bij onraad of verdachte situaties met de politie in Nuenen via het algemene num-
mer 0900-8844 of bij een spoedmelding direct met 112. Uit onderzoek is geble-
ken dat een groot deel van de woninginbraken opgelost kan worden dankzij tips 
van de (buurt)bewoners zelf. 

Zelf maatregelen nemen
Bewoners kunnen zelf ook heel veel doen om een inbraak te voorkomen. Enkele 
voorbeelden: deugdelijk hang- en sluitwerk aanbrengen, ramen en deuren (af )
sluiten bij afwezigheid, voor het slapen gaan het voordeurslot op het nachtslot 
draaien, een extra schuif of knip aan de binnenkant van de voordeur aanbrengen 
en geen kliko’s naast de woning plaatsen.
Het zijn simpele maatregelen die mensen zelf kunt aannemen en die groot leed 
kunnen voorkomen. Ze moeten er alleen wel even aan denken. Door goede pre-
ventieve maatregelen worden veel inbraken en insluipingen voorkomen of blijft 
het bij een poging. Meer informatie staat op de speciale politiewebsite www.
stopwoninginbraak.nl. 

Z&PV Nuenen bij NJK
Afgelopen weekend hebben Tobias Geurts en Robin Goossens deelgenomen aan 
de Nederlandse Junioren Kampioenschappen in het Sloterparkbad in Amster-
dam. Tobias nam voor de tweede keer deel aan de NJK en zwom 3 persoonlijke 
records. Robin, die voor de eerste keer meedeed, zwom een nieuw persoonlijk 
record op de 100m vrijeslag.

 

Tobias Geurts (links) en Robin Goossens (rechts) bij NJK 2012 in Amsterdam 

Nuenense 
Indoor Triathlon
De eerste echte Nuenense Indoor 
Triathlon “De Drietip” is succesvol 
verlopen.

Atleten uit Nederland, Duitsland, 
België, Engeland en Griekenland  heb-
ben afgelopen zaterdag 4 februari 
deelgenomen aan deze Triathlon. 
In sportcentrum De Drietip streden 
de sportievelingen, veertig mannen 
en acht vrouwen, om de eer. Winnaar 
bij de heren was Eindhovenaar  Kevin 
Sleegers, bij de dames was de 11-jari-
ge Kyra Kerkhoffs uit Valkenburg de 
snelste atlete.
Deze  Indoor Triathlon is een echt 
breedtesport evenement, geschikt 
voor zowel  geoefende sporters als 
voor recreanten. De wedstrijd bestaat 
uit drie rondes van veertien minuten 
met tussendoor een pauze van ook 
veertien minuten. Er werd begonnen 
met  zwemmen, daarna  fietsen op 
een hometrainer en tot slot hardlopen 
op de loopband. De afgelegde afstand 
wordt via een puntensysteem vertaald 
naar de uiteindelijke score.
De organisatie van het evenement 
was in handen van de Eindhovense  
triathlonvereniging  De Triotters, die 
ook jaarlijks de Zwemloop de Drietip 
Nuenen (7 april)  en de Dolphin Tria-
thlon Nuenen (1 juli) organiseert. 
Meer informatie is te vinden op www.
triathlonnuenen.nl
 

Jaarvergadering 
Lieshoutse 
Wielrenners
Vrijdag 10 februari 2012 houdt sup-
portersclub “De Lieshoutse Wiel-
renners” haar jaarvergadering in 
zaal “De Koekoek”, Dorpsstraat 49 
te Lieshout. Het wordt de 57e jaar-
vergadering in de geschiedenis. 
Aanvang om 20.00 uur stipt. 

Voor de pauze de verslagen die het 
jaar 2011 betreffen. Na de pauze komt 
2012 aan de beurt met bestuursverkie-
zingen, huldigingen van tien leden die 
50, 40 of 25 jaar lid zijn en het pro-
gramma 2012. Na de vergadering 
vindt traditioneel een kaartavond 
plaats waar het wederom gaat om 
mooie vleesprijzen.

NKV KORFBAL
Zondag 12 februari 
OEC 1 - NKV 1 ................................ 14.40
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bij Jan Linders

 één en al
Carnaval

www.janlinders.nl
Acties zijn geldig t/m zondag 12 februari
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Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.
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