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Dokter D. Bakker is
AFWEZIG i.v.m. vakantie
van 27 februari t/m 2 maart 

Telefoon 040-2951030

Dr. Gieles en Dr. Ringeling
AFWEZIG

van 20 t/m 26 februari 2012
Waarneming hoort u via tel.nr. praktijk.

Inschrijven 
voor de 
optocht 
2012

De aardappeleters
“van aardappel 
tot app”

Badmintonclub
Lieshout
kampioen
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Kijk op www.luxe-outlet.nl
voor betaalbare luxe producten   

bij jou om de hoek!

Openingstijden: 
Vrijdag     08.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag  08.00 tot 13.00 uur 

Contact met 
Redactie 
Op vrijdag 24 februari  zijn de lezers 
van ons blad in de gelegenheid om 
met het redactieteam van Rond de 
Linde in gesprek te gaan bij Kunst-
handel Art Dumay, Park 75. 

U bent daar welkom tussen 19.00 en 
19.30 uur om uw vragen, suggesties en 
tips voor te leggen. Maandelijks wordt 
een ‘Contact met Redactie’ belegd. 
Uitgevers en Redactie hopen daarmee 
een extra impuls te geven aan de spe-
ciale relatie die Rond de Linde heeft 
met de Nuenense gemeenschap.

Een ‘Heppie’ mens

Ron van der Voort gooide het roer om
Door Melanie Dumay

Schuimkraag
Door Elwien Bibbe

Weet je waarom er schuim op een pilsje zit? Of beter: er schuim op een 
pilsje moet? Sinds september heb ik een dochter die in de hoofdstad stu-
deert en in de tappercommissie van haar vereniging zit en onlangs met een 
m/vtje of 50 een bezoek bracht aan de Heineken Experience, want daar 
leren ze je tappen en alles over bier. Dus zij kon mij vertellen dat dat laagje 
schuim isoleert, waardoor het koolzuur niet uit het glas kan ontsnappen. 
En er omgekeerd ook geen zuurstof bij het bier kan. Daarom moet er een 
laag schuim op.

We skypen. Want ik wil daar meer van 
weten. En zo zit ik met mijn koptele-
foon op te kijken naar mijn dochter in 
een studentenkeuken. Met het lawaai 
van de mixer tussen ons in, want zij 
bakt een cake, praten wij over tappen 
en het drinken van een glas goed ge-
brouwen bier.

Dat het glas perfect schoon moest 
zijn, wist ik, en dat pils prima smaakt 
uit een vaasje of een tulp ook, maar als 
kleindochter van een kastelein heb ik 
van tappen niet zoveel kaas gegeten! 
Maar het moet dus zo: Houd het glas 
onder 45 graden en tap het goed vol, 
zodat het schuim over de rand stroomt 
en spatel op dat moment ook af, zodat 
er een mooi waterlaagje op het schuim 
staat. En dat spatelen doe je meteen. 
Niet als het bier is uitgeschuimd!
Dan volgt het drinken: Nippen aan het 

bier is uit den boze. Je moet door de 
schuimlaag heen drinken, zodat de 
schuimlaag in tact blijft. Beter is om 
geen lippenstift te dragen en geen pin-
da’s, worst of andere vette hapjes te 
eten. Want dan slaat het bier dood.
Maar ja, wat moet je doen met carna-
val als je toch met een dood biertje in 
de hand staat? 
1. Sneller drinken. Want daar zijn 

pilsjes voor bedoeld.
2  En anders moet je er een servetje 

indoen (Josine)… of wc papier, of een 
bierviltje, tissue of een niet gekookte 
spaghettistengel, want dan gaat het 
vanzelf bruisen, dat heb ik van het 
internet……, maar lekkerder wordt 
het pilsje daarvan niet, als ik goed 
naar mijn dochter heb geluisterd.

We skypen nog even; Het cakeje is 
klaar! ALAAF!

Hoeveel mensen kunnen dat ècht en oprecht zeggen? ‘Ik ben een heppie 
mens’. Na mijn gesprek met Ron van der Voort concludeer ik dat voor hem. 
Ron heeft recent het roer omgegooid. Na een mooie carrière van ruim 20 
jaar in de projectinrichting – waarvan de laatste 11 jaar als zelfstandig 
ondernemer – vond Ron het tijd voor anderen. Een gesprek over passie, 
maatschappelijke betrokkenheid en daarmee gepaard gaand eigen geluk. 

Nieuwe uitdaging
De afgelopen 11 jaar heeft Ron in zijn 
bedrijf mee mogen bouwen aan het 
inrichten van bungalowparken, stu-
dentenhuisvesting, hotels en woon-
zorgcomplexen. Daarmee heeft hij 
een stempel gedrukt in deze markt. 
Zijn ondernemerschap kenmerkte 
zich door positief denken en hande-
len. ‘Daarmee kan echt heel veel be-
reikt worden’ zegt Ron met de nodige 
stelligheid. En zo bleek: zijn bedrijf 
SVDV/Scholten van der Voort is uit-
gegroeid tot een volwaardig bedrijf in 
de genoemde markt. ‘En ondanks dat 
was het toch tijd voor iets anders’. 

HEPPIE
Hij koos voor een andere weg. Hij 
stootte een groot deel van zijn belan-
gen af aan een opvolger en zocht een 
nieuwe uitdaging. Hij zocht en vond. 

‘Ik wilde een bijdrage leveren voor an-
deren. Een bijdrage die zowel hun hart 
als mijn hart vult met blijdschap en 
dankbaarheid. En die vond ik bij Stich-
ting HEPPIE.’ De stichting organiseert 
vakanties en weekenden voor kwets-
bare kinderen die om diverse redenen 
niet op vakantie kunnen en extra aan-
dacht nodig hebben. Te denken valt 
hierbij aan kinderen die zorg moeten 
dragen voor zieke  of verslaafde ou-
ders. Of kinderen uit verstoorde ge-
zinssituaties. 

Bouwen
Stichting HEPPIE bouwt een groeps-

accommodatie waarvoor Ron –samen 
met 500 anderen- als vrijwilliger de 
organisatie en planning van het interi-
eur voor zijn rekening neemt. ‘Ik heb 
ervaren dat je veel kunt bereiken met 
een positieve benadering. Dromen 
blijven niet alleen dromen. Een groot 
deel daarvan kun je werkelijkheid ma-
ken. En dat heb ik altijd al gedaan en 
ga ik nog veel meer doen. Ik geloof in 
HEPPIE en ben heel dankbaar dat ik 
met mijn kennis en ervaring anderen 
kan helpen.’ De accommodatie waar-
aan Ron van der Voort meebouwt zal 
medio juni in Mierlo openen. ‘Kinde-
ren kunnen daar dan weer kind zijn. 
Onbezorgd en onbevangen.  Voor mij 
een kleine moeite, voor hen een groot 
plezier. Als je dat mag doen en de mo-
gelijkheden hebt om een dergelijk ini-
tiatief te ondersteunen, dan kun je 
toch niet anders dan zeggen’; ik ben 
een heppie mens?’ En zo is het. Ron 
van der Voort; hij gaf mij een heppie 
groet bij het afscheid nemen. En ik 
bleef achter met een gevoel van trots 
op deze Nuenenaar. Trots op zijn in-
zet, trots op zijn bijdrage voor de 
maatschappij, onze dorpsgenoot. 
Mooi. Heppie. 

Symphonica 
in Yellow

 
Blaaskapel de Blaospoepers, be-
staat 44 jaar. Daarom willen zij heel 
carnavals vierend Nuenen uitnodi-
gen om zich op carnavals-maandag 
te laten verassen met “Symphonica 
in Yellow”.
 
Symphonica in Yellow laat een kant 
van de Blaospoepers zien die jullie in 
44 jaar nog nooit hebben gezien. Als je 
zin hebt in een onvergetelijk gezellige 
avond, trek dan alles wat je maar aan 
geel/zwarte kleding in de kast hebt 
hangen aan en kom op maandag 20 
februari vanaf 21.11 uur naar Het 
Klooster.

Actie tegen pesten 
De landelijke StichtingTegenZinloosGeweld nodigt kinderen en basis-
scholen uit om een actie te bedenken om pesten op school meer bespreek-
baar te maken en te verminderen. 
Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen met 
een project in de klas, het maken van 
een poster of kinderen helpen die ge-
pest worden. Scholen en kinderen die 
de HeldenMoed actie ondersteunen 
worden ruim beloond.  Zo kan een 
hele schoolklas die met een goed idee 
tegen pesten komt bijvoorbeeld gratis 
toegang winnen tot het geheel ver-

nieuwde Madurodam. Pesten is een 
groot probleem dat aandacht verdient. 
In Nederland zijn er wekelijks onge-
veer 330.000 kinderen het slachtoffer 
van pesten; 1 op de 5 kinderen wordt 
gepest.  Dit soms met zeer zware ge-
volgen. De jongere en fysiek zwakkere 
leerlingen worden het meest gepest. 
Jongens zijn vaker slachtoffer van 
openlijk pesten en kinderen die in een 
bepaalde periode slachtoffer van pes-
ten zijn, worden een aantal jaren later 
vaak nog steeds gepest. De landelijke 
StichtingTegenZinloosGeweld zet 
zich o.a. in tegen pesten. Kijk voor 
meer informatie op de website www.
moed.nl. 



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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verleend voor het innemen van twee standplaatsen met een zoet-
warenkraam respectievelijk een oud Hollandse gebakkraam in het 
Park tijdens carnaval in de periode van 17 tot en met 21 februari 
2012 (verzenddatum 13 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, 16 februari 2012

PUBLICATIE
Omgevingsvergunning Berg 61
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 februari 2012 
besloten medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsver-
gunning voor het bouwen van een woning op het perceel Berg 61 kadas-
traal bekend gemeente Nuenen, sectie E, nummer 5119. De omgevings-
vergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 
3° Wabo. Het verzoek is geregistreerd onder nummer N-HZ-2011-0122.

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken is op 8 februari 2012 
bekend gemaakt. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken 
liggen gedurende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en Openbare 
ruimte op het gemeentehuis. U kunt de omgevingsvergunning inzien tij-
dens de openingstijden van het gemeentehuis. De omgevingsvergunning 
met bijbehorende stukken is tevens te raadplegen via www.ruimtelijke-
plannen.nl onder bestemmingsplannen.

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van de omge-
vingsvergunning beroep worden aangetekend. Het beroep kan worden 
ingesteld door:
•	 een	belanghebbende	die	kan	aantonen	dat	hij	redelijkerwijs	niet	in	

staat is geweest om tijdig een zienswijze bij het college van burge-
meester en wethouders naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank 
's-Hertogenbosch, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-
Hertogenbosch. De omgevingsvergunning treedt in werking nadat de 
termijn voor het indien van een beroepschrift is verstreken. Het beroep-
schrift schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Indien te-
gelijk met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voor-
lopige voorziening wordt ingediend, treedt de omgevingsvergunning niet 
in werking voordat op het verzoek is beslist. Het verzoek moet worden 
ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Hertogen-
bosch, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Nuenen, 16 februari 2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘Opwettense Watermolen en omgeving’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken bekend 
dat met ingang van 17 februari 2012 gedurende zes weken op het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage ligt 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Opwettense Watermolen en omgeving’. 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de Opwettense Watermolen 
en directe omgeving te Nuenen.
Binnen het plan worden de eerder afgegeven vrijstellingen vastgelegd in 
een bestemmingsplan, hierbij gaat het onder andere om het restaurant, 
de trouwlocatie een vergaderlocatie met bed en breakfast en natuuront-
wikkeling in de directe omgeving. 

Het ontwerpbestemmingsplan kan op het gemeentehuis worden ingezien 
bij de balie Wonen en Openbare Ruimte.
Het plan is ook raadpleegbaar via de gemeentelijke internetsite: www.
nuenen.nl. Tevens is het plan in te zien via de landelijke internetsite www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Opwettense Wa-
termolen en omgeving’ kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de 
volgende dieplink :  ht tp://w w w.r uimtel i jkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.0820.BPBGOpwettenseWate-C002.

Een ieder kan binnen de termijn van tervisieligging een zienswijze met 
betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schrif-
telijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Nu-
enen, postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. Een zienswijze kan ook monde-
ling worden ingediend bij de heer M.J.A. Ras van de afdeling Ontwikkeling, 
telefoonnummer: (040) 2631 545.

Nuenen, 16 februari 2012.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

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 12 t/m 18 februari 2012 wordt gecollecteerd door 
Amnesty International.

VERKEERSMAATREGELEN CARNAVAL
Op verschillende locaties in de gemeente Nuenen worden met de carna-
valsdagen optochten gehouden. Op die dagen moet het verkeer rekening 
houden met stremmingen en parkeerverboden. Onderstaand schema 
geeft aan wanneer op welke locatie een optocht gehouden wordt en 
welke verkeersmaatregelen er genomen worden.

Tienertent
Tijdens de carnavalsdagen staat er een feesttent op het Vincent van Gogh-
plein. Het plein wordt daarom afgesloten voor alle verkeer (dus ook voor 
parkeren) vanaf woensdag 15 februari 20.00 uur t/m woensdag 22 febru-
ari 14.00 uur.
Tijdens het carnaval houdt de politie toezicht op ongeoorloofd parkeren 
in de omgeving van de tent. Ouders die ‘s avonds na het tienercarnaval 
kinderen ophalen moeten hiermee rekening houden.

Carnavalsoptochten
Zaterdag
Carnavalsoptocht in Gerwen
•	 In	het	centrum	van	Gerwen	zal	het	verkeer	enige	tijd	gestremd	zijn.
•	 De	 optocht	 wordt	 opgesteld	 en	 ontbonden	 op	 de	 Gerwenseweg/

Heuvel, het wegdeel gelegen tussen de Akkerstraat en de Moorvense-
dijk. Dit wegdeel wordt gedurende de optocht afgesloten voor alle 
verkeer.

•	 De	optocht	vertrekt	om	14.00	uur.
•	 De	route	is:	Gerwenseweg,	Heuvel,	Huikert,	De	Daal,	het	Laar,	Steen-

broeken, Mgr. Frenkenstraat, Maerdonk, Laar, Heuvel.

Zondag
Carnavalsoptocht in Nuenen
•	 De	loopgroepen	worden	opgesteld	in	de	Lindenlaan	en	Kerkstraat.	

De wagens worden opgesteld in het deel van de Parkstraat gelegen 
tussen de Europalaan en Lindenlaan en de Voirt, wegdeel tussen Park-
straat en Beatrixstraat.

•	 Deze	wegen	worden	tussen	13.00	uur	en	uiterlijk	16.30	uur	afgesloten	
voor alle verkeer.

•	 De	optocht	vertrekt	om	14.00	uur	via	Parkstraat,	Park,	de	Berg,	vóór	
het pleintje van de "Lindeboom" langs, de Beekstraat en de Margot 
Begemanstraat naar de Vincent van Goghstraat, waar de optocht 
wordt ontbonden.

Maandag
Kindercarnaval op het Eeneind
•	 Het	verkeer	moet	vanaf	12.00	uur	rekening	houden	met	stremmingen.
•	 Het	wegdeel	Eeneind,	tussen	Kruisakker	en	Den	Binnen,	wordt	tijdelijk	

afgesloten voor alle verkeer.

Carnavalsoptocht in Nederwetten
•	 Het	centrum	van	Nederwetten	wordt	tussen	±13.00	uur	en	±15.30	uur	

voor alle verkeer afgesloten.
•	 De	optocht	trekt	vanaf	±	14.00	uur	door	het	centrum	van	Nederwet-

ten. 
•	 De	route	is:	Hoekstraat,	Esrand,	Thijs	Slootshof,	Bloemhoeve,	Nieuw	

Ervensestraat, Hoekstraat, Zandstraat, Soeterbeekseweg, Hoekstraat.

Dinsdag
Klippelverbranding
•	 Ter	afsluiting	van	het	carnavalsfeest	vindt	om	24.00	uur	de	Klippel-

verbranding plaats. Dit gebeurt op de parkeerplaatsen voor het kerk-
plein van de Clemenskerk aan het Park. Het verkeer moet hiermee 
rekening houden.

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 rijkelijk 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 jonge-
ren onder 16 gaan drinken en het daarna beperken tot redelijke proporties. 
Algemeen bekend is dat alcohol schadelijk is, maar dat het voor jongeren 
in de groei veel schadelijker is dan voor volwassenen, is nog niet zo bekend. 

Waarom geen alcohol onder de 16?
Lange tijd werd gedacht, dat de hersenen rond het vierde tot zesde levens-
jaar 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 invloed hebben op 
het gedrag en karakter van het kind. Een tiener kan bijvoorbeeld moeilij-
ker weerstand bieden aan de neiging om iets te doen wat schadelijk is voor 
zichzelf of anderen (verminderde impulscontrole). Het vergroot de kans 
op ongelukken, vandalisme, vechtpartijen 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

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 08/02/2012 N-HZ-2012-0025 Beekstraat 41 Oprichten bijgebouw 

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aanvra-
gen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Friesland	Campina	namens	de	fam.	Van	Genugten	voor	

het	organiseren	van	een	Open	Dag	bij	de	boerderij	aan	Kerkhoef	12	
op tweede paasdag, 9 april 2012 t.g.v. Campina Open Boerderijdag 
2012;

•	 Aanvrager:	Stichting	Truckersday	Stiphout	1990	voor	het	organiseren	
van de jaarlijkse Truckers Day op zondag 10 juni 2012, waarbij een 
deel van de route over Nuenens grondgebied loopt;

•	 Aanvrager:	Stichting	Grote	Ronde	van	Gerwen	voor	het	organiseren	
van de jaarlijkse Grote Ronde van Gerwen op tweede paasdag, 9 april 
2012, waarbij de start en finish in het centrum van Gerwen plaatsvindt;

•	 Aanvrager:	Stichting	Parkfeesten	Nuenen	voor	het	organiseren	van	
een éénmalig muziekfestival “Primavera” t.g.v. het 22-jarig jubileum 
van blaaskapel Vierkantrond op zondag 22 april 2012 op verschil-
lende podia in het centrum van Nuenen, waarbij in het Park dit festi-
val wordt geopend en afgesloten;

•	 Aanvrager:	Loopgroep	Nuenen	voor	het	organiseren	van	de	jaarlijkse	
Van Goghloop op zaterdag 2 juni 2012.

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

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

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend- 
besluit     datum 

13/02/ N-HZ-2011- Collseweg 22 Bouwen Plaatsen drie 13/02/
2012  0187   Reclame vlaggenmasten, 2012  
   RO een lantaarn en   
    reclamevoorzieningen 
 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan Stichting Wielerevenementen Eindhoven is toestemming ver-

leend voor de doorkomst van de tweedaagse wielerklassieker “Hel 
van Brabant” op zaterdag 19 mei 2012 over wegen gelegen in Nue-
nen (verzenddatum 8 februari 2012);

•	 aan	de	heer	M.	Hems	(eetcafé	Ons	Dorp)	is	een	vergunning	verleend	
voor het plaatsen van een tent aan de achterzijde van de horeca-
inrichting Parkstraat t.g.v. carnavalsactiviteiten in de periode van 
17 tot en met 21 februari 2012 (verzenddatum 9 februari 2012);

•	 aan	V.O.F.	Boersma-Sterrenberg	zijn	toestemming	en	vergunningen	

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

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

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 17 eN 18 feb.: 

Witlof, 1/2 kilo ....................................0.69
erwtensoepgroenten, 1/2 kilo .......1.49
kastanje champignons, per doosje ...0.99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 20 februari:

i.v.m. carnaval hele dag gesloten
DiNSDag 21 februari:

koolrabi, 2 stuks...............................1.49
WOeNSDag 22 februari:

Wokgroenten, panklaar, 1/2 kilo......0.99
DONDerDag 23 februari:

gekookte bietjes, 1/2 kilo ..............0.69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

gehele Week vaN 17 t/m 23 feb.:
Witte druiven pitloos, hele kilo .....3.98
minneola’s, 8 stuks ..........................1.99
citroenen, 6 stuks ............................0.99
Waldorff salade, 250 gram ..............1.59
Perssinaasappels, 12 stuks ....1,99

Wij wensen iedereen 
een fijne Carnaval!!!
Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes en saus .5,95
Crunchy rosbief 
100 gram ..................................................2,10 
Lasagne 
“Kant en Klaar”, 500 gram ....................4,95 
1 Liter Erwtensoep +
1 rookworst, samen ............5,50
Smulslof
“Goed gevuld broodje”, per stuk .....2,75 
100 gram Pepercervelaat +
100 gram Gebraden Gehakt ..........2,95
Carnavalsmaandag tot 13.00 uur geopend!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

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!!!

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

Italiaanse wijn en spijsavonden op 27 en 28 februari bij Olijf.
Restaurant Olijf zal twee Italiaanse wijn & spijsavonden 
organiseren, waarin wij u laten genieten van originele 

gerechten met bijpassende wijnen.
Een “Giro d’ Italia”, waarin wij u meenemen op culinaire door-
reis, om u heerlijke wijnen in combinatie met lekker eten, uit 

de diverse Italiaanse streken te laten proeven. 

U wordt om 19.00 uur ontvangen in restaurant Olijf waar wij 
u met een apéritief verwelkomen. Vervolgens zullen wij een 
Italiaans 5 gangenmenu voor 67,50 € per persoon serveren.

Het menu zal bestaan uit een voorgerecht, 1e tussengerecht, 
2e tussengerecht, hoofdgerecht en een dessert. (Dit is inclu-
sief wijnapéritief, 5 bijpassende glazen wijn, koffi e of thee). 

Alleen gebruik maken van het Italiaanse menu kan ook.

Geniet net zoals de Italianen van het goede leven en sluit on-
der het genot van een mooie espresso, wellicht in combinatie 

met een van onze grappa’s, deze avond af.

Wij kijken er naar uit u bij Olijf te mogen ontvangen.

Restaurant Olijf is gesloten van zaterdag 18 februari 
tot en met donderdag 23 februari 2012.

*** 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.

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

GARANTIEBEDRIJF

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

tel. 040-2831774

voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

       10 
Worstenbroodjes

voor

Abrikozenvlaai 
met slagroom

Bij een Vikorn voor € 2,10 ontvangt 
u GRATIS een veiligheidsbandje.

€ 11,11

€ 10,40

Actie geldig van 17 t/m 23 februari:

Kuilen 1, Nuenen • Tel. 040 - 2831974

Tulpen     uit eigen kwekerij, in diverse kleuren.
Wij zijn bereikbaar via de Helsestraat

Carnavalsmaandag zijn wij gesloten.

 



Lekker makkelijk!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Kogelbiefstuk
“Koopje”, elke 4e kogelbiefstuk ......................Gratis

Crunchy Rosbief 
“Special”, 100 gram ....................................................................................210

Bij 150 gr. gebraden Entrecôte 
GRatiS selleriesalade

Capres al Forno
“Special”, 100 gram ....................................................................................225

soep van de week
Chinese tomatensoep
Liter .....................................................................................................................................325

Maandag en dinsdag met carnaval zijn wij gesloten. Vrijdag in de 
vakantie geen koopavond. Wij wensen u fijne carnavalsdagen!

DEZE WEEK:

Gegrilde kippebouten
5 voor  ...............................................................................................................550

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

Keukens met Klasse!

www.vandenboomkeukens.nl

Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Maak Kennis met een 
Keukenspecialist welke
anders is dan andere. 
Kwaliteit, Kreativiteit 
en uiterste Zorg zijn 
uw Zekerheden voor 
jarenlang kookplezier 
tegen een eerlijke prijs.

Keukens 
Renovatie 

Tegels 
Laminaat

Rond de Linde op internet:
 www.ronddelinde.nl 
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W70 wil aanpak leegstand 
winkelpanden aan de Berg
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week W70.

De langdurige leegstand van panden 
in onze dorpskern is de fractie van 
W70 al enige tijd een doorn in het 
oog. De lege – met name - winkelpan-
den geven een troosteloze aanblik en 
dragen niet bij aan de uitstraling van 
de kern van ons dorp. Het ziet er daar-
naast niet naar uit dat hier snel veran-
dering in komt. Kortom, tijd om te on-
derzoeken wat de gemeente samen 
met de eigenaren hieraan kan doen!

In eerste instantie wil W70 dat het col-
lege met de eigenaren van de panden 
actief gaat praten over de (on)moge-
lijkheden. Voor het geval mocht blij-
ken dat de eigenaren van de panden 
hier onverhoopt niet in mee willen 
gaan, wil W70 het college oproepen de 
mogelijkheid te verkennen van het op-
stellen van een Leegstandsverorde-
ning. 
Door middel van deze nieuwe regelge-
ving kunnen eigenaren van kantoren, 
bedrijfs- en winkelpanden worden ge-

dwongen om toch mee te werken aan 
tijdelijk gebruik. Intussen maken gro-
te steden als Amsterdam en Tilburg al 
volop gebruik van deze regeling.

Op basis van een eerste oriëntatie lijkt 
zo’n Leegstandsverordening voor 
W70 een goede stok achter de deur 
om samen met de pandeigenaren ac-
tief naar een oplossing te zoeken. 
Maar dan moeten er ook leuke en 
haalbare ideeën zijn voor het gebruik 
van deze panden. 
 
Binnenkort zal W70 het college op-
roepen om de mogelijkheden voor de 
aanpak van leegstand te onderzoeken. 
Wij horen ook graag uw ideeën over 
de kansen voor het gebruik van deze 
ruimten. Als de opties door het college 
zijn onderzocht en de gesprekken met 
de pandeigenaren hebben plaatsge-
vonden, zullen wij die ideeën graag in-
brengen. U kunt W70 bereiken via se-
cretariaat@w70.nl. 

Expositie over het meesterwerk van Van Gogh in Vincentre

‘De aardappeleters, van 
aardappel tot app’
Door Melanie Dumay

Op vrijdag 10 februari werd deze nieuwe expositie in het Vincentre onder 
grote belangstelling geopend. Het in 1885 door Van Gogh geschilderde ‘De 
aardappeleters’ staat hierin centraal. Het Vincentre neemt de bezoekers 
mee in de ontstaansgeschiedenis van dit meesterwerk. De boeiende geschie-
denis en de totstandkoming van dit werk wordt in de ze expositie belicht.
Van oud naar nieuw
De app ‘Explore Vincent’ die via de 
Ipad te downloaden is, zorgt voor een 
herbeleving van het schilderij van 
Vincent van Gogh. Van de  eerste aan-
zet  in de 19e eeuw tot de rol van dit 
meesterwerk in de 21e eeuw; oud en 
nieuw gecombineerd. Zo gebeurde 
dat ook tijdens de opening van deze 
expositie. De nazaten van de gepor-
tretteerde familie De Groot tijdens de 
avonddis overhandigden een prachti-
ge reproductie van De Aardappeleters 
aan de nazaten van Van Gogh. En met 
elkaar hingen zij de Aardappeleters te-
rug daar waar het hoort: boven de 
schouw. Mevrouw Jantine  van Gogh 
appelleerde in haar speech aan de rol 
die dit schilderij in hun familie altijd 
heeft gehad. ‘Dit werk hing bij mijn 
opa boven de schouw. De meeste 
mensen bewonderden dit werk, maar 
sommigen gingen juist aan de andere 
kant van de tafel zitten om het werk 
niet te hoeven zien’. Haar speech gaf 
kennis van de bijzondere rol en bele-
venis van dit werk in vroegere tijden.

Vragen en reacties
Een meesterwerk zoals de Aardappe-

leters is, roept vragen en reacties op. 
‘Waarom schilderde Vincent dit werk 
zo donker, maar bij nadere bestude-
ring met diverse kleuren?’ en  ‘Van 
Gogh noemde dit werk een echt boe-
renschilderij dat ruikt naar spek, rook 
en aardappelwasem’, maar wat roept 
het bij u op?’ U kunt de achtergronden 
horen en zien in het Vincentre. De  in-
teractieve expositie verrast. Vele fa-
cetten rondom het meesterwerk wor-
den belicht en toegelicht. Je kunt zelfs 
- bij wijze van spreken - in het schilde-
rij stappen door in de aardappeleters 
hut plaats te nemen die speciaal hier-
voor gemaakt is.  Daarnaast is het, naar 
mijn bescheiden mening, wederom 
een kunstig staaltje dat het Vincentre 
neerzet met deze tentoonstelling. Na 
het succes van de ten-toonstelling: ‘ 
Brabant en den Haag uit de doeken, de 
vriendschappen van Van Gogh verza-
meld in een tentoonstelling’ is het de 

Konijnen in de kou 
Buiten is het al een tijdje guur en koud door de vorst. Dit vereist voor dieren 
die buiten worden gehouden, zoals konijnen, extra aandacht van hun eige-
naar. De Dierenbescherming waarschuwt konijneneigenaren extra alert te 
zijn en ervoor te zorgen dat hun geliefde huisdier niet ongemerkt dood-
vriest. Wat kun je doen voor je dieren in de winterse kou?
Konijnen zijn dieren die heel gevoelig 
zijn voor tocht en grote temperatuur-
verschillen. Het is daarom belangrijk 
dat ze goed beschut zijn tegen extre-
me weersinvloeden. Een goede oplos-
sing is om ze uit de wind te zetten en 
het hok deels winddicht te maken met 
bijvoorbeeld dekens. Daarbij moet ex-
tra warmte geboden worden door een 
dikke laag stro te geven en een vrij toe-
gankelijk hok waar ze in kunnen krui-
pen. Zorg er ook voor dat het hok 
droog en schoon is, zodat vocht en 
kou minder kans krijgen.

Water en voer
Een ander aandachtspunt is het drink-
water. Wanneer het water snel be-
vriest is regelmatig verversen een 
noodzaak. Heb je geen tijd om regel-

Provinciale hennepactiedagen
Onder regie van de Taskforce aanpak georganiseerde criminaliteit zijn vori-
ge week op 27 locaties in 19 Brabantse gemeentes hennepacties uitgevoerd. 
Naast de 20 aangetroffen kwekerijen werden op 12 locaties ook sporen van 
eerdere oogsten vastgesteld. 

vele betrokkenen bij het Vincentre we-
derom gelukt een prachtige tentoon-
stelling in te richten. En zeer binnen-
kort ook geheel vertaald in het Engels, 
dus brengt u gerust uw buitenlandse 
gasten mee. 
Het idee komt van Jacqueline Bekkers, 
die ook tekende voor het idee van de 
vorige tentoonstelling.  Nuenen toont 
hiermee aan dat de historie van Van 
Gogh levendig is en de roots van deze 
meesterlijke kunstenaar hier in dit 
dorp tot leven komen, voornamelijk in 
het Vincentre. De expositie loopt tot 
eind 2012.  

De aardappeleters  op de plek daar 
waar het hoort: boven de schouw

Beleef het gevoel van Vincent in de spe-
ciaal gebouwde aardappeleters hut.

De fractie van W70 in de Nuenense gemeenteraad.

matig te verversen dan is ‘s morgens 
en ‘s avonds ook voldoende. Geen 
groen voer, maar beperk je tot droog-
voer zoals brokjes en gedroogd brood.

Wintervacht
Tot slot wijst de Dierenbescherming 
erop dat konijnen die het hele jaar bui-
ten hebben gestaan, nu niet naar bin-
nengehaald moeten  worden. Deze 
dieren hebben zich inmiddels aange-
past aan het weer en dragen dan ook 
een dikke jas. Als konijnen met een 
wintervacht binnen in een veel te war-
me ruimte worden geplaatst, kunnen 
ze hun warmte niet kwijt. Hierdoor 
kunnen de dieren ziek worden en zelfs 
doodgaan. Bij hele strenge vorst kan 
het hok eventueel wel binnen in een 
garage of schuur worden geplaatst 
waar geen verwarming is. Maar het 
konijn ‘lekker’ bij de kachel zetten, is 
absoluut uit den boze.

Het vaststellen van één of meerdere 
eerdere hennepoogsten is cruciaal 
voor het direct leggen van conserva-
toir beslag en het bepalen van de fi-
nanciële rekening bij een eventueel 
vonnis. Omdat misdaad niet mag lo-
nen en geld dé drijfveer is van (hen-
nep)criminaliteit, krijgt het afpakken 
van deze criminele winst steeds meer 
prioriteit in de strijd tegen de georga-
niseerde criminaliteit. Hierbij gaat het 
niet alleen om het afpakken van geld, 
maar ook om luxe goederen zoals au-
to’s of andere zaken die een bepaalde 
waarde vertegenwoordigen.

Ruim 5.400 planten, 24 kilo hennep, 

Aan de slag voor krachtig 
bestuur in Brabant
De toekomstbestendigheid van gemeenten in Brabant versterken. Dat is het 
doel van krachtig bestuur in Brabant, een project van de Vereniging van 
Brabantse Gemeenten (VBG) en de provincie. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Bra-
bant hebben een adviescommissie en 
een klankbordgroep ingesteld met 
respectievelijk Helmi Huijbregts en 
Gerrit-Jan Swinkels als voorzitter.
De Vereniging Brabantse Gemeenten 
en de provincie zullen samen met ge-
meenten de bestuurlijke organisatie in 
beeld brengen, te beginnen in Noord-
oost-Brabant (pilotgebied). Daarna 
moet duidelijk zijn hoe groot het eigen 
vermogen van gemeenten is om het 
toenemende maatschappelijke, eco-
nomische en ruimtelijke takenpakket 
te vervullen.

Adviescommissie
De adviescommissie waarin veel oud-
burgemeesters zitten, hebben daartoe 
gesprekken houden met de vier Bra-
bantse     regio‘s (Noordoost-, Zuid-
oost-, Midden- en West-Brabant) en 
met de 67 gemeenten, ondersteund 
door bureau BMC. Met de conclusies 

Advocatuur
Omgang met je kleinkind
Bij echtscheiding wordt bijna altijd omgang tussen het kind en de ouders gere-
geld. Hoe zit het eigenlijk met de omgang tussen grootouder(s)  en het kind?

Bij echtscheiding heeft het kind in de meeste gevallen zijn hoofdverblijfplaats bij 
een ouder, vaak de moeder. Met de andere ouder, vaak de vader, wordt een rege-
ling afgesproken voor de omgang met het kind. Omgang met zijn vader is heel 
belangrijk voor het kind. Want door omgang houdt het kind contact met zijn va-
der. Het kind leert zodoende zijn vader kennen en groeit evenwichtiger op in het 
besef een moeder en een vader te hebben. Omgang is dus in het belang van het 
kind! Het is dan ook triest als de omgangsregeling niet wordt nagekomen. Door-
dat er geen omgang is, worden de belangen van het kind geschaad. Helemaal 
triest is het als omgang pas plaats vindt, als de alimentatie wordt betaald: alsof de 
alimentatie een soort kijkgeld is! Alimentatie en omgang zijn niet afhankelijk van 
elkaar. Als de omgangsregeling structureel niet wordt nagekomen, kunnen maat-
regelen zoals het betalen van een dwangsom worden opgelegd. Wacht daar niet 
te lang mee.

Een grootouder kan de rechter verzoeken een omgangsregeling met zijn/haar 
kleinkind, vast te stellen. Maar voordat de rechter hieraan toekomt, gaat de rech-
ter eerst na of de grootouder in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind 
staat. Dat je grootouder bent, is niet genoeg, er moet sprake zijn van bijzondere 
omstandigheden. Uit eerdere uitspraken van de rechter blijkt dat bijzondere om-
standigheden bijvoorbeeld zijn: in belangrijke mate betrokken zijn bij buiten-
schoolse opvang en het kind bijna dagelijks zien, ouders hebben tijdelijk met 
kinderen bij grootouders gewoond en kinderen zijn gedurende een langere peri-
ode de hele zaterdag bij grootouders geweest, of als er sprake is van intensieve 
zorg van grootouders tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar van het 
kind en de minderjarige moeder. Als de rechter oordeelt, dat de grootouder in 
een nauwe persoonlijke band met het kind staat, is de grootouder ontvankelijk in 
zijn verzoek voor omgangsregeling. De rechter gaat dan oordelen of er een om-
gangsregeling moet komen en zo ja, hoe die er dan moet uitzien.
Het kan zijn dat de rechter geen omgangsregeling vaststelt. Namelijk als omgang 
zeer nadelig is voor de ontwikkeling van het kind. Ook niet als de grootouder on-
geschikt of niet in staat is tot omgang of als de omgang de belangen van het kind 
frustreert. Als het kind ouder is dan twaalf en aan de rechter laat weten ernstige 
bezwaren te hebben, komt er ook geen omgangsregeling. Uit ervaring blijkt dat 
het niet eenvoudig is om als grootouder omgang met je kleinkind te regelen. 
Daar gelaten dat als er wel een regeling is, nog steeds de mogelijkheid bestaat dat 
de regeling niet wordt nagekomen.
Een grootouder kan de rechter verzoeken een omgangsregeling met zijn klein-
kind vast te stellen. Het verzoek wordt ingewilligd als aan een aantal voorwaar-
den is voldaan, nadat is vastgesteld dat de grootouder in een nauwe persoonlijke 
betrekking tot het kind staat.
 
De column is bedoeld om u meer inzicht te geven in c.q. bewust te maken van de 
juridische positie waarin u zich bevindt. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Advocatenkantoor In ’t Veld, tel. 040 263 12 00 of via www.advocatenkantoorint-
veld.nl.

14 aanhoudingen en inbeslagname 
van 3 auto’s In totaal zijn tijdens de 
provinciale hennepactiedagen in Bre-
da, Ulvenhout, Baarle-Nassau, Alp-
hen, Zevenbergen, Steenbergen, Gil-
ze, Dongen, Rijen, Tilburg, Oisterwijk, 
Eindhoven, Mariahout, Handel, Nue-
nen, Drunen, Helmond en Hilvaren-
beek 20 kwekerijen en een drogerij 
ontmanteld. Hierbij zijn in totaal ruim 
5.400 hennepplanten en ruim 24 kilo 
hennep aangetroffen met een geschat-
te waarde van meer dan 543.000 euro. 
Ook heeft de politie 14 aanhoudingen 
verricht, is er een luchtdrukpistool 
aangetroffen en zijn 3 auto’s direct in 
beslag genomen. Omdat bij nagenoeg 
iedere woning diefstal van stroom is 
geconstateerd, zal de netbeheerder 
aangifte van stroomdiefstal doen en 
de geleden schade facturen.

De invallen en controles passen in de 
bredere aanpak van de Taskforce om 
de informatiepositie van de overheid 
te verbeteren, zodat criminele verban-
den eerder zichtbaar worden.

Taskforce B5
In de Taskforce aanpak georganiseer-
de criminaliteit werken het ministerie 
van Veiligheid en Justitie, de vijf groot-
ste steden in Brabant, het Openbaar 
Ministerie, de nationale recherche, de 
Belastingdienst, de Koninklijke Mare-
chaussee en de drie Brabantse politie-
korpsen nauw samen om de georgani-
seerde criminaliteit in Brabant terug 
te dringen. De Taskforce B5 staat voor 
een geïntegreerde aanpak van de geor-
ganiseerde criminaliteit door Straf-
rechtelijke, Bestuursrechtelijk en Fis-
cale handhaving, het ontmantelen van 
criminele samenwerkingsverbanden, 
het zicht krijgen op achterliggende ge-
legenheidsstructuren en het tegen-
gaan van de verweving van de onder- 
en bovenwereld. 
De Taskforce roept inwoners van Bra-
bant op hun buurt veiliger te maken 
door verdachte situaties te melden bij 
de politie of bij Meld Misdaad Ano-
niem (0800-7000).

en aanbevelingen kunnen gemeenten 
zelf actie nemen om hun toekomstbe-
stendigheid te vergroten.

Klankbordgroep
Taak van de klankbordgroep is om te 
reflecteren en GS te adviseren over 
strategie en beleid rond de toekomst-
bestendigheid van gemeenten.
De klankbordgroep bestaat uit verte-
genwoordigers van ondernemingen, 
onderwijsinstellingen, overheden en 
overige maatschappelijke organisa-
ties. Meer informatie hierover op 
www.brabant.nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

www.twitter.com/deronddelinde
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C.V. De Narre-Kappen
Datum Activiteit Tijdstip  Locatie
Woensdag 15 febr.  Carnaval Akkers 18.30 Zorgcentrum Akkers Nuenen  
Donderdag 16 febr.  Ziekenbezoek 18.30  Gerwen  
Vrijdag 17 febr.  Schoolcarnaval 11.30 Residentie "D'n Tent" Gerwen  
 Brede School Heuvelrijk 
Vrijdag 17 febr.  Darten tegen de Prins 20.00 Residentie "D'n Tent" Gerwen  
Zaterdag 18 febr.  Sleuteluitreiking 10.00  Nederwetten 
Zaterdag 18 februari  Optocht 13.30 Heuvelplein Gerwen  
Zaterdag 18 febr.  Derde Zwamavond 20.00 Residentie "D'n Tent" Gerwen  
Zondag 19 febr.   Eucharistieviering 11.00 St Clemenskerk Gerwen  
Zondag 19 febr. Brunch 12.00 Residentie "D'n Tent" Gerwen  
Zondag 19 febr. Playbackavond 20.00 Residentie "D'n Tent" Gerwen  
Zondag 19 febr.  Jeugdmiddag 15.00 Residentie "D'n Tent" Gerwen  
Maandag 20 febr.  Maandagverrassing 15.30 Residentie “D’n Tent” Gerwen  
Dinsdag 21 febr.  Jeugdmiddag "Superhelden" 14.00 Residentie "D'n Tent" Gerwen  
Dinsdag 21 febr.  Sluitingsbal 20:30 Residentie "D'n Tent" Gerwen  

C.V. De Stemkes 
Vrijdag 17 februari 19.41 uur: 
Deelname aan het darten tegen de prins georganiseerd 
\door Dartclub de Stam in de feesttent van de Narrekappen.
Zaterdag 18 februari 12.41 uur:
Sleuteluitreiking aan prins Thor in Residentie de Stam 
door dun Dorpsburgemister.
Zaterdag 18 februari 13.30 uur:
Deelname aan dun optocht in Gerwen

Zaterdag 18 februari 19.11 uur:
Donders goedeSstemkesparty; Een speciale feestavond met DJ en diverse traditionele verrassingen 
zoals wie wordt de koningin en koning van de avond, heerlijke hapjes enz. enz. Residentie de Stam zal 
op haar grondvesten trillen en er wordt deurgedonderd tot 2.00 uur. 
Zondag 19 februari 13.11 uur:
Deelname aan de optocht in Nuenen
Zondag 19 februari 16.11 uur:
Bezoek aan de prinsenreceptie van c.v. de Wetters in Nederwetten
Maandag 20 februari 19.41 uur:
Stemkesbal in residentie de Stam; wa buurten, wa drinken, wa zingen, 
Dinsdag 21 februari 11.11 uur:
Stemkes on tour; 11.11 uur verzamelen, vertrek na lunch. Dit jaar bezoek aan Brouwhuis, Eindhoven 
(bolhoedjes, pullen vullen met DJ Sjors&Sjimmie), Leende en c.v. Krek wak wou in Helmond. Bij terug-
komst in Gerwen rond 19.30 uur buffet. Om 21.11 uur afsluiting met prins Thor en de adjudanten Loki 
en Balder. Opgave in café De Stam in Gerwen t/m zaterdag 18 februari. € 27,50 inclusief lunch en buffet.

C.V. de Dwèrsklippels
Voor het gehele programma tijdens de Carnaval, 
kijk op  http://www.dwersklippels.nl/programma.

Datum Activiteit Tijdstip               Locatie 
Woe 15 februari Carnaval Akkers   Akkers
Do 16 februari Prima DOA-bal 20.11-23.00 Schafrath
Vrij 17 februari Seniorencarnaval 17.00-21.00 Het Klooster Rabobankplein
Vrij 17 februari Schôn Vrouwkes 20.11-02.00 Centrum Nuenen
Vrij 17 februari Concours Ludique 20.30-24.00 Tent
Za 18 februari Sleuteluitreiking 10.30  Wetters
Za 18 februari Play Back Jeugd 14.30-17.00 Het Klooster Theaterz./Foyer
Za 18 februari Carnavalsmis 19.00  St. Clemenskerk
Za 18 februari Tienercarnaval 20.00-01.00 Tent
Za 18 februari  Carnavalsbal 21.11-02.00 Het Klooster Begane Grond
Zo 19 februari  Brunch 11.11-13.00 Het Klooster Theaterz./Foyer
Zo 19 februari  Optocht 13.30  Centrum
Zo 19 februari Na optocht 15.00  Het Klooster Begane Grond
Zo 19 februari  Prijsuitreiking jeugdoptocht 15.00  Tent
Zo 19 februari Prijsuitreiking optocht 16.30  Tienertent
Zo 19 februari Tienercarnaval 20.00-01.00 Tent
Zo 19 februari Carnavalsbal 21.11-02.00 Het Klooster Begane Grond
Ma 20 februari Kindermiddag groep 1+2+3 12.00-14.00 Het Klooster Theaterz./Foyer
Ma 20 februari Jeugdsurprise groep 6+7+8 15.30-17.30 Het Klooster Theaterz./Foyer
Ma 20 februari Concert Carnavalesk 13.30-17.00 Tent
Ma 20 februari Tienercarnaval 20.00-01.00 Tent
Ma 20 februari Carnavalsbal 21.11-02.00 Het Klooster Begane Grond
Di 21 februari Brunch Jeugd 11.11-13.00 Het Klooster Theaterzaal
Di 21 februari Theeconcert 13.30-18.00 Het Klooster Rabobankplein
Di 21 februari Kindercarnaval 13.00-17.00 Tent
Di 21 februari Tienercarnaval 20.00-24.00 Tent
Di 21 februari Sluitingsbal 20.11-24.00 Het Klooster Begane Grond
Di 21 februari de Klippel-verbranding 24:00   voor de H.Clemens Kerk
Woe 22 februari Haringhappen 21.11  Het Klooster Rabobankplein

C.V. De Wetters
Vrijdag 17 februari
19.40 uur Bonte avond met optredens van div. artiesten
Zaterdag 18 februari 2012
10.15 uur Sleuteluitreiking in Nederwetten
16.00 uur Boerenbruiloft (Jubileum)
19.00 uur Receptie
20.00 uur Feestavond ter ere van alle bruidsparen

Zondag 19 februari
10.30 uur Carnavalsdienst
11.30 uur Carnavalsontbijt
14.30 uur Prinsenreceptie
20.00 uur Carnavalesk Blaaskapellenfestival
Maandag 20 februari
14.00 uur Optocht door Nederwetten
19.00 uur Prijsuitreiking optocht, 
aansluitend Carnavalsbal
Dinsdag 21 februari
13.30 uur Kindermiddag met Prijsuitreiking kinderoptocht

     20.00 uur Afsluitingsbal
24.00 uur Sluiting Carnaval
zie ook www.dewetters.nl 

Groenwittersbal
Vrijdag 17 februari
Vanaf 20.00 uur. Het "Groenwittersbal". Ook niet-leden zijn welkom in de kantine 
van de RKSV-Nuenen, Sportpark De Oude Landen, Pastoorsmast 14 te Nuenen.

Club 111
Zaterdag 18 februari Café De Zinn
13.30 uur  Ontvangst donateurs.
14.15 uur  Ontvangst Prins met gevolg; Zingen CLUB 111 lied onder begeleiding van  
 de  Blaospoepers; Huldiging 33-jarige jubilaris en de 22-jarige jubilarissen.
14.30 uur Kantelen paal.
14.45 uur Onderscheiden nieuwe leden door Prins CreHansa.
15.30 uur Uitreiken Lapzwans (Wie is de gelukkige…).
16.00 uur Opening buffet.
18.00 uur Afsluiting receptie.

Ameezing Carnaval
Zondag 19 februari
12.30 uur  Start Ameezing met……muziek!
13.00 uur  Opening Ameezing door Klippeleater/Prins CreHansa
13.05 uur  Optreden Marcel van Dijk
13.25 uur  Optreden Blaasband de Klippeleaters
13.45 uur  Met z'n allen kijken naar de optocht
14.30 uur  Hervatting Ameezing met... muziek!
14.35 uur  Optreden Keessie
15.00 uur  1e set Ameezing
15.30 uur  Opkomst Prins CreHansa + zingen Tetterlied
15.45 uur  Optreden Keessie
16.00 uur  2e set Ameezingen!
16.30 uur  Nuenense afsluiting: Kukele en Nuenen Dwers (m.m.v. Oud Prinsen)
16.45 uur  Optreden Blaaskapel Tsjonge Jonge
17.00 uur  Optreden Blaasband de Klippeleaters
17.30 uur  Optreden S.C. het Eenoodje
18.00 uur  Einde Ameezing 2012

Vrienden van Het Riefeleind 
Maandag 20 februari 
Kindercarnaval in zaal Schellens te Eeneind, aanvang 14.00 uur 
tot 17.00 uur met onder andere Clown Okky.

Eetcafé Ons Dorp
Vrijdag 17 februari 
20.11 uur Skôn Vrouwkes Bal, Wie is ut schônste vrouwke van Ons Dorp
Zaterdag 18 februari
15.11 uur Vier uurkes vûraf, Met als het zwaailicht brandt bier van Ons Dorp
’s Avonds carnaval kan beginnen: POMPEN EN VERZUIPEN!!!
Zondag 19 februari
12.11 uur Op d’n eier bij Ons Dorp, D’n optocht dwèrs dûr Ons Dorp
Maandag 20 februari
13.11 – 18.11 uur Een meter smaakt beter (11 bier halen, € 15,= betalen) 
Wie worden er de meterkampioenen. ’s Avonds Neuzelbal.
Dinsdag 21 februari
Carnaval Uitblaes m.m.v. diverse kapellen.

Het Klooster
Vrijdag 17 fe bruari: Seniorencarnaval 17.00/21.00 uur
 Schôn Vrouwkes 20.11/02.00 uur
Zaterdag18 februari: Play Back Jeugd  14.30/17.00 uur
 Carnavalsbal  21.11/02.00 uur
Zondag19 februari: Brunch 1.11/13.00 uur
 Na optocht  15.00 uur
 Carnavalsbal  21.11/02.00 uur
Maandag 20 februari:  Kindermiddag groep 1+2+3  12.00/14.00.uur
 Jeugdsurprise middag gr 6/7/8  15.30/17.30 uur
 Carnavalsbal  21.11/02.00 uur
Dinsdag 21 februari: Brunch Jeugd  11.11/13.00 uur
 Theeconcert  13.30/18.00 uur
 Sluitingsbal  20.11/24.00 uur
Woensdag 23 februari: Haringhappen  21.11 uur

Café Schafrath
Donderdag 16 februari
Prima DOA-bal (Besloten) tot 23:00 uur
Vrijdag 17 februari
Schôn Vrouwkes Avond “Meiskes met Maskers”.
Zaterdag 18 februari
Zaterdag middag programma aanvang 14:00 uur
“Past oe Pak nog Party the revival 2012”
11 minuten "kukule" met natuurlijk de KLIPPELEATERS
Denans met het Tetterlied” de Prins “Crehansa”.

Zondag 19 februari
Lekker opwarmen met veel gouwe ouwe en nieuwe 
Carnavalsnummers.
Maandag 20 februari
Voorzichtig weer opgang komen met vuul bier 
en de bekende Carnavalskrakers.
Dinsdag 21 februari
Nog effe vol houwe tot we gaan sluiten (vanaf 24:00 uur 
Binnen is Binnen).

PROGRAMMA CARNAVAL 2012 

Eetcafé Ons Dorp wenst iedereen  

een fijn kerstfeest en een goed 2012 toe! 
 

De feestdagen breng je natuurlijk door in; 

 

 
 

 
 

 
 

 1 ste kerstdag geopend vanaf 20.00u 

Feestelijk stappen tijdens de kerst; 

2 de kerstdag geopend vanaf 16.00u 

Tijdens de kerst Flügel € 1,- 

Let the bells ring and the duck out! 
 Open vanaf 21.00u – toegang GRATIS 

31 december; Sylvester Party 

Wij zorgen voor een lekker hapje en het knallen van de kurken. 

Vanaf 0.00u knallen we met Onze DJ 2012 in  

en gaan we door 
 

tot de koeien loeien! Open vanaf 16.00u 

1 januari; Nieuwjaarsborrel 

Wij zorgen voor lekkere erwtensoep en worstenbroodjes 

Met muziek van DJ Aro 

herinnert u zich deze nog, nog, nog… 
 

Vergadering, Feest, Bedrijfsborrel het kan allemaal bij Ons! 

Vraag naar Onze mogelijkheden 

www.EetcafeOnsDorp.nl 
 

 
 

 
 

 

Eetcafé Ons Dorp – Parkstraat 1 – Nuenen –   040 8428879 – info@eetcafeonsdorp.nl  

Donateurs

Elektrotechnisch buro Van Keulen

Afvalwijzer.com

Speeltuin de Kievit

D66

club 111 (springkussen + artiest keessie)

Afvalwijzer.com
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HEPPIE 
op het Theeconcert
Tijdens het Theeconcert in Het 
Klooster op dinsdag a.s. wordt nog 
wat extra aandacht geschonken aan 
het goede doel dat Prins CreHansa 
en zijn adjudanten Vermaak en Ver-
tier dit jaar gekozen hebben. Het 
betreft Hotel Heppie.

Niet zomaar een hotel, maar een plek 
waar straks jaarlijks honderden kinde-
ren die dat hard nodig hebben, de tijd 
van hun leven mee gaan maken. Mid-
den in ’t Wolfsven in Mierlo kunnen ze 
bijkomen, plezier maken en positieve 
ervaringen opdoen. Een plaats waar 
kinderen die normaal buiten de boot 
vallen er helemaal bij horen! 
Tijdens het Theeconcert zal er ook 
een optreden zijn. Tijdens dit optre-
den wordt het speciale Heppie-lied 
(van René Froger) ten gehore ge-
bracht. Wat ons betreft dus een extra 
reden om eens te komen kijken en 
luisteren naar het Theeconcert in Het 
Klooster op dinsdag 21 februari a.s. 
van 13.30 tot 18.00 uur. 

Kindermiddag Raod van Zatterdag
Zo grappig mogelijk uitgedost worden ze weer verwacht dinsdagmiddag 21 
februari vanaf 14.11 uur. Om zich te kunnen laten schminken, in een deuk 
te liggen om de fratsen van die malle clown, enthousiast een van de spellen 
te doen.
Of gewoon stil in een hoekje lekker 
hun eigen gang gaan met een stel 
kleurpotloden. Eigenlijk mogen ze al-
les en hoeven ze niets. En natuurlijk af 
een toe een lekker appelsapje of cho-
comel halen aan de grote mensen bar. 
Natuurlijk hoort er een snoepzak bij 
dan. De afsluiting is net als vorig jaar 
met hulp van de Prins, maar daar 
moeten we de taartjes nog even voor 
bakken.
Het is wel duidelijk zo, dinsdagmiddag 
21 februari vanaf 14.11 uur is het in de 
Residenssie van de Raod van Zatter-
dag KINDERMIDDAG. 
Evenals vorig jaar kunt u uw kinderen 
met een gerust hart zelfstandig laten 
genieten van een voor hen georgani-

seerde middag. Natuurlijk kunt u in de 
buurt blijven en zelf genieten van een 
consumptie en wat jolijt in het voorste 
deel van onze Residenssie “Dinercafe 
Zinn” . Maar hebt u andere plannen 
dan kan dat natuurlijk gewoon; als u 
maar aan de leden van de Raod van 
Zatterdag even doorgeeft waar zij u 
kunnen bereiken.
Wij verheugen ons erop uw kind te 
mogen verwelkomen en zullen onze 
best er voor doen dat ze een super vro-
lijke middag hebben gehad. Rond de 
klok van vijf kunt u uw kind weer op-
halen.

Waar? Residenssie Raod van Zatter-
dag “Dinercafé Zinn”, Park 61 Nuenen

CARNAVALARIA

AFTELLEN

Lieve Lezer,

Ik ben zo'n beetje uitgeteld...
Niet van carnaval, want dat gaat dit 
weekend pas serieus beginnen...
Maar het aftellen in die richting 
houdt niet bijzonder meer over.
Met mijn schrijfsels heb ik gep-
robeerd wat vrolijkheid te bren-
gen...Beetje zoet, beetje zuur, zo 
werkt dat...
Aan inspiratie heeft het me zelden 
ontbroken...Zet een willekeurige 
groep mensen bij elkaar om iets te 
regelen en bekijk het van een af-
standje met een mild kritische, 
maar vooral relativerende, blik en 
het begint bij mij direct te borrel-
en...
Over een paar dagen hijs ik me in 
mijn carnavalsklof en dompel me 
met alle genoegen een paar dagen 
onder in dit bruisende feestje...Het 
dieet zal deze dagen bestaan uit ge-
bakken eieren (laat), gebakken eie-
ren met spek (vroeg)...Het assorti-
ment van de haringkar (redelijk bij 
zinnen), of de shoarmatent (geheel 
buiten zinnen), dit alles ruimhartig 
besprenkelt met een verheugende 
hoeveelheid gerstenat... De 
gesprekken zullen een bijzonder 
hoog la-la gehalte hebben en de 
normaal buitengewoon scherpe 
blik zal zoetjesaan veranderen in 
een duizend-meter staar...De hoog-
tepuntjes van carnaval ga ik al-
lemaal wel zo'n beetje meemaken, 
Concours Ludique, (de Skon Vrou-
wkes niet omdat ik nou eenmaal 
een lelijke kerel ben)...D'n optocht, 
Ameezing(!), het concert Car-
navalesk, Het Thee-concert...
(Maandag ga ik iets heel leuks doen 
maar dat vertel ik lekker niet...)...
Noem verder maar op...genieten 
zal ik!!
Als dinsdagnacht de hens in de 
Dwersklippel gaat keren we wel 
weer terug op aarde...
Tot die tijd wens ik het U!!...Doe ni-
et te veel dingen die ik wel ga doen 
en hou het gezellig!!
Wie volgend jaar deze kolommen 
gaat vullen weet ik nog niet, de 
wereld schijnt op 12 december van 
dit jaar met man en muis te ver-
gaan, dus het kan zijn dat u er de 
voicemail op krijgt...

Groet, Frits.

Ps: 
Zij die me menen te (her)kennen 
maar twijfelen...Haal even een 
vaasje pils voor me dan ontken ik 
verder alles...       

NKV Carnaval geslaagd 
voorproefje 
Traditiegetrouw was afgelopen zaterdag wederom het Carnavalsbal bij de 
Nuenense Korfbal Vereniging NKV. 

Dit jaar met als thema Dubbeldwers 
wat een direct link was naar het Dub-
bele Prinsessen duo. Bij de jeugd de 
Prinsessen Maike en Soffie en bij de 
volwassenen Prinsessen Yolanda en Il-
se. Leuk detail, Maike is de dochter 
van Ilse en Soffie van Yolanda. De da-
mes hebben enorm uitgepakt zeker 
waar het hun kleding betreft, helemaal 
zelf gemaakt en tot in de kleinste de-
tails afgewerkt.

NKV was bijzonder vereerd om ook 
dit jaar weer de Prins van de Dwèrs-
klippels en de Road van Zatterdag te 
mogen ontvangen op het Dubbel-
dwèrs carnavalsbal. Prins Crehansa 
met zijn adjudanten  Vermaak en Ver-
tier lieten zich vergezellen door een 
grote groep van de jubilerende carna-
valsvereniging, inclusief Raad van Elf, 
Dansmariekes en de Blaospoepers. 

Prins Geronimo met zijn adjudanten 
Martini en Bacolini zijn met de Road 
van Zatterdag en hun hofkapel Vier-
kant Rond al jaren een vaste waarde. 
Met deze Neppers en Nepperinnekes 
is het bijzonder goed feest vieren.
Voor de eerste keer in de traditie bij 
NKV was er ook een echte buut van 
“Johnny van de Hells Angels”. Op de 
muziek van Steppenwolf ’s “Born to be 
Wild”, kwam Johnny (Michael Koolen 
teammanager NKV 1) de feestzaal 
binnen in zijn Hells Angels outfit. Na 
een verpletterende buut en een af-
tocht op Born to be Wild kon het feest 
echt doorpakken en nam DJ Ronald 
van Nikita muzikaal de leiding.

Als het NKV carnavalsbal een voorbo-
de is voor het echte feest, dan kunt u 
met veel vertrouwen carnaval tege-
moet zien.

NKV Carnaval geslaagd voorproefje voor Prins Crehansa, Prins Geronimo en 
Prinsessen NKV

Stemkes on tour
Op dinsdag 21 februari 11.11 uur na 
het genot van een heerlijke lunch, 
trekt er weer een bus vol met leden 
van c.v. De Stemkes samen met 
blaaskapel Tsjonge Jonge de regio 
in. 

Dit jaar bezoeken ze Brouwhuis, Eind-
hoven (bolhoedjes, pullen vullen met 
DJ Sjors&Sjimmie), Leende en c.v. 
Krek wak wou in Helmond. Bij terug-
komst in Gerwen rond 19.30 uur staat 
een heerlijk buffet klaar. Dit gezellige 
uitje mag je niet missen. Om 21.11 uur 
sluiten ze de carnaval af met prins 
Thor en de adjudanten Loki en Balder.

Iedereen die gezellig mee wil met de 
bus kan zich opgeven in de residentie 
(café De Stam in Gerwen) t/m zater-
dag 18 februari. Dit voor slechts                
€ 27,50. Leden van De Stemkes beta-
len € 25,- (inclusief lunch ’s middags 
en buffet ‘s avonds. 

Gezellige Zwam Gerwen
In een volle residentie D’n Tent op de Heuvel presenteerden Gert Ketelaars 
en Twan van Erp de 28ste jaargang van de Zwamavond in Gerwen. Muzi-
kale ondersteuning kwam van Zsa zsa zsoe en ’t Eenoodje.
Deze eerste van drie Zwamavonden 
werd geopend door jeugdprins Mar-
tijn en prins Metal. De spits werd afge-
beten door de dansgarde van de Nar-
re-Kappen. Ander dansgeweld kwam 
van dansgroep Sensation. De Gouwe 
Ouwe, de oud-prinsen van de Narre-
Kappen, waren ‘betoverend’ aanwezig. 
Zoals gewoonlijk hadden ze een leuke 
act.
Dit jaar waren er vijf tonproaters inge-
vlogen naar de tent. Jasper van Ger-

Schôn Vrouwkesavond, 
mooier  wor ut wel!
Nog even en dan is het weer Schôn Vrouwkesavond in Nuenen. Volgens tra-
ditie begeven alle vrouwen van Nuenen zich op vrijdagavond 17 februari 
richting het park om met elkaar een heerlijke avond van kroeg naar kroeg te 
dweilen. 
Het thema van 2012 is ‘Meiskes met 
Maskers’ en dat is het niet voor niets. 
Het is immers een jubileumjaar voor de 
Dwèrsklippels, 55 jaar is een prachtige 
leeftijd. En om de jubilerende carna-
valsvereniging een verjongingsboost 

mee te geven voor de komende 55 jaar 
nodigen we alle vrouwen uit om met 
ons dit thema vorm te geven in alle mo-
gelijke uitingen.

De Schôn Vrouwkes worden daarbij 
geholpen door een aantal Nuenense 
schoonheidssalons. Zij gaan de ver-
jonging handen en voeten geven door 
een flink aantal schoonheidsbehande-
lingen weg te geven. Je maakt kans op 
zo’n schoonheidsbehandeling door 
vanaf 22.30 uur in Het Klooster bij de 
catwalk te grabbelen in de ‘monster-
tjeston’. Je gaat dus in elk geval naar 
huis met een leuk proefmonstertje van 
een product, maar een aantal daarvan 
bevatten het zogenaamde ‘gouden 
elixer’. Het gouden elixer staat voor de 
eeuwige jeugd en is een schoonheids-
behandeling waard van één van de 
volgende Nuenense salons; Beautty & 
you, Schoonheidssalon Vivace, Puur & 
Blond, Beauty First, KiMooi, Beauty 
Source en Beauty MG. Er zijn niet al-
leen schoonheidsbehandelingen be-
schikbaar gesteld, maar ook cadeaus 
voor de leukste groepen.

Het vertrekpunt is om 20.11 uur in ca-
fé Zinn. Van daaruit naar Ons Dorp, 
café René, bar van Gogh en café Scha-
frath. Vanaf 22.30 uur staat de catwalk 
in Het Klooster klaar om de creaties 
nog eens te showen. Om 00.00 uur zal 
Prins CreHansa met zijn Adjundanten 
bekend maken wie de schonste vrouw-
kes van Nuenen 2012 zijn. Met al die 
prachtige vrouwen in Nuenen weten 
we zeker: Mooier wor ut wel!

Kindercarnaval in de Tienertent 
Evenals vorige jaren wordt het kindercarnaval weer gehouden in de grote 
Tienertent op het Vincent van Goghplein. Op dinsdagmiddag 21 februari 
2012 vanaf 13.00 uur zijn alle kinderen weer van harte welkom. Het wordt 
dit jaar een extra groots feest, want de carnavalsvereniging bestaat 55 jaar. 
Ook tijdens het kindercarnaval wordt daar aandacht aan geschonken. 

Voor de kleine ongelukjes is er altijd 
EHBO aanwezig die graag een pleis-
tertje plakt. Alle kinderen zijn wel-

En omdat iedereen er tijdens carnaval  
een beetje gek uit ziet, kom je natuur-
lijk verkleed. Het feest begint om 
13.00 uur tot ongeveer 17.30 uur. DJ 
Bas zal weer zorgen voor gezellige car-
navalsmuziek waarop je lekker kunt 
dansen of hossen. Daar krijg je na-
tuurlijk wel dorst van. Allemaal geen 
probleem, want er is voldoende ranja 
voor alle kinderen. En dat kost alle-
maal niets.
Wil je heel mooi geschminkt worden 
of ga je liever kleuren of knutselen? 
Dat kan allemaal, en ook dat is hele-
maal gratis. En als je trek krijgt in iets 
lekkers, dan kun je bonnetjes kopen, 
waarmee je zelf bij de kraampjes kunt 
uitzoeken wat je lekker vindt. Snoep, 
chips, wafels, knakworstjes, suiker-
spin of popcorn. Er is genoeg voor ie-
dereen. Ook kun je met deze bonne-
tjes lekker springen op het 
springkussen of grabbelen in de grab-
belton. 

Foto: Peer van de Hurk

wen was ziek, hij werd vervangen door 
Alex Wintermans ‘uit Polen’. Kapitein 
Ties van Lierop is improviserend bijna 
nog leuker dan zijn typetje. Toch sta-
ken Berry Knapen en Dirk van Kou-
wenberg er boven uit, respectievelijk 
als Willem-Alexander en als Brabant-
se student in Leiden. Ton Brekelmans 
gaf de laatste buut als Toontje Snot-
pin. Afsluiter waren Die Milka’s uit 
Lieshout. Zaterdag is de laatste Zwam-
avond.

kom, dus breng ook je vriendjes of 
vriendinnetjes mee naar de tienertent. 
Je mag ook je vader, moeder, opa of 
oma meenemen. Deze kunnen je hel-
pen bij het kopen van de bonnetjes. 

Uiteraard is de toegang tot dit leuke 
feestje weer helemaal gratis. Dus.... tot 
ziens op dinsdagmiddag 21 februari.



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.

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.

Rond de Linde
 op internet:

www.ronddelinde.nl

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

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

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.

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.

DE BEvEILIGINGS-
SpEcIALISt van Nue-
nen e.o. voor hang en sluit-
werk, spoeddienst na inbraak 
en buitensluitingen, alarm 
en camera, verlichting etc. 
www.kbsvangrootel.nl 
tel: 06 - 53 42 14 18.

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

AAnhAng
wAgens

verhuur - verkoop
onderhoud

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

Ut gi dur! kERStRooS-
ZoNDAG 19 februari 
in de tuinen van de Wal-
burg. Winterbloeiers en 
bodes van de lente plan-
tenmarkt en tentoonstel-
ling van glasobjecten. Vrij 
entree van 11.00 tot 17.00 
uur. Boord 64, Nuenen. 
Info www.dewalburg.nl.

Kinderen niet de dupe 
van echtscheiding? Word 
vRIJWILLIGER bij BOR 
Humanitas, we hebben 
je nodig! 06-10952844. 
www.humanitas.nl/afde-
ling/helmond.

vERLoREN: Autosleutel 
met een oranje label. Za-
terdag 11 februari tussen 
Zuiderklamp en Nuenen 
centrum via Oude Kerkdijk. 
Tel. 06-10685036.

Ben jij een man die ook 
blijvend af wil vallen? 
Genieten én afvallen via 
www.maninbalans.nl of 
06-43887736.

ZoNDAG 4 MAARt coS-
MEtIcA WoRkShop. 
Bent u op zoek naar een 
produkt wat werkelijk huid-
verbetering geeft? Over de 
zin van gezonde cosmetica. 
Wat er wel en niet in hoort 
te zitten en werkelijk resul-
taat geeft! Een gezellige en 
zeer informative middag, met 
persoonlijk advies bij INSTI-
TUUT ZILVERSCHOON Berg 
51   Nuenen. Aanmelden ge-
wenst, 040-2300025 info@
instituutzilverschoon.nl.

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.

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.

koM EN DoE MEE! cRE-
AtIEvE WoRkShop 
BEWuStWoRDING. In-
zicht door ontspanning. Info: 
www.deangel.vpweb.nl of 
06 43713717.

Gevraagd: Oproepkrach-
ten (scholieren) voor in- en 
ompak werkzaamheden 
projekt in Nuenen (Gerwen). 
Leeftijd 15 tot 18 jaar. Email: 
info@qualitybeheer.nl of bel 
Roderik 06-12250663 b.g.g. 
06-53238197.
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COLOFON
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

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

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

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

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

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

KLUIJTMANS NATUURSTEEN
NATUURSTEEN - GRAFWERKSPECIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

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

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

Kerkberichten

Met menselijke 
  betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000

www.uitvaartzorgnuenen.nl

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 18 februari 19.00 uur: Car-
navalsviering met Keskedee, woord en 
communiedienst voorganger pastoraal 
werker dhr. J. Deckers.
Zondag 19 februari 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, Gregoriaans koor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 19 februari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Woensdag 22 februari 19.00 uur: As-
woensdag, oecumenische viering, vo-
organger pastoraal werker dhr. J. 
Deckers. 

Misintenties
Zaterdag 18 februari 19.00 uur: Sjef 
van der Linden.
Zondag 19 februari 09.30 uur: Mien 
Bouw.
Zondag 19 februari 11.00 uur: Miriam 
Raessens; Jetta Thibau-Janssen; Jo Je-
gerings (vanwege sterfdag); Mevr. 
Verdonschot-Koppen; Ouders van 
Soest-Raessens; Overleden ouders 
Merkelbach-van Cuyck; Harrie van 
Soest Raessens; Harrij van der Velden; 
Overleden ouders Duijmelinck-Bol-
len.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden John 
Delahaye, Heikampen 59 en Angelien 

Kox-Elbers, Irenestraat 23. Wij 
wensen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

In onze parochie zijn gedoopt Nienke 
Timmermans, Schietbergen 71 en 
Shasha Zandstra, Zwanenstuck 24. 
Wij wensen de families van harte pro-
ficiat en veel geluk.

De Regenboog Nuenen 
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 19 februari, 10.00 uur, ds. Chr. 
Mondt. Voor de kinderen is er neven-
dienst. De collecte is voor het Jeugd-
werk van de PGN. Na de dienst is er 
koffie en  thee. Donderdag 10.00-
12.00 uur Open Huis.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 19 februari 10.30 uur Car-
navalsmis, Woord- en Communiedi-
enst met Parochiekoor en de Wetter-
tetters. Voorganger: Pastoraal werker 
J. Deckers.

Woensdag, 22 februari 19.00 uur: As-
woensdag. Gebedsdienst met volks-
zang. Voorgangers: Pastores F. Groot 
en J. Vossenaar.

Misintenties
Zondag 19 februari 10.30: Jan Kluijt-
mans

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 19 februari 11:00: uur Eucha-
ristieviering tevens gezinsviering, 
m.m.v. Carnavalsvereniging “De Nar-
renkappen”

Misintenties
Ad Raaijmakers; Fam. Cuijpers.

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 16 februari: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis. 
Vrijdag 17 februari: 7.15 uur H. Mis.
Zaterdag 18 februari: 8.30 uur Heilige 
Mis.
Zondag 19 februari: Zondag Quin-
quagesima, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 20 en dinsdag 21 februari: 
18.30 uur Heilige Mis.
Woensdag 22 februari: Aswoensdag, 
18.30 uur Aswijding, Askruisje, Hei-
lige Mis.

Uit d’n hoek…
Verkleden

Het centrum van het dorp is al redelijk verkleed; de cafés, de residentie het 
Klooster en andere versieringen in en rond het Park. Nu de carnavalsvier-
ders nog. Altijd weer leuk om te zien wat mensen bedenken. Zoals die jon-
gens met die WDR-steekjes. Angus Young met gitaar, de agenten uit de Sa-
botage-clip van de Beastie Boys of gewoon mooie en leuke fantasiecreaties. 
En dan heb je er die op het laatste moment iets uit de kast trekken.
 Het heet verkleden maar een kostuum zegt veel over de persoon 
die erin of eronder zit. Net als in het dagelijks leven overigens. Het weer-
spiegelt vaak het karakter en wat je stiekem zou willen zijn. Eigenlijk gaan 
de maskers af in plaats van op. Mannen en vrouwen hebben een eigen ma-
nier van verkleden. Mannen versieren, vrouwen verleiden. De carnavalsmo-
de voor vrouwen schijnt dit jaar kort en sexy te zijn. Ze doen extra rode lip-
penstift op die ze normaal nooit dragen. Mannen hebben vaak uniformen 
aan, ze willen alfa-mannetjes zijn, met heul veul onderscheidingen. Of ze 
gaan als boef. Je ziet het al op jonge leeftijd: meisjes sexy, jongens stoer. Ik 
zal mijn boerenpak, mét houten klompen, en Star Trek-outfit (van de eerste 
serie, met Kirk en Spock) eens gaan zoeken.
 Nog één vraag: mag alsjeblief de grote dwèrsklippel weer terug 
aan de toren van de Clemenskerk?

Edwin Coolen

Weverkeshof met 
carnaval geopend
Om tijdens de carnaval een aange-
naam rustpunt te vinden is de Wever-
keshof  door de week en in het week-
einde normaal geopend voor het 
publiek. 

Eerste vergadering onder nieuw voorzitterschap duurde tot ver na middernacht

Nuenense raad zet zichzelf te kijk
Door Gerrit van Ginkel

De wens van de nieuwe burgemeester Maarten Houben om de raadsverga-
dering niet langer te laten duren dan tot 22.30 uur, werd ver overschreden 
tijdens de bijeenkomst van 9 februari  j.l.
Nuenens nieuwe eerste burger maakte 
kennis met een raad die zelfzuchtig 
was, lange tenen had en niet discussi-
eerde over hoofdzaken maar over 
woordspelletjes.  Deze raad debatteer-
de bijvoorbeeld een uur, via twee inge-
diende amendementen, over het vast-
stellen van het WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) beleids-
plan. Het is ongelooflijk te moeten 
constateren en helemaal niet te verko-
pen aan de Nuenense burgerij, dat na 
afloop van het WMO debat de beide 
amendementen verworpen werden en 
dat het eerste voorliggende reguliere 
raadsvoorstel over de WMO unaniem 
werd aangenomen, nadat er een uur 
gediscussieerd was over twee amen-
dementen.
Desondanks besloot Maarten Houben 
de raadsvergadering ver na midder-
nacht met de opmerking dat hij al 
weer uitkeek naar 29 maart (de vol-
gende raadsvergadering, red.).

Ongelooflijk WMO debat
In het raadsvoorstel over de WMO 
stond onder meer dat de uitvoerings-
overeenkomst ieder jaar bijgesteld zou 
worden. Een ingediend amendement 
door de VVD en De Combinatie voor-
zag echter dat door overheveling van 
taken van Den Haag naar Nuenen een 
belangrijke aanpassing aan het WMO 
plan jaarlijks zal moeten plaatsvinden. 
W70 viel hen hierin bij. De rest van de 
fracties vond genoeg waarborgen in 
het raadsvoorstel door de jaarlijkse 
evaluatie van  de materie. Daardoor 
waren extra belasting voor het ambte-
narenapparaat, dus extra kosten voor 
een nieuw jaarlijks WMO plan over-
bodig. Het huidig plan dat een          
looptijd heeft van 2012-2015 met de 
jaarlijkse evaluatie bood voor de reste-
rende fracties voldoende zekerheid en 
die meerderheid verwierp het amen-
dement. 
Het andere amendement werd inge-
diend door de PvdA en wilde jaarlijks 
een evaluatie door een RIB (Raads In-
formatie Brief ) die de bevindingen bij 
de raad moest aanleveren.. Nuenens 
Belang en het CDA ondersteunde de 
indieners maar dat was te weinig voor 
een meerderheid zodat ook dit amen-
dement werd verworpen.

Brief W70
De open brief die W70 verstuurd had 
over de grondtransactie bij Intratuin 
op de Berg trok weer veel oude won-
den open.
De meeste fracties vonden het onbe-
hoorlijk omdat na het accountants-

rapport dat over deze zaak is uitge-
bracht, de zaak afgedaan was. De 
partijen die zich het meest besmeurd 
voelden door de brief: De Combinatie, 
De VVD en de PvdA hadden een mo-
tie ingediend waarin zij een raadson-
derzoek naar waarheidsvinding wil-
den en dat daarover gerapporteerd 
werd aan de raad.

Jan van Bruggen van het CDA vroeg 
zich af of de notitie (brief, red.) wel de 
juiste weg was. Voor zijn fractie was 
de kous af. Dit is misbruik van de vrij-
heid van meningsuiting, vond hij. D66 
vond het jammer. Dit moeten we niet 
doen, zei Anne Peeters. W70 beriep 
zich op de vrijheid van menigsuiting 
die er voor iedereen was, dacht Toos 
van de Ven. Zij wees daarbij ook nog 
eens op de kosten van een nieuw on-
derzoek die konden oplopen tot 
150.000 Euro, bleek later. Ernst van 
der Ley kwam in aanvaring met de 
raadsvoorzitter Houben toen hij vroeg 
om een reactie van het College. Hou-
ben verklaarde dat het College geen 
discussie aangaat over brieven die ver-
stuurd zijn door een raadsfractie. De 
motie over het instellen van een raads-
onderzoek werd verworpen met 12 
stemmen tegen 7. De motie van afkeu-
ring betreffende de handelwijze van 
de W70 fractie, werd met een nipte 
meerderheid aangenomen: 10 voor 9 
tegen. Voor de motie waren PvdA, 
CDA, VVD en De Combinatie. Tegen 
stemden Nuenens Belang, D66, Lijst 
van Bree en W70.
   

Kennismakingscursussen 
beeldhouwen
In maart beginnen er weer verschillende kennismakingcursussen beeld-
houwen bij kunstencentrum CAN. Twee cursussen op de maandag en twee 
op de vrijdag. 
Op maandag is er beeldhouwen in 
steen èn hout. Het zijn introducties 
voor ieder die meer wil weten over 
beeldhouwen en over de materialen 
en gereedschappen, die nodig zijn om 
in hout of steen te werken. Begonnen 

wordt met een zachte hout- of steen-
soort. Voor cursisten, die nog geen af-
scheid van het beeldhouwen hebben 
kunnen nemen, is dit een verlenging 
van de jaarcursus. Dit betekent dan, 
dat er gevorderden en beginners naast 
elkaar werken. 

Op vrijdag is er beeldhouwen in steen 
en modeltekenen en boetseren. Deze 
cursus is er ook voor beginners en ge-
vorderden naast elkaar. Het is een on-
dersteuning en verdieping van de ken-
nis over de mens: de opbouw, de 
verhoudingen en de anatomie. Geke-
ken wordt naar de zeggingskracht van 
een houding en wordt er gezocht naar 
de essentie door middel van korte 
schetsen. Gewerkt wordt naar levend 
model op papier en in klei. Meer infor-
matie op www.stichtingcan.nl

Nuenenaar 
bedenkt Facebook 
voor huisdieren
Hoe kun je als dierenliefhebber met 
elkaar over je dier communiceren? 
Of hoe kun je als fokker blijven vol-
gen hoe het met je verkochte dier 
gaat? Het antwoord op die vragen is 
vanaf nu heel eenvoudig: via de 
nieuwe website www.mynoby.nl

Mynoby.nl laat zich het best omschrij-
ven als een soort ’Facebook’ voor die-
ren, vertelt de bedenker van de site, 
Wim Beerens uit Nuenen. “Iedereen 
onderhoudt tegenwoordig zijn relaties 
en contacten op internet, dus waarom 
zou je dat met je kat, hond, paard of 
vogel ook niet doen?” Op de speciaal 
ontwikkelde website kunnen, net als 
op Facebook, foto’s en berichten wor-
den geplaatst en kun je in een oogop-
slag zien wie de vrienden van de die-
ren zijn. Hoe meer eigenaren mynoby.
nl voor hun dier gaan gebruiken, hoe 
leuker het wordt om op de site rond te 
snuffelen, verwacht Beerens. “Ik merk 
nu al aan de eerste reacties dat het in 
een behoefte voorziet. Mensen reage-
ren heel enthousiast en dat is leuk om 
te merken. De site is ook erg laag-
drempelig: hij is en blijft gratis in ge-
bruik.”

Uitzendingen LON
Op zondag 19 februari start weer een 
nieuwe Nuenen Nu uitzending, hierin 
o.a. de schaatsbaan, Liberation route, 
de schildervakschool en een afleve-
ring uit de serie “Biografie van een 
dorp”, deze keer aflevering 1 van het 
Park.
 
Live uitzendingen met carnaval:
- Carnavalsmis op zaterdag 18 februa-

ri, aanvangstijd 19.00 uur
- De carnavalsoptocht in Nuenen op 

zondag 19 februari, begintijd ± 
14.00 uur.

 
Ook worden er tijdens de carnaval nog 
op diverse plaatsen opnames gemaakt, 
een samenvatting hiervan zal uitge-
zonden worden in de Nuenen Nu uit-
zending vanaf 4 maart.
 Lokale Omroep Nuenen, TV Groep, 
040 2835384, www.omroepnuenen.nl

Tot ons groot verdriet, 
Delen wij jullie mede dat 

Angelien Kox-Elbers
op vrijdag 10 februari 2012 

is overleden. 
Een schrijven van Roger en Emelie

 
Mijn Lieve Vrouw, 
Onze Lieve Mama.

Jouw liefde was warmte en dat 
maakte ons leven compleet.
In goede en in slechte tijden,
stond je voor iedereen klaar.

We hoefden het maar te vragen en 
je was er voor ons.

In het hart voor altijd bij ons.
In gedachten nooit alleen.

Wij houden van je. 
Roger, Emelie, Suzanne. 

 
Roger Kox (Echtgenoot)

Suzanne Weick (Dochter)
Emelie Kox (Dochter) 

Fred van Galen (Vriend van Emelie)
Klein kinderen Gino en Jorny. 
(kinderen van Suzanne Weick)

 
Jan Elbers (Vader van Angelien)
Mat Elbers (Broer van Angelien)

Lisette Graven. (Schoonzus)
Mark Elbers (Broer van Angelien)

Peggy Elbers-Voorenberghe 
(Schoonzus).

 
De plechtige uitvaartdienst heeft 

plaatsgevonden op woensdag 
15 februari, in de H. Clemenskerk, 
Park 53 te Nuenen, waarna we haar 

te ruste gelegd hebben op de 
begraafplaats "de Oude Landen" 

te Nuenen.
 

Gedicht van Vader:
Je gezicht.

Wanneer je straks  ter aarde ligt.
Blijf jij voortbestaan in dit gedicht.

Dan ziet men jou door de 
woorden heen.

Men denkt dan jouw gezicht alleen.
Nu wordt alles anders.......... 

dan voorheen.
 

Jan Elbers (eigenwerk).

Dank voor jullie steun 
in onze moeilijk tijden.

 
Roger, Emelie Kox,

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

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

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

Boerenbruiloft in Raopersgat
Op carnavalsmaandag 20 februari wil het boerenbruidspaar Mari en Regina 
van Zoggel, zich in de grote feesttent aan de Grotenhof in Raopersgat tij-
dens een openbare ceremonie  in d’n onecht laten verbinden door 1e onbe-
zoldigd trouwambtenaar Grardje d’n Backer en pastoor Hannes de Zwarte. 
De trouwstoet vertrekt om 10.00 uur 
bij de woning. Voorop ’t Aaw Herre-
menieke van Liessent, gevolgd door de 
hôg kaar met het bruidspaar en de ge-
tuigen Marjon en Noud en daarachter 
de bruiloftsgasten. Nadat alle ho-       
recagelegenheden en verzorgingshuis 
Franciscushof zijn aangedaan, volgt 
de traditionele balkonscène bij de fa-
milie Gilsing op Prinsenhof. Terwijl 
het boerenpaar elkaar daar de liefde 
verklaart, gaat de aanhang in polonai-
se het Prinsenhof rond. Voordat de of-
ficiële ceremonie begint  is er petazzie 

CLUB 111, De Lapzwans
Ieder jaar, tijdens de receptie van de Club 111 op carnavalszaterdag 18 
februari, reikt Club 111 een ludieke, pretentieloze onderscheiding uit.
De naam van deze onderscheiding is 
De Lapzwans. Een naam die zijn oor-
sprong heeft in de vroegere zeevaart. 
Een Lapzwans werd gebruikt op zeil-
schepen en was een doek gedrenkt in 
olie en pek. Hij werd gebruikt om de 
touwen en het tuig te beschermen te-
gen de invloed van het zoute zeewater. 
Ondanks de minder gunstige gedach-
te bij dit woord was het een nuttig at-
tribuut.

De CLUB 111 probeert ieder jaar een 
persoon te vinden die (misschien) een 
negatieve naam heeft maar een grote 
positieve bijdrage levert aan de maat-
schappij, of wiens werkwijze een 
zwart/wit uitstraling heeft, of pogin-
gen doet iemand te imiteren.
In de afgelopen jaren hebben onder-
meer Rens Kuyten (voortdurende kri-
tische houding naar de maatschappij) 
en Ton Neijts (wegens zijn tomeloze 
pogingen Van Gogh te imiteren) deze 
onderscheiding ontvangen.
Wie de gelukkige in 2012 zal zijn, is 

Kiekeboe met 
carnaval gesloten
Op dinsdag 21 februari a.s. is er 
geen Kiekeboe wegens Carnavalsva-
kantie. Kiekeboe is tevens gesloten 
op 6 maart in verband met studie-
dag.
 
Inloopochtend Kiekeboe wordt iedere 
dinsdagochtend gehouden van 9.30 - 
11.00 uur in ruimte “de Otters” van 
Kids Society Erica, gebouw “Dassen-
burcht”  aan de Jacob Catsstraat 1-3 te 
Nuenen.  Kiekeboe is gesloten tijdens 
de schoolvakanties. Voor meer infor-
matie kun je kijken op de website: 
www.kiekeboe-nuenen.nl.  

Ons Dorp viert 
carnaval
Vorig jaar moest carnavalvierend 
Nuenen het doen met een café min-
der. 

Carnaval is een feest wat natuurlijk 
niet weg te denken is uit de horeca en 
in zo’n mooi dorp als Nuenen kan het 
natuurlijk niet zo zijn dat er tijdens 
deze dagen een café gesloten is. Door 
de overgang van De Zwaan naar Ons 
Dorp kon men hier toen helaas nog 
niet terecht.

Gelukkig zijn de deuren van Ons Dorp 
nu al weer bijna 10 maanden open en 
kan men hier tijdens de carnaval pri-
ma een polonaise inzetten. Ons Dorp 
heeft carnaval dan ook hoog in zijn 
vaandel staan. Het café maar ook de 
veranda is inmiddels aangekleed in 
carnavaleske sfeer en is er een heus 
programma waar men vijf dagen te-
recht kan. Dat begint vrijdag uiteraard 
speciaal voor de Skon Vrouwkes, wie 
is het skonste van Ons Dorp? En ein-
digt op dinsdag m.m.v. kapellen als 
Vierkant Rond en De Klippeleaters tij-
dens de Carnaval Uitbloas.

Inschrijven voor 
de optocht

Deelnemers kunnen zich nog steeds 
inschrijven via www.dwersklippels.nl/
evenementen/inschrijven-optocht.
php.
Of voor de Kinder-optocht via www.
dwersklippels.nl/evenementen/aan-
melden_kinderoptocht.php. 

CARNAVALARIA

Klebay, ebay op z’n Nuenens
De eerste Nuenense burgemeesterverkiezingen, Carnaval in Rosso en de 
inmiddels legendarische HomoBoerenBruiloft. Zo maar een paar ideeën 
uit de creatieve breinen van blaasband de Klippeleaters. 
Mooie feestjes waarbij ze elf jaar lang 
de crème de la crème van de Nuenen-
se carnavalsvierders mochten ontvan-
gen tijdens hét carnavalszaterdagmid-
dagevenement in Schafrath. 
Vorig jaar draaiden ze het om: u was 
niet te gast bij hen, zij kwamen bij u op 
bezoek. En het was een klinkend suc-
ces. Niet alleen door de muzikale kun-
sten, maar vooral door de gastvrijheid 
waarop u hen trakteerde. En zonder 
iemand tekort te willen doen, vooral 
de 15 gastdames op de Meidoorn-
straat staan nog in het collectieve 
Klippeleatergeheugen gegrift!
Ook dit jaar kunt u op de veilingsite 
“www.klebay.nl” weer bieden op een 

Op carnavalsmaandag 20 februari 
Boerenbruiloft in Raopersgat.

mì worst als bruiloftsmaal die altijd 
gretig aftrek neemt. 

Tijdens de optocht deelt de boeren-
bruiloftcommissie in Raopersgat en in 
het Heidörp “Raopi’s” uit waarop een 
nummer is vermeld waarmee je kans 
maakt op een gratis portie van de 
heerlijk dampende boerenkost. In de 
tent hangt een lijst waarop de winnen-
de nummers vermeld zijn.

Omstreeks 13.00 uur zal veldwachter 
Hannes het 34e boerenpaar van          
Raopersgat en hun getuigen verzoe-
ken aan de bruidstafel op het podium 
plaats te nemen om over te kunnen 
gaan tot de voltrekking van het onecht 

optreden van de Klippeleaters bij u 
thuis. Eén tijd is inmiddels onder-
hands verkocht. De uitbaters van 
Schafrath hebben de Klippeleaters er-
gens rond 16.00 uur vastgelegd. Iets 
met traditie en 11 minuten het liedje 
Kúkele……
Biedt dus nú op de tijd van uw keuze 
en wordt de trotse eigenaar van een 
optreden van de Klippeleaters op de 
door u gewenste locatie. Bij u thuis, op 
uw bedrijf of bijvoorbeeld bij de bu-
ren. En neem dat bieden vooral niet te 
serieus. Een klein bedrag of een flinke 
pot bier kan al genoeg zijn, als het 
maar gezellig is.
Klebay, muzikaler wor ut nie!!

huwelijk. De boerenbruiloft is een 
openbaar volksfeest dat voor iedereen 
gratis toegankelijk is. Wil je getuige 
zijn van dit ludieke evenement kom 
dan op carnavalsmaandag naar de 
trouwlocatie of sluit je aan in de 
trouwstoet om er samen weer een ge-
zellige boel van te maken.

nog steeds onbekend, maar een ver-
rassing zal het zeker worden.

Zaterdag 18 februari wordt er weer een Lapzwans uitgereikt. Rens Kuyten en Ton 
Neijts hebben deze onderscheiding in het verleden al ontvangen.

Politieberichten
Nuenen: Twee mannen met bibigun en cocaïne aangehouden
De politie heeft vrijdagavond op de Bart de Ligtstraat twee mannen aangehou-
den omdat ze een bibigun en cocaïne bij zich hadden. Surveillerende agenten za-
gen hen rond 20.30 uur in een auto rijden en controleerden hen. Toen de 23-ja-
rige automobilist uit Helmond uitstapte, zagen de agenten een vuurwapen naast 
de bestuurdersstoel liggen. Het bleek een bibigun te zijn. De twee mannen wer-
den daarop aangehouden en meegenomen naar het bureau. Bij fouillering bleek 
dat de bijrijder, een 18-jarige man uit Nuenen, ruim 60 cachetjes met wit poeder 
bij zich had. Vermoedelijk gaat het om cocaïne, maar dat moet nog worden on-
derzocht. Het duo is na verhoor heengezonden met een proces-verbaal dat 
wordt doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. De cachetjes en de bibigun 
zijn in beslag genomen.

Ronde
Het deed snel zijn ronde in Nuenen: 
‘Ton Grimberg gaat weer een sponso-
ractie houden’.  Verenigingen en stich-
tingen werden aangeschreven. Spon-
soring en steun vanuit de C1000. Een 
fantastisch initiatief. Om kenbaar te 
maken wat de actie inhoudt kon men 
zich inschrijven voor de informatie-
avond op 31 januari. In zijn toespraak 
vertelde Ton over de actie. De onderti-
tel ‘Spek de verenigingskas met uw 
kassabon!’ geeft eigenlijk al aan wat 
het inhoudt. Ton refereerde naar zijn 
vroegere tijd in Nuenen; met zijn 
toenmalige supermarkt was een soort-
gelijke actie een groot succes. Naar 
aanleiding daarvan werd Ton heel re-
gelmatig gevraagd naar wederom een 
dergelijk initiatief toen hij in Nuenen 
terug in de supermarktwereld kwam. 
De C1000 is sinds een jaar ‘een Grim-
berg instituut’.  Samen met zoon en 
toekomstig opvolger Ronald werd  er 
gebrainstormd, gerekend en ge-
zwoegd aan het programma, voordat 
het naar buiten kwam. En het pro-
gramma staat als een huis kan ik wel 
zeggen.

Actieperiode
Meer dan 70 verenigingen en stichtin-
gen waren present. Een ieder kan zich 
inschrijven voor een actieperiode van 
4 weken. Het basisidee is kassabonnen 
sparen. Deze kassabonnen kunnen ge-
deponeerd worden in de desbetreffen-
de doos of wellicht beter de desbetref-
fende ‘Ton’ in de C1000. Deze doos 
kan ‘gepimpt’ worden door de vereni-
gingen die in die periode aan de beurt 
zijn. Dat is een periode van 4 weken 

waarin kassabonnen verzameld kun-
nen worden. Voor elke 250 euro op 
een kassabon wordt er 2,50 euro uit-
betaald door het sponsorfonds. De ac-
tie loopt van 26 maart tot en met 29 
december. Een prachtig initiatief 
waarmee door eigen inzet van de clubs 
de kas gespekt kan worden. Het wordt 
vast een betrokken en drukke bedoe-
ning in de supermarkt van Ton Grim-
berg. Ik zou zeggen: steun de vereni-
gingen en stichtingen door uw 
kassabon achter te laten in de ‘Ton’.

Nieuws met zaken
Ton Grimberg doet het weer!

C1000 sponsorfonds 
in leven geroepen
Door Melanie Dumay

Op dinsdag 31 januari vulde de kantine van voetbalvereniging RKSV zich 
met vele vrijwilligers van diverse verenigingen of stichtingen. Allen kwa-
men zij voor de introductieavond van Ton Grimberg en zijn zoon Ronald 
naar aanleiding van hun oproep: C1000 Ton Grimberg start een sponsor-
fonds waarbij verenigingen en stichtingen geld kunnen verdienen. In zijn 
eerdere supermarkt bestaan in Nuenen deed Ton dat ook al - én met succes. 

Uw lease auto is welkom bij 
Autobedrijf Tonnie v.d. Heijden
Autobedrijf Tonnie van der Heijden is per 1 februari j.l. erkend Lease Ser-
vice Center. Na een strenge controle door de BOVAG is autobedrijf Tonnie 
van der Heijden gecertificeerd voor het onderhoud aan alle lease auto’s, van 
alle leasemaatschappijen, inclusief het behoud van de fabrieksgarantie.  
In samenspraak met gerenommeerde 
leasemaatschappijen heeft BOVAG 
strenge voorwaarden opgesteld waar-
aan een Lease Service Center moet 
voldoen. Dit betekent voor leasemaat-
schappijen en hun klanten de zeker-
heid van kwaliteit, deskundigheid en 
vakmanschap. 

Voorlichting 
Inkomstenbelasting
Ieder jaar moet het belastingformu-
lier ingevuld worden en dat geeft 
soms heel wat problemen. De KBO-
Nuenen heeft onder haar leden 
iemand, die alles weet van de regels 
en veranderingen, die bij de opgave 
van 2011 van belang zijn. 

Om haar leden en alle ouderen van 
Nuenen zo goed mogelijk van dienst 
te zijn zal Ad Vermeulen, Sociaal-Fi-
nancieel Adviseur,  op donderdag 23 
februari a.s. om 10.00 uur in het Tref-
punt  komen uitleggen waar men dit 
jaar, en wellicht ook vooruitblikkend 
op het volgend jaar, op moeten letten 
bij het invullen van het formulier In-
komstenbelasting.  

Tentoonstelling 
cursisten  
“Atelier Berloz” 
“Atelier Berloz” presenteert in Fran-
ciscushof te Lieshout een tentoonstel-
ling van schilderijen. Deze grote 
groepstentoonstelling is van de cursis-
ten die lessen volgen in tekenen en 
schilderen bij Will van Berlo. Verschil-
lende leerlingen komen uit Lieshout, 
andere komen uit de omliggende 
plaatsen Beek en Donk, Helmond, 
Gerwen, Nuenen, Son en Breugel, St.-
Oedenrode en Boekel. 
Deze groepstentoonstelling omvat 
werken in olieverf, acryl, aquarel en 
tekeningen in verschillende discipli-
nes van zowel beginners als gevorder-
den. De ruim 100 werken worden in 
de openbare ruimten van Franciscus-
hof tentoongesteld. Deze expositie is 
dagelijks gratis te bezichtigen tot 31 
maart.  Adres: Franciscushof  17, Lies-
hout. 

Tonnie van der Heijden uit Gerwen is 
trots op het behalen van deze Lease 
certificering. “We hebben als bedrijf 
er hard voor gewerkt. 

Er is veel geïnvesteerd in opleiding van 
de medewerkers, verhuur auto’s en 
werkplaatsuitrusting”. 
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Hockey

Wielersport

Badminton

Korfbal

Supportersclub huldigt 
jubilarissen
De supportersclub De Lieshoutse Wielrenners huldigde tijdens de jaarver-
gadering haar jubilarissen. Tien in totaal, een gouden, drie robijnen en zes 
zilveren. 
Johan van den Hoogenhoff ontving 
een speld voor zijn 50 jarig lidmaat-
schap. Voor een veertigjarig jubileum 
is een herinneringsschild en die was er 
voor Bert van Leuken, Frans van Berlo 
en Leo van Berlo. Het verenigingsbord 
voor de 25-jarige jubilarissen ging 
naar Henri van Boxmeer, Hans van 
Dijk, Gijs Peeters, Carola Peeters, 
Rien van Horik en Jan van Berlo.

Voor de evenementen zijn de volgen-
de data vastgesteld: de jeugdronde van 
Lieshout is op 15 april en de vijfdaagse 
voor de schooljeugd is van 16-20 april.  
Zondag 20 mei is de 57e Grote Bava-
ria-Ronde van Lieshout. 

De data voor het veldritseizoen ko-
men later aan de orde. De avond werd 
afgesloten met een kaartavond.

 

Het vaandelteam van Badminton Club Lieshout is kampioen geworden. Met 
overmacht heeft het vorig jaar gepromoveerde team ook het kampioenschap opge-
eist in de vierde klasse, afdeling 3. In de wedstrijd tegen laagvlieger BC Smash-3 
werden de laatste noodzakelijke punten binnengehaald. Belangrijker echter was 
de 3-5 overwinning op runner-up BC Schijndel-3 in de week daarvoor. Het team 
bestaat uit Frans van Waardenburg, Walter van Leuken, Christian-Willem 
Klumpers, Simone de Greef, Karin van den Biggelaar en Boukje van der Werf.

NKV wint van OEC
Op de laatste schaatsdag van dit jaar stond de belangrijkste wedstrijd van 
het seizoen voor NKV 1 op het programma. In Helmond zou gestreden wor-
den voor de belangrijke 2e plaats in de competitie, die recht geeft op een 
promotiewedstrijd aan het einde van het zaalseizoen. NKV stond vooraf 1 
punt voor op OEC en met hierna nog 2 wedstrijden te gaan, onder andere 
tegen de nummer laatst van de poule, zou deze wedstrijd beslissend zijn.
NKV begon gespannen en omdat 
OEC daar direct van wist te profite-
ren, stond het binnen 5 minuten al 3 - 
0 voor de thuisploeg. Nadat de span-
ning weg was en NKV zijn niveau weer 
haalde ging OEC fouten maken, werd 
het pas een echte wedstrijd. Dit resul-
teerde dan ook in een 5 tegen 6 rust-
stand voor de ploeg uit Nuenen. 

De 2e helft leverde een stuk minder 
goed korfbal op, al werd dat ruim-
schoots gecompenseerd door de span-

Robbie Hageman wint opnieuw
Het  20-jarige Nuenese talent, Robbie Hageman, van Golden Glory heeft 
zondag 12 januari zijn zege tocht voortgezet. Robbie uitkomend in de 
A(Prof) klasse tot 70 kilo, nam het tegen de 25-jarige Hasmie Kassroui uit 
Rotterdam op.

ning tijdens de wedstrijd die duidelijk 
bij beide ploegen zichtbaar was. NKV 
nam een voorsprong van 2 á 3 punten 
en gaven dit, ondanks het fysieke en 
provocerende spel van OEC, niet 
meer uit handen. De eindstand was 
dan ook 11 - 12 voor NKV. 

Uiteindelijk konden de vele toeschou-
wers die op deze wedstrijd waren afge-
komen er goed mee leven dat de beter 
korfballende ploeg aan het langste 
eind wist te trekken. 

V.l.n.r. jubilarissen Jan van Berlo, Carola Peeters, Hans van Dijk, Henri van 
Boxmeer, Johan van den Hoogenhoff en Leo van Berlo.

 
In een uitverkochte sporthal Haag-
dijk, zette Robbie direct druk op zijn 
tegenstander en gaf hem geen mo-
ment de mogelijkheid om in de wed-
strijd te komen.
De eerste ronde wist Kassroui net te 
overleven, na een aantal hoeken op 
zijn gelaat.

Ook de tweede en derde ronde waren 
voor Hageman en werd daarom una-
niem als winnaar uitgeroepen.
 
Door deze prestatie heeft Robbie 7 A 
partijen op rij gewonnen en blijft 
hij  ongeslagen in de A klasse. Op 23 
maart zal Robbie vechten in Moskou.

Robbie Hageman 
in actie in een eerdere partij.

Nederlandse judotitel voor 
Michelle Schellekens
Drie Nederlands kampioenen, een tweede en een derde plaats is een van de 
beste resultaten van Essink Sportcentrum bij een NK judo voor junioren. 
Michelle Schellekens uit Nuenen was er daar een van.

Michelle Schellekens was in de klasse 
tot 70 kilogram de sterkste en walste 
letterlijk en figuurlijk al haar tegen-
standers plat. Na in de voorronden al 
afgerekend te hebben met andere ti-
telkandidaten Larissa Groenewold en 
Caroline de Wit was ze in de finale 
veel sterker dan de Enschedese Aycan 
Durmusoglu. De finale in de klasse tot 
52 kilogram was een Eindhovense 
aangelegenheid: Lilo Schutz won 
daarin van haar trainingsmaatje Es-

Zusjes van Gennip Brabants Kampioen 
De zussen Laura en Judith zorgden voor dubbel feest in huize van Gennip. Op 6 
februari werd de elfjarige Laura Brabants Kampioen met Bont Fire in de klasse 
AB-L2. De volgende dag deed Judith niet voor haar zus onder door met Special 
Indy met overmacht de klasse DE-M2 te winnen. De vijftienjarige stond maar 
liefst zes procent los. Laura was tevens reservekampioen met Nicky in de klasse 
C-L1 en Judith werd 5e in het DE-M1 met pony Onyx. 

meralda Puts. Bij de jongens was er 
een eerste plaats voor Maurice Peters 
en een derde plaats voor Mike Korver 
(tot 66             kg). Mark Earle, de hoofd-
trainer van Judo Topsport Steunpunt 
Eindhoven, hield een dubbel gevoel 
over aan het NK in de Jan Massinkhal 
zaterdag jl. Hij was blij en trots met 
zijn finalisten maar tegelijkertijd 
brachten niet al zijn judoka’s wat hij er 
van verwacht had. “Ik ben niet echt te-
vreden” zegt de Engelsman.

Heren 2 kampioen zaal
Het zaalhockeyseizoen in Sporthal de Hongerman zit er bijna op. Afgelo-
pen zaterdag won Heren  2 na een spannend duel voor een volle tribune met 
7-3 van heren 3 van Oranje Zwart. Ook dames 2 heeft kans op de titel. Maar 
moet dit nog uitvechten met de dames van EMHC.
De eerste, in de topklasse spelende 
teams zijn inmiddels uitgespeeld. De 
heren met veel nieuwe jonge spelers in 
het team hebben het niet kunnen bol-
werken. En zijn gedegradeerd. De da-
mes wisten in de topklasse geen enke-
le wedstrijd te winnen. 

Maar in de degradatiepoule lieten ze 
zien over voldoende kwaliteiten te be-
schikken en spelen volgend seizoen 

LACO De Drietip
Verjaardag Krokobill:
Omdat Krokobill jarig is wordt bij La-
co de Drietip in Nuenen in de week 
van zondag 26 februari t/m zondag 4 
maart voor alle kinderen tot 7 jaar zijn 
verjaardagsfeestje gevierd. Voor de 
kinderen ligt een speciale feestkroon 
klaar. Van deze feestkronen kunnen de 
kinderen een mooi kunstwerkje ma-
ken. De mooiste feestkronen winnen 
leuke prijzen.

Knuffelzwemmen:
Om de allerjongsten op speelse wijze 
watervrij te maken en te leren zwem-
men heeft Laco twee speciale zwem-
programma’s voor kinderen in de leef-
tijd van 0 tot 7: het Knuffelzwemmen 
en het Zwem ABC.  
Rianne Hendriks uit Nuenen en 
zweminstructrice in de Drietip is 3e 
geworden van de 331 genomineerden 
bij de verkiezing van Knuffelzwemjuf 
van het jaar. Op zondag 4 maart zal er 
daarom een groot Knuffelzwemfeest 
worden gehouden in de Drietip van 
09.30 tot 10.30 uur voor alle Knuffel-
zwemmers in Nuenen. Daarna wordt 
de verjaardag van Krokobill voor alle 
kinderen nog een gevierd tijdens het 
recreatief zwemmen van 10.30 tot 
12.30 uur. 

FunXtion, nieuw fitness training:
Laco  start met een nieuw product 
FunXtion. Dit is  een circuittraning in 
een kleine groep voor alle leeftijden, 
die aangemoedigd wordt door de in-
structeur. Het zijn korte trainingen die 
regelmatig elke dag worden gegeven 
door de opgeleide instructeurs van de 
Drietip.  

gewoon weer op het hoogste niveau in 
het district.
De jeugdteams hebben hun competi-
tie nog niet helemaal afgerond. Maar 
JC2 is met nog 2 wedstrijden te gaan al 
kampioen. Zeker is ook dat JB1 zich 
handhaaft in de topklasse en JA1 vol-
gend jaar een niveautje lager gaat spe-
len en wel in de sub-top. 
Kansen op het kampioenschap zijn er 
nog voor JC1, MA2, MC1, MC2. 

Groenwittersbal 
Zoals gebruikelijk wordt op vrijdag 
vóór carnaval het "Groenwittersbal" 
gehouden. Natuurlijk dit jaar ook 
weer in de kantine van de RKSV aan 
de Oude Landen. 

Het "Groenwittersbal" is het alterna-
tief voor alle mannen (en vrouwen) 
kortom voor iedereen die niet deelne-
men of mogen deelnemen aan de Skon 
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 uit-
baters, Dieny en Ulrich, zal een prijsje 
ter beschikking worden gesteld (voor 
de mooiste c.q. ludiekste 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 

Vogelcursus
 
In het voorjaar van 2012 geeft de Vo-
gelwerkgroep van IVN-Nuenen weer 
een vogelcursus. De cursus zal een 
vervolg zijn op de cursus in 2011. 
Behalve de lesavonden zijn er excur-
sies. De lesavonden zijn op dinsdag: 
6 maart, 20 maart, 3 april, 17 april, 8 
mei en 29 mei. De excursies zijn op za-
terdag: 24 maart, 14 april, 12 mei en 2 
juni. De kosten van deze cursus bedra-
gen € 35,00.
 
Er is nog plaats voor 12 personen. Op-
geven kan bij: Wim Hallink, tel. 06-
30168071, email: IVN-Nuenen@live.
nl. Betaling graag vooraf op rekening 
1091.20.108 t.n.v. IVN-Nuenen, o.v.v. 
Vogelcursus 2012.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Oud prinsen bedankt 
De kinderen, ouders, leidsters en leerkrachten van Brede school Vrouwkensakker 
bedanken de Oud-Prinsen voor het schaatsen, sleetje rijden en de heerlijke warme 
chocolademelk.



Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

van Jan Linders

Wie verdient 
een vlaai?

Kent u iemand die iets goeds heeft gedaan voor een ander? Of heeft iemand 
die u kent een oppeppertje nodig? Geef hem of haar dan op voor de vlaai 
van de week. Iedere week wordt er op vrijdag een winnaar getrokken en 

wordt de vlaai op zaterdag uitgereikt. De deelname formulieren liggen voor 
u klaar in de Jan Linders supermarkt in Nuenen.

De winnaar wordt persoonlijk gebeld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
Max. 1 formulier per telefoonnummer. Actie alleen geldig in Jan Linders Nuenen.

Jan Linders Nuenen

Vincent van Goghstraat 37

    ACS
SCHOONMAAK

zoekt op korte termijn voor project te Nuenen:

Schoonmaakster m/v
Het betreft de schoonmaak van kantoren, kantine en sanitair, 
4 ochtenden per week (ma. t/m do.) gedurende 1 uur en 
3 kwartier per dag. Exacte werktijden kunnen in overleg 
worden vastgesteld, evt. tijdens schooltijden.

Heb je interesse in een afwisselende baan in de schoonmaak? 
Bel ons dan snel op tel. 0413-254736 (tijdens kantooruren)

 

Ruitersportcentrum Cahama  

Gezelligheid, vakmanschap, recreatieve paardensport 

Altijd al willen paardrijden? 
 

Privéles starterpakket voor volwassenen: 
 Op woensdag of vrijdagochtend 

 10 starterlessen privéles 
In tien lessen weet je of je door wilt gaan 

met paardrijden.  
Meld je nu aan!!!! 

RSC Cahama vof 
Desiree Dankelman-Huijberts 
Beekstraat 48 
5673 NA  Nuenen 
06-23469976 info@cahama.nl 

 
 

Prijs starterpakket  
€ 275,00 all in 

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

NIEUWE
Prijzen Printen

A4 Full Colour
€ 1,00

A3 Full Colour
€ 2,00

A2 Full Colour 
90 grams papier

€ 8,50  

A2 Full Colour
120 grams papier 

€ 9,00

A1 Full Colour 
90 grams papier

€ 12,50

A1 Full Colour 
120 grams papier

€ 14,00
(prijzen exclusief 19% B.T.W.)

Andere formaten of 
op bv. Canvas? 

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

ROBO bouwkundig ontwerp- & adviesbureau [T] 040 - 290 60 55 [M] 06 - 13 46 39 59 
Vredehof 6, 5671 DS Nuenen [E] r.vanrooij@robobureau.nl [I] www.robobureau.nl

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en 
u kunt uw geld maar één keer uitgeven.
Het is daarom belangrijk dat uw wensen 
juist vertaald worden.

B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website:
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

Het gehele traject van ontwerp t/m 
de selectie van de aannemer kunnen 
wij voor u verzorgen.
Voor een vrijblijvend gesprek komen 
wij dan ook graag bij u langs. 

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

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

Auto Service Verbroekken

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

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com

 

Vertigo logo.indd   1 14-02-11   16:10

Open elke dag va. 12.00 uur
Dinsdags gesloten

Bij mooi weer kunt u genieten

op ons sfeervolle terras met een

mooi uitzicht op het horecaplein

H e u v e l  7 a  5 5 6 4  H K  G e l d r o p  0 4 0 - 3 6 8  5 2  3 2

www.restaurantvertigo.nl 

Tijdens de carnaval gewoon geopend!!!
Onze menukaart:

Diverse a la carte gerechten uit alle werelddelen o.a. Azië, Frankrijk, Italië, Nederland. 
Of te denken aan onze culinaire reis van 4 of 5 gangen uit verschillende werelddelen.

Voor slechts
€ 32.00 p.p. een 4 gangen reisje of € 34.50 p.p voor het 5 gangen reisje.

Een kaart met mooie gerechten en voor ieder wat wils. Toch benieuwd naar het reisje 
en zin in vakantie…pak u koffer en reserveer bij VertigO…wij zorgen dat u veilig landt 
in de juiste landen. Het reisje en de landen die we aandoen zijn als volgt:

 Voorgerecht – Italië
 Vitello Tonato | rosbief kalfhaas, kruidensla, kappertjes, 
 zacht romige tonijnmayonaise

 Soep – Thailand
 Tom Kha Kung | bekende originele pittige Thaise gamba soep, 
 Oosterse kruiden en specerijen melange

 Tussengerecht – Maleisië
 Bief Rendang | plakjes runderhaas rendang saus, pak choy, Jasmijn rijst

 Hoofdgerecht – Frankrijk
 Duo rund | entrecote, roulleaux parmaham en sukade, 
 saus van zwarte truffel

 Dessert – Amerika
 Brownie| chocolade brownie, stroopje van espresso, 
 roomijs van karamel, mousse van witte chocolade

Wilt u genieten van een bijpassend wijnarrangement?
Diverse wijnen uit verschillende windstreken zullen hier de revue passeren. 

Maandag 20 februari en dinsdag 21 februari zijn we wel gesloten!!!!
Met een warme, vriendelijke en culinaire groet,

Mark Cornelis, John Pellekaan en het team van restaurant VertigO

Tot ziens bij restaurant VertigO
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