
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag is apotheek Nuenen van 
11.00 tot 13.00 uur en BENU apotheek 
Kernkwartier open van 10.00 tot 12.00 
uur. 
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”BENU Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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Burgemeester roept op tot 
eensgezindheid en solidariteit
In zijn nieuwjaarstoespraak op woensdag  2 januari in Het Klooster riep bur-
gemeester Maarten Houben op tot meer eensgezindheid en solidariteit.
”Door het afgesloten regeerakkoord moeten we omgaan met minder geld uit 
Den Haag en met meer complexe opdrachten die we als gemeente zelf moe-
ten uitvoeren. Dat zal offers vergen voor iedereen”, aldus de burgemeester.

Een groot deel van zijn toespraak be-
stond uit een verhaal dat hij opteken-
de uit de mond van een Vlaamse 
waardin die hij ontmoette in een her-
berg waar hij belandde toen hij tijdens 
een sneeuwstorm, die hem noodzaak-

te de autoweg te verlaten om  een goed 
onderdak te zoeken.
Hij kwam terecht in het gehucht  
Groot-Goeilijken. De waardin van de 
herberg vertelde dat er vroeger drie 
families voor een groot deel de dienst 
uitmaakten in het dorp. Zij waren in 
meerderheid vertegenwoordigd in de 
dorpsraad en stelden zo hun belangen 
veilig.
In een jaar dat besloten werd om eco-

Vrijwilligersprijs 2012 voor Richarda Silvis

het jaarlijks bijwonen van een concert, 
museumbezoek, Kerstshow Intratuin 
en een dagje Weverkeshof.

Richarda Silvis neemt de felicitaties in 
ontvangst van Liesbeth Deckers

Burgemeester Maarten Houben.

Door Mariët Jonkhout

In de Velakker kan het begin van 2013 niet meer stuk! Door de deelnemers 
van de postcodeloterij met postcode 5672 PE is hier namelijk op 1 januari 
20 miljoen euro gewonnen.

nomische motieven, een brug aan te 
leggen over het riviertje de Lemme, 
werd plots de uitkering minder die zij 
jaarlijks ontvingen van de lokale baron 
en grootgrondbezitter. Door die ver-
minderde uitkering was het onmoge-
lijk de brug te bouwen als de drie 
families geen water bij de wijn zouden 
doen. In eerste instantie eisten ze ie-
der afzonderlijk de uitkering op om 
hele andere  werkzaamheden uit te 
voeren waarbij hun eigen onderne-
ming dat werk kon uitvoeren. Het was 
dan wel zo dat van het gemeenschap-
pelijke belang, het bouwen van een 
nieuwe brug, niets terecht kwam. 
Omdat die aanpak tot groot tumult 
leidde werd er gezocht naar een oplos-
sing waarbij de kennis en kunde van 
de drie bedrijven benut kon worden. 
De verminderde bijdrage werd ge-
bruikt voor het aankopen van materi-
aal wat men zelf niet kon leveren en de 

Per lot werd een bedrag van 736.842 
euro uitgekeerd, waarbij de familie 
Donkers met 5 loten, een cheque voor 
een bedrag van meer dan 3,6 miljoen 
euro uit handen van Caroline Tensen 
mocht ontvangen. Een van de win-

naars speelt pas een maand mee en 
kreeg een bedrag van 260.000 euro. 
Het  resterende 20 miljoen van de kan-
jer wordt aanstaande zaterdag tijdens 
een groot feest onder de deelnemers 
met postcode 5672 verdeeld.

Quinty Trustfull en Caroline Tensen samen met de winnaars van de postcodekanjer

Op woensdagavond 2 januari tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heeft wet-
houder Paul de Witte de vrijwilligersprijs 2012 uitgereikt aan Richarda 
Silvis van het Huiskamerproject.

Het Huiskamerproject is een welzijns-
activiteit die 2 maal per week een bij-
eenkomst organiseert met als doelen 
de zelfstandige leefwijze van ouderen 
zo lang mogelijk te handhaven, het be-
vorderen van contacten tussen de 
deelnemers en de mantelzorger voor 
een deel te ontlasten.                                                                                                 

Vrijwilliger Richarda
Richarda  is sinds 2001 gastvrouw en 
heeft daarbij onder meer 12 jaar de 
woensdaggroep geleid. Vanaf  2002 is zij 
secretaris en incidenteel chauffeur van 
het Huiskamerproject. Als gastvrouw 
ontvangt zij de mensen en geeft hen de 
nodige aandacht, schenkt koffie en thee 

en geeft mede uitvoering aan diverse 
activiteiten. Als chauffeur zorgt ze, inci-
denteel, voor het vervoer van de oude-
ren heen en terug naar het Steunpunt. 5 
Tot 6 chauffeurs zijn wekelijks in de 
weer om de 15 bezoekers, die niet be-
schikken over eigen vervoer, naar het 
steunpunt te brengen. Als secretaris 
draagt ze tevens zorg voor het opstellen 
van de roosters van de chauffeurs en de 
planning en de activiteiten van de vrij-
willigers. Daarnaast organiseert ze be-
stuurs- en vrijwilligersvergaderingen en 
voert de besluiten daarvan uit. Ze 
woont de vergaderingen van de LEV-
Groep bij en organiseert verschillende 
extra activiteiten voor de ouderen, zoals 

Postcodekanjer van 40 miljoen valt in Nuenen!

Getuigen 
gevraagd
Op vrijdag 21 december tussen 
18.25 uur en 19.00 uur stond onze 
auto, Volvo V60 Cosmic White 
metallic, kenteken 03-RVR-2, ge-
parkeerd in de parkeerhaven 
Boordseweg 8 (voor de praktijk 
van dokter N. Zonneveld). In die 
periode is onze auto aangereden 
door een (hoogstwaarschijnlijk) 
witte auto, die is doorgereden. Ge-
zien de schade moet de aanrijding 
duidelijk zichtbaar en hoorbaar 
zijn geweest.

Zouden eventuele getuigen van 
deze aanrijding zich willen mel-
den: telefoon 040-2906221 of e-
mail: henk.van.de.donk@onsnet.
nu. Een getuigenis is van belang 
om de schade te kunnen verhalen 
bij het Waarborgfonds. 

rest van de brug werd gerealiseerd met 
materiaal en inspanning van de drie 
families waardoor toch de brug ge-
bouwd werd die ten dienste stond van 
de hele gemeenschap.

”Het voorbeeld van die Belgische ge-
meente past één op één op onze ge-
meente”, vond burgemeester Houben. 
”We moeten niet alleen kijken naar 
het eigen partij-politieke programma 
of naar ons eigen kerkdorp. Er is ook 
een algemeen belang. Dat heeft geleid 
tot een gemeenschappelijk belang en 
dat hebben we gevonden in de ontwik-
keling van een samenwerkingsvorm 
met onze aangrenzende buurgemeen-
ten.
Daarom roep ik u allen op tot solidari-
teit en eensgezindheid. Die zal leiden 
tot het samen klaren van klussen en 
tot het gemeenschappelijk aanpakken 
van problemen. 

Richarda is zeer betrokken en actief 
voor de ouderen van het Huiskamer-
project, daarnaast is Richarda ook actief 
bij het Rode Kruis. Haar motivatie 
waarmee ze haar werkzaamheden uit-
voert maakt haar tot een bijzondere 
vrijwilliger.
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Kaarten benefietconcert 
Judith van Leeuwen in de verkoop
Vanaf nu zijn kaarten te koop voor het benefietconcert “Brabantse Leeuw”, 
voor de Nuenense Judith van Leeuwen. Dit concert vindt plaats op zaterdag 
19 januari 2013 om 20.15 uur in het Cultureel Centrum te Deurne. Met 
optredens van Gerard van Maasakkers en Allez Soldaat (band van ex-PSV-
er Björn van der Doelen).      
De netto-opbrengst van dit concert 
komt geheel ten goede aan de stich-
ting No Guts No Glory. Deze stichting 
die voor Judith van Leeuwen een enor-
me steun is geweest in haar strijd te-
gen kanker. Judith gunt ook anderen 
die steun.
De entree bedraagt € 15,00 per per-
soon. Er zijn zit- en staanplaatsen, 
maar de zitplaatsen zijn slechts be-
perkt beschikbaar. Indien dit noodza-
kelijk is, dien je deze dan ook tijdig te 
reserveren. Kaarten zijn te koop via 
deze link: http://www.ccdeurne.nl/
ticket-info  of door contact op te ne-
men via gsm 0621533252 of 
mail, lwouterse@upcmail.nl
 
Judith van Leeuwen
Judith van Leeuwen is een Nuenense 
vrouw van 41 jaar en heeft twee lieve 
zoons van 14 en 11 jaar oud. Haar le-
ven  ging zijn gewone gangetje, zoals 
bij iedereen.
Tot donderdag 22 maart 2012, de dag 
waarop zij te horen kreeg dat ze kan-
ker had in een zeer vergevorderd sta-
dium. Het was direct zonneklaar 
dat ze niet meer lang te leven zou heb-
ben. In plaats van lamgeslagen bij de 
pakken neer te gaan zitten,  besloot 
zij elke mogelijkheid aan te grijpen om 
meer tijd door te kunnen brengen met 
haar jongens.
Nadat zij 6 reguliere chemo-behande-
lingen had gehad in het Catharinazie-
kenhuis te Eindhoven, was er helaas 
nog niet veel verbetering. Reden waar-
om  zij in overleg met  haar behande-
lend oncoloog op zoek is gegaan naar 
andere behandelingsmethoden.

Al haar hoop was gevestigd op de zo-
genaamde TACE-behandelingsme-
thode. Deze TACE-behandelingen, 
waarbij de chemo direct in de tumor 
wordt ingebracht, vinden plaats in het 
academisch ziekenhuis in Frankfurt. 
Helaas werden deze behandelingen 
niet vergoed door  haar ziektekosten-
verzekering. Dat  was voor  haar een 
groot probleem, omdat zij de daar-
voor benodigde  € 25.000,00 niet op 
een spaarrekening heeft staan.
Nadat Judith gehoord had over de 
Stichting No Guts No Glory heeft zij 
daarmee contact gezocht. Al snel be-
sloot deze stichting dat zij Judith als 
begunstigde wilde adopteren. De 
vrienden en familie startten de organi-
satie voor een groots benefietevene-
ment om in samenwerking met No 
Guts No Glory geld in te zamelen voor 
de behandelingen van Judith. Eind au-
gustus was Judith al gestart met haar 
behandelingen in Frankfurt.

Toen werd het stil. Heel stil.
Judith en haar directe omgeving wer-
den enorm overvallen doordat Judith 
haar chemokuur in Frankfurt al na 
twee behandelingen moest afbreken. 
Judith was deze kuur gestart met fi-
nanciële steun van de stichting No 
Guts No Glory. In plaats van een ver-
betering, zorgde deze echter voor der-
mate ernstige klachten, dat Judith 
geen andere keuze had dan hiermee te 
stoppen. Voor Judith een erg zware 
beslissing, omdat voor haar opgeven 
eigenlijk geen optie is.
Vervolgens kreeg Judith twee weken 
later, op maandag 19 november 2012, 

via haar huisarts het bericht van dr. 
Sandberg van de afdeling interne on-
cologie van de Daniël de Hoedkliniek 
in Rotterdam, dat zij het ook niet ver-
antwoord meer achten als Judith nog 
aan de Trabectedinekuur begint.
Daarmee verviel de allerlaatste moge-
lijkheid om de groeiende tumor in 
haar buik enigszins in bedwang te 
houden.
Maandag 19 november was een dag 
van grote tegenstellingen. Na de zware 
teleurstelling van het negatieve be-
richt uit Rotterdam werd Judith  na-
melijk die dag ’s avonds gebeld door 
Jeugdzorg met juist geweldig nieuws. 
Na wat een onmogelijke zoektocht 
leek, was er dan toch een geschikt 
pleeggezin gevonden voor haar kids, 
Mihovil en Thomas. Hierdoor is er 
van Judith een enorme last afgevallen. 
Wat geweldig dat er zulke mensen 
zijn, die ruimte in hun leven maken 
om in feite wildvreemde kinderen een 
thuis te gaan bieden.
Deze tornado van ontwikkelingen was 
de reden dat het even stil is geweest 
rondom het evenement “Brabantse 
Leeuw”. Het oorspronkelijke hoofd-
doel was het inzamelen van geld voor 
Judith, waarmee zij haar behandelin-
gen in Frankfurt zou kunnen betalen. 
Deze behandelingen werden niet ver-
goed door haar ziektekostenverzeke-
ring. Door het stopzetten van die be-
handelingen kwam dit hoofddoel te 
vervallen. 
Judith is terminaal ziek en is uitbehan-
deld. Dat zijn harde woorden, maar 
voor Judith en haar omgeving de wer-
kelijkheid. Haar werkelijkheid, haar 
leven, waar zij juist daarom nog zoveel 
mogelijk uit wil halen. Voor haar hoort 
daar ook bij, dat zij zich blijft inzetten 
om het evenement van 19 januari in 
Deurne door te laten gaan en laten sla-
gen. Ook nu zij daar zelf geen direct 
belang meer bij heeft. Niet meer voor 
haar zelf, maar voor al die anderen die 
ook te maken krijgen met hetzelfde 
probleem waar zij mee te maken had: 
Weten dat er nog een behandeling Judith van Leeuwen met haar zoons Mihovil en Thomas

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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HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN- 
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 15 januari 2013 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
•	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	door	M.	de	Groot	tegen	het	

besluit van 5 september 2012 waarbij een omgevingsvergunning 
is verleend voor het uitbreiden van het gemeenschapshuis gelegen 
aan de Eeuw Driessestraat 1 te Nuenen.

•	 om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	de	heer	H.	Hooger-
brug tegen het besluit van 18 september 2012 betreffende plan-
schade en het bezwaar ingediend namens de heer W. Verhagen 
tegen het besluit van 18 september 2012 betreffende planschade.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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 21/12/2012 N-HZ-2012-0188 Zandstraat 29 Oprichten werktuigen- 
    stalling  

Regulier 21/12/2012 N-HZ-2012-0189 Lindenhof 50 Verbeteren gevel en   
   t/m 108 entree 30 appartementen 
 

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

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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

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

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 6 januari 2013 a.s. aangewezen 
als koopzondag voor de bedrijven uit gebied III. Dit wil zeggen de 
volgende ondernemingen:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Alle bedrijven uit gebied III mogen op deze dag geopend zijn.

KOOPZONDAGEN 2013
Gebied	I:					Alle	wegen	binnen	de	bebouwde	kom	van	de	kernen	
	 Nuenen,	Gerwen,	Nederwetten,	Eeneind	m.u.v.	Goossens	

wonen	 &	 slapen,	 m.u.v.	 Collse	 Hoek,	 Gerwenseweg	 41,	
m.u.v. Ri-Jo B.V., De Huufkes 19, m.u.v. Saniplein B.V., De 
Huufkes	19A,	m.u.v.	Stein	Keuken,	Spegelt	19	en	m.u.v.	
autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24;

Gebied	II:	 Alle	 wegen	 buiten	 de	 bebouwde	 kom	 van	 de	 gemeente	
Nuenen;

Gebied	III:	 Goossens	wonen	&	slapen,	Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,	
Ri-Jo B.V., De Huufkes 19, Saniplein B.V., De Huufkes 19A, 
Stein	Keuken,	Spegelt	19	en	Autobedrijf	Tonnie	van	der	
Heijden,	Gerwenseweg	24;

GEBIED I GEBIED II GEBIED III  

24 maart 2013 24 maart 2013 6 januari 2013  

1 april 2013 1 april 2012 20 januari 2013  

21 april 2013 7 april 2013 17 februari 2013  

9 mei 2013 14 april 2013 24 maart 2013  

19 mei 2013 21 april 2013 1 april 2013  

20 mei 2013 5 mei 2013 9 mei 2013  

9 juni 2013 9 mei 2013 20 mei 2013  

20 oktober 2013 20 mei 2013 22 september 2013 

8 december 2013 26 mei 2013 20 oktober 2013  

22 december 2013 1 december 2013 27 oktober 2013  

26 december 2013 8 december 2013 26 december 2013 

29 december 2013 15 december 2013 29 december 2013 

(collectieve dagen zijn vetgedrukt)

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

OPHALEN KERSTBOMEN 12 JANUARI 2013 
De kerstbomen worden ook dit jaar weer huis aan huis opgehaald. U 
kunt de boom (zonder versieringen, pot of standaard) op zaterdag 12 
januari a.s. uiterlijk om 8.00 uur aan de straat zetten. De inzamelwa-
gen heeft geen vaste route, zet daarom de boom op tijd buiten! 
U kunt ook de kerstboom gratis inleveren bij de milieustraat, De Huuf-
kes	48-50.	Let	op;	leg	de	kerstboom	wel	zichtbaar	voor	de	inzamelaar	
neer indien mogelijk met enkele buren bij elkaar.

mogelijk is, waarmee jouw leven ver-
lengd kan worden en dan horen van je 
ziektekostenverzekering dat die be-
handeling niet vergoed wordt. Voor 
Judith is het bestaan van de Stichting 
No Guts No Glory een enorme steun 
geweest. Judith vindt het belangrijk 
dat er zoveel mogelijk geld wordt inge-
zameld, dat beschikbaar zal zijn voor 
toekomstige kankerpatiënten en al-
leen al daarom wil zij graag dat het 
evenement doorgaat. Maar Judith 

vindt dat ook belangrijk, omdat er zo-
veel mogelijk aandacht moet komen 
voor het feit dat het steeds gebruikelij-
ker wordt, dat medische behandelin-
gen niet vergoed worden door ziekte-
kostenverzekeringen. Omdat steeds 
vaker de vraag gesteld moet worden: 
hoeveel is een mensenleven waard?

Koop daarom nu je kaarten voor het 
benefietconcert van 19 januari in het 
Cultureel Centrum te Deurne.



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 4 & 5 JaN.: 
Wokgroenten, panklaar, 1/2 kilo  . 0,99
champignons, per bakje  ............. 0,69
aardappelschijfjes, 1/2 kilo  ....... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 7 JaNuari:

Zuurkool, panklaar, hele kilo  ........ 0,99
DiNSDag 8 JaNuari:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo  ... 0,69
WOeNSDag 8 JaNuari:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DONDerDag 10 JaNuari:

gekookte bietjes, 1/2 kilo  ......... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 4 t/m 10 JaN.:

kiwi’s, 8 stuks  ................................ 1,99
clementines, 12 stuks  ................. 1,99
cabbage Salade, 250 gram  ........ 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Wij wensen u een 
smakelijk 2013!!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

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

Aanbiedingen KERSVERS

Rookworst
“Met Gouden ster 
bekroond” ............................2e halve

pRijs!
Bij 150 gram Beenham
100 gram Beenhamsalade GRATis 
jambon Bonbon
100 gram ......................................2,45
shoarma pakket
“500 gr. vlees, 5 broodjes + saus” ...5,95
Runder Rib Eye reepjes
100 gram ......................................2,20 
Berliner Bol
per stuk .........................................1,50

kOOPJe

kOOPJe

SPecial

SPecial

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

Pronkzitting  2013
C.V. de Dwersklippels

18/19 en 25/26 januari 2013

Aanvang 20.00 u. Zaal open 19.30 u.  
Theaterzaal het Klooster in Nuenen
Entree: Zaal € 12,-  en Balkon € 10,-

Kaartverkoop
10 en 11 januari in het Klooster

13.00 uur tot 17.00 uur 
19.00 uur tot 21.00 uur

Programma
Met o.a. Prins Heppie & 4Fun

Dansgardes - Blaospoepers
Peter van Dun - Gerard Bloks

Dirk Kouwenberg - Kitty Goverde
Oud Prinsen - Striepke Veur

Rien van Genugten
presentatie Hans Kuijten
www.dwersklippels.nl
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K

flyer_2013_2.pdf   1   27-11-12   23:10

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

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

tOPPer!!

Bakkerij 
Verhallen 

wenst 
iedereen 

een 
HEERLIJK 
2013 toe
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Kerkberichten

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

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

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

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

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

© 2013 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gege-
vensbestand en/of openbaar gemaakt in eni-
ge vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of 
op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

UITGAANSAGENDAVoor de komende periode...

10 januari
19.30 uur

Blaaskapellenfestival
De Koppelaar, Nederwetten

5 januari
20.30 uur

Mark v.d.Veerdonk met “Weltebarsten”
Ontmoetingscentrum Beek en Donk

www.vierbinden.nl/onstejater

1 januari
14.00 uur

Nieuwjaarsparty
Hotel Restaurant De Collse Hoeve

www.collsehoeve.nl

Elke maandag
19.30 uur

Kienen in Gerwen
D’n Heuvel, Gerwen

8 januari
10.00 uur

Nieuwjaarsinloop
Dorpshuis KBO Lieshout

www.kbolieshout.nl

6 januari, 12.30-14.30 uur
Uitreiking de Dwèrsklippel 

met het witte voetje
Park Nuenen

www.dwersklippels.nl

5 januari
11.00-13.00 uur

Inschrijfochtend SeniorWeb Nuenen
Bibliotheek Nuenen 

www.seniorwebnuenen.nl

27 december
14.00 uur

Kienen  
Gasterij van de Jo van Dijkhof

12 januari
19.30 uur

Bonte avond
zaal Koekkoek Lieshout

6 januari, 12.45 uur
Receptie 50 jarig jubileum 

pastor Freek Groot
sportzaal Brede School Heuvelrijk, 

Gerwen

30 december, 10.00 uur
Ds. Hans Bouma, poëzie 

Paul Weijmans, piano
De Regeboogkerk, Sportlaan Nuenen

www.pgn-nuenen.nl

29 december
10.00-15.00 uur

Open dag SeniorWeb 
Bibliotheek Nuenen

www.seniorwebnuenen.nl

13 januari
14.00 uur

Hart voor muziek
Hotel Restaurant De Collse Hoeve

www.hartvoormuziek.nl

10 januari
20.15 uur

Bloed Link, Emmelie Zipson
Het Klooster

www.hetklooster.org

6 januari
13.30-19.00 uur

Prinsenreceptie CV De Dwersklippels
Het Klooster

www.dwersklippels.nl

4 januari
16.00 uur

Open Coffee Nuenen wandeling
Heerlyckheid de Opwettense Watermolen

Elke zondag
09.00 uur 

Wandelen met WSV
parkeerplaats vijver gemeentehuis

www.wsvnuenen.dse.nl

12 januari
19.00 uur

Prinsenreceptie CV De Stemkes
Café De Stam Gerwen
www.cvdestemkes.nl

12 januari, 20.15 uur
Lijflied (reprise) - 

Gerard van Maasakkers en band
Het Klooster

www.hetklooster.org

6 januari
11.00 uur

Eucharistieviering 50 jarig jubileum 
pastor Freek Groot

Kerk Gerwen

2 januari, 19.00-21.30 uur
nieuwjaarsreceptie Gemeente Nuenen met 

concert van Brassband de Vooruitgang
Het Klooster

www.nuenen.nl

Elke maandag
13.30 uur

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten: Driekoningen
Zaterdag, 5 januari 18.30 uur: Woord 
en Communieviering, voorganger pas-
toraal werker Jos Deckers.
Zondag, 6 januari  09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en past. werker J.
Deckers.

Misintenties
Zaterdag 5 januari 18.30 uur: Leo 
Hoens; Geer van den Nieuwenhof; 
Wim van der Wielen.
Zondag 6 januari 09.30 uur: John De-
lahaye; Marco Hoeks en Harrie Vinke; 
Marinus Donkers (vanwege verjaar-
dag); Koos Berendes; Frans Groenen; 
Jo Verhees-de Kuster en Gerard San-
ders; overledenen van de familie Vo-
gels-van Kasteren; Jac Hamers; Fami-
lie Stoop; Joke Schepers-Cremers en 
Paul Schepers; Jeanne Van der San-
den-van Schijndel.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuene n
Zondag 6 januari is de eerste dienst in 
het nieuwe jaar. Onze kerkelijk werker 
Pieter Flach zal in deze dienst voor-
gaan. Er is weer kindernevendienst en 
voor de jongeren is er een viering in 
De Zaak. Aanvang van alle vieringen: 

10.00 uur. Diezelfde dag is er in het 
Van Gogh Kerkje een Taizé-vesper. 
Aanvang: 19.30 uur.
Woensdagavond is er gesprekskring 
'Geloof en leven' en vrijdagmorgen 
'Geloof en cultuur/57+'.
In het Open Huis bent u elke donder-
dagmorgen welkom van 10.00 uur tot 
12.00 uur. U kunt gewoon binnenlo-
pen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 6 januari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, tevens jubileumviering 
gouden priesterfeest pastor Groot, pa-
rochiekoren van Gerwen en Neder-
wetten, voorgangers pastores Groot, 
Vossenaar, Zwirs en Deckers.

Misintenties
Netty de Groot (vanwege verjaardag); 
Piet de Louw; Peter Verkuilen.

Ouderenfonds zorgt met 
kerstdiners voor eenzame ouderen
Terwijl kerst een tijd is die veel mensen doorbrengen in gezelschap van 
vrienden en familie, zijn veel ouderen met de feestdagen alleen. Het Natio-
naal Ouderenfonds organiseerde daarom dit jaar voor de 10e keer kerstdi-
ners voor deze ouderen in samenwerking met Van der Valk. Landelijk kre-
gen ruim 3.000 ouderen een volledig verzorgd diner aangeboden. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zaterdag 5 januari 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Ilse Renders; Piet Renders. 

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 3 januari: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis. 
Vrijdag 4 januari: 17.30 uur Lof, 18.30 
uur Heilige Mis. 
Zaterdag 5 januari: 08.30 uur Heilige 
Mis, daarna uitstelling tot 12.00 uur. 
Zondag 6 januari: Verschijning van de 
Heer, Driekoningen, 10.30 uur Hoog-
mis. 
Maandag 7 januari: Heilige Mis wordt 
nader aangekondigd. 
Dinsdag 8 januari: 18.30 uur Heilige 
Mis. Woensdag 9 januari: 07.15 uur 
Heilige Mis.

Feestprogramma 
gouden priesterfeest 
Freek Groot 
Pastor Freek Groot viert 6 januari 
2013 zijn gouden priesterfeest. Het 
feestprogramma ziet er als volgt uit:

10.50 uur: Afhalen pastor Groot bij 
pastorie te Gerwen door Gilden Ne-
derwetten en Gerwen.
11.00 uur: Plechtige eucharistievie-
ring, opgeluisterd door de parochie-
koren uit Nederwetten en Gerwen 
met aansluitend de receptie. 
12.45 uur: receptie in de sportzaal van 
de Brede School Heuvelrijk (aan de 
Heuvel te Gerwen) tot uiterlijk 14.30 
uur.

Vanwege de gezondheid van pastor 
Groot vragen we allen hem tijdens de 
receptie slechts met een kort woord te 
feliciteren. 

Het Nationaal Ouderenfonds organi-
seert deze jaarlijkse diners om de een-
zaamheid onder ouderen tegen te 
gaan. Ruim 420.000 ouderen vieren de 
feestdagen niet, de helft van hen krijgt 
tijdens deze dagen helemaal geen be-
zoek en voelen zich in deze tijd extra 
eenzaam. Via de Thuiszorg, Stichting 
Welzijn Ouderen, kerken, het Rode 
Kruis en de Zonnebloem worden ou-
deren bereikt die in aanmerking ko-
men voor de kerstdiners. 

Afdeling Nuenen
Op 20 december jl. konden veel oude-
ren genieten van een gratis kerstdiner 
verzorgd door het Ouderenfonds en 
Hotel Van der Valk te Eindhoven. On-
danks dat het hotel nog niet volledig 
gereed is heeft de directie toch groen 
licht kunnen geven om net als alle an-
dere 40 vestigingen voor het 10e jaar 
dit evenement te organiseren. Voor 
deze regio werd vanuit de Nuenense 
afdeling de hele organisatie opgezet 
(met ondersteuning van enkele plaat-
selijke instellingen) voor zowel Eind-
hoven en Nuenen, maar ook voor   
Aarle-Rixtel, Heeze, Lieshout en 

Maarheeze. Veel vrijwilligers incl. o.a. 
de LionsClub Nuenen hebben de ou-
deren thuis opgehaald en na het diner 
keurig thuis gebracht.
 
Het was een geweldige sfeer in het res-
taurant waarbij de gasten van het Ou-
derenfonds in dezelfde ruimte als de 
Van der Valk gasten aan het diner za-
ten. Geweldige bediening voor zo'n 
grote groep met een 3 gangenmenu 
incl. een welkomstdrankje. Tijdens het 
diner zijn er kaarten met levensvragen 
uitgedeeld van het NCRV-programma 
'Man bijt hond' om mensen met elkaar 
over gangbare ontwerpen in gesprek 
te laten geraken. Al met al een gewel-
dig evenement waar velen positief op 
konden terugkijken. 

Duurzame contacten
De kerstdiners bieden gezelligheid tij-
dens de dagen waarin een grote groep 
ouderen zich extra eenzaam voelt en 
zorgen ook voor meer langdurige con-
tacten. Tijdens de diners leren mensen 
vaak buurtgenoten kennen waar zij 
ook op andere momenten in het jaar 
contact mee hebben. Zo leiden de 

kerstdiners ook op langere termijn tot 
minder eenzaamheid.

Het Nationaal Ouderenfonds
Het Ouderenfonds steunt ouderen in 
Nederland die het moeilijk hebben 
met concrete diensten en activiteiten. 
Voorbeelden hiervan zijn, naast de 

BoodschappenPlusBus, de BeautyPlus 
Bus en de Ouderentelefoon (0900 - 60 
80 100) en kerstdiners. Alle diensten 
en activiteiten zijn gericht op het sti-
muleren van sociale contacten en zelf-
redzaamheid van ouderen om zo een-
zaamheid te bestrijden.
www.ouderenfonds.nl.

Jarige Jan Linders trakteert
Jan Linders viert feest, want de supermarktketen bestaat 50 jaar. Twaalf 
maanden lang worden klanten verrast met activiteiten, spaaracties en meer. 

In de eerste twee weken van 2013 pro-
fiteren klanten van extra jubileum-
voordeel. Zo genieten klanten elke 
week van 50% korting op 50 produc-
ten. Om klanten te bedanken voor het 
jarenlange vertrouwen, wordt er na-
tuurlijk ook getrakteerd op Limburgse 
vlaai, op vrijdag 4 en zaterdag 5 janua-
ri. 

Naast de speciale jubileumacties zet 
Jan Linders ook een eigen fonds op. 
Met het ‘Jan Linders Fonds’ worden 
lokale goede doelen gesteund. De in-
vulling van dit fonds wordt in de loop 
van 2013 bekend gemaakt. Eén van de 
andere verrassingen is een eigen post-
zegellijn. De postzegels staan in het te-

ken van het jubileum ‘Al 50 jaar het 
voordeel van het zuiden’ en zijn exclu-
sief verkrijgbaar bij Jan Linders.  
Als klein kind trekt Jan Linders samen 
met zijn vader met paard en wagen 
door Gennep om melk te venten. In 
1963 begint hij de eerste echte super-
markt van de regio in Gennep. 
Vandaag de dag heeft supermarktke-
ten Jan Linders 57 vestigingen (58 in 
februari 2013), van Arnhem tot Maas-
tricht, en ruim 3.400 medewerkers.
De supermarktketen is voor het derde 
jaar op rij gekozen tot beste verssuper-
markt van Nederland, de brood- en 
banketafdeling heeft al 10 jaar de eer-
ste plaats behaald (Klanttevreden-
heidsonderzoek GfK september ’12).
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HEPPIE ‘T AL GELEZEN
Allereerst iedereen een Heppie 2013. Eindelijk mag het vizier volledig 
op carnaval gericht gaan worden. Kerst achter de rug, het nieuwe jaar 
begonnen, dus nog maar 5 weken….

Vaak krijg ik de vraag gesteld, of het nou druk is om prins carnaval te 
zijn. Steeds zeg ik, dat het wel meevalt. Maar de komende weken gaat die 
vlieger niet op. Graag neem ik jullie mee aan de hand, zodat jullie daar-
mee wat inzicht krijgen in het carnavalsleven van een prins. De komende 
5 weekenden op weg naar de échte carnavalsweek hebben we maar 
liefst 15 activiteiten. Daarbij zitten 4 pronkzittingen in onze eigen Resi-
dentie Het Klooster. Voor wie dat niet weten, een Residentie is de thuisba-
sis van een prins carnaval. Elke carnavalsdag wordt daar begonnen en 
beëindigd. En voor wie niet weten wat een pronkzitting is: gauw een 
kaartje kopen in Het Klooster. Op 18, 19, 25 en 26 januari komen daar de 
beste tonpraters uit de regio aangevuld met diverse optredens van mu-
ziek en dans. Traditiegetrouw is dit altijd stijf uitverkocht, dus wees er 
snel bij. Wij zullen in ieder geval niets missen, want we zijn alle avonden 
een onderdeel van podium. En nu maar hopen, dat ze een beetje variatie 
maken in hun grappen……

Verder staan er wat recepties op het programma. Van de Geldropse Ja-
gers (Geldrop), de Wetters (Nederwetten), De Raod van Zatterdag (de 
Zinn), De Narrenkappen (Gerwen) en van onszelf (de Dwersklippels uit 
Nuenen). Hierbij nodig ik de inwoners van gemeente Nuenen uit om zon-
dag 6 januari naar onze receptie te komen in Het Klooster. En niet zo 
maar. Het zal immers de officiële start zijn van onze acties t.b.v. de kinde-
ren van Hotel Heppie. De mooie geweven polsbandjes met aluminium 
clip zullen die dag voor 5 euro te koop zijn. De opbrengst gaat 100% naar 
Hotel Heppie. 

Verder is het de bedoeling, dat iedereen die zo’n mooi polsbandje heeft, 
van allerlei acties gebruik kan maken in en rondom Nuenen. Daarom 
roep ik alle ondernemers en middenstanders in de regio Nuenen op, om 
je bij mij te melden met ideeën. Denk aan korting in je winkel. Of bijv. bij 
een bepaald bedrag aan boodschappen een doos eieren met spek om te 
bakken tijdens de carnavalsdagen. Hoe ludieker, hoe leuker. Elke onder-
nemer die op deze manier de actie ondersteunt, krijgt van ons een mooie 
baksteentje met daarin “Heppie” uitgebikt als sieraad voor op de balie. 
Op deze manier laat je zien een symbolisch steentje bij te dragen. Mail je 
ideeën naar ron@heppie.nl en we reageren zo snel mogelijk. Kijk verder 
op www.Facebook.com/Heppie4Fun om op de hoogte te blijven van alle 
activiteiten en acties. Heb je de komende weken leuke carnavalsfoto’s of 
–filmpjes, zet ze hier dan op zodat iedereen ze kan zien.

We hopen dat we er met z’n allen een mooi feestje van gaan maken. Met 
“Plezier 4 iedereen” als ons motto! Misschien tot 6 januari in Het Klooster.

Gegroet en Alaaf, 
maak er een Heppie week van

CARNAVALARIA

Lieve lezer,

Mag ik u allereerst enorm veel goei-
igheid voor het aankomende jaar 
toewensen!
De brandwondenstichting beveelt 
mij aan om het probleem vooral 
goed nat te houden...Omdat ik een 
goed advies zelden in de wind sla 
heb ik mezelf voorgenomen hierin 
het voortouw te nemen...Proost!!...
Op het nieuwe jaar... 

Ik heb u vorige week getrakteerd op 
mijn gedachtes omtrent het Prinsen-
dom...Ik vermoedde hierbij een duis-
tere agenda en heb met u afgespro-
ken veldwerk te verrichten...Aan de 
toog van de Schafrath is mij veel dui-
delijk geworden en zijn mijn angstige 
vermoedens bewaarheid...Er is in-
derdaad sprake geweest van een 
heuse Prinsenopstand!! 

Van 1958 tot eind jaren zeventig 
kabbelt het prinsendom slaapver-
wekkend voort, al vermoed ik dat er 
zich een verborgen gebleven koude 
oorlog heeft afgespeeld omdat we in 
1963 en in 1968 dezelfde naam zien 
opduiken (W.Messerschmidt). 
Ergens is er een omslagpunt geko-
men…In 1978 was daar het begin 
van het openbare verzet…Prins John 
I (John Vermeulen) was de eerste 
met een wel heel recalcitrante steek!!
Op de een of andere manier is de 
prinsenopstand daarna door “The 
Powers that be..” de kop in gedrukt 
want tot 1987 (Uffexsillius, Jos van 
Engelen) is het verzet wederom on-
dergronds gegaan…Ook Uffexsillius 
is strijdend ten onder gegaan, of het 
zwijgen opgelegd (...) want het blijft 
weer een poosje stil tot 1998…Van 
Thüringen (Rene Luining) pikt het 
niet langer en komt definitief uit de 
kast...
Vanaf dat moment is de beer, soms 
letterlijk (Boergondier, Maximus), 
los en knettert het prinsendom ons 
tegemoet!!...Hoe bonter, hoe beter, de 
schouders worden steeds breder, het 
pauwenveertje wordt aangevuld 
met Struisvogel...De prins ontwik-
kelt vanaf dan duidelijk een mening!  

Het waarom is me nog niet duidelijk 
geworden, maar ik beloof u mijn 
queeste naar de waarheid voort te 
zetten... 

 Gegroet,
Fritsch. 

Wim van der Leegte: 
Witvoeter 2012
Op zondag 6 januari a.s. zal in het Park in Nuenen, rond het monument van 
d’n Dwersklippel, om 12.30 uur de onderscheiding uitgereikt worden van de 
32e Dwersklippel met het witte voetje aan de in Nuenen geboren Wim van 
der Leegte. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door de Nue-
nense Oud-Prinsen aan iemand die positief-dwèrs tegen alles in gaat en 
toch zijn uiteindelijk doel bereikt. 
Wim van der Leegte is om zeer veel en 
uiteenlopende redenen een uitsteken-
de kandidaat op wiens lijf deze onder-
scheiding zeer van toepassing is.

Al op jonge leeftijd werd Wim, door 
de slechte gezondheidstoestand van 
zijn vader Pieter van der Leegte, ge-
dwongen zijn HTS studie voortijdig te 
beëindigen en op het bedrijf van zijn 
vader aan het werk te gaan. Al snel 
nam Wim de leiding van het bedrijf 
over en heeft hij gedurende ruim 40 
jaar een groot en vooruitstrevend be-
drijf weten op te bouwen. De VDL 
groep bestaat vandaag de dag uit 82 
ondernemingen die een zeer uiteenlo-
pend assortiment van producten ma-
ken. 

Wim heeft op geheel eigen wijze een 

strategie ontwikkeld waarlangs hij de 
VDL-groep uiteindelijk tot een speler 
van formaat heeft laten uitgroeien. 

Zowel in tijden van voor- als ook te-
genspoed weet hij de rust te bewaren 
en houdt hij vast aan zijn eigen princi-
pes. Hij laat zich niet uit het veld slaan 
en heeft altijd een uitgesproken me-
ning over hoe hij zijn bedrijven dan 
wel de economie in de meest brede zin 
uiteindelijk weer op rails zet. Wim 
heeft een bijzonder hechte band met 
alle medewerkers en huldigt het prin-
cipe dat zij uiteindelijk het verschil 
maken. Hij heeft een uitgesproken 
mening over het belang van vakman-
schap en is een groot voorstander van 
het behoud van de maakindustrie in 
Nederland. Ook houdt hij, in tegen-
stelling tot alle multinationals, vast 
aan creëren van werkgelegenheid in 
Europa en is hij fel tegenstander van 
het verplaatsen van productie naar la-
gelonenlanden. De overname van 
Nedcar door VDL en daarmee het be-
houd van werkgelegenheid voor de re-
gio is daar een recent en prachtig 
voorbeeld van.

Gevraagd en ongevraagd geeft Wim 
zijn mening over maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen. In het 
Eindhovens Dagblad heeft Wim gedu-
rende 9 jaar maandelijks in zijn co-
lumn adviezen aan politiek Den Haag 
en aan Brussel verwoord.

Bonte avond bij C.V. De Wetters
Op vrijdag 8 februari gaat dit jaar carnaval 2013 in Nederwetten van start 
met een “Bonte Avond”.

Prinsenreceptie bij de 
Dwèrsklippels
Op zondagmiddag 6 januari houdt carnavalsvereniging  de Dwèrsklippels 
weer haar grote prinsenreceptie. Er is die middag volop gelegenheid Prins 
Heppie en 4 Fun te feliciteren en ook Jeugdprins Sven, prinses Noor en adju-
dant Guus recipiëren.

De “Bonte avond commissie” heeft 
twee finalisten van het Brabants Kam-
pioenschap 2013 binnen weten te ha-
len; Berry Knapen en Ton Brekelmans. 
Tonprater Marlon Kicken en Rob van 
Elst zullen het tegen hen opnemen. 
Ook deze avond een veelbelovend op-
treden van Dubbel Trubbel. Met sket-
ches en zang zullen zij u zeker weten 
te vermaken. Verder zullen de oud-
prinsen, dames van de Raad van 11 en 
de dansmariekes het podium weer be-
treden. De muzikale omlijsting is we-
derom in handen van De Wettertet-
ters. Op het eind van de avond kan er 
gedanst worden tijdens het optreden 
van zanger Erik uit Son.

Kortom, het zal, evenals voorgaande 
jaren, een supergezellige avond wor-
den. 

De voorverkoop is inmiddels gestart. 
De kaarten à € 10,- zijn te verkrijgen 
bij Rianne Verhoeven, Soeterbeekse-
weg 3, Nederwetten, telefoon 28367 
47. Het programma start om 19.40 
uur. De residentie is open vanaf 19.00 
uur. Het zijn allemaal zitplaatsen. 

Graag ziet C.V. De Wetters u op vrij-
dag 8 februari, in de nieuwe mega 
feestaccommodatie Dorpshuis “De 
Koppelaar” in Nederwetten voor een 
mooi begin van carnaval 2013.

De hele middag gonst Het Klooster 
van muziek van talloze kapellen, er 
wordt gedanst en een lekker glaasje 
bier gedronken. De organisatie is in 
handen van de Senaat.
Voor de receptie is eerst nog de jaar-
lijkse uitreiking van de Dwèrsklippel 
met het witte voetje. Dit vindt plaats 
in het Park om 12.30 uur. Vorig jaar 
kreeg  de meest positief-dwèrse Nue-

nenaar Peer Geboers deze onderschei-
ding uit handen van scheidend burge-
meester W. Ligtvoet. Wie zal dit jaar 
de Dwèrsklippel met het witte voetje 
in ontvangst mogen nemen?
De receptie wordt gehouden in Het 
Klooster en start om 13.30 uur. Het eer-
ste uur van de receptie is gereserveerd 
voor familie, de eigen vereniging en de 
zusterverenigingen uit de kerkdorpen. 

Maar vanaf 14.30 uur kan iedereen de 
prinselijke gezelschappen geluk komen 
wensen. Vanwege de te verwachten 
drukte kunnen de wachttijden af en toe 
wat oplopen. Maak er dus een gezellige 
middag van zonder haast, dan is het ge-
nieten voor iedereen.

Prinsenreceptie c.v. De Stemkes
Zaterdagavond 12 januari vanaf 19.11 uur zal in residentie de Stam de prin-
senreceptie van c.v. de Stemkes plaatsvinden. 
Iedereen is van harte welkom om tus-
sen 19.11 en 21.11 prins Bois en de ad-
judanten Croix en Jardin te komen fe-
liciteren. De drie musketiers zijn klaar 
voor de carnaval van 2013 en hopen 
vele belangstellenden hun unieke on-
derscheiding te kunnen geven. Het re-

ceptieboek is vanaf 19.00 uur geopend 
en natuurlijk verzorgt c.v. de Stemkes  
een geweldige DJ zodat de receptie di-
rect overgaat in een gezellige feest-
avond. 
Tot ziens in residentie de Stam, Ger-
wenseweg 38 in Gerwen. 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Nu doen
alle winter collecties

mee met een
top korting

tot 50%
een goede start 

voor 2013 !

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

  

Kienavond 
Vrouwenvereniging

De Vrouwenvereniging Nuenen-
Gerwen organiseert op dinsdag 

8 januari een kienavond 
op het Pleincollege  Nuenen. 

De avond begint 
om 20.00 uur en ook niet leden 

zijn van harte welkom. 
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Verstuurd vanaf mijn iPad

Uitgehouwen
Door Elwien Bibbe

Zitten nu in Lalibella op een terras tegenover ons Lalhotel, want hier, aan de 
overkant in het Tukul hebben ze wifi en in het Lal niet.
Hebben het goed hier. Al veel kilometers gemaakt. De reis door het noorden zit 
er op. Gisteren 15 kerken bekeken en ook 15 keer mijn schoenen uitgedaan.  De 
kerken zijn onderling verbonden door gangen en tunnels. En liggen in twee clus-
ters. De Bet Giyorgis, de rotskerk met het kruis staat apart. 23 Jaar is aan de ker-
ken gebouwd of beter gezegd: gehakt en gehouwen. Overdag door de mens en 's 
nachts door de engelen. Ik mag dan de kerst in Nuenen niet beleven, het religi-
euze aspect van deze reis is bijzonder hoog. 
7 Januari is het kerstmis in Ethiopië. Dan komen veel pelgrims blootsvoets naar 
Lalibella. Veel mensen hebben overigens sowieso geen schoenen. Onze gids 
heeft het over 40.000 pelgrims.

Temperatuur is hier heerlijk. Lalibella ligt op 2406 meter. En het is nu bijna kwart 
voor vijf en 22 graden. Vanmiddag na-
tuurlijk veeeeel warmer.
Vanmorgen een pittige wandeling om-
hoog naar, eh ja, weer een rotskerkje, 
Ashetan Maryam, gemaakt, met daar-
in een monnik met een incunabel van 
800 jaar oud, twee grote, imponeren-
de, oude gouden kruizen en twee min-
der imponerende, die aan koning Lali-
bella zelf zouden hebben toebehoord, 
een origineel stripverhaaltje op geit, 
maar 100 jaar, en een afbeelding op 
hout. Wij hebben hem gefotografeerd. 
En toen zette hij zijn zonnebril op, 
vanwege de flitsen. 
Onduidelijk is hoeveel we gestegen 
zijn, dat hangt van de reisgids ( Bradt 
of Lonely Planet) af. Maar het is altijd 
meer dan 700 meter! 2 1/2 uur om-
hoog en 1 1/2 uur naar beneden!

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

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

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

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

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

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

Politieberichten

Uit d’n hoek…
Klaar

Wat me zo te binnen schiet, terugdenkend aan Nuenens nieuws van 2012:

De benoeming van Maarten Houben als nieuwe burgemeester van Nuenen.
Het verschijnen van een nieuwe krant, naast de Rond de Linde.
Het vertrek van Henri Smits bij woningbouwvereniging Helpt Elkander.
Het (eeuwige) gerommel in de Nuenense politiek.
Het financieel debacle rond Nuenen West.
De protestmars tegen de subsidiekorting.
De vondst van asbest in de Drietip.
De komst van de HOV2-lijn.
Gedoe met hondendrollen.
 Een vrij normaal jaar eigenlijk, wat dat betreft. De meeste zaken spe-
len ook elders. Op het gebied van communicatie ben ik in ieder geval klaar 
voor 2013: ik heb sinds kort een smartphone.

Edwin Coolen

“Beatrix 75 jaar” 

Tentoonstelling in   
Bibliotheek Nuenen door  
Martien van de Eerenbeemd
Waarom juist  “Beatrix 75 jaar”. Allereerst omdat de kunstenaar Beatrix in 
zijn leven het langste heeft meegemaakt/beleefd. Natuurlijk heeft hij ook 
haar moeder lange tijd gekend, maar die was anders. Prinses Juliana was 
voor hem altijd de “koningin”. Beatrix is dat geworden en hij heeft haar 
bewust meegemaakt. We komen haar dagelijks tegen vooral in de porte-
monnee en op de postzegels. Regelmatig op televisie, in openbare gebou-
wen en in de kunst.
Tijdens deze periode brengt hij Beatrix een hommage.

De Horizon voorbij

Expositie in 
bibliotheek
 
Van 7 januari tot 18 maart tonen 
drie kunstenaars hun werk in het 
atrium van de bibliotheek. Een 
expositie waarbij drie verschillende 
disciplines uit Nuenen elkaar ont-
moeten: schilderkunst, poëzie en 
beeldhouwen. De schilderijen zijn 
van Marianne Schellekens, de poë-
zie van Catharina Boer en de beel-
den van Nolly Braakenburg. 
 
Op woensdagmiddag 30 januari is er 
in de bibliotheek, bij het atrium, van 
14.30 uur tot 17.00 uur, een open po-
dium voor poëzie en muziek, met als 
thema “de horizon voorbij”. Op uitno-
diging van Catharina Boer zal een 
aantal dichters voorlezen uit eigen 
werk. Maar ook u bent van harte uit-
genodigd om een gedicht voor te dra-
gen tijdens dit open podium. Of om te 
komen kijken of luisteren.  
 
De expositie is te aanschouwen tijdens 
openingstijden van de bibliotheek. 
Voor een toelichting op het werk zijn 
de kunstenaars zelf aanwezig in de bi-
bliotheek op zaterdag 12 januari, za-
terdag 16 februari en   zaterdag 16 
maart van 11.00 uur tot 13.00 uur.

Bij de ongeveer 15 werken die Nuene-
naar Martien van de Eerenbeemd  ten-
toonstelt moet de kijker denken in die 
herkenning. Het gebruikte materiaal is 

zeer wisselend: van hout, tot ijzer en 
van papier tot stof. De kunstenaar heeft 
er ruim een jaar aan gewerkt en geknut-
seld en gesleuteld, mislukkingen mee-
gerekend. Volgens Martien leiden mis-
lukkingen tot andere inzichten en vaak 
tot beter werk.

De kunstenaar is autodidact. Hij volgde 
bij de Stichting Culturele Activiteiten 
Nuenen een aantal beeldhouw-week-
ends. Het werk dat in de bibliotheek 
wordt geëxposeerd heeft echter geen 
relatie met de beeldhouwkunst. De ten-
toonstelling is de hele maand januari  
gratis toegankelijk tijdens de openings-
tijden van de bibliotheek.

Ons Tejater brengt   
Mark van de Veerdonk met 
“Weltebarsten”
Zaterdag 5 januari speelt Mark van de Veerdonk zijn nieuwe voorstelling 
“Weltebarsten”. De titel zegt het al. Er zal weer gelachen worden. Sterker 
nog, het publiek van Mark van de Veerdonk zal als vanouds worden bedol-
ven onder een dikke laag confetti van vreemde verdraaiingen, absurde 
anekdotes en snelle oneliners. 

Nieuwjaars-bijeenkomst bij 
Inloop Gerwen
Het jaar zit er weer op. De ontmoetingen bij de Inloop zijn even op een laag 
pitje gezet omdat deze ongunstig vielen in de drukte van alle voorbereidin-
gen die de feestdagen met zich meebrengen.

Het verhaal van deze onvervalste plat-
telandscabaretier is uiteraard hele-
maal nieuw, de hoge grapdichtheid is 
weer Veerdonkiaans hoog. Het thema 
van het 13e programma van deze Bra-
bantse cabaretier is nog niet bekend. 
De mafkees die het speelt inmiddels 
wel, ook buiten de provincie. 

Het vertrekpunt van Weltebarsten is 
waarschijnlijk weer het pretentieloze 
buurtschapje Slabroek waar het leven 
nog simpel is. De nachtwinkel sluit er 
al om drie uur ’s middags en het vol-
gende dorp is ruim 20 minuten ver-
derop, per telefoon. Mocht de wereld 
toch nog vergaan, kom dan naar Sla-
broek, want daar gebeurt alles ruim 15 
jaar later. 

Deze voorstelling is in het Ontmoe-
tingscentrum in Beek en Donk, zater-
dag 5 januari 2013, aanvang 20.30 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar in het Ont-
moetingscentrum Beek en Donk en in 
het Dorpshuis Lieshout (in verband 
met de kerstsluiting op woensdag 2 en 
donderdag 3 januari de gehele dag en 
op vrijdag 5 januari ’s ochtends). Op 
dezelfde tijden is telefonisch reserve-
ren mogelijk op nr. 0499-422878. Re-
serveren kan natuurlijk altijd via: 

www.vierbinden.nl/onstejater. 

Foto door: Cathrien van de Veerdonk.

Maar vanaf volgende week maandag is 
het weer elke week de bedoeling el-
kaar te ontmoeten voor een ‘bakkie’, 
een wandeling, een spelletje of een ge-
sprek. Nieuw is, dat vanaf 14.30 uur 
een aantal keer gebruik van de ruimte 
gemaakt zal worden door kinderen, 
voor creatieve workshops. Om de eer-
ste bijeenkomst van het jaar kracht bij 
te zetten, zal deze in het teken van 
Nieuwjaar staan. Hiervoor zijn alle 
Gerwenaren van harte uitgenodigd 
samen het glas te heffen en de hoop te 
delen dat een goed jaar ons toelacht. 
De leden van de Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen ontvangen u graag. U 
bent maandag 7 januari om 13.30 uur 
welkom in den Heuvel. Kunt u deze 
datum niet, dan zien zij u graag op een 
van de volgende maandagen. De beste 
wensen gelden daarbij onverminderd 
voor iedereen. Wilt u kennismaken 
met het werk van WLG, dan mag u de-
ze bijeenkomst niet missen. U kunt 

ook informatie inwinnen via telefoon-
nummer: 06 41102625.

Woninginbrekers gepakt na melding getuige

Geldrop - Door een melding van een oplettende getuige konden agenten maan-
dagavond twee woninginbrekers (60 jaar uit Eindhoven en 20 jaar uit Nuenen) 
op heterdaad aanhouden op het Emopad. Ze zitten vast. De getuige had rond 
23.15 uur in een woning in die straat personen en het schijnsel van een zaklamp 
gezien en vermoedde een inbraak. Gewaarschuwde agenten zagen op het platte 
dak aan de achterzijde van het huis iemand lopen, die niet reageerde op aanroe-
pen. Kort daarna ging de jongste verdachte er aan de voorkant vandoor, maar hij 
werd door een andere politieman opgepakt. De inbreker verzette zich echter 
zeer hevig tegen zijn aanhouding, waardoor de agent een gebroken vinger en de 
nodige schaafwonden opliep. De inbreker raakte gewond aan zijn hoofd. De 
tweede verdachte werd in de achtertuin van het huis in zijn kraag gevat. De poli-
tie trof een tas met inbrekersgereedschap aan en zag dat een ruit was vernield. 
De bovenverdieping van het huis was doorzocht. Vermoedelijk werden sieraden 
en geld weggenomen.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

Met medische acupunctuur: grote kans 
dat het lukt. 2013: eindelijk stoppen met 
roken of afvallen?                                                                                                           
Miljoenen Nederlanders nemen zich jaarlijks rond nieuwjaar voor om af te val-
len.  Honderdduizenden willen stoppen met roken. De ene helft van de “afval-
lers” wil een beter figuur en de andere helft een betere conditie. De “stoppers met 
roken” willen minder kans op ziektes en óók een betere conditie. Eind januari 
heeft negen van de tien mensen de goede voornemens al weer opgegeven. 

Graag wil ik mensen helpen om af te vallen of te stoppen met roken. Omdat ik 
het belangrijk vind een bijdrage te leveren aan het gezonder worden van mensen. 
Voor mij telt bij afvallen het schoonheidsaspect veel minder.

Want mijn ouders kwamen uit Suriname en mijn opa van moederskant uit Chi-
na. Van hen leerde ik dat dik niet lelijk is, maar juist heel fraai. In hun cultuur 
wordt een zwaarder persoon vaak juist gewaardeerd als letterlijk “gewichtig”, net 
als in Afrika, het Caribisch gebied en delen van Azië.  Als je er zo flink uitziet, 
moet je ook wel een flink persoon zijn! Ook vindt men laagjes “knuffelvet” of een 
forse bilpartij gewoonweg mooier dan “dat magere gedoe”. 

Echter, we weten inmiddels  dat te zware mensen en rokers enorme gezond-
heidsrisico’s lopen. 

Wat kun je met medische acupunctuur bereiken? Medische acupunctuur stoelt 
deels op de traditionele Chinese geneeskunde. De traditionele Chinese genees-
kunde heeft een heel eigen visie op gezondheid, dus ook op een probleem als 
overgewicht of rookverslaving. De Chinese geneeskunde ziet overgewicht en 
rookverslaving als een gevolg van een verstoorde energiebalans. 
Als je de harmonie in het  lichaam van iemand herstelt, gaat afvallen en stoppen 
met roken praktisch vanzelf. Tegelijkertijd verbeteren er vaak ook een aantal an-
dere zaken. De behandelde  voelt zich vaak fitter, is minder gestresst, slaapt beter 
en zit lekkerder in zijn of haar vel. 

Daarnaast kan medische acupunctuur de stofwisseling  en de zogeheten spiegel-
cellen direct beïnvloeden. Je spiegelcellen dwingen je weer te gaan eten of roken. 
Medische acupunctuur maakt deze spiegelcellen als het ware onschadelijk. 
Zo kan medische acupunctuur ook voorkomen dat iemand die stopt met roken, 
meer gaat eten. Want één van de belangrijkste oorzaken dat mensen weer begin-
nen met roken, is dat ze in gewicht aankomen. 
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Verstuurd vanaf mijn iPad

Semi on Facebook
Door Elwien Bibbe

Nog voor ik op Ethiopische bodem sta, heb ik al mijn eerste Ethiopische Facebook-
friend. Het is Semi. Hij gaat zijn moeder bezoeken in Shesemene. Daar komen we 
nog langs, tijdens het tweede deel van onze reis.
Hij woont al weer 7 jaar in Indianapolis. Hij spreekt Amhaars, Tigray en Engels na-
tuurlijk. We praten over de States, de vele Ethiopische heiligen en de ceremonies 
die wel 6 uur duren in het Ge'ez, een oude taal, die niemand meer begrijpt. Semi is 
Ethiopisch orthodox. Bij ons is veel veranderd, vertel ik hem, maar ik draag nog 
een heilige in mijn naam. En mijn reisgenoot zelfs drie. Semi reist een dag eerder 
terug naar de States. Jammer, anders was het een extra leuke terugreis geweest.
Twee dagen later In Bahir Dar heb ik tot mijn grote verbazing wifi. Een jonge man 
zit buiten met zijn laptop onder een weelderige boom met een stopcontact in de 
stam. En ja hoor, het is een open verbinding en nog snel ook. In een land waarin de 
(snel) wegen worden bevolkt door tuc tucs, ezels, geiten, schapen, koeien en voor-
al veel mensen met van alles en nog wat op hun hoofd en bijna geen auto's, een 
wonderlijk iets. Ik nodig Semi meteen uit op Facebook. 

Tot nu toe heb ik twee kerstbomen gespot. Een in Addis en een in Gundar. Het zijn 
kunstbomen, wel met alles erop en eraan. Voor de rest valt hier geen kerst te ont-
dekken. Het eerstvolgende grote feest is Timkat. Dan wordt de doop van Jezus ge-
vierd. Dat is op 12 januari.

Vandaag is het kerstavond. Ik ben in Aksum. Al om 9.00 sta ik in de graftombe van 
een van de drie wijzen uit het oosten, koning Bazin, in ons land beter bekend als 
Balthasar.
Nieuwjaar is hier al gevierd op 11 september. Dat heet Enkutatash. In Ethiopië 
hebben ze de Juliaanse kalender. Ik ben hier maar liefst 7 jaar en 113 dagen jonger. 
Ik kijk nog even naar mijn mail: Semi heeft me geaccepteerd op Facebook.

Groot gymfeest     
met Epke Zonderland
PSV Gymnastiek , dat ook lessen geeft in Nuenen, gaat samen met Epke Zon-
derland en de KNGU meedoen aan "Het Grote Gymfeest" op diverse locaties.

Vacaturebank vrijwilligers Week 1

INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Platform Gehandicaptenbeleid Bestuursleden die zelfstandig en in teamverband activ. kunnen opzetten/uitvoeren in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie + alg. beheer ca. 2 u. p. wk.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
PVGE Nuenen Bestuurslid activiteitencommissie in overleg 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
De Akkers (Archipelzorggroep) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) za 16.30-20.00 u.
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook in weekend diverse tijden (in overleg)
 Pianist voor begeleiding op donderdag van 9.45-12.00 u (even weken) + in overleg diverse mogelijkheden
 Vrijw. voor creatieve workshops (start 2013) vr. 09.30-12.00 u.
 Vrijw. voor ontspanningsmiddag za 1x per maand of Ontspanningsavond (wo) za 13.30-16.30 wo18.30- 22.00
 Vrijw. voor het klaar maken van hapjes/snacks in de keuken di 16.00-19.00 u.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Dorpsboerderij Weverkeshof Vrijw. voor org./begeleiden kinderfeestjes (woensdag-, vrijdag-, zaterdagmiddag) dagdelen in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Kindervakantiewerk Nuenen Bestuursleden (voorbereidingen nieuwe seizoen starten in september) in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Pianist wijkkoor  donderdag 10.30-11.30 u.
 Vrijw. voor de Gasterij (tijdens lunch, diner, bridgeavonden en evt. bij feesten). di+vr. 16.30-19.30 u. en
 Affiniteit met ouderen do 19.30-22.30 u.(urgent)
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Lokale Omroep Nuenen Cameramensen m/v en redactiemedewerkers m/v (o.a. montage) Interne opleiding in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Zonnebloem afd. Nuenen Bestuurslid activiteiten (org. activ. + excursies, contacten onderh., begroting enz.) in overleg, ca. 1/2 dag/2 wkn
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Voedselbank Nuenen Chauffeur m/v in bezit van auto met trekhaak voor vervoer producten naar depot in overleg (verg. kosten)
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijw. gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen + klusjesman  in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl
Wij wensen u een voorspoedig 2013!

Ingezonden brieven
Van Lijst Pijs/van Bruggen
Zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar wordt er door menigeen nog eens 
teruggekeken op het afgelopen jaar. Wij willen dit aan ons voorbij laten 
gaan, omdat onze focus ligt op de toekomst. Een toekomst die voor onze 
gemeente Nuenen er allesbehalve rooskleurig uitziet. Toch willen we de 
laatste raadsvergadering nog even de revue laten passeren, immers u heeft 
als burger het recht om te weten waarover gedebatteerd is en welke beslui-
ten er zijn genomen. 

Verhoging van de ozb met 40%.
Nog niet zolang geleden heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente) een 
steekproef gehouden onder 100 gemeenten en onderzocht wat de gemiddelde 
verhoging van de OZB in deze gemeenten was. De uitkomst van dit onderzoek 
kwam uit op een gemiddelde verhoging van 2%. Dit steekt bijzonder schril af te-
gen de 40% die onze gemeente in rekening gaat brengen en we mogen achteraf 
blij zijn dat we niet voor deze steekproef van VNG zijn uitgenodigd. De conclu-
sie die hier wel uit getrokken moet worden is dat de raad zich diep moet scha-
men dat men tot een dergelijk besluit heeft willen komen. Aldus werd dit ook 
verwoord door onze fractievoorzitter, die in dit verband de alternatieve begro-
ting van de oppositie nog eens aanhaalde waar duidelijk andere keuzes werden 
gemaakt en die bovendien structureel van aard waren. Dit onderwerp zal aanko-
mend jaar weer de nodige commotie teweeg gaan brengen simpelweg vanwege 
het feit dat dit de enige knop is waar men aan wenst te draaien.

De relatie van de gemeente met Woningbouwvereniging Helpt Elkander.
Ook dit onderwerp is uitvoerig aan de orde geweest. Onze fractie maakt zich 
hierover grote zorgen en heeft aangaande dit onderwerp reeds diverse malen, 
zowel mondeling als schriftelijk, vragen gesteld. De vragen waren steeds hetzelf-
de van aard, maar we hebben moeten ervaren dat de antwoorden die het college 
gaf steeds anders waren. Dit  bevreemdt ons in hoge mate en we willen weten 
hoe deze relatie nu is. Onze motie (ingediend met PvdA en de Combinatie) hier-
over heeft het niet gehaald en vooralsnog moeten we genoegen nemen met de 
toezegging van het college dat in een (wederom) besloten commissievergadering 
op 15 januari 2013 deze zaak uitvoerig aan de orde zal komen. De tussenliggende 
tijd zal het college gebruiken om de juridische en financiële consequenties te be-
studeren. Wij wachten nu af, maar zullen u, indien de pers dit nalaat, uiteraard 
ook over dit onderwerp op de hoogte houden.

Wij zullen de ingeslagen weg vervolgen. Mocht u nog goede voornemens willen 
maken dan zou het bijwonen van een raadsvergadering er een kunnen zijn, im-
mers de genomen besluiten raken ook u.
Het is geen illusie dat wij streven naar een fusie.

Fractie Pijs/van Bruggen.

Jenb.van.bruggen@gmail.com / j.pijs01@onsnet.nu / a.vereyken9@upcmail.nl

Duurzaamheid en klimaat
Het thema Duurzaamheid en Klimaat is niet langer het domein van hippies 
en activisten, maar van ons allemaal. Het is een thema dat zeer levendig op 
de agenda staat van inwoners, ondernemers en de overheid. Samen zijn we 
op weg naar een duurzame leefomgeving.

Maar dit proces gaat niet vanzelf: over-
heden spelen hierin een cruciale rol. 
Niet alleen als aanjager en beleidsma-
ker, maar zeker ook als inspirerend 
voorbeeld. Daarbij gaat het niet meer 
om een verbiedende overheid, maar om 
een maatschappij die samen zoekt naar 
schone, creatieve en innovatieve oplos-
singen.
Servicepunt Duurzaamheid en Klimaat
Vanuit het Servicepunt Duurzaamheid 
en Klimaat (SDK) helpt de SRE Milieu-
dienst gemeenten duurzaamheidskan-
sen optimaal te benutten. Het SDK is 
een regionaal kenniscentrum op het ge-
bied van duurzaamheid en klimaat, 
waarbij ze jarenlange kennis en erva-
ring heeft opgebouwd. 
 
Wat denkt u bijvoorbeeld van het effici-
ent toepassen van energie en grondstof-
fen, energiebesparende maatregelen, in-
zet van afval- en grondstofstromen en 
de duurzame opwekking van energie? 
Het zijn allemaal manieren waarmee 
het SDK u op weg helpt naar een afval-
neutrale en energieneutrale samenle-
ving. 

Hebt u behoefte aan advisering, projec-
timplementatie of detachering? Ook 
daarvoor kunt u aankloppen bij het 
SDK. De medewerkers zijn ervaren met 
alles van het opstellen van beleid tot de 
uitvoering van projecten. Ze kennen de 
werkwijze van lokale overheden en 

richten zich op zowel op procesmatige 
als op de technisch inhoudelijke aspec-
ten. 
Daarmee is het SDK een eerste aan-

spreekpunt voor gemeenten in Zuid-
Nederland op het gebied van duur-
zaamheid en klimaat. Graag dragen we 
bij aan de ontwikkeling van een duur-
zame regio, passend binnen de lokale 
en mondiale doelstellingen.

SRE Milieudienst beschikt over des-
kundige adviseurs die samen een volle-
dig aanbod van adviesdiensten voor ge-
meenten bieden op het gebied van 
duurzaamheid en klimaat.

Het Grote Gymfeest bij PSV Gymnas-
tiek zal worden afgesloten met een 
Groot Gymfeest op zondagmiddag 6 

januari in de sport- en turnhal de Vijf-
kamp aan de Vijfkamplaan in Eindho-
ven.



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dienSten en inFoRMatie 17-10-2012

LINDEBLAADJES

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

WIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAg

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

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

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

www.twitter.com/deronddelinde

Laatste
Nieuws?

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

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

BEtoNScHuttINgEN 
- HoutBEtoNcoM-
BINAtIES - ALuMI-
NIuM - kuNStStof 
Vanaf € 65,- per m1, 200 cm 
hoog zelfbouw - Gemonteerd 
vanaf  € 85,- per m1, 200 cm 
hoog. Exclusief BTW. Tel. 040 
- 283 98 08 www.sbnbouw.nl tE koop: * DRogE 

HAARD BLokkEN 
* gEMENgD HARD 
Hout Hooidonk 3, Breu-
gel. Tel. 040-2837329.

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

opENHAARD Hout 
11 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

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

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

GRATiS 
iNBRAAK CHECK

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

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Studiebegeleiding 
(ook Pgb). 

Regulier en speciaal 
onderwijs.

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

taal nt2. Citotoets. 
Examentraining. 

Ook theorie 
autorijles en bromfiets. 

geRaRd MeuRS. 
Son en Breugel. 

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

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

6  J A N .  v L o o I E N -
M A R k t  Sporthal Strijp. 
Eindhoven. Rijstenweg 7. 
90 kramen bomvol. 9-16 
uur. 06- 20 29 98 24.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

AANgEBoDEN: huis-
houdelijke hulp. Tel. 256 56 
67 / 06-84 77 04 11.

Garagebox Nuenen-Zuid 
te koop / te huur. 6 x 3 m. 
Eigen grond, geen elektra. 
Info: 06-57570251.

Ontspanningsyoga, Mindfulness 
en Hartcoherentie

Mindfulness leven, introductiecursus 8 lessen + oefen C.D.
Start donderdag 21-2-2013, 18.45 uur.

Wekelijkse yogalessen: volg 3 lessen, tegen betaling,                                                     
voordat je definitief instroomt.

Info en opgave: 
Prana Yoga Studio, Corina van Dommelen

’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
040 - 284 04 30 & 06 - 27 05 56 14
www.pranayogastudio.nl
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Zondag 6 januari  
darttoernooi in Gerwen
Het koppeldarttoernooi de Stambassy zal zondag 6 januari vanaf 14.00 uur 
weer plaatsvinden in café de Stam. Wedstrijddarters krijgen elke ro nde een 
andere niet darter aangewezen als koppelmaat. 

De gezelligheid staat voorop bij dit toernooi waaraan iedereen van 16 jaar of ou-
der gratis kan deelnemen. Inschrijven vanaf 13.30 uur in café de Stam of vooraf 
telefonisch bij de wedstrijdleiding via Bas van Keulen 06-53965925 of cafede-
stam@hotmail.com. Het toernooi zal eindigen rond de klok van 17.30 uur met 
de finale. Een ideale gelegenheid om kennis te maken met de dartsport.

Nieuwjaarsshow synchroonzwemsters   
Zwem- en Polo vereniging Nuenen     
op 5 januari 2013 in de Drietip
Op 5 januari organiseert Zwem- en Polo- Vereniging  Nuenen een nieuw-
jaarsshow in de Drietip. Dit in verband met het 40-jarig jubileum van de 
vereniging. Samen met de synchroonzwemsters wordt dan het nieuwe jaar 
toepasselijk ingeluid. 
De zwemvereniging bestaat 40 jaar. 
Echter is het synchroonzwemmen pas 
in 1984 opgericht binnen de vereni-
ging, onder de naam kunstzwemmen. 
Lottie Geurts verzorgde binnen de 
zwemvereniging al een keuze gedeelte 
voor diverse basiszwemdiploma’s van 
het kunstzwemmen. In oktober ’84 
werd er voor het eerst meegedaan aan 
het diplomazwemmen in Roosendaal. 
De vervolgstappen werden ook gezet 
en zo werd het kunstzwemmen opge-

richt door Lottie Geurts, Els Gruyters, 
Marian Moonemans, Sylvia van Ister-
dael en Tinie van Isterdael. 
Laatst genoemde werd zo ook de eer-
ste voorzitter van het kunstzwemmen 
en nam plaats in het bestuur.

Tijdens de synchroonzwemshow op 5 
januari  kunt u kennis maken met de 
kunsten die de dames in het water la-
ten zien. De toegang voor de show is 
geheel gratis.  

Anders dan andere jaren zijn nu ook 
speciaal de oud-leden van het syn-
chroonzwemmen uitgenodigd.

De verschillende takken van de zwem-
vereniging zijn daarom al maanden 
bezig met het opsporen van deze le-
den. 

Via Facebook, Twitter, Linkedin en 
Google is getracht in contact te ko-
men met hen die jaren  veel plezier 
hebben beleefd binnen de vereniging. 

Kortom, wij hopen u allen te zien op 5 
januari om 19.00 uur te in de Drietip. 
Tot dan!
 

Proeflessen Zumba

Dansschool Salsapati start weer 
met nieuwe cursussen zumba
 
Zumba, de rage uit Amerika, waarbij je 500 tot 1000 calorieën per uur ver-
brandt! Wil je ook eens meedoen, en de sfeer proeven tijdens onze lessen? 
Bel of mail even om je aan te melden voor een proefles. Vol is vol!
 
De Enode, Eeuw Driessestraat 1,  
Nuenen
maandag 14 januari 20.00 uur - 21.00 
uur zumba
vrijdag 18 januari 19.30 uur - 21.30 
uur zumba

Voor volledig lesrooster met proefles-
sen voor gevorderden en andere loca-
ties, zie onze website www.salsapati.nl. 

Voor meer info: 040 – 2513090 / 
www.salsapati.nl.

Meer bewegen in het Nieuwe Jaar? 
Kom wandelen bij WSV Nuenen!
De startlocatie voor de wekelijkse zondagmorgenwandeling van de Nue-
nense Wandelsportvereniging WSV is in de maand januari de parkeerplaats 
aan de vijverzijde bij het gemeentehuis. 

Seniorenvereniging 
KBO/Lieshout: 
Nieuwjaarsinloop 
en kienen
De eerste kienavond van KBO/Lies-
hout in het nieuwe jaar is op vrijdag 
4 januari 2013 in het Dorpshuis. De 
zaal gaat om 19.00 uur open, het 
kienen begint om 19.30 uur.

Op dinsdag 8 januari 2013 is de jaarlijk-
se Nieuwjaarsinloop. Vanwege de ver-
bouwing van het Dorpshuis wordt deze 
Nieuwjaarsinloop gehouden in Zaal de 
Koekoek. Mevrouw Liesbeth Deckers-
van Campen, ambassadrice van het Na-
tionaal Ouderen Fonds, is te gast op de-
ze Inloop. Aanvang 10.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie 
R.K.V.V. 
Nederwetten
Op zondag 6 januari wordt de traditi-
onele nieuwjaarsreceptie gehouden bij 
RKVV Nederwetten. 

Vanaf  15.00 uur is iedereen van harte 
welkom in de kantine van RKVV Ne-
derwetten aan de Koppeldreef.

Nieuwjaarsreceptie 
RKGSV Gerwen
Op 6 januari wordt de nieuwjaarsre-
ceptie bij RKGSV gehouden. Iedereen, 
leden en niet leden, zijn op 6 januari 
vanaf 15.30 uur van harte welkom in 
de kantine. 

Rond 18.00 uur zal de voorzitter het 
woord nemen en een terugblik geven 
op 2012 en een vooruitblik op 2013. 
Aansluitend zal de clubmens 2012 be-
kend gemaakt worden.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. 
Voor de echte wandelliefhebbers is er 
ook de mogelijkheid om een langere 
wandeling in groepsverband te ma-
ken.

Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden  is niet nodig, men kan zich 
melden op de startlocatie. Voor nade-
re informatie: www.wsvnuenen.dse.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secretari-
aat, joke_wsv@hotmail.com

Update voorstelling 8 Vrouwen
De twee voorstellingen van ‘8 Vrouwen’ door de Lindespelers die in novem-
ber 2012 waren gepland zijn verplaatst naar 1 en 2 februari 2013. Wanneer 
u al een kaartje had gekocht, geldt de volgende regeling:

•	 vrijdag	9	november	2012	wordt	vrijdag	1	februari	2013.
•	 zaterdag	10	november	2012	wordt	zaterdag	2	februari	2013.

Kaartjes blijven gewoon geldig voor de nieuwe data. Mocht deze datum niet ge-
legen komen, neem dan contact op met Het Klooster (www.hetklooster.org).

Ingezonden brieven
Brief uit Frankrijk
Geachte redactie,
 
Het einde van de papieren periode is voorbij.
Geschiedkundig klinkt dit natuurlijk gek, na eerder het stenen tijdperk
en de ijzertijd te hebben afgesloten. Maar de realiteit is dat het lekker aan de lees-
tafel, of in de luie stoel een krantje lezen, ten einde loopt.
Of we het willen of niet we zullen, ook op latere leeftijd, over moeten naar com-
puter, tablets, of hoe die dingen ook mogen heten.
Eigenlijk is het jammer, want er gaat weer een stukje romantiek verloren en 
wordt vervangen door de kilheid van een machine.
 
Echter het is de realiteit zoals ik al eerder vermeldde en daarom is dan nu ook de 
tijd aangebroken om vanuit Frankrijk, waar ik wekelijks Rond de Linde ontving, 
de uitgevers, redactie en drukkerij te bedanken voor de jarenlange toezending 
van hèt Nuenense Weekblad, Rond de Linde.
Hoewel wij al 27 jaar uit Nuenen weg zijn, zijn wij mede door Rond de Linde per-
fect op de hoogte gebleven van het reilen en zeilen in het Nuenense.
 
Mede daardoor hebben wij nog steeds het gevoel dat Nuenen zo dicht bij ligt.
Een keer per jaar komen wij terug in Nederland en veel tijd wordt dan in Nuenen 
besteed, met name Carnaval als hoogtepunt.
In de toekomst gaan we ons aanpassen aan de nieuwe tijd en, zoals met het bord
op schoot voor de zondagavondse Studio Sport, gaan we nu voortaan met de 
computer op schoot de Nuenense wetenswaardigheden volgen.
 
Nogmaals een hartelijk dank aan alle betrokkenen van Rond de Linde voor de 
trouwe toezending en veel succes met het blad voor de toekomst.
 

Vitrac, 23-12-12
Jan en Liesbeth Goevaers

RKSV Nuenen op 
zoek naar nieuwe 
trainer
Het bestuur van RKSV Nuenen heeft 
in onderling overleg besloten het con-
tract met hoofdtrainer Pierre van den 
Eeden na 3 jaar niet te verlengen. Ge-
zien zijn grote verdiensten voor de 
club gedurende de afgelopen 19 jaar 
gaat het bestuur van RKSV Nuenen 
met hem bekijken of en in welke hoe-
danigheid zijn kennis en betrokken-
heid voor de vereniging behouden 
kunnen blijven.



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

BEDANKT EN EEN GOED 2013 TOEGEWENST
 
BAKEpluS BV HAAfTEN
BOScH & VAN OErS HEESWijK-DiNTHEr
projectontwikkeling DE rOOSDONcK NuENEN
clOSE THE GAp BV NuENEN
BucHrNHOrNEN BV EiNDHOVEN
EW fAciliTy SErVicES ArNHEm
lAVANS BV HElmOND
jABErG ScHOONmAAK HElmOND
VAN GASTEl EN NEijNENS NuENEN
jANSEN TOyOTA NuENEN

STicHTiNG VriENDEN VAN DE rOOSDONcK

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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! 

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

Stucadoorsbedrijf

JoS CoolEn
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

 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.

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.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de 
aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblij-

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Vredehof 6, 5671 DS Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77 | www.drogisterijnoordveld.nl

BANDENPLEIN.NL 
Wenst u voor 2013 
veel veilige kilometers

1. Verkoop alle merken banden en velgen
2. Zomerbanden, winterbanden,
 4-seizoenen banden,
 4x4 / SUV banden, run on flatbanden
3. Montage banden
4. Balanceren banden
5. Reparatie lekkages
6. Opslag van banden en/of velgen

De Huufkes 69c
5674 TL Nuenen
Tel.: 040 290 66 58
E-mail: info@bandenplein.nl
www.bandenplein.nl

Actie
Gratis stikstof 
in uw banden

*Tegen inlevering 
van deze 

advertentie

Like ons op Facebook en win een set winterbanden

Nieuw
in 

Nuenen
Bandenplein.nl

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

op de wintercollectie

sale
60%

korting

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