
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag is apotheek Nuenen van 
11.00 tot 13.00 uur en BENU apotheek 
Kernkwartier open van 10.00 tot 12.00 
uur. 
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”BENU Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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k: Carnavalskrant 2013

  Met vrienden een goed 

         glas wijn of bier.....

Vanuit de Kloosterstraat

         veel plezier.....

Kloosterstraat 3, 5671 BG Nuenen • Postbus 134, 5670 AC Nuenen
T. 040-2831303 • F. 040-2836375 • notaris@fokkema.knb.nl • www.notarisfokkema.nl

Notaris en Estate planner

Mr. T.F. Fokkema, notaris

Jeugdprins Sven:
“Carnaval 
  met een  vette pluim”

Prins Heppie:
“Plezier  voor iedereen, 
 want Heppie maakt happy!”

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

EMK-er 
van het 
jaar 2012

Carnavalskrant 
wordt bezorgt
op 12 januari

Tienduizend 
vierhonderd-
dertig euro!

De Huufkes 19b • Nuenen • 040 - 284 31 06

houten vloeren, laminaat
en raamdecoratie

Mari Jansen Ondernemer van het Jaar bij OCN
Door  Gerrit van Ginkel

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Ondernemers Contact Nuenen 
OCN op maandag 7 januari j.l.  die gehouden werd bij John Geven Studio’s, 
is Mari Jansen van Interieurspuiterij M. Jansen BV gekozen tot Onderne-
mer van het Jaar 2012. 
De afgelopen jaren is Mari met zijn 
bedrijf opgevallen door flinke investe-
ringen in innovatie, met name gericht 
op automatisering, kwaliteit en pro-
ductiviteit. Het bedrijf met ca. 20 me-
dewerkers is klaar voor de toekomst 
en loopt voor op zijn concurrenten. 
Door de hoge interne kwaliteitsnor-
men zal het bedrijf naar verwachting 
de komende tijd verder groeien, on-
danks veel onzekerheden in de bouw-
branche. Grote namen als Louis 
Vuitton, het Rijksmuseum, Madame 
Tussauds, het Vredespaleis en Tefaf 
horen tot de klantenkring van Jansen.

Het juryrapport omschrijft Mari Jan-
sen als een gedreven en technisch 
sterke ondernemer, die er een aantal 
jaren geleden voor heeft gekozen zijn 
bedrijf te laten groeien, zodat er ruim-
te is ontstaan voor beide zoons in het 
bedrijf. Deze keuze voor groei heeft 
hij weten te realiseren door focus op 
kwaliteit van medewerkers en produc-
ten. Mari is een selfmade man en een 
harde werker met oog voor detail.

Zijn maatschappelijke betrokkenheid 
blijkt uit zijn bestuurlijke functie bij 
Voetbalclub RKSV Nuenen en uit het 
feit dat verenigingen zelden tevergeefs 
een beroep op hem doen. Ook is hij 

Joris Rooyakkers tijdens de bekendmaking van de STIP Award 2012.

Mari Jansen met partner Jet.

actief betrokken bij OCN. 
Mari kan als een betrokken en sociaal 
ondernemer gekenschetst worden, hij 
voelt grote betrokkenheid bij zijn me-
dewerkers. Mede hierdoor heeft het 
bedrijf toegewijde vaklieden die ruim-
te krijgen zich te ontwikkelen. In zijn 
dankwoord vond hij dat er veel meer 
mensen uit zijn gezin en familie op dit 
podium hadden moeten staan. Aan 
hen had hij alles te danken. Vooral zijn 
zwager Mark, die de Belgische vesti-
ging van het bedrijf runde, was voor 
Mari, naast partner Jet en zijn zoons, 
een onmisbare schakel en een be-
trouwbare peiler.

Groei
Even na zijn uitverkiezing had hij tijd 
voor een gesprek en zei aangenaam 
verrast te zijn met de in Nuenen pres-
tigieuze prijs.
Sinds zoon Ruud (25) en zoon Koen 
(23) besloten hebben zich aan het be-
drijf te verbinden heeft Mari Jansen 
zijn blik nog verder naar buiten ge-
richt. Hij heeft een optie neergelegd 
voor een aangrenzend stuk grond van 
3000m² waardoor een uitbreiding van 
zijn huidige pand van 2500m², ge-
waarborgd is. Met het binnenhalen 
van nieuwe klanten is voor dit jaar al 
een omzetgroei van 30% voorzien.

Met 300 vaste klanten is  het risico 
breed gespreid en dat is in deze onze-
kere tijd, waar vele branches het slecht 
doen, een goed gevoel, volgens Mari.
In de fabricage van keukens is Interi-
eurspuiterij M. Jansen B.V. een begrip 
in Nederland en ver daar buiten.
Zijn filosofie dat bij klanten eerst kwa-
liteit telt, dan de levertijd en dan pas 
de prijs, heeft hem geen windeieren 
gelegd.
Het bedrijf lijkt in niets meer op het 
bedrijf dat in 1979 begon in een oude 
schuur in Gerwen met het restaureren 
en lakken van gebruikte meubelen.

Interieurspuiterij M. Jansen B.V. is 
klaar voor de toekomst en heeft met 
het allernieuwste machinepark, voor-
zien van de allerlaatste technische 
snufjes, een gedreven leidinggevend 
team en vakkundige en hooggeschool-
de medewerkers, een voorsprong op 
de concurrentie in een tijd waarin de 
sterksten overleven. 

De STIP Award (Stichting Innovatie 
Project Nuenen) werd waarschijnlijk 
voor het laatste jaar toegekend aan Jo-
ris Rooyakkers van Esro Nuenen. Met 
het verder doorvoeren van meer ICT 
in zijn bedrijf is het productieproces 
verder geautomatiseerd en wordt er 
rendabeler gewerkt.

 

Veel gehad aan mijn Nuenense ’dwersigheid’

Wim v.d. Leegte, Witvoeter 2012
Onder toeziend oog van onder andere Prins Heppie en 4 Fun, Jeugdprins 
Sven en zijn gevolg, verschillende oud-witvoeters en oud prinsen heeft 
Wim van der Leegte afgelopen zondagmiddag uit handen van burgemees-
ter Maarten Houben de 32ste Dwèrsklippel met het witte voetje in ont-
vangst mogen nemen. 
De Dwèrsklippel met het witte voetje 
wordt jaarlijks door de Nuenense Oud 
Prinsen uitgereikt aan iemand die po-
sitief dwèrs tegen alles ingaat en toch 
zijn uiteindelijke doel bereikt.
Na het traditionele leggen van de 
bloemen door onder andere Prins 
Heppie bij het Dwèrsklippel monu-
mentje in het park en het houden van 

de gebruikelijke toespraken, kreeg 
Wim van der Leegte de onderschei-
ding opgespeld. Wim die in de afgelo-
pen jaren al diverse prestigieuze en 
internationale awards heeft mogen 
ontvangen, is zichtbaar unne contente 
mens als Witvoeter 2012.
In zijn toespraak reageerde hij op 
Maarten Houben die even ven tevoren 

Burgemeester M. Houben overhandigt aan W. v.d. Leegte de onderscheiding van 
het Witvoetje.

een lans brak voor een zelfstandig Nu-
enen. In de columns die v.d. Leegte 
regelmatig in Het Eindhovens Dag-
blad publiceerde sprak deze zijn voor-
keur uit voor een sterke regio met 
krachtige centra van 500.000 inwo-
ners. Wim van der Leegte zei ter ver-
duidelijking dat Houben blijkbaar niet 
alles gelezen had. De intentie van die 
columns was dat bezuinigingen slecht 
zijn voor de economie en dat banen 
creëren in een sterke regio, alles is 
waar het om draait.
De keuze van de Oud-Prinsen om dit 
jaar te kiezen voor een selfmade man 
die uitgegroeid is tot een Captain of 
Industrie en die daarbij gewoon Bra-
bander blijft en zijn sociaal hart regel-
matig laat spreken, ontmoette veel 
bewondering.

Lezing De 
Drijehornick
Op donderdag 17 januari houdt Piet 
van Hees een lezing in de bibliotheek 
over ‘Lust, spot en zinnelijk genot’ in 
de Middeleeuwen. Vaganten, minstre-
len en dichters bezongen de hang naar 
zinnelijk genot. Ze dichtten over over-
spel en de geneugten van seksualiteit. 
Ze spotten en lachten met de bedro-
gen mannen, de zogenaamde 'Hoorn-
dragers'.De nadruk van de lezing ligt 
op de late Middeleeuwen, de periode 
tussen 1100 en 1500 waarin de op-
komst van de burgerij en de steden 
valt. Dan ontstaan vooral in de zuide-
lijke Nederlanden de boerden, spro-
ken en schelmenverhalen. Bibliotheek 
Dommeldal, Vincent van Goghplein 
97 in Nuenen. Vanaf 19.40 uur.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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en de verwachte ontwikkelingen. Het besluit tot vaststelling van de 
bodemfunctieklassenkaart treedt in werking daags na publicatie van 
het besluit. Het besluit en de bijbehorende stukken ligt conform de 
bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht vanaf heden gedu-
rende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Nuenen c.a., Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen het besluit staat ingevolge ar-
tikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar of beroep 
open. Tegen vergoeding van kosten wordt afschrift van de stukken 
verstrekt.

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
Nuenen, 10 januari 2013.

PUBLICATIE

Buisleidingenstrook 
Het Rijk heeft een ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen opgesteld. De 
Structuurvisie bevat een hoofdstructuur van verbindingen waarlangs 
in de toekomst buisleidingen van nationaal belang gelegd kunnen 
worden. Transport via buisleidingen is van belang omdat de energie-
voorziening en de grondstoffenvoorziening plaatsvinden op grond van 
dit relatief schone, veilige en ruimtelijk efficiënte transportmiddel. 
Deze structuurvisie voorziet in een buisleidingenstrook in het oosten 
van de gemeente Nuenen c.a. Buisleidingen in deze strook kunnen 
worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Informatie 
De Structuurvisie Buisleidingen ligt van 17 januari tot en met 27 fe-
bruari 2013 tijdens kantoor/openingsuren ter inzage op het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2, Nuenen.

U vindt de Structuurvisie Buisleidingen en het MER op www.cen-
trumpp.nl. In hoofdstuk 7 (paragraaf 7.1.3.3 en 7.6) van de Structuur-
visie Buisleidingen wordt aangegeven dat het tracé tussen Laarbeek 
en Echt-Susteren indicatief is. Hoofdstuk XVII van de Nota van Ant-
woord (op de ingediende zienswijzen) geeft een verdere toelichting. 
Paragraaf 7.11.4 van het MER gaat in op de effecten voor milieu en 
ruimte langs deze verbinding. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u 
de visiekaart inzien. Hierop is aangegeven waar er ruimte in Nederland 
wordt vrijgehouden voor leidingstroken voor toekomstige buisleidin-
gen met gevaarlijke stoffen. Hierop vindt u ook de indicatieve strook 
tussen Laarbeek en Echt-Susteren.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen bij het Centrum Publieksparticipatie worden in-
gediend. 
U kunt uw zienswijze digitaal indienen via www.centrumpp.nl, schrif-
telijk via Centrum Publieksparticipatie, Structuurvisie Buisleidingen, 
Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, of mondeling via het telefoon-
nummer 070 - 456 9600.

Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met Bas 
Weenink (Bas.weenink@minienm.nl) of Frank Stevens van Abbe 
(frank.stevensvanabbe@minienm.nl). 
Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Centrum Pu-
blieksparticipatie, tel. 070 - 456 96 00.

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:
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

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.

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

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 03/01/2013 N-HZ-2013-0001 Parkstraat 13A Plaatsen bijgebouw 
 
Regulier 03/01/2013 N-HZ-2013-0002 Refelingse Erven 129 Plaatsen kozijn  

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.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	“de	Wetters”	voor	het	organiseren	

van de carnavalsoptocht in het centrum van Nederwetten op car-
navalsmaandag 11 februari 2013;

•	 Aanvrager:	Persgroep	voor	het	promoten	van	diverse	dagbladen	
op verschillende tijdstippen op de openbare weg;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	“de	Wetters”	voor	het	organiseren	
van	de	diverse	carnavalsactiviteiten	in	M.F.A.	“de	Koppelaar”	Ne-
derwetten in de periode van 8 tot en met 12 februari 2013;

•	 Aanvrager:	de	heer	W.J.C.	van	den	Berkmortel	voor	het	innemen	
van een standplaats voor de verkoop van vis tijdens de carnavals-
dagen in de periode van 8 tot en met 12 februari 2013 nabij de 
kiosk in het Park.

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

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

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
 
03/01/ N-HZ-2012- Den Binnen 22 Gebruik bouw- Wijzigen van 04/01/ 
2013 0177  werken in strijd met het gebruik 2013 
   bestemmingsplan    
 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Nationale	Postcode	Loterij	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	

verleend	voor	het	organiseren	van	het	Kanjerfeest	op	zaterdag	5	
januari jl. op het parkeerterrein aan Pastoorsmast 14 (verzend-
datum 4 januari 2013).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de gemeente Nue-
nen, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetreffende beslui-
ten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum 
(voor kapvergunningen geldt: na publicatiedatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken 
bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Op grond van artikel 6:5 van de 
Awb moet een bezwaarschrift worden ondertekend en tenminste 
bevatten:

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

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

PUBLICATIE
Bodemfunctieklassenkaart vastgesteld
Ingevolge artikel 55 van het Besluit bodemkwaliteit hebben burge-
meester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. op 8 januari 
2013 de gemeentelijke bodemfunctieklassenkaart vastgesteld. Het 
doel van deze kaart is het geven van sturing aan het toepassen van 
grond volgens het Besluit bodemkwaliteit. De basis voor toekenning 
van	de	functies	“wonen”	en	“industrie”	zijn	de	bestemmingsplannen	

Koninklijke Onderscheiding voor 
prof. dr. ir. Anton van Steenhoven
Op dinsdag 8 januari l.l. heeft  hoogleraar Anton van Steenhoven van de 
Technische Universiteit Eindhoven, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 
de faculteit Werktuigbouwkunde, een Koninklijke Onderscheiding in de 
graad Officier in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. 
Hij heeft inmiddels zijn management-
taken als voltijdshoogleraar Energy 
Technology en vice-decaan van de fa-
culteit Werktuigbouwkunde overge-
dragen aan zijn opvolger. Tot aan zijn 
emeritaat in 2016 concentreert hij 
zich uitsluitend op zijn wetenschap-
pelijke activiteiten en de overdracht 
daarvan. Hij ontving de onderschei-
ding uit handen van burgemeester 
Maarten Houben van de gemeente 
Nuenen. 
 
De in Nuenen woonachtige Prof. dr. ir. 
Anton van Steenhoven (61 jaar) heeft 
verdiensten opgebouwd gerelateerd 
aan de hoofdfunctie als hoogleraar 
Energy Technology aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Hij heeft zeer 
vele inhoudelijke en bestuurlijke func-
ties vervuld voor de faculteit Werk-
tuigbouwkunde van de TU/e op natio-

naal en internationaal niveau. 
Gebleken is dat zijn inzet van groot 
belang is voor het vakgebied van de 
stromingsleer. 
Hij studeerde Technische Natuurkun-
de aan de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e), waar hij in 1979 
promoveerde op het proefschrift geti-
teld ”closing behaviour of the aortic 
valve”. In 1990 werd hij tot hoogleraar 
Energy Technology benoemd aan de 
TU/e, faculteit Werktuigbouwkunde. 
Hij heeft ruim 275 publicaties op zijn 
naam staan, alsmede 4 patenten. Hij 
begeleidde 29 promovendi als 1e pro-
motor, en was voor 34 promovendi 2e 
of co-promotor. 

Sinds 1980 is hij zeer actief binnen het 
J.M. Burgerscentrum (JMBC), de nati-
onale onderzoekschool op het gebied 
van de stromingsleer. Daarnaast speelt 

hij namens het JMBC een vooraan-
staande rol in ERCOFTAC (European 
Research Cooperation on Flow, Tur-
bulence and Combustion). Tevens was 
hij als wetenschappelijk directeur van 
het FOM-onderzoeksprogramma 
Turbulence in energy conversion pro-
cesses (2004-2011) verantwoordelijk 
voor de opzet, coördinatie en afron-
ding van dit programma. Hij was lid 
van vele jury’s in verband met (afstu-
deer)prijzen en (o.a. FOM-)beurzen. . 
In 2003 had hij een sabbatical als visi-
ting professor bij het National Institu-
te of Advanced Industrial Science and 
Technology in Tsukuba, Japan.

Nieuwjaarsconcert New Orleans Dixie Skaters
Het oude-stijl jazzorkest de New Orleans Dixie Skaters (de NODS) verzorgt een 
Nieuwjaarsconcert in Café Schafrath, Park 35 te Nuenen. De bezetting is: Mart 
van Hest (trompet/zang), Luc Merk (trombone/zang), Ad van Erp (altsaxofoon), 
Huub van Geffen (klarinet), Toon van der Wolf (banjo), Rob van Pernis (sousa-
foon) en Peter van Lamoen (drums). Het concert vindt plaats op zaterdag 26 ja-
nuari 2013 en begint om 20.30 uur. De toegang is gratis.

Carnavalskrant  
d’n Dwèrsklippel
Op zaterdag 12 januari 2013 is 
het zover: De eerste Dwèrsklip-
pel-Day is dan een feit. Op die 
dag gaan we er met zijn allen 

voor zorgen dat heel Nuenen de 
Carnavalskrant 2013 vanaf 

15.00 uur aangeboden krijgt!



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: 11 & 12 JaN.: 
Bloemkool Spanje, per stuk  ...... 0,99
Boerenkool, panklaar, per zak  ..... 0,99
Frieslanders, 2 kilo  ...................... 1,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 14 JaNuari:

Veldverse prei, hele kilo  ............. 0,99
DiNSDag 15 JaNuari:

Spitskool, panklaar, 1/2 kilo  ......... 0,89
WOeNSDag 16 JaNuari:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DONDerDag 17 JaNuari:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo  ....... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week VaN 11 t/m 17 JaN.:

rode grapefruit, 6 stuks  ............ 1,99
elstar appel, 2 kilo  ....................... 1,99
mexico salade, 250 gram  ............ 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Lekker, makkelijk 
en snel klaar!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

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

Aanbiedingen KERSVERS

Mini Varkensrollade
+ GRATIS champignon roomsaus
100 gram .................................1,50
Jambon Bonbon
100 gram ......................................2,45
Diverse soorten Paté
100 gram ......................................1,45 

“Bourgondische Bol”
Kant en Klaar Beenham
100 gram ......................................1,75 
Gevuld Broodje
per stuk .........................................2,25 
Kalfs Entrecote
100 gram ......................................2,95

kOOPJe

SPecial

tOPPer!!

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

Al 50 jaar 
een begrip!

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

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fineerparket en pvc-stroken

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Actie geldig van 11 t/m 17 januari:

Appelfleurtje

Van € 6,30. Voor € 4,99
Bij 2 broden 
naar keuze
6 witte broodjes

GRATIS

10 jaar
Slijterij Van Lieshout:

10% korting
op alle

wijnen*!
Januari feest-maand!

Iedere week een 
nieuwe aanbieding.

*M.u.v. lopende acties.
Acties geldig van 10 t/m 17 januari

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN

NABEWERKENDRUKKEN



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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Wenst U een

Een gelukkig en gezond 2013
Coaching / Counselling / Personal Training

Pilates / Ademhaling en ontspanning

Weerbaarheidstraining voor
kinderen en pubers

Informatie: Erica Meuwese 06-46316210
erica@movealong.nl www.movealong.nl

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 Installatiebedrijf
Berry van Schaijk

c.v. - sanitair
loodgieters - zinkwerk

M: 06-12338242
E: hjevanschaijk@onsbrabantnet.nl

Bij aankoop van 
een bankstel 
ontvangt u 

50% korting* 

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

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

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

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Interieuradvies

• Maatwerk

* actie is geldig in de maand januari

• Topcollectie nieuwe origineel 
Engelse kwaliteit Chesterfields

• Enorme keuze garantie occasions
• Reparatie, renovatie en inruil
• Schapenleer, stof,   

relaxfauteuils en 
 nog veel meer...

Delta Chesterfield Collection Openingstijden:
Leenderweg 117 Ma 13.00 - 17.45
Eindhoven Di - Vr 09.30 - 17.45
Tel. 040 - 212 33 89 Za 09.30 - 17.00

www.chesterfield.nl/eindhoven

Delta Chesterfield Collection

Opwettenseweg 81 • Nuenen • Tel. 040 - 284 00 13
info@tijdvoorkwaliteit.nl • www.tijdvoorkwaliteit.nl

De POSTCODELOTERIJ brengt
een nieuw bed dichterbij!

  
*2e matras voor de helft!

*Bij aanschaf compleet bed/boxspring/waterbed

NEE? Dan helpt Stijn u daarmee!

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

Tips voor een goede voorbereiding
Een goede voorbereiding is van essentieel belang bij de start van een onderneming. In
die fase bepaalt u of u echt wilt starten en komt u erachter wat u te wachten staat.
Hieronder staan tips en vragen die u helpen tijdens die voorbereiding. Ook maken die
duidelijk of u zich moet inschrijven in het handelsregister.

Nieuw bedrijf
of

bedrijf overnemen

Allereerst is het van belang om te weten of u een nieuw bedrijf start of
dat u een onderneming overneemt. Bij een overname moet de huidige
eigenaar tekenen voor de overdracht. Deze persoon kan meekomen
naar de KvK of u neemt een ondertekend formulier mee. Start u een
nieuw bedrijf, dan moet u zich meestal zelf op een van onze kantoren
legitimeren.

Keuze rechtsvorm
Weet u al welke rechtsvorm u gaat hanteren? Als het een
rechtpersoon is, moet u eerst langs de notaris. Start u een
eenmanszaak, maatschap, vof of cv? Dan kunt u (en uw
medevennoten/-maten) direct naar de KvK komen voor de inschrijving.

Bedrijfspand kopen
of huren?

Start u de onderneming op een ander adres dan uw woonadres?
Neem dan uw koop-/huurovereenkomst mee.

Franchiseformule?
Gaat u starten onder een franchiseformule. Breng dan de franchise-
overeenkomst mee. Wij kunnen dan voor u controleren of en wanneer
u de handelsnaam van de franchisegever mag gebruiken. Meer
informatie over het starten van een franchise-onderneming.

Eigen website?
Wilt u een eigen website gebruiken? Het kan zinvol zijn om de
domeinnaam al te claimen voordat u de onderneming registreert bij de
KvK. Dat kunt u op www.sidn.nl doen.

Aanvullende
informatie

De website van de KvK bevat veel informatie. Ook over het starten van
een onderneming. Doe er uw voordeel mee. En voor vragen kunt u
ons uiteraard altijd bellen of e-mailen.

Gebruik de juiste
formulieren

Met een goede voorbereiding kan de registratie in het Handelsregister
snel worden geregeld. Vul vooraf de registratieformulieren in voordat u
naar de KvK gaat. U bent dan meteen op de hoogte van de vragen die
wij u stellen tijdens de inschrijving. Daarnaast kunnen wij voor u ook
een btw-nummer aanvragen bij de belastingdienst. Dat kan overigens
alleen als u een eenmanszaak, vof, maatschap of cv start. Om de
aanvraag soepel te laten verlopen, neemt u betreffend formulier
ingevuld mee naar de KvK.

Maak afspraak Voorkom wachttijden en maak voor uw inschrijving bij de KvK een
afspraak.

Verder nog vragen?
Nog onduidelijkheden of vragen? Neem dan met ons contact op. De
Kamer van Koophandel Brabant is telefonisch te bereiken via
(040) 232 38 86. Of via de e-mail info@brabant.kvk.nl.
Onze kantoren in Eindhoven, Tilburg en Den Bosch zijn op werkdagen
geopend van 08.30 tot 17.00 uur. Ons steunpunt in Boxmeer heeft
aangepaste openingstijden.

Veel succes met de start van uw onderneming!

Rond de Linde op internet:
 www.ronddelinde.nl 
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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"

Zondag 13 januari
14.00 uur

Hart voor muziek
Hotel Restaurant De Collse Hoeve

www.hartvoormuziek.nl

Zaterdag 12 januari
20.15 uur

Lijflied - Gerard van Maasakkers en band
Het Klooster

www.hetklooster.org

Donderdag 10 januari   
20.15 uur
Bloed Link, 
Het Klooster

www.hetklooster.org

Elke maandag
19.30 uur

Kienen in Gerwen
D’n Heuvel, Gerwen

Zondag 13 januari
13.00-17.00 uur

Ierse sessie
Weverkeshof

www.weverkeshof.nl

Zaterdag 12 januari
20.30 uur

Laatste keer Station Charlotte
Luistruik

www.stationcharlotte.nl

Zaterdag 12 januari
19.30 uur

Bonte avond
zaal Koekkoek Lieshout

Zaterdag 19 januari 
20.00-02.00 uur

Pronkzitting CV De Dwèrsklippels 
Het Klooster

www.dwersklippels.nl

Maandag 14 januari 
20.00 uur

Dialezing en video
IVN-ruimte in Het Klooster

Info: 040-2421423

Zaterdag 12 januari
20.00 uur

Country Dance Party met DJ Henk
Buurthuis Mariahout

www.blacklonghorn.nl 

Donderdag 10 januari
19.30 uur

Blaaskapellenfestival
De Koppelaar, Nederwetten

Zondag 20 januari 
14.00 uur

Prinsenreceptie CV De Wetters 
MFA gebouw in Nederwetten.

www.dewetters.nl

Zondag 13 januari
14.00 uur

Prins schieten CV De Narrekappen
Schutsherd

www.narre-kappen.nl

Zondag 13 januari 
20.15 uur

Lijflied - Gerard van Maasakkers en band
Het Klooster

www.hetklooster.org

Zaterdag 12 januari 
Vanaf 15.00 uur

bezorging Carnavalskrant  
CV De Dwèrsklippels Nuenen

www.dwersklippels.nl 

Elke zondag
09.00 uur 

Wandelen met WSV
parkeerplaats vijver gemeentehuis

www.wsvnuenen.dse.nl

Vrijdag 18 januari 
20.00-02.00 uur

Pronkzitting CV De Dwèrsklippels 
Het Klooster

www.dwersklippels.nl

Donderdag 17 januari 
09.30 uur

computercafé Videobewerking met Adobe 
Première Bibliotheek 

www.bibliotheekdommeldal.nl

Zaterdag 12 januari
19.11 uur

Prinsenreceptie CV De Stemkes
Café De Stam Gerwen
www.cv destemkes.nl

Vrijdag 11 januari 
20.00 uur

Kienen in Lieshout
Dorpshuis aan de Grotenhof

Elke maandag
13.30 uur

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

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Gezinsviering 
H. Clemenskerk 
Nuenen
“Verre vrienden”
Heb jij verre vrienden? Uit andere (va-
kantie-) landen of uit een andere pro-
vincie? Bij de geboorte van Jezus kwa-
men verre vrienden op bezoek en 
kijken naar de pasgeborene. 
Bijzonder nietwaar, een lange reis ma-
ken om elkaar te ontmoeten, voor feli-
citaties en feest! Nu nodigenen wij jul-
lie uit om met al je vrienden naar het 
verhaal te luisteren en de deuren te 
openen voor alle vrienden om je heen. 
Kom ook....

Kom zaterdag 12 januari om 18.30 uur 
naar de gezinsviering. Het kinderkoor 
verzorgt de muzikale omlijsting. Je 
bent van harte welkom in de H. Cle-
menskerk aan het Park.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 12 januari 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, gezinsviering met kin-
derkoor, thema Driekoningen, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 13 januari 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, muzikale omlijsting,     
voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 13 januari 11.00 uur: Woord  
en communieviering, volkszang,  voor-
ganger Mevr. M. Habraken.

Misintenties
Zaterdag 12 januari 18.30 uur: Gerrit 
van Bree; Drieka van de Tillaart; Toon 
en Gon Habraken; Toos Snoeijen-
Manders.
Zondag 13 januari 09.30 uur: geen in-
tentie.
Zondag 13 januari 11.00 uur: Lajos 
van der Bij; Ger van Geffen-Schellens; 
Frans en Trina van Kemenade-van 
Maasakkers; Gerardus Kluijtmans; 
Liny van der Leegte-Gerritse; Ans 
Moors-Westerveld; Jan en Doortje 
Pasman-Hendriks (vanwege sterfdag 
Jan); Christ van de Donk; Lies Noten-
van Kemenade (vanwege de buurt); 
Harrij van der Velden; overleden ou-
ders Duijmelinck-Bollen; Hendrikus 
en Petronella Klomp-Relou en Peter; 
Nico Siebers; Frans van Oirschot.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jan     
Bernsen, Kerkstraat 24. Wij wensen de 
familie en vrienden veel troost en  
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Op zondag 13 januari is er een gast-

predikant voor: ds. M. van den Beld. 
De dienst begint om 10.00 uur. Er is 
kindernevendienst voor kinderen van 
de basisschool. De collecte zal worden 
gehouden voor het diaconaal werk in 
Nuenen.
Woensdagavond is er een filmavond 
met de film 'Adam's Apples'. In het 
Open Huis bent u elke donderdagmor-
gen welkom van 10.00 uur tot 12.00 
uur. U kunt gewoon binnenlopen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 januari 09.30 uur: Woord en 
communieviering, volkszang, voor-
gangers werkgroepleden.

Misintenties: Piet Coolen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 13 januari 11.00 uur: Woord 
en communieviering, voorgangers 
werkgroepleden, parochiekoor.

Misintenties
Ben van den Hurk; Harrie de Groot; 
Ad Raaijmakers; Piet de Louw;; Peter 
Verkuilen; overleden ouders Renders 
– Schoenmakers; Jos v. d. Rijt (namens 
de buurt Gerwenseweg Langlaar); 
overleden ouders Cor en Anna Bas-
tiaans–Aarts; Nard en Fien v.d. 
Sande–Verhagen en overleden kin-
deren; overleden ouders Karel en 
Mien Schepers– van der Linden; Har-
rij en Jo Raaijmakers-Keizers; Riek van 
de Putten-Sanders (vanwege ver-
jaardag).

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 10 januari: 17.30 uur Lof, 

18.30 uur Heilige Mis. Vrijdag 11 jan-
uari: 07.15 uur Heilige Mis. 
Zaterdag 12 januari: 08.30 uur H. Mis. 
Zondag 13 januari: Feest van de Hei-
lige Familie, 10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 14 januari: Heilige Mis 
wordt nader aangekondigd. 
Dinsdag 15  januari: 18.30 uur Heilige 
Mis. 
Woensdag 16 januari: 07.15 uur Hei-
lige Mis.
   

Donderdag 17 januari
19.40 uur

lezing Piet van Hees ‘Lust, spot en 
zinnelijk genot in de Middeleeuwen’

Bibliotheek Dommeldal

Zonder onze lieve zoon en broer Sebas
is ons leven voor altijd anders geworden…

Wij willen u allen hartelijk bedanken voor alle warme en betrokken vormen van steun 
en medeleven die wij van u, in deze voor ons zo moeilijke tijd, mochten ontvangen.

Uw kaarten, brieven, berichtjes, gedichtjes, woorden, herinneringen, telefoontjes, 
bloemen en aanwezigheid bij het afscheid van onze lieve

Sebastiaan Kootstra

hebben ons enorm getroffen en geven ons steun en kracht om ons immense verdriet 
te dragen.

Angela, Frank en Mathijs                                                                           Nuenen, 7 januari 2013

De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij, zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij, zijn in het licht, zijn vrij. 

 

Tot op het laatste moment intensief betrokken bij alles wat hem dierbaar was,  
is toch nog plotseling overleden mijn dierbare man,  
onze zorgzame vader en trotse opa 

 

 

Theo van den Biggelaar 
Theodorus Maria 

echtgenoot van 

Jo van den Biggelaar-Kuijpers 

 
Nederwetten, 23 september 1933                                † Eindhoven, 6 januari 2013 

 
 Nederwetten: Jo 

 Lieshout: Bertien en Désirée 
  Martijn, Carolien, Miryam 

 Nederwetten: Cor en Inie 
  Rob, Esther en Thijn, Stan 

 Leunen: Mark 
  Jessy, Sarah 

 Someren-eind: Frank en Judith 
  Veerle en Guido, Chris  

 

Theo is thuis, waar u welkom bent om persoonlijk afscheid te komen nemen. 

In een avondwake willen we Theo herdenken op donderdag 10 januari om 19.00 uur in de               
St. Lambertus kerk aan de Hoekstraat te Nederwetten. 

De plechtige uitvaartdienst voor Theo wordt gehouden op vrijdag 11 januari om 11.30 uur  in eerder 
genoemde kerk, waarna we hem te ruste leggen op het parochiekerkhof aldaar. 

Correspondentieadres: Nieuwe Ervensestraat 32, 5674 NS Nederwetten 
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✩

Geen lotje of toch
Nu de eerste aarzelende stappen in 
het nieuwe jaar zijn gezet, nu Nue-
nen plots enkele miljonairs meer 
telt en velen een grote prijs hebben 
ontvangen, nu is het een mooie gele-
genheid om dit bericht te schrijven 
en dank uit te spreken.

Archipel Akkers en Jo van Dijkhof zijn 
de woonlocaties van vele ouderen en 
zorgbehoevenden. 
Veelal “Nuenens volk”, dat daar op ho-
ge leeftijd in een goede omgeving een 
rustig leven kan leiden. Voor die be-
woners is het een lotje uit de loterij dat 
“Stichting Vrienden van de Akkers/Jo 
van Dijkhof” actief is. 

Deze stichting spant zich in om dien-
sten en sponsoring te verwerven, 
waardoor er voor de bewoners vele ex-
tra fijne activiteiten ter beschikking 
komen zoals bijvoorbeeld een verlich-
te kerstboom bij de voordeur, uitstap-
jes, verwennerijtjes en verrassingen. 

Namens onze bewoners danken we de 
stichting van harte en zeker ook de do-
nateurs en allen, die betrokken bij zijn 
de stichting en fijne werk voor onze 
bewoners mogelijk maken.



scholengemeenschap voor:
gymnasium
atheneum
havo
mavo

Open DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen DagOpen Dag
Voor meer informatie: 
www.sintjoriscollege.info
Roostenlaan 296
5644 BS  Eindhoven
tel: 040 - 211 60 90

19-01-2013
 van 09.30 - 13.00 uur

Open DagOpen DagOpen Dag

Van Ree + Van Ree Makelaardij o.g.
 President Rooseveltlaan 6 Email: vanree@iae.nl
 5707 GD Helmond www.vanreemakelaar.nl
 Tel: 040-2846766 www.Funda.nl

Te koop: Vonderrijt 30 Nuenen
Prachtig onder architectuur verbouwd vrijstaand landhuis met royale garage, fraai aangelegde tuin, gesitueerd op een 
zeer rustige woonlocatie in gewilde woonwijk. Kantoor/praktijk aan huis mogelijk.

•	 Entree,	hal	met	tegelvloer,	Luxe	uitgevoerde	toiletruimte.	
•	 Een	grote	open	woonkamer	zonder	tussenmuren,	eiken	parketvloer	in	V-vorm	gelegd	(Hongaarse	punt),	vloerverwarming,	vrijstaande	

tunnelhaard	(hout	gestookt),	openslaande	tuindeuren	naar	terras.
•	 Ruime	open	keuken	(handgemaakt	maatwerk)	met	kookeiland	voorzien	van	een	granieten	aanrechtblad	en	inbouwapparatuur.	Vaste	

kastenwand	met	ruim	voldoende	kast-	en	ladenruimtes	en	eveneens	v.v.	inbouwapparatuur	
•	 Aluminium	harmonica	schuifpui	naar	tuin,	kastenwand	met	opstelling	c.v.-ketel	Remeha	combiketel	2012	en	toegang	naar	bijkeuken.
•	 Bijkeuken	met	aansluiting	wasapparatuur	en	deur	naar	tuin.	Vanuit	de	bijkeuken	is	de	garage	te	bereiken.	Grote	garage	met	verwarming,	elektra,	

elektrisch	bedienbare	openslaande	garagedeuren,	deur	naar	overdekte	ruimte	in	tuin,	bergruimte	onder	trapruimte	en	toegang	naar	verdieping. 
Via	een	eigen	ingang	en	vanuit	de	garage	is	een	grote	ruimte	boven	de	garage	bereikbaar.

•	 Verdieping:	gehele	verdieping	is	v.v.	een	grenen	houtenvloer.	Luik	naar	vliering.	Drie	slaapkamers	waarvan	1	ouderslaapkamer	met	
dakkapel	aan	voorzijde	en	gevelraam,	doorloop	naar	walk-in	closet,	toegang	naar	grote	ruimte	boven	garage.

•	 Badkamer	met	vloerverwarming,	terrazzovloer,	design	ligbad,	twee	vaste	wastafels	met	terrazzo	ombouw	en	inloopdouche,	betegeld	in	
zwart	natuursteen.	Separaat	van	badkamer	een	toiletruimte	met	design	toilet.

•	 4e	Slaapkamer/kantoor/praktijkruimte,	deze	ruimte	bevindt	zich	boven	de	garage	en	heeft	een	eigen	toegang	vanaf	oprit.	Ook	is	deze	
ruimte	te	bereiken	via	de	garage	en	ouderslaapkamer.	Een	ideale	ruimte	voor	kantoor	of	praktijk	aan	huis,	maar	ook	te	gebruiken	als	
speel/studeerruimte,	en	of	slaapkamer.	

•	 Tuin:	Een	zeer	fraai	onder	architectuur	(Fons	Linders)	aangelegde	tuin	(2006).	
•	 Algemeen:	De	villa	is	in	2003/2004	geheel	gestript	en	onder	begeleiding	van	een	binnenhuisarchitect	opnieuw	ingedeeld	gedaan	en	is	

daardoor	een	bijzonder	object	geworden	en	staat	voor	een	hele	scherpe	koopsom	in	de	markt.	EEN	ECHTE	BUITENKANS!!.

Vraagprijs 

€ 675.000,=
k.k.	aanvaarding	in	overleg.	

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nlDAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Alle combinaties mogelijk

HEREN - DAMES - KINDEREN

2e paar = € 1,-
M.u.v. basis- en nieuwe collectie 

Snowboats en pantoffels. 

1 paar = 30%
Zie voorwaarden in de winkel

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

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

www.restaurantpezzaz.nl

Pezzaz is gestart met de nieuwe 
Winterkaart en Pezzaz menu!

Of laat u verrassen met het Wintermenu!
Voor meer informatie bezoek onze site:

www.restaurantpezzaz.nl

Huis gemarineerde zalm
op frisse salade met venkel en mosterd dillesaus

of
Gerookte wildzwijnham

uienmarmelade met sinaasappel
of

Pommodori tomatensoep
met basilicumroom

Gebakken snoekbaarsfilet 
op zuurkool met aardappel mousseline en
 beurre blanc saus waarin grove mosterd

of
Varkenshaas van het Heyde Hoeve varken

met Bonne Femme garnituur en salie saus  
of

Lunette ai 4 formaggi
op gebakken courgettes, Parmesaan schuim 

   

Vanille kwarktaart 
frambozen compote en warme chocoladesaus

of
Tarte tatin van peer

met stroopwafelijs 

€ 23,50 

Adv50_PEZZAZ_Rond de Linde_week2.indd   1 07-01-13   23:09
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25  jaar dierenspeciaalzaak 
De Dierenvriend 
Op 1 oktober 1988 opende dierenspeciaalzaak De Dierenvriend aan de 
Weverstraat 19 haar deuren. Richard van Haren en Ton Scheepers waren 
destijds eigenaar. Eind 1997 gingen zij, vanwege gezondheidsredenen, op 
zoek naar vervangers. Die vonden zij in de huidige eigenaren: Ewald van 
Oers en Daniëlle van Nuland, welke het stokje overnamen op 1 maart 1998, 
dit jaar dus 15 jaar geleden.

Het was destijds een sprong in het die-
pe. Ewald en Daniëlle hadden beiden 
wel veel affiniteit met dieren, maar 
een winkel overnemen was weer van 
een heel andere orde. Achteraf een be-
slissing waar zij geen moment spijt 
van hebben gehad. Door het vertrou-
wen wat klanten in hen stelden, voel-
den ze zich direct opgenomen in de 
Nuenense gemeenschap waardoor ze 
zich er snel thuisvoelden.
In 15 jaar is er veel veranderd wat be-
treft diervoeders en benodigdheden. 
Om op de hoogte te blijven, volgen 
Ewald en Daniëlle bijscholingsavon-
den en bezoeken zij de jaarlijkse Dibe-

vo-beurs. Wat betreft de uitstraling 
van De Dierenvriend is er niet zoveel 
veranderd. Zo worden er o.a.  knaag-
diervoeders, vogelzaden en honden-
koekjes voor de klant uitgeschept, 
worden de zware boodschappen in de 
auto gelegd en kan iedereen terecht 
met vragen over dieren. Ze zullen bij 
De Dierenvriend altijd hun best doen, 
u van een passend en goed advies te 
voorzien.
Dit jubileum laten zij zeker niet onge-
merkt voorbij gaan, zo zullen er dit 
jaar diverse acties en aanbiedingen, 
middels advertenties in Rond de Lin-
de, voorbij komen.

Hij viert dit jaar zijn 10 jarig jubileum 
na de overname in 2003 van John Ge-
ven, een bedrijf dat al sinds 1972 in het 
centrum gevestigd is en waar André 
vanaf het begin bij betrokken is.

Vol overgave praat hij over wijnlanden 
en druivensoorten zoals de klassie-
kers: Bourgogne en Bordeaux uit 
Frankrijk, Spaanse Rioja, Amarone en 
Brunello uit Italië en tevens mooie 
wijnen uit Zuid-Afrika, Chili en Ar-
gentinie.
Wijnliefhebbers weten zijn zaak te 
vinden vanwege het brede assorti-
ment van liefst 700 wijnen, de vakken-
nis en het professionele advies. 
Ook kunt u terecht voor een uitge-

breid assortiment port, waaronder 
vintage port die in vrijwel alle jaargan-
gen verkrijgbaar is en dus veel ge-
bruikt wordt als cadeau bij verjaardag 
of jubileum.
Zijn collectie is compleet gemaakt 
met een indrukwekkend aantal whis-
ky, cognac en likeursoorten van de 
meest gangbare tot aan de absolute 
top zoals Louis  Xlll van Remy Martin.

Let op de jubileumaanbiedingen die 
regelmatig in Rond de Linde geplaatst 
zullen worden.
Een extra service van André is zijn 
nieuwe webshop  www.slijterijvanlies-
hout.nl waarop een groot deel van zijn 
assortiment vanaf nu te vinden is.

 

Nieuws met zaken
Jubileum met nieuwe webshop 
bij André van Lieshout
In dit geval een vreemde spreuk maar wel van toepassing: André van Lies-
hout voelt zich als een vis in het water in zijn wijnhandel/slijterij aan de 
Parkstraat 25A.

André van Lieshout heeft dit jaar een jubileumjaar.

Ewald van Oers en Daniëlle van Nuland 15 jaar in de dierenvriend.

Trailer voor genodigden op Postcodefeest 
gereden door Nuenens bedrijf
Jeroen en Alex  Versantvoort ook wel bekend van Rijschool Versantvoort uit 
Geldrop zijn enkele jaren geleden het bedrijf Dutch Promotion Trailers 
begonnen. Dutch Promotion Trailers is een bedrijf dat mobile promotie 
units verhuurt voor nationale en internationale evenementen. Voor de 
Postcodefeesten leverden zij al meerdere keren hun units. Voor het trans-
port van deze units was men op zoek naar een partner  die het transport van 
de units verzorgde.

In oktober 2012 is een samenwer-
kingsverband ontstaan met  de Nue-
nense ondernemer Toine van Gog 
(TTC van Gog).
Onlangs werd een nieuwe DAF 
FTXF105 afgeleverd bij Toine van 
Gog die het transport gaat verzorgen. 
De twee ondernemers grapten erover 
dat de Postcodekanjer maar in Nue-
nen moet vallen. Dan hoeven ze niet 
zo ver weg om de trailer te plaatsen. 
Op 1 januari rond 20.00 uur komen de 
eerste geruchten op gang dat in Nue-
nen de postcode kanjer is gevallen en 
rond 21.00 uur wordt het bevestigd. 
Op 2 januari volgen de eerste instruc-
ties van de Postcodeloterij over plaats 
en tijd. Op vrijdag avond wordt de 
trailer geplaatst op de parkeerplaats 
aan de Pastoorsmast, slechts enkele 
minuten afstand van de standplaats 
De Huufkes.

De unit wordt opgebouwd en klaarge-
maakt om de straatwinnaars te ont-
vangen. Zaterdag 5 januari liep Nue-
nen uit voor het kanjerfeest van 40 
miljoen.De unit voor de VIP’s die door een Nuenens bedrijf getransporteerd worden.

Tienduizend 
vierhonderddertig euro!
Een groot deel van Nuenen- Zuid, het deel van Nuenen met de winnende 
postcode 5672, was zaterdagavond uitgelopen om tijdens het Kanjerfeest 
van de Postcodeloterij op het parkeerterrein van RKSV te horen wat het 
bedrag zou zijn dat gevallen is op een lot. 
Speculaties waren er al dagen en de 
bedragen liepen nogal uiteen, maar 
niemand had het vermoeden dat de 
teller zou eindigen bij een bedrag van 
10.430 euro! De spanning werd door 
Gaston Starreveld aardig gevoerd 
door tussen de optredens van Wolter 
Kroes, Frans Bauer en Gers Pardoel, 
het geldbedrag op de teller steeds be-
hoorlijk te verhogen. Toen uiteindelijk 
het eindbedrag bekend gemaakt werd, 

was het ongeloof niet van de lucht. In 
totaal werd er in de wijk door ruim 
1300 huishoudens meegespeeld met 
ruim 2100 loten. 

Het maximum bedrag, voor aftrek van 
29% belasting, ontvangt een ieder die 
het afgelopen jaar alle 14 trekkingen 
meegespeeld heeft in de Postcodelote-
rij. Er zijn zaterdagavond heel wat 
mensen gelukkig gemaakt. 

Ondertekening samenwerkingsconvenant tussen Kids Society en bibliotheek dommeldal

Boekstart in de kinderopvang
Sinds september 2011 is bibliotheek dommeldal gestart met Boekstart in 
bibliotheek dommeldal. Boekstart laat ouders ontdekken dat het samen 
lezen met een kleine baby al zo leuk en leerzaam kan zijn. Baby’s die al 
vanaf het prille begin met boeken in aanraking komen, hebben daar hun 
hele leven profijt van. 

ner van organisaties in de kinderop-
vang, is de expert op het gebied van 
voorlezen en leesbevordering en zorgt 
dat medewerkers geschoold worden 
tot voorlees-coördinator. Zo krijgt het 
voorlezen een vaste plek in de kinder-
opvang. Daarnaast blijven natuurlijk 
de ouders heel belangrijk, want ook 
het lezen thuis is essentieel. Wanneer 
kinderdagverblijf, bieb èn ouders zich 
samen inzetten, ontdekken kinderen 

Boekstart
Boekstart is een programma van 
Kunst van Lezen, dat is bedoeld om 
kinderen al vanaf heel jonge leeftijd 
spelenderwijs te laten genieten van 
boekjes. Wat is er nou fijner dan lek-
ker samen op de bank zitten en een 
boekje lezen? Samen plaatjes kijken, 
praten of zingen is niet alleen gezellig, 
maar juist het samenspel is heel goed 
voor de taalontwikkeling van het kind. 
Kinderen die al vanaf een paar maan-
den boekjes lezen, samen met ouders 
of verzorgers, hebben een veel grotere 
woordenschat dan kinderen die dat 
niet doen. Voor elke baby heeft biblio-
theek dommeldal een Boekstart Kof-
fertje klaarstaan, vol boekjes, tips en 
liedjes. Want van lezen groei je!

Boekstart in de kinderopvang
En nu gaat het Boekstart programma 
naar de kinderdagverblijven en peu-
terspeelzalen. Samen met de biblio-
theek wordt in de kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen een rijke en sti-
mulerende leesomgeving gecreëerd 
voor kinderen van 0-4 jaar. In iedere 
locatie is een collectie voorleesboe-
ken, kijkboeken en prentenboeken be-
schikbaar en worden voorleeshoekjes 
gemaakt. De bibliotheek, al jaren part-

van jongs af aan hoe leuk het is om te 
lezen! En daarmee voorkomen we 
taalachterstanden.

Boekstart in Kids Society
Op 23 januari is de feestelijke start van 
Boekstart in de kinderopvang. Dan 
zetten de directeuren Marcel Strolen-
berg, van Kids Society en Luc Pruijn, 
van bibliotheek dommeldal, allebei 
een handtekening onder een samen-
werkingsconvenant. Dat gebeurt om 
15.00 uur in Kids Society, locatie Hei-
kampen aan de Brabantring met een 
klein feestje. Waarbij natuurlijk wordt 
voorgelezen! Marcel Strolenberg zal 
voorlezen uit: Nog Honderd Nachtjes 
Slapen. Het voorleesboek van het jaar 
2012. 

Nuenenaar brengt “Beatrix 75 jaar”

Tentoonstelling in 
Bibliotheek Nuenen door 
Martien van de Eerenbeemd
Gedurende de hele maand januari exposeert dorpsgenoot Martien van den 
Eerenbeemd in de Nuenense bibliotheek op de expositiewand achter in de 
bibliotheek (niet te verwarren met het atrium waar ook een nieuwe exposi-
tie wordt ingericht). Het onderwerp is bijzonder: Beatrix 75 jaar. 

Waarom juist “Beatrix 75 jaar”. Aller-
eerst omdat de kunstenaar Beatrix in 
zijn leven het langste heeft meege-
maakt/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 por-
temonnee en op de postzegels. Regel-
matig op televisie, in openbare gebou-
wen en in de kunst.

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 
geknutseld en gesleuteld, mislukkin-
gen meegerekend. Volgens Martien 
leiden mislukkingen tot andere in-
zichten en vaak tot beter werk.

De kunstenaar is autodidact. Hij volg-
de bij de Stichting Culturele Activitei-
ten Nuenen een aantal beeldhouw-
weekends. Het werk dat in de 
bibliotheek wordt geëxposeerd heeft 
echter geen relatie met de beeldhouw-
kunst.

De tentoonstelling is de hele maand 
januari gratis toegankelijk tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek.



Met een vmbo-/mbo-diploma van Vakcollege Eindhoven ga je het maken! 
Bijvoorbeeld als onderhoudsmonteur, automonteur, timmerman, meubelmaker, 
metaalbewerker, kleuter leidster, kapster of pedicure. Voor een deel op school 
zelf en voor een belangrijk deel in de praktijk. In februari ben je welkom op 
onze praktijkdagen.
Meer informatie: www.vakcollegeeindhoven.nl 
Aanmeldingen schooljaar 2013-1014: 
info-vakcollegeeindhoven@sghetplein.nl de school voor vakmensen
School voor vmbo     Kaderberoepsgerichte leerweg      Basisberoepsgerichte leerweg      Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

jij gaat het maken!
Open Dag 
19 januari 2013  11.00 - 14.00 uur
Piuslaan 93  5643 PT Eindhoven  T 040 – 211 46 80

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

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“Buitengewoon Binnenwerk”
	 •	Winkel/-&	Horeca-inrichting
	 •	Kantoorinrichtingen
	 •	Kasten	&	Wanden
	 •	Balies
	 •	Keukens	&	Badkamers
		 •	Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Olijf
r e s t a u r a n t

 

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

Wij starten het nieuwe jaar met een nieuwe menukaart
en met een nieuw menu Olijf:

Menu Olijf 
Voorgerecht:   

Kalfstartaar | heldere remoulade
paddenstoelenpesto | uienmayonaise

***
Soep:

Heldere gevogeltebouillon | morilles | bladselderij
***

Tussengerecht:
Heilbotfi let |  saffraansabayon

***
Hoofdgerecht,  keuze uit:

Gebakken gamba’s | mediterraans
krokante artisjok | tomatenrisotto 

óf
Getrancheerde runderhaas | rucola

Parmezaanse kaas |  truffelsaus
***

Dessert: 
Amarene kersen | witte chocolade

€ 34,50 per persoon

Donderdag 10 januari zijn wij vanaf 17.30 uur weer geopend 

en kijken wij er naar uit u te mogen ontvangen.

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

  

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

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

Wat doet de PVGE in Nuenen?
De PVGE Vereniging voor senioren telt in 
Nuenen ruim 850 leden. Er zijn veel clubs en 
commissies waaraan leden actief kunnen 
deelnemen.

Belangenbehartiging voor alle senioren 
in Nuenen is een tweede belangrijke activiteit, 
daar waar de overheid zich steeds verder 
terug trekt.

De PVGE is een zelfstandige vereniging en 
lokaal zeer betrokken. Zij staat in Nuenen 
bekend om haar goede werk en haar nuttige 
bijdrage aan de gemeenschap.

50-Plussers vinden het belangrijk een bijdrage 
te leveren aan de gemeenschap. De PVGE 
creëert daarvoor een platform.

  Waarom vriend worden?
   Zelfs als u nog niet aan een volledig 
   lidmaatschap toe bent (€ 16,20 per jaar), kunt u
   ons toch steunen door vriend te worden voor
   slechts € 8,- per jaar. 

● U ontvangt 6 keer per jaar onze Nieuwsbrief en
   onze nieuwsflitsen per e-mail
● Wij organiseren een paar activiteiten speciaal 
   voor vrienden van de PVGE Nuenen
● U steunt door uw bijdrage initiatieven voor álle
   senioren in Nuenen
● Uw vriendenlidmaatschap wordt niet 
   automatisch verlengd
● U bent (zonder stemrecht) welkom bij de 
   Algemene Ledenvergadering, maar u kunt niet
   deelnemen aan activiteiten voor leden
● U kunt maximaal 3 jaar vriend zijn tot uw   
   65ste levensjaar

Steun onze initiatieven voor 
de lokale gemeenschap 
 Word vriend van de 
 PVGE in Nuenen

Aanmelden als vriend
Stuur een e-mail naar:  secretaris.pvge-nuenen@onsbrabantnet.nl 

Via de website:  www.pvge-nuenen.nl/vriend

Via de Quick Response code

Voor meer informatie kunt u bellen met: 
Frits Sisselaar, voorzitter, Telefoon 040-2833054

PVGE Nuenen ad 06122012 HR.pdf   1   12/6/2012   10:11:28 PM
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CARNAVALARIA

Lieve lezer,

Voor een fiks aantal mensen is 
2013 met alles tussen een miljoe-
nenklapper en een voetzoeker be-
gonnen...Nuenen-zuid glimlacht je 
tegemoet en in het Kernkwartier 
werd door Jan en alleman schaam-
teloos besproken wie de grootste 
had...Voor hen die gewonnen heb-
ben is de crisis ver weg, kijkt de 
bankrekening even een stuk com-
fortabeler en kon 2013 niet beter 
beginnen!

En toch galmt er iets van crisis 
door in carnavalsland...Helaas dit 
keer voor alle postcodes...
Laat me mezelf verklaren...
Sinds een paar jaar is er door de le-
den van blaaskapel de Klippelea-
ters een nieuw carnavals evene-
ment opgezet: Ameezing Carnaval. 
Het concept was even simpel al 
doeltreffend: Zet een groot podium 
in het park, een bierkar erbij, wat 
aankleding en zorg dat er iets leuks 
te doen is na de optocht...In dit ge-
val: Meelallen met oude carna-
valsnummers, het kraaien van de 
Prinsenhaan en wat lokaal muzi-
kaal vermaak.
De eerste poging was alweer drie 
seizoenen geleden...Een podiumpje 
van 3 bij 3, geen budget, de sneeuw 
tot over de enkels en de instrumen-
ten vastgevroren in een stand die 
niet helemaal wenselijk was...Twee 
jaar geleden deel 2...Een fantas-
tisch podium!!...Een koor erbij, 
schitterend weer en een mensen-
massa zover als je kijken kon!! Vo-
rig jaar deel 3: Meer bierkarren, 
een overdekt deel, super artiesten 
en wederom een massa volk op de 
been...Genoten heb ik er van!!

En dit jaar?...Niets...

Waarom niet?....Meerdere rede-
nen...De organisatie kost heel veel 
tijd, sponsoren houden de hand op 
de knip en de Gemeente...tsja...de 
Gemeente...Laat ik daar nou eens 
wijselijk mijn mond over houden 
anders dan dat ik altijd gedacht 
heb dat gemeentes er voor de bur-
gers zouden moeten zijn en dat dit 
soort initiatieven, een gratis en vrij 
toegankelijk evenement, van de 
carnavalsvierders, voor de carna-
valsvierders, waar niemand en ze-
ker niet de Klippeleaters of de 
Stichting Buitencarnaval, ook 
maar een kwartje aan verdiend 
hebben(!!), ondersteund zouden 
moeten worden...Schijnbaar heb-
ben ze het te druk met het verreke-
nen van hun wanbeleid naar de 
burgers...

Jammer...heel, heel erg jammer...

Met sombere groet,
Fritsch.

Kaartverkoop voor 
de TienerTenT
Wil je carnaval vieren in de Tiener-
TenT? Voor € 20,00 kun je een 
4-daagse Passe-Partout in de voor-
verkoop aanschaffen zodat je alle 
dagen verzekerd bent van de toe-
gang tot de TienerTenT. Passe-Par-
touts worden alleen verstrekt op 
vertoon van legitimatie! Daarom 
dien je persoonlijk aanwezig te zijn 
en een recente pasfoto en legitima-
tiebewijs mee te brengen.

De voorverkoop vindt plaats op en in: 
‘Het Klooster (dus niet meer in het 
Kernkwartier!) op zaterdag 26 januari 
en zaterdag 2 februari van 13.00 – 
16.00 uur en bij de TienerTenT zelf: op 
vrijdag 8 februari van 18.30 – 20.30 
uur en op zaterdag 9 februari van 13.30 
– 15.30 uur. Je moet meenemen: 20 eu-
ro, een pasfoto en legitimatie. Je kunt 
je kaartje ook kopen in de dagverkoop: 
van zaterdag 9 t/m dinsdag 12 februari 
van 13.30 – 15.30 uur is de kassa ook 
open voor verkoop van dagkaarten á      
€ 9,00. (Ook hiervoor legitimatie mee-
brengen!) De dagkaarten zijn (onder 
voorbehoud van beschikbaarheid) ook 
’s avonds aan de kassa te koop.

Raad van Elf zoekt 
enthousiaste leden!
Wil jij ook geen uur missen van carna-
val en alle activiteiten er omheen? Be-
gint jouw hart ook al sneller te klop-
pen, want het is al weer bijna Carnaval. 
Dan ben jij misschien wel degene die 
we zoeken. Ben jij een enthousiaste 
feestvierder, 21 jaar of ouder, die graag 
in verenigingsverband carnaval viert, 
bel of mail dan naar Kathinka Barbu, 
president Raad van Elf, voor meer in-
formatie of om je aan te melden. 06-
49423098 of raadvanelf@dwersklip-
pels.nl

De Prins gaat op 
ziekenbezoek
Prins Heppie & 4 Fun denken tij-
dens carnavalsdagen ook aan onze 
medebewoners, die geen plezier 
kunnen maken vanwege hun ziekte 
of handicap. Zij bezoeken deze 
mensen met een kleine attentie.
 
Ook brengt een afgevaardigde van de 
Prins, dit jaar de Barones met klein ge-
volg op maandagochtend een bezoek 
aan het huiskamerproject van het 
steunpunt. Dit project is er voor men-
sen die behoefte hebben aan een 
praatje, een schouderklopje of een be-
moedigend woordje na bijvoorbeeld 
een nare ervaring. Kortom mensen 
die wat extra aandacht heel goed kun-
nen gebruiken. De Barones komt op 
de koffie en brengt de taart mee. Als u 
als lezer van Rond de Linde ook ie-
mand weet, die door een bezoekje van 
Prins Heppie & 4 Fun een beetje opge-
pept kan worden, laat dit dan even we-
ten. U moet er wel van overtuigd zijn 
dat de te bezoeken persoon het op 
prijs stelt. U kunt het adres door geven 
voor 3 februari via 2831564 of ht.van.
nunen@hetnet.nl

Inschrijving 17de Jeugdpronkzitting gestart

Ook dit jaar hopen wij op een zelfde 
aantal deelnemers, maar pas op schrijf 
je op tijd in want vol is vol. Heb jij ta-
lent en durf jij voor een groot publiek 
dit te laten zien? Schrijf je dan nu in 

De voorverkoop gaat weer van start!
De vrije kaartverkoop voor de verschillende carnavals evenementen zal 
plaatsvinden in residentie Het Klooster op donderdag 10 en vrijdag 11 janu-
ari 2013 tussen13.00 – 17.00 uur en tussen 19.00 – 21.00 uur. Leden van de 
vereniging genieten een mooie korting op de toegangskaarten als zij hun 
bestelformulier tijdig hebben ingeleverd en zij kunnen de kaarten afhalen 
tijdens de vrije verkoopdagen in Het Klooster.
U kunt kaarten kopen voor: de Pronk-
zittingen, de Brunch, het Seniorencar-
naval, het Concert Carnavalesk en ook 
het Klippelke 2013 is te koop. U kunt 
in Het Klooster niet ‘pinnen’, zodat u 
contant moet afrekenen. Voor meer 
informatie over de verschillende car-
navals evenementen, zie www.dwers-
klippels.nl/programma/

Entreeprijzen
Pronkzittingen, op vrijdag/zaterdag 
18, 19, 25 en 26 januari 2013 € 12,- 
Zaalplaatsen € 10,- Balkonplaatsen. 
Seniorencarnaval, op vrijdag 8 februari 
2013 Entree: € 2,- Brunch, op zondag 
10 februari 2013 € 9,50 Volwassenen     
€ 5,- Kinderen. Concert Carnavalesk, 
op maandag 11 februari 2013 Entree:    
€ 5,- Prijs Klippelke: € 2,-
LET OP! Als 16 en 17 jarige moet je 
een pasje aanvragen om s' avonds na 
20.00 uur toegang te krijgen tot Het 
Klooster. Voor de details van de pasjes 
regeling, kijk op: www.dwersklippels.
nl/evenementen/carnavalsbal
Vanaf 11 januari 2013 zijn kaartjes 
voor de Brunch en Concert Carnava-
lesk verkrijgbaar bij de Expert-winkel 
aan de Voirt. En natuurlijk vlak vóór 
aanvang aan de kassa (zolang de voor-
raad strekt!): Brunch op zondag och-
tend in Het Klooster, Concert Carna-
valesk op maandagmiddag in de 

TienerTenT op het Van Gogh Plein. U 
kunt daar tevens terecht voor de aan-
schaf van Klippelkes 2013.
Kaarten voor het Seniorencarnaval 
kunt u, behalve op 10 en 11 januari 
2013, (zie hierboven) ook kopen op 22 
en 31 januari tussen 14.00 – 15.30 uur 
in Het Klooster binnen de ruimte van 
het KBO. 

En vanaf 22 januari liggen de kaarten 
ook bij de ‘Jo van Dijkhof ’. De kaartjes 
kosten € 2,- euro. En op de middag zelf 
kunt u ook nog komen, er zijn meestal 
nog wel een aantal kaarten beschik-
baar. Voor meer informatie: Eline en/
of Ria Vlassak, seniorencarnaval@
dwersklippels.nl
 

Jeugdprins Sven, Adjudant Guus en Prinses Noor nodigen je uit om mee te 
doen aan de 17de editie van de jeugdpronkzittingen. Deze worden gehou-
den op 26 januari in residentie Het Klooster. Het Trio verwacht weer een 
grote opkomst en is benieuwd wie er dit jaar een vette pluim verdient.

voor de Jeugdpronkzitting 2013. Je 
mag zingen, dansen, alles wat je maar 
wil. Het moet wel iets met carnaval te 
maken hebben en het mag niet langer 
duren dan 5 minuten. Je kunt mee-

De winnaars van de jeugdpronkzitting 2012.

doen met een groepje, alleen of zelfs 
met de hele klas. Misschien doe je tij-
dens de carnavalsmiddag op school 
iets leuks en dat kan bij ons ook! Het is 
ook wel een beetje een wedstrijd want 
alle kinderen uit Nuenen die in groep 
5, 6, 7 of 8 zitten, mogen meedoen en 
je kunt een grote wisselbeker winnen. 
Ook mag de winnaar van de Jeugd-
pronkzitting 2013 ‘s avonds optreden 
bij de grote pronkzitting. Wil je mee-
doen, schrijf je dan snel en op zijn 
laatst in voor 21 januari 2013, want er 
kunnen dit jaar maar 16 acts meedoen 
en vol is vol.
Als je meedoet, is er op woensdag 23 
februari een generale repetitie, dan 
kun je alvast een keer op het podium 
oefenen in de theaterzaal van Het 
Klooster. Deze middag begint om 
15.00 uur. Er worden flyers uitgedeeld 
via school en inschrijven kan via de 
website www.dwersklippels.nl of via 
jeugdcarnaval@dwersklippels.nl 
Wil jij niet mee doen maar wil je wel 
graag komen kijken? Schrijf je dan ook 
in via jeugdcarnaval@dwersklippels.nl 
je krijgt dan een toegangsbewijs toe 
gemaild. Er zijn maar een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar en ook hier 
geldt wie het eerst komt wie het eerst 
maalt. Geef wel even goed aan dat het 
om een toegangsbewijs gaat.

Carnavalskrant  d’n Dwèrsklippel  
wordt huis aan huis bezorgd
Op zaterdag 12 januari 2013 is het zover: De eerste Dwèrsklippel-Day is dan 
een feit. Op die dag gaan we er met zijn allen voor zorgen dat heel Nuenen 
de Carnavalskrant 2013 aangeboden krijgt!

Carnavalskrant 2013

  Met vrienden een goed 

         glas wijn of bier.....

Vanuit de Kloosterstraat

         veel plezier.....

Kloosterstraat 3, 5671 BG Nuenen • Postbus 134, 5670 AC Nuenen
T. 040-2831303 • F. 040-2836375 • notaris@fokkema.knb.nl • www.notarisfokkema.nl

Notaris en Estate planner

Mr. T.F. Fokkema, notaris

Jeugdprins Sven:
“Carnaval 
  met een  vette pluim”

Prins Heppie:
“Plezier  voor iedereen, 
 want Heppie maakt happy!”

Ook voor dit Carnavalsjaar zijn we er 
in geslaagd een schitterende krant te 
maken en bij deze dan ook een groot 
compliment en dankwoord aan ieder-
een die hieraan heeft meegewerkt. De 
Carnavalskrant is, naast een uniek be-
waar- en informatieblad, ook nog een 
belangrijke bron van inkomsten voor 
de vereniging en mede door deze op-

brengst kan de vereniging nog steeds 
diverse carnavalsactiviteiten voor jong 
en oud bekostigen. We zullen vanaf 
ongeveer 15.00 uur bij u aanbellen om 
de carnavalskrant aan te bieden. Wan-
neer u dan de deur open doet, zult u in 
vol ornaat geklede Dwèrsklippels zien 
die u de krant aanbieden, met natuur-
lijk de collectebus voor de vrijwillige, 
maar broodnodige, bijdrage.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

HEPPIE ‘T AL GELEZEN
Een weekje van uitersten. Midden daar doorheen komt het verwachte 
doch plotselinge overlijden van Judith van Leeuwen. Het verdient mijn 
eerste aandacht om alle nabestaanden en in het bijzonder Mihovil en 
Thomas meer dan sterkte te wensen. Daar mijn zoon een voormalig klas-
genoot is van de jongste, weet ik waar ik het over heb.

Ondanks dat er in geen enkel opzicht een bruggetje is te slaan naar de 
carnaval, zal ik dat als Prins toch moeten doen. Deze feestweek is ingezet 
met getal 5672 i.p.v. 11. Vanaf ons zolderraam hebben we kunnen meege-
nieten van de optredens op de overvolle voetbalvelden. Ik heb verder 
deze party even aan me voorbij laten gaan, daar wij zelf ’s avonds nog 
een ander feestje hadden. De receptie van Prins Juan van carnavalsver-
eniging De Geldropse Jagers. Daar we hen reeds op een eerdere recep-
tie hadden leren kennen, was dit voor ons het eerste carnavalsfeest met 
herkenning. En dat is leuk kan ik jullie vertellen! Geweldig hoe wij daar 
ontvangen zijn. En mooi om het verhaal te horen hoe deze vereniging 
zich in een paar jaar tijd heeft weten op te krabbelen van weinig tot het 
huidige niveau. En nog mooier om te horen dat men dat puur heeft be-
reikt door enthousiasme. 

Het mag niet als verrassend klinken dat je als Prins enige wind vangt. 
Geen probleem trouwens. En als er dan ook nog veren van 1½ meter op 
zitten, voelt een kleine onderstroom blijkbaar de behoefte om hun zorg 
uit te spreken, dat onze aandacht en acties voor de kinderen van Hotel 
Heppie ten koste gaat van het carnavalsfeest. Een zorg, die door veel  
mensen als tegendeel ervaren wordt. Voor mij en hen is het absoluut on-
denkbaar dat zo’n mooi maatschappelijk doel niet samen zou kunnen 
gaan met plezier hebben. Wim van der Leegte, sinds zondag een terech-
te witvoeter, zei in zijn speech: “Als iedereen rechtdoor gaat, vraag ik me 
af waarom we niet afslaan.” Geloof me of niet, dit zou mijn lijfspreuk kun-
nen zijn. Ik heb geen last van gewoontes uit het verleden en word niet ge-
remd door belemmeringen, maar gestuwd door enthousiasme. Ik wil dan 
ook iedereen vragen om bij de grote stroom aan te sluiten in de polonai-
se. 

Dit brengt mij tot de grote finale, en wel de eigen receptie. Wat een feest!!! 
Mijn ouders, die eigenlijk niet meer de leeftijd hebben voor zo’n happe-
ning, hebben geen seconde gemist. Wat een drukte, wat een sfeer, wat 
een muziek, wat een dans, wat een bier, wat een lol, en…..wat een mooie 
reacties! De hartverwarmende woorden van onbekenden, bekenden en 
zeker van alle Prinsen waren ongekend. Ongevraagd hebben meerdere 
Prinsen naast hun ludieke cadeau blijk van steun gegeven aan onze actie. 
Ofwel door polsbandjes te kopen, ofwel door geld te geven, maar zelfs 
door zich als gehele vereniging een dag beschikbaar te stellen als vrij-
williger bij Hotel Heppie. 

Zonder specifieke mensen te kort te willen doen, wil ik hierbij namens 4 
Fun alle gasten en de voltallige organisatie van onze receptie enorm be-
danken. Jullie hebben laten zien dat carnaval en Heppie een meer dan 
geslaagde combi is. En geloof me, deze receptie was pas het begin van 
de carnaval. Het wordt echt plezier 4 iedereen!!!

Gegroet en Alaaf, 
maak er een Heppie week van



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 17-10-2012

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12
www.abonne.nl

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.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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

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

www.twitter.com/deronddelinde

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

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

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

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.

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

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

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

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

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

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

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

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

Pedicure / sPort-
masseuse  Irma Tim-
mermans, Andriesplein 
12 Nuenen. Ook voor 
risicovoeten als dia-
betes en reuma. Wilt u 
uw voeten of lijf eens 
lekker verwennen, bel 
dan voor een afspraak 
telefoon 040-
7870167. Op vertoon 
van deze advertentie 
ontvangt u € 2,= korting 
op een voetbehandeling 
of massage in de maand 
januari of februari! $

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

13 jan. vlooienmarkt             
Sporthal Eckart, Eindho-
ven. Airbornelaan 1. 9-16 
uur. 90 kramen. Bomvol. 
06 - 20 29 98 24.

uw hond toe aan een 
trimbeurt? Trimsalon ALA 
PLUTO. Professioneel & 
gediplomeerd trimster. Hooi-
donk 7. Tel. 06-53307830. 
www.alapluto.nl

voor een pijnvrij 2013: 
WWW.AktRAvILLA.NL

Jong werkend stel + 
baby zoekt (tijd.)  woon-
ruimte. 06-21164907 / 
06-57587650.

pRofIcIAt Nuenense 
postcodewinnaars. 
Een extraatje om jezelf te 
laten  verzorgen bij Insti-
tuut Zilverschoon? Een 
huidverjongende kuur, 
Permanent make-up, de-
finitief ontharen, het is nu 
realiseerbaar! Graag tot 
ziens bij INStItuut 
ZILvERSchooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

poStcoDE WINNAARS 
Luxe villa met veel kamers, 
te koop in Groene rand 
Nuenen-Oost. Interesse? 
Bel: 06-20977692.

IN JANuARI uItvER-
koop BIJ Wereldwinkel 
Nuenen. vele artikelen 
30 of 50% korting. 
Kom langs: Berg 28B. Tel: 
040-2839195. www.wereld-
winkelnuenen.nl.

hELp Ik vAL Af! Ge-
wicht verliezen  met PRO-
DIMED , proteinedieet. 
Afvallen was nog nooit zo 
eenvoudig. Met professi-
onele begeleiding; alleen 
hierdoor lukt het om ver-
antwoord af te vallen.Ver-
goeding ziektekostenver-
zekeraars. INStItuut 
ZILvERSchooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

permanent Make-up 
altijd een verzorgd uiterlijk! 
Al 15 jaar ervaring; voor 
eyeliners , wenkbrauwen 
(ook hairstroke methode, 
haartjes), lipliners. GGD ge-
certificeerd. INStItuut 
ZILvERSchooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

Ontspanningsyoga en 
Mindfulness 

Speciale workshop: Je hart is je eigen medicijn, 
15 lessen. Start maandagavond 14-01-2013 

om 21.05 uur. Kleine groep.
Ervaar de rust, de ontspanning diep binnen in je.

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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Uit d’n hoek…
Kerkdienst

Het had wel iets weg van een massale kerkdienst in de openlucht, afgelopen za-
terdag. Zo’n Amerikaanse, die je wel eens in een film ziet (denk aan O Brother, 
where art thou).
 De komst van de Messias werd ’s middags al op Facebook aangekon-
digd. Van heinde en verre kwamen mensen te voet, op de fiets en met de auto 
naar de open plek in het bos. Daar stond de ‘kerk’. De sfeer was vrolijk, iedereen 
was welkom en ging hoopvol naar binnen. Om in de juiste stemming te komen, 
werden psalmen gezongen door Frans Bauer en Wolter Kroes. Voorganger was 
Gaston. Er werd voorgedragen uit de Postcodeloterij, de geloofsbelijdenis. Uitver-
korenen werden op het podium annex altaar geroepen. Bij het ontvangen van 
cheques werd iedereen door het Hogere geraakt. Langzaam raakte iedereen in 
vervoering, velen gingen bekeerd naar huis.
 De collecte loopt het hele jaar door, via automatische incasso. Wie niet 
meedoet, loopt het paradijs mis.

Edwin Coolen

Voor de allerlaatste keer..
STATION CHARLOTTE       
presenteert:

MAXPOINT
 
Zaterdag 12 januari speelt Max-
point in Station Charlotte. Het 
belooft een ‘Gouwe Ouwe Avond’  
te worden met 4 ervaren muzikan-
ten: Frans van Kasteren  (Nuenen), 
gitaar en zang, Hans Stamps (Box-
tel), basgitaar en zang, René Peeters 
(Hamont-Achel), drums en zang en 
Johan van Tuyl, sologitaar en zang.
 
Maxpoint neemt u mee naar de goeie 
ouwe tijd, de tijd waarin Station Char-
lotte geboren is. De Sixties, de Seven-
ties, de tijd van Cliff Richard, The 
Shadows, Roy Orbison, The Beatles, 
The Stones, Creedence Cleerwater 
Revival en vele anderen.

Een sfeervolle avond die bij iedereen 
wel herinneringen oproept. Kortom 
muziek, waar je niet stil bij kunt blij-
ven zitten, maar gaat dansen, meezin-
gen of gewoon genieten! In het bijzon-
der worden alle oud-vrijwilligers, alle 
vaste bezoekers, (ook uit die goeie ou-
we tijd) van harte uitgenodigd deze 
avond mee te komen beleven. Kortom 
alle mensen die Station Charlotte een 
warm hart toe droegen en/of dit nog 
steeds doen! 

De band begint rond 21.00 uur en de 
toegang is natuurlijk, zoals het al die 
29   jaren geweest is: Gratis! U vindt 
ons aan de Sportlaan 12 te Nuenen (in 
de Luistruik).

Opening duo-expositie 
‘perfectly imperfect’ 
Op zondag 20 januari om 15.00 uur in bibliotheek dommeldal, vestiging 
Mierlo, is de opening van de expositie ’perfectly imperfect’ van Marie-José 
van Bezeij en Mart de Brouwer.
Deze bijzondere expositie laat zien 
hoe twee exposanten zich laten inspi-
reren door natuurlijke materialen, al-
tijd perfectly imperfect. Daar waar 
Mart zich laat leiden door esthetische 
vormgeving van functionele voorwer-
pen, waarbij de principes van design 
en esthetica worden toegepast, laat 
Marie-José zich als beeldhouwer lei-
den door een blok steen met een eigen 
karakter, wat altijd weer leidt tot een 
spannende reis in het onbekende. Sa-
men vormen ze een contrastrijke 
combinatie.

Mart de Brouwer – decoratief kun-
stenaar
Vol passie gaat Mart in zijn atelier an-
nex galerie in Nuenen op zoek naar 
nieuwe technieken om zijn ideeën 

vorm te geven en de kijker nieuwsgie-
rig te maken. Op de kunstobjecten 
wordt een door hemzelf ontwikkelde 
brand- en schildertechniek toepast, 
die het hout een bijzondere uitstraling 
geven. Op de expositie zien wij naast 
zijn toegepaste kunst ook grote wand-
objecten, geïnspireerd door alledaagse 
dingen met sporen van Pop-art uitver-
groot. Daarnaast zien wij interieurob-
jecten zoals tafels, deuren en spiegel-
randen.

Aan deze grote objecten worden grap-
pige natuurlijke elementen toege-
voegd die het ontwerp compleet en 
spannend maken.  

Vriend worden 
van de PVGE 
De PVGE is een moderne en ondernemende vereniging voor senioren die 
volop in het leven staat. Het is een vereniging die vernieuwende activiteiten 
voor en door haar leden mogelijk maakt, die de belangen van haar leden 
behartigt en die een gewaardeerde partner is voor overheden, andere seni-
orenorganisaties en bedrijven.

Met ruim 10.000 leden is de PVGE een 
van de grootste seniorenverenigingen 
in Zuidoost-Brabant en ze staat open 
voor iedereen van 50 jaar en ouder.
De afdeling Nuenen heeft ruim 850 le-
den. De basisgedachte is het onderlin-
ge contact tussen de leden te bevorde-
ren en hun gemeenschappelijke 
belangen binnen de gemeente te be-
hartigen.  
De PVGE Nuenen heeft onlangs het 
initiatief genomen om, in samenwer-
king met andere organisaties en ver-
enigingen in Nuenen, een activiteit te 
ontwikkelen voor het sterk toenemen-
de aantal mensen met dementie en 
hun omgeving.

Wat doet de PVGE in Nuenen?
De PVGE Vereniging voor senioren telt in 
Nuenen ruim 850 leden. Er zijn veel clubs en 
commissies waaraan leden actief kunnen 
deelnemen.

Belangenbehartiging voor alle senioren 
in Nuenen is een tweede belangrijke activiteit, 
daar waar de overheid zich steeds verder 
terug trekt.

De PVGE is een zelfstandige vereniging en 
lokaal zeer betrokken. Zij staat in Nuenen 
bekend om haar goede werk en haar nuttige 
bijdrage aan de gemeenschap.

50-Plussers vinden het belangrijk een bijdrage 
te leveren aan de gemeenschap. De PVGE 
creëert daarvoor een platform.

  Waarom vriend worden?
   Zelfs als u nog niet aan een volledig 
   lidmaatschap toe bent (€ 16,20 per jaar), kunt u
   ons toch steunen door vriend te worden voor
   slechts € 8,- per jaar. 

● U ontvangt 6 keer per jaar onze Nieuwsbrief en
   onze nieuwsflitsen per e-mail
● Wij organiseren een paar activiteiten speciaal 
   voor vrienden van de PVGE Nuenen
● U steunt door uw bijdrage initiatieven voor álle
   senioren in Nuenen
● Uw vriendenlidmaatschap wordt niet 
   automatisch verlengd
● U bent (zonder stemrecht) welkom bij de 
   Algemene Ledenvergadering, maar u kunt niet
   deelnemen aan activiteiten voor leden
● U kunt maximaal 3 jaar vriend zijn tot uw   
   65ste levensjaar

Steun onze initiatieven voor 
de lokale gemeenschap 
 Word vriend van de 
 PVGE in Nuenen

Aanmelden als vriend
Stuur een e-mail naar:  secretaris.pvge-nuenen@onsbrabantnet.nl 

Via de website:  www.pvge-nuenen.nl/vriend

Via de Quick Response code

Voor meer informatie kunt u bellen met: 
Frits Sisselaar, voorzitter, Telefoon 040-2833054

PVGE Nuenen ad 06122012 HR.pdf   1   12/6/2012   10:11:28 PM

Computercafé Nuenen januari 2013
Het Computercafé Nuenen, de gezamenlijke activiteit van SeniorWeb Nue-
nen en bibliotheek Dommeldal, heeft voor de eerste maanden van 2013 
weer een kompleet programma samengesteld voor de donderdagochtenden 
met daarin voornamelijk nieuwe onderwerpen.
De eerste maand staan er de volgende  
drie onderwerpen op het programma:
17 januari: 
Videobewerking. Monteer uw video-
opnamen tot een echte film met be-
hulp van Adobe Première. Het com-
putercafé wijst u hierin de weg.

24 januari: 
Android tablets en smartphones. Wat 
voor tablets en smartphones zijn er te 
koop en wat kunt u er allemaal mee 
doen. Het computercafé geeft een 
overzicht van de mogelijkheden.

31 januari: 
Digitaal met boeken. E-books en 
meer…. Alles over boeken op internet, 
PC, eReader en tablets. Zoeken, ko-
pen, lenen en lezen van digitale boe-
ken.

Zoals gebruikelijk staat om 09.00 uur 
de koffie klaar en start de inleiding om 
09.30 uur, waarna er weer volop ruim-
te is voor vragen en oefeningen. 
De bijeenkomsten zijn voor iedereen 
toegankelijk en de entree bedraagt        
€ 3,50.

Marie-José van Bezeij – professio-
neel beeldhouwer 
Lux et Terra, in de bossen van Lierop, 
is al tientallen jaren een inspirerende 
plek voor Marie-José. Thuis wordt 
eerst, soms wel weken, een nieuwe ru-
we steen geobserveerd, waarna in 
Lierop, in de buitenlucht, het zware 
werk wordt verricht. Daarna komt de 
steen tot leven met fijnere technieken. 
Heel langzaam worden de geheimen 
prijsgegeven als een reis door onont-
dekte gebieden. Als het beeld hele-
maal klaar is, komt het antwoord op 
de vraag naar de bestemming. Het is 
de spanning die haar aan de gang 
houdt en waarmee ze de passie be-
houdt om steeds weer te beginnen aan 
een nieuw blok steen.

De expositie is tot en met dinsdag 26 
februari te bezoeken tijdens de ope-
ningstijden van bibliotheek dommel-
dal, vestiging Mierlo, Dorpsstraat 113, 
5731 JH Mierlo, kijk ook op www.bi-
bliotheekdommeldal.nl.

Omdat subsidies worden afgebouwd 
zal steeds meer een beroep worden 
gedaan op particuliere initiatieven. 
Om deze initiatieven verder te ont-
wikkelen is steun van de lokale ge-
meenschap onontbeerlijk.
De PVGE Nuenen is daarom een actie 
gestart om ‘vrienden’ te werven. Voor 
€8 per jaar kan men zich al vriend van 
de PVGE noemen en steunt daarmee 
het ontwikkelen van initiatieven. El-
ders in deze krant vindt u een aan-
meldformulier om vriend te worden 
van de PVGE. U kunt ook onze web-
site raadplegen: www.pvge-nuenen.
nl/vriend

Basisschool De Mijlpaal gaat 
vol vertrouwen 2013 in!
In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 20 december jl. is een 
motie ingediend door W70 en de VVD die door een meerderheid is aange-
nomen. De motie houdt in dat lege lokalen aan het onderwijs worden ont-
trokken, dat huisvestingsproblemen daar moeten worden opgelost waar de 
problemen zich voordoen en dat binnen het totaalbudget huisvesting basis-
onderwijs alle scholen gelijkwaardige huisvesting moeten krijgen.

Dit betekent voor basisschool De 
Mijlpaal dat de school op de plek blijft 
waar zij al ruim 40 jaar staat, aan de 
Brabantring in Nuenen Zuid. Op dit 
moment wordt er gewerkt aan een re-
novatieplan wat nog deze maand zal 
worden voorgelegd aan de Wethouder 
van Onderwijs.
Intussen is de school zelf al begonnen 
met het opnieuw inrichten van het 
schoolplein; er zijn nieuwe speeltoe-
stellen en materialen geplaatst en er 
wordt gewerkt aan een nieuwe inde-
ling. De lokalen zijn ingericht met 
nieuw meubilair.

Het schoolbestuur PlatOO, de ouders 
en het team van basisschool de Mijl-

paal zijn blij dat de Nuenense gemeen-
teraad het scholenhuisvestingspro-
bleem opnieuw op de politieke agenda 
zet!

Wilt u eens kennismaken met deze 
school dan bent u van harte welkom. 
Op uw aanvraag, telefonisch of via de 
mail, sturen wij graag een informatie-
pakket of maken een afspraak met u 
voor een persoonlijk gesprek. Door 
onze website en weblog te bezoeken 
blijft u op de hoogte van de meest ac-
tuele ontwikkelingen: www.obsde-
mijlpaal.nl.

Van Gogh lijn en Brainport 
Oost? Nuenen innoveert 
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week D66.
D66 vindt innovatie noodzakelijk om 
de kwaliteit van onze leefwereld te 
verbeteren. Twee belangrijke innova-
tieve projecten vragen momenteel on-
ze aandacht.

Allereerst de HOV2 buslijn (Hoog-
waardig Openbaar Vervoer) tussen 
Nuenen en Eindhoven. D66 ziet hem 
graag “van Gogh lijn” genoemd. Het is 
een nieuwe vorm van vervoer, die een 
snelle, frequente, comfortabele en 
duurzame verbinding biedt.

Helaas is bij het maken van deze voor-
uitstrevende plannen iets belangrijks 
verkeerd gegaan. De bus kan op de Eu-
ropalaan tussen de rotondes Pluuke en 
Panakkers niet rijden zonder ingrij-
pende maatregelen. De huidige plan-
nen zullen Nuenen in tweeën delen en 
voor een onacceptabel moeizame ver-
binding tussen Nuenen-zuid en het 
centrum zorgen.

Daarom zullen er andere oplossingen 
gezocht moeten worden: bussen en 
rijbaan voorzien van extra techniek 
zodat geen extra rijstroken nodig zijn 
om zowel bus als overig verkeer vol-
doende snel te laten doorstromen. Be-
drijven als ATC (Automotive Techno-
logy Center) en de bus-bouwers zijn al 
benaderd om onze wensen in te vul-
len. 
Van Brainport, VDL en Phileas mag je 
goede oplossingen verwachten. D66 
moedigt dit aan. De wereld kijkt mee! 
Goed voor de regio en goed voor Nue-
nen.

Als tweede de Noord-Oost corridor 
(tegenwoordig Brainport Oost ge-
noemd). Deze  verbinding moet de 
verkeersdruk elders binnen de regio 
verminderen, waarbij oorspronkelijk 
bedoeld werd de Zuid-West Randweg 
van Eindhoven. Intussen is die A2 / 
A67 weg zodanig verbreed dat de druk 
daar nu binnen geaccepteerde gren-
zen ligt. De verwachting is dat het ver-
mijden van onnodig verkeer in het 
groene (Dommel-) gebied tussen 
Eindhoven en Helmond helpt om dit 
gebied groen te houden.

D66 is van mening dat in de plannen 
gefaseerd te werk moet worden ge-
gaan.

Eerst een verbeterde oostelijke N-Z 
verbinding tot aan Veghel langs het 
kanaal.
Als dat onvoldoende soelaas biedt, be-
palen welke winst in het groene gebied 
met een noordelijke O-W verbinding 
behaald kan worden. Pas als de te be-
halen winst de kosten van de aanleg 
rechtvaardigt, overgaan tot het plan-
nen van die Oost-West verbinding.
En dan in de plannen op innovatieve 
wijze inzetten van geavanceerde tech-
nieken om een goede inpassing in het 
landschap te verkrijgen en verstoring 
van de bestaande infrastructuur te mi-
nimaliseren.

Interesse in D66 en haar ideeën ?
www.d66nuenen.nl

Stadsverlichting
Zondag 13 januari 2013 van 20.00 
tot 21.00 uur wordt bij praktijk 
Krystal, Zuiderklamp 111 Nuenen 
een stiltemeditatie gehouden. Dit 
gebeurt op hetzelfde tijdstip door 
meer dan 500 groepen mensen in 
huiskamers in heel Nederland. En 
het aantal huiskamers dat iedere 
maand meedoet, groeit nog steeds.
 
De meditatie maakt deel uit van een 
project dat heet `stadsverlichting’ en 
is een initiatief van Kris en Tijn Tou-
ber. Proefondervindelijk is vastgesteld 
dat groepen mensen in meditatie een 
zeer positief effect hebben op hun om-
geving ( dorp - stad – land). Criminali-
teit en spoedeisende hulp nemen 
drastisch af. 
Er gebeuren minder ongelukken. Het 
is een bijdrage aan vrede en een liefde-
volle samenleving. Je hoeft niet te 
kunnen mediteren als een yogi en met 
je benen gevouwen te zitten. Op een 
stoel zittend en in gedachten liefde 
zenden naar je gezin, je vrienden, je 
collega's, je omgeving, dat is het en 
meer niet. 

Aanmelden kan via de website van de 
praktijk www.praktijkkrystal.nl , per 
email; krystal@onsnet.nu of telefo-
nisch 040 283 8548.
Je kunt meer lezen over het project 
`stadsverlichting’ op de website.
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Blaasband De Klippeleaters 
nodigt u uit op 33 januari 2013 a.s.
Blaasband De Klippeleaters bestaat dit jaar 33 jaar en wil dit vieren met een 
groots feest op carnavalszaterdag in Café Schafrath. Hierover later meer in 
deze krant.
 Als voorbereiding willen we bepaalde 
mensen uitnodigen op 33 januari om 
13.33 uur op ’t terras van Café Scha-
frath. Alleen personen die iets met het 
getal 33 hebben zijn uitgenodigd voor 
deze speciale happening. Het is een 
voorproefje op carnaval maar je hoeft 
niet verkleed te komen. Sterker nog 
we hebben liever dat je met vrijetijds-
kleding koers zet naar de Schafrath. 
Het gaat om mensen die 33 jaar zijn of 
worden, schoenmaat 33 hebben, in 
1933 zijn geboren, cup33b (?) bezit-
ten, op huisnummer 33 wonen, of op 
postcode 5633, of het getal 33 in hun 
nummerbord hebben, een lid van 33 
hebben of postbus 33 als postadres of 
een kassabon van de C1000 ter waarde 
van 33 euro. Afijn je kan het zo gek 
niet bedenken of je bent welkom op 
zaterdag 33 januari om 13.33 uur op 

Dit jaar geen Ameezing 
Carnaval 2013 in ’t Park
Doordat De Klippeleaters twee jaar geleden Prins BimBam in hun gelede-
ren hadden werd een bijzondere happening aan het Nuenens carnaval toe-
gevoegd: Ameezing Carnaval. 

Voedselbank Nuenen gelukkig 
met opbrengst ijsbaan
De strenge vorst van het afgelopen jaar zorgde ervoor dat donderdag 3 janu-
ari de Stichting Oud Prinsen Goede Doelen, 25 pallets met voedingsmid-
delen kon bezorgen bij de Voedselbank Nuenen.

Musical van Kapsones
In april brengt musicalgroep Kapsones weer een eigen musical voor de 
jeugd op de planken, een familievoorstelling met de titel Monstertaart.

Het gaat over de perikelen in koksschool De Vrolijke Vork. Daar wordt door de 
koksmaatjes hard gewerkt aan een bijzondere opdracht. De school is uitverkoren 
om mee te doen aan een landelijke bakwedstrijd en de chef-kok is er op gebrand 
dat de school de hoofdprijs in de wacht zal gaan slepen.
Onder leiding van de souschef doen de koksmaatjes hun uiterste best om er iets 
van te maken. Maar dan gebeuren er in de koksschool vreemde en enge dingen, 
vooral ’s nachts. Tot overmaat van ramp komt er ook nog een lastige controleur 
van HAPPC: de hygiënedienst binnen vallen. Zal het met de hulp van Mevrouw 
Klus en Zeem de koksmaatjes toch nog lukken om binnen de tijd alles klaar te 
maken. Maar waarom heet het toch monstertaart?
Musicalgroep Kapsones speelt Monstertaart op 12, 13 en 14 april in Het Kloos-
ter in Nuenen.

Dia lezing en 
videofilms van  
Cor Speek
Cor Speek is een oude bekende van 
IVN Nuenen; hij houdt zich al jaren 
bezig met het maken van natuuropna-
mes. Cor is al vanaf zijn jeugd gefasci-
neerd door de natuur; vroeger heeft 
hij zich vooral bezig gehouden met fo-
tografie en de laatste tien jaar met vi-
deofilms; deze worden door hem be-
werkt en op dvd gezet. Zijn passie 
voor de natuur is te zien in een diversi-
teit aan materiaal die vaak een educa-
tief karakter hebben. 

Maandag 14 januari worden opnames 
getoond van o.a. kraanvogels, spech-
ten (met wel een hele bijzondere op-
name) en vogels in het riet. Ook zal 
Cor Speek aan geïnteresseerden ad-
viezen geven over het maken van vi-
deopnames met een digitaal fototoe-
stel. Toegang is gratis doch de ruimte 
is beperkt tot 50 personen  Aanvang: 
20.00 uur, IVN-ruimte in Het Klooster 
te Nuenen. Info: 040-2421423

Theaterproductie Sabriël in 
het Klooster
Sabriël is de nieuwe productie van Interact Dans Theater onder leiding van 
Jeanette-Maleander Maquiné en zal op 16, 17, 22, 23 en 24 februari 2013 te 
zien zijn in het Klooster te Nuenen. 

Sabriël is inmiddels de zevende voor-
stelling van Jeanette-Maleander Ma-
quiné waaraan jong en oud meewer-
ken. Een groep van vijftien zangers, 
tien dansers, dertig toneelspelers en 
een zevenkoppige live-band onder lei-
ding van Angelo Smulders vertellen 
een verhaal over een reis naar huis, 
over volwassen worden, over vriend-
schap en vertrouwen. Een meeslepen-
de productie gebracht door amateur- 
en professionele deelnemers. 
Wervelend spel, dans, livemuziek en 
moderne lichteffecten nemen het pu-
bliek mee op een muzikale- en vocale 
reis.

Over de productie 
Jongeren van basis- en voortgezet on-
derwijs kregen via audities de kans te 
kunnen deelnemen aan de productie. 
Vanaf oktober 2011 is er wekelijks ge-

repeteerd voor de productie Sabriël. 
Kostuums en decors worden in eigen 
beheer ontwikkeld en gemaakt. Finan-
ciering vindt plaats zonder subsidie, 
alle deelnemers betalen een eigen bij-
drage. 

Interact Dans Theater 
Interact Dans Theater bestaat sinds 
1999 en kent drie disciplines. Theater-
danslessen voor jongeren, een dansge-
zelschap voor getalenteerde dansers 
en grote theaterproducties met de on-
derdelen dans, toneel, muziek en 
zang. Eerdere theaterproducties zoals 
Stonehaven (2009) en Zelazar (2011) 
waren uitverkocht.

Hieronder een indruk van Zelazar, de 
vorige productie van Interact Dans 
Theater

Lekker oude carnavalsliedjes meezin-
gen met een groot koor in ’t park in de 
openlucht. Heerlijk buitencarnaval.  
Afgelopen jaar wederom georgani-
seerd en wederom druk bezocht (on-
danks de sneeuw die rond ½ 4 op onze 

hoofden neerdaalde). Echter dit jaar 
lukt het De Klippeleaters niet om dit 
festival georganiseerd te krijgen. We 
zijn te druk met andere zaken. Helaas 
helaas. Als pleister op de wonde, we 
bestaan tenslotte ook 33 jaar in febru-

ari, organiseren we op zaterdag in Ca-
fe Schafrath een feestje. Iets met gek, 
sprookjes, blaaskapellen en piano’s. 
Het wordt in elk geval te gek. Maar 
hierover later meer.
Tot slot willen we jullie graag uitnodi-
gen voor Ameezing Carnaval 2014 
wederom in ’t Park. Hopelijk gaat ’t 
ons volgend jaar wel lukken!

het terras van Café Schafrath. We heb-
ben een sterke voorkeur voor am-
bachtslieden maar in verband met 
conflicterende belangen zijn in elk ge-
val uitgesloten van deelname de heren 
loekhoer, a.wie, heer en mevrouw 
p&w ieke-jansen, heer veld schone-
beek, e jongen met zijn rekels, de ex 
van sandra ie, anneke en monja. Zeer 
welkom zijn Frits Dijkman, heer Ver-
steeghen, naturistenvereniging Eno-
de, alle bewoners van de Velakker en 
natuurlijk lianne van maasakkers. De-
ze verrassende middag wordt mede 
mogelijk gemaakt door bbevents uit 
witharen (info@bbevents.nl). Tot dan!

Kapsones met de cast van vorig jaar. 

Vincent Raessens 
presenteerde de
bijeenkomst kundig.

Traditiegetrouw waren 
ook verschillende 

Oud-witvoeters aanwezig. 

Uitreiking 32ste Dwèrsklippel     
     met het witte voetje

Carnavalskrant  
d’n Dwèrsklippel
Op zaterdag 12 januari 2013 is 
het zover: De eerste Dwèrsklip-
pel-Day is dan een feit. Op die 
dag gaan we er met zijn allen 

voor zorgen dat heel Nuenen de 
Carnavalskrant 2013 vanaf 

15.00 uur aangeboden krijgt!

Deze hoeveelheid voedsel kon worden 
gekocht met een gedeelte van de op-
brengst van de schaatsbaan bij de mo-
len, die in de tijden van vrieskou ge-
heel belangeloos en voor een goed 
doel, gerund wordt door de Oud Prin-
sen van Nuenen. 25 pallets, leveren 
ongeveer 40 M3 aan levensmiddelen 
op, een hoeveelheid waarmee een 
flink aantal huishoudens in Nuenen 

die het moeilijker hebben dan ande-
ren, de komende periode een extraatje 
thuis krijgen. 
Hopelijk treedt ook deze winter de 
vorst snel en hevig in, zodat iedereen 
in Nuenen weer kan komen genieten 
van gezellige rondjes op de schaats, 
erwtensoep en warme chocomelk en 
kan dit project ook dit jaar een vervolg 
krijgen.
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VoetbalBridge
 

P r o g r a m m a
NKV Korfbal
Zondag 13 januari
Olympus 1 - NKV 1 ..................... 13.45

ZaalVoetbal HoNgermaN 

1e bekerronde zaterdag 12 januari.
Acr Reijnders -
Autobedrijf v.d. Heijden ...............  18.30
Cafe Rene --- Klezie Boys  ............. 19.15
Gipsy boys -- AllStars  .................... 20.00
Heintze / Impact fc -
van Egdom Security bv .................. 20.45

   

Bridgen in Het Klooster

30ste Van goghdrive 
in Nuenen
Bridge Club Nuenen organiseert op zaterdag 9 maart 2013 voor de 30ste 
keer het Van gogh toernooi. Dit gezellige toernooi, waaraan zowel begin-
nende bridgers als gevorderden kunnen deelnemen, wordt gehouden in Het 
Klooster, Park 1, Nuenen. 

Er kunnen maximum 84 paren aan 
deelnemen. ’s Morgens spelen ervaren 
en minder ervaren spelers door elkaar 
om zich te plaatsen voor de middag-
zitting. De spelers met de hoogste sco-
res gaan dan naar groep A en degenen 
die het laagst gescoord hebben komen 
in de laagste groep terecht. Het leuke 
hieraan is dat ook de wat minder erva-
ren spelers een kans hebben op een 
prijs, want in alle groepen vallen ‘s 
middags prijzen. 

Er is nog plaats, maar haast u met aan-
melden, want het is bijna vol. Aanmel-
den liefst per e-mail bij hannie.mun-
nik@onsnet.nu . Geeft u de namen 
van het paar en uw adres door. Het 
toernooi start om 09.30 uur, aanwezig 
uiterlijk 09.15 uur.

Na overmaking van € 25,- per paar 
bent u verzekerd van een plaats. Het 
Klooster verzorgt een lunchpakket 
voor € 8,50 per persoon. Wilt u ge-
bruik maken van deze lunch, dan 
maakt u daarvoor € 8,50 per persoon 
extra over. Bankrekening 13.74.12.096  
t.n.v. Bridge Club Nuenen, o.v.v. Van 
Goghdrive + de namen van het paar 
dat wil spelen. De bevestiging kunt u 
vanaf 5 maart verwachten. Komt uw 
inschrijving binnen nadat het maxi-
male aantal deelnemers is bereikt, dan 
wordt het bedrag meteen geretour-
neerd. 

Heeft u nog vragen? Inlichtingen bij 
Hannie Munnik tel. 2837119.

John van den Dungen 
EmK-er van het jaar 2012
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie bij de voetbalvereniging EmK is bekend 
geworden dat John van den Dungen de EmK-er van het jaar 2012 is gewor-
den. John is een exponent van de hele familie van den Dungen. Vanaf zijn 
jeugd voetbalde hij met zijn broers bij EmK. Zijn vader was er voorzitter en 
de kinderen zijn ook actief op het sportpark Wettenseind.

John is bij EMK altijd actief geweest in 
een uitvoerende rol op- en rond het 
veld. Er kan bijna geen activiteit 
plaatsvinden of John is betrokken bij 
de voorbereiding, de activiteit zelf en 
uiteraard de derde helft! Op John is de 
slogan: onvoorwaardelijke steun, on-
voorwaardelijke liefde zeker van toe-
passing. Er gaat zelfs het hardnekkig 
gerucht dat het bloed dat door zijn 
aderen stroomt niet rood is maar geel-
zwart. Van speler bij EMK tot jeugd-

leider, jeugdkamp, pupil van de week, 
de TC, Pietertje, Adje Interim, Joe 
Dalton en nog teveel om op te noe-
men! EMK is de club van John die  de 
laatste jaren ook de  verantwoordelijk-
heid en het voortouw neemt om zijn 
club mede vorm en inhoud te geven. 
We kunnen dit voor een deel ook een 
oeuvre prijs noemen: het is een blijk 
van waardering voor een jarenlange 
inzet en naast die van John ook die van 
zijn echtgenote en gezin!

John en Claudia van den Dungen.

Ingezonden brieven
HoV2-Nuenen
Rond het HOV2 Project is in de Gemeente Nuenen een tweedeling aan het ont-
staan. Het Gemeente Bestuur is vóór en de groep bewoners die tegen zijn wordt 
steeds groter.
Er is zelfs al een handtekeningen verzamelend actiecomité actief ("Actiecomité 
HOV2 tot hier en niet verder”).

De Gemeente is daarop begonnen met een charme offensief in de plaatselijke me-
dia (Rond de Linde en LON) om uitleg te geven hoe goed het is en dat het allemaal 
zo’n vaart niet loopt. De bewoners moeten zich niet druk maken, want er wordt na 
inspraak mogelijkheden, pas besloten. Het credo is: ”Het openbaar vervoer moet 
gestimuleerd worden, want dat is onze toekomst”. Er wordt gesproken over de al-
ternatieven. Dit betekent dat het plan in grote lijnen al is aanvaard. Voor het    
Nuenense gedeelte  mis ik echter een uitleg hoe het HOV2 project past in een 
“openbaar vervoer plan” voor de Gemeente Nuenen. Ofwel, de BASIS van dit pro-
ject.
Momenteel is er één buslijn (lijn 6) die enigszins door wijken rijdt om de mensen 
op te pikken die van de bus gebruik willen maken. Deze bus rijdt naar het Station 
in Eindhoven door Nuenen-Zuid, door de Beekstraatse Velden via het Busstation 
en via de Helmondweg (N270). Dit is de enige bus waar bewoners ook in hun wijk 
kunnen opstappen (als ze daar toevallig wonen). Echter: Deze bus maakt geen ge-
bruik van de HOV2 busbaan. Nuenen-West en –Noord zijn helemaal niet aange-
sloten op enige vorm van openbaar vervoer. De twee bussen die wel van de HOV2-
busbaan gebruik maken zijn de lijnen 21 en 22. De paar haltes in Nuenen van 
deze bussen liggen aan de Berg en Van Goghplein. Daar is geen HOV2 gepland. 
Daarna rijdt deze bus via het Busstation en Europalaan via het Woensels winkel-
centrum naar het Station in Eindhoven.
Iemand die van deze bussen gebruik wil maken om “zo lekker snel in Eindhoven” 
te kunnen zijn, moet eigenlijk op het Busstation instappen. 
In de praktijk betekent dit dat je er zelf moet zien te komen, want met een andere 
bus kom je er niet. Zelfs lijn 6 heeft geen aansluiting op die bussen op het Bussta-
tion.
Als je dan al zelf naar het Busstation komt dan is dat met de fiets (jeugd) of met 
eigen auto (minder goed ter been). Als je geluk hebt kan je die auto ergens in de 
buurt van het Busstation parkeren, echte voorzieningen daarvoor zijn er niet.

Kort om: Gaan we de hele kern van Nuenen overhoop halen voor erg veel geld (dat 
we niet hebben) voor een busbaan waarover twee maal per uur een bus heen en 
terug rijdt, waaraan we zelf nagenoeg niets hebben? Waarom moet deze HOV2 
dan vanaf het Busstation? Tenzij er een groter plan aan ten grondslag ligt, maar 
daar heb ik in alle berichtgeving nog niets over gehoord (cq. gelezen). Het enige ar-
gument is dat je dan snel in het Woensels Winkelcentrum cq. Catharinazieken-
huis bent. Maar hoe kom je in die bus? Gemeente Nuenen, laat het ‘masterplan 
openbaar vervoer voor de inwoners van Nuenen’ zien en geef aan hoe het HOV2 
project daarin past. Daarna kan je pas over alternatieven praten. Voor die tijd 
ben je bezig de verkwistende Bestuurder te spelen met mooie politieke praatjes.

C.B. Koolhaas, 
Zuster Winkellaan 3, 5673 AC Nuenen

Country dansen in 
mariahout
The Black Longhorn wenst iedereen 
een gelukkig 2013 en nodigt belang-
stellenden uit voor zaterdagavond 12 
januari. Dan organiseren ze weer de 
maandelijkse Country Dance Party op 
CD muziek in de zaal van het Buurt-
huis in Mariahout. Alle populaire line- 
en partnerdansen worden zoals altijd 
keurig achter elkaar gezet door Coun-
try-DJ Henk. De nadruk ligt hierbij op 
echte country muziek. Volop genieten 
dus. Aanvang is 20.00 uur.

Zaterdagavond 12 januari om 20.00 
uur bij The Black Longhorn: Buurt-
huis, Bernadettestraat 43, Mariahout. 
Telefonische info: 0499-422088.  Meer 
info? Website: www.blacklonghorn.nl 
of email: info@blacklonghorn.nl.

Kienen in Lieshout
Op 11 januari is het weer kienen met 
de Katholieke Vrouwenvereniging 
Lieshout in het Dorpshuis aan de Gro-
tenhof in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is vanaf 19.00  
uur open. Iedereen is van harte wel-
kom. Tot ziens in Het Dorpshuis.

KBo-fotoclub met “Vrije 
onderwerpen” in Het Klooster
Sinds enkele dagen wordt de KBo-gang in Het Klooster weer opgesierd met 
een nieuwe serie fotowerkstukken van de leden van de KBo-fotoclub Nue-
nen. 
Niet alleen is hiermee gehoor gegeven 
aan de roep om de wanden een ver-
frissende aanblik te bezorgen, ook wil 
de fotoclub een indruk geven van de 
resultaten van haar creatieve activitei-
ten in het afgelopen jaar. Ook deze 
keer is de aandacht van de expositie 
gericht op het thema “vrije onderwer-
pen”, waarmee ieder voor zich zijn of 
haar keuze heeft vastgelegd in de ge-
presenteerde foto’s. Daarmee is er een 
grote variëteit ontstaan aan beelden, 
soort en benadering. Niet alleen zijn 
er interessante vakantiefoto’s uit verre 
of nabije oorden te bewonderen, doch 
ook humoristische en kleurrijke mo-
menten tijdens enkele van de vele jaar-
lijkse activiteiten in Nuenen, interes-
sante architectuur, abstractie, dieren 

en natuur in de nabije omgeving, “be-
vroren” beweging en ook “beweging” 
in stilstaande beelden. 

Kortom: de toeschouwer wordt weer 
uitgenodigd om even stil te staan bij 
de mooie fotoresultaten en  daarmee 
de rust te nemen om het gepresen-
teerde op de zintuigen te laten inwer-
ken.

Diverse foto’s zijn gemaakt met be-
hulp van eenvoudige compact-came-
ra’s. Blijkbaar is het niet altijd nodig  
om met moderne geavanceerde came-
ra’s te werken om tot uitstekende re-
sultaten te komen. Natuurlijk wordt 
de nieuwste generatie camera’s steeds 
meer door de leden omarmd. 

Foto door: Petra van Laarhoven.

Het laatste station van Nuenen sluit!

Station Charlotte, hét 
muziekcafé van Nuenen, gaat 
in januari haar deuren sluiten
 
 De geschiedenis in het kort: opgericht als `Bruin café’ in 1984 heeft een 
groep vrijwilligers bijna wekelijks een muzikaal programma gepresenteerd. 
In 1986 werd Het Station ondergebracht in Vormingscentrum de Boerderij 
aan de Beekstraat en in die tijd is de naam Station Charlotte ontstaan. 
De inkomsten van de bar werden ge-
bruikt voor de exploitatie van `Char-
lotte’. Er werd geen subsidie ontvan-

gen en de toegang is altijd gratis 
geweest, omdat Station Charlotte 
laagdrempelig wilde zijn en blijven. In 
1992 werd verhuisd naar de toenmali-
ge muziekschool aan de Klooster-
straat. In 1998 moest verkast worden 
naar het Klooster wat inmiddels een 
multicultureel centrum geworden 
was. Door wisseling van bestuur werd 
die locatie te duur voor Station Char-
lotte. Nog eens een verhuizing naar 
het Strandbad aan de Enodedreef, nog 
een half jaartje geen onderdak om ver-
volgens in februari 2009 weer neer te 
strijken in de Luistruik aan de Sport-
laan. Na 25 jaar weer op de oude stek! 
In de bijna 29 jaar dat Het Station 
heeft bestaan, heeft het altijd gefunc-
tioneerd door de inzet van vele vrijwil-
ligers die door de jaren heen de boel 
draaiende gehouden hebben. Ook nu 
nog ontbreekt het niet aan inzet, maar 
helaas...Misschien heeft de tijd ons in-
gehaald, de behoefte is in de laatste ja-
ren blijkbaar veranderd, want Station 
Charlotte wordt steeds minder gevon-
den door het publiek. Daarom lijkt het 
ons beter om de spoorbomen dicht te 
doen. Jammer maar helaas!
U bent allemaal nog één keer van har-
te welkom op 12 januari. We hebben 
dan een afscheidsavond met in elk ge-
val weer fantastische muziek. We ho-
pen velen van u, in het bijzonder de re-
gelmatige bezoekers van de afgelopen 
jaren en alle oud-vrijwilligers, nog één 
keer tegen te komen op onze stek in de 
Luistruik.

Ierse sessie 
Weverkeshof
op 13 januari, de tweede zondag van 
de maand, is er weer een Ierse sessie 
in dorpsboerderij Weverkeshof. 
Voor pub songs, ballads en tunes als 
mother’s Cow, my Dog is Happy, 
The maid Behind the Bar, Wild 
asparagus en duizenden andere 
titels.

Iedereen die een muziekinstrument 
bespeelt, kan aanschuiven rond de 
potkachel en meedoen. Op de site 
www.ierssessiefestivalnuenen.nl  
staan twee gratis boekjes met de meest 
gespeelde tunes. Daarnaast is er ook 
een speciaal boek voor de slow sessie. 
Deze wordt iedere derde zaterdag van 
de maand om 15.00 u in dezelfde We-
verkeshof  gehouden.

Zondag 13 januari, vanaf 13.00 uur tot 
uiterlijk 17.00 uur.

Carnavalskrant  
d’n Dwèrsklippel
op zaterdag 12 januari 2013 is 
het zover: De eerste Dwèrsklip-
pel-Day is dan een feit. op die 
dag gaan we er met zijn allen 

voor zorgen dat heel Nuenen de 
Carnavalskrant 2013 vanaf 

15.00 uur aangeboden krijgt!
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ONZE 
STUDIEBOLLEN

ONTDEK HOE
LEUK HET IS OM 
SLIM TE ZIJN!
INFO-AVOND 
VERSTERKT ENGELS
VOOR GROEP 8 EN OUDERS
DINSDAG 15 JANUARI 2013
19.30 tot 20.30 UUR

Lorentz Casimir Lyceum
Celebeslaan 10-20
5641 AG Eindhoven
T 040 - 290 94 20
www.lcl.nl

WEES SLIM
KIES LEUK!

www.rabobank.nl/dommelstreek

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen bereik je meer. Dat is het idee
van coöperatief bankieren.

Gefeliciteerd!
Rabobank Dommelstreek feliciteert alle winnaars van de Postcodeloterij in de wijk met postcode 5672

met hun prijs. Wij wensen u veel geluk.

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

NIEUWE
Full Colour Prijzen Printen

A4 € 1,00
A4 CANVAS € 15,00

(210 x 297 mm)

A3 € 2,00
A3 CANVAS € 30,00

(297 x 420 mm)

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

(420 x 594 mm)

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

(594 x 840 mm)

Als kado een canvas 
print opgespannen 

op een lijst? 

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

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

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