
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag is apotheek Nuenen van 
11.00 tot 13.00 uur en BENU apotheek 
Kernkwartier open van 10.00 tot 12.00 
uur. 
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”BENU Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

Carnavals-
winkel 
Nuenen 
geopend

Win een vrijkaart 
voor de komische 
thriller 8 Vrouwen

John 
van Doren 
groenwitter 
2012

Bijzondere gratis 
Valentijnsactie voor onze lezers
Liefde en vriendschap zijn een van de mooiste dingen in het leven…..
Daarom stelt Rond de Linde je in staat om op 14 februari, op Valentijnsdag, 
aan jouw geliefde te laten zien hoeveel je om hem of haar geeft. Het kan ook 
anoniem om als stille aanbieder je gevoelens te tonen of om je waardering 
te laten zien.
Als je jouw Valentijnsboodschap 
doorgeeft aan  valentijn@ronddelinde.
nl   zorgen wij er voor dat die bood-
schap een speciale plek krijgt in onze 
uitgave van 14 februari. Daarnaast 
wordt bij jouw Valentijn op die dag 
een feestelijk ingepakte bloem be-
zorgd.

Wat moet je er voor doen: Stuur een 
korte Valentijnsboodschap (max. 25 
woorden) naar eerder genoemd  mail-
adres. Daarin moet duidelijk vermeld 
worden de naam en het adres van de 
bedoelde Valentijn. We plaatsen al-
leen de voornaam in de Valentijns-
boodschap in Rond de Linde. In de 
mail moet je aangeven of de naam van 
de inzender vermeld moet worden in 
die boodschap of dat er ondertekend 
moet worden met XXXX.

Enkele aanvullende voorwaarden: 
Slechts 1 aanmelding per persoon.      
Er worden alleen attenties uitgereikt 
op afleveradressen in Nuenen c.a. 
Deelname is niet mogelijk voor com-
merciële instellingen, verenigingen of 

Peter, lieve schat, 
ik schreeuw het van 
de daken. 
ik zet het in de krant.
jij bent de liefste van 
het hele land. 

Ilse

Verspreiding 
carnavals-   
krant D’n Nar
Op donderdag 24 januari aanstaan-
de zal de carnavalskrant D’n Nar 
verspreid worden in Gerwen.

De redactie is er wederom in geslaagd 
een uniek naslagwerk op een carnava-
leske manier te realiseren. De leden 
van CV de Narre-kappen komen deze 
krant vroeg in de avond aanbieden. 
D’n Nar is gratis, echter onze leden 
vragen u graag een vrijwillige bijdrage 
voor de carnavalsvereniging.

Pronkzittings-
kaarten te koop!
In de voorverkoop zijn reeds vele 
plaatsen gereserveerd maar het 
blijkt dat nog niet alle kaarten zijn 
verkocht. Er zijn dus nog enkele 
toegangskaarten voor de Pronkzit-
tingen beschikbaar.

Voor 18 januari zijn nog kaarten voor 
de zaal en het balkon beschikbaar. 
Voor 19 en 25 januari zijn alleen nog 
kaarten voor het balkon beschikbaar. 
De kaarten voor de zaal kosten € 12,00 
per stuk en de kaarten voor het bal-
kon kosten € 10,00 per stuk. U kunt 
kaarten bestellen bij Wim van Ree via 
de mail: w.vanree@onsnet.nu of via 
06 23 93 38 80. Ook kunt u op boven-
genoemde data vanaf 19.30 uur de 
dan nog beschikbare kaarten kopen 
bij de theaterzaal in Het Klooster.

Op zaterdag 26 januari 2013 wordt de 
Jeugdpronkzitting gehouden. De en-
tree is gratis.

Gepromoveerd
Marijke van de Laar uit Gerwen is op 10 januari j.l. gepromoveerd in de 
neuropsychologie. Haar promotieonderzoek is uitgevoerd aan de Univer-
siteit van Amsterdam (UvA). Het proefschrift van Marijke was  ‘Develop-
ment of Behavioral Control’.

Het basisonderwijs volgde Marijke 
destijds op de Basisschool St.Clemens 
in Gerwen en het vervolgonderwijs 
aan het Eckart in Eindhoven.Zij heeft 
onderzoek gedaan naar de werking 
van de hersenen in relatie tot het hou-

Een vrijwilliger in hart en nieren is niet meer

Lau Leenders (82) overleden     
Op woensdag 9 januari jongstleden is Lau Leenders op 83-jarige leeftijd 
overleden. Leenders - die ruim 56 jaar lang gelukkig getrouwd was met zijn 
Anneke en een groot gedeelte van zijn leven woonde aan de Opwettense-
weg 83 - betrok enkele maanden geleden, samen met zijn echtgenote, een 
appartement in de Jo van Dijkhof. Hoewel hij op dat moment al geruime 
tijd ziek was, genoot hij in het prachtige woon-zorgcomplex nog dagelijks 
met volle teugen.
Leenders - in 1930 geboren in Maria-
hout - was niet in staat de boerderij 
van zijn ouders over te nemen, en 
koos vervolgens al snel voor een baan 
in de Noordoostpolder. Het grootste 
gedeelte van zijn werkzame leven 
bracht hij door bij de Metaal Compag-
nie Brabant (M.C.B.), waar hij zich 
door de jaren heen wist op te werken 
tot werkvoorbereider voor vele hon-
derden chauffeurs, die dagelijks op de 
weg zaten voor het bekende regionale 
metaalbedrijf. Zijn toenmalige direc-
teur stimuleerde Leenders toch vooral 
lid te worden van de Ondernemings-
raad van de onderneming, iets wat de 
gedreven medewerker zich geen twee-
maal liet zeggen. Later fungeerde 
Leenders binnen M.C.B. ook nog als 
examinator voor vrachtwagenchauf-
feurs.

Lau Leenders was een van die typische 
vrijwilligers in Nuenen c.a., die maar 
niet stil kon blijven zitten. Zo resul-
teerde zijn gedrevenheid en enthousi-
asme onder andere in een lidmaatschap 
van de lokale politieke groepering 
W70 Nuenen c.a.. Leenders had zit-
ting in diverse interne (advies)com-
missies maar maakte binnen de partij 
voornamelijk furore tijdens meer dan 
twaalf verkiezingscampagnes rondom 
evenzoveel gemeenteraadsverkiezin-
gen. Ook tijdens de campagnewerk-
zaamheden (o.a. posters plakken, 
flyeren, het timmeren van diverse 
houten aanplakborden) in 2010 was 
Leenders - bij weer en wind! - in de 
weer voor 'zijn' W70. In 2006 werd 
Leenders - na meer dan een halve 
eeuw! lidmaatschap van de partij - be-
noemd tot Lid van Verdienste. Leen-
ders woonde honderden 
ledenvergaderingen van W70 bij, 
maar heeft nooit de ambitie gehad zit-
ting te nemen in de gemeenteraad. 
Dat liet hij naar eigen zeggen graag 
aan anderen over. In de afgelopen ja-
ren toonde Leenders veel belangstel-
ling voor met name de jongere leden 
van de partij. Zijn goede adviezen zul-
len gemist worden! Samen met zijn 
onafscheidelijke vriend Toon Smeek-
ens, maakte Leenders ook jarenlang 
deel uit van het bestuur van de Dorps-
werkplaats Nuenen. Vanwege zijn on-
telbare vrijwillige werkzaamheden 
binnen de Nuenense gemeenschap, 
werd Leenders jaren geleden al eens 
koninklijk onderscheiden: hij werd 
benoemd tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau.

den van controle over je eigen gedrag 
bij gezonde kinderen en ouderen. 

Marijke van de Laar promoveerde in 
de Neuropsychologie

In zijn  vrije tijd, legde Leenders graag 
een kaartje met vrienden. Ook genoot 
hij jarenlang van het onderhouden van 
zijn geliefde volkstuin en ontwikkelde 
hij zich als een meer dan verdienstelijk 
amateurschilder. Zonnebloemen ble-
ken bij deze hobby zijn favoriete inspi-
ratiebron.

Lau Leenders is afgelopen maandag - 
na een ingetogen uitvaartdienst in de 
H. Clemenskerk - onder even grote als 
verdiende belangstelling te rusten ge-
legd op de Algemene Begraafplaats 
Oude Landen.
Met het overlijden van Lau Leenders, 
is Nuenen c.a. een groot vrijwilliger - 
maar bovenal een fijn mens - verloren. 
Wij wensen Anneke, Anne-Marie en 
Stefan veel sterkte toe bij het verwer-
ken van dit grote verlies.

Bestuur, fractie 
en leden W70 Nuenen c.a.

Lau Leenders

instellingen. De redactie bepaalt wan-
neer het maximale aantal aanmeldin-
gen is bereikt. 
Dus meld je snel aan op  valentijn@
ronddelinde.nl   want de deelname is 
niet onbeperkt.
Voorbeeld van een
valentijnsbericht:

Thema-avond 
‘Soc ial Media’ 
De gezamenlijke 6 Nuenense Een-
besscholen nodigen u uit voor de 
speciale thema-avond ‘Social Media’ 
in de theaterzaal van de Brede 
School Heuvelrijk te Gerwen op 
donderdag 24 januari van 20.00 uur 
tot 21.30 uur.

Social Media is erg in opkomst. Maar 
wat voor mogelijkheden en gevaren 
biedt het voor de kinderen en voor de 
school? Tijdens de thema-avond biedt 
Lei Seuren, mediaspecialist en politie-
agent (een unieke combinatie), op een 
inspirerende manier informatie uit de 
praktijk over de voordelen en de geva-
ren van Social Media. Het is een abso-
lute eyeopener! Er is gelegenheid voor 
discussie en het uitwisselen van idee-
en en ervaringen.
De thema-avond is bedoeld voor alle 
leerkrachten en alle ouders (of een 
kind nu in groep 1 zit of in groep 8) 
van alle Nuenense Eenbesscholen: 
Crijnsschool, Dassenburcht, Heuvel-
rijk, Nieuwe Linde, Sint Jozef en Wen-
telwiek. Alle kinderen hebben (of 
krijgen zeker) te maken met het inter-
net en Social Media via computer, ta-
blet of mobiele telefoon.



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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VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer    

Regulier N-HZ-2012-0179 Nieuwe Dijk 1 Wijzigen bijgebouw naar    
   accommodatie Bed & Breakfast  

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Collse	Hoeve	Exploitatie	B.V.	zijn	vergunning	en	ontheffingen	

verleend voor het organiseren van een carnavalsprinsenevenement 
op	 zondag	 13	 januari	 jl.	 in	 een	 tent	bij	 hotel/restaurant	 Collse	
Hoeve (verzenddatum 10 januari 2013);

•	 aan	toneelvereniging	“de	Lindespelers”	is	een	ontheffing	verleend	
voor het uitdelen van flyers op 25 en 26 januari 2013 t.b.v de pro-
motie	van	de	voorstelling	“Acht	Vrouwen”		(verzenddatum	11	janu-
ari 2013);

•	 aan	Exploitatiemaatschappij	het	Klooster	B.V.	is	een	vergunning	
verleend voor het plaatsen van diverse containers aan de achter-
zijde	van	het	Klooster	en	aan	het	Kloosterpad	op	verschillende	
tijdstippen in de periode van 14 januari 2013 tot en met 15 febru-
ari 2013 (verzenddatum 11 januari 2013);

•	 aan	Vrienden	van	de	Riefels	is	een	vergunning	verleend	i.v.m.	het	
kindercarnaval op carnavalsmaandag 11 februari 2013 (verzend-
datum 11 februari 2013);

•	 aan	carnavalsvereniging	“de	Wetters”	zijn	vergunning	en	onthef-
fingen	verleend	voor	het	organiseren	van	een	prinsenreceptie	 in	
het	gebouw	M.F.A.	“de	Koppelaar”	Nederwetten	op	zondag	20	
januari 2013 (verzenddatum 11 januari 2013).

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

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

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

PUBLICATIE
KENNISGEVING OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 januari 2013 
een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (WABO) hebben verleend aan:

V.O.F. Sengers, voor het veranderen van een agrarisch bedrijf, gelegen 
aan Nieuwe Dijk 4 te Nuenen.

Naar aanleiding van de bekendmaking van de ontwerpbeschikking 
zijn geen zienswijzen binnengekomen.Deze zienswijzen hebben niet 
geleid tot het wijzigen van de beschikking. 

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 
18 januari 2013 tot 1 maart 2013 in het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn elke werkdag van 8.30 
uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur. 
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor 
een telefonisch afspraak maken. 

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht bestaat voor belang-
hebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van het besluit in weekblad Rond de Linde, een beroep-
schrift in te dienen bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector be-
stuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit 
treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de gestelde 
beroepstermijn.	Ook	kan	de	Voorzieningenrechter	van	de	Rechtbank	
worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Opmerking 
verdient dat geen beroep meer kan worden ingesteld door een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het 
kader van de eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen ziens-
wijze naar voren heeft gebracht.

Een	beschikking	wordt	de	dag	na	afloop	van	de	beroepstermijn	onher-
roepelijk, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld. Bij het indienen 
van een beroepschrift door een belanghebbende kan men bovendien 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter bij 
de rechtbank te ’s-Hertogenbosch,sector bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. De indiener van een beroep en/of een ver-
zoek	om	een	voorlopige	voorziening	is	griffiegeld	verschuldigd.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

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

KLEDINGINZAMELING
In week 5 op donderdag 31 januari zal Stichting Humana huis aan 
huis	kleding	en	textiel	inzamelen.	Vanaf	week	4	worden	daarvoor	spe-
ciale zakken geleverd.

VERKEER
Aankondiging militaire oefening
De	Koninklijke	Landmacht	houdt	in	de	periode	van	21	tot	en	met	25	
januari 2013 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Ook worden er verkenningen 
te voet uitgevoerd. Beide activiteiten vinden plaats op openbare wegen 
en buiten de bebouwde kom.  Aan de oefening nemen 20 personen 
deel,	3	pantserwielvoertuigen	en	1	militair	wielvoertuig.	Er	wordt	geen	
gebruik gemaakt van oefenmunitie.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 20 januari 2013 aangewezen als 
koopzondag voor de bedrijven uit gebied III. Dit wil zeggen de vol-
gende ondernemingen:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Alle bedrijven uit gebied III mogen op deze dag geopend zijn.

AFVAL VUURWERK
Nuenenaren ruimen vuurwerkafval op! 
Op 2 januari was de dag dat u het vuurwerkafval gratis en veilig in kon 
leveren op drie plaatsen in Nuenen. De rest van de week kon u uw zak 
met vuurwerkafval ook nog inleveren bij de milieustraat. Het was weer 
een succes!. De container die er stond raakte vol, een mooi resultaat, 
schonere straten en natuurlijk een veilig begin van 2013. De bezoekers 
waren	erg	enthousiast	over	dit	initiatief.	Er	werden	volop	briefjes	in-
gevuld waarmee de Nuenenaren kans maakten op een prijs. 

De winnaar is…
De winnaar is bekend. Wethouder Pero trok uit de stapel de win-
nende bon van de familie Schepers uit de van Ruusbroecstraat. Zij 
namen de moeite het afval op te ruimen en in te leveren. Zij ontvingen 
een	tegoedbon	voor	een	gezins-abonnement	van	Dierenrijk	Europa	en	
wij wensen hen hiermee veel plezier.

Samen doen we meer
Wij bedanken u voor het inzamelen van het vuurwerkafval! De vuur-
werkinzamelactie was een van de onderdelen van de ‘Samen doen we 
meer’-campagne van de gemeente Nuenen om samen met u te werken 
aan	een	fijne	omgeving.	De	gemeente	kan	dit	niet	alleen,	daarom	vra-
gen wij u om ons hierbij te helpen. Het vuurwerkafval inzamelen is 
daar een goed voorbeeld van!  Dit soort initiatieven krijgen in 2013 
zeker een vervolg. 

AFVAL AANBIEDEN TIJDENS VORST
Tijdens de vorstperiode kan het voorkomen dat het afval in uw con-
tainer vastvriest.
Als u uw container bij vorst aanbiedt loopt u de kans dat er niets of 
nauwelijks iets uitvalt, terwijl uw container wel geregistreerd wordt 
en u hier dus het volledige tarief voor betaalt. U bent er zelf verant-
woordelijk voor dat de container volledig wordt leeggemaakt. Indien 
dit niet het geval is wordt er niet nagereden door onze afvalinzamelaar. 
Om ook bij vorst uw container te kunnen legen, willen wij u graag de 
volgende adviezen geven:
•	 Leg	een	paar	proppen	krantenpapier	op	de	bodem	van	de	contai-

ner.
•	 Gebruik	geen	papieren	vuilniszakken
•	 Zet	de	containers	één	nacht	 voor	de	ophaaldag	ergens	binnen,	

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

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

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

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

los met schop
•	 Zet uw container om 7.30 uur aan de weg. In de winterperiode 

worden minder GFT-containers aangeboden. Daardoor is de in-
zamelaar misschien eerder dan uw denkt bij u in de straat.

AANDACHTSPUNTEN   
OPSPORINGSAMBTENAREN 
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	4	en	5	extra	toe	op	het	thema	par-
keren. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Over parkeren zijn een aantal regels vastgelegd in het Reglement ver-
keersregels	en	verkeerstekens	1990	(RVV).	Parkeren	mag	alleen:	op	de	
weg (en de daarbij behorende zijkanten) voor zover geen parkeerverbod 
van kracht is; bij aanwezigheid van parkeervakken alleen in deze par-
keervakken, niet daarbuiten; op de weg wanneer deze niet binnen een 
gebiedsgericht parkeerverbod valt . Deze zones kunt u herkennen aan 
de verkeersborden. 

Parkeren is niet toegestaan op het trottoir; in plantsoenen, op grasvel-
den of andere groenvoorzieningen, op een gehandicaptenparkeerplaats 
zonder geldige gehandicaptenparkeerkaart. Wist u dat voor het gehele 
centrum	een	parkeerverbodzone	geldt?	En	de	boete	voor	het	parkeren	
op een gehandicaptenparkeerplaats zonder kaart in 2013 verhoogd is 
naar € 360,-?

De wettelijke regels zijn terug te vinden in de artikelen 5, 24, 25 en 26 
van	het	RVV.	De	BOA’s	zijn	bevoegd	om	overtredingen	van	de	genoem-
de	regelgeving	over	parkeren	en	fietsen	te	bekeuren.	Als	u	vragen	heeft	
over	dit	artikel	dan	vragen	stellen	via	het	nummer	2	631	631.	Voor	mel-
dingen kunt u contact opnemen met het meldpunt van de gemeente 
Nuenen: 2 631 699.

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 07/01/2013 N-HZ-2013-0003 Lieshoutseweg 31 Herbouwen woning 

Regulier 11/01/2013 N-HZ-2013-0004 Steenbroeken 10 Tijdelijk bewonen  
    bijgebouw  

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.

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
BUITEN BEHANDELING

Soort Datum buiten Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  behandeling  Nummer    

Regulier 11/01/2013 N-HZ-2012-0161 Moorven 4 Registreren woning 
 

INGETROKKEN AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

Regulier 31/12/2012 N-HZ-2012-0183 Parkstraat 13A Uitbreiden bijbehorend  
    bouwwerk  

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:	Dinercafe	Zinn	voor	het	plaatsen	van	een	tent	aan	de	

achterzijde van de horeca-inrichting aan Park 61 i.v.m. divers car-
navalsactiviteiten op 27 januari 2013 en in de periode van 8 tot 
en met 12 februari 2013.

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) in het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.



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: 18 & 19 JaN.: 
erwtensoepgroenten, 1/2 kilo  .. 1,49
Bleekselderij, per struik .............. 0,99
champignons, per bakje  ............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 21 JaNuari:

Zuurkool, panklaar, hele kilo  ........ 0,99
DiNSDag 22 JaNuari:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo  ... 0,69
WOeNSDag 23 JaNuari:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DONDerDag 24 JaNuari:

chinesekool, panklaar, 1/2 kilo  ... 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 18 t/m 24 JaN.:

citroenen, 6 stuks  ........................ 1,49
Jonagold, 2 kilo  ............................ 1,99
Wittekool-knoflooksalade, 250 gram 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Voor service en 
kwaliteit!!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

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

Aanbiedingen KERSVERS

Runder Entrecôte
+ GRATIS Kruidenboter
100 gram .................................1,95
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Leverkaas, samen ....2,10
“Bergspitz”
100 gram ......................................1,40
Lasagne
500 gram ......................................4,95 
4 Kalfs Hamburgers
voor .................................................4,50
Kalfsschotel
100 gram ......................................1,75 

Bijna al onze broodjes 
gaan warm de deur uit!!!

kOOPJe

SPecial

www.ronddelinde.nl 

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Actie geldig van 18 t/m 24 januari:

Kleine
Roombotercake

Van € 2,95. Voor € 2,55
Bij 2 meergranen-
broden, 3 meusli-
bollen. Voor € 1,00

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

Rond de Linde nu compleet digitaal, 
iedere donderdag nieuw op

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

10 jaar
Slijterij Van Lieshout:

10% korting
op alle 

whisky’s*!
Januari feestmaand!

Iedere week een 
nieuwe actie.

*M.u.v. lopende acties.
Acties geldig van 17 t/m 24 januariBANDENPLEIN.NL 

De specialist 
bij u in de buurt.

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

De Huufkes 69c
5674 TL Nuenen
Tel.: 040 290 66 58
E-mail: info@bandenplein.nl
www.bandenplein.nl Like ons op Facebook en win een set winterbanden

Nieuw
in 

Nuenen
Bandenplein.nl

Actie
 Alle 

banden 
tegen 

inkoopprijs
*Tegen inlevering 

van deze 
advertentie

GARANTIEBEDRIJF

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

tel. 040-2831774

voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen



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

- almere 

- amsterdam 

- arnhem 

- breda 

- capelle a/d ijssel 

- eindhoven 

- enschede 

- gorinchem 

- helmond 

- leiderdorp 

- nieuwegein 

Vloer Het Zelf eindHoVen: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
industrieterrein de Kade, 
tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, 
vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, 
za. 9.00 - 17.00 uur.

Gratis parkeren. 

www.vloerhetzelf.nl
Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

voordeliger dan internet, 
prima legservice

meer dan 200 bekende merken op voorraad, tegen bodemprijzen. 
Kom eens langs en laat u verrassen door ons ruime assortiment 

laminaat, pvc en houten vloeren.

Laminaat 
LamEL

HOUtEn-
VLOEREn

- 70 %
- 20 %

-  40 % - 50 %

- 60 %

Opruiming

Beauty instituut de Collse Hoeve
Collse Hoefdijk 24 Nuenen • Tel: 040 - 283 88 08 / 06 - 23 39 93 45 • www.beautyinstituutdecollsehoeve.nl

Beauty instituut de Collse Hoeve

Even tijd voor jezelf..........
Ervaar een heerlijke Wellness behandeling in het sfeervolle Beauty Instituut van de 
Collse Hoeve. 90 minuten genieten van een beauty-treatment waar de aandacht 
uitgaat naar massage & luxe verzorging van uw huid.

Speciaal voor u deze luxe behandeling van € 69,00
voor slechts € 49,00!

Er worden max. 25 behandelingen ingepland voor deze unieke prijs en daarbij ontvangt u 

een waardecheque van t.w.v. € 30,00! Voor een intensieve huidverbeterende NANNIC prof. 

NBE 500 behandeling op het waterbed! Bekend van het beauty programma op RTL4.
Ontvangt een waardecheque

 t.w.v. € 30,-

BEL NU!
voor een vrijblijvend

advies gesprek.

Bogardeind 155   GELDROP   T:040-2802006
www.bodymince.nl        info@bodymince.nl

voor elke kilo die u afvaltontvangt u € 10,00 *

 Bodymince pakt uit! 
Uniek aanbod, een extra steuntje in uw rug.

Reken af met uw overtollige kilo’s! 
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Een unieke combinatie van het B-on-Balance eiwitdieet, de endermologie-behandelingen 
en de persoonlijke en intensieve coaching staan garant voor succesvol afvallen.

Voel je fit en energiek, ook tijdens je dieet, geen hongergevoel. 

Be
rk

en
bo

s 6
, 5

67
2 A

K 
Nu

en
en

 •
 T 

04
0-

28
3 

12
00

 •
 F 

04
0-

28
3 

60
55

 •
 E 

dr
ij.m

es
@

iae
.nl

 •
 W

 w
ww

.dr
uk

ke
rij

me
ss

er
sc

hm
idt

.nl

(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 

 oneMen4
 Wemove

oneMen
can make a difference

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

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

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

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, 
Josine Janssen, 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"

Vrijdag 25 januari 2013
19.30 uur

SP Thema-avond
Dorpswerkplaats

www.nuenen.sp.nl

Zondag 20 januari 2013
15.30 uur

Sunny Blues: Jeremy and the Groove 
Breakers, Dinercafe Zinn.

www.dinercafezinn.nl

Vrijdag 18 januari 2013
20.00-02.00 uur

Pronkzitting CV De Dwersklippels
Het Klooster

www.dwersklippels.nl

Elke maandag 
19.30 uur

Kienen in Gerwen
D’n Heuvel, Gerwen

Donderdag 17 januari 2013, 
09.30 uur. Computercafé Videobewerking 

met Adobe Première 
Bibliotheek Dommeldal (zij-ingang)

www.bibliotheekdommeldal.nl

Vrijdag 25 januari 2013
19.30 uur

Thema-avond Sociale Woningbouw
De Dorpswerkplaats

www.bibliotheekdommeldal.nl

Woensdag 23 januari 2013, 15.00 uur
Ondertekening BoekStart in de 

kinderopvang. 
Kids Society, 

locatie Heikampen aan de Brabantring

Zondag 20 januari
14.30 uur

Kindervoorstelling “liefde voor drie sinaas-
appels” het dorpshuis te Lieshout
www.vierbinden.nl/onstejater.nl 

Zondag 27 januari 2013
 Jumping Nuenen door Ponyclub Prins 
Willem Alexander. Ruitersportcentrum 

Meulendijks in Geldrop/Heeze
www.concours.nl

Zaterdag 26 januari 2013
14.00-17.00 uur

Jeugdpronkzitting CV De Dwersklippels
 www.dwersklippels.nl

Woensdag 23 januari 2013
09.30-10.30 uur

peutervoorleesontbijt, bibliotheek, 
Vincent v Goghplein 97, Nuenen
www.bibliotheekdommeldal.nl

Donderdag 19.40 uur
Lezing Piet van Hees ‘Lust, spot en 
zinnelijk genot in de Middeleeuwen’

Bibliotheek Dommeldal 
www.heemkundekringnuenen.nl

Zondag 27 januari 2013
20.30 uur

Liederentafel
Café Schafrath

www.schafrath.nl

Vrijdag 25 januari 2013
20.00-02.00 uur

Pronkzitting CV De Dwersklippels
Het Klooster

www.bibliotheekdommeldal.nl

Donderdag 24 januari 2013
09.30 uur

computercafé Android tablets en smart-
phones. Bibliotheek Dommeldal (zij-ingang)

www.bibliotheekdommeldal.nl/

Zondag 20 januari 2013
14.00 uur

Prinsenreceptie CV De Wetters
MFA gebouw in Nederwetten.

www.dewetters.nl

Elke zondag
09.00 uur 

Wandelen met WSV
parkeerplaats vijver gemeentehuis

www.wsvnuenen.dse.nl

Zondag 27 januari 2013
10.00-15.00 uur

Jaarlijkse Boekenmarkt Drumfanfare Jong 
Leven. D’n Heuvel, Gerwen

www.drumfanfarejongleven.nl

Zaterdag 26 januari 2013
20.00-02.00 uur

Pronkzitting CV De Dwersklippels
Het Klooster

www.dwersklippels.nl

Dinsdag 22 januari 2013, 20.00 uur
Lezing over levenstestament, 
Notaris Fokkema. Bibliotheek, 

Vincent v Goghplein 97, Nuenen
www.bibliotheekdommeldal.nl

Zaterdag 19 januari 2013
20.00-02.00 uur

Pronkzitting CV De Dwersklippels
Het Klooster

www.dwersklippels.nl

Elke maandag
13.30 uur

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

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

23 jan t/m 2 feb
Nationale Voorleesdagen 

bibliotheek, 
Vincent v Goghplein 97, Nuenen
www.bibliotheekdommeldal.nl

Zaterdag 26 januari 2013
20.30 uur

Nieuwjaarsconcert New Orleans Dixie 
Skaters. Café Schafrath

www.schafrath.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 19 januari 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, abdijliturgie, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 20 januari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, Gregoriaans koor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 19 januari 18.30 uur geen in-
tentie.
Zondag 20 januari 11.00 uur: Wim van 
Eijk; Jan Matthijsse; Sjef van Nunen; 
Bertus Raaijmakers; Harry Vrijhoe-
ven;  Overleden ouders Jan en Miet 
Dijstelbloem-Knoops; Truus en Her-
man Campman-Heuijerjans; Lucas 
Raaijmakers (vanwege sterfdag), Frans 
Teunissen.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Lars Bloot, 
Gasthuizen 5. Wij wensen de familie 
van harte proficiat en veel geluk.
In onze parochie zijn overleden An-
toon van den Berg, Lange Akker 96, 
Lau Leenders, Jo van Dijkhof 93, en 
Martina van Heugten-Swinkels, Marij-
kestraat 10. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 20 januari is de zondag van 
het gebed om de Eenheid. In deze oe-
cumenische dienst gaat voor ds. C. 
Crouwel en pastores van de pastorale 
eenheid H. Kruis. De dienst begint om 
10.30 uur. Er is kindernevendienst 
voor kinderen van de basisschool en 
voor jongeren een viering in De Zaak. 
De collecte zal worden gehouden voor 
Vluchtelingen in de Knel. 
In het Open Huis bent u elke don-
derdagmorgen welkom van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. U kunt gewoon binnen-
lopen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 20 januari 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor, voorgang-
er pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Henk Schenkels; Jan Teunisse en fami-
lie; Theo van den Biggelaar; Martina 
van Heugten-Swinkels.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden: Theo 
van den Biggelaar en Martina Van 
Heugten-Swinkels. Wij wensen fami-
lie en vrienden troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

Driekoningen in Nederwetten
Op 5 januari jl. hebben de kinderen 
van Nederwetten tijdens de mis van 
18.30 uur Driekoningen gezongen. Tij-
dens en ná de mis hebben zij gecollect-
eerd voor Zuster Bonnie en Pater 
Joosten. Zij hebben € 40,60 opgehaald. 
Mede namens Zuster Bonnie en Pater 
Joosten bedanken wij de kinderen voor 
hun actie en onze parochianen voor 
hun giften. We hopen dat jullie vol-
gend jaar weer allemaal meedoen. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 20 januari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, voorganger pastor F. 
Groot.

Misintenties
Piet de Louw; Peter Verkuilen; Cisca 
Geven-v.d. Heuvel; Maria Vroen-
hoven-Sanders; Overleden fami-
lieleden Raaijmakers.

Mededeling
Afgelopen week is de actie Kerkbalans 
2013 van start gegaan. Deze landelijke 
actie is voor uw eigen parochie. Uw bi-
jdrage is broodnodig om alle uitgaven 
te kunnen bekostigen. U ontvangt  
daarvoor weer een acceptgirokaart in 
de brievenbus. Alvast heel hartelijke 
dank voor uw kerkbijdrage.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 17 januari: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis. 
Vrijdag 18 januari: 07.15 uur Heilige 
Mis. Begin van de internationale bid-
week voor de eenheid van de christenen. 
Zaterdag 19 januari: 08.30 uur Heilige 
Mis. 
Zondag 20 januari: 2e zondag na 
Driekoningen, 10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 21 januari: Heilige Mis 
wordt nader aangekondigd. 
Dinsdag 22 januari: 18.30 uur Heilige 
Mis, 19.30 uur geloofsverdieping. 
Woensdag 23 januari: 07.15 uur Hei-
lige Mis.

Oecumenische 
viering
Zondag 20 januari, aan het begin 
van de week van gebed voor de een-
heid, is er een oecumenische dienst 
in kerkelijk centrum de Regenboog. 
De week van de eenheid heeft als 
landelijk thema “Wandelen met 
God’.

Het thema nodigt uit om de eigen le-
vensweg in te vullen als een pelgrima-
ge. Een wandeling heeft daarbij iets 
onbevangens. Je stelt je open voor wat 
je omgeving je aanreikt. Er zijn echter 
ook momenten dat de wandeling over-
gaat in een tocht. In een gerichte route 
die je kiest, vooral op de momenten 
dat er ervaringen zijn die raken aan 
gerechtigheid en vrede; momenten 
waarop spiritualiteit en engagement 
mogen samenvloeien.

Het thema is dit jaar aangereikt door 
christenen in India. Ruim 300 miljoen 
mensen daar leven aan de onderkant 
van de samenleving. Het zijn de Da-
lits, de ongenaakbaren, de mensen 
zonder rechten. Velen van hen bele-
ven het christelijk geloof als bevrij-
dend. In Christus is immers geen on-
derscheid tussen slaaf en vrije, een 
ieder staat gelijk voor God.

Deze viering waarin u allen van harte 
welkom bent, begint om 10.30 uur. Er 
is kindernevendienst.

De Lindespelers

Win een vrijkaart voor de 
komische thriller 8 Vrouwen
Op 1 en 2 februari spelen De Lindespelers de komische thriller “8 Vrouwen”.
De spelers nemen u mee naar de jaren 
vijftig. Het is een strenge winter op het 
platteland van Limburg. En de familie 
maakt zich op om samen de kerstda-
gen door te brengen. Dan blijkt dat de 
heer des huizes is vermoord! Er zijn 
ook andere rare dingen aan de hand. 
Zo blijkt de telefoon het niet te doen, 
is de auto kapot en kan de familie niet 
uit hun huis.
Dan komt ook nog een onverwachte 
bezoeker, die er mede voor zorgt dat 
het een dag wordt vol opzienbarende 
onthullingen en hilarische verwikke-
lingen. Stapje voor stapje wordt de 
moord ontrafeld. Alle vrouwen heb-
ben een motief en elk heeft haar eigen 
geheim. Eén van hen moet de moord 
op haar geweten hebben. Uit passie, 
jaloezie of geldgebrek? Wie vertelt de 
waarheid? 
Regie: Dick Boonman
Spelers: Karien Slegers, Hanneke 
Wernsen-Bogers, Pauline Jansen, Ani-
que Crooijmans, Evelyn Nieuwenhuis, 

Astrid van den Akker, Marlène van 
Kuyk, Gerrie Geijsen

Vrijkaarten
U maakt kans op een vrijkaart als u naar 
de facebookpagina van De Lindespelers 
gaat en “vind ik leuk/ like” aanklikt. El-
ke 8e “vind ik leuk/ like” wint één vrij-
kaart. Deze actie gaat in op 17 januari 
en duurt tot en met 27 januari. Prijs-
winnaars worden op de hoogte ge-
bracht via facebook. Leden zijn uitge-
sloten om mee te doen aan deze actie.

Sunny Blues: 
Jeremy and the 
Groove Breakers
 
Op zondag 20 januari organiseert Sun-
ny Blues Nuenen weer een blues avond, 
onder het motto ZINN in Blues. Dit-
maal geven Jeremy and the Groove 
Breakers een optreden. Jeremy, 19 jaar 
oud en op gitaar, drummer Ad Rozen 
en bassist Rico Hagemeijer spelen alles 
van Texas blues tot Westcoast en Swing 
blues. Jeremy and the Groove Breakers. 
Zondag 20 januari, Dinercafé Zinn aan 
het Park in Nuenen. Aanvang 15.30 
uur, toegang gratis.



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dienSten en inFORMAtie 17-10-2012

LINDEBLAADJES

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

WIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAg

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12
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

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.

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

www.twitter.com/deronddelinde

Laatste
Nieuws? M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

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

MEgAvLooIENMARkt 
20 jan. Eindhoven. Tennis-
hal Ehv. noord. Vijfkamplaan 
10. 120 kramen bomvol! 
9-16 uur. 06-20299824.

Te koop: Riante BouW-
kAvEL 2100 m2. Aan 
rand van het bos in Lies-
hout. Bouw uw droomhuis 
in een rustieke omgeving. 
Tel: 06 - 14 81 29 16.

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

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, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.  

gEZocHt: Betrouwbare 
en ervaren hulp in de huis-
houding in Nederwetten 
voor twee adressen (bu-
ren). Aantal uren: per week 
3-4 uur of 7 uur per 2 we-
ken. Vereiste: Dierenvriend. 
T: 06-45254022.

AANgEBoDEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06-
85158634.

AANgEBoDEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06-
86123159.

LASt vAN ovERBE-
HARINg? Permanent ont-
haren mbv. IPL (flitslicht), 
Elektrisch ontharen, nu be-
ginnen volgende zomer niet 
meer scheren! Vergoeding 
door ziektekostenverzeke-
raar mogelijk.   Ook voor 
mannen!   INStItuut 
ZILvERScHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.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, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

ScHILDERLESSEN.  
Onder vakkundige begelei-
ding van bekende docenten 
wordt er al jarenlang les ge-
geven in diverse disciplines 
en op verschillende dagen/
avonden. Interesse of aan-
melden: tel. 06 - 30 07 80 
46 of info@brabant-art.
nl Atelier & galerie Den 
Dries - Nuenen.

geef je huid een oppep-
per!  met een   Microder-
mabrasie, Fruitzuur of    Der-
maroller behandeling! Mooie 
resultaten voor     huidverjon-
ging,  structuurverbetering, 
acne, littekens. Vergoeding 
ziektekostenverzekeraars 
mogelijk. INStItuut ZIL-
vERScHooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl.

88 ! gEfELIcItEERD 
oMA AMELIE 88 ! veel 
gezondheid toegewenst! 
groetjes en tot morgen, 
EvA - fRANk - tHoMAS 
- MARIANNE.

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

Zaterdag 26 Januari 
open dag Instituut Zil-
verschoon. 13.00-17.00 
uur. Demo’s Permanent ma-
ke-up, Flitslamp ontharen. 
Huidverzorgingsadviezen. 
Tevens is onze Cosmetisch 
arts aanwezig, vrijblijvend 
consulten. INStItuut 
ZILvERScHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

Stijl
dansen-Salsa-Rock ‘n Roll

Vraag naar onze folder voor andere dagen en plaatsen

www.dansschoolhellendoorn.nl

OPen dag
ZOndag

27 januari
19.00 uur
SOmeren
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BALLROOM
 • LATIN • SALSA • ROCK & ROLL • TROUW

CURSUS • SENIORENDANS 

• KINDERDANS 6-11 • JEUGD • PAREN • ALLEENSTAANDEN •

Elke zaterdagavond 
vanaf 20.30 uur 

DANSAVOND
(ook voor niet-leden)

DaNSleS

START
NIEUWE LESSEN

Al meer dan 
68 jaar uw adres voor 

dansen en gezelligheid!
Boerenkamplaan 43, Someren

Mierlo-Hout, 
Zaal de Geseldonk
Aanvang Woensdag 30 jan.
19.00 uur: Jeugd Beginners
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners
22.00 uur: Paren Gevorderden

Valkenswaard, Zaal Maenen
Aanvang woensdag 6 febr.
18.30 uur: Jeugd Beginners
19.30 uur: Paren Vergevorderden
20.30 uur: Paren / Alleengaanden  
 Beginners
20.30 uur: Salsa Beginners (Zaal 2)
21.30 uur: Paren Gevorderden

Nuenen, Café René
Aanvang Maandag 28 jan.
19.00 uur: Jeugd Beginners
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners
22.00 uur: Swing Rock ‘n Roll

Mierlo,  Zaal ’t Tapperijke
Aanvang Zondag 3 febr.
19.00 uur: Jeugd Beginners
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners
22.00 uur: Paren Gevorderden

Studiebegeleiding
Regulier en speciaal 

onderwijs. 
Ook leerlingen met 

AdHd/Add/nld 
Autisme etc. en/of 

leerstoornis.
Huiswerk / Bijles /

Plannen / Coaching.
MbO/HbO bijles 

rekenen en taal nt2
Citotoets. Examentrai-
ning. Theorie autorijles 

en bromfiets.

geRARd MeuRS
Breugel

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

Nuenen   |   Parkhof 5   |   Tel 040 283 10 23   |   www.moosdijk.com

 OPRUIMING 
veel mooie boeken voor de helft 

van de prijs
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Uit d’n hoek…

C1000 Ton Grimberg sponsort 
Nuenense verenigingen en 
stichtingen met ruim 30.000 euro
Veertig weken lang stond boodschappen doen bij C1000 Ton Grimberg in 
het teken van het Sponsorfonds. Gekleurde kassabonnen die klanten in een 
ton konden doen bij de kassa’s. Die tonnen waren van 69 Nuenense vereni-
gingen, clubs en stichtingen die het zonder of met steeds minder subsidie 
moeten stellen. Zij mochten ieder vier weken lang hun ton in de winkel 
presenteren met als doel zo veel mogelijk kassabonnen - en dus sponsorgeld 
- te verdienen. Voor elke 250 euro aan boodschappen kregen zij 2,50 euro in 
de verenigingskas gestort. In totaal leverde dat 30.174,61 euro op. Afgelo-
pen vrijdag werden de cheques van de tiende en laatste spaarperiode uitge-
reikt.
Ondernemer Roland Grimberg blikt 
terug: “Het doel van de actie was twee-
ledig. We vinden dat we als werkgever 
met meer dan 100 werknemers iets te-
rug moeten doen voor onze Nuenense 
samenleving en daar past deze actie 
perfect in. Daarnaast hebben we er na-
tuurlijk commercieel belang bij als we 
hierdoor klanten aan ons kunnen bin-
den. De actie is gedurende de looptijd 
gegroeid in bekendheid en opbreng-
sten. Voor veel mensen was het iets to-
taal nieuws, maar er zijn ook klanten 
en mensen bij verenigingen die zich 
soortgelijke acties uit mijn vaders 
Edah-tijd nog kunnen herinneren. Als 
je het met die tijd vergelijkt, zie je dat 
verenigingen en clubs met leden nu 
minder geld binnenhalen dan ideële 
doelen of stichtingen zonder leden. 
Het sneeuwbaleffect dat we verwacht 
hadden, waarbij leden actief bonnen 
verzamelen en mensen in hun omge-
ving daarvoor ook mobiliseren, bleef 
uit. Het lijkt erop dat de verenigingen 
het vooral moeten hebben van een re-
latief kleine, vaste kern van vrijwilli-
gers die de ruggengraat ervan vormen. 
We zagen bij het uitreiken van de che-
ques regelmatig dezelfde gezichten 
van mensen die zich voor meerdere 
clubs inzetten. We hebben veel res-
pect voor deze mensen, die bijna alle-
maal aangaven dat zij hopen dat vroeg 
of laat een volgende generatie het 
stokje van ze overneemt. En dat is ook 
nodig om het zo rijke Nuenense ver-
enigingsleven in stand te houden!” 

In beeld gebracht door de LON
Momenten die Roland van de sponso-

Trendy

Van de week was ik aan het winkelen in Winkelcentrum Woensel (Woensel XL te-
genwoordig). Kleding kopen is niet mijn hobby. Buiten bij een kledingzaak stond 
een spijkerbroek op van die poppenbenen. De broek had grove, gekleurde stik-
sels. Op het bijbehorende bord stond geschreven ‘Trend voor 2013!’.
 Daar snap ik dus niks van. Hoe weten ze dat het een trend gaat worden? 
Wie bepaalt dat? Een trend ontstaat toch juist vanzelf? Waarschijnlijk zit de mo-
dewereld erachter. Maar die staat helemaal los van de werkelijkheid.
Het is niet moeilijk om modieus en trendy te zijn. De hippe kledingzaken verko-
pen automatisch de laatste mode en op tv zie je/kun je zien hoe het moet. Ster-
ker, het is juist een probleem om iets te vinden wat niet aan de laatste trends vol-
doet. Vaak beginnen ‘trend’ en mode juist in de subculturen en wordt het daarna 
in afgezwakte vorm populair.
 Ik wil niet hip zijn. Ik probeer merk en trendloos door het leven te gaan.

Edwin Coolen

BOA Bericht
iPads en 
smartphones
In november 2012 organiseerde BOA 
(Bewoners Omwonenden Andries) 
samen met SeniorWeb een geslaagde 
bijeenkomst over computers, lap-
tops, iPads, iPhone, smartphone, enz., 
enz. De bijeenkomst was zodanig inte-
ressant dat besloten is tot een vervolg. 
In deze bijeenkomst zal de nadruk ko-
men te liggen op aanschaf en gebruik 
van iPads en/of tablets.
Belangstellenden worden van harte 
uitgenodigd op dinsdag 29 januari,  
aanvang 20.00 uur in Brede school de 
Dassenburcht, Jacob Catsstraat 3. 
Toegang: gratis incl. koffie. Inlichtin-
gen bij: SeniorWeb Nuenen of bij 
Toon de Rooij (tel. 2832115); www.
boa-nuenen.nl

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

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

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

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

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

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

Verstuurd vanaf mijn iPad

De Jan, de Maarten, 
de Linda, de Frits en nu de Hans 
Door Elwien Bibbe

Ruim drie weken weg betekent ruim drie weken post. En dat is deze keer 
extra leuk vanwege de vele kerstkaarten. Ik heb er veel verstuurd en ook veel 
teruggekregen, want zo werkt dat. In de stapel kranten op tafel met maar 
liefst 23 ED' s, 23 VK's, en een giga hoeveelheid folders ontdek ik een tijd-
schrift met groene vingers erop, dus laat ik de wetenschapsbijlagen nog 
even liggen, en haal het folietje eraf, maar tot mijn verbazing heeft het met 
de tuin niet veel van doen: het is een glossy: het is “DeHans”.
Hans Rutten 30 jaar huisarts in Nue-
nen en ik wist van niks! Nou ja niks. 
Wel dat ie pas opa is geworden van 
Just. Het is een flink nummer. 30 jaar 
is ook een hele tijd!

Maar ik sta er niet in! Ik behoor dan 
ook niet tot de eerste patiënten, en 
ook niet tot de oudste, ik denk dat ik 
bij de tweede 1000 hoor. En toevallig 
weet ik ook nog precies op welke dag 
ik de praktijk binnenliep. Dat was op 9 
juni 1988. Nog niet zo lang uit het stu-
dentenleven, en nog niet zo lang in 
Nuenen, en naarstig op zoek naar een 
arts, want studenten zoeken pas een 
huisarts als je die nodig hebt!  Ik kon 

toen kiezen uit twee, het was gewoon 
kruis of munt en toen werd het dus 
Rutten. Eigenlijk kwam ik die dag niet 
voor mezelf, maar bracht ik mijn part-
ner. Al wat langer uit het studentenle-
ven, maar dus ook nog steeds zonder 
arts. Het was een ultrakort consult en 
een dito kennismaking, want we kon-
den meteen door naar de EHBO. Een 
half jaar later kwam ik voor mijzelf. Ik 
was zwanger.  Binnenkort vieren wij, 
inmiddels gepensioneerd (wat klinkt 
dat lekker oud), dus ons eigen jubile-
um: 25 jaar als patiënt van.
Op de tafel, tussen al dat papier, ligt 
ook onze prijs in de postcodeloterij: de 
nieuwe agenda voor 2013.

Richarda Silvis ontving   
alsnog onderscheiding
Omdat ze tijdens de bekendmaking van de Vrijwilligersprijs 2012, tijdens 
de onlangs gehouden Nieuwjaarsrecptie afwezig was, werd de bijhorende 
prijs afgelopen week uitgereikt.

Wethouder Paul de Witte bezocht het Huiskamerproject aan het Goudvinkhof 
om de prijs uit te reiken aan Mevr. Silvis temidden van haar collega’s en bezoe-
kers van het Huiskamerproject. De wethouder onderstreepte nog eens de rol van 
de vrijwilligers en besefte dat zonder hen heel Nederland zou stilstaan.
Mevrouw Silvis memoreerde dat zoveel actieve vrijwilligers bij haar een gewel-
dige motivatie losmaakte, waardoor zij haar werk kon doen.

ractie bij zullen blijven, zijn de spon-
tane optredens van onder meer het 
Nuenens Mannenkoor, De Lindespe-
lers, Vissersvrouwenkoor De Walno-
ten, De Oldtimers, Showkorps O&V 
en het Iers Sessie Festival. Gedurende 
de actie bracht de Lokale Omroep   
Nuenen 66 van de 69 deelnemers - 
verenigingen met in totaal bijna 
14.000 leden en vele stichtingen zon-
der leden - in beeld. Roland: “We zijn 
de LON zeer dankbaar voor de vele 
uren die zij hierin heeft gestoken en 
hopen dat de deelnemers en kijkers 
veel plezier aan de reportages hebben 
beleefd”. Naast de LON bedanken Rol-
and en Ton ook alle deelnemende ver-
enigingen. “We zijn ervan overtuigd 
dat het geld goed besteed wordt”, al-
dus Roland.

Mevrouw Silvis ontvangt de sculptuur van de bronzen lelie.

LEVgroep
De kunst van het 
nee zeggen
Als mantelzorger kun je in de pro-
blemen komen, als je geen 'nee' 
durft te zeggen. Het Steunpunt 
Mantelzorg verzorgt een themabij-
eenkomst over dit onderwerp onder 
het motto: de kunst van het 'nee' 
zeggen op donderdag 31 januari van 
13.30 tot 15.30 uur. Locatie: cen-
traal kantoor LEVgroep, Penning-
straat 55 in Helmond.
Onderwerpen die tijdens de middag 
aan bod komen zijn onder meer:
-  Waar loop je tegen aan?
-  Je eigen rol ten opzichte van de an-

der.
-  De voor- en nadelen van het 'nee' 

zeggen.
-  Technieken/vaardigheden om te 

komen tot een weloverwogen keu-
ze voor 'ja' of 'nee'.

-  Oefeningen en tips voor de praktijk 
van alledag.

Meer informatie of aanmelden via het 
Steunpunt Mantelzorg, tel. (0492)59 
89 89. E-mail: vrijwilligethuiszorg@le-
vgroep.nl

OuderenOmbudsman start 
campagne: 55+ en werkloos
De OuderenOmbudsman is een campagne gestart waarbij ze werkloze 
55-plussers oproept met hun verhalen en ideeën naar www.ouderenom-
budsman.nl te gaan of de OuderenOmbudsman te bellen: 0900-6080100 (5 
cent/min). Daarnaast wordt een enquête afgenomen waarbij werkloze 
55-plussers kunnen aangeven wat zij vinden van alle oplossingen die de 
afgelopen tijd zijn genoemd.
 
55+ en werkloos
Werkloze 55-plussers vinden moeilijk 
een baan. Zo heeft 70% van de 55-plus-
sers die werkloos wordt binnen het 
jaar geen nieuwe baan. Nog steeds 
heersen hardnekkige vooroordelen. 
Zo zouden oudere werknemers vaker 
ziek zijn of minder flexibel. Toch wil 
de regering de WW beperken en het 
ontslagrecht versoepelen. Hierdoor 
bestaat de kans op armoede.

De OuderenOmbudsman, 0900-60 80 
100 (5 cent/min.) is dagelijks bereik-
baar op werkdagen tussen 9.00 en 
17.00 uur. Mailen kan ook via www.
ouderenombudsman.nl. 

De OuderenOmbudsman is een initi-
atief van het Nationaal Ouderenfonds 
en is sinds een half jaar opgericht om 
ouderen een stem te geven, te advise-
ren of door te verwijzen.

AdvocatuurTheo de Egel 
Eens per drie weken schrijft Theo De Egel 
een prikkelende column over de turbulente 
wereld waar Nuenen ook deel van is.

De Zevende.

Nicaragua 3:
Met mijn zusje, twee Duitsers en 63 Nicaraguanen stond ik rond 23.45 uur op 31 
december op het strand van een vissersdorpje ergens aan de Atlantisch oceaan. 
Daar zou een enorm strandfeest zijn. “Eén die je nooit gaat vergeten” zei de bar-
jongen van het hostel waar wij op 30 december incheckten. “Salsa!” ging hij verder 
“reggaeton, lichtshows en danseressen in lingerie”. 
Op 31 december rond 23.45 uur bleek het feest toch niet door te gaan. “Misschien 
volgende week” zei een jongen die ik vroeg waar het te doen was. 
In het vissersdorpje was dus geen strandfeest. Ook geen telefooncel, internetver-
binding, geen mobielbereik en ook geen klok…
De 63 vissers maakt het niet uit in welk jaar ze leven. Ze moeten toch elke dag om 
05.00 uur in de boot zitten om te vissen. Of dat nu in het jaar 63, 1998 of 2013 is 
maakt hen, de boot en de vis niks uit.
Wij en Duitsland besloten het beste er maar van te maken en kochten een fles cola 
en rum. In het maanlicht mixten wij onze “champagne” en gokten wanneer het 
00.00 uur zou zijn. 
Telden gezamenlijk af en bij nul vloog ik mensen die ik om 23.44 uur nog niet ken-
de, juichend in de armen.  
Op hetzelfde moment werd in Nuenen Zuid 20 miljoen verdeeld. Gewoon pats-
boem. Het rustieke 5672 was veranderd in een combikermis van de Tros en SBS. 
Allemaal rijke mensen die goede doelen willen steunen en daarvan nog rijker zijn 
geworden. Mooie constructie.
Als we 1 januari verder reizen en ik in de bus het land voorbij zie schieten, bedenk 
ik wat je hier met 40 miljoen kan doen. Ik zou beginnen iedereen een postcode te 
geven en daarna een lot. Dan winnen ze zes ton en komt Frans Bauer optreden. 
De bus geeft gas en mijn hoofd denkt  meer dan ik kan begrijpen. Maakt het eigen-
lijk uit welk jaar het is? Word je gelukkiger van een leven lang onwetend vissen of 
toch van die 1,2 miljoen? Lastige kwestie. Tot mijn zusje vroeg “met hoeveel loten 
speelt mama eigenlijk mee?”…

Ik wens u veel geld of vis toe voor 2013,
Theo de Egel

Politie controleert op snelheid in Nuenen
10-01-2013 Nuenen - De politie heeft woensdag 9 januari een snelheidscontrole 
gehouden in Nuenen. Dat gebeurde om de verkeersveiligheid te verhogen. Tus-
sen 15.15 uur en 17.15 uur werd met een lasergun gecontroleerd op de Opwet-
tenseweg. Van de ongeveer honderd voertuigen reden er zeven te hard. De be-
stuurders werden meteen staande gehouden en kregen een bekeuring. De hoogst 
gemeten snelheid was 56 km/u waar 30 km/u gereden mag worden.

Politieberichten
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De POSTCODELOTERIJ brengt
een nieuw bed dichterbij!

  
*2e matras voor de helft!

*Bij aanschaf compleet bed/boxspring/waterbed

NEE? Dan helpt Stijn u daarmee!

Van Rooij Accountants & Adviseurs is een groeiend accountantskantoor met een 
informele werksfeer en korte lijnen. Professionele dienstverlening, klantvriendelijkheid, 
betrokkenheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn aangesloten bij 

de beroepsorganisaties NOvAA en CB en zijn werkzaam voor diverse ondernemingen 
in het midden- en kleinbedrijf. Onze kernactiviteiten zijn accountancy en advisering 
op financieel en fiscaal gebied. Daarnaast kunnen ondernemers bij ons terecht voor 

administratieve dienstverlening en loonadministraties.

Wegens groei van ons klantenbestand zijn wij op zoek naar een goede 

assistent-accountant (min. 32 uur)

die (mede)verantwoordelijk wordt voor het begeleiden van klanten 
op administratief, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied.

Werkzaamheden:
• het verzorgen en begeleiden van administraties
• het samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers
• het verzorgen van alle voorkomende fiscale aangiften
• het onderhouden van contacten met klanten

Functie-eisen:
• afgeronde HEAO-BE, AA of SPD opleiding
• praktijk diploma lonen (PDL) is een pré
• enige jaren ervaring als assistent-accountant
• zelfstandig, gedreven en zeer accuraat
• goede communicatieve vaardigheden
• klantgerichte instelling

Interesse:
Als je geïnteresseerd bent in bovenstaande functie kun je je C.V. met brief sturen naar
info@vanrooijaccountants.nl t.a.v. Pepijn van Rooij AA CB.  

Van Rooij Accountants & Adviseurs   
Vincent van Goghstraat 261, 5671 DT  Nuenen 
Tel.: 040-2555220
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Vincent van Goghstraat 261, 5671 DT  Nuenen 
Tel.: 040-2555220

Van Rooij Accountants & Adviseurs is een groeiend accountantskantoor met een 
informele werksfeer en korte lijnen. Professionele dienstverlening, klantvriendelijkheid, 
betrokkenheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn aangesloten bij 

de beroepsorganisaties NOvAA en CB en zijn werkzaam voor diverse ondernemingen 
in het midden- en kleinbedrijf. Onze kernactiviteiten zijn accountancy en advisering 
op financieel en fiscaal gebied. Daarnaast kunnen ondernemers bij ons terecht voor 

administratieve dienstverlening en loonadministraties.

Wegens groei van ons klantenbestand zijn wij op zoek naar een goede 

assistent-accountant (min. 32 uur)

die (mede)verantwoordelijk wordt voor het begeleiden van klanten 
op administratief, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied.

Werkzaamheden:
• het verzorgen en begeleiden van administraties
• het samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers
• het verzorgen van alle voorkomende fiscale aangiften
• het onderhouden van contacten met klanten

Functie-eisen:
• afgeronde HEAO-BE, AA of SPD opleiding
• praktijk diploma lonen (PDL) is een pré
• enige jaren ervaring als assistent-accountant
• zelfstandig, gedreven en zeer accuraat
• goede communicatieve vaardigheden
• klantgerichte instelling

Interesse:
Als je geïnteresseerd bent in bovenstaande functie kun je je C.V. met brief sturen naar
info@vanrooijaccountants.nl t.a.v. Pepijn van Rooij AA CB.  

Van Rooij Accountants & Adviseurs   
Vincent van Goghstraat 261, 5671 DT  Nuenen 
Tel.: 040-2555220

school voor:
mavo
determinatie onderbouw 
vmbo-k/g/t

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 Dag
Voor meer informatie: 
www.aloysiusderoosten.info
Jan Luikenstraat 49
5615 JL  Eindhoven
tel: 040 - 292 02 58

26-01-2013
van 10.30 - 13.30 uur

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 DagOpen Dag

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 13, NUENEN  TEL.: 040-284 01 93   WWW.WENDYSJEANSSHOP.NL
*Alleen geldig op de wintercollectie

Prijzen
festival

E 5,-
korting*

E 25,-
korting*

E 15,-korting*

E 10,-korting*

E 20,-
korting*

Wegens aanhoudend succes en de voorbereiding 
op de zomer zijn wij per direct op zoek naar:

Enthousiaste collega’s
Voornamelijk dames en heren in de leeftijd van 
16 tot 21 jaar.

Maar ook voor andere leeftijdscategorieën 
hebben wij open vacatures.

Bel of mail naar Comigo t.a.v.: 
Nancy van de Burgt
Tel. 040 - 283 14 10 / info@comigo.nl

Auto Service Verbroekken

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

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

1988 - 25 jAAR - 2013

t/m 31 januari

10% KoRTing
op het gehele 

knaagdierenassortiment
Tot ziens! Ewald en Daniëlle

www.dedieRenvRiendnuenen.nl

Weverstraat 19, NueNeN, tel. 040-2838333

Dierenspeciaalzaak
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Scouting Rudyard Kipling 
schaatst het nieuwe jaar tegemoet!

Eerst schaatsen op de Eindhovense IJsbaan en dan met zijn allen boerenkool 
eten in de blokhut. Dat deden de scouts van Scouting Rudyard Kipling afgelo-
pen zaterdag. Oud en jong, alles door elkaar. Voor veel kleintjes was het de eer-
ste keer op het ijs en die werden natuurlijk bij de hand genomen door de oude-
ren. 
Op de nieuwjaarsreceptie, de dag ervoor, werd duidelijk dat de Neuzelmarkt 
op tweede paasdag dit jaar doorgaat. De leden hebben een geschikte locatie in 
Nuenen weten te vinden. 

Gemeente schaadt opnieuw vertrouwen van basisschool 
De Mijlpaal! Nuenens Belang trekt gedoogsteun aan coalitie in.
In Rond de Linde van 10 januari 2013 stond een artikel onder de optimistische kop basisschool De 
Mijlpaal gaat vol vertrouwen 2013 in! Mede dankzij een door Nuenens Belang ondersteunde motie 
van de gemeenteraad. Het artikel vervolgt: de school blijft staan op de plek waar zij al ruim 40 jaar 
staat aan de Brabantring in Nuenen-Zuid. En er komt nog deze maand een renovatieplan dat aan 
de wethouder van Onderwijs wordt voorgelegd.

Tot mijn stomme verbazing echter ontving Nuenens Belang op 8 januari 2013 een reactie van B. en W. van 
Nuenen dat zij de motie niet uitvoeren! Weg optimisme en vertrouwen, zowel bij school en ouders maar 
ook bij Nuenens Belang.
Wederom worden ouders, docenten en kinderen de dupe van een falend schoolhuisvestingsbeleid. Komt 
er weer een herhaling van de situatie van 2002 toen kinderen van basisschool de Rietpluim aan de Van 
Duijnhovenlaan in Nuenen-Oost door weer en wind op en neer moesten pendelen naar de dependance 
aan de Bosgorstraat in Nuenen-Zuid? Door een lumineus idee van Nuenens Belang zijn er, toen er ook 
al geen geld was voor nieuwbouw, semipermanente schoollokalen gebouwd, waardoor het op en neer 
pendelen van ouders en kinderen niet meer nodig was. Twee voordelen van semipermanente lokalen: 
goedkoop in huur en binnen 3 maanden bouwklaar met de kwaliteit van een permanent schoollokaal.
In de reactie van B. en W. komt ook een optie voor om de school te verplaatsen naar één locatie te weten 
Oude Landen of De Dassenburcht of naar twee andere locaties.
Nuenens Belang is hier faliekant tegen en kiest voor renovatie met opschalen van het kwaliteitsniveau van 
de huidige 8 permanente lokalen op de huidige locatie aan de Brabantring in Nuenen-Zuid. En bij deze 
keuze tevens semipermanente lokalen te plaatsen ter vervanging van de vier tijdelijke lokalen.
Door in het onderhavige geval en de daarbij behorende omstandigheden te handelen zoals B. en W. 
nu hebben gedaan, hebben B. en W de goede naam en het vertrouwen van basisschool De Mijlpaal en 
ouders van kinderen op deze school wederom geschaad. Toen wij onze gedoogsteun aan de coalitie 
gaven, hebben wij altijd gezegd: we doen mee maar niet voor spek en bonen en niet tegen elke prijs. In 
deze voor Nuenens Belang principiële kwestie is de hoogte van de prijs thans bereikt. In verband met het 
vorenstaande heeft Nuenens Belang haar gedoogsteun aan de coalitie per 14 januari 2013 ingetrokken.

Mr.Jacques Leemans, fractievoorzitter Nuenens Belang. Marijke Moviat raadslid Nuenens Belang tel. 040 
- 283 50 00. Informatie: jac.leemans@upcmail.nl of nuenensbelang@upcmail.nl en mijn telefoon 040 
- 283 58 91.

Mr.Jacques Leemans, fractievoorzitter Nuenens Belang.

Advertentie

Wie wil er jeugdburgemeester 
van Nuenen worden?
Het is zover! In april 2013 zit de ‘ambtstermijn’ van jeugdburgemeester 
Judith Groote erop. Tijd voor het Oranje Comité om op zoek te gaan naar 
een opvolger(st)er.
De jeugdburgemeester vertegenwoor-
digt de jeugd van Nuenen en  is aan-
wezig bij speciale gelegenheden. Dit 
doet de jeugdburgemeester natuurlijk 
niet alleen. Net als een echte burge-
meester wordt hij of zij bijgestaan 
door wethouders die hij of zij zelf mag 
kiezen. Het Oranje Comité zorgt voor 
de begeleiding tijdens de ambtsperio-
de. De ambtsperiode loopt van april 
2013 tot april 2014.

Waar moet de jeugdburgemeester aan 
voldoen?
•	 Je	woont	in	Nuenen,	Gerwen	of	Ne-

derwetten.
•	 Je		zit	in	groep	7	of	8,	of	in	een	ver-

gelijkbare groep op het speciaal on-
derwijs.

•	 Je	wil	betrokken	zijn	bij	activiteiten	
van het Oranje Comité (Lintjesre-
gen,	 Koninginnenacht,	 Koningin-
nedag en de Bevrijdingsherden-
king)

•	 Je	 bent	 enthousiast	 en	 je	 bent	 ei-
genwijs 

Solliciteren
Schrijf	 een	 brief,	 of	 e-mail	 waarin	 je	

antwoord geeft op de volgende vraag: 
“Waarom ben jij de nieuwe jeugdbur-
gemeester van Nuenen?”
Zorg dat je brief ongeveer één tot twee 
pagina’s	lang	is.	Je	mag	een	extra	blad	
meesturen met daarin je hobby’s en 
bezigheden	op	en	na	school.	Je	ouders	
dienen toestemming te geven. Daar-
voor dienen zij de brief te onderteke-
nen. 

Vergeet	niet	je	adres,	telefoonnummer	
en emailadres te vermelden. En de 
naam van je school en in welke klas je 
zit. Wie weet word jij wel uitgenodigd 
voor een sollicitatiegesprek en word jij 
straks misschien wel de nieuwe jeugd-
burgemeester van Nuenen.
Reageren kan tot en met 25 februari 
2013. Stuur je brief naar het volgende 
adres:
Oranje	 Comité,	 T.a.v.	 Secretariaat,	
o.v.v.	 jeugdburgemeester,	 Refelingse	
Erven	 157,	 5672	 TB	Nuenen.	 Of	 via	
email; jeugdburgemeester@oranjeco-
mite-nuenen.nl 
Je	 ontvangt	 geen	 ontvangstbevesti-
ging. Via je school krijg je te horen of 
je door bent gegaan voor een sollicita-
tiegesprek. 

Nuenense cultuur in Cathrien
Het Nuenens Mannenkoor is uitgenodigd om deel te nemen aan de con-
certreeks Muziek in de Cathrien, georganiseerd door Collegium Musicum 
Eindhoven. Locatie: Catharinakerk Eindhoven, zaterdag 19 januari, 15.00- 
16.00 uur. 
Het Nuenens Mannenkoor zal werk 
zingen van Bortniansky (uit de Rus-
sisch	 Byzantijnse	 ritus),	 Verdi,	 Die-
penbrock,	 Giesen	 en	 Gounod.	 Het	
Nuenens	 Mannenkoor,	 opgericht	 in	
1997,	vierde	onlangs	zijn	15-jarig	be-
staan met een grote reeks optredens in 
onze regio. 

Zo gaf het mannenkoor in december 
een kerstconcert in het Eindhovense 
Parktheater m.m.v. Ernst Daniël Smid. 
Het	koor,	dat	onder	 leiding	staat	van	
Paul	Hotterbeekx,	kenmerkt	zich	door	
een degelijke muzikale ontwikkeling 
te koppelen aan een plezierige onder-
linge band.

Collegium Musicum biedt met Mu-
ziek in de Cathrien in het seizoen 
2012-2013 weer ruim veertig concer-
ten met klassieke muziek in uiteenlo-
pende stijlen en uit verschillende peri-
odes voor een breed publiek en dus 
gratis toegankelijk. De zondeval, Adam en Eva worden uit 

het Paradijs gezonden

Behalve	het	NMK	is	er	nog	meer	Nue-
nense cultuur in de Catharinakerk: de 
glas-in-lood ramen van Hugo Brou-
wer. De Catharinakerk is tijdens de 
oorlog zwaar beschadigd. Van de oor-
spronkelijke glas-in-loodramen zijn 
alleen de ramen in het priesterkoor 
bewaard gebleven. De ramen aan de 
zijkanten zijn gemaakt door de Nue-
nense kunstenaar Hugo Brouwer.

Brass around 
the World, 
een muzikale 
wereldreis vanuit 
Nuenen
Wegens succes herhaald: Brassband 
de Vooruitgang presenteert in 
samenwerking met toneelvereni-
ging De Lindespelers een muzikale 
wereldreis. 

Op zondag 3 februari staat een vlieg-
tuig van BraVo-Airlines klaar in de 
theaterzaal	 in	Het	Klooster	van	Nue-
nen,	tijdelijk		omgedoopt	tot	Nuenen	
International Airport. Om 14.00 uur 
vertrekt dit toestel met piloot en diri-
gent Stefan Voncken op een muzikale 
wereldreis.
Het vliegtuig van BraVo-Airlines vliegt 
naar de bizarre maanlandschappen 
van	Ierland,	de	wilde	dieren	in	Afrika,	
de prachtige bergen van Nieuw Zee-
land en het adembenemende pool-
landschap van Antarctica. Maar ook 
Argentinië,	 Brazilië	 en	 de	 Verenigde	
Staten worden aan gedaan. Ook aan 
boord zijn verschillende solisten en 
dansers,	beelden	omlijsten	de	muziek.
Tickets	 à	 10	 euro,	 te	 bestellen	 via	
ww.brassbanddevooruitgang.nl.

Notaris geeft lezing in 
bibliotheek dommeldal
Het is inmiddels een traditie in bibliotheek dommeldal: januari notaris-
maand! Want bibliotheek dommeldal informeert niet alleen met boeken, 
kranten en tijdschriften, maar ook met lezingen en tentoonstellingen. Er 
staan deze maand twee informatieavonden gepland, in de bibliotheek-ves-
tigingen van Nuenen en Mierlo. De notaris en de fiscalist  komen vertellen 
wat er allemaal veranderd is. En vragen staat vrij!
22 januari Nuenen: levenstestament
Omdat het leven niet altijd volgens 
plan loopt is het goed om te proberen 
toch zoveel mogelijk de regie te be-
houden. Dat kan door nu al vast te la-
ten leggen in een levenstestament wie 
uw belangen vertegenwoordigt als u 
het zelf niet meer kunt. Op dinsdag-
avond 22 januari legt Notaris Fokke-
ma het uit. Hij praat ook over schen-
kingen,	 over	 het	 regelen	 van	 de	
nalatenschap,	over	vrijstellingen,	erfe-
nisbelasting en over voordelen voor 
de mantelzorger. Vragen? Wetten? 
Regelingen? Notaris Fokkema infor-
meert u hoe u het nu voor later zo 
goed mogelijk kunt regelen.
Locatie:	bibliotheek	 in	Nuenen,	Vin-
cent	 v	 Goghplein	 97,	 Nuenen.	 Aan-
vang 20.00 uur. 

31 januari Mierlo: eigen huis en 
hypotheek in 2013
Wat is er veranderd in 2013 bij het ko-
pen van een huis en het afsluiten van 
een hypotheek? Notaris Schretlen zet 
het voor u op een rijtje. Natuurlijk 
neemt hij ook weer fiscaal specialist 

Groenemans	 mee.	 Locatie:	 biblio-
theek	 in	 Mierlo,	 dorpsstraat	 113	
Mierlo. Aanvang 20.00 uur. 
Beide lezingen zijn toegankelijk voor 
leden en niet-leden en voor belang-
stellenden. Maar leden hebben een 
streepje voor: zij krijgen op vertoon 
van	de	bibliotheekpas	€	1,00	korting	
op	de	toegangsprijs	van	€	3,=.	Ze	zijn	
te koop in de bibliotheek of middels 
een mailtje naar klantenservice@bi-
bliotheekdommeldal.nl.

Doe met LEVgroep mee aan 
NL Doet 2013
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart vindt NL Doet 2013 plaats en worden er 
op verschillende locaties in Nederland klussen opgeknapt door vrijwilli-
gers. NL Doet is een jaarlijks landelijk initiatief van het Oranje Fonds om 
vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. Deze klussen variëren van 
het opknappen van een locatie, tuintjes opknappen voor ouderen, gordijnen 
maken voor een clubhuis tot een optreden verzorgen voor kinderen/ gehan-
dicapten.
Je	kunt	het	zo	gek	niet	bedenken,	maar	
er is erg veel wat je kan doen voor een 
ander. En het is nog leuk ook om iets 
voor een ander te kunnen betekenen!

Kijk	op	www.nldoet.nl	voor	meer	 in-
formatie en wat er landelijk gebeurt 
tijdens NL Doet.

De LEVgroep ondersteunt dit initia-
tief op verschillende manieren:
Zi is de LEVgroep op zoek naar orga-
nisaties die een klus willen aanmelden 
en is zij op zoek naar mensen die zich 
tijdens deze dagen vrijwillig willen in-
zetten voor een klus. 

Wat heeft de LEVgroep te bieden:
•	 Ondersteuning	 bij	 het	 aanmelden	

van een klus en het aanvragen van 
maximaal	 450	 euro	 bij	 het	Oranje	
Fonds,	

•	Ondersteuning	bij	het	 zoeken	naar	
vrijwilligers,	

•	 Vrijwilligers	 helpen	 bij	 het	 vinden	
van	een	leuke	klus,	

•	PR	en	communicatie,	

•	Iets	lekkers	voor	deelnemers	van	NL	
Doet. 

Wilt u gebruik maken van onze onder-
steuning,	 neem	 dan	 contact	 op	 met		
ismene.borger@levgroep.nl 

Nieuw OK-complex     
St. Annaziekenhuis geopend
Geldrop – Na een renovatieperiode van elf maanden is afgelopen dinsdag 
het nieuwe OK-complex geopend in het St. Annaziekenhuis in Geldrop.

Een proefopstelling in één van de nieuwe digitale operatiekamers in het St. Anna-
ziekenhuis.

Het	nieuwe	complex	heeft	zeven	digi-
tale	 operatiekamers	 (OK’s)	 en	 is	 in	
nauwe samenspraak met de medewer-
kers ingericht. De operatiekamers zijn 
uitgerust met de mogelijkheden voor 
digitale beeldopslag en videoconfe-
rence,	bijvoorbeeld	om	advies	aan	een	
collega te vragen. De kamers zijn iden-
tiek zodat alle specialismen er kunnen 
worden uitgevoerd. Verder is een deel 
van de verkoeverkamer speciaal inge-
richt voor jonge patiënten en hun ou-
ders. Nieuw voor het ziekenhuis is de 
aparte steriele opdekruimte voor in-
strumenten. Dat gebeurde eerst op de 
OK.

Gedurende	 de	 renovatieperiode	 was	
er	 een	 OK	 interim-voorziening	 van	
1800	m2	in	gebruik.	Hierdoor	kon	het	
oude	 complex	 op	 de	 tweede	 verdie-
ping	 van	 het	 ziekenhuis	 in	 één	 keer,	
binnen	 de	 bestaande	muren,	worden	
gerenoveerd.

Het	nieuwe	complex	is	nu	bouwkun-
dig opgeleverd en voldoet aan de 
nieuwste eisen en richtlijnen rond 
kwaliteit en veiligheid. 

Naar	verwachting	wordt	op	18	febru-
ari de eerste patiënt op de nieuwe ope-
ratiekamers behandeld.



Open Dag @ 

Kom ook!2 februari van 09.30 - 14.00 uur

Alle kansen om je 
talenten te ontwikkelen!

Leren door 
dingen te doen

Goede lessen met veel 
afwisseling

 Havo-vwo:    Sleutelbosch 2, Gemert 
 Vmbo Gemert:    St.-Josephstraat 17, Gemert
 Vmbo Laarbeek:   Wijnkelderweg 5, Beek en Donk
 Praktijkonderwijs:  Pater van den Elsenstraat 1, Gemert
 

Leerling Sanne Huijbers, 
KL1B

Docent  en mentor 
Thijs Verhagen

Leerling Djalino Wagner,
KL1B

www.opendag-commanderijcollege.nl

TM

GEKOZEN 
DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

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

KOOPJESHOEK
Met kortingen vanaf 50%

1 stuk

 30% 
KORTING

2 stuks

 40% 
KORTING

3 stuks

 50% 
KORTING

STAPELKORTING

SALE
lenssenmannenmode
Dorpsstraat 95 Mierlo 
(0492) 66 11 00
www.lenssenmannenmode.nl 
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HEPPIE ‘T AL GELEZEN
Het wordt vanzelf carnaval zou je zeggen. Maar zo eenvoudig is dat niet. 
Er moet immers heel veel georganiseerd worden, wat je zo op het eerste 
oog niet in de gaten hebt. Ook mijn week begon met het nodige geregel. 
Een vergadering met de raad van 11 over de komende activiteiten, een 
bespreking met o.a. de pastoor en de jeugdprins over de carnavalsmis, 
een meeting met alle prinsen uit Nuenen, Nederwetten en Gerwen voor 
een gezamenlijke foto, en zo verder. We merken aan alles dat de carnaval 
rap naderbij komt.

Dan gaat op donderdag om 18.00 uur de deurbel. Vol trots ontvang ik uit 
handen van Jan en Henny van Hassel het eerste exemplaar van de carna-
valsgids. Het is een leuke traditie, dat deze pas verspreid mag worden als 
hij is overhandigd aan de prins. Bij het lezen van dit prachtige magazine 
werd me één ding ontzettend duidelijk: er moeten toch wel veel vrijwil-
ligers betrokken zijn bij het organiseren van carnaval. En dat blijkt dus 
ook het geval te zijn. Ik heb me zelfs laten vertellen dat het er meer dan 
350 zijn. Wauw! En voor de meesten niet even een dagje werk. Neem al-
leen al de carnavalsgids. Ik ben onder de indruk. Het kan niet anders als 
dat daar meerdere mensen heel veel tijd aan hebben besteed. Informa-
tief en met een uitstraling om te watertanden. Dit woord brengt mij overi-
gens tot iets anders. Vele carnavallers zullen watertanden bij de onder-
water polonaise. Om me heen hoor ik dat de dames al volop bezig zijn 
met het bedenken en uitwerken van hun outfits voor Skôn Vrouwkes-
avond. Dat wordt dus onderwatertanden. Ik ben heel benieuwd wat de 
regionale creativiteit ons gaat brengen en hoe de winnaars gekleed zul-
len zijn. Als hossende vissen? Als bierwater naar de zee brengers? Of 
gaan we als Dagobert Duck in het gewonnen Nuenense geld zwemmen? 

Toch even terug naar de vele vrijwilligers. Ik zou de andere te kort doen 
als ik het bij de carnavalsgids zou laten. Naast het bestuur, de senaat en 
de raad van 11, die er samen voor zorgen dat de grote lijn in orde is, zijn 
er zo’n 30 werkgroepen. Denk aan de tienertent, carnavalesk, sponso-
ring, communicatie, begeleiding jeugdprins en dansgardes, enz. Of de 
dansgardes zelf, die het hele jaar oefenen op 1 dans: de dans speciaal 
voor de (jeugd)prins. En nog vele andere commissies. Het mag best eens 
gezegd worden. Alles lijkt gewoon, maar niets gaat vanzelf. Chapeau 
voor deze vele vrijwilligers! Zaterdag was het tijd deze eens in het zon-
netje te zetten. Het begon met het opnemen van een lipdub. Ik wist niet 
wat het was, maar geloof me, dit is echt te gek. Met vrijwilligers uit alle 
geledingen van de vereniging, alle in tenue, is er een videoclip gemaakt 
in Het Klooster. En zonder montage. Alles moet er in 1x goed opstaan. 
Maakt iemand een foutje, dan moet alles opnieuw. En ook bij ons was 3x 
scheepsrecht. Het resultaat was boven water. Ik hoop dat wij het allen 
snel kunnen zien. De dag werd afgesloten met een feestavond nadat de 
carnavalsgidsen waren verspreid.

Wisten jullie trouwens, dat er ooit een geslaagde recordpoging is ge-
daan met een onderwater polonaise? Op YouTube kan je dit terugvinden. 
Evenals een zeer leuk filmpje over Prins sJoosje uit Nederwetten. Een 
aanrader om te bekijken. Ik vermoed trouwens, dat de creativiteit steeds 
dichterbij komt. Deze week zijn 6 koppels rondom ons huis aan 1 eettafel 
gesignaleerd. Zal ons huis er over een week anders uitzien? De over-
buurman vroeg immers, kijkend naar ons huis, of er iets was waar ik aan 
gehecht was. Wordt vervolgd….

Gegroet en Alaaf, maak er een Heppie week van

Lieve lezer,

Er zijn zo van die momenten in een 
mensenleven dat de dingen in el-
kaar grijpen...Dat er licht gloort 
aan 't end van de tunnel, dat het 
onbegrijpelijke indaalt tot de fijn-
mazige krochten van het vaak be-
nevelde brein...

Vele malen heb ik me al afge-
vraagd hoe je toetreedt tot de prin-
selijke periferie, hennen naast de 
haan...Wat moet je doen?...Is er een 
concilie?...Compleet met witte 
rook?...Een samenkomst van wij-
zen? Onbegrijpelijke rites? Offe-
randes?...En wat wordt er dan zoal 
geofferd?...De meeste religies heb-
ben iets met maagden...is dat 
het?...Dat er zo nu en dan een on-
schuldig dansmarieke onverklaar-
baar verdwijnt en hop...Daar staat 
weer een nieuw lid van de raad?...

Helaas...De waarheid is vele ma-
len suffer...Je belt ene Kathinka of 
nog erger...Je stuurt een mailtje...21 
en een hartslag schijnt het enige 
criterium te zijn...Zucht...Daar 
gaat mijn complottheorie...

Hoewel...

Ik beschouw mezelf als een goed 
verstaander...En ik lees de Heppie 
Column van de huidige Vorst...En 
wat lees ik daar vorige week, wat 
mij betreft in Kapitalen, maar 
misschien iets minder duidelijk 
voor de argeloze lezer...REU-
RING!!...Jazeker!!...Reuring binnen 
de vereniging!!
Een volle alinea!!
Zou het echt waar zijn?...Begrijp ik 
het goed?...Het staat er echt!!...Ik 
kan dat toch niet misvatten?...

Laat ik mijn volgende complotthe-
orie eens op u uitproberen: Stelt u 
zich eens voor dat we een prins 
hebben met een missie...Een hele 
nobele missie, waar hij aandacht 
voor vraagt...Veel aandacht want 
het is nodig...Hij stelt voor om een 
heel goed feestje te gaan vieren, 
maar hij heeft ook een boodschap...
En stelt u zich nou eens voor dat er 
krachten binnen de vereniging 
hem daarvoor op het matje roe-
pen...Omdat het wellicht ten koste 
zou gaan van de zuivere zuiptijd...

Neh...Te ver gezocht...Ik gooi nog 
maar een maagd op het vuur...

Cheers!!...Frrrts

Carnavalswinkel Nuenen 
geopend
Door Gerrit van Ginkel

Sinds 3 januari van dit jaar is in Nuenen aan Berg 23 (naast Billekens), een 
carnavalswinkel geopend. Wat direct opvalt bij binnenkomst is de overzich-
telijke rangschikking en het enorme assortiment,  jurkjes, pakjes, truitjes, 
kielen, broeken, overalls  en hesjes voor alle leeftijden. Werkelijk keuze uit 
vele honderden uitdossingen.

Daarnaast beschikken de ondernemers 
Nancy van de Brink en Ronald van der 
Linden over duizend afbeeldingen met 
foto’s die binnen 2 dagen vrijblijvend in 
huis kunnen zijn. Met nadruk stelt het 
enthousiaste tweetal dat de kwaliteit 
van de aangeboden kledingstukken 
geen import is uit China. Het is een 
goede kwaliteit die langer dan een keer 
mee kan en dan ook nog eens voor een 
heel acceptabele prijs.
”We hebben voor iedere beurs een pas-
send kledingstuk. Dus voor een carna-
valspakje hoef je het dorp niet meer 
uit. Vooral de bijenpakjes zijn niet aan 
te slepen. Die gaan het helemaal maken 
dit jaar”, stelt Nancy.
Verder is er een heel uitgebreid assorti-

ment accessoires  met de meest uiteen-
lopende hoeden en petjes, boa’s, rie-
men, spuitbussen, pruiken en allerlei 
versieringen om uw kleding nog verder 
te accentueren. Vooral de jeugd heeft 
het adres aan Berg 23 al ontdekt. Het is 
natuurlijk ook het adres als u als ver-
eniging of groep, hetzelfde gekleed de 
carnavalsdagen door wilt brengen.
De winkel is geopend op maandag van 
13.00 tot  18.00 uur. Di. t/m do. van 
10.00 tot 18.00 uur. Vrij van 10.00 tot 
21.00 uur en zat. van 10.00 17.00 uur. 
Bezoek ook eens de uitgebreide web-
site www.carnavalswinkelnuenen.nl  
met vele honderden ideeën. Meer info 
via info@carnavalswinkelnuenen.nl of 
tel 06-55375327 / 06-10180172.

CLUB 111, 
een steuntje in de rug
 
Afgelopen jaar heeft CLUB 111 weer de nodige financiële ondersteuning 
gegeven aan de diverse Nuenense carnavalsverenigingen. Financieel zware 
tijden waarin het steeds moeilijker wordt sponsoring te vinden, maken 
steun van CLUB 111 voor de verenigingen een welkome aanvulling.
Wat doet CLUB 111?
Jaarlijks ontvangt CLUB 111 vele aan-
vragen van verenigingen en muzieks-
kes voor een financiële bijdrage. Alle 
aanvragen worden getoetst aan de 

doelstelling van CLUB 111: “Het be-
vorderen van de viering van carnaval 
voor iedereen, met speciale aandacht 
voor de jeugd en senioren, stimulering 
en aanvulling van carnavalsactivitei-

CARNAVALARIA

ten in het dorp Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten”. Ook dit jaar stromen de 
aanvragen binnen en velen zijn al ge-
waardeerd met een financiële bijdra-
ge. Zoals de doelstelling omschrijft, 
gaat er speciale aandacht uit naar aan-
vulling van carnavalsactiviteiten.
Maar ook nieuwe initiatieven zijn al-
tijd welkom en krijgen vaak een finan-
ciële bijdrage om opstart mogelijk te 
maken. Daarnaast komen de publieks-
prijzen van € 111,- voor de optochten 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
voor rekening van CLUB 111. Worden 
de Skôn Vrouwkes, de zieken en het 
senioren carnaval in De Akkers on-
dersteund en wordt de feestverlich-
ting in en rond het park ter bevorde-

Prinsenreceptie 
CV De Wetters
Op zondag 20 januari houdt carna-
valsvereniging De Wetters haar 
prinsenreceptie. Iedereen is van 
harte welkom om vanaf 14.00 uur 
Prins sJooosje en adjudant onsJon 
te komen feliciteren.

In het nieuwe verenigingsgebouw zul-
len ook de zusterverenigingen uit 
Gerwen en Nuenen worden verwel-
komd, met muzikale ondersteuning 
van diverse blaaskapellen. Optredens 
van de eigen Wettertetters en dans-
marietjes zullen zeker niet ontbreken. 
Wij zien u graag in de MFA aan de 
Koppelaar om samen het glas te hef-
fen en er een gezellig feestje van te ma-
ken.

Ronald en Nancy in hun Carnavalswinkel Nuenen.

ring van de sfeer en de veiligheid 
betaald door de stichting. Ook de mu-
ziekskes kunnen een subsidie aanvra-
gen van € 111,- voor aanschaf van mu-
ziekstukken en instrumenten. 
Daarnaast worden het DOA bal en het 
Halfvasten festijn mede mogelijk ge-
maakt door een financiële bijdrage 
vanuit de stichting.

Soosmiddag
De jaarlijkse SOOS-middag op zater-
dagmiddag is voor velen een mooi be-
gin van het carnaval en voor sommi-
gen al meteen het hoogtepunt. De 
altijd druk bezochte middag wordt 
door velen gebruikt als opstap voor al 
het mooie wat nog zal volgen in de 
resterende 3 dagen. Dit jaar wordt 
voor de zevende keer de Lapzwans, 
een unieke CLUB 111 onderscheiding, 
uitgereikt aan iemand die zich op een 
eigenzinnige manier verdienstelijk en 
nuttig maakt voor de Nuenense ge-
meenschap. Afgelopen jaar viel de eer 
te beurt aan oud burgemeester Wil-
lem Ligtvoet. Tevens wordt de CLUB 
111 paal gekanteld waaraan de vlaggen 
prijken van alle Nuenense Carnavals-
verenigingen. De SOOS-middag is al-
leen toegankelijk voor donateurs.

Donateur worden?
Draagt u net als de 300 CLUB 111 le-
den het carnaval in Nuenen een warm 
hart toe? We zijn altijd op zoek naar 

nieuwe donateurs. U ontvangt als do-
nateur een unieke clubonderscheiding 
en u wordt uitgenodigd voor de SOOS-
middag.  Meer informatie of aanmel-
ding als donateur: kijk op www.club-
111nuenen.nl of neem contact op met 
een van onderstaande bestuursleden: 
Jan Arts (voorzitter) 040-2833528, Jo-
landa van Eekeren-Tijsma (secretaris) 
040-283 54 20, Cindy Kuijten-Cleef 
(penningmeester) 040-2840111, Boy 
Konkelaar (bestuurslid) 040-283 48 06 
of André ten Velde (bestuurslid) 040-
296 09 21. Of stort uw bijdrage van         
€ 55,55 op rekeningnummer 44 44 75 
087 t.n.v. CLUB 111 in Nuenen. 
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Unica in textiel: Winterschreeuw en andere snippers 

Expositie in Galerie Art 88 
door Riekje Jouvenaz: 
Riekje Jouvenaz uit Nuenen exposeert van 20 januari tot 17 februari textiel-
unica en objecten in de Galerie Art 88. Een kleed voor de kachel, een bed 
met spreien, herinneringen aan de muur. Textielstukken die uniek zijn in 
vorm en kleur. Luxe gebruikstextiel dat uitnodigt om aan te raken, om op te 
zitten en om uit te vouwen. “Na een vakantie maakte ik kleine herinnerin-
gen aan een bijzondere fresco, een vogel, een uitzicht op zee. Soms herken 
je de figuren, op andere stukken blijft de voorstelling wazig. Ik noem ze 
‘Kneepjes’, een grapje dat verwijst naar het ambacht.”

Riekje Jouvenaz: “Textiel is niet alleen 
om naar te kijken. Je moet het kunnen 
aanraken. Op de tentoonstelling lig-
gen spreien op bed, maar je mag ze 
vouwen en omdraaien. Tijdens het 
vouwen valt het licht steeds anders op 
de prints en op de verschillende struc-
turen. De kleur verandert, er komt 
glans op een klein vierkantje stof dat 
eerst nauwelijks opviel. De zijkant valt 
in lagen. Je voelt het gewicht. Een sprei 
komt tot leven.” 

Winterschreeuw, Novemberroos, Re-
gens..… Bloemenprints, ribbelstruc-
turen, een scheur die geaccentueerd 

wordt. Jouvenaz laat zich hier leiden 
door de emotie die de stof oproept. 
Soms werkt ze met resten: ‘snippers’. 
Kleine lapjes, stukjes draad en oude 
truien worden verwerkt met nieuwe 
stoffen.

Inspirerende Nationale 
Voorleesdagen 
Dit jaar zijn de Nationale Voorleesdagen van 23 januari tot en met 2 febru-
ari. Voorlezen aan kinderen prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel 
en bezorgt kinderen veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters 
zijn er De Nationale Voorleesdagen met als doel het voorlezen aan kinderen 
te bevorderen. Want alleen zo worden kleintjes, grote lezers.

Ook bibliotheek dommeldal vindt 
voorlezen heel belangrijk. Kinderen 
zijn altijd van harte welkom in de vier 
vestigingen waar ze tot 18 jaar gratis 
lid kunnen zijn. Daarnaast doet biblio-
theek dommeldal natuurlijk mee aan 
de nationale voorleesdagen.

Nog 100 nachtjes slapen
Dat is de titel van het bekroonde pren-
tenboek dat centraal staat in deze pe-
riode. Wachten op je verjaardag duurt 
lang. Nog honderd nachtjes? Dan 
maakt Dorus zelf wel een feestje! Met 
feestslingers. En mama heeft gezegd 
dat ze lekker mag gaan knippen... Knip 
knip, een stukje uit het tafelkleed. 
Knip knip…...

Peuterquiz 
In alle vestigingen liggen alle bekroon-
de boeken klaar om (samen) in te kij-
ken. Daarbij hoort een Peuterquiz. 
Hartstikke leuk om samen met mama 
of papa in te vullen. Er wordt ook een 
winnaar gekozen. Voor nieuwe biblio-
theekleden in de peuterleeftijd ligt een 
Dorus vingerpopje klaar (zolang de 
voorraad strekt). Er komen in deze pe-
riode ook veel groepen kinderen van 

kinderdagverblijven en peuterspeel-
zalen op bezoek in de bieb. Natuurlijk 
doen zij mee aan de quiz. De groep 
van het kinderdagverblijf of peuter-
speelzaal met de meeste quizdeelne-
mers krijgt het prentenboek “Nog 100 
nachtjes slapen” cadeau. 

Op dinsdag 15 januari is er van 12.00 
tot 13.00 uur in de vestiging Geldrop 
een inspiratielunch. Medewerkers van 
peuterspeelzalen en kinderdagverblij-
ven uit Geldrop, Mierlo, Nuenen en 
Son en Breugel zijn welkom voor een 
broodje belegd met voorleestips en 
voorleesinspiratie. Aanmelden kan via 
www.bibliotheekdommeldal.nl

Vestiging Nuenen
Op woensdag 23 januari zijn Nuenen-
se peuters met hun papa en mama 
welkom voor een voorleesontbijt. Van 
09.30 tot 10.30 uur. De toegang is gra-
tis. Jan Linders zorgt voor de broodjes 
en de bibliotheek zorgt voor bijpas-
send kijk- en luistergenot.
Op zaterdag 2 februari wordt om 
11.30 uur voorgelezen uit het prenten-
boek “Nog 100 nachtjes slapen”. De 
toegang is natuurlijk gratis.

Kindervoorstelling “Liefde 
voor drie sinaasappels” in 
dorpshuis te Lieshout 
Op zondag 20 januari om 14.30 uur speelt Otine van Erp samen met acteur 
John van der Sanden de kindervoorstelling “Liefde voor drie sinaasappels” 
in het dorpshuis te Lieshout. Oorspronkelijk stond deze voorstelling 
gepland op 13 januari, wegens omstandigheden is deze verplaatst naar 20 
januari a.s.
Dit sprookje gaat over een zieke prins 
die verdoemd is door een boze heks en 
dan op zoek gaat naar zijn grote liefde. 
Tot zover niets vreemds zult u zeggen. 
Dit zie je in sprookjes wel vaker. Maar 
deze prins wordt verliefd op drie si-
naasappels…..
Liefde voor drie sinaasappels’ is oor-
spronkelijk een opera van de hand van 
Sergej Prokofjev (o.a. Peter en de 
Wolf ). Otine richt in 2000 de groep 
“Venster” op, met als doel muzikale 
vertellingen te maken voor iedereen 
vanaf 7 jaar. In dit perspectief is ook de 
samenwerking met cabaretier John 
van der Sanden te zien: de prachtige 
muziek van de opera van Prokofjev 
bewerkt naar een muzikale en komi-
sche familievoorstelling. 
John van der Sanden maakt al tiental-

len jaren theater. Zo is John vaak te 
zien als cabaretier op congressen waar 
hij het onderwerp op de schop neemt 
en de aanwezigen een spiegel voor-
houdt. Kenmerkend is zijn energieke 
spel en zijn improvisatievermogen. In 
deze kindervoorstelling is John te be-
wonderen als overtuigend acteur met 
liefde voor drie sinaasappels. Bege-
leidt door Otine, groeit dit uit tot een 
prachtvoorstelling. 

Kaarten à €  6,- (incl. ranja en chips 
voor de kinderen) zijn verkrijgbaar in 
het dorpshuis te Lieshout, vanaf twee 
weken voor de voorstelling. Reserve-
ren kan ook via de website www.vier-
binden.nl of www.onstejater.nl of tele-
fonisch 0499-422878 maandag tot en 
met donderdag na 13.00 uur.

“Hoe meer lagen er in het werk zitten, 
des te interessanter het voor mij 
wordt.” Een gat wel of niet dichtge-
maakt; een print versterkt door bor-
duursel; een lijn die de aandacht trekt.  
Het kleed Nachtblauw is één en al rit-
me. Ga erop zitten, dan voel je hier 
een ribbel, daar een gat. En in een 
scheur zie je een glinstering van kra-
len. Op elke plek voelt het weer an-
ders: je wordt nieuwsgierig.

Meer dan 20 jaar heeft Jouvenaz les 
gegeven over functie en gebruik van 
textiel door de eeuwen heen. Ze ver-
diepte zich in de vormgeving van tex-
tielkunst en gebruikstextiel. 

Voor meer informatie: Expositie 
Galerie Art 88, Mgr. Cuytenlaan 7 in 
Nuenen; 2831687, www.jouvenaz.nl; 
riekjejb@g.mail.com; www.art88.nl 

Een van de gelukkige waarvan de wens in vervulling ging.

 

Nieuws met zaken
Jan Linders in Nuenen laat 
wensen in vervulling gaan
Tijdens de feestdagen stond er een prachtige wensboom in de Jan Linders 
supermarkt in Nuenen. In de boom pronkten geen kerstballen maar wensen 
van klanten. Mooie, grappige en ontroerende wensen. Jan Linders heeft een 
top 10 samengesteld en de wensen uitgereikt op woensdag 9 januari.  

Bas de Boer, supermarktmanager Jan Linders in Nuenen: “Wat een mooie wen-
sen mochten we van onze klanten ontvangen. Van een kogelbiefstuk, een vlaai, 
een bosje bloemen voor oma tot een pakket vol lekkere spullen voor een moeder 
die afgelopen jaar weduwe is geworden. Prachtig! Zo is de actie ook bedoeld. Wat 
ben ik blij dat we deze mensen in het zonnetje mogen zetten.”

Bij besteding vanaf 20 euro ontvingen klanten, van 10 tot en met 24 december 
2012, een wensboomkaartje. Klanten hingen het kaartje in de kerstboom van 
hun Jan Linders supermarkt. Jan Linders in Nuenen heeft 200 wenskaartjes ont-
vangen. 

Boekenmarkt 
Gerwen
Drumfanfare Jong Leven organiseert 
op zondag 27 januari voor de negen-
tiende maal de boekenmarkt. De dui-
zenden boeken die de drumfanfare 
heeft verzameld, staan gerangschikt 
op genre in de stalletjes in de ver-
warmde zalen. Koffie of frisdrank is 
verkrijgbaar tegen een betaalbare 
prijs. De boekenmarkt wordt weer ge-
houden in Gemeenschapshuis D’n 
Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen. Aan-
vang 10.00 uur, einde 15.00 uur. Toe-
gang gratis. Jong Leven kan met de op-
brengst weer de benodigde middelen 
aanschaffen. Voor meer informatie: 
06-51050112 of 040-2847272.

Voetbalvereniging 
RKVV 
Nederwetten haalt 
oud papier op
 
Ook dit jaar zal voetbalvereniging 
Nederwetten het oud papier opha-
len in en rond Nederwetten.  
Elke 4de maandag van de maand kunt 
u de blauwe container aan de weg zet-
ten. Deze wordt vanaf ± 18.00 uur ge-
ledigd.  Zet de container zo aan de weg 
zodat deze makkelijk te hanteren is 
voor onze vrijwilligers. Alvast bedankt 
voor uw medewerking.

ShareCare 

Thema-avond voor mantelzorgers
Op woensdag 23 januari organiseert de werkgroep Gezondheidsvoorlich-
ting van het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout samen met ViERBINDEN 
en de Zorgboog een voorlichtingsavond voor mantelzorgers. De avond 
vindt plaats in het Dorpshuis in Lieshout, aanvang 20.00 uur, gratis toegang 
voor (aankomende) mantelzorgers en vrijwilligers die met verzorging bezig 
zijn. In Nederland zorgen 2,5 miljoen mensen dagelijks, vrijwillig voor een 
ander vaak naast een baan en een druk huishouden.
Anke Jacobs, afdelingshoofd Kruis-
werk Laarbeek van de Zorgboog geeft 
informatie over ShareCare. ShareCare 
betekent samen voor iemand zorgen, 
dus ook samen tijden en activiteiten 
afspreken en dit kan niet zonder com-
municatie en organisatie. Dit kost tijd. 
ShareCare maakt dit overleg via inter-
net mogelijk Er zijn meer sites die de-
ze mogelijkheid bieden en ook daar-
over zal Anke  informatie over 
verschaffen.
Na de pauze zal Mieke Harmsen, wijk-
ziekenverzorgende Kruiswerk Laar-
beek van de Zorgboog praktische in-

formatie geven over lichte verzorgende 
handelingen, zoals het helpen bij eten 
en drinken, het begeleiden naar toilet/
po-stoel, rijden met rolstoel en rolla-
tor, patiënten in en uit bed helpen, in 
en uit de auto, enz. Met deze tips bent 
u beter in staat om voor een zieke/ge-
handicapte te zorgen en wordt u zelf 
ook minder belast. Er zal ook gelegen-
heid zijn om zelf te oefenen
Afsluitend zal de Zorgboog samen 
met het Wit-Gele Kruis informatie ge-
ven over beschikbare hulpmiddelen: 
welke hulpmiddelen zijn er en waar en 
hoe zijn ze te krijgen.

Carnavalskrant  
Dwèrsklippels  
wordt ook deze 
week nog bezorgd
De carnavalskrant wordt ook nog deze 
week op verschillende plaatsen in Nu-
enen bezorgd. De Carnavalskrant is, 
naast een uniek bewaar- en informa-
tieblad, ook nog een belangrijke bron 
van inkomsten voor de vereniging en 
mede door deze opbrengst kan de ver-
eniging nog steeds diverse carnavals-
activiteiten voor jong en oud bekosti-
gen. We zullen bij u aanbellen om de 
carnavalskrant aan te bieden, met na-
tuurlijk de collectebus voor de vrijwil-
lige, maar broodnodige, bijdrage. 
Alvast bedankt namens CV De Dwèrs-
klippels.
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Voetbal

Zwemmen

Atletiek

Paardensport
 

P r o g r a m m a
Voetbal
eMK
Zondag 20 januari 
EMK 1 - Nijnsel 1 ............................ 12.00
EMK 2 - Braakhuizen 3 .................. 11.30 
RKGSV 3 - EMK 3........................... 11.30
Best Vooruit 7 - EMK 4 .................. 10.00

RKSV NueNeN
Zondag 20 januari 
Schijndel/Vitam 1-Nuenen 1 ........ 14.30
Waalre 3-Nuenen 5  ........................ 11.30
Nuenen 6-RKSV Heeze 4  ............. 12.00
RKGSV 4-Nuenen 7 ....................... 10.00
Nuenen 9-Wilhelmina Boys 7 ....... 10.00
DVS 4-Nuenen 10 ........................... 12.00
SV Valkenswaard 10-Nuenen 11 .. 10.00
DSE VR1-Nuenen VR1  ................. 13.00
Essche Boys VR1-Nuenen VR2 .... 11.00
SPORTPROGRAMMA
RKVV Nederwetten
Zondag 20 januari.
Nederwetten 2 - Wodan 3 ............. 12.30
Nederwetten 3 - Nieuw Woensel 3 . 10.00
Nederwetten 4 - Geldrop 10 ......... 11.00

eMK
Zondag 20 januari 
EMK 1 - Nijnsel 1 ............................ 12.00
EMK 2 - Braakhuizen 3 .................. 11.30 
RKGSV 3 - EMK 3........................... 11.30
Best Vooruit 7 - EMK 4 .................. 10.00

RKGSV 
Zondag 20 januari
RKGSV 3 - EMK 3 .................... 11.30
RKGSV 4 -  Nuenen 7 .............. 12.00

2 e beKeRRoNde ZaalVoet
bal  SpoRthal de hoNGeRMaN 
19 januari.
Mei Wah Veldhoven-Gipsy Boys . 18.30
Cafe Rene-v. Egdom Security ....... 19.10
Mei Wah Veldhoven -Klezie Boys 19.50 
Cafe Rene -
    Heintze / Impact fc ..................... 20.30 
Gipsy Boys-Klezie  Boys ................ 21.10 
v Egdom security - 
   Heintze / Impact fc ...................... 21.50

KoRfbal 
NKV
Zaterdag 19 januari
NKV 1 - Tiel 1 ............................... 15.10

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Jumping Indoor Nuenen
op 27 januari organiseert Ponyclub Prins Willem alexander een spring-
wedstrijd voor pony’s in ruitersportcentrum meulendijks in geldrop/Hee-
ze. Deze wedstrijd is tevens de laatste selectiewedstrijd voor kring Eindho-
ven. De kringkampioenen zullen op deze dag bekend zijn en op gepaste 
wijze worden gehuldigd. 
Alle categorieën, klasse B t/m ZZ, 
worden verreden met als extra rubriek 
de BB-Impuls. Hieraan kunnen ruiters 
en amazones deelnemen die kennis 
willen maken met de springsport. Je 
hoeft geen startkaart te hebben en 
geen lid te zijn van een vereniging. Je 
moet wel lid zijn van de KNHS, dit is 
al het geval als je bijvoorbeeld een FN-
RS Ruiterpaspoort hebt, of in het bezit 
bent van het Ruiterbewijs. Deze ru-
briek is ook opengesteld voor de B rui-
ters zodat ook zij flexibel kunnen 
springen. Meer informatie over de Im-

pulsrubriek is te vinden op www.knhs.
nl.
De ponyclub uit Nuenen heeft er alles 
aan gedaan om van deze wedstrijd een 
succes te maken. Er is voor elke deel-
nemer een leuke attentie, er zijn geld-
prijzen en leuke gebruiksartikelen. 
Ruitersportcentrum Meulendijks staat 
bekend om zijn gezelligheid dus ook 
voor de toeschouwers is het de moeite 
waard een kijkje te komen nemen. Er is 
een gevarieerd deelnemersveld met 
grote namen uit de springsport. In-
schrijvingen via www.concours.nl.

EMK heeft het contract met hoofd-
trainer Ronny Everaerts met één jaar 
verlengd. De 39-jarige oefenmeester 
uit Valkenswaard gaat komend sei-
zoen zijn 4e seizoen in bij de dit jaar 
50-jarig jubilerende club uit Nuenen.

Zowel de selectie, het bestuur en de 
technische commissie zijn erg tevre-
den over de samenwerking en hebben 
daarom besloten om tenminste nog 
een jaar met elkaar door te gaan.

EMK staat momenteel op een gedeel-
de 3e plaats in de vierde klasse G met 
20 punten uit 12 wedstrijden.

ronny Everaerts 
verlengt bij EmK 

Toon van der Loo 
langer bij rKgSV
rKgSV heeft het contract met 
hoofdtrainer Toon van der Loo met 
een jaar verlengd. Van der Loo is 
bezig aan zijn tweede seizoen als 
hoofdtrainer. 

Hij wordt geassisteerd door Rutger 
Maters. In 2010  werd Van der Loo 
trainer van het tweede elftal bij 
RKGSV. 

RKGSV staat stevig aan kop in de 5e 
klasse G met 26 punten uit 12 wed-
strijden en wil graag kampioen wor-
den. Gezien de eerste 3 promoveren 
naar de 4e klasse is de kans groot dat 
RKGSV volgend seizoen weer terug-
keert naar de 4e klasse.

John van Doren groenwitter 2012
John van Doren is op de nieuwjaarsreceptie van de rKSV Nuenen, gekozen 
tot groenwitter van het jaar 2012. Hij was de 39e groenwitter in de geschie-
denis van de club.
 

rob Tulp,  LoNU-er van het Jaar
Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsborrel op dinsdagavond 8 januari 
werd met een uitgesproken meerderheid aan stemmen rob Tulp uitverko-
zen tot LoNU-er van het Jaar 2012. 
Rob heeft zich gedurende een lange 
reeks van jaren in meerdere functies 
verdienstelijk gemaakt en leverde 
daarmee een enorm waardevolle bij-
drage aan het bestaansrecht en conti-
nuïteit van LONU.  Rob hanteerde de 
voorzittershamer en jarenlang was hij 
actief als lid en later (en nog steeds) als 
voorzitter van de organiserende kern-
groep van de zo succesvolle Van 

Zwemmers Z&PV Nuenen 
goed voor 19 medailles bij BWK
met 19 medailles keerden de zwemmers van Z&PV Nuenen terug van de 
Brabantse Winter Kampioenschappen, het slotstuk van de eerste seizoens-
helft. Een super resultaat, vooral gezien het feit dat deze medailles door 10 
verschillende zwemmers gewonnen werden.

John van Doren met partner José.         

Groenwitter wordt hij of zij die zich, 
gedurende een langere periode, belan-
geloos verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de club. John voldoet voor 100% 
aan deze voorwaarde.
 
John is al jaren coördinator van de E 
categorie en daarmede ook lid van de 

Jeugd Commissie. John is verder orga-
nisator van de Pascall Deen penalty-
trofee en is betrokken bij de organisa-
tie van diverse toernooien. 

 Ook is John lid van het organisatie co-
mité van het E Kamp. Hij voetbalt zelf 
nog regelmatig bij de Veteranen A.
 

 
Ook tekenden Robin Goossens en 
Merel Phaff nog voor 3 limieten voor 
de Nederlandse Junioren Kampioen-
schappen over 3 weken in Amster-
dam, een absolute topprestatie.

Twee dagen lang werd er in de Tongel-
reep in Eindhoven gestreden om de 
wintertitels van de kring Noord-Bra-
bant. Op zaterdag zwommen de da-
mes de 100m vlinderslag, 100m vrije-
slag en 100m schoolslag en op zondag 
de 100m rugslag en 200m wisselslag. 
Voor de heren was het programma 
precies andersom en de dagen werden 
afgesloten met een estafette.

overzicht
Maayke Voets. 100m vlinderslag 
1.12.73 zilver;
Samantha Kardol 100m vlinderslag 
1.06.76 goud;
Tobias Geurts 100m rugslag 1.06.60 
zilver, 200m wisselslag 2.23.41 goud, 
100m vlinderslag 1.08.50 brons, 100m 
vrijeslag 58.66 zilver, 100m schoolslag 
1.17.78 brons;
Ruud van Heerbeek 100m schoolslag 
1.06.31 zilver;
Merel Phaff 100m rugslag 1.18.72 
brons;
Femke Hendrikx de 100m vrijeslag zil-
ver, 100m schoolslag 1.13.86. goud;
Robin Goossens 100m schoolslag 
1.20.21 zilver, tekent tevens voor een 
NJK limiet; 200m wisselslag 2.37.94 
brons;
Elke van den Hurk 100m schoolslag 
1.21.76 PR brons;
Milan Meurs 100m vrijeslag 1.11.73 
(PR van 6 seconden) goud;
Estafettes dames met Anouk Coppie-
ters, Femke, Samantha en Susan Teij-
ken op de 4x100m wisselslag zilver;
Estafettes voor de jongens 1997 en 
jonger op de 4x100m vrijeslag. Het 
team bestaande uit Tobias, Jeroen 
Schelling, Alain Vogels en Joeri Phaff 
4.02.45 goud;
Estafettes dames 4x100m vrijeslag in 
4.04.53 (Anne Gibbels, Susan, Sa-

mantha en Femke) brons en de jon-
gens (Tobias, Bas Gibbels, Alain en 
Joeri) op de 4x100m wisselslag ook 
brons.

alle overige persoonlijke records:
100m vlinderslag : Robin 1.20.65 (9e), 
Merel 1.21.68 (4e) 100m rugslag : 
Alain 1.09.58 (7e), Anouk 1.10.92 (4e), 
Anne 1.15.43 (6e), Maayke 1.16.10 
(11e), Robin 1.17.05 (7e), Frederiek 

Showkorps o&V succesvol op NK
Zaterdag 12 en zondag 13 januari werden in amsterdam de Nederlandse 
Kampioenschappen Twirling gehouden. Showkorps o&V was hier verte-
genwoordigd door het juniorteam in de categorie “small team twirling” en 
soliste Cynthia van Huizen in de categorie “twirling 1 baton”. 

Aangemoedigd door hun trouwe fans en onder begeleiding van instructrice 
Krystle Hollander wisten deze dames in een sterk deelnemersveld  een prachtige 
prestatie neer te zetten: Brons voor Cynthia van Huizen. 
Zilver voor het juniorteam bestaande uit Ghilaine van Keulen, Ilona Molen-
kamp, Loes van Mulken, Anne van Nistelrooij, Anouk van Asten en Liske Tjio.

Geurts 1.21.37 (18e), Mila 1.26.05 (4e) 
100m schoolslag : Joris Willems 
1.11.00 (4e), Anne 1.22.28 (4e), Bas 
1.22.42 (5e) 100m vrijeslag : Wouter 
Sijmons 55.17 (5e), Joris 55.62 (4e) 
Joeri  58.73 (6e), Anne 1.01.72 (5e), 
Robin 1.08.24 (9e), Frederiek 1.12.39 
(25e), Merel 1.12.43 (8e), Lot Sauren 
1.13.12 (28e) 200m wisselslag : Anne 
2.37.56 (4e), Maayke 2.39.31 (5e), Fre-
deriek 2.54.73 (14e)
Voor meer info: www.zpvnuenen.nl. Goghloop. Tot  voor kort zette hij zich 

ook in als assistent-trainer. Last-but-
not-least staat hij in Nuenen e.o. be-
kend als actief sponsorwerver, die niet 
zomaar met een “neen, dank u” genoe-
gen neemt.

Clubkampioenen 2012
Bij de mannen was de derde plaats 
voor André Pickhard. De tweede 
plaats ging naar Frank Lodewijk. De 
grote winnaar was Pepijn van Rooij. 
Bij de dames ging de beker voor de 
derde plaats naar Maria van Hout. 
De tweede plaats was voor Brigitte 
Beenen. De beste loopster van LONU 
is Sandra Struijk.

Zilver voor het juniorenteam en Cynthia van Huizen met haar bronzen plak.



…omdat mijn klas een 
écht team is geworden 
tijdens het brugklaskamp 
in Tongerlo.

ZONDAG 27 JANUARI 2013  |  13.00 - 16.30 UUR
WWW.STRABRECHT.NL

GYMNASIUM - ATHENEUM - HAVO EN VMBO-T 

GROTE BOS 2  |  GELDROP

NIEUW! 
het “Warandelingetjes” menu

di. - wo. - do. voor E 23,50  vr. - za. - zo. voor E 26,50
Zoveel gangetjes nuttigen als u wenst, nog een gerechtje geen probleem, 
en nog één, en nog één... U bent van harte welkom. Kijk voor de diverse 

gerechten (ca. 28) op onze website www.paviljoendewarande.com  

Uiteraard blijft ons 3-gangen week keuzemenu verkrijgbaar
di. t/m do. € 21,50 en vr. t/m zo. € 24,50

Paviljoen de Warande
De Kluis 4, Helmond  T: 0492-536361

www.paviljoendewarande.com

gehele dag geopend VanaF 11.00 UUR
Van dinsdag t/m zondag

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.	

Gratis
boxsprinG!*

van 2995,-

895,-
NU compleet

boxspring
In diverse kleuren leverbaar! (dezelfde prijs)

 Bestaande uit:
- Gestoffeerd hoofdbord 
 140, 160 of 180 cm breed (dezelfde prijs)
-  2 x Gestoffeerde boxspringonderbakken met 
 ronde poten
- 2 x 7-Zone pocketveringmatrassen met 
 HR-schuim afgedekt

 van 1298,-

www.jongwonen.com 
Vincent van Goghstraat 12, Nuenen. Tel.: 040-2841161 

Geopend woensdag en donderdag van 10.00-17.30, 
vrijdag 10.00-20.00, zaterdag 10.00-16.00 uur. 

OOk OpeN Op afspraak.

Al 30 jaar toonaangevend in de regio!

GRATIS! matrastopper koudschuim t.w.v. 199,-!

GRATIS! keuze uit:
Comfortabele ‘split’-matrastopper
- Koudschuim HR
- 100% Natuurlatex
- Traagschuim

GRATIS! keuze uit:
Comfortabele ‘split’-matrastopper
- Koudschuim HR
- 100% Natuurlatex
- Traagschuim

(dezelfde prijs)

(dezelfde prijs)

Complete eleCtrisChe boxspring
Leverbaar in: zwart, antraciet en bruin

- Hoofdbord oversized en gestoffeerd 140, 160 of 180 cm breed (dezelfde prijs)
- 2 Electrisch verstelbare boxspringonderbakken met gestoffeerde 
 voetbeugels en aluminium poten
- 2 Gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen 
 met HR-schuim afgedekt

van 2195,-

INCl. bezoRgINg 

eN moNTage!

INCl. bezoRgINg 

eN moNTage!

* ontvang uw totale aankoopbedrag terug, vraag naar de voorwaarden.

1895,-
NU geheel 
compleet!

1395,-
NU geheel 
compleet!

Jong wonen slapen & zo bestaat

- Hoofdbord oversized en gestoffeerd
 140, 160 of 180 cm breed (dezelfde prijs)
- 2 Electrische verstelbare boxspringonderbakken met 
 gestoffeerde voetbeugels en gestoffeerde onderplint
- 2 Gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen met 
 HR-schuim afgedekt
- Comfortabele ‘Split’-matrastopper HR-koudschuim

en wie Jarig is trakteert !!
Complete eleCtrisChe boxpring ‘de luxe’

Leverbaar in: zwart, antraciet en bruin! (dezelfde prijs)

matrassenstunt
- 7-Zone pocketvering matras
- HR-schuim afgedekt
- 7 Comfortzone
- Anti-allergisch
- Geschikt voor 
 alle matrasdragers!
- 70, 80, 90 x 200 cm 
 (dezelfde prijs)

Alle maten leverbaar

2e maTRas 

gRaTIs!299,-
NU
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