
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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die er zaterdag bij waren 
volstaat het volgende: deur dicht!

En dan de vijfde buut. Het wijntje dat 
werd klaargezet in plaats van het ge-
bruikelijke glas bier, verraadde al dat 
er een dame zou komen. Nou ja, dame: 
Bertha van de Meulenperd. Vorig jaar 
won Kitty Goverde uit Uden als deze 
Bertha de Zilveren Narrenkap tijdens 
het Keiekletstoernooi bij de Keiebij-
ters in Helmond. En terecht, zo bleek 
in Nuenen. Vlot, goeie grappen en 
heel sterk spel van ‘Bertha’ die vrede 
had met haar overgewicht en haar 
man Sjef. Tot slot bedankte ze Nuenen 
en in het bijzonder Wiljan van Keme-
nade, tonprater uit Nuenen. Een aan-
tal jaar geleden heeft ze namelijk hier 
haar debuut mogen maken in de ton. 
‘Zonder die kans en de steun van Wil-
jan had ik hier nou niet gestaan.’

Volgens goed gebruik werd de Pronkzit-
ting afgesloten met het zingen van Nue-
nen dwèrs. Kortom, een zeer geslaagde 
pronkzitting. Vrijdag en zaterdag zijn 
de laatste twee Pronkzittingsavonden in 
Het Klooster.

Foto’s gemaakt door: 
Rolf van Ostade en Peter van de Leegte.

Vast onderdeel van de Pronkzitting vor-
men de oud-prinsen. En dat gaat vaak 
gepaard met spektakel. Ditmaal een 
Nuenense versie van het tv-programma 
So you think you can dance. De jury be-
stond uit BN’ers, Bekende Nuenenaren, 
waaronder een bekend Nuenens vrouw-
ke. Bijzonder om te zien hoe deze man-
nen zich ‘blootgaven’.

De andere tonprater uit Nuenen was 
Gerard Bloks, inmiddels een ver-
trouwde verschijning in de ton. Ook 
hij was een crimineel, Gerrit B., die 
erg goed de weg wist in nachtelijk Nu-
enen c.a. Na een wat stroeve start trok 
hij zijn buut toch over de eindstreep. 
Zijn ‘Nuenense’ grappen maakten het 
herkenbaar.

Vervolgens de bekende groep Striepke 
veur ‘oit Hellemond’. Cabaret door 
twee mannen, begeleid door een pia-
nist. Komische anekdotes, al dan niet 
gezongen. Toch zijn ze  op hun sterkst 
als ze improviseren en inspelen op wat 
er in de zaal gebeurde. Voor degene 

nummer Der alte Dessauer, deed de 
dansgarde van Prins Heppie nog een 
keer de Heppie-dans van het Dwèrs 
Debuut, vol acrobatiek.

Tweede tonprater was Rien van Ge-
nuchten uit St. Oedenrode. Deze ‘cri-
mineel’, compleet met balkje voor de 
ogen, maakte best harde en grove 
grappen. Daar moest het publiek even 
aan wennen maar uiteindelijk was het 
een geslaagde buut. De veelzijdigheid 
van huisorkest De Blaospoepers bleek 
daarna bij hun klompenact in een 
soort minitheatertje. Kunst, zoals 
Prins Heppie zei.

Peter van Dun uit Nuenen stond voor 
de tweede maal in de ton, vorig jaar 
deed hij voor de eerste keer mee. The-
ma van zijn buut: crisis. Zijn eigen 
midlife-crisis, wel te verstaan.  Hier 
bleek weer eens dat een buut in het Nu-
enens dialect toch het prettigste is om 
naar te luisteren. Deze thuiswedstrijd 
werd een gemakkelijke overwinning.
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Eindhoven - Son

0499 - 460044

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Voor de derde 
keer op rij: 
IJsbaan open

Django 
Wagner trapt 
carnaval af!

Noud en Mia
Verhagen: 
Een Gouden 
paar

Houten vloeren - Laminaat
Raamdecoratie

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

Ri-Jo/

Bijzondere gratis Valentijnsactie voor onze lezers

Liefde en vriendschap zijn een van      
de mooiste dingen in het leven…..

Als je jouw Valentijnsboodschap door-
geeft aan valentijn@ronddelinde.nl  
zorgen wij er voor dat die boodschap 
een speciale plek krijgt in onze uitgave 
van 14 februari.

Daarnaast wordt bij jouw Valentijn op 
die dag een feestelijk ingepakte bloem 
bezorgd.

Lieve lieve Ilse, 
Dank je voor je vriend-
schap en je gezelligheid
Jij blijft mijn enige 
echte fantastische meid
       Peer

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 
uit te spreken.

Wat moet je er voor doen: 
Stuur een korte Valentijnsboodschap 
(max. 25 woorden) naar valentijn@
ronddelinde.nl.
 
Vermeld in de mail duidelijk de naam en 
het adres van de bedoelde Valentijn dat 
nodig is om de bloem af te leveren. We 
plaatsen alleen de voornaam van de Va-

lentijn in de Valentijnsboodschap in 
Rond de Linde. 
Geef aan 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 af-
leveradressen in Nuenen c.a. Deelname 
is niet mogelijk voor commerciële in-
stellingen, verenigingen of instellingen. 
De redactie bepaalt wanneer het maxi-
male aantal aanmeldingen is bereikt. 

Dus meld je snel aan op  valentijn@
ronddelinde.nl want de deelname is 
beperkt.

Een voorbeeld van een valentijnsbericht:

Sterke 32ste Pronkzitting Dwèrsklippels
Door Edwin Coolen

De 32ste editie van de Pronkzittingen, georganiseerd door carnavalsver-
eniging De Dwèrsklippels uit Nuenen, is in volle gang. Zaterdag was de 
tweede van vier avonden die vakkundig en spontaan aan elkaar werd 
gepraat door presentator Hans Kuijten, Prins CreHansa in 2012. Hij valt in 
voor vaste spreekstalmeester Femke Arts-van Rooij. Zij zit tijdens de 
Pronkzittingen namelijk als één van de 4 Fun-adjudanten van Prins Heppie 
in de pronkbank op het podium.

Na optredens van de mini-, 
senaats- en prinsdansgardes, beet 
Dirk Kouwenberg uit Rosmalen de 
spits af. Vanuit de ton presenteerde hij 
als dj en radiopiraat Bruno van Radio 
Uno (dat moet je doeno!) een live ra-
dio-uitzending. De zaal mocht ver-
zoekjes doen maar die had hij dan niet 
bij. Wel vinylplaatjes met Nederlands-
talige muziek, categorie Frans Bauer 
of Dries Roelvink. Een soepele en leu-
ke buut waarbij hij inhaakte op de ac-
tualiteit en Nuenen.

Na een muzikaal intermezzo van de 
Blaospoepers, met de trompetvirtuo-
siteit van Jeroen van Keulen in het 



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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PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, 3e herziening’ 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat met ingang van 25 januari 2013 gedurende zes weken op 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder 
ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, 3e herzie-
ning’. Het ontwerpbestemmingsplan kan op het gemeentehuis worden 
ingezien bij de balie Wonen en Openbare Ruimte.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het omzetten van de be-
stemming van een perceel aan de Nieuwe Dijk, kadastraal bekend als 
B 5073. De bestemming wordt omgezet van  ‘Agrarisch gebied met 
natuur- en landschappelijke waarde’ naar ‘Bos en natuur’.
Door aanpassing van de bestemming wordt een natuurcompensatie 
planologisch mogelijk gemaakt. De natuurcompensatie op deze loca-
tie houdt verband met uitbreidingsplannen die in de gemeente Son en 
Breugel worden gerealiseerd.

Dit plan heeft eerder ter inzage gelegen als bestemmingsplan ‘Buiten-
gebied, eerste wijziging 2011’. In verband met bepalingen uit de Ver-
ordening Ruimte is het noodzakelijk om dit voornemen nu als parti-
ele herziening in procedure te brengen. Inhoudelijk verandert er niets 
ten opzichte van het eerdere plan.

Het plan is in te zien via de landelijke internetsite www.ruimtelijke-
plannen.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, 3e herziening’ kan 
rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende deeplink: http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
BPBG3eHerziening-C001
Een ieder kan binnen de termijn van tervisieligging een zienswijze met 
betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een 
schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad 
van Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend bij de heer M.J.A. 
Ras van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving (telefoonnummer 
040-2631545).

Nuenen, 24 januari 2013
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-
Brabant 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat zij op 15 januari 2013 besloten hebben een gemeenschap-
pelijke regeling te treffen tot oprichting en instandhouding van een 
regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuidoost-Brabant per 1 januari 
2013. De gemeenteraad heeft hiervoor op 21 december 2012 toestem-
ming verleend. 

De stukken liggen vanaf 24 januari 2013 voor iedereen voor zes weken 
ter inzage in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. 

Nuenen, 24 januari 2013
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Oude Landen 2013’; gemeen-
te Nuenen c.a.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken op 
grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat zij een herziening voorbereiden van de bestemmingsplannen, die 
op dit moment gelden in het gebied dat wordt begrensd door Oude 
Landen, Beekstraat, A270 en de Smits van Oyenlaan, inclusief het 
project Boschhoeve.

Het nieuwe bestemmingsplan Oude Landen 2013 betreft een conser-
verend (beheersmatig) bestemmingsplan. Uitgangspunt van het plan 
is een actualisering van de bestaande en op grond van het nog gel-
dende bestemmingsplan mogelijke situatie. Ingrijpende nieuwe ont-
wikkelingen zijn in het plan niet meegenomen.

Over dit plan zal nog formeel overleg plaatsvinden met officiële in-
stanties, zoals het waterschap. In deze fase kunnen nog geen ziens-
wijzen worden ingediend. 

Te zijner tijd zal een ontwerpbestemmingsplan op het gemeentehuis 
ter visie worden gelegd. Dan zal ook gelegenheid bestaan zienswijzen 
in te dienen. Dit zal worden bekendgemaakt in ‘Rond de Linde’, de 
Staatscourant en op de gemeentelijke website www.nuenen.nl.

Nuenen, 24 januari 2013
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

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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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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

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

AFVAL
Aanbieden afval tijdens vorstperiode
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 zelf verantwoor-
delijk 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	container.
•	 Gebruik	geen	papieren	vuilniszakken	en	stamp	het	afval	niet	aan
•	 Zet	de	containers	één	nacht	voor	de	ophaaldag	ergens	binnen,	zodat	

de inhoud kan ontdooien.
•	 Plaats	een	stokje	tussen	de	deksel	en	de	container	om	het	dichtvrie-

zen 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.

•	 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 wor-
den minder GFT-containers aangeboden. Daardoor is de inzamelaar 
misschien eerder dan u denkt bij u in de straat.

Inleveren afvalstromen
Binnen onze gemeente worden momenteel reclamepamfletten (flyers) 
verspreid door inzamelaars om door hen het oud ijzer, kleding, schoenen, 
elektronisch apparaten, kabels, accu’s, fietsen e.d. op te laten halen. 
Deze inzamelaars zijn niet door de gemeente aangewezen als inzamelaars 
en zijn dus illegaal. Wij willen u erop wijzen dat het aanbieden van bo-
vengenoemde materialen aan deze particuliere inzamelaars strafbaar is 
voor zowel de inzamelaar als de aanbieder, dus ook uzelf.
U kunt een melding maken over het illegaal ophalen via het meldpunt 
van de gemeente Nuenen 040 2631 631 of een mail naar gemeentehuis@
nuenen.nl 

Verschillende afvalstoffen zoals metaal, blik, oud ijzer en papier zijn 
veel geld waard. 
Metaal, blik en oud ijzer kunt u gratis en onbeperkt naar de milieustraat 
brengen. 
Wanneer u het metaal naar de milieustraat brengt, zijn de opbrengsten 
voor de gemeente. Met deze opbrengsten kunnen we een groot deel 
voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval betalen. 
Zonder deze opbrengsten is de afvalstoffenheffing hoger. 

Ook kunt u blik, metaal en oud ijzer weggooien in de restafval contai-
ner. Vóór verbranding van het restafval wordt metaal namelijk uit het 
restafval gehaald en hergebruikt.
Voor het inleveren van andere afvalstromen (zoals kleding, schoenen, 
accu’s e.d.) verwijzen wij u naar onze afvalwijzer via www.nuenen.nl.

HEIDESCHAPEN OP LOBROEC
Vanaf begin februari wordt tussen de Hooidonkse Beek en Lobroec 
(het gedeelte aan de oostzijde van de waterloop) het gras niet meer 
machinaal maar door een kudde van ongeveer 15 Drentse Heidescha-
pen begraasd. Om de schapen op de juiste plek te houden wordt er 
een afrastering geplaatst. Door het plaatsen van een deugdelijke af-
rastering is het mogelijk dat de schapen daar zelfstandig blijven lopen, 
zonder continu toezicht van een herder. Overigens wordt de kudde wel 
in de gaten gehouden en niet aan hun lot overgelaten. Door enkele 
looppoorten blijft het mogelijk  om in het gebied te wandelen. Ook de 
aangelijnde hond kan gewoon mee naar binnen.

De schapen blijven een jaarrond in dit gebied. De eigenaar van de 
schapen wil gedurende het jaar de omwonenden en alle andere bewo-
ners van Nuenen betrekken bij de kudde. Bijvoorbeeld in het voorjaar 
wanneer de lammetjes geboren worden, of enkele maanden later als 
alle schapen geschoren worden. De keuze om op deze locatie schapen 
te laten grazen, komt vanuit de gedachte om op plaatsen waar moge-

lijk meer duurzaam en ecologisch te beheren. Met de constructie waar 
in dit geval voor gekozen is worden zelfs de beheerkosten op langere 
termijn verminderd, iets wat in deze tijd ook zeker belangrijk is.

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 14/01/ N-HZ-2013- Oude Torendreef,  Oprichten van een brug 
 2013 0005 verlengde van  over de Dommel  
   betonpad    

Regulier 15/01/ N-HZ-2013- Nuenderbeekselaan Uitbreiden woning  
 2013 0006 51 

Regulier	 19/01/	 N-HZ-2013-	 Parkstraat	33	 Uitbreiden	woning	 	
 2013 0007 

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten.
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vrage	om	vergunning	op	grond	van	de	APV	en	bijzondere	wetten	in-
gekomen:
•	 Aanvrager:	V.O.F.	Frietje	Brabant	voor	het	innemen	van	een	stand-

plaats aan de Hoekstraat op de woensdagmiddag in Nederwetten 
in het jaar 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.

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer    

Regulier	 N-HZ-2012-0162	 Opwettenseweg	76	 Plaatsen	lichtreclame	zuil	
 

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
 
14/01/ N-HZ-2012- Berg 38 Gebruik gronden  Wijzigen gebruik 15/01/ 
2013 0184  of bouwwerken in  van winkelfunctie 2013  
   strijd met  naar bijeenkomst-   
   bestemmingsplan functie   

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Carnavalsvereniging	de	Narre-Kappen	zijn	vergunningen	en	

ontheffingen verleend voor het organiseren van diverse carnavals-
activiteiten in een tent op het Heuvelplein in de periode van 1 tot 
en met 12 februari 2013 (verzenddatum 18 januari 2013);

•	 aan	 drumfanfare	 “Jong	 Leven”	 Gerwen	 zijn	 een	 vergunning	 en	
ontheffing verleend voor het organiseren van een tweedehands 
boekenmarkt op zondag 27 januari 2013 in gemeenschapshuis D’n 
Heuvel in Gerwen (verzenddatum 21 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. 



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: 25 & 26 JaN.: 
knolselderij, 1/2 kilo  .................... 0,99
Winter Wortels, 2 kilo  ................. 0,99
Uien, 2 kilo  ...................................... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 28 JaNUari:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo  ............ 0,69
DiNSDag 29 JaNUari:

Prei, panklaar, 1/2 kilo  .................... 0,79
WOeNSDag 30 JaNUari:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DONDerDag 31 JaNUari:

Parijsewortel, 1/2 kilo  ................. 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 25 t/m 31 JaN.:

Bamigroenten, 1/2 kilo  ................ 0,79
elstar, 2 kilo .................................... 1,99
Waldorfsalade, 250 gram ............. 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Let op de Actiezak 
in uw brievenbus!!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

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

Aanbiedingen KERSVERS

1 Liter Erwten Soep
Met GRATIS 
100 gram Katenspek of Zeeuws spek
Bij 150 gr. Gebraden Rosbief
100 gr. Selderijsalade.........GRATIS
Bergspitz
100 gram ......................................1,40
Katenhaasje
3 stuks ............................................6,00 

“Let op de Actiezak”
4 Saucijzen
1 Rookworst
1 Hacheepakket
samen .............................................9,95 

kOOPJe

kOOPJe

SPecial

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Actie geldig van 25 t/m 31 januari:

4 Appelflappen
halen 3 Betalen

 
Bij 2 broden naar keuze, 
een bakje chocopasta 

Voor € 1,00

10 jaar
Slijterij Van Lieshout:

10% korting
op alle 

portwijnen*!
Januari feestmaand!

Iedere week een 
nieuwe actie.

*M.u.v. lopende acties.
Acties geldig van 24 t/m 31 januari

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

Al 50 jaar 
een begrip!

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

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fineerparket en pvc-stroken
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



  

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

Rond de Linde op internet: www.ronddelinde.nl

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.

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

●  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

JAN vAN ‘t Hof 
Schilder- en spuitwer-
ken. Voor vakkundig bin-
nen- of buitenschilderwerk. 
Vakmanschap met garan-
tie. Tel: 040 - 241 90 92.

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.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

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

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

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

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

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

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

Hier wordt er aan je geknabbeld 
en niet gevreten, waar je gezien 
wordt en niet bekeken.
Bel voor ‘n ‘knabbelavontuur’ 

040 - 787 03 38
www.garrarufa-nuenen.nl

Garra Rufa Nuenen
Voor diegene die het al weten

tE koop: kachel- en 
openhaardhout, berken en 
eiken € 60,-- per m. Tevens 
verse eieren en aardap-
pels. Bij fam. Van Baren, 
Boord 30. Tel. 283 62 70.

ZAtERDAg 26 JANu-
ARI opEN DAg Insti-
tuut Zilverschoon. 13.00-
17.00 uuR. Demo's Per-
manent make-up, Flitslamp 
ontharen, Advies afslanken, 
Huidverzorgingsadviezen. 
Tevens is onze Cosmetisch 
arts  aanwezig, vrijblijvend 
consulten. INStItuut 
ZILvERScHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

LASt vAN vEtRoL-
LEtJES? Figuurcorrectie 
mbv. ENDERMoLogIE; 
Lipomassage. NIEuW!! Nu 
samen met bewegen, beste 
resultaten. INStItuut 
ZILvERScHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

DRuMS- EN BASgItAAR-
LESSEN IN NuENEN. 
Gegeven door ervaren 
docent. Voor alle niveau’s. 
Voor info: 040-2843533 of 
06-23 09 47 87.
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Citaat van de Week

“Uw tijd is 
beperkt, 

verspil hem 
dus niet 

door iemand 
anders’ leven 

te leiden”
Steve Jobs - ondernemer 
(1955-2011)

Voortaan kunt u iedere week in 
Rond de Linde een citaat vinden uit 
“170 citaten van de 20ste eeuw 
en daarna”, gelezen door Eelke Jager.
Vandaag de eerste.

Al 465 klussen  
voor NLdoet in 
Noord-Brabant
Eindhoven meldt tot nu toe de meeste 
klussen aan.
Op 15 en 16 maart organiseert het Oran-
je Fonds voor de 9e keer NLdoet, de 
grootste vrijwilligersactie van ons land. 
Brabantse maatschappelijke organisaties 
meldden tot nu toe 465 klussen aan. Ten 
opzichte van vorig jaar ontvangt het 
Oranje Fonds vooral van basisscholen en 
peuterspeelzalen veel meer aanmeldin-
gen. Ruim twee keer zo veel. Ook veel 
zorgorganisaties (26 procent) en sport-
verenigingen (10 procent) doen mee aan 
NLdoet. Organisaties kunnen op www.
nldoet.nl tot 1 februari een financiële bij-
drage van maximaal 450 euro aanvragen 
bij het Oranje Fonds. In Nuenen zorgt de 
LEVgroep voor ondersteuning. Contact-
persoon is Ismene Borger, e-mail: isme-
neborger@levgroep.nl.

Collecteweek 
Hersenstichting 
van start
Geef mensen met een hersenaan-
doening een beter perspectief! Dat 
is het motto van de Hersenstich-
ting collecte die maandag  4 febru-
ari  a.s. begint. 

In heel Nederland gaan ruim 14.000 
enthousiaste collectanten op pad om 
geld in te zamelen voor ruim 4 mil-
joen mensen met een hersenaandoe-
ning. Eén op de vier Nederlanders 
wordt in z’n leven getroffen door een 
hersenaandoening, zoals beroerte, 
depressie, dementie, parkinson of 
een hersentumor. Nog steeds ont-
breekt de kennis om deze hersenaan-
doeningen beter behandelbaar en 
geneesbaar te maken. Daarom wil de 
Hersenstichting méér wetenschap-
pelijk onderzoek mogelijk maken.

Collectant gemist? Uw gift is ook 
welkom op gironummer 860 t.n.v. 
Hersenstichting Nederland, Den 
Haag. 

www.hersenstichting.nl

Dag van herkenning voor 
nieuw samengestelde gezinnen
 
Stichting Nieuw Gezin Nederland organiseert op zaterdag 9 februari a.s. in 
Nijmegen de Landelijke Dag voor gezinnen met kinderen uit een vorige 
relatie. Tijdens deze dag volgen volwassenen verschillende workshops en is 
er ruimte voor (stief)ouders en (stief)kinderen om ervaringen uit te wisse-
len. Voor kinderen tussen 4 en 14 jaar is er een speciaal kinderprogramma.
 
Ongeveer zestig procent van tweede 
huwelijken met kinderen uit een eer-
dere relatie eindigt in een echtschei-
ding. Dit is zowel voor de volwassenen 
als de betrokken kinderen opnieuw 
een pijnlijke en emotionele situatie. Zij 
krijgen wederom te maken met een 
scheiding. Een van de workshops tij-
dens de Landelijke Dag leren (stief )ou-
ders wat ze kunnen doen om juist niet 
bij deze sombere cijfers te horen. Aan 
de hand van het onlangs verschenen 
boek ‘Hoe maak je een succes van je 
nieuwe gezin?’ maken nieuwe ouders 
en stiefouders een eigen Stiefouder-
schapsplan. Een van de auteurs, Mar-
lijn Kooistra, legt uit wat de achter-
gronden zijn voor het persoonlijke 
Stiefplan. Door heldere afspraken en 
het goed communiceren bij moeilijke 
onderwerpen wordt de kans aanzien-
lijk kleiner dat de nieuwe gezinnen 
weer uit elkaar vallen.
 
Stichting Nieuw Gezin Nederland 
(NGN) is de nieuwe naam van de 
Stichting voor Stiefgezinnen. NGN 
heeft als doel nieuw samengestelde ge-
zinnen te steunen om tot bloei te ko-
men en een stabiel gezinsleven op te 
bouwen. Bovendien is het een plat-
form waar goede informatie over 
nieuw samengestelde gezinnen bij el-
kaar komt. Door mensen en informa-
tie bij elkaar te brengen is ontwikke-
ling en groei mogelijk en kunnen 
mensen leren van ervaring en kennis 
van elkaar. De stichting informeert en 
betrekt ook iedereen die met nieuw sa-

mengestelde gezinnen te maken heeft, 
zoals grootouders en andere familiele-
den, leerkrachten, artsen en hulpverle-
ners.
 
Via de website, social media en een 
kwartaalmagazine worden de do’s en 
don’ts als je een nieuw gezin wil vormen, 
bespreekbaar gemaakt. Kijk voor meer 
informatie over de stichting of de Lan-
delijke Dag op www.nieuwgezin.info

De Prins gaat op 
ziekenbezoek
Prins Heppie & 4 Fun denken tij-
dens carnavalsdagen ook aan onze 
medebewoners, die geen plezier 
kunnen maken vanwege hun ziek-
te of handicap. Zij bezoeken deze 
mensen met een kleine attentie.
 
Ook brengt een afgevaardigde van 
de Prins, dit jaar de Barones met 
klein gevolg op maandagochtend 
een bezoek aan het huiskamerpro-
ject van het steunpunt. Dit project 
is er voor mensen die behoefte heb-
ben aan een praatje, een schouder-
klopje of een bemoedigend woordje 
na bijvoorbeeld een nare ervaring. 
Kortom mensen die wat extra aan-
dacht heel goed kunnen gebruiken. 
De Barones komt op de koffie en 
brengt de taart mee. Als u als lezer 
van Rond de Linde ook iemand 
weet, die door een bezoekje van 
Prins Heppie & 4 Fun een beetje op-
gepept kan worden, laat dit dan 
even weten. U moet er wel van over-
tuigd zijn dat de te bezoeken per-
soon het op prijs stelt. 

U kunt het adres door geven voor 3 fe-
bruari via 2831564 of ht.van.nunen@
hetnet.nl

Dommeldal Gedichtendag

Thema ‘in gesprek met…’
Al enkele jaren kent bibliotheek dommeldal de traditie van een poëziewed-
strijd. Thema dit jaar was: ‘in gesprek met…’ In de Kasteelhoeve in Geldrop 
worden op 27 januari de prijswinnaars bekend gemaakt. Op donderdag 31 
januari vindt de landelijke Gedichtendag plaats, die tevens de eerste lande-
lijke Poëzieweek inluidt  en ‘Muziek als thema heeft’. In de Nuenense biblio-
theek is dan een workshop en een open podium.

In gesprek met…
Het thema van de dommeldal gedich-
tenwedstrijd was ‘in gesprek met. . . ‘.
“Dagelijks voeren we diverse gesprek-
ken, allemaal verschillend van inhoud, 
van duur en van betekenis. We swit-
chen daarbij  makkelijk van small talk 
tot een zakelijk gesprek, of van een 
chat tot een diepgaand gesprek. Maar 
misschien is dat helemaal niet zo mak-
kelijk? Misschien praten mensen te-
genwoordig liever via de mail? Of via 
twitter of Facebook?” 
Dit thema bleek aanleiding te zijn voor 
een groot aantal dichters uit de regio 
om in gesprek te gaan met de biblio-
theek. Het resultaat hiervan gaan we 
zien en horen op 27 januari, tijdens 
een feestelijke middag, die de poëzie-
wedstrijd afsluit. In de sfeervolle Kas-
teelhoeve in Geldrop worden dan de  
prijzen uitgereikt aan de winnaars in 
de verschillende categorieën. Diverse 
basisscholen en middelbare scholen 
dingen mee naar de prijzen. Speciale 
aandacht is er die middag ook voor de 
inzendingen van cursisten van het 
ROC ter AA. Een groep die vooral be-
staat uit anderstaligen. Met inzendin-

PUBLICATIE
Inspraak herinrichting Collse Hoefdijk

Dit jaar vindt de reconstructie van de Collse Hoefdijk plaats. Het gaat om het meest 
zuidelijke gedeelte van de Collse Hoefdijk, tussen de Collse Hoeve en het Eindhovens 
kanaal. Dit stuk van de Collse Hoefdijk is aan groot onderhoud toe. Voor de nieuwe 
situatie zijn verschillende schetsplannen opgesteld. Op 4 december 2012 hebben 
burgemeester en wethouders besloten een dubbelstrooks rotonde aan te leggen. Dit 
is nodig om het toekomstige bedrijventerrein Eeneind-West te ontsluiten. De plan-
nen zijn te realiseren met behulp van een bijdrage van het regionale Financierings-
fonds. De werkzaamheden moeten dan wel nog dit jaar worden uitgevoerd. 

Informatieavond
Voor deze ontwikkeling wordt een informatieavond gehouden. Deze informatieavond 
vindt plaats op donderdag 31 januari 2013  in het Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. 
Aanvang 19.30 uur. 

Inspraakreacties
De stukken kunnen van vrijdag 25 januari tot en met donderdag 14 februari 2013 
tijdens de openingstijden op het gemeentehuis worden ingezien. Ze zijn ook te raad-
plegen via de internetsite van de gemeente www.nuenen.nl. Voordat het plan wordt 
uitgewerkt, is er gelegenheid om kennis te nemen van het schetsplan en hierop een 
inspraakreactie te geven. Dit kan mondeling, tijdens de informatieavond, en schrif-
telijk, tijdens de periode van tervisielegging. Inspraakreacties kunnen geen betrekking 
hebben op de gemaakte keuze in hoofdlijnen, zoals voor de aanleg een dubbelstrooks 
rotonde, alleen op de nadere detaillering van de uitwerking. Schriftelijke inspraak-
reacties kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. Standpunten, wensen en suggesties op 
onderdelen zullen zo veel mogelijk worden meegenomen bij de verdere uitwerking. 
Omdat het hier om de uitvoering van werken gaat, staat tegen de besluitvorming 
over de inrichting geen bezwaar of beroep open.

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
Nuenen, 24 januari 2013

Jo Willems,
voor het karretje gespannen
In Gerwen woont iemand die regelmatig voor een karretje gespannen 
wordt. Met plezier overigens. Want als je Jo iets vraagt, wil hij altijd wel 
meedoen. Dat weet de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen maar al te goed. 
Als hij maar tijd heeft. 

Over een van de keren dat hij zichzelf 
voor een karretje heeft gespannen,  wil 
hij graag vertellen. En eenmaal op 
dreef, blijft hij aan de praat. Over zijn 
voettocht naar Santiago de Compos-
tella heeft Jo een uitgebreid verhaal.  
Zijn voettocht moest “vooral een 
bourgondische en avontuurlijke 
tocht” worden. En die avonturen wil 
hij met iedereen delen. Daarom heet 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen ie-
dereen welkom om te komen luisteren 

Op weg naar Santiago de Compostela.

op maandag 28 januari 2013 tijdens de 
Inloop in den Heuvel. Om deze ras-
verteller de ruimte te geven staat de 
koffie een kwartier eerder klaar dan 
gewoonlijk. Om 13.15 uur kan ieder-
een aanschuiven. 

WLG organiseert veel meer. Mis-
schien wilt u ook een verhaal kwijt. 
Als u een activiteit wil aandragen of 
info wil over wat er in Gerwen zoal ge-
beurt, bel dan naar 06-41102625.

gen die laten zien wat hen raakt en hoe 
moeilijk het kan zijn om andere fami-
lieleden (met name moeders) in een 
ver land te hebben.
Tussen de poëzie door, is tweemaal  
een optreden te zien van theatermaker 
John van der Sanden. Hij speelt Ob-
scene Fabels van Dario Fo, in het Bra-
bants dialect. 
U bent van harte uitgenodigd op deze 
feestelijke zondagmiddag in de 
Geldropse Kasteelhoeve, die duurt 
van 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Open Podium en workshop in vesti-
ging Nuenen
Op 30 januari is in vestiging Nuenen 
een Open Podium georganiseerd waar 
professionele en amateur dichters bin-
nen kunnen lopen om te dichten, te 
kijken of te luisteren. En op 31 januari 
kunnen liefhebbers meedoen aan een 
workshop ‘Gedichten maken met mu-
ziek’, o.l.v. schrijver en docent Koos 
van den Kerkhof. 

Aanmelden kan via 
www.bibliotheekdommeldal.nl

Oproep
Nellie de Mulder is voor haar vriendin 
op zoek naar Angeline of Angelique 
Mikkers. Deze is inmiddels tegen de 
zestig en heeft met haar ouders en rest 
van de familie in Nuenen gewoond tot 
haar 18 jaar. Zij is toen in Venray in op-
leiding gegaan voor verpleegkundige 
en daarna vertrokken naar Zwitser-
land, Oostenrijk of Duitsland. Nellie 
wil graag in contact komen met ie-
mand die iets meer weet over Angeline 
of Angelique Mikkers. Het is de wens 
van haar vriendin om haar nog een 
keer te ontmoeten.

Nellie de Mulder, tel. 0487501706, 
Dorpstraat 78, 6659 CG in Wamel.

Nieuwe SRE investerings- en 
adviesregeling voor MKB
Met ingang van 1 januari 2013 voert het SRE twee nieuwe regelingen uit. 
Het gaat om de SRE Investeringsregeling (SIR) en SRE Adviesregeling 
(SAR).

SIR
De SIR is een investeringsregeling, 
waarbij innovatieve ontwikkelingen 
met een meerwaarde voor de regio on-
dersteund worden in de vorm van een 
renteloze lening voor inrichting of de 
aanschaf van nieuwe apparatuur, om 
nieuwe producten aan te bieden, om 
markten te verbreden of om een nieuwe 
markt aan te boren.

SAR
De SAR is een adviesregeling, waarbij 
adviezen over innovatieve ontwikkelin-
gen met een meerwaarde voor de regio 
ondersteund worden in de vorm van 
subsidie op de kosten van een externe 
adviseur, met als doel het onderbouwen 
van een innovatie of de           implemen-
tatie ervan te vergemakke lijken.

De regeling is bedoeld voor  onderne-
mers die gevestigd zijn in de regio Eind-
hoven en een nieuwe economische acti-
viteit willen ontwikkelen. Deze nieuwe 
economische activiteit moet leiden tot 
creatie of behoud van werkgelegenheid 

en de activiteiten moeten een duidelijke 
meerwaarde hebben voor de regio zo-
als: versterking van het bedrijfsleven, 
kwaliteitsverbetering van de vrijetijds-
sector, impulsen voor de leefbaarheid 
en duurzaamheid.



24 januari 2013Rond de Linde  Nr.  4 

CARNAVALARIA

Lieve Lezer,

Ik heb gedroomd...en niet een beetje 
ook...Midden in de nacht werd ik 
badend in het zweet wakker en 
moest ik echt even een momentje 
pakken om tot mezelf te komen...Ik 
ben uiteindelijk om half vier in de 
ochtend mijn mandje uit gegaan 
om mijn droom te delen met mijn 
trouwe Appeltje en nu met U...
In mijn droom waren er duistere 
krachten in het spel...Het “Spook 
van de Molenaar” was neergedaald 
op het Carnavalsfeest...Nu moet U 
weten dat het Spook van de Mole-
naar een eeuwenoude vertelling is 
waar slechts zelden iemand van ge-
hoord heeft, maar waar mijn oude 
Grootvader graag over mocht ver-
halen als hij ons kinderen bang wou 
maken...
In mijn droom liep ik Het Klooster 
in en verwachtte  daar aan te tref-
fen wat ik er normaliter aantref: De 
Prinsenhaan en zijn Hennen, wat 
wankele leden van de Raad, de   
Blaospoepers die er muziek maken, 
de bekende hoofden van de vereni-
ging, drukte, gezelligheid, bier...
kortom: Carnaval!!
Maar (in mijn droom...) dit keer 
niet!!...Er was geen vereniging meer...
Op het Plein stond een elektrisch 
bandje van het type: “Kwartje d'r in 
en het speelt”, 80-er jaren disco-
deuntjes te jengelen en in de Thea-
terzaal was een plaatjesjockey druk 
om een ranzig Après-ski sfeertje in 
de hoofden van het verdoofde pu-
bliek te stampen...Aan de deur een 
paar Neanderthalers met een V-tje 
op hun iets te intimiderende jasjes, 
wat studenten achter de tap...en 
“Het Spook” achter de kassa...En ik, 
Frits Dijkman (!), mocht niet naar 
binnen!!...Ik was te oubollig, niet 
meer van deze tijd en ik had geen 
passe-partout...
...En aan de overkant, midden in 
het Park, stond een prachtige oude 
spiegeltent, niet te groot, niet te 
klein...En uit die tent klonk blaas-
muziek, ook na twaalven...Zat het 
bier in frisgespoelde glazen en 
kraaide de Prinsenhaan dat het een 
lieve lust was...

Snurk...Fritzzzzz.

HEPPIE ‘T AL GELEZEN
De carnaval komt nu echt rap dichterbij. Ik voel het aan alles en ik neem 
jullie hier graag even in mee. Zoals ik eerder schreef, hebben we met 
vele vrijwilligers uit de carnavalsvereniging een film opgenomen. Het 
resultaat mag er wezen. Kijk op youtube onder zoekterm “Nuenen LIP-
DUB” en hij rolt op je scherm. Daarnaast is ons huis omgebouwd tot een 
ware Heppie Residentie. Bij thuiskomst viel vol verbazing mijn mond 
open en stonden plots alle veroorzakers om mijn auto heen. “Goed voor 
de buurtcontacten”, riepen onze straatgenoten in koor. Mijn overburen 
voegden er lachend aan toe, dat ze hopen niet langer dan 3 weken tegen 
mijn foto aan te hoeven kijken. Wie weet gaan zij carnaval ook nog leuk 
vinden. Ik weet immers wat er allemaal nog door de straat gaat komen 
tijdens de carnaval…..

Dan op vrijdag de eerste pronkzitting in Het Klooster. Een opeenvolging 
van dans, zang, muziek en tonpraters op zeer hoog niveau. Ik ben al jaren 
vaste gast van deze voorstelling, maar dit jaar overtreft alle vorige edi-
ties. Als je kaartjes voor het komend weekend hebt kunnen bemachtigen 
ben je verzekerd van een mooi avondje. Het podium is over de volle 
breedte gevuld met het volledige orkest van de Blaospoepers. Wauw! 
Een ander woord kan ik daar niet voor bedenken. Het staat en klinkt als 
een huis. Wat mij betreft trekt de rest zich aan hen op. En dat Nuenen en 
de regio talent heeft, wordt al snel duidelijk. Zonder alle artiesten tekort 
te doen, is er een terechte finale. Kitty heeft mijn hart gestolen. Haar eer-
der gewonnen prijzen tonen het aan. In haar verhaal zit zoveel humor dat 
elke zin raak is. Buitengewoon knap. Maar wat haar typeert, is dat ze af-
sluit met een dankbare noot. Wat mij betreft kunnen mensen alleen zo-
veel lol hebben, als je ook kunt stilstaan bij de andere kant van het leven. 
Ik word helemaal Heppie van haar. Op zaterdagavond, de 2e pronkzit-
ting, heb ik haar op ludieke wijze gevraagd toe te willen treden tot mijn 
gevolg. Dan moeten we wel even onze naam veranderen in: Prins Heppie 
en 4 Fun en nog veel meer Fun.

De zondag werd nog veel carnavalesker. We hebben immers een bezoek 
gebracht aan 97 muzikanten uit de regio, die onder bezielende leiding 
van dirigent Bert Proost in 8 zondagen een concert van ruim 3 uur in el-
kaar draaien. Tijdens mijn korte toespraak aldaar, bleek de stemming er 
al goed in te zitten en hebben we volop gelachen. Maar nog belangrijker, 
ik was zwaar onder de indruk hoe geolied deze organisatie verloopt. Met 
op maandagmiddag tijdens carnaval het eindresultaat. Wees er snel bij, 
want elk jaar is het stijf uitverkocht. En terecht!

Vervolgens zijn we de schaatsbaan gaan bezoeken. Spontaan bedacht, 
dus niet echt op gekleed. In prinsenpak in de sneeuw bij vrieskou het ijs 
op. De hofdames en Lambert namens de raad van 11 bleven het liefst 
rondom het gezellige kampvuur staan, maar ik ben nog even een potje 
mee gaan ijshockeyen met de rondhangende jeugd. Helaas was er geen 
tijd om een warm glaasje Glühwein te drinken. Wij vervolgden onze weg 

naar Prins sJoosje uit Nederwetten. 
Zijn receptie wel te verstaan. Dan 
maar daar aan de glühwein. Ik val 
in herhaling, maar moet er toch 
weer iets over kwijt. Wat hebben 
we het getroffen met de prinsen, 
hun gevolgen en de raden van 11 
om ons heen. Niets dan gezellig-
heid, niets dan positiviteit en niets 
dan respect. Komend weekend 
wordt het bewijs hiervan zichtbaar. 
Op alle invalswegen van Nuenen, 
Nederwetten en Gerwen komt een 
gezamenlijke foto te hangen van 
de 4 prinsen en de prinses met 1 
gezamenlijke slogan: Samen ma-
ken we er één feest van! Bij het 
zien van deze foto snappen jullie 
wat ik bedoel.

Gegroet en Alaaf, 
maak er een Heppie week van

Spectaculair begin van het carnaval in Nuenen

Django Wagner trapt carnaval af!
Op Carnavalszaterdag 9 februari zal tijdens `D’n Aftrap’ niemand minder 
dan Django Wagner met een geweldig optreden het Carnaval in Nuenen c.a. 
openen.
Ook zullen diverse hofkapellen tijdens 
deze happening een muzikaal optre-
den verzorgen en zal om 11.11 uur  
burgemeester Maarten Houben de 
sleutel van het dorp voor 4 dagen 
overdragen aan de vier Hoogheden.

De organisatie is in handen van de Nu-

Django Wagner.

enense Carnavalsverenigingen in sa-
menwerking met de Gemeente Nue-
nen. Van 10.00 uur tot 13.00 uur is 
iedereen van harte welkom in de Tie-
nerTenT op het Van Goghplein te Nue-
nen. Er geldt een speciale Aftrap con-
sumptieprijs van € 1,50 en de toegang 
is gratis. Kom op tijd want vol=vol!!

Carnavalsoptocht 
in Gerwen
De carnavalsvereniging de Narre-
Kappen uit Gerwen heeft besloten het 
komende carnaval weer te starten met 
een optocht. Daarom zal op zaterdag-
middag 9 februari 2013 vanaf 14.30 
uur een bonte stoet door Gerwen 
trekken. Voorafgegaan door de drum-
band zullen weer vele groepen, wa-
gens, individuelen en niet te vergeten 
kinderen, het carnaval openen. Start-
geld en hoge prijzen zijn daarbij niet te 
verdienen. De voldoening van het 
meedoen is uw prijs en daarbij zullen 
de Narre-Kappen ter aanmoediging 
voor de nodige prijzen per categorie 
zorgen. Inschrijving voor de optocht 
kan op www.narre-kappen.nl bij het 
thema optocht of bij Louis Hooft, 
2837931. De prijsuitreiking is voor de 
jeugd om 17.30 uur en voor volwasse-
nen om 18.30 uur in de tent op het 
Heuvelplein te Gerwen.

Negentiende keer pijltjes gooien

Darten tegen de prins
Voor de 19e keer wordt op de vrijdag voor carnaval, 8 februari, het darten 
tegen de prins georganiseerd. Teams bestaande uit minimaal 4 en maximaal 
6 personen nemen het tegen elkaar op voor de felbegeerde wisseltrofee.
Deelname is gratis en voor personen 
van 16 jaar of ouder. Opgeven van de 
teams kan telefonisch via Bas van 
Keulen, secretaris van dartclub de 
Stam 06-53965925. In café de Stam of 
via www.dcdestam.nl. Inschrijven kan 
tot en met woensdag 6 februari 20.00 
uur. Dartclub de Stam organiseert dit 
gezelligheids-darttoernooi nu al voor 
de 18e keer, in 1995 begonnen de kas-
teleins Sjaak & Diana met een aantal 
vaste klanten met het initiatief en uit 
dit eerste toernooi georganiseerd voor 
de prins Gerrit van de Tillaart is dart-
club de Stam ontstaan. De dartclub 
bestaat nu inmiddels uit negen teams 
en 63 leden uit Gerwen, Nuenen, Ne-

derwetten, Lieshout, Nijnsel, Hel-
mond, Eindhoven, Son en Breugel en 
Mierlo. Die in de diverse divisies in 
Peelland en in de Dart Organisatie 
Eindhoven, uitkomen. Van eredivisie 
tot 4e divisie ieder op zijn/haar eigen 
niveau. Dit jaar wordt het darten tegen 
de prins weer gehouden in café de 
Stam. Dartclub de Stam zal voor de 
prins van c.v. de Stemkes een mistery 
guest proberen te regelen en na het 
onthullen van deze gast of gasten, ne-
men de teams het op tegen elkaar. 
Wedstrijddarters spelen om andere 
prijzen dan de niet-darters. Iedereen 
is van harte welkom om vanaf 19.41 
uur naar deze gezellige carnavaleske 

dartavond te komen kijken of liever 
nog; gezellig een pijltje mee te gooien. 

Gerwense 
Zwamavonden
Met een goede traditie moet je niet 
breken. Daarom organiseert CV. De 
Narre-Kappen ook dit jaar weer 3 
zwamavonden in de tent aan het Heu-
velplein. Dat u, net als voorgaande ja-
ren, een hoogwaardig programma 
krijgt voorgeschoteld, mag nauwelijks 
een verrassing heten. Als we kijken 
naar de programma’s van toonaange-
vende kletsavonden mogen wij con-
cluderen dat het ook voor u weer een 
afwisselende en spectaculaire avond 
belooft te worden. Kletsers uit de regio 
afgewisseld met enkele groepen van 
naam, zullen de tent naar hilarische 
sferen brengen. Wilt u deze zwam-
avond niet missen, er zijn nog enkele 
kaarten beschikbaar. De zwamavon-
den zijn op 1, 2 en 8 februari en de aan-
vang is 20.11 uur. De tent is open om 
19.00 uur. Voorverkoopadressen zijn: 
Cafetaria Heuvelplein te Gerwen en 
Supermarkt Jan Linders in Nuenen.

Receptie 
CV. De Narre-Kappen
Op zondag 3 februari aanstaande ver-
welkomt CV. De Narre-Kappen u van 
ganser harte in haar residentie op het 
Heuvelplein te Gerwen. Deze middag 
staat in het teken van onze Prinsenre-
ceptie.
Prins Vurieus, adjudantes Aqua en 
Flamma willen samen met Jeugdprins 
Zaai, Prinses Maai en Adjudant Oogst 
het glas met u heffen op een geweldig 
carnaval. Op ons mooie podium krijgt 
iedereen de kans dit zestal te felicite-
ren. De receptie start om 13.00 uur. 
Wij hopen u te mogen begroeten.

Senioren carnaval in Gerwen
Ieder jaar organiseert Carnavalsvereniging De Narre-Kappen een gezellige 
middag voor alle 55-plussers in Gerwen. Op zaterdag 2 februari a.s. worden 
om 13.00 uur alle senioren verwacht in onze gezellige feesttent op het Heu-
velplein te Gerwen, waar de koffie met vlaai voor iedereen klaarstaat.

Boerenpaar uit Raopersgat 
verloofd
Harm Schepers en Antoinette van Rooi hebben ten overstaan van de bewo-
ners van verzorgingshuis Franciscushof in Lieshout op 17 januari beloofd 
dat zij tijdens de boerenbruiloft elkaar het ‘ja-woord’ zullen geven.
Voordat zij de trouwbelofte konden 
doen, moesten zij met ondersteuning 
van hun getuigen Mariëlle Cruts en 
Rob van den Broek enkele beproevin-

gen doorstaan. Zanggroep ‘De Bruurs’ 
– allen ex-Prins Carnaval – verleende 
haar medewerking aan deze ook voor 
de bewoners van het verzorgingshuis 
gezellige en amusante activiteit. De 
boerenbruiloft op maandag 11 febru-
ari is openbaar en voor iedereen gratis 
toegankelijk en vindt (vanwege de ver-
bouwing van het Dorpshuis) plaats in 
de grote feesttent op het Floreffeveld 
in Raopersgat waar vanaf ± 12.15 uur 
lekkere boerenkost (petazzie mè 
worst) verkrijgbaar zal zijn. Familie, 
vrienden of kennissen van het boeren-
paar die voorafgaande aan de voltrek-
king van het huwelijk een sketch of 
iets dergelijks willen opvoeren (niet 
zijnde een bezwaar of huwelijksbelet-
sel), kunnen dit uiterlijk tot 3 februari 
2013 aanmelden via cbrlieshout@
gmail.com 

Onder het genot van een glaasje, bren-
gen we de middag door met het kien-
spel waarmee ook dit jaar weer leuke 
prijzen te winnen zijn. U kunt genieten 
van onze dansmariekes en er wordt ge-
zorgd voor enkele (muzikale) optre-
dens. 

Ook dit jaar is er wederom de verkie-
zing van Gerwense senior van het jaar. 
Iemand met een toegevoegde waarde 
met betrekking tot het leefklimaat 
voor senioren, zal de versierselen in 
ontvangst mogen nemen. Om 16.30 
uur sluiten we de middag af met onze 
traditionele koffietafel. Prins Vurieus, 
zijn adjudantes en natuurlijk ons 
Jeugdtrio en hun gevolg zullen op deze 
gezellige middag niet ontbreken. 

Alle Gerwense 55-plussers zijn van 
harte welkom. Uiteraard is deelname 
aan deze middag geheel gratis. Als u 
geen vervoer hebt of slecht ter been 
bent, hoeft dat geen reden te zijn om 

thuis te blijven. Neem dan even con-
tact op met Toon van Zeeland, 
2840068, en er wordt voor vervoer ge-
zorgd.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Ingezonden brieven

Uit d’n hoek…
Problemen

Het is één van de boeiendste en meest tragische conflicten. De ‘troubles’ in 
Noord-Ierland tussen katholieken en protestanten. Een conflict dat teruggaat 
tot de 15de eeuw. Laatst waren er weer problemen over het aantal vlagdagen 
dat de Britse Union Jack mocht wapperen. Tja.
 Om het ingewikkeld te maken, zijn er ook nog verschillende namen 
voor de rivaliserende groepen: katholieken, republikeinen en nationalisten. 
Protestanten, royalisten en unionisten. Om over al die paramilitaire afkortin-
gen nog maar te zwijgen. Overigens ligt mijn sympathie bijna automatisch bij 
de underdog, de katholieken.
  Het grootste probleem is denk ik de werkeloosheid, armoede. Plus 
de testosteron van veel jonge mannen en een paar extremisten om het vuur-
tje op te stoken. Zie (potentiële) conflicten elders (Griekenland en Spanje?).
Hoe dan ook, het heeft een rijtje indrukwekkende films opgeleverd: Bloody 
Sunday, Omagh, In the name of the father, The wind that shakes the barley, Five 
minutes of heaven, Hunger, Fifty dead men walking, Michael Collins, The crying 
game en Nothing personal (1995). In die laatste wordt de onzinnigheid van het 
geweld het best verfilmd.

Edwin Coolen

Foto’s Marc Rosmalen en Mariët Jonkhout.

Voor de derde keer op rij: 
ijsbaan open
Door Elwien Bibbe

Afgelopen zaterdag om 10.00 ging de ijsbaan bij molen De Roosdonck open. 
Een handvol vroege schaatsers draaiden al hun rondjes. En het was koud. In 
de koek en zopie was het drukker. Een oudprins sjouwde een volgeladen 
kruiwagen met knakworsten naar binnen en in een grote pan stond de  
Glühwein al langzaam warm te worden. De voorbereidingen voor een druk-
ke schaatsmiddag waren in volle gang. Een officiële handeling werd er deze 
keer niet verricht. Burgemeester Maarten Houben zat in Londen. 

De Vooruitgang en de Linde-
spelers: Brass around the World
Brassband De Vooruitgang en toneelvereniging De Lindespelers uit Nue-
nen presenteren voor de tweede keer de voorstelling: Brass around the 
World, een muzikale wereldreis vanuit Nuenen. Een paar vragen hierover 
aan Joost Sluijter, bestuurslid van de Vooruitgang:

Hoe ontstond dit idee?
‘Brass around the World staat niet op 
zichzelf. De brassband en de Lindespe-
lers werken al veel langer samen bij pro-
ducties. Zo verzorgde De Vooruitgang 
de muziek bij het stuk De Vliegende 
Hollander van de Lindespelers en heb-
ben de Lindespelers meegedaan bij de 
concerten Brass at the Movies en de Ra-
dio Bravo Disco show.’

Hoe gaan jullie te werk?
‘Een brassband bestaat uit een orkest 
van zo'n 27 koperblazers en 3 slagwer-
kers en is daarmee geschikt voor veel 
verschillende soorten muziek: van klas-
siek tot pop en van musical tot kerstmu-
ziek. Daarnaast willen we als brassband 
meer bieden dan alleen een 'statisch' 
concert. We houden ervan om onze 
concerten te koppelen aan een thema 
zoals  film of disco. We zoeken  daarbij 
muziek uit, bekijken welke beelden on-
der de muziek passen en samen met de 
Lindespelers werken we dit thema uit. 
Pauline Jansen van de Lindespelers is er 
dit keer nauw bij betrokken. We  gaan 
daarbij op zoek naar ‘totaaltheater’: mu-
ziek, zang, dans, toneel en beelden moe-
ten  daarbij in elkaar passen en elkaar 
versterken. Ook het licht en het geluid 
krijgt daarbij aandacht. Daarmee probe-
ren we een unieke beleving te geven aan 
onze bezoekers.’

Wat gaan bezoekers meemaken?
In Brass around the World gaan we nog 
een stapje verder. Bezoekers moeten bij 
binnenkomst in Het Klooster al direct 
het idee krijgen op reis te gaan. Zo heb-
ben we geen kaartjes verkocht maar 

heuse ‘vliegtickets’. Bij binnenkomst in 
Het Klooster gaan mensen door een de-
tectiepoort met douanemedewerkers. 
Op het plein hangt een bord met ver-
trektijden en horen mensen net als op 
een vliegveld omroepberichten. Overal 
zie je mensen met koffers lopen en ook 
stewardessen ontbreken niet. Daarna 
gaan bezoekers ‘boarden’ en wordt de 
theaterzaal ons vliegtuig. Samen met de 
toeschouwers vliegen we dan over de 
wereld waarbij we van verschillende lan-
den kenmerkende muziek spelen zoals: 
New York New York (Amerika), Nessun 
Dorma (Italie) en Adios Nonino (Argen-
tinie). Maar ook minder bekende stuk-
ken als Antarctica worden opgevoerd, 
ondersteund door beelden. De Lin-
despelers maken van het geheel weer 
een vloeiend verhaal.’

Hoe verliep de samenwerking?
‘De samenwerking met de Lindespelers 
is altijd bijzonder prettig. Zij vullen elk 
thema op hun eigen creatieve wijze in. 
Soms weten we tot op de avond van een 
concert nog niet precies wat ze gaan 
doen, maar we weten dat dit goed komt. 
Vaak is het ook deels geïmproviseerd 
waardoor concerten nooit twee keer 
hetzelfde zijn. Dat maakt het voor zowel 
de brassband als de Lindespelers erg 
leuk. De samenwerking bevalt dus goed 
en hopelijk volgen er nog veel meer con-
certen.’
 
Brass around the World, zondag 3 febru-
ari om 14.00 uur. in de theaterzaal van 
Het Klooster in Nuenen. 
Kaarten à tien euro via 
ww.brassbanddevooruitgang.nl.

GOED NIEUWS!
Ongetwijfeld herinnert u zich mijn ingezonden brief over het vegen van parkeerterrei-
nen in het centrum van Nuenen. Blijkbaar zijn de beheerders van deze terreinen het 
met de strekking van deze brief eens, want er is geveegd. Als ik cijfers moet geven van 
1 tot en met 10, dan scoren de terreinen van Aldi, AH Parkstraat, C 1000 en Kern-
kwartier tussen de 7 en 8 (kan beter). Kernkwartier scoort in mijn optiek iets beter 
dan de rest. Onveranderd op 1 staat Coppelmans aan de Vorsterdijk. Niet onvermeld 
mag blijven De Parkstraat en Vincent van Goghstraat. De winkeliers aan deze stra-
ten zorgen voor keurig schoongeveegde trottoirs; score tussen de 9 en 10.
Toch heb ik een mopper moment gehad, toen ik op het Vincent van Goghplein wilde 
parkeren. Na eerst op dit terrein mijn kunsten, geleerd in de slipschool, te hebben her-
haald, parkeerde ik netjes tussen twee auto’s. Het uitstappen ging ook goed, maar het 
lopen heel veel minder. Een complete ijsbaan. Fons Linders met zijn ijsbaan zou er 
jaloers op zijn. Zeker niet prettig voor Jan Linders die zijn trottoir netjes schoon houdt. 
Ook niet prettig voor horeca gelegenheden aan dit plein. Onmiskenbaar is het Vin-
cent van Goghplein gemeentegrond. Dus gemeente doe uw plicht.
Het is nu zondag en het sneeuwt. Een goede reden om even met de strooiwagen over de 
parkeerterreinen te gaan.

Ben Muskens, Vrouwe Cecilialaan 4 5673 MX Nuenen. 
  

Even over tienen binden deze Nuenense dames als een van de eersten de schaatsen onder.

Zo’n 20 man is de hele voorgaande 
week bezig geweest om de ijsbaan te 
prepareren. Want ook deze keer viel er 
weer sneeuw. Dick Schoneveld is bij 
die werkzaamheden ongelukkig uitge-
gleden. Zonder de schaatsen ook maar 
onder gebonden te hebben, stond hij 
al met zijn pols in het gips! 
IJsmeester, Paul Coolen: “De binnen-
baan hebben we nog niet goed gekre-
gen. Maar we hebben de buitenbaan 5 
meter breder gemaakt, die is nu 15 
meter, dus we kunnen daar veel meer 
mensen op kwijt. Op de binnenbaan 
leggen we in de middag nog anderhal-
ve centimeter water, zodat we morgen 
het middengedeelte ook kunnen ge-
bruiken. Het is zonde om dat eerder te 
doen, want dan gaat de ijsvloer onno-
dig kapot!”. En dat zou jammer zijn, 
want net zoals vorig jaar, komen alle 
Nuenense basisscholen hier weer 
schaatsen. De ijshockeyers moesten 
dus nog even geduld hebben. In de 
loop van de middag werd het drukker 
en drukker. De eerste dag is er al voor 
meer dan € 3000,- aan koek en zopie 
verkocht! Een mooi begin voor de rest 
van de week, omdat de opbrengst ten 
goede komt aan diverse goede doelen, 
zoals onder andere de voedselbank. 
En zondag was zowel de binnenbaan 
als de ijshockeybaan open en ondanks 
de sneeuw en ijsregen was het er erg 
druk

Initiatiefnemer van dit ijsspektakel is 
een club van Nuenense oud(carnavals)
prinsen.

 

Nieuws met zaken
Jan Linders zoekt 
jubileumvlaai
Vanwege het 50-jarige bestaan van supermarktketen Jan Linders, mogen 
klanten een voorstel doen voor een speciale ‘jubileumvlaai’. De winnende 
vlaai wordt tijdelijk opgenomen in het assortiment en de inzender ontvangt 
een Jan Linders waardebon t.w.v. 200 euro.

Jan Linders heeft al een rijk vlaaienas-
sortiment, maar zoekt nu nog een éxtra 
vlaai, speciaal voor het 50-jarige jubile-
um. Tot 11 februari kunnen klanten 
hun persoonlijke vlaairecept met foto 
of tekening mailen naar mijnvlaai@jan-
linders.nl. De lekkerste inzending 
wordt vanaf 27 mei in alle Jan Linders 
supermarkten tijdelijk verkocht en de 

winnaar krijgt Jan Linders waardebon-
nen.

Jan Linders prijst al 50 jaar ‘de smaak 
van het zuiden’ aan. Om die smaak te 
onderstrepen, zijn de Streekweken 
weer in volle gang. Kwaliteitsproducten 
uit het zuiden krijgen een podium en 
worden extra voordelig aangeboden. 

Reizen boeken bij u thuis

Klanten geven hun reiswensen telefo-
nisch of via de mail door en de per-
soonlijk reisagent zoekt daar een pas-
sende reis bij. Indien de klant dit wenst 
komt de persoonlijk reisadviseur ook 
aan huis of op kantoor. Dit scheelt veel 
tijd. Men hoeft de deur niet uit en ook 
niet uren te zoeken op internet. 
Ze  hebben een vaste contactpersoon 
die met ze mee denkt en met ze mee-
kijkt. Ook in de avonduren en in het 
weekend! In de mei- en herfstvakantie 
kan een reis vanaf Duitsland goedko-
per zijn, vandaar dat er ook een groot 
aanbod is van Duitse touroperators.

gen, ideeën en wensen. 
Zij zijn bereikbaar op telefoonnum-
mer 0492-528777 of 040-8427949  
www.thetravelclub.nl

The Travel Club bestaat uit een groep van 115 professionele reisagenten, 
verspreid over Nederland, die vanuit huis werken. 

Uw Travelclub Adviseur bij u in de 
buurt is Mariëtte van Genugten of Jo-
se van den Elshout Zij kunnen u ant-
woord en advies geven op al uw vra-

Gefeliciteerd 

José van den Elshout   Eindhoven: 040-8427949
Mariëtte van Genugten Helmond: 0492-528777

www.thetravelclub.nl 

Winnaars van 
tientjes en miljoenen:
boek uw vakantie in 
de privacy van uw 
eigen huiskamer met 
een specialist aan 
huis!

De beste wensen 
voor 2013. 
Mariëtte en José

Alle Hens op 
Dorpsboerderij 
Weverkeshof
Op zondag 27 januari geeft shanty-koor 
Alle Hens een optreden in dorpsboerderij 
Weverkeshof.
Deze keer niet op de derde zondag van de 
maand maar vierde  zondag van de maand. 
Vanaf 14.00u., vrij entree. Weverkeshof, 
Jhr . Hugo van Berckellaan 5 in Nuenen.



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

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. 

Maak kennis met Dr.PAYOT 
Huidverzorging op basis van ‘n hoge concentratie planten, kruiden en mineralen. 

 
Gezichtsbehandeling € 29,= 

45 minuten inclusief epileren 
Bij besteding van minimaal € 50,= aan dr.Payot 
producten is deze behandeling geheel GRATIS                                                                           

Geldig tot  28 februari 
  

“ Stress relief”Rugbehandeling € 27,50 

WELLBEING BOUTIQUE 
Gun jezelf een momentje van ontspanning   

Berg 33  Nuenen    
www.blush-beauty.nl   

tel: 06-13701730 

Openingstijden  
Di t/m Vrij 9:30-17:30 uur  Zaterdag 11:00-16:00 uur 

Di & Woe avond 19:30-21:00 uur 

Gefeliciteerd 

José van den Elshout   Eindhoven: 040-8427949
Mariëtte van Genugten Helmond: 0492-528777

www.thetravelclub.nl 

Winnaars van 
tientjes en miljoenen:
boek uw vakantie in 
de privacy van uw 
eigen huiskamer met 
een specialist aan 
huis!

De beste wensen 
voor 2013. 
Mariëtte en José

Dorpsstraat 95 Mierlo  |  Tel. 0492 66 11 00  |   www.lenssenmannenmode.nl

DE LAATSTE MODE VOOR DE BRUIDEGOM

BRUIDEGOMWEKEN
Donderdag 23 januari t/m zaterdag 10 februari

EGOMM

TIJDENS DE BRUIDEGOM WEKEN KRIJGT U

€100KORTING OP EENTROUWKOSTUUM *

Als je in het weekend naar onze bruidegomcllectie wil komen kijken, 
adviseren wij je om even een tijd in te plannen. Je kunt daarvoor bellen: 0492 - 66 11 00

* geldt alleen op een kostuum uit de bruidegomcollecties of bij een maatkostuum

Tegen inlevering van deze bon krijgt u 10 euro korting!
deze actie is niet te combineren met andere acties

Nikita DJ Cursus!
Vanaf 21 februari 2013 zal er op 4 woensdagavon-
den tussen 19.30 - 22.00 uur de cursus plaatsvin-
den op onze eigen lokatie, Spegelt 49 te Nuenen.

Reserveren is mogelijk via:
- e-mail: djcursus@nikita.nl
- telefoon: 040 - 284 25 49
- facebook: Nikita.DJ.cursus

€ 80,- p.p.
Incl. certificaat & boek

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!
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Openbaarheid is zeer wenselijk
Wat is vertrouwelijk, zeer vertrouwelijk en wat moet geheim blijven. Als je 
deze vraag zou voorleggen aan een aantal personen dan kun je er zeker van 
zijn dat er diverse antwoorden komen die geheel verschillend zijn. Het 
wordt echter anders als deze zelfde vraag gesteld wordt aan volksvertegen-
woordigers in dit geval van de gemeente Nuenen. 

Inmiddels zijn er weer een aantal commis-
sievergaderingen geweest en bij een van 
die vergaderingen, met het onderwerp 
’ruimte’, was door het college een besloten 
gedeelte ingelast. Overigens is besloten-
heid/geheimhouding de laatste tijd vaker 
aan de orde geweest en dat is iets wat onze 
fractie behoorlijk stoort. Zo ook de laatste 
keer waar het dossier Helpt Elkander op 
de agenda stond. Wij hebben als fractie 
bezwaar gemaakt tegen een besloten be-
handeling van dit onderwerp. Bij aanvang 
van de vergadering werd medegedeeld dat 
het agendapunt Helpt Elkander voor 90% 
openbaar zal worden behandeld en dat 
10% achter gesloten deuren moest plaats-
vinden. Onze fractie heeft bij aanvang van 
de behandeling van het besloten gedeelte 
besloten de vergadering te verlaten. 

Laten we voor alle duidelijk melden dat 
ook wij situaties kunnen voorstellen waar-

Scheiden doe je samen    
bij Het Scheidingshuys
(Echt)paren die besluiten hun leven niet meer gemeenschappelijk voort te 
zetten doen er goed aan voor de afwikkeling van hun scheiding een goede 
scheidingsbemiddelaar in de arm te nemen. Die bespaart niet alleen op de 
kosten, maar zorgt er bovendien voor dat het hele proces soepel verloopt. 
Daarbij worden emotionele, financiële en fiscale zaken niet uit het oog 
verloren. 

Bij de afwikkeling van een scheiding 
denkt het merendeel van de paren die 
het treft in eerste instantie aan het in-
schakelen van een advocaat, of zelfs 
twee als ze er onderling niet uitkomen 
of bellen met het juridisch loket. Dit is 
echter niet nodig. Goedkoper en ef-
fectiever is het inschakelen van een 
goede scheidingsbemiddelaar.
Het Scheidingshuys is een landelijke 
organisatie. In de regio’s Midden- en 
Noord Limburg en Brabant is Astrid 
Larue uw bemiddelaar en aanspreek-
punt. Zij is jurist en werkt vanuit haar 
eigen Scheidingshuys. Larue onder-
streept dat de scheidingsbemiddelaar 
meer expertise in huis heeft dan de 
advocaat om het scheidingsproces 
voor beide partners tot een goed einde 
te brengen. De consument heeft be-
lang bij kwaliteit. Vooral de laatste ja-
ren is er mede door de verslechterde 

Omroep Brabant zet 3 Uurkes Express opnieuw in

Unieke carnavalstrein brengt 
Brabanders naar 3 Uurkes Vurraf
Na een geweldige proefrit in 2012 zal de 3 Uurkes Express dit jaar opnieuw 
200 Brabanders naar 3 Uurkes Vurraf in Eindhoven brengen. Op vrijdag 8 
februari om 11.15 uur vertrekt de trein vanuit Bergen op Zoom, gevuld met 
carnavalsartiesten als De Deurzakkers en de Alpenzusjes en de eerste van 
vier top dweilorkesten. In Bergen op Zoom gaan ook meteen de eerste prijs-
winnaars uit die regio aan boord. 
De 3 Uurkes Express maakt vervolgens 
tussenstops in Roosendaal, Breda en 
Tilburg om de winnaars uit die regio’s 
aan boord te laten. Om 12.30 uur komt 
de 3 Uurkes Express op Eindhoven CS 
aan. Daar zal een indrukwekkende 
carnavalsstoet begeleid door de dweil-
orkesten richting hotel Pullman Eind-
hoven Cocagne vertrekken voor het 
startschot van carnaval in Brabant: 3 
Uurkes Vurraf van Omroep Brabant.
Brabanders die kans willen maken op 
gegarandeerde toegang tot 3 Uurkes 
Vurraf en een onvergetelijke treinrit 
kunnen zich opgeven via omroepbra-
bant.nl/vip. Daar kun je je registreren 
als Very Important Brabander en zo 
kans maken op een ticket voor jou en 

je twee beste vrienden. De andere en-
treebewijzen voor 3 Uurkes Vurraf 
worden dit jaar op vrijdag 8 februari 
vanaf 11.00 uur gratis uitgedeeld voor 
de ingang van het hotel Pullman Eind-
hoven Cocagne. Nieuw dit jaar is dat 3 
Uurkes Vurraf ook is te volgen in een 
grote tent op de Markt in Eindhoven 
waar de live uitzending op grote scher-
men wordt vertoond. Hier is vanaf 
11.00 uur ruimte voor 2000 mensen. 
Hotel Pullman Eindhoven Cocagne 
gaat om 12.00 uur open voor mensen 
met een entreebewijs. Traditiegetrouw 
begint 3 Uurkes Vurraf weer om 15.00 
uur en is natuurlijk weer live te volgen 
via TV, Radio en internet van Omroep 
Brabant.

Dierenopvangcentrum De Doornak-
ker verzorgt jaarlijks de opvang en 
(her)plaatsing van ongeveer 800 hon-
den en 1600 katten voor de regio Zuid-
Oost Brabant. Om te zorgen voor nóg 
betere matches tussen baas en dier is 
het asiel recent gestart met het Ameri-
kaanse Meet Your Match programma. 
Het adoptieprogramma helpt om een 
kat te vinden die bij de levensstijl van 
een nieuwe eigenaar past en vooraf in-
zicht geeft in de persoonlijkheid, ge-
woontes en interesses van de asielkat.

Dit adoptieprogramma is het enige 
programma dat de persoonlijkheid en 
interesses van een kat test en zoekt 
naar een nieuwe eigenaar met dezelf-
de persoonlijkheid en interesse, zodat 
er een match is tussen nieuwe eige-
naar en kat die intens en duurzaam 
kan worden. Het bemiddelingspro-
gramma werd eerder getest in drie 
verschillende dierenopvangcentra van 
de Dierenbescherming. De resultaten 
waren erg positief; het aantal mismat-
ches daalde er met de helft. 

Feestbeest of stille liefde?
Het Meet Your Match principe deelt 
katten in naar negen verschillende 
kattenkarakters en werkt vrij eenvou-
dig. Zodra een kat binnenkomt in het 
dierenopvangcentrum gaat deze in 
quarantaine. De eerste dag wordt ge-
test hoe de kat reageert op verande-
ring. Na twee dagen krijgt de kat een 
tweede test waarin hij geobserveerd 
wordt in verschillende situaties. Hoe 
reageert hij op een begroeting, komt 
hij als je roept, kun je hem makkelijk 
aaien en oppakken en hoe gevoelig is 
hij? De uitkomst van de test laat zien 
hoe hij scoort op dapperheid en op 
onafhankelijkheid en aanhankelijk-
heid. Bij die score hoort een kleur. Bij-
voorbeeld groen voor een dappere uit-
slover, oranje voor een trouwe 
kameraad of paars voor een aanhanke-

lijke aanbidder. Daarna krijgen de kat-
ten een gekleurd bandje om zodat ze 
qua type herkenbaar zijn. 

Wensen van kat en mens
Mensen die een kat willen adopteren, 
krijgen een aantal vragen voorgelegd 
om te zien welk soort kat goed aan-
sluit bij hun wensen. Wat zoeken men-
sen precies in een kat en hebben ze 
speciale eisen? Er worden praktische 
dingen gevraagd zoals of de kat alleen 
thuis moet kunnen zijn, of de kat bin-
nen en buiten komt en of deze goed 
overweg moet kunnen met kinderen 
of andere huisdieren. Maar ook per-
soonlijke voorkeuren komen aan bod: 
vinden mensen het belangrijk om te 
spelen en te knuffelen met de kat en 
wordt miauwen gewaardeerd? Vervol-
gens berekenen de medewerkers van 
het dierenopvangcentrum de score 
van de antwoorden. Daar komt een 
aanbeveling voor een bepaald katten-
karakter. Adoptanten kunnen vervol-
gens onder begeleiding gaan kijken bij 
de kattenruimtes. Aan het bandje met 
de kleur kunnen zij eenvoudig zien 
welke kat een mogelijke match zou 
kunnen zijn en welke niet.

De Dierenbescherming is blij met het 
programma omdat het voor adoptan-
ten heel transparant is. Het geeft aan 
waarom een bepaalde kat wel of geen 
goede keuze is. Een ander voordeel is 
dat adoptanten meer keuzevrijheid 
hebben met het uitzoeken van een kat. 
Ook de interactie met de kat tijdens 
het rondlopen bij de kattenruimtes 
helpt bij het maken van de juiste keu-
ze. Bent u op zoek naar een kat en bent 
u benieuwd welke kattenpersoonlijk-
heid bij u past? Ga dan eens langs bij 
Dierenopvangcentrum De Doornak-
ker en wie weet gaat u met een ‘aan-
hankelijke aanbidder’ naar huis! Meer 
info: www.dierenasieleindhoven.die-
renbescherming.nl.

 

“Meet your Match” voor katten
Dierenopvangcentrum De Doornakker start met nieuw bemiddelingspro-
gramma.

Deze hongerige kitten heeft al een baasje gevonden, nu de rest nog.

economische omstandigheden een ex-
plosieve toename te merken van het 
aantal scheidingen. Astrid Larue: ”Een 
advocaat kijkt alleen naar de juridi-
sche aspecten. Met mijn expertise kijk 
ik veel breder. Ik houd niet alleen re-
kening met de juridische, maar ook 
met de emotionele, financiële en fisca-
le aspecten. Dit heeft een duidelijke 
meerwaarde, tegen bovendien aan-
merkelijk lagere kosten. Vaak werkt 
een advocaat met een uurtarief begin-
nend bij circa € 200 en zelfs oplopend 
tot het dubbele. Ervan uitgaande dat 
de afhandeling van een scheiding al 
snel tussen de 20 en 30 uur behelst, 
dan kun je uitrekenen hoe hoog de re-
kening van de advocaat uitvalt. Ik ver-
zorg de hele afhandeling van een 
scheiding vanaf het intakegesprek tot 
en met afhandeling rechtbank voor 
een afgesproken all-in prijs. Overigens 

heb ik het dan niet alleen over echt-
scheiding, maar ook over ontbinding 
van geregistreerd partnerschap of be-
eindiging van een samenleving.”

Het Scheidingshuys, Astrid Larue, Tel. 
06 539 72 748. E-mail: 
larue@scheidingshuys.nl   
www.scheidingshuys.nl, 
zie regio’s Midden- en Noord Limburg 
en  Brabant.

Astrid Larue.

bij beslotenheid of vertrouwelijkheid aan 
de orde kan komen. Als het gaat over per-
sonen of prijsonderhandelingen kunnen 
wij ons zeer goed voorstellen dat medede-
lingen hieromtrent vertrouwelijk zijn of 
even achterwege moeten blijven. 

Bij het onderhavige dossier Helpt Elkan-
der was dit bepaald niet aan de orde en 
was het de woningcorporatie zelf die in 
december 2012 met mededelingen naar 
buiten kwam. Vanaf 2010 zijn er al fricties 
tussen de gemeente en haar grootste 
“partner” Helpt Elkander. Hierover heeft 
onze fractie met regelmaat vragen gesteld 
en op een en dezelfde vraag hebben we 
vier keer een ander antwoord gehad. Er 
liggen getekende contracten die de ge-
meente de zo nodige financiële ruimte 
geeft; de besluiten die Helpt Elkander 
heeft aangekondigd brengen de sociale 
woningbouw direct in gevaar en ongetwij-

feld zijn er nog meer zaken waar we op dit 
moment (nog) geen weet van hebben. 

Onze fractie is van mening dat kennis 
waar we niets mee mogen doen geen ken-
nis is. Wij hebben stellig de indruk dat de 
gemeente al lang op de hoogte moet zijn 
van de gevolgen van de houding van Helpt 
Elkander. Naar onze mening wordt hier 
geen onderhandelingspositie geschaad en 
daarbij komt dat de burgers op diverse 
manieren mogen betalen voor de schade. 
Zij hebben naar onze mening recht op 
openheid althans in grote lijnen. Alleen 
als we weten waarom dit college deze zaak 
zolang heeft laten voortsudderen dan 
kunnen we er iets mee. En dan nog dit: in 
deze zaak moeten we een nadrukkelijk on-
derscheid maken tussen verantwoordelijk 
zijn en schuldig zijn en dit kan naar onze 
mening alleen in de openbaarheid.

Wij beraden ons thans over verder te ne-
men stappen en zullen u uiteraard op de 
hoogte houden over de ontwikkelingen. 
Zo ziet u weer dat ook in de commissies 
interessante zaken aan de orde komen die 
je niet in de grote pers leest.  En nog dit, 
deze vergaderingen zijn ook openbaar.

Fractie Pijs/van Bruggen.

Jan van Bruggen 
Jenb.van.bruggen@gmail.com 
Hans Pijs
j.pijs01@onsnet.nu  
Ton Vereijken
a.vereyken9@upcmail.nl

Wil jij net als Nicole een baan die bij je past?

WSD verwelkomt haar 
2000e SW-medewerker.
Omringd door collega’s werd Nicole van den Akker uit Sint-Oedenrode 
eind 2012  in het zonnetje gezet. Jan Simons, algemeen directeur van WSD-
Groep, feliciteerde de 2000e SW-medewerker van de WSD-Groep en gaf  
haar bloemen en een cadeaubon voor een styling- en kleuradvies.
Spannend en leuk!
Nicole heeft in haar 17e levensjaar een reu-
matische aandoening gekregen aan haar or-
ganen.  “Dat ging geleidelijk”, vertelt ze,” 
maar daardoor zit ik nu op mijn 25e wel  in 
een rolstoel. Ik heb jaren thuis gezeten in 
een heel klein wereldje. De gemeente Sint-
Oedenrode zette mij op het spoor van 
WSD.  Daarvoor heb ik eigenlijk altijd ge-
dacht dat WSD alleen bedoeld was voor 
mensen met een verstandelijke beperking 
maar dat is dus helemaal niet zo. Dat blijkt 
wel weer. Ik heb een mail gestuurd naar 
WSD en vervolgens is het heel snel gegaan 
en mocht ik 1 oktober op de receptie van 
WSD in Boxtel beginnen.Ik ben nu voor 10 
uur per week hier bij de receptie gedeta-
cheerd. Het is spannend maar ook leuk: ik 
mag de telefoon aannemen en doorverbin-
den maar ook bezoekers ontvangen.”
“Het is de bedoeling om Nicole straks in 
een reguliere baan te plaatsen. In het kader 
van mensontwikkeling werken wij met 
stapjes op de re-integratieladder en dit is 
zo’n stapje.” 

Nog ruimte om mensen op weg te helpen
Nicole geeft aan wat ze zelf nu heeft ervaren: 
“Het is goed dat mensen die ook een aan-
doening hebben weten dat ze bij WSD te-
recht kunnen, dan kunnen zij ook uit hun 

schulp kruipen. Mij heeft het nu al veel ge-
bracht: ik heb hartstikke leuke werk waarbij 
ik iedere dag heel veel mensen zie en spreek 
en mijn collega’s zijn top!  Jan Simons beves-
tigt dit. “Laat mensen zich aanmelden, wij 
hebben op het ogenblik weer volop ruimte 
om mensen op weg naar werk te helpen.” 

SW-indicatie of uitkering
WSD kan je helpen met het aanvragen van 

een SW-indicatie. Deze kun je krijgen als je 
een lichamelijke, verstandelijke of psychi-
sche beperking hebt en daardoor niet aan 
werk kan komen. Je kan de indicatie ook 
aanvragen met een aanmeldformulier dat je 
kan vinden op de website van het UWV 
Werkbedrijf.
Ook met een bijstandsuitkering (Wet werk 
en bijstand) kun je bij ons aan de slag. Heb 
je deze nog niet, maar denk je wel in aan-
merking te komen, dan adviseren we je con-
tact op te nemen met de afdeling Sociale 
Zaken van je gemeente.
Wil jij net als Nicole een baan die bij jou 
past? Als je door een arbeidsbeperking 
moeite hebt om een betaalde baan te vin-
den neem dan vrijblijvend contact op met 
WSD. WSD kan je informeren over de mo-
gelijkheden en over de stappen die je kan 
zetten. Je kan ons bereiken op 0411 – 650 
111 of via e mail info@wsd-groep.nl.



 

LADIES FIT NIGHT 
Vrijdag 1 februari 

20.00-23.00 uur 

 

 

 
 

 

Laco sportcentrum Nuenen 
GRATIS 
NAGEL 

BEHANDELING 
EN 

SPORTMASSAGE 
VAN  

BEAUTY 
SOURCE 

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

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Doe-het-zelf
Winkel

NIEUWE SHOWROOM!
Verrassende & Eigentijdse Keukens

Lenen van krukken en rollator blijft gratis

Ook voor het tijdelijk lenen van andere hulpmiddelen is 
er veel veranderd. Deze worden niet langer vergoed 
vanuit de AWBZ, maar via de Zorgverzekeringswet. 
ZuidZorg Winkel heeft met bijna alle zorgverzekeraars 
afspraken gemaakt over het tijdelijk gratis lenen van bij-
voorbeeld een rolstoel, bedleestafel, toiletverhoger, 
douchestoel, bedverhogers, een tillift, of een hoog-/
laagbed. De exacte voorwaarden verschillen per zorg-

verzekeraar. De medewerkers van de ZuidZorg Winkel 
kunnen de klanten hierover informeren.

Waar te leen?
Voor het lenen van hulpmiddelen kan iedereen terecht in 
de winkels in Eindhoven en Nuenen en in de uitleenpun-
ten in Son, Best, Geldrop, Valkenswaard, Budel en Eersel.  
ZuidZorg Winkel is onderdeel van Welzorg. Via Welzorg 
zijn er nog ruim 85 uitgiftepunten in Nederland. Een 
overzicht van alle ZuidZorg Winkels en Welzorg uitleen-
punten is te vinden op www.welzorg.nl/vestigingen.

ZuidZorg Winkel Nuenen, Parkstraat 3 F, 040-2503846.
ZuidZorg Winkel Eindhoven, Kaste.lenplein 168, 040-
250 38 38

Per 1 januari 2013 worden eenvoudige loophulp-
middelen zoals krukken en de rollator niet langer 
vergoed. Wie deze hulpmiddelen nodig heeft, moet 
ze zelf huren of kopen. Bij ZuidZorg Winkel kunnen 
mensen krukken of een rollator gratis lenen voor 
een periode van zes weken.
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Nieuws met zaken
Jong Wonen Slapen&Zo 
bestaat 30 jaar
Dit jaar bestaat Jong Wonen Slapen&Zo 30 jaar! In 1983 zijn de ouders van 
Angelique Laurenssen-van Kooten begonnen in Deurne met een winkel in 
‘meeneem-meubelen’.

Angelique Laurenssen is zelf al 26 jaar 
werkzaam in de zaak en heeft veel ge-
leerd van de oprichters, haar ouders, 
en in de loop der jaren veel ervaring en 
productkennis opgedaan. Na enkele 
uitbreidingen en specialisatie’s zijn ze 
nu gevestigd in Nuenen. Hier hebben 
zij keuze uit verschillende boxsprings 
en een kleine collectie bedtextiel.
Volgens Frans en Angelique Laurens-
sen vraagt de markt naar meer keuze 
in boxsprings. Een boxspring is na-
tuurlijk het ultieme slapen! Niet voor 
niets staat in elk hotel een boxspring. 
Vandaar ook dat men een boxspring 
ook wel ‘hotelbed’ noemt. Een box-
spring is eigenlijk een gestoffeerde bak 
met daarin binnenvering waardoor je 
over de hele lengte en breedte ‘vering’ 
krijgt en dus gelijkmatige ondersteu-
ning. Met daarop een bijpassende 
(binnenvering) matras creëer je dat je 
een zeer comfortabel bed krijgt. Wan-
neer je daar ook nog een matrastopper 
op legt is het comfort helemaal com-
pleet. Dit hoeft natuurlijk niet, aan u 
de keus.
De ruime keuze in hoofdborden en 
evt. voetborden en uiteraard de diver-
se kleuren en stoffen zorgen ervoor 
dat u een, naar uw eigen wensen, sa-
mengesteld bed krijgt. Zelfs aanpas-
singen in (lig)hoogte behoort tot de 

mogelijkheden. Ook kunt u bijpassen-
de nachtkasten krijgen. Zo combi-
neert u naar eigen wensen en smaak.
In de  winkel vindt u al een complete 
vlakke boxspring compleet vanaf 499,-
! En een electrisch verstelbare box-
spring compleet vanaf 995,-. Zo zijn 
zij op dit moment de meest complete 
‘boxspringstudio’ van Zuid-Neder-
land! 
Angelique Laurenssen: “ Ik ben zelf al-
tijd aanwezig in de winkel en kan de 
klanten van een goed advies voorzien 
tegen de scherpste prijs, en voor de 
bezorging, montage en service komt 
mijn man bij de klanten. Het voordeel 
hiervan is dat wij altijd op de hoogte 
zijn en precies weten wat de klant wil!”. 
Zij bestaan dit jaar al 30 jaar en zijn 
een begrip in de regio. Omdat zij jarig 
zijn maakt u dit jaar kans op een gratis 
boxspring, (vraag naar de voorwaar-
den in de winkel).
Voor het beste advies, kwaliteit en de 
beste prijs moet u een keer binnenlo-
pen bij Jong Wonen Slapen&Zo aan de 
Vincent van Goghstraat 12 in Nuenen. 

Dit is nieuws, nou ja, nieuws. Het is 
iets dat ieder jaar terugkomt. Het be-
richt dan. Denk ik. Hoop ik. De Blue 
Monday is in 2005 bedacht door een 
Brits psycholoog Cliff Arnall in sa-
menwerking met een reclamebureau 
(NOS teletekst). Ik weet niet wat men 
toen precies aan de man wilde bren-
gen. Misschien wel zonnelampen of 
wintervitamines, en misschien is er nu 
wel een nieuwe app: hardlopen rond 
het nulpunt, daar gaat het bericht ver-
der niet over. Wel lees ik over de rede-
nen achter het deprimerende gevoel 
dat achter de Blue Monday zou schui-
len: Onze goede voornemens zouden 
na drie weken al zijn mislukt! De da-
gen zouden donker zijn, de vakantie 
nog te ver weg en voor veel mensen is 
de maandag de eerste werkdag van de 
week. En daar wordt ik dan meteen 
opgewekt van. Want goede voorne-
mens zijn niet mijn ding, daar ben ik 
gewoon te flexibel voor, de Nuenense 
witte wereld is onwaarschijnlijk licht 
en stil, mijn vakantie zit nog vers in 
mijn geheugen en op maandag werk ik 

voor Rond de Linde!

Trouwens voor de mannen of vrou-
wen, die misschien toch in een winter-
dippie verkeren is er: Kleur je leven, 
online. Opdat we met de gladdigheid 
toch niet onnodig de deur uit gaan……

Nieuwe naam  en logo voor 
Nuenense praktijk voor verloskunde
Vanaf januari 2013 heeft verloskundigenpraktijk Nuenen een nieuw logo en 
een nieuwe naam: NEO, praktijk voor verloskunde. 

Noud en Mia Verhagen:   
een Gouden paar
Door Josine Janssen

Noud en Mia Verhagen uit Gerwen hebben van burgemeester Houben een 
bloemetje ontvangen. En terecht: ze zijn inmiddels voor de wet al 50 jaar 
getrouwd, iets wat tegenwoordig toch een zeldzaamheid is.

Op 3 januari 1963 traden ze voor de 
wet in het huwelijksbootje. Enkele 
weken daarna, op 29 januari, voor de 
kerk. Iets waar ze trots op zijn, net zo 
trots als op hun kinderen en kleinkin-
deren. Op 29 januari zullen Noud en 
Mia, samen met hen, in huiselijke 
kring proosten op hun jubileum.

hebben ze samen boven, de inmiddels 
afgebroken, zaal “Stad van Gerwen” 
gewoond. In die tijd werkte Mia daar 
achter de bar en Noud was er ober. 
Vervolgens zijn ze verhuisd naar de 
Mgr. Frenkenstraat.

Na de ambachts- en textielschool 
heeft Noud een tijdje brood rondge-
bracht en is wever geweest maar is 
uiteindelijk als postbezorger en later 
als voorman bij de PTT gaan werken. 
Zijn gebied was Gerwen dus alle post 
voor de Gerwenaren is door zijn han-
den gegaan. Elke dag buiten, door 
weer en wind, zorgen dat de mensen 
hun post thuisbezorgd kregen. Na 40 
jaar dienstverband is zijn pensioen in-
gegaan maar het buiten zijn, zit nog 
steeds in zijn bloed. Hij is altijd bezig 
in de tuin, de stoep aan het vegen of 
de auto aan het wassen, zorgen dat al-
les er netjes bij staat want hij is een 
perfectionist en Mia kijkt vanuit de 
deuropening graag toe. Noud is een 
echt buitenmens, met zijn kenmer-
kende gezonde rode wangen.

Mia is in tegenstelling tot Noud een 
echt binnenmens. Alles ziet er piek-
fijn uit en het gezin was en is bij haar 
in goede handen. Daar heeft ze vroe-
ger genoeg ervaring voor opgedaan. 
Mia heeft als dienstbode in diverse 
gezinnen gewerkt en heeft daar de 
kneepjes van het vak geleerd. Later 
heeft ze ook bij de PTT in Nuenen aan 

Mia en Noud trouwden in 1963.

Het Gouden paar anno 2013. 

het loket gewerkt dus daar waren de 
geliefden weer collega’s van elkaar. In 
1966 en 1968 kwamen de kinderen 
Piet en Marja. Reden voor Mia om te 
stoppen met werken.

Tijdens dit huwelijk zijn veel Gerwen-
se activiteiten door dit paar opgezet, 
gesteund en bijgewoond. Het  zijn 
verenigingsmensen, Noud op de 
voorgrond en Mia als trouwe steun en 
toeverlaat. Ze hebben veel gedaan 
voor Jong Nederland, deden mee met 
Fietsen voor Muziek (en Noud viel 
letterlijk en figuurlijk voor de muziek) 
en steunden Carnavalsvereniging De 
Narrekappen. Noud is Prins carnaval 
geweest samen met zijn adjudant 
Wim Wouters. Meedoen aan de Zwa-
mavonden stond daarna elk jaar op 
het programma. In die tijd is de “fan-
club” opgericht, een vriendenclub die 
nu nog elke maandagochtend samen 
koffie drinkt en de laatste ontwikke-
lingen in het Gerwense doorneemt. 

Noud is al lange tijd lid van het Heilig 
Kruisgilde en is daar (tot voor kort als 
Kapitein) nog steeds elke week te vin-
den. Mia zit bij de plaatselijke gym-
club, volgt naailes en bakt graag bro-
den. Naast een goed gevuld sociaal 
leven besteden de twee veel tijd aan 
de kleinkinderen. Vroeger zorgde Mia 
voor hen als Piet en Marja moesten 
werken. Noud trok er met de klein-
kinderen met de fiets op uit, kijken of 
het mais groeide en broodjes eten bij 
de bakker in Breugel. Nu de kleinkin-
deren groot zijn, kunnen Noud en 
Mia luisteren naar alle leuke verhalen 
van school zoals het maken van een 
spreekbeurt over je opa en oma.

Noud en Mia kunnen niet zonder el-
kaar. Het zijn tevreden mensen. En 
wat ze nog te wensen hebben: “Ge-
zond oud worden in Gerwen.”

Noud Verhagen, geboren en getogen 
Gerwenaar, geboren aan de Ger-
wenseweg op 14 september 1940 en 
Mia Heusschen, geboren op 21 januari 
1942 in Lieshout. Noud was de oudste 
van een groot gezin. Mia, ook opge-
groeid in een groot gezin, was de jong-
ste. Mia werd min of meer opgevoed 
door haar oudere zusjes maar heeft 
deze “schuld” ruimschoots terugbe-
taald met het verzorgen van haar 
broers en zussen op latere leeftijd. 

Blijkbaar waren Noud en Mia voorbe-
stemd om elkaar tegen te komen op 
de kermis in Aarle-Rixtel. Een uitje 
dat vroeger reden was om samen met 
vrienden op pad te gaan. In de verke-
ringstijd hadden ze veel plezier tij-
dens het dansen bij zaal Dekkers in 
Lieshout. Na enkele jaren verkering 
heeft Mia “ja” gezegd op een vraag 
waarvan ze geen moment spijt heeft 
gehad. In de eerste huwelijksjaren 

31 januari Gedichtendag thema MUZIEK

Workshop gedichten maken in 
Bibliotheek 
Wat leest het oog als het een gedicht leest? Wat hoor je in je hoofd als je 
poëzie leest? Is poëzie muzikaal of is het enkel taal? Zit er meer muziek in 
poëzie hardop dan in poëzie lezen in stilte? En hoe zit dat met een gedicht 
schrijven? Maakt je gedicht muziek? En hoe dan?

Een schrijfworkshop in de biblio-
theek in Nuenen op Gedichtendag 
geeft het antwoord. Het thema van 
deze Gedichtendag is muziek. Actief 
bezig zijn met muziek en gedichten, 
praten over muziek en de muzikale 
kanten van het gedicht. En! Stap voor 
stap, zelf een gedicht schrijven over 
muziek met muziek. Spelen met klan-
ken, de cadans, taalpatronen en her-
halingen. Het zelf geschreven gedicht 
voorlezen en je verwonderen over 
wat anderen daaraan beleven die naar 
je luisterden.

Workshop
De workshop in de bibliotheek is op 
donderdagavond 31 januari, van 20.00 
- 22.00 uur. In bibliotheek dommeldal, 
vestiging Nuenen aan het Vincent van 
Goghplein 97. De workshop wordt ge-
geven door  Koos van den Kerkhof. 
Deelname kost: € 10,00. Bibliotheek-
pashouders krijgen op vertoon van de 
biebpas een korting van € 1,00. 

Inschrijven via: 
a.stevens@bibliotheekdommeldal.nl

Koos van den Kerkhof
Koos van den Kerkhof zette zowel 
schrijfopdrachten uiteen op een 
rotsblok in ruisend water als op tro-
pische avonden. Vanaf 1991 domi-

neert het lesgeven in creatief schrij-
ven zijn leven. Hij gaf schrijfcursussen 
aan de CKE-schrijversschool en is 
nu verbonden aan Schrijfschool 
ScriptPlus (Hogeschool van Amster-
dam). Zijn laatste gedichtenbundel 
Oud Zink (2008) verscheen bij In de 
Knipscheer.
Van den Kerkhof stond aan de basis 
van de opleiding Docent Creatief 
Schrijven en doceerde aan deze 
ScriptPlus-opleiding. In 2011 gaf hij 
gastcolleges aan de Schrijversvak-
school Paramaribo. Daarnaast redi-
geert hij merendeels Caraïbische li-
teratuur.

Verloskundigen Eefje en Kim vonden 
het tijd worden voor wat modernise-
ring en professionalisering.  Neo be-
tekent “nieuw”, neonaat is “nieuwge-
borene” en staat voor alle nieuw 
geboren baby’s. Neo staat daarnaast 
als afkorting voor “Nuenen en omge-
ving”. Het woord Neo heeft daarmee 
een dubbele betekenis en is lekker 
kort en krachtig.
Bij een nieuwe naam hoort ook een 

nieuw logo en een vernieuwde web-
site; www.neo-verloskunde.nl 

De praktijk aan de Vincent van 
Goghstraat 84 is volledig aangepast 
aan deze nieuwe huisstijl. Voor de be-
geleiding van een kinderwens, zwan-
gerschap en/of kraambed bent u van 
harte welkom.
Kortom, de praktijk in een nieuw jas-
je, maar uiteraard dezelfde kwaliteit! 
  

Nieuw initiatief
Klussenruil in 
Nederwetten
Nel van der Heijden en Aaltje Saar-
loos organiseren vanaf dinsdag 4 fe-
bruari in Nederwetten de ‘klussen-
ruil’. Heeft u een klus, die voor u te 
moeilijk is, kom dan naar de Koppel. 
Iedere eerste dinsdag van de maand 
bent u welkom tussen 10.00  en 12.00 
uur. De koffie staat dan klaar. Nel en 
Aaltje kijken dan of er iemand in Ne-
derwetten is, die die klus voor u kan 
klaren. Ook kunt u aangeven welke 
klus u voor een ander zou kunnen 
doen.
 “Ons principe is:  iedereen kan iets, 
iedereen heeft kwaliteiten. En het is 
fijn een klus een ander te laten doen, 
vooral als je daar al tijden tegen op 
ziet.  Dus woon je in Nederwetten 
kom  vrijblijvend langs.” 

Meer informatie via 
klussenruilennederwetten@gmail.com.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Blue Monday 
Door Elwien Bibbe

Blue Monday is wit dit jaar. Of dit ook zijn uitwerking heeft op het gemoed 
van ons vrouwen. Dat weet ik niet. Ik voel me niet zo anders, dan een maand 
of wat geleden. En waarom ik dat vermoeide wintergedoe toeschrijf aan 
vrouwen moet u maar zien als een slip of the pen! Want ik weet niet of dit 
meer een vrouwending is.
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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"

Zondag 27 januari
20.30 uur

Liederentafel
Café Schafrath

www.schafrath.nl

Zaterdag 26 januari
20.30-01.30 uur
Single Party 40+

Laco Strandbad Nuenen
www.singleactiviteiten.ning.com

Vrijdag 25 januari
20.00 uur

Kienen in Lieshout
Dorpshuis te Lieshout

Elke maandag 
19.30 uur

Kienen in Gerwen
D’n Heuvel, Gerwen

Vrijdag 25 januari
19.30 uur

SP Thema-avond
Dorpswerkplaats

www.nuenen.sp.nl

Zondag 27 januari
15.11 uur

Raod van Zatterdag Prinsenreceptie
Dinercafé Zinn

www.dinercafezinn.nl

Zaterdag 26 januari
20.30 uur

nieuwjaarsconcert New Orleans Dixie 
Skaters Café Schafrath

www.schafrath.nl

Zaterdag 2 februari
11.30 uur

voorlezen uit  “Nog 100 nachtjes slapen” 
bibliotheek, Vincent v Goghplein 97, Nue-

nen www.bibliotheekdommeldal.nl

Donderdag 31 januari
09.30 uur

computercafé Digitaal met boeken: eBooks
Bibliotheek Dommeldal (zij-ingang)

www.bibliotheekdommeldal.nl

Zondag 27 januari
14.00 uur

Shantykoor Alle Hens
Weverkeshof, Hugo van Berckellaan 8

www.weverkeshof.nl

Vrijdag 25  +  zaterdag 26 januari
20.00-02.00 uur

Pronkzitting CV De Dwersklippels
Het Klooster

www.dwersklippels.nl

Zaterdag 2 februari
13.00-18.00 uur
Seniorenmiddag

Residentie D’n Tent Gerwen
www.narre-kappen.nl

Maandag 28 januari 
13.15 uur

Lezing Jo Willems
D’n Heuvel Gerwen

Zondag 27 januari
Jumping Nuenen door Ponyclub Prins 
Willem Alexander, Ruitersportcentrum 

Meulendijks in Geldrop/Heeze
www.concours.nl

Elke zondag
09.00 uur 

Wandelen met WSV
Sportpark Wettenseind EMK

www.wsvnuenen.dse.nl

Vrijdag 1 + zaterdag 2 feb
20.15 uur

“8 vrouwen” door De Lindespelers
Het Klooster

www.lindespelers.nl

Donderdag 31 januari
20.00-22.00 uur

‘Gedichten maken met muziek’        
schrijfworkshop Bibliotheek Dommeldal

www.bibliotheekdommeldal.nl

Zondag 27 januari
10.00-15.00 uur

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

Zaterdag 26 januari
14.00-17.00 uur

Jeugdpronkzitting CV De Dwersklippels
www.dwersklippels.nl

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Zaterdag 2 februari
14.30 uur

Indoor triathlon Nuenen
De Drietip, Sportlaan Nuenen

www.laco.eu

23 jan t/m 2 feb
Nationale Voorleesdagen 

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

Vrijdag 1 + zaterdag 2 feb
20.00-01.00 uur

Zwamavond CV De Narre-Kappen
Residentie D’n Tent Gerwen

www.narre-kappen.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 26 januari 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor J.Vossenaar.
Zondag 27 januari 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Zondag 27 januari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, Jocanto, voorganger pas-
tor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 26 januari 18.30 uur: 
overleden ouders van der Sanden, en 
broers en zusters.
Zondag 27 januari 09.30 uur: Wim van 
Boxtel en José Ketelaars.
Zondag 27 januari 11.00 uur: Lenie 
Rombouts; Johan Schrauwen; Toos   
Lijten-van Kessel; Mieke Heijnen-
Linssen; Paul Perrée; George Lie.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Ds. C. Crouwel gaat in de Regenboog 
voor in de dienst van zondag 27 janu-
ari. Deze dienst begint, zoals gebrui-
kelijk, om 10.00 uur. Voor de kinderen 
is er kindernevendienst. Er zal een 
collecte worden gehouden voor de 
Stichting Leergeld Nuenen. Op maan-
dag 28 januari is er weer 'Samen aan 
tafel'. Opgave daarvoor tot zaterdag 
26 januari bij Inge Huizing. Woensdag 
30 januari is er weer een oecume-
nische thema-avond (zie elders in 
deze editie) .In het Open Huis bent u 
elke donderdagmorgen welkom van 
10.00 uur tot 12.00 uur. U kunt ge-
woon binnenlopen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 27 januari 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, kinderkoor Nuenen, 
voorstellen Eerste Communie, voor-
ganger pastor J.Vossenaar.

Misintenties
Theo van den Biggelaar; Martina van 
Heugten-Swinkels; Harrie van der 
Putten en Bet van der Putten-van  

Duijnhoven; Overleden ouders Jos en 
Mien van Esch.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 27 januari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor, voorgang-
er pastor J.Vossenaar.

Misintenties
Piet de Louw; Peter Verkuilen; Jo Vor-
stenbosch.

Mededeling
Medio januari is de actie Kerkbalans 
2013 van start gegaan. Deze landelijke 
actie is voor uw eigen parochie. Uw   

bijdrage is broodnodig om alle uit-
gaven te kunnen bekostigen. U hebt 
daarvoor weer een acceptgirokaart in 
de brievenbus ontvangen. Alvast heel 
hartelijke dank voor uw kerkbijdrage.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 24 januari: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 25 januari: 07.15 uur Heilige 
Mis. 
Zaterdag 26 januari: 08.30 uur Heilige 
Mis. 
Zondag 27 januari: zondag Septuages-
ima,10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 28 januari: Heilige Mis 
wordt nader aangekondigd. 
Dinsdag 29 januari: 18.30 uur Heilige 
Mis, 19.30 uur geloofsverdieping.
Woensdag 30 januari: 07.15 uur Hei-
lige Mis.

De Nuenense Kerken presenteren: 

Lezing door prof. Erik Borgman: 
‘Dienst aan de wereld’
'De kerk moet niet proberen een maatschappelijke functie te vinden en op 
zich te nemen om zo zichzelf te legitimeren. De kerk moet als kerk  dienst 
aan de wereld verlenen. Want om een religie waar ze nooit mee verlegen is, 
zit de wereld niet verlegen, ook al denkt ze dat wel...'

Dit is een van de stellingen van prof. 
Erik Borgman naar aanleiding van zijn 
boek 'Overlopen naar de barbaren. 
Het publieke belang van religie en 
christendom'.
Vaak wordt hulpverlening (in het bij-
zonder diaconie) gezien als de belang-
rijkste dienst van de christelijke religie 
aan de samenleving. Maar hoe voor-
komt de kerk dat ze verwordt tot insti-
tuut dat slechts de gaten van de bur-
gerlijke overheid vult? Wat is de eigen 
taak van de kerk? In zijn lezing zal 
Borgman op deze vragen ingaan.
Dr. Erik Borgman is hoogleraar theo-
logie van de religie aan de Universiteit 
van Tilburg en werd in 2012 tijdens de 
Nacht van de Theologie gekozen tot 
meest spraakmakende theoloog van 
Nederland. Hij is een welkome gast in 
radio- en televisieprogramma's, niet 
in de laatste plaats om zijn laagdrem-
pelige presentatie.
Datum: woensdag 30 januari 2013. 
Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur. Plaats: ker-
kelijk centrum De Regenboog, Sport-
laan 5. Toegang: vrijwillige bijdrage.

Vrijdag 25 januari
19.30 uur

thema-avond Sociale Woningbouw
De Dorpswerkplaats

www.bibliotheekdommeldal.nl

Zondag 3 februari
13.00 uur

Receptie CV De Narre-Kappen
Residentie D’n Tent Gerwen

www.narre-kappen.nl

Zondag 3 februari
14.00 uur

Brass around the World, Brassband 
De Vooruitgang Het Klooster                

www.brassbanddevooruitgang.nl

Nuenen Live
De Coöperatie OnsNet Nuenen heeft 
in samenwerking met de Lokale Om-
roep Nuenen en het internetbedrijf 
WebRTB een webcam geplaatst bij de 
schaatsbaan van Nuenen en in het 
Park. Via de link  www.connuenen.nl/
diensten/nuenen-live  kunt u 24 uur 
per dag de schaatsbaan en alle activi-
teiten in het Park live volgen.

Jocanto in 
Clemenskerk
De aarde is de plek waar wij wonen en 
leven. Samen kunnen wij het beste 
voor haar zorgen. Op zondag 27 janu-
ari kunt u daar met Jongerenkoor Jo-
canto bij stilstaan tijdens de dienst 
van 11:00 uur in de H. Clemenskerk in 
Nuenen. U bent van harte welkom.

Water, een expositie van 
Gerdien Fokkema van den Berg
Van 3 februari tot 2 juni exposeert Gerdien Fokkema van den Berg schilde-
rijen en foto’s met het thema ‘Water’ op de kloosterstraat 3 te Nuenen.
Water, als een van de vier elementen. 
Water een bron voor ieder mens, zon-
der kunnen we niet leven. Een onuit-
puttelijke bron, ook voor Gerdien. Zij 
pakt dit thema op in al zijn facetten. 
In haar foto’s zie je het water zoals het 
ons omringt: het strand, de molens, 
het stroompje met zijn weerspiegelin-
gen, het ijs.
In haar schilderijen zie je het water te-
rug in een meer abstracte vorm. Het 
stromende, vloeiende, de regen, het 
ijs, dit alles vertaalt  zich in een vrije 
vorm van schilderen, waarbij ze diver-
se materialen gebruikt. Ze richt zich 
daarbij op een krachtige compositie 
en helder kleurgebruik.
Boeiend is het om te zien hoe de twee 
disciplines van fotografie en schilde-
ren elkaar beïnvloeden. Zo wordt een 
detail van een waterspiegeling een ab-
stracte foto. En het beeld van de dro-
gende vissersnetten een abstract schil-
derij waar slechts een lichte  
aanduiding is van een vissersnet.  
De realiteit en het abstracte komen 
erg dicht bij elkaar en lopen in elkaar 
over. Het blijft voor Gerdien een uit-
daging om vanuit een stukje realiteit 
te werken naar een abstracte beeldtaal 
waarin de schoonheid van de haar 
omringende wereld zich weerspiegelt.
Kijk ook op de geheel vernieuwde site 
van www.ateliernuenen.nl voor haar 
werk.

De expositie is te bezichtigen op het 
kantoor van notaris Fokkema, Kloos-
terstraat 3 in Nuenen. Openingstijden 
tijdens kantooruren van maandag  t/m 
vrijdag  van 9.00 tot 18.00 uur en de 
volgende zondagen van 13.00 tot 17.00 
uur: 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei 
en 2 juni.

Herdruk Stoebel & 
Sara
Het boek ‘Stoebel & Sara en de gehei-
me opdracht’ van Anja Vereijken uit 
Gerwen is inmiddels toe aan een her-
druk. Het boek verscheen in oktober 
2012. De tweede druk is verkrijgbaar 
vanaf 28 februari.

Liederentafel
Op zondag 27 januari is er weer een  
liederentafel bij café Schafrath, Park 
35 in Nuenen. Aanvang 20.30u.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Badminton

Eerste herenteam 
BCL sluit 
competitie af met 
overwinning
De districtscompetitie 2012/2013 zit 
er al weer op voor het eerste heren-
team van Badminton Club Lieshout. 
Met een 6-2 overwinning op het he-
renteam van BC Oirschot heeft BCL-
M1/Bavaria zich vast op de vierde 
plaats genesteld van de tweede afde-
ling van de Heren-3 klasse. Ondanks 
dat de andere teams nog enkele wed-
strijden moeten spelen lijkt deze eind-
klassering niet meer te zullen wijzi-
gen.

3e Indoor Triathlon 
in de Drietip
op zaterdagmiddag 2 februari zal om 14.30 uur  in sportcentrum de Drietip 
de 3e landelijke Indoor Triathlon in Nuenen van start gaan. alle drie de 
onderdelen worden afgewerkt in het zwembad en de fitness ruimte van het 
sportcentrum. 
Gestart wordt in groepen van maxi-
maal 10 atleten. Er wordt 15 minuten 
gezwommen gevolgd door 20 minu-
ten rust. Hierna wordt er 15 minuten 
gefietst op een home trainer en daarna 
volgt opnieuw 20 minuten rust. Aan-
sluitend wordt er nog 15 minuten hard 
gelopen op de loopband. Een mooie 
gelegenheid voor iedereen die altijd al 
aan een triathlon mee heeft willen 
doen, maar het te ver of te zwaar von-
den. Temeer omdat de onderdelen 

met tussenposes worden afgewerkt.

Iedereen vanaf 10 jaar en in het bezit 
van minimaal zwemdiploma A kan 
hier aan deelnemen. Inschrijven kan 
via de website  www.triathlonnuenen.
nl/indoor. Er zijn nog maar enkele 
startplaatsen vrij. Nog niet overtuigd, 
loop dan eens gezellig binnen op za-
terdagmiddag 2 februari vanaf 14.30 
uur in sportcentrum “de Drietip” te 
Nuenen.

Zwemmers Z&PV Nuenen 
houden vorm vast
Een week na de zeer succesvolle Brabantse Winter Kampioenschappen heb-
ben de zwemmers van Z&PV Nuenen laten zien hun vorm goed vast te heb-
ben gehouden. Tijdens de 3e ronde van de landelijk verenigingscompetitie 
kwamen ze tot een 12e plaats in hun klasse, totaal gezien de 27e plaats van 
alle clubs in Nederland.
Omdat er bij de competitie gewerkt 
wordt met een seconden-puntentel-
ling, iedere gezwommen seconde telt 
als 1 punt en de bedoeling is dus een 
zo laag mogelijke score, waren klasse-
ringen dit weekend een stuk minder 
interessant. Het ging vooral om de ge-
zwommen tijden en dan het liefst na-
tuurlijk verbeteringen van oude toptij-
den. Helemaal boven aan de lijst met 
verbeteringen kwam Ryanne Senden 
te staan. Zij wist op de 100m vrijeslag 
maar liefst 8.17 seconden van haar 
persoonlijk record af te halen, van 
1.13.37 naar 1.05.20, slechts 0.20 bo-
ven de limiet voor de Brabantse Zo-
mer kampioenschappen in mei. Een 
andere ‘grootverdiener’ voor de club 
was Joeri Phaff met een verbetering op 
de 400m wisselslag van bijna 27 se-
conden, hij tikte nu aan in 5.26.35. Op 

dezelfde afstand was het verder ook 
raak voor Bas Gibbels (-18 seconden), 
Tobias Geurts (-9 sec) en Maayke 
Voets (-4 sec.). 
Op het gebied van limieten voor kam-
pioenschappen was er succes voor 
Frans Slaats (200m rugslag), Joeri en 
Bas (400m wisselslag), Celine Vers-
paget (200m schoolslag) en Robin 
Goossens (400m wisselslag). Helaas 
miste Robin op die afstand net de li-
miet voor het Nederlandse Junioren 
Kampioenschap over 2 weken maar 
op de 200m schoolslag was het wel 
raak. Met 2.54.31 haalde ze ruim 7 se-
conden van haar oude toptijd en dook 
ze onder de 2.54.73 die door de KNZB 
werd gevraagd. Het betekende haar 3e 
limiet voor dit kampioenschap, na de 
200m wisselslag en 100m schoolslag 
van vorige week.

Kom badminton spelen 
bij BC Nuenen
Iedereen heeft wel eens badminton gespeeld. op de camping, op school of 
op straat. maar je kunt badminton ook spelen als sport, op trainingen en 
wedstrijden. Dan speel je de shuttle niet zo lang mogelijk heen en weer, 
maar probeer je jouw tegenstander te laten missen. Je leert hiervoor allerlei 
snelle en technische bewegingen. Bij badmintonclub Nuenen starten we in 
februari weer met nieuwe jeugdgroepen. meld je aan als je denkt dat je han-
dig en snel genoeg bent voor deze sport. Je mag dan een paar keer op proef 
mee komen doen.
BC Nuenen speelt op vrijdagavond in 
sporthal de Hongerman. De jeugd van 
18.30 tot 20.00 uur. Nieuwe jeugdspe-
lers (jongens en meisjes) krijgen bij 
BC Nuenen training om de sport goed 
te leren. Je leert alle slagen om een 
wedstrijd te kunnen spelen, zowel en-
kelspel als dubbelspel. Als je dit kunt, 
dan kun je ook in een team competitie 
spelen. Omdat de competitie van sei-
zoen 2012/2013 bijna afgelopen is, 
start BC Nuenen met nieuwe groe-
pen. Dit is dus het moment om mee te 
doen.
Bij BC Nuenen kunnen ook niet-
jeugdspelers vanaf 16 jaar terecht. 
Vanaf 20.00 wordt er door deze groep 
gespeeld. Dit kan zowel recreatief als 
in competitie verband. Wil je (weer 
opnieuw) gaan sporten, kom dan vrij-
blijvend een keer langs op de speel-
avond. Doe dat ook als je bij BC Nue-
nen competitie wilt gaan spelen; de 
teamindelingen voor het nieuwe sei-
zoen worden dit voorjaar gemaakt, 
dus wacht niet te lang.
Meer informatie over badminton in 
Nuenen vind je op www.bcnuenen.nl. 
Mailen (info@bcnuenen.nl) of bellen 
(2845588) kan ook.

Voetbal

RKSV NueNeN
Zondag 27 januari 
Nuenen 1-Deurne 1 ........................ 14.30
Nuenen 2-OJC Rosmalen 2 ........... 12.00
Nuenen 3-Braakhuizen 2 ............... 12.00
DBS 2-Nuenen 4.............................. 11.00
Brabantia 4-Nuenen 5 .................... 12.00
Nuenen 7-Best Vooruit 9 ............... 10.00
Nuenen 8-Nieuw Woensel 9 ......... 12.00
Nuenen 9-Acht 8 ............................. 10.00
Nuenen 10-Beerse Boys 7  ............. 10.00
Nuenen 11-Beerse Boys 9  ............. 14.00
Terneuzen VR1-Nuenen VR1  ...... 12.30

eMK
Zondag 27 januari 
Eindhoven AV 1 - EMK 1 .............. 14.30
WODAN 3 - EMK 2 ....................... 12.00 
EMK 3 - Geldrop/Houta Bouw 6 . 11.30
EMK 4 - WODAN 7 ....................... 11.30
ODC 8 - EMK 5 ............................... 11.00

KoRfbal 
NKV
Zondag 27 januari
ECKA 1  - NKV 1 ......................... 15.20

Finale wedstrijden 
beker zaalvoetbal 
Nuenen
aanstaande zaterdag 26 januari 
staan in de Hongerman in Nuenen 
de finale wedstrijden in de strijd om 
de Nuenense beker op het program-
ma.

Om 19.30 uur spelen eerst de teams 
van Heintze – Impact FC en Mei Wah 
Veldhoven om de derde en vierde 
plaats.
Na deze wedstrijd staat om 20.30 uur 
de finale op het programma tussen de 
huidige nummer 1 in de competitie 
Van Egdom Security BV en de num-
mer 2 Gipsy Boys.

Beide teams troffen elkaar dit jaar al 
voor de competitie waarbij Van Eg-
dom met 4-2 te sterk was. Het verschil 
tussen beide teams is na de eerste 
speelronde drie punten in het voor-
deel van Van Egdom.
Al met al, een mooie affiche voor twee 
spannende beker wedstrijden.

“Zwemmen voor India”
Zwemmen levert geld op, tenminste, als je meedeed met de op 27 december 
j.l. door stichting Knipoog uit de hemel georganiseerde sponsoractie 
“Zwemmen voor India”. 
Penningmeester Bartel Bos vertelt: “In 
2010 zijn we begonnen met het sparen 
voor een groot plan: Het verzamelen 
van € 20.000,- om een stuk land in In-
dia te kopen. Dit stuk land is bedoeld 
voor de allerarmste mensen: de Pa-
ria’s. Deze mensen hebben geen recht 
op scholing, hulp van een dokter of 
hulp van de overheid. Om de armoe-
despiraal te doorbreken, willen we een 
stuk land kopen voor 20 pariagezin-
nen, zodat zij 20 jaar in hun levenson-
derhoud kunnen voorzien. Een deel 
van de opbrengst kan verkocht wor-
den, waardoor hun toekomstperspec-
tief groeit.

Op dit moment zijn we in de slotfase 
van het project aangeland. Afgelopen 
oktober stond de teller op € 17.000,- 
Daarom is er tijdens de kerstvakantie 
het laatste slotoffensief ingezet: Spon-
sorzwemmen. Laco de Drietip heeft 
het zwembad ter beschikking gesteld 
en kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 
jaar hebben op één middag samen 
honderden baantjes getrokken. De op-
brengst van de sponsoractie bedraagt 
€ 1869,60!

De stichting wil de kinderen en spon-

sors hartelijk bedanken voor hun 
enorme inzet! En ook de winkeliers 
die lekkernijen voor de kinderen heb-
ben geschonken: Albert Heijn Kern-
kwartier en Bakkerij Schellens.

Na deze sponsoractie staat de baro-
meter op € 19.500,- Onze partneror-
ganisatie in India heeft onlangs een 
stuk land geselecteerd en is bezig met 
de selectie van de gezinnen. “We zijn 
erg blij dat het tot nu toe zo gelukt is 
en hopen dat het nu echt goed van de 
grond gaat komen!”.  Meer info vindt u 
op www.knipooguitdehemel.nl.

  reünie: 
  EmK 50 jaar
Dit jaar bestaat voetbalvereniging 
EmK uit Nuenen-Eeneind 50 jaar. 

op zaterdag 7 juni wordt er een 
grootse reünie voor oud-leden 

gehouden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden met een 
mail naar gert.vangeffen@live.nl.

Een osteopaat       
kijkt altijd naar de oorzaak
rug, nek, schouder en armklachten, huilbaby’s of  darmklachten, een 
osteopaat kijkt altijd naar de oorzaak van uw klacht. 

Kijk op de nieuwe website www.raaijmakers-osteopathie.nl voor alle overige 
klachten die ik behandel. Osteopathie zit in het aanvullende pakket en wordt dus 
geheel of gedeeltelijk vergoed en heeft dus niks met uw eigen risico te maken. 
Voor een behandeling of uw jaarlijkse check:  Weverstraat 16,  telefoonnummer 
040-2913907 of 06-55713664.Praktijk Osteopathie Adri Raaijmakers.

Ladies night  bij Laco Nuenen 
op vrijdag avond 1 februari houdt Laco sportcentrum Nuenen in het kader 
van het 25 jarig bestaan van Laco een Ladies fit night. Een avond voor alleen 
dames met heel veel damesdingetjes in een sfeer die dames aanspreekt. 

In de fitness van het centrum komt 
een catwalk waar een aantal mode-
shows worden gegeven door Shoeby 
en Adventure store. Er zijn vele kra-
men van standhouders met o.a. sierra-
den, tassen, cosmetica, Catharina 
Bloom erotica, Mylene, Energetix en 
massages. 

Er zijn ook diverse workshops met 
Zumba, Boxing for ladies, Steps, Can-
dellight Yoga, FunXtion, Powerplate, 
enz. Schoonheidssalon Beauty Source 
die gevestigd is in het sportcentrum 
heeft een heropening. 

Wendy Keijzers heeft de Salon overge-
nomen van Daisy van Hees. Wendy is 
specialiste in nagelbehandeling, ge-
zichtsbehandeling, pedicure en alles 
wat bij schoonheid hoort. De Ladies 

fit night op 1 februari wordt gehouden 
in de Sportlaan 4-6 in Nuenen van 
20.00 tot 23.00 uur en de entree is gra-
tis. 

Kienen in Lieshout
op vrijdag 25 januari organiseert 
Seniorenvereniging/KBo Lieshout 
voor alle belangstellenden een      
Kienavond in het Dorpshuis te Lies-
hout.

Ook deze keer zijn er weer mooie prij-
zen te winnen. De zaal is om 19.00 uur 
open en het Kienen begint om 20.00 
uur. 

De ingang van het Dorpshuis is bij de 
Heuvel via het Kerkhofpad. 

Samantha Kardol op de 100m vlinderslag.



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.	

Locatie Henegouwenlaan:
vrijdag 1 februari 2013 van 18.30 tot 21.00 uur
zaterdag 2 februari 2013 van 11.00 tot 14.00 uur

Locatie Avignonlaan:
zaterdag 2 februari 2013 van 11.00 tot 14.00 uur

Locatie Henegouwenlaan - (t)vwo - (t)havo - (t)mavo:
maandag 4 februari 2013 van 17.00 tot 21.00 uur

Locatie Avignonlaan - vmbo en LifeTech Mavo:
dinsdag 5 februari 2013 van 17.00 tot 21.00 uur
woensdag 6 februari 2013 van 13.30 tot 16.00 uur

Van maandag 28 januari t/m vrijdag 1 februari kunt u tijdens kantooruren 
telefonisch een afspraak maken op tel: 040-264 53 64 (Avignonlaan) 
of 040-264 57 77 (Henegouwenlaan).

Open
dagen

Voor-
aanmelding

Kom
jij ook?

Stedelijk College Eindhoven

Henegouwenlaan 2, 5628 WK Eindhoven, telefoon: 040-264 57 77

Avignonlaan 11 en 2, 5627 GA Eindhoven, telefoon: 040-264 53 64

www.stedelijkcollege.nl

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting Be
rk

en
bo

s 
6,

 5
67

2 
AK

 N
ue

ne
n 

• 
T 

04
0-

28
3 

12
00

 •
 F

 0
40

-2
83

 6
05

5 
• 

E 
dr

ij.
m

es
@

ia
e.

nl
 •

 W
 w

ww
.d

ru
kk

er
ijm

es
se

rs
ch

m
id

t.n
l

(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN


	RdL wk4 2013
	VP 04
	Gemeente wk04
	Adv Kersvers 2013 RdL
	Lindeblaadjes wk4 2013 RdL
	Tekst Gemeente2 wk 04 2013
	Tekst carnaval wk 04 2013
	Tekst ijsbaan wk 04 2013
	Adv Bodymince 2013 RdL
	Tekst Secheiden wk 04 2013
	Adv Laco 2013 RdL
	Tekst Gouden paar wk 04 2013
	Tekst kerk wk 04 2013
	Tekst sport wk 04 2013
	Adv Cycletrand AP 2013 RdL


