
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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afwezig
van 11 t/m 15 februari

Huisartsen 
J.g.J.M. te Dorsthorst 

J. Kroon en i.R. Steenstra
Info waarneming via telnr. eigen praktijk

Mw. a. Schoenmaker, huisarts
is AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 11 t/m 15 februari
Telefoon 040-2951030
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k: Foto 
expositie:  
Nuenen op 
het randje…

Lezing 
Vogel-  
vereniging  
De Bastaarden

Kijk voor verschil-
lende carnavals- 
activiteiten op
de hartpagina’s

Uw plezier, onze zorg
0492 - 52 80 30
Buitendijk 1b, 5705 CD Helmond
info@caravanservicehelmond.nl
www.caravanservicehelmond.nl

Gratis Valentijnsactie    
voor onze lezers
Liefde en vriendschap zijn een van de mooiste dingen in het leven…..
Daarom stelt Rond de Linde je in staat om op 14 februari, op Valentijnsdag, 
aan jouw geliefde te laten zien hoeveel je om hem of haar geeft. Het kan ook 
anoniem om als stille aanbieder je gevoelens te tonen of om je waardering 
uit te spreken.
Als je jouw Valentijnsboodschap door-
geeft aan valentijn@ronddelinde.nl  zor-
gen 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.

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

Ruben, 

Samen door het 
leven slenteren

Genieten van elkaar
Hopelijk nog jaar
na jaar na jaar…..

xxxxx

Neuzelmarkt 
Scouting Rudyard 
Kipling dit jaar aan 
de Duivendijk
Scouting Rudyard Kipling organiseert 
al vele jaren op tweede paasdag een 
rommelmarkt, genaamd de Neuzel-
markt. In 2012 ging de markt op het 
laatste moment niet door, omdat de 
brandweer de hal aan de Berg onveilig 
verklaarde. Hierdoor liep de scouting 
1/3 deel van de inkomsten mis. Dit 
jaar heeft de scouting een mooi aan-
bod gekregen van Dhr. A van Bakel, 
eigenaar van BKL Engineering. Het 
voormalige bedrijfspand aan de Dui-
vendijk 7 staat te huur en wordt voor 
die periode vrijgegeven aan Scouting 
Rudyard Kipling. Dus op maandag 1 
april kan iedereen met dank aan BKL 
Engineering weer volop neuzelen.
Op 16 of 23 maart kunt u de scouts bij 
u aan de deur verwachten om spullen 
voor de markt op te halen. Meer infor-
matie vindt u op www.neuzelmarkt.nl

Alle leuke dingen op een rijtje

Activiteitenkalender carnaval 
van horeca en verenigingen
Donderdag 7 februari verschijnt in Rond de Linde de speciale carnavalsacti-
viteiten kalender. In deze kalender staan alle activiteiten die in Nuenen, Ger-
wen, Eeneind, Nederwetten, Lieshout en Mariahout tijdens carnaval gehou-
den worden, overzichtelijk van dag tot dag en van kroeg tot kroeg vermeld.

Alle horecagelegenheden en carnavals-
verenigingen kunnen hun planning 
voor de carnavalsdagen aan-everen en 
deze wordt dan kosteloos in de kalen-
der geplaatst. 
Lever wel op tijd aan, dat wil zeggen 

voor maandag 4 februari 11.00 uur, dan 
komen alle activiteiten er zeker in te 
staan. U kunt uw planning sturen naar: 
redactie@ronddelinde.nl.

Alvast Alaaf en een mooi carnaval!!

Sabriël, een muzikaal     
spektakelstuk in Het Klooster
Door Elwien Bibbe
Het podium van de theaterzaal in Het Klooster is meteen te klein voor de 
voorstelling ‘Sabriël’ van het Interact Dans Theater. Zang, toneel, dans, live 
muziek, en groots opgezette decors, de eerste rijen stoelen moeten daar-
voor wijken. Dus dat belooft wat op 16, 17, 22 ,23 en 24 februari.
Bij elkaar werken zo’n 80 man, waaron-
der 15 zangers, 10 dansers, 30 toneel-
spelers en een 7koppige band  nu al 
anderhalf jaar aan deze voorstelling. 
Schrijver en regisseur Jeanette-Malean-
der Maquiné. “Gelukkig krijgen we ook 
hulp uit de professionele theaterwereld. 
Angelo Smulders, de leider van de band,  
maakt bijvoorbeeld de muziek bij de 
liedteksten en zorgt ook voor de arran-
gementen. Sasha Ter Mors speelt Lestat De verloren kinderen. v.l.n.r.: Mayre Maquiné, Irene Hunfeld, Jelmer Faber, Eefje 

Vercoulen, Vera Zeebregts, Kevin Conner Mckee, Myrthe van den Kieboom, Jean-
not Keser en Rowen Dekkers

en is in het dagelijks leven professioneel 
zanger. Zijn tegenspeler, Hans Derks 
speelt de Alchemist. En ook voor het 
licht hebben we iemand met veel erva-
ring op dit gebied.”
De laatste repetities in het Novalis Col-
lege aan de Sterrenlaan in Eindhoven 
zijn nu in volle gang. Hoofdrollen zijn er 
voor Vera Zeebregts, Eefje Vercoulen en 
Kevin Conner McKee. De laatste komt 
uit Nuenen.

Sabriël, wie is Sabriël?
Sabriël is een jonge vrouw, die nog veel 
moet leren, wil ze later de rol van  ‘wijze’ 
binnen haar dorp overnemen. Op een 
dag verdwijnt haar leermeester en ge-
beuren er vreemde dingen. Er verdwij-
nen kinderen uit het dorp. En iedereen 
kijkt naar de jonge Sabriël. Heeft zij het 
vertrouwen van haar dorpsgenoten? De 
oude wijze is er niet en nu staat zij er 
alleen voor. Hoe gaat ze dat aanpakken? 
Hoe vindt zij de kinderen weer terug? 
En zo staat Sabriël plotseling aan het be-
gin van een enerverende reis. Ze besluit 
zichzelf ook te laten ontvoeren en ont-
dekt dat de andere kinderen worden ge-
bruikt als slaaf, Samen beginnen ze een 
ongelofelijk avontuur. Negen jonge 
mensen, allemaal verschillend, op weg 
naar huis…. en op zoek naar zichzelf….

Vera Zeebregts speelt Sabriël, een heel 
ongeduldig meisje: ze wil te veel, is te 

snel, niet echt overmoedig, maar wel 
nieuwsgierig. Vera heeft de vrijheid om 
het karakter dat ze speelt naar haar ei-
gen hand te zetten. Kevin: “Wij mogen 
zelf ons karakter bepalen. Jeanette komt 
met een grote lijn en wij acteurs hebben 
daar ook inbreng in.” Vera: “Je kunt een 
karakter dicht bij jezelf kiezen of hele-
maal iemand anders zijn. De dialogen 
krijgen tijdens de repetities al spelend 
vorm. En langzaam maar zeker wordt je 
ook de persoon die je speelt.” En dat is 
wat Jeanette ook beoogt.  Jeanette: “Met 
die zoektocht naar de persoon die jij wil 
verbeelden, zoek je ook je eigen grenzen 
op. Dit proces maken alle 9 hoofdrol-
spelers door, ze maken hun persoonlijke 
reis en dat delen ze met elkaar.” Eefje: we 
maken het stuk met zijn allen. We zijn 
een grote familie; we leren elkaar zo ook 
heel goed kennen.” Behalve acteren zin-

gen Vera, Kevin en Eefje ook. Juist die 
afwisseling tussen toneel, muziek en 
dans maakt van Sabriël een boeiende 
voorstelling.
Heinz Faber: ”De reis speelt zich af in 
een magische wereld en dat hebben we 
groots willen verbeelden in fraaie de-
cors. Zo wordt het publiek opgenomen 
in een ijswereld en een zandwereld. En 
eindigt het stuk met een emotionele 
scene in het  moeras. We gaan echt zand 
en water gebruiken op het toneel. Een 
uitdaging voor de decorbouwers. Het 
wordt dus echt spectaculair. En we ho-
pen dat het publiek er volop van zal ge-
nieten.”

Jeanette is van origine danseres en 
danste bij het Internationaal Showbal-
let. Maar dansen was niet genoeg. Ze 
volgde de regisseursopleiding in Til-
burg. “Ik ben iemand die graag creëert, 
de verhalen voor de voorstellingen en 

de liedteksten schrijf ik zelf. Met veel 
passie een productie neerzetten, dat is 
wat ik wil.” Eerdere theaterproducties 
zoals Stonehaven (2009) en Zalazar 
(2011) waren uitverkocht. En nu dus het 
Nuenense Klooster.
De voorstellingen zijn op 16, 17, 22 ,23 
en 24 februari. De kaartverkoop gaat via 
de website www.interactdanstheater.nl. 
De Kaarten kosten € 13,50 en voor jeug-
digen tot en met 10 jaar € 11,-.



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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5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	 Carnavalsvereniging	 de	 Dwersklippels	 zijn	 vergunningen	 en	

ontheffingen verleend voor het organiseren van de carnavalsoptocht, 
klippelverbranding in het centrum van Nuenen en diverse carnavals-
activiteiten in een tent op het Vincent van Goghplein in de periode 
van 8 tot en met 12 februari 2013 (verzenddatum 25 januari 2013);

•	 aan	de	heer	W.J.C.	van	de	Berkmortel	zijn	toestemming	en	een	ver-
gunning verleend voor het innemen van een standplaats voor de 
verkoop van vis tijdens de carnavalsdagen in de periode van 8 tot 
en met 12 februari 2013 aan het Park ter hoogte van de kiosk in het 
centrum van Nuenen (verzenddatum 25 januari 2013);

•	 aan	carnavalsvereniging	de	Wetters	zijn	vergunning	en	ontheffingen	
verleend voor het organiseren van de carnavalsoptocht door de kom 
van Nederwetten op maandag 11 februari 2013 en diverse carna-
valsactiviteiten in de periode van 8 tot en met 12 februari 2013 in 
het M.F.A. de Koppel (verzenddatum 29 januari 2013).

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

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

Tevens	kan	aan	de	voorzieningenrechter	van	de	rechtbank	te	‘s-Her-
togenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Her-
togenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige voorziening te treffen.  

PUBLICATIE
Horecaontheffingen geluidhinder 2013

Volgens artikel 4.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening wijst het 
college van burgemeester en wethouders maximaal tien dagen of dag-
delen aan, waarvoor de geluidgrenswaarden, zoals genoemd in het 
Besluit algemene regels voor inrichtingen niet van toepassing zijn. Dit 
betekent dat inrichtingen die vallen onder werkingssfeer van het ge-
noemd besluit, festiviteiten mogen organiseren met een hoger geluid-
niveau dan normaal is toegestaan. Er kunnen in sommige gevallen wel 
nadere voorwaarden worden gesteld.

Voor 2013 zijn de volgende dagen collectief vastgesteld:
•	 Voor	de	gehele	gemeente:
 - vrijdag 8 februari tot en met dinsdag 12 februari (carnaval)
•	 Voor	Nuenen:
 - zaterdag 13 juli tot en met dinsdag 16 juli (kermis)
•	 Voor	de	gehele	gemeente:
 - dinsdag 31 december 2013 (jaarwisseling)

Voor het aspect geluid wordt op grond van de APV de volgende voor-
waarden gesteld:
•	 Het	equivalente	geluidsniveau	LAeq	veroorzaakt	door	muziekgeluid		

en de activiteiten in de inrichting mag ter plaatse van gevels van 
de omliggende woningen niet meer bedragen dan 75 dB(a).

•	 Na	01.00	uur	gelden	onverkort	de	voorschriften	(inclusief	de	ge-
luids- en lichtnormen) van het “Besluit algemene regels voor in-
richtingen milieubeheer”.

•	 Behoudens	collectieve	ontheffingen	heeft	elk	horecabedrijf	maxi-
maal tien keer per jaar recht op een individuele ontheffing. Een 
ontheffing moet tijdig worden aangevraagd door middel van hier-
voor bestemde formulieren.

PUBLICATIE
Wijziging Beleidsnotitie standplaatsen gemeente Nuenen c.a.

Op 22 januari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders 
de ‘Beleidsnotitie standplaatsen 2010’ op twee onderdelen aangepast.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
•	 de	dag	waarop	met	5	standplaatsen	in	Gerwen	een	standplaats	mag	

worden ingenomen, is gewijzigd in donderdag in plaats van vrijdag;
•	 voor	de	vergoeding	voor	een	standplaats	in	de	kerkdorpen	Gerwen	

en Nederwetten wordt aangesloten op de tarieven van de weekmarkt 
in Nuenen volgens de Verordening heffing en invordering van de 
marktgelden, die jaarlijks wordt aangepast.

Deze wijzigingen treden in werking daags na publicatie, te weten op 
1 februari 2013.
Verder is in de “beleidsnotitie standplaatsen 2010” nadrukkelijker 
opgenomen dat buiten de aangewezen standplaatslocaties geen an-
dere standplaatsen worden toegestaan.

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
Nuenen, 31 januari 2013

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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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.

•
•
•

•
•

•

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.

•
•
•

•
•

•

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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

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

COLLECTE
In de week van 3 februari t/m 9 februari 2013 wordt gecollecteerd 
door Hersenstichting Nederland.

VERKEER
Aankondiging militaire oefening
De	Koninklijke	Landmacht	houdt	 in	de	periode	van	4	tot	en	met	8	
februari 2013 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Ook worden er verkenningen 
te voet uitgevoerd. Beide activiteiten vinden plaats op openbare wegen 
en buiten de bebouwde kom.  Aan de oefening nemen 20 personen 
deel, 3 pantserwielvoertuigen en 1 militair wielvoertuig. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van oefenmunitie.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN- 
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 5 februari 2013 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
•	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	door	M.	de	Groot	tegen	het	

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

•	 om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	A.	Willems,	C.	Kuij-
ten,	M.	van	Rooij,	P.	van	Rooij,	J.	van	Rooij,	C.	Nolte	en	B.	Steen-
sma tegen het besluit van 13 september 2012 waarbij een omge-
vingsvergunning is verleend voor de bouw van een trainingshal, 
tegen het besluit van 18 oktober 2012 waarbij een omgevingsver-
gunning is verleend voor de bouw van een veldschuur en tegen de 
milieuneutrale veranderingsvergunning.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 21/01/2013 N-HZ-2013-0009 Spotvogelstraat 32 Oprichten twee  
    dakkapellen 

Regulier 24/01/2013 N-HZ-2013-0010 Parkstraat 21 Uitbreiden   
    bedrijfspand 

Regulier 24/01/2013 N-HZ-2013-0012 Beekstraat 14 Verbouwen  
    woonhuis 

Regulier 25/01/2013 N-HZ-2013-0011 Nuenderbeekselaan 25 Uitbreiden   
    woning  

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	Triotters	voor	het	organiseren	van	de	jaar-

lijkse zwemloop op zaterdag 6 april 2013, waarbij het zwemon-
derdeel in de Drietip plaatsvindt en het looponderdeel in de di-
recte omgeving van het zwembad; 

•	 Aanvrager:	Harley	Davidson	Club	Gerwin	voor	het	organiseren	van	
het jaarlijks Harleyweekend op het terrein van strandbad Nuenen 
in de periode van 30 augustus 2013 tot en met 1 september 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.

ONTWERP BESCHIKKING   
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor de navolgende plannen:

•	 Boord 23, tijdelijk bewonen van een bijgebouw (N-HZ-2012-0176);

•	 Boord 25, tijdelijk bewonen van een bijgebouw (N-HZ-2012-0180).

De aanvragen, de ontwerp beschikkingen omgevingsvergunning en de 
daarop betrekking hebbende stukken liggen, met ingang van 1 febru-
ari	2013	gedurende	6	weken	ter	inzage	in	het	gemeentehuis,	Jan	van	
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Tijdens	de	inzagentermijn	kunnen	belanghebbenden	een	zienswijze,	
bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethou-
ders van Nuenen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de ziens-
wijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de 
ontwerp beschikking deze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen 
kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de 
receptie van de Gemeente Nuenen, telefoonnummer 040-2631 631. 

Nuenen, 31 januari 2013

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

24/01/ N-HZ-2012- Beukenlaan 4 Gebruik gronden  Uitbreiden 24/01/ 
2013 0181  of bouwwerken in  woonhuis 2013 
   strijd met     
   bestemmingsplan    
   (Ver)bouwen    
   bouwwerk

23/01/ N-HZ-2012- Park,  Uitvoeren Aanpassen 24/01/ 
2013 0100 Kerkstraat en  werk of Park en 2013 
  omgeving werkzaamheid  omgeving   
   (aanlegactiviteit)    
  

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen.

Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 



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: 1 & 2 febr.: 
Witlof belgie, 1/2 kilo  .................. 0,69
Sharonfruit, 3 stuks  ..................... 0,99
champignons, per bakje  ............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 4 februari:

iJsbergsla, per krop  ..................... 0,79
DiNSDag 5 februari:

Wokgroenten, 1/2 kilo  ................. 0,99
WOeNSDag 6 februari:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DONDerDag 7 februari:

gekookte bietjes ,1/2 kilo  ......... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 1 t/m 7 febr.:

iraanse Dadels, per doos  ........... 2,49
kanzi appels, hele kilo  ................ 1,99
bleek-kaassalade, 250 gram  .... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Voor service en 
kwaliteit!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

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

Aanbiedingen KERSVERS

4 Gepaneerde
Schnitzels .............5,95
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Zeeuwsspek, samen 2,50
Peanut Pie
per stuk .........................................1,75
Gevuld Broodje
per stuk .........................................2,25 
Saté Vlees
“Met GRATIS satésaus
500 gram ......................................6,00 
“Hertenbiefstuk”
Met GRATIS rode wijn saus

kOOPJe

kOOPJe

gemak

SPecial

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Actie geldig van 1 t/m 7 februari:

Slagroomschnitte

Van € 6,75.  Voor € 5,95
Bij 2 broden naar 
keuze een pakje 
crackers
 Voor € 1,50

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

2003 - 2013 

Glen Talloch 
Schotse whisky 

100cl … €14,25 
Goblet 

Jonge jenever 
100cl … €11,50 

Old Captain 
Witte of bruine rum 

100cl … €12,25 
Bestel nu ook via: 

www.slijterijvanlieshout.nl
Acties geldig tot en met 21 februari 
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KIES LEUK!

OpEN DAg ZATERDAg 2 fEbRUARI 2013 10.00 - 15.00 UUR
MINILESSEN WOENSDAg 27 fEbRUARI 2013 14.00 - 16.00 UUR
KIJK OOK Op WWW.WEESSLIMKIESLEUK.NL

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

OpENDAg!

ONTDEK 
HOE LEUK 
HET IS 
OM SLIM 
TE ZIJN!

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

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

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

BEZORGING: Ook voor uw folders
Telefoon 06 - 48 69 89 19 • cuijpersverspreiding@upcmail.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

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

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

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

Rond de Linde op internet:

www.ronddelinde.nl

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.

AANGEBoDEN: Hulp in 
de huishouding. Tel: 06-
84031049.

huuRAppARtEMENt 
IN NuENEN GEzocht 
vANAf 1-4-2013. tEL: 
06-51591421.

Voor de schoonmaak van 
diverse kantoren in de re-
gio Eindhoven zoeken wij 
enkele dames. Heb je in-
teresse bel met Mieke van 
den Heuvel. 06-22881642. 
Ook parttime mogelijk.

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

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.

Nagelstudio ALtA GRAcE 
pedicure-Manicure. 
Pedicure behandeling € 18,- 
Voetmassage € 15,50 Ma-
nicure behandeling € 15,50. 
Lekker makkelijk ik 
kom ook bij u thuis! Ma-
rieke van der Hijden. 06 - 50 
57 11 83.

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

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

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

 

Osteopathie 
Mark Meulenbroeks

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

5691 DT Nuenen

Tel: 06 - 58 96 12 31
osteopathiemeulenbroeks@gmail.com

www.osteopathiemeulenbroeks.nl

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

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Studiebegeleiding
Regulier en speciaal 

onderwijs. 
Ook leerlingen met 

AdHd/Add/nld 
Autisme etc. en/of 

leerstoornis.
Huiswerk / Bijles /

Plannen / Coaching.
MbO/HbO bijles 

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

en bromfiets.

geRARd MeuRS
Breugel

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

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

KALVERLIEFDE

 
Onze Antoon 

50 jaar!     Faci

tE huuR IN NEDER-
WEttEN: Nog 2 half-
vrijstaande nieuwbouw-
woningen met carport/
berging. Huurprijs: vanaf 
€ 860,00 per maand. Voor 
informatie kunt u bellen met 
06-53128536.

SchILDERLESSEN On-
der vakkundige begeleiding 
van bekende docenten, 
wordt er al jarenlang les 
gegeven in diverse discipli-
nes op verschillende dagen/
avonden.Interesse of 
aanmelden: 06-30078046 
of mail naar info@brabant-
art.nl Atelier & Galerie 
Den Dries te Nuenen 
www.brabant-art.nl

tEAM-uItJE, fAMILIE-
fEEStJE, vRIENDIN-
NENDAG ENz.  In ons 
sfeervolle unieke atelier bent 
u verzekerd van een geslaag-
de middag of avond. Diverse 
mogelijkheden. voor in-
lichtingen 06-30078046 of 
mail naar info@brabant-art.
nl Atelier & Galerie Den 
Dries te Nuenen www.
brabant-art.nl

BEDANkt ouD pRINSEN 
voor het schaatsen en de 
heerlijke chocolademelk 
met koek. De leerlingen/ ou-
ders/Team van de Nieuwe 
Linde.

tE koop: openhaard- en 
kachelhout, eiken en berken. 
Tevens bijenhoning, € 4,- per 
pot. Paardenhooi, kleine 
pakjes van 20 kg, € 3,-. 
Grote rollen € 40,-. Fam. Van 
Baren, Boord 30 Nuenen. 
Tel. 040-2836270.

Betrouwbare en ervaren 
hulp in de huishouding 
gevraagd. 4 uur per week. 
040-2845539.

Jongeman, 23 jaar zoekt 
dringend woning of kamer 
in Nuenen tot ± € 700,-. 
06-36114508.

OPening VRiJdAg 1 FebRuARi
Elke week een leuke weekendaanbieding!!!

Boeketten, Bloemen, Kamerplanten.
Voor al uw

gelegenheids-
Bloemwerk.

 Parkhof 22  5671EX, Nuenen

Belast u uzelf…….?
Of gaat u voor belastingvoordeel !
Janssen Belastingadvies voor belastingaangifte particulier en scheiding 

Kijk op  www.janssenbelastingadvies.nl of bel (040) 263 11 27
De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen Lid College Belastingadviseurs 
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Kerkberichten

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
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 3 februari 
13.00 uur

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

www.narre-kappen.nl

Zaterdag 2 februari 
11.30 uur voorlezen uit het prentenboek 
“Nog 100 nachtjes slapen” bibliotheek, 
Vincent v Goghplein 97, Nuenen www.

bibliotheekdommeldal.nl

Vrijdag 1 februari
20.00 uur

Ladies Night
Sportcentrum De Drietip

Elke maandag 
19.30 uur

Kienen in Gerwen
D’n Heuvel, Gerwen

Donderdag 31 januari
20.00-22.00 uur

Gedichtendag: schrijfworkshop
Bibliotheek Dommeldal 

Zaterdag 2 februari 
20.00-01.00 uur

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

www.narre-kappen.nl

Vrijdag 1 februari 
19.00 uur

Kienen KVL Lieshout 
dorpshuis Lieshout

Donderdag 7 februari 
20.00 uur

Lezing Costa Rica en Nicaragua (VV De 
Bastaarden)

Café Renè, Parkstraat 3

Zondag 3 februari 
14.00 uur

Winterwandeling IVN
Start Papenvoortsedijk

Zaterdag 2 februari 
14.30 uur

Indoor traithlon Nuenen
De Drietip, Sportlaan Nuenen

www.laco.eu

Vrijdag 1 februari
20.00-01.00 uur

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

www.narre-kappen.nl

Donderdag 7 februari 
09.30 uur

computercafé Twitter, Skype, Whatsapp
Bibliotheek Dommeldal (zij-ingang)

Zondag 3 februari 
14.00 uur

Brass around the World, Brassband 
De Vooruitgang Het Klooster

www.brassbanddevooruitgang.nl

Zondag 3 februari 
10.00 uur

Vocaal Ensemble Marcando
tijdens kerkdienst Regenboogkerk, 

Sportlaan

Elke zondag in februari
09.00 uur 

Wandelen met WSV
Sportpark Wettenseind EMK

www.wsvnuenen.dse.nl

Dinsdag 5 februari 
20.00 uur

Kienavond door VrouwenVereniging 
Nuenen-Gerwen

Pleincollege in Nuenen

Maandag 4 februari 
10.00-12.00 uur

Klussenruil Nederwetten
De Koppel, Nederwetten

Zaterdag 2 februari 
13.00-18.00 uur

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

www.narre-kappen.nl

Vrijdag 1 + zaterdag 2 feb
20.15 uur

“8 vrouwen” door De Lindespelers
Het Klooster

www.lindespelers.nl 

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Donderdag 7 februari
20.11 uur

Prima DOA-Bal
Café Schafrath

www.dwersklippels.nl

23 jan. t/m 2 feb.
Nationale Voorleesdagen 

bibliotheek, Vincent v Goghplein 
www.bibliotheekdommeldal.nl

Maandag 4 februari 
13.30 uur

Glas in Lood en Tiffany (WLG)
D’n Heuvel, Gerwen

Donderdag 31 januari
09.30 uur

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

Vrijdag 8 februari 
17.00 uur

Seniorencarnaval CV De Dwersklippels
Het Klooster

Vrijdag 8 februari
19.40 uur

Bonte Avond CV De Wetters
De Koppelaar, Nederwetten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 2 februari 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorgangers 
pastores J.Vossenaar en J.Deckers.
Zondag 3 februari 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang klein koor, 
voorgangers pastores J.Vossenaar en 
J.Deckers.
Zondag 3 februari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, motettenkoor, voorgan-
gers pastores J.Vossenaar en J.Dec-
kers.

Misintenties
Zaterdag 2 februari 18.30 uur: Geer 
van den Nieuwenhof; Leo Hoens; 
overleden ouders Johan Scheepens en 
Doca Scheepens-van Hoof.
Zondag 3 februari 09.30 uur: Marco 
Hoeks en Harrie Vinke.
Zondag 3 februari 11.00 uur: Tiny de 
Greef-Smulders; Jac Hamers; Joke 
Schepers-Cremers en Paul Schepers; 
Jeanne van der Sanden-van Schijndel; 
Mieke Heijnen-Linssen; Lies Noten-
van Kemenade (namens de buurt); Til 
Vermulst-van Bussel en Jan Vermulst; 
Jac Geven; Antoon en Paula van den 
Boomen-Mikkers; Nard en Anna 
Rooijakkers-van Wiechen; Riky de 
Groof-Joosten; Sjaak Dogge; Lotte van 
Rooij en Leo van Hevelingen.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Marinus 
van der Aalst, de Stockbempt 80. Wij 
wensen familie en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Ds. C. Crouwel gaat in de Regenboog 
voor in de dienst van zondag 3 febru-
ari. Deze dienst begint om 10.00 uur. 
Er is kindernevendienst en in De Zaak 
is er jongerenviering. Er zal een collec-
te worden gehouden voor Kerk in Ac-
tie, werelddiaconaat. In het Open 
Huis bent u elke donderdagmorgen 
welkom van 10.00–12.00 uur. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 3 februari 09.30 uur: Woord- 

en Communiedienst, volkszang, voor-
gangers werkgroepleden.

Misintenties
Theo van den Biggelaar; Martina van 
Heugten-Swinkels; Fons en Gerarda 
Renders-Foolen; Harrie Verschuuren.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 3 februari 11.00 uur: Woord- 
en Communiedienst, parochiekoor, 
voorgangers leden werkgroep.

Misintenties 
Thea Maas-Köhnen; Jan Rooijackers; 
Janus van de Water; Overleden ouders 
Jan en Miet Groenen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

geen aanlevering ontvangen.
 

Bibliotheek Nuenen

Foto-expositie:    
Nuenen op het randje…
Van 1 februari tot 31 maart exposeren Tonny van den Boomen en Yvonne 
Henderson  een 25- tal foto’s uit hun binnenkort te publiceren boek Nuenen 
op het randje…. In dit boek beschrijven zij het gebied, Opwetten, Boord, 
Wettenseind, Eeneind, Vaarle en Refeling, waarvoor zij een groot aantal 
foto’s maakten. 

Het accent ligt op de afgelopen hon-
derd jaar, met als zwaartepunt de jaren 
van de wederopbouw op het snijvlak 
van traditie en verandering. Ter ver-
duidelijking van de geschiedenis zijn 
er ook verbanden gelegd met eerdere 
eeuwen. Het is geen geschiedenisboek 
pur sang. Maar eerder een kijk-, lees- 
en wandelboek, dat u op speelse wijze 
meevoert door de genoemde buurt-
schappen. De artikelen in het boek 
zijn samengesteld na gedegen feiten-
onderzoek. 
Daarnaast bevat het boek ook verha-
len van geïnterviewden, volksvertel-
lingen en legendes, waarin waarheid 
en verdichtsel moeilijk van elkaar zijn 
te scheiden. “Want gebeurtenissen die 
in je geheugen zijn opgeslagen zijn 
niet zelden gekleurd, of, nog erger, 
vervormd door de tand des tijds.” De 
auteurs hebben zowel met de foto-ex-

positie in de bibliotheek als met het 
boek, getracht een beeld te geven van 
het leven van toen tot nu, als blijvende 
geheugensteun voor de toekomst en 
met enige zorg over de toekomst van 
dit gebied. 
Het boek wordt binnenkort in een ge-
limiteerde opgave in kleur gedrukt. De 
expositie is te bezichtigen tijdens de 
openingsuren van bibliotheek. Be-
langstellenden kunnen zich daar ook 
inschrijven voor het boek.

kienen
Op dinsdag 5 februari organiseert de 
VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen 
een kienavond op het Pleincollege in 
Nuenen. Ook niet leden zijn welkom. 
Aanvang 20.00 uur.

Van afval naar grondstof

Gemeente betrekt burgers   
bij terugdringen afval
NuENEN - Vorige week donderdag was er op de gemeentewerf aan de Pas-
toorsmast een bijeenkomst rond het thema afval, georganiseerd door de 
gemeente Nuenen en onder regie van de SRE-milieudienst. Doel was om, 
samen met burgers, tot ideeën te komen om op een laagdrempelige en een-
voudige manier afvalstoffen gescheiden te gaan inzamelen en zo van afval 
grondstoffen te maken.
Aanwezig waren verder afvalverwer-
ker Attero,  afvalinzamelaar Blink, 
Stichting Nedvang (verpakkingsafval), 
Kliko, WSD en ambtenaren en verant-
woordelijk wethouder H. Pero van de 
gemeente Nuenen. Daarnaast waren 
bewoners uitgenodigd van drie ver-
schillende ‘wijken’ in Nuenen: Neder-
wetten, het Puyven en de Luistruik. 
De bijeenkomst werd gestart met en-
kele feiten en de ambitie van de ge-
meente Nuenen. Zo produceert Nue-
nen jaarlijks 2.700.000 kg. restafval 
(120 kg per inwoner) dat in de ver-
brandingsoven gaat. Daarvan is 95 
procent in principe herbruikbaar. De 
gemeente Nuenen heeft daarom in de 
afgelopen periode het afvalstoffenbe-
leid tegen het licht gehouden. Dit heeft 
geleid tot een Nota Duurzaamheid en 
ondertekening van een regionaal Ma-
nifest waarin is aangegeven dat zij 
streeft naar een afvalloze samenleving 
(maximaal 5% restafval in 2020).
Tijdens de middag werd per wijk ge-
brainstormd over betere afvalschei-
ding, passend bij de wijk. Daarna wer-
den deze ideeën gepresenteerd. Rode 
draad daarin bleek het terugdringen 
van het restafval door meer GFT-afval 
gescheiden te gaan ophalen. De ge-
meente gaat zich nu intern beraden 
over de uitslag en het uitzetten van een 

proef. Het zal in ieder geval te maken 
hebben met GFT-afval en met één of 
meerdere van de geselecteerde wijken 
worden opgepakt.
Volgens wethouder Pero sloten de uit-
komsten van de middag goed aan bij 
de plannen van de gemeente Nuenen. 
Het is namelijk de bedoeling is dat de 
gemeente de Nuenense huishoudens 
op termijn in haar eigen groen gas wil 
gaan voorzien vanuit de gasinstallatie 
op de voormalige vuilstort RAZOB. 
Na het GFT-afval kan ook mest als vol-
gende grondstof worden ingezet voor 
die gaswinning.

Apotheek 
Nuenen aan 

de Parkstraat 
gesloten tijdens 

carnaval
Apotheek Nuenen, Parkstraat 

36 is op maandag 11 en dinsdag 
12 februari dicht  met carnaval.  

De vestiging aan Berg 22a 
is normaal geopend. 

Computercafé 
in februari
Programma
07 feb: Twitter, Skype, Whatsapp, etc. 
Wat kunt u er allemaal mee en hoe be-
gint u?
21 feb: Demo Windows 8. Overstap-
pen of niet?
28 feb: Etiketten maken.

Het Computercafé in de Nuenense bi-
bliotheek is een initiatief van Senior-
Web en bibliotheek dommeldal. Om 
9.00 uur staat de koffie klaar. De inlei-
ding start om 9.30 uur, waarna er weer 
volop ruimte is voor vragen en oefe-
ningen. De bijeenkomsten zijn voor 
iedereen toegankelijk en de entree be-
draagt € 3,50.  Tijdens de carnavals-
week is het computercafé gesloten.



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. 

lunch • high tea • dinner

Parkstraat 2b, 5671 GG Nuenen • 040 - 787 00 41 
eat@puff-inn.nl • www.puff-inn.nl

lunch • high tea • dinner

Zesgangen menu 
Amuse

***
Tomaten-, uien- of dagsoep

***
Bieten-, zalm- of rundercarpaccio

***
Spoom

***
Kogelbiefstuk, vispotje of kaasfondue

***
Grand dessert 

***
Onze voorgerechten worden geserveerd met brood.
De hoofdgerechten met groenten en salade.
U kunt een keuze maken uit frites of 
een aardappelvariëteit.

Dit menu wordt u aangeboden voor slechts 

€ 60,- voor twee personen.



























Er is weer ruimte 
voor nieuwe patiënten.
Geen verwijzing nodig.

Praktijk voor Mondhygiëne
Mevr. M. Geelen
Sneeuwgorshof 1
5672 EV Nuenen
06 - 81 83 69 93

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 maandagavonden 
tussen 19.30 - 22.00 uur de cursus plaatsvinden 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

www.rabobank.nl/privatebanking

Rabobank Nederland en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken zijn
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Het verhaal kennen achter uw
vermogen. Dat is het idee.

Beleggen met beleid.
Beleggen bij de Rabobank betekent beleggen met beleid. Ofwel met een realistische en evenwichtige

aanpak. En dat begint al vooraf. Wat is uw persoonlijke doel? Hoeveel tijd en aandacht wilt u eraan

besteden? In welke mate wilt u de regie voeren? En welk risico bent u bereid te nemen? Zo bepalen we

samen met u de manier van beleggen die bij u past. Eén ding is zeker: een evenwichtige opbouw is de

basis van iedere portefeuille. Met de ambitie het zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te doen. U

kunt zich daarbij laten bijstaan door de adviseurs van Rabobank Private Banking. Specialisten die niet

alleen ervaren en deskundig zijn, maar vooral ook persoonlijk betrokken. Dat is beleggen met beleid.
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Digitalezorggids.nl wijst de weg
85% van de Nederlanders maakt nog geen gebruik van digitale mogelijkhe-
den in de zorg zoals online consulten, doktersafspraken maken via de com-
puter, en (gezondheids)apps gebruiken. En ruim een derde weet niet van het 
bestaan van dit soort mogelijkheden rondom e-health.

Recordopbrengst collecte voor gehandicapte kind

Vrijwilligers halen € 773.000,- op 
Collectanten van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 
Kind) hebben zichzelf opnieuw overtroffen: zij zamelden € 773.000,=  in, 
ruim 10 procent meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt nu de laatste bussen 
zijn geteld. Bijna 10.000 vrijwilligers gingen in november 2012 langs de 
deuren om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. In Nuenen 
hebben de vrijwilligers € 461,50 opgehaald. In het 11-jarig bestaan van de 
NSGK-collecte is de opbrengst nog elk jaar gegroeid. 

Dat blijkt uit onderzoek dat Motivac-
tion deed in opdracht van patiëntenfe-
deratie NPCF. Ondanks dat Nederlan-
ders veel gebruikmaken van digitale 
diensten als internetbankieren en ver-
gelijkingssites, worden online toepas-
singen in de zorg nog niet op grote 
schaal benut. Toch groeit dat aanbod 
snel. Maar hoe word je wegwijs in het 
woud van medische apps en hoe weet 
je welke diensten er bestaan? 
Om voor die vragen een oplossing te 
vinden is de www.DigitaleZorgGids.nl 
ontwikkeld. 

Zoeken, vinden en waarderen
Op de website kunnen artsen en patiën-
ten meer dan 1.500 medische apps zoe-
ken, vinden en waarderen. Dit aantal 
wordt snel verder uitgebreid waarbij in 
stapjes ook speciale websites en andere 
online toepassingen worden toege-
voegd. Bezoekers en experts kunnen 
toepassingen een rapportcijfer geven en 
dat toelichten. Zo leveren zij een bijdra-
ge om andere bezoekers van de website 
de weg te wijzen in de huidige jungle 
van online toepassingen in de zorg. 
www.DigitaleZorgGids.nl.

 
Bedankt
NSGK is erg blij met het resultaat. Di-
recteur Ingrid Tuinenburg: "Dat er zo’n 
groot bedrag is opgehaald is een gewel-
dige verdienste. Niet alleen van de vrij-
willigers die langs de deuren zijn ge-
gaan maar ook van de mensen thuis, die 
ondanks de moeilijke tijden toch gul 
hebben gegeven voor kinderen met een 
handicap. Ik wil dan ook iedereen har-
telijk bedanken voor dit prachtige re-
sultaat!"
 
Gewoon kind zijn
Met de opbrengst van de collecte steunt 
NSGK kinderen en jongeren met een 
handicap in Nederland. Dit jaar maakt 
de stichting bijvoorbeeld speeltuinen 
toegankelijk zodat kinderen met en 
zonder handicap daar samen kunnen 

spelen. Naast speeltuinen maakt NSGK 
jaarlijks ook honderden projecten mo-
gelijk op het gebied van vakantie, cul-
tuur, onderwijs, wonen, werk, beeld-
vorming – alles wat nodig is om met 
een beperking zo volwaardig mogelijk 
mee te doen in onze samenleving.
 
Vrijwilligers welkom
NSGK ontvangt geen subsidie en kan 
haar werk doen dankzij donateurs en 
vrijwilligers. In veel plaatsen heeft de 
stichting nog vrijwilligers nodig. Wie 
wil meehelpen met de collecte voor 
kinderen met een handicap kan zich 
aanmelden via www.nsgk.nl of tele-
foonnummer 020-6791200. NSGK is in 
het bezit van het CBF-keurmerk, dat 
staat voor een verantwoorde fondsen-
werving en -besteding.

Met de opbrengst van de collecte maakt NSGK speeltuinen toegankelijk, zodat 
kinderen met en zonder handicap daar samen kunnen spelen. 

(Foto: Susanne Reuling)

Alle basisscholen zijn uitgenodigd om mee te doen 

Nationale Pannenkoekdag:       
Bak mee voor ouderen!
Vanaf vandaag zijn alle basisscholen in heel Nederland weer uitgenodigd 
om mee te doen aan Nationale Pannenkoekdag. De zevende editie van dit 
jaarlijks terugkerende evenement vindt plaats op vrijdag 15 maart en draait 
net als voorgaande jaren om het verzorgen van een pannenkoekfeest voor 
ouderen. Onder het motto 'Bak mee voor ouderen' worden schoolkinderen 
opgeroepen pannenkoeken te bakken in een lokale oudereninstelling, 
buurthuis of op school. 
Scholen kunnen zich inschrijven via 
www.pannenkoekdag.nl. Nationale Pan-
nenkoekdag is in het leven geroepen om 
kinderen en ouderen op ludieke wijze 
met elkaar in contact te brengen. Met de 
pannenkoek als oer-Hollands verbin-
dend element worden kinderen zich be-
wust van wat ze kunnen betekenen voor 
de oudere medemens. Terwijl Pannen-
koekdag in 2007 nog 100 deelnemende 
scholen telde en enkele duizenden kin-
deren pannenkoeken bakten, groeide 
het succes in 2012 naar bijna 400 scho-
len en enkele tienduizenden basisscho-
lieren.  

Op Nationale Pannenkoekdag zetten 
basisschoolleerlingen traditiegetrouw 
hun oudere medemens in het zonnetje 
met een heerlijke pannenkoek. Scholen 

Ondernemer Roland Grimberg over 
de actie: ‘‘Wij vinden het erg leuk om 
deze actie te organiseren. Iedereen 
vindt het lekker om er eens tussenuit 
te gaan. En met onze spaaractie is het 
mogelijk om dat met aanzienlijke kor-
ting te doen. In deze economisch min-
dere tijden, is dat voor veel klanten 
zeer aantrekkelijk. Jong of oud, voor 
iedereen biedt Center Parcs uitsteken-
de mogelijkheden.”

Win een gratis verblijf bij Center 
Parcs.
De actie wordt deze week al ingeluid 
met een prijsvraag waarbij een gratis 
verblijf bij Center Parcs te winnen 
valt. Vanaf woensdag tot aanstaande 
vrijdag 1 februari 18.00 uur kunnen 
klanten een prijsvraag invullen op een 

actiekaart die in de winkel verkrijg-
baar is. Op de website www.c1000.nl/
centerparcs is meer informatie te vin-
den over de spaaractie.

Neuzelmarkt 
Scouting Rudyard 
Kipling dit jaar aan 
de Duivendijk
Scouting Rudyard Kipling organiseert 
al vele jaren op tweede paasdag een 
rommelmarkt, genaamd de Neuzel-
markt. In 2012 ging de markt op het 
laatste moment niet door, omdat de 
brandweer de hal aan de Berg onveilig 
verklaarde. Hierdoor liep de scouting 
1/3 deel van de inkomsten mis. Dit 
jaar heeft de scouting een mooi aan-
bod gekregen van Dhr. A van Bakel, ei-
genaar van BKL Engineering. Het 
voormalige bedrijfspand aan de Dui-
vendijk 7 staat te huur en wordt voor 
die periode vrijgegeven aan Scouting 
Rudyard Kipling. Dus op maandag 1 
april kan iedereen met dank aan BKL 
Engineering weer volop neuzelen.
Op 16 of 23 maart kunt u de scouts bij 
u aan de deur verwachten om spullen 
voor de markt op te halen. Meer infor-
matie vindt u op www.neuzelmarkt.nl

nodigen zelf een oudereninstelling in 
de buurt uit en melden zich aan op 
www.pannenkoekdag.nl. Als bijdrage 
in de organisatie ontvangen basisscho-
len vanuit initiatiefnemers Tefal en 
Koopmans startpakketten met een 
pannenkoekpan, pannenkoekmixen, 
stroop, poedersuiker, koksmutsen, ta-
felkleden en servetten. Zo zijn alle in-
grediënten aanwezig voor een geslaagd 
pannenkoekfeest. 

Naast Nationale Pannenkoekdag voor 
scholen is er dit jaar ook een online fo-
towedstrijd waaraan iedereen kan mee-
doen. Heel Nederland wordt opgeroe-
pen om een leuke, originele foto met 
motivatie in te zenden. Op de foto is de 
inzender of iemand anders te zien met 
een oudere die een pannenkoek ver-

dient. De inzendingen met de meeste 
stemmen op de website maakt kans op 
diverse leuke prijzen. 

Alle bijzonderheden rondom Nationale 
Pannenkoekdag zijn te lezen op www.
pannenkoekdag.nl, een website met 
leuke weetjes en informatie over de fo-
towedstrijd. 
Blijf ook op de hoogte via Twitter (@
Pannenkoekdag), Facebook 
(facebook.com/pannenkoekdag) en 
Hyves (pannenkoekdag.hyves.nl). 

 

Nieuws met zaken
Center Parcs korting    
bij C1000 Ton Grimberg
Van woensdag 6 februari tot en met dinsdag 12 maart kunnen klanten bij 
C1000 Ton Grimberg sparen voor korting bij Center Parcs. Bij iedere 10 
euro aan boodschappen ontvangen zij een gratis zegel. Het totaal aantal 
gespaarde zegels is bepalend voor de korting: 5 gespaarde zegels geven al 
40% korting op een bezoek aan zwemparadijs Aqua Mundo bij Center Parcs. 
Hoe meer zegels worden gespaard, hoe hoger de korting. En die kan oplo-
pen tot maar liefst € 400,- op een verblijf in een Center Parcs park in Neder-
land, België of Duitsland.

Citaat van de Week

“Omdat de 
miljonair niet 
zonder moeite 
heeft geoogst, 
denkt hij dat 

hij heeft 
 gezaaid.”

Jean Jaurès – 
politicus, journalist (1859-1914)

Bron:
“170 citaten van de 20ste eeuw 
en daarna”, gelezen door Eelke Jager.

Wat is er te doen in 
Nederwetten??
Onderstaande borden zijn gesigna-
leerd in Nederwetten. 
Ben je al nieuwsgierig geworden? En 
durf jij de uitdaging aan te gaan?

Kom dan op vrijdag 22 maart om 
20.30 uur naar de MFA in Nederwet-
ten.
Op deze avond organiseert KPJ Ne-
derwetten een feestavond met stra-
tenspelshow. Tevens onthult de KPJ 
dan haar nieuwe naam. Toegang gra-
tis. Meer info op de site: kpjnederwet-
ten.nl Zie je dan.

Wat is er te doen in Nederwetten.

Naar Caravan Service 
Helmond voor vakbekwaam 
onderhoud en reparaties
Door Gerrit van Ginkel
”Je moet zelf een ervaren en fanatiek caravanner zijn om goede adviezen te 
kunnen geven”, zegt Henk van den Hurk die sinds kort aan de Helmondse 
Buitendijk 1b een grote hal ingericht heeft als reparatie-, onderhouds- en 
service inrichting voor alle merken caravans. Daarnaast heeft hij 15 jaar 
ervaring met alle voorkomende werkzaamheden aan caravans, vouwwa-
gens, motorhomes, Engelse caravans, campers en aanhangers en verkoop-
wagens tot 3 ton.
Omdat alle reparaties uitgevoerd wor-
den onder BOVAG garantie, hebben 
ook veel bedrijven de weg gevonden 
naar dit adres.
”Vooral bij particuliere caravanbezit-
ters komt het nog wel eens voor dat na 
de winter de caravan uit de stalling ge-
haald wordt en een verre reis naar zui-
delijke landen wordt ondernomen. 
Men vergeet wel eens hoe zwaar de 
banden, remmen, wielen en lagers van 
de lopende onderdelen op de proef 
worden gesteld. Het is echt aan te ra-
den vooraf deze zaken door een vak-
man te laten inspecteren. Dat kan veel 
narigheid onderweg voorkomen”, vol-
gens Henk van den Hurk van Caravan 

Service Helmond. Maar ook voor de 
vakkundige montage van allerlei ac-
cessoires zoals fietsdragers, schotels, 
antennes of de installatie van alle mer-
ken movers, is men bij deze vakman 
op het juiste adres. Alles wordt uiter-
aard uitgevoerd onder BOVAG garan-
tie.

Caravan Service Helmond, Buitendijk 
1b, Helmond. Open ma t/m vrij. van 
09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 
10.00 uur tot 13.00 uur. Daarnaast op 
afspraak open.

Tel. 0492-528030. 
www.caravanservicehelmond.nl 
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CARNAVALARIA

Lieve lezer,

Ik ga u een schokkende bekentenis 
doen...
Frits Dijkman bestaat niet echt...
Dat wil zeggen...Wellicht dat er er-
gens ene Frits Dijkman rondloopt, 
maar die zal, wanneer u hem aan-
spreekt met uw feedback op deze 
verhaalsels,  u meewarig en niet be-
grijpend aanstaren...
Lieve lezer:...Frits is muzikant...en 
niet zomaar muzikant...Neen, Frits 
is Muzikant bij de Klippeleaters...
Het wordt nog erger: Frits Dijkman 
is een alter-ego wat te pas en te on-
pas door ieder willekeurig lid van 
de Klippeleaters misgebruikt wordt 
om iets te reflecteren wat nou niet 
noodzakelijk de mening van de hele 
groep weergeeft, maar wat altijd al-
gemeen geestig of mild kritisch is...of 
tot een binnenpretje bij onszelf 
leidt...(ik vrees vaak het laatste...)

Vanwaar deze bekentenis?...
Welnu...De Klippeleaters doen het 
al een poosje, dit jaar 33 jaar om 
precies te zijn...Waar ik, Frits, er 30 
van mee heb mogen maken...
In die 33 jaar hebben we als kapel 
geweldige dingen meegemaakt, din-
gen die ik mijn zoons om opvoed-
kundige redenen nog steeds niet 
durf op te biechten, maar ook heel 
veel dingen die ik wel van harte mag 
aanbevelen...
Wat als een rode draad door ons 
kapelleven loopt is onze onderlinge 
vriendschap...Niet dat we nou het 
hele jaar door de deur bij elkaar 
plat lopen, maar het is de eigenaar-
dige synergie die er ontstaat als je 
deze groep mensen bij elkaar zet...
Jaren geleden hebben we al gecon-
cludeerd dat we op velerlei vlakken 
mijlenver uit elkaar liggen, agreed 
to disagree, maar ook dat we ons 
zeer bewust zijn van die enkele bin-
dende factoren: Muziek, Humor en 
Levenslust. En ja...Wars van proto-
collen en (neemt u mij mijn Frans 
niet kwalijk...) Gezonde Schijt aan 
wat “men” van ons vindt...Zolang 
de muziek maar deugt...

Ik zou letterlijk een boek kunnen 
schrijven over wat we als Kapel al-
lemaal hebben meegemaakt in die 
33 jaar...Ik was zeventien toen ik bij 
de Klippeleaters kwam en nu ben ik 
47...Dat is een mensenleven, waarin 
er heel veel gebeurd is...Fantastische 
dingen gedaan...Maar ook met de 
hoed in de hand gejankt om onze 
verloren vrienden...Twee keer te veel 
wat ons betreft...

Een ding beloof ik u: We zijn er nog 
lang niet klaar mee!!...De komende 
jaren gaat u zeker nog van ons ho-
ren, misschien wel luider dan ooit!! 

CHEERS!!...”Frits”.       

HEPPIE ‘T AL GELEZEN
Komende dinsdag gaan we naar het Prinsentreffen in Roermond, waar 
vele prinsen uit binnen- en buitenland bij elkaar komen. Een hoogtepunt 
heb ik me laten vertellen. Als Prins Heppie & 4 Fun hebben we het ge-
voel, dat de carnaval nu pas echt is begonnen. Een mooi moment om 
eens stil te staan bij de oorsprong ervan.

Van oudsher is carnaval een eetfestijn, i.v.m. de naderende vastentijd. De 
herkomst kan met redelijke zekerheid worden herleid van de Latijnse 
uitdrukking ‘carne vale’ (= vaarwel aan het vlees). Een andere mogelijke 
verklaring voor de term is het eveneens Latijnse ‘carrus navalis’: scheeps-
wagen, hetgeen zou verwijzen naar rondtrekkende groepen in een als 
een schip ogende wagen of kar, het zogenaamde narrenschip. Als jullie 
het goed vinden, hou ik het op dit laatste. Een mooie verwijzing naar on-
ze buren De Narrenkappen (toeval of niet, daar hebben we zondag een 
gezellige receptie voor de scheepsboeg). Tevens verklaart dit de oor-
sprong van de carnavalsoptocht. De meeste verenigingen zijn al maan-
den in voorbereiding. Zo’n wagen met thema en bijpassende kleding is 
niet zo maar gemaakt. Zaterdag zijn we een kijkje gaan nemen bij de 
bouw van onze eigen prinsenwagen. Mooi om de uitleg te horen wat er 
allemaal moet gebeuren tot hij af is. Nu al respect en complimenten voor 
de bouwers! Daarna aan de keukentafel van de gastvrije familie Van de 
Heuvel, waar de wagen op dit moment wordt opgebouwd, een lekker ge-
bakken eitje gegeten. Ik denk dat we daar zaterdag nog maar eens een 
kijkje gaan nemen….

Wisten jullie eigenlijk dat er in Nederland 2 soorten carnaval bestaan? 
De Rijnlandse carnaval (afgeleid van Keulse carnaval) wordt veelal in 
Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant gevierd, waarbij men een 
traditie kent om stedennamen te veranderen. De Bourgondische carna-
val wordt gevierd in het noorden en westen van Noord-Brabant en in Zee-
land. Dit is ontstaan uit de traditionele eetfeesten tijdens carnaval in de 
Zuidelijke Nederlanden. Bij de Bourgondische carnaval staan de dweil-
orkesten veelal binnen, terwijl bij de Rijnlandse carnaval de kapellen 
veelal buiten spelen terwijl binnen DJ’s hun werk doen. Maar voor wie is 
dit carnavalsfeest in hemelsnaam bedoeld? In mijn vriendenkring zou je 
kunnen stellen, dat de helft er niets van snapt en de andere helft er mid-
denin staat. Haha, herkenbaar? Nuchter beschouwd zou je kunnen zeg-
gen, dat je verkleed de straat op gaat op zoek naar mensen die het hele 
jaar niets tegen je zeggen. Maar dat vind ik toch te kort door de bocht. De 
kleding en de bijkomende sfeer zorgen wel degelijk voor een laagdrem-
peligheid. Carnaval verbroederd! Vervelend gedrag door zattigheid 
herken ik gelukkig niet in Nuenen. Carnaval heeft iets puur positiefs en 
maakt Heppie. Je moet het hebben ervaren om er over mee te kunnen 
praten. De afterparty’s van de pronkzittingen en de receptie van Prinses 
Promilia waren dit weekend het levende bewijs. Er staat me trouwens 
nóg iets belangrijks te wachten. Conform traditie ontvang ik op de eerste 
dag van carnaval uit handen van burgemeester Maarten Houben de sym-
bolische sleutel van ons dorp, waarmee ik 3 dagen lang ‘de macht’ van 
hem overneem. Misschien moet ik daar toch maar eens iets z(u)innigs 
mee gaan doen….

Ik zou zeggen: haal je carnavalsoutfit uit het vet of ga even langs bij de 
carnavalswinkel in De Berg voor iets nieuws. Dan gaan wij elkaar zeker 
nog tegen komen in het dorp. Ik wens jullie allen een gezellige carnaval. 
En niet te vergeten alle kastelijns in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Jullie zijn onmisbaar. Het wordt voor jullie een week extra hard werken, 
maar daar komt hopelijk een onvergetelijke tijd voor terug. 

Gegroet en Alaaf, 
maak er een Heppie week van

Jeugdpronkzitting     
vol Nuenens talent
Zaterdag 26 januari vond in Residentie Het Klooster voor de 17de keer de 
Jeugdpronkzitting plaats. Sinds 2 jaar ook wel Nuenen Got’s Talent 
genoemd. Jeugd van de basisscholen uit Nuenen uit de groepen 5 t/m 8 had-
den zich opgegeven. Jammer dat er dit jaar wat minder kandidaten waren, 
maar de kwaliteit van de kandidaten leed daar zeker niet onder. Talent van 
allerlei pluimage trok op het grote podium voorbij.

De middag die, zoals gewoonlijk om 
14.11 uur begon, startte met een in-
trofilm waarin de werkgroep Jeugd-
carnaval trots haar Raad van elf en 
Jeugddansgarde presenteerde. Maar 
de middag ging echt los met het in-
middels welbekende werkgroeplied. 
De kinderen in de zaal die al vaker ge-
weest waren, zongen luidkeels mee. 
Na het werkgroeplied trokken onze 
Jeugdprins Sven, Prinses Noor en Ad-
judant Guus binnen. Dit keer niet in 
de gebruikelijke formatie want het ge-
volg zat al in de zaal. Nee, dit keer 
werd de Jeugdprins binnengebracht 
door Kuikentje Piep. Kuikentje Piep 
had vandaag de belangrijke rol de kan-
didaten binnen te brengen en de zaal 
te entertainen onder andere met zijn 
tophit en carnavalskraker ‘De kuiken-
tje piep dans’. De Jeugddansgarde be-

staande uit 10 kleine dames sloot van-
uit de zaal naadloos aan en liet hun 
mooie dans zien. Christel en Kirsten, 
het presentatieduo van de werkgroep 
Jeugdcarnaval hadden zich weer in 
hun prachtige pakken gehesen en 
zorgden voor de juiste toonzetting ge-
durende de hele middag. Zo stond 
daar een groep van echt Nuenens ta-
lent op de planken die de show com-
pleet maakte. Lana en Lizzy lieten 
perfecte choreografie op het nummer 
van Taylor Swift ‘I knew you were 
trouble’ zien. Evi zong live een perfec-
te versie van Gers Pardoel’s tophit, ‘Ik 
neem je mee’. Rosan en Roos hadden 
een prachtige dans gemaakt op de mu-
ziek van Gusttavo Lima, Balada Boa. 
Iris, Marleen en Esmee zongen live 
een liedje, geschreven door een moe-
der, ‘Het is hier heel gezellig’. Imke en 

Jildau brachten een zelf geschreven 
rap ten gehore. Helemaal geënt op 
Nuenens carnaval. Annebelle, Mar-
leen en Maxime lieten een parodie van 
Michael Jackson’s Thriller uit de TV 
kantine zien. Sarah de Haas zong live 
de sterren van de hemel op muziek 
van Miley Cyrus, ‘The Climb’. Tijdens 
het tellen van de jurykaarten, zorgden 
Kuikentje Piep en het presentatie duo 
dat de zaal lekker uit hun dak ging in 
afwachting van de uitslag. Nu moet er 
worden gezegd dat het niveau van de-

ze pronkzitting erg hoog was waar-
door de puntenuitslag ook zeer dicht 
bij elkaar lag. Onze Jeugdprins, Adju-
dant en Prinses maakten de winnaars 
van de middag bekend.

Rosan en Roos gingen met de 3de 
plaats naar huis. Sarah, door prins 
Heppie de nieuwe Voice genoemd, 
kreeg de 2de plaats. En nadat de win-
naar van vorig jaar Jesper Weijnen met 
de wisselbeker op het podium was ge-
komen, werd de 1e plaats bekend ge-
maakt. Iris, Marleen en Esmee zijn de 
winnaars van onze Jeugdpronkzitting 
2013. Zij namen de wisselbeker in ont-
vangst en werden uitgenodigd ‘s 
avonds hun act nogmaals ten tonele te 
brengen tijdens de volwassen versie 
van de Nuenense Pronkzitting.

Optocht 
Nederwetten
Traditioneel vindt ook dit jaar op 
carnavalsmaandag 11 februari de 
optocht plaats in Nederwetten. 
Vanaf 14.00 uur zal de kleurrijke 
stoet door de straten van Nederwet-
ten trekken. Omdat er dit jaar 
gestart zal worden bij het MFA 
gebouw aan de Koppel, zal de route 
anders zijn.

Wil je deelnemen aan de optocht dan 
kun je je inschrijven per mail: op-
tocht@dewetters.nl of ‘s maandags 
voor de optocht tussen 11.30 en 13.00 
uur in de Koppelaar. Naast diverse 
geldprijzen zijn er ook een aanmoedi-
gingsprijs en publieksprijs in de vorm 
van wisselbekers. 

De deelnemende wagens aan de vol-
wassenenoptocht krijgen een start-
premie van 20 consumptiebonnen. Na 
de optocht is er groot carnavalsbal in 
de feesttent waarna om 19.00 uur de 
prijsuitreiking volgt van de volwasse-
nenoptocht. 

De prijsuitreiking van de kinderop-
tocht vindt plaats op dinsdag tijdens 
de kindermiddag. Meer informatie; 
www.dewetters.nl

11 februari Kindercarnaval 
op het Eeneind!
De afgelopen jaren heeft Nuenen kunnen zien dat het jaarlijks terugkeren-
de kindercarnaval op het Eeneind veel meer is dan alleen kindercarnaval. 
Het is een succesvol terugkerend evenement gebleken wat behouden moet 
blijven. Nu, anno 2013 maar zeker ook in de toekomst. Dit feest wordt jaar-
lijks mede mogelijk gemaakt dankzij de hulp van sponsoren. Zonder hun 
hulp was dit feestje niet mogelijk geweest.
Voor vele kinderen en de ouderen on-
der ons is het een traditie geworden die 
niet verloren mag gaan. Het jaarlijks 
weerzien van bekenden en kinderen 
die met veel voldoening weer vertrek-
ken, heeft de feestcommissie van het 
Riefeleind doen besluiten er dit jaar 
weer een knallend feest van te maken!

Een klein tipje van de sluier, een clown 
die de kinderen zal vermaken. Ook de 
Jeugdprins van de Dwersklippels zal 
met zijn gevolg een bezoekje komen 

brengen aan zaal Schellens. Daarnaast 
voor ieder kind een leuke verassing, 
het overige wordt nog eventjes geheim 
houden…. 

Daarom wordt jong & oud verwacht op 
11 februari 2012 om ca. 14:00 uur  in 
zaal Schellens te Eeneind!

De feestcommissie, vrienden van het 
Riefeleind, wensen u veel Carnavals-
plezier en zien u graag feestvieren op 
de 11e!
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Promotion Product Services · De Huufkes 86 · 5674 TM Nuenen · 040-2842338 of 06-53391478 · info@getpromoted.nl · www.getpromoted.nl

Sweater met
je eigen tekst

€ 17,50

1 kleur / 1 zijde

T-shirt met
je eigen tekst

€ 12,50

1 kleur / 1 zijde

   Speciale
Carnavalsaanbieding
Origineel idee of geniale ingeving voor een tekst op een t-shirt of sweater? Bel of mail ons dan, 
want PPS levert binnen 24 uur vanuit een eigen drukkerij in Nuenen. We hebben shirts in meer 
dan vijftig tinten op voorraad. En als we niet direct hebben wat je zoekt, dan is het vaak binnen
36 tot 48 uur geregeld. Ook kun je eigen kledingstukken laten bedrukken of borduren.
Kijk voor nog meer mogelijkheden op onze website www.getpromoted.nl 

Groenwittersbal 
Gebruikelijk, is dat vrijdag vóór carnaval het 
"Groenwittersbal" wordt gehouden. Natuurlijk dit 
jaar ook weer in de kantine van de RKSV aan de Oude Landen. 

Rectificatie 
ziekenbezoek 
Narre-Kappen
Per abuis staan in onze Carnavals-
krant de verkeerde contactgegevens 
afgedrukt wat betreft het ziekenbe-
zoek. Als u iemand wil aanmelden 
voor een bezoek van onze vereniging 
dan kunt u contact opnemen met Ri-
anne van den Berk 040-7870403 of Sil 
van Erp 06-18233685.

Dinsdagmiddag Kindercarnaval 
in de TienerTenT
Alle kinderen zijn op dinsdagmiddag 12 februari 2013 welkom in de Tiener-
TenT op het Vincent van Goghplein. Als je vroeg genoeg binnen bent, kun 
je ook de jeugdprins en de grote prins nog even zien. Zij komen aan het 
begin van het feest kijken hoe alle Nuenense kinderen carnaval vieren. Ze 
brengen hun Raad van Elf mee en worden begeleid door de Blaospoepers. Je 
mag er best een beetje gek uitzien want iedereen is tijdens carnaval ver-
kleed. Het feest begint om 13.00 uur en om ongeveer 17.30 uur is het afge-
lopen.
Onze DJ Bas zal weer zorgen voor ge-
zellige carnavalsmuziek, waarop je 
lekker kunt dansen of hossen. Daar 
krijg je natuurlijk wel een beetje dorst 
van en dat is helemaal geen probleem, 
want er is voldoende ranja voor alle 
kinderen. En dat kost helemaal niets. 
Wil je heel mooi geschminkt worden 
of ga je liever kleuren of knutselen? 
Dat kan allemaal en ook dat is allemaal 
gratis. Als je trek krijgt in iets lekkers, 
kun je bonnetjes kopen, waarmee je 
zelf bij de kraampjes kunt uitzoeken 
wat je lekker vindt. Snoep, chips, wa-
fels, knakworstjes, suikerspin of pop-
corn. Er is genoeg voor iedereen. En al 
deze dingen worden tegen hele schap-

pelijke prijsjes verkocht. Ook kun je 
met deze bonnetjes lekker springen op 
het springkussen of grabbelen in de 
grabbelton. Voor de kleine ongelukjes 
is er altijd EHBO aanwezig die graag 
een pleistertje plakt, als je op je knie 
bent gevallen. Alle kinderen zijn wel-
kom, dus breng ook je vriendjes of 
vriendinnetjes mee naar de Tiener-
TenT. Je mag ook je vader, moeder, opa 
en oma meenemen. Deze kunnen je 
helpen bij het kopen van de bonnetjes. 
Uiteraard is de toegang tot dit leuke 
feestje helemaal gratis.

Dus.... tot ziens op dinsdagmiddag 12 
februari.

DOA voorronde 
in huiselijke sfeer
Maar liefst 22 optredens stonden gepland, 
het werden er zelfs 25 door spontane aanmeldingen afgelopen donderdag. 
Deze voorronde van het DOA-bal (dispuut oud adjudanten) wordt elk jaar 
drukker. Op deze avond kunnen mensen met een geestelijk/lichamelijke 
beperking de show stelen door play-back, zang en dans.

Bij binnenkomst in café Schafrath 
duurt het maar een paar minuten om 
te wennen aan de carnavalssfeer om 
vervolgens te genieten van de ambian-
ce.
Een klein theater in rood/geel op de 
opkamer met daarvoor simpelweg een 
aantal houten stoelen, meer hoeft dat 
niet te zijn voor een perfecte sfeer.
De deelnemers zenuwachtig en uitge-
laten want van deze artiesten gaan er 8 
door naar het DOA-bal, traditioneel 
donderdag voor carnaval, met dit jaar 
weer duo-vreemd als gangmakers. 
Femke Aarts presenteerde de avond 
en deed haar best om iedereen op zijn/
haar gemak te stellen en te motiveren. 
Bram Cox opende de avond vanuit het 
publiek met een nummer van Joe Coc-
ker en vervolgens komen de nationale 
en internationale sterren voorbij.

Antoine als Pavarotti, Harry als Fats 
Domino en Rosa die een nummer van 
Monsif echt zingt. Martinelle in tiro-
ler  out-fit met een schitterende mi-
miek brengt een nummer van Saskia 
en Serge, Marianne doet heel K3 in d'r 
eentje.
Marco, in Nuenen bekend omdat hij 
altijd zingend over straat gaat, krijgt 
het dak eraf met zijn versie van het 
vliegerlied. Uiteindelijk werd door de 
jury de volgende uitslag bekend ge-
maakt:
De deelnemers aan het DOA- bal wor-
den: Diego, Rosa, Marco, Marianne, 
Antoine, Esther en Martinelle.
De avond van de finale in café Schaf-
rath is een besloten feest voor deze en-
thousiaste deelnemers en zal naar ver-
wachting weer zinderend spannend 
worden.

Veel  sfeer tijdens voorronde DOA bal.

Schôn Vrouwkes lopen 
onderwater Polonaise 
Bijna is het zo ver. Na een hartverwarmend en huidverjongend jubileumjaar 
van de Dwèrsklippels willen de Schôn Vrouwkes het komende carnaval 
graag wat afkoeling zoeken met thema: ‘Onderwater Polonaise’.
Vrijdagavond 8 februari worden de 
kroegen rondom het Park weer be-
volkt door de vele vrouwen die samen 
de mooiste aftrap voor Carnaval vie-
ren. Zoals Prins HEPPIE al in één van 
zijn vele columns verzuchtte; ”kon het 
maar elke avond Schôn Vrouwkes-
avond zijn”. Vanaf 00.00 uur mag hij 
met zijn adjudanten, zijn gevolg en 
ook alle mannen uit Nuenen meedoen, 
want dan vindt in het Klooster de prijs-
uitreiking aan de groep die zich het 
Schônste mag noemen, plaats. Er zijn 
prijzen voor grote en kleine groepen 
die zich door het thema hebben laten 
inspireren tot verrassende variaties. Er 
is zelfs een eenmalige Heppieprijs be-
schikbaar. Tot het zover is, verwachten 
wij dat alleen de vrouwen naar het 
dorp komen. Met natuurlijk als van-

ouds vanaf 20.11 een welkomstdrankje 
in Café Zinn, dan door naar café René 
waar de mannen zich nog niet durven 
te vertonen. Vervolgens kun je in café 
Ons Dorp al gebombardeerd worden 
tot hun eigen Schônste Vrouwke en 
daarna hossen we door naar Bar van 
Gogh. Vanaf Bar van Gogh gaan we 
dwars door het park naar een inmid-
dels bere-gezellig Café Schafrath en 
aansluitend naar de Catwalk in het 
Klooster. We worden op de hele route 
begeleid door een fotografe die jou en 
je groep met veel plezier op de foto zet. 
Inschrijven is niet nodig. Kom gewoon 
en vier mee. Verkleed volgens het the-
ma? Dat is geweldig, zo niet kom ge-
woon toch gezellig. Volg ons; via de si-
te van de Dwèrsklippels of via twitter 
@Schon Vrouwkes.

Blaaskapellen 
festival 
Nederwetten
Voor de 3e keer in een rij organiseert 
CV de Wetters wederom een grandi-
oos carnavalesk blaaskapellenfestival. 
Dit evenement vindt plaats op zondag 
10 februari in de Mega Feest Accom-
modatie aan de Koppel in Nederwet-
ten. De volgende blaaskapellen zullen 
blazen: P.I.A.S., VTOP, Toeterij Envee 
en Blaaskapel Blitz uit Eindhoven. De 
Wettertetters uit Nederwetten, De 
Klippeleaters uit Nuenen, Heavy 
Hoempa uit Uden en T Satte Ermenie-
ke uit Zwijndrecht. Aanvang 19.30 
uur, prijsuitreiking 24.00 uur met af-
sluitend de Grande Finale De toegang 
is gratis.
Voor het volledige carnavalsprogram-
ma www.dewetters.nl

De Jeugdcarnavalsoptocht 2013
AlIe kinderen opgelet. Op 10 februari 2013 om 13.30 uur gaat de Jeugdcar-
navalsoptocht weer van start, met jullie voorop, want een goede optocht 
begint natuurlijk met de jeugd. Tenminste als je, je inschrijft. Dus heb je 
broertjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes of zit je bij een sportvereniging 
of de scouting verzin iets leuks om uit te beelden en doe gezellig mee. Alleen 
meedoen mag natuurlijk ook. 
Als afsluiting van de Jeugdoptocht 
rijdt onze eigen Jeugdprinsenwagen 
met het Jeugdprinsentrio, de Jeugd-
Raad van Elf en de Dansmariekes. Het 
thema voor dit jaar is Carnaval met 
een Vette Pluim, dus alle deelnemers 
die dit thema gebruiken kunnen extra 
punten krijgen.
Als je, je wilt opgeven voor deelname 
aan de optocht hoef je alleen maar 
even te bellen naar 06-53391478  of te 
E-mailen naar Jeugdcarnaval@Dwèrs-
klippels.nl  Ben je vergeten je in te 
schrijven dan kan dit eventueel nog op 
de dag zelf, je mag je dan melden om 
13.00 uur op de kruising Lindelaan-
Parkstraat. De organisatie is herken-
baar aan een blauwe jas met de opdruk 
Jeugcarnaval. Om mee te doen hoef je 
niets te betalen. 
Opstellen doen we om 13.00 uur op de 
lindelaan. leder jaar zijn er weer 
prachtige prijzen te verdelen. Alle 
deelnemers krijgen sowieso een trak-
tatie. Hoe gekker je eruit ziet en hoe 
beter je meedoet, hoe meer punten je 
van de jury krijgt. 
Direct na de optocht is de prijsuitrei-
king in de Tienertent. De prijsuitrei-
king begint om ca. 15.30 -16.00 uur 
(direct aansluitend aan de optocht) 
Waar let de jury op ?Op de eerste 
plaats vinden we het belangrijk dat je 
er carnavalesk uitziet. Hoe gekker, hoe 
beter. We vinden het ook belangrijk 
dat je duidelijk laat zien wat je uit-
beeldt. Dat kun je doen door op een 

bepaalde manier te lopen, door be-
paalde dingen te zeggen, bepaalde be-
wegingen te maken e.d. Het ligt er ook 
maar net aan hoe je verkleed bent. 
Verder vinden we het heel knap als je 

verschillende hulpmiddelen of je kle-
ren zelf gemaakt en bedacht hebt. Na-
tuurlijk mogen anderen je daarbij best 
helpen. Ook kijken we naar wat je 
voorstelt. Kies je bijvoorbeeld iets wat 
de laatste tijd, of het afgelopen jaar 
veel in het nieuws is geweest, of iets 
wat je dwars zit, of iets wat niet be-
staat? Er zijn mogelijkheden genoeg. 
Veel succes: bij het bedenken van een 
leuk, mooi, gek, stoer, grappig, raar, 
spannend, vreemd, apart, of maf idee. 
We hopen op een enorme deelname 
en jij kunt daaraan meehelpen.  

Het "Groenwittersbal" is het alterna-
tief voor alle mannen (en vrouwen) 
kortom voor iedereen die niet deelne-
men of mogen deelnemen aan de Skon 
Vrouwkesavond in het dorp. Het 
"Groenwittersbal" is al vele jaren heel 
erg gezellig en een zeer geslaagde start 
van het carnaval. 

Een ervaren DJ zorgt ervoor dat de 
kantine op z'n kop gaat.

Door de uitbaters, Dieny en Ulrich, zal 
een prijsje ter beschikking worden ge-
steld voor de mooiste c.q. ludiekste 

outfit, die door een anonieme jury zal 
worden voorgedragen. 
Het "Groenwittersbal" zal worden ge-
houden op 8 februari 2013. Vanaf 
20.00 uur ben je van harte welkom in 
de kantine van de RKSV-Nuenen, 
Sportpark De Oude Landen, Pastoors-
mast 14 te Nuenen. De entree is gratis 
en ook niet leden zijn van harte wel-
kom.

Dus trek je Carnavalskleding aan en 
kom op vrijdag 8 februari  naar het 
"Groenwittersbal” (een aanrader), om 
een begin te maken van het carnaval.



Vincent v. Goghstraat 36, Nuenen Tel.: 06 - 22 11 80 46 

www.morethanbags.nl

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 
Josh V - Relish - Phard - Rinascimento - Sapp - Lott - Mi Moneda - Biba - Oozoo - IKKI

LAATSTE RONDE SALELAATSTE RONDE SALE

 10,-

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 
Josh V - Relish - Phard - Rinascimento - Sapp - Lott - Mi Moneda - Biba - Oozoo - IKKI

NIEUW 

COLLECTIE 

JACKY 

LUXURY

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 
Josh V - Relish - Phard - Rinascimento - Sapp - Lott - Mi Moneda - Biba - Oozoo - IKKI

 30,-

 20,-

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 
Josh V - Relish - Phard - Rinascimento - Sapp - Lott - Mi Moneda - Biba - Oozoo - IKKI

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 
Josh V - Relish - Phard - Rinascimento - Sapp - Lott - Mi Moneda - Biba - Oozoo - IKKI

 40,-

LAATSTE RONDE SALE

 10,- 10,-
 20,- 20,-

MET RONDE PRIJZEN

3 jaar

Winkelcentrum Woensel 81b Eindhoven (achter postkantoor en Harense Smid) 
T 040 - 241 94 69  www.woninginrichting-vannuland.nl

* Geldig t/m 28 februari 2013. Kijk voor alle voorwaarden op onze website.

WINTER 
aanbiedingen

DE PLOEG stoffen - KENDIX
25% KORTING 

overgordijnen en inbetweens
Zolang de voorraad strekt

DESSO - PARADE - vloerkleden
GRATIS FESTONEREN

Wollen tapijt van CUNERA 
25% KORTING

ook voor zwaar gebruik
Zolang de voorraad strekt

Nieuwe collectie
LUXAFLEX ROLGORDIJNEN

Vraag naar de AKTIEPRIJS!

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

De POSTCODELOTERIJ brengt
een nieuw bed dichterbij!

  
*2e matras voor de helft!

*Bij aanschaf compleet bed/boxspring/waterbed

NEE? Dan helpt Stijn u daarmee!

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Zondag 3 februari van 12.00 – 16.00 uur

High Tea bij Olijf
Allerlei hartige en zoete lekkernijen met daarbij 

onbeperkt thee voor € 25,00 per persoon. 

(Overige drankjes worden in rekening gebracht).

Kom genieten van een heerlijke lunch bij Olijf.
Dagelijks mogelijk vanaf 12.00 uur. 

Diverse lunchgerechten al vanaf € 4,50. 

Een keuze maken uit de dinerkaart is ook mogelijk.

Laat u verrassen bij Olijf:
3 gangen verrassingsmenu  € 29,50 p.p.

***
4 gangen verrassingsmenu  € 34,50 p.p.

***
5 gangen verrassingsmenu  € 39,50 p.p.

Wij kijken er naar uit u te mogen ontvangen

Delta Chesterfield Collection
• Topcollectie nieuwe origineel 

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

relaxfauteuils en 
 nog veel meer...

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

www.chesterfield.nl/eindhoven

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

Vruchtbaarheidsproblemen? 
Acupunctuur kan vaak helpen
Ans en Henk waren al een paar jaar bezig met allerlei behandelingen om 
zwanger te raken. Op een gegeven moment stonden ze voor de keus: IVF of 
“doormodderen”. Ongeveer 10 tot 15% van de stellen ondervinden proble-
men net als Ans en Henk: dat ze lastig zwanger kunnen raken. 

Een van de mogelijkheden is dan IVF oftewel reageerbuisbevruchting. Een IVF-
behandeling is lichamelijk zwaar. Onder meer omdat de vrouw medicijnen moet 
nemen om de eiproductie te bevorderen. Ook is het een grote geestelijke belas-
ting voor beide partners.

Daarom wilden Ans en Henk nog één ding proberen voordat ze aan IVF begon-
nen: acupunctuur. Ze hadden ergens gelezen dat acupunctuur in China al eeu-
wen gebruikt wordt om de vruchtbaarheid te verhogen. 

Ans en Henk wendden zich tot mij omdat ik een bevriend stel had kunnen hel-
pen. Die hadden mét acupunctuur twee kinderen gekregen. IVF was bij hen niet 
eens meer nodig geweest.

Overigens werkt het vaak heel goed als je beide partners behandelt. Daarnaast 
kun je met acupunctuur iets doen aan de stress die dikwijls ontstaat bij vrucht-
baarheidsproblemen. Deze leggen vaak een druk op de relatie. Met acupunctuur 
nemen spanningen vaak af en verbetert de sfeer. 
Door de oorzaak van de vruchtbaarheidsproblemen kan IVF (of een andere 
vruchtbaarheidsbehandeling als IUI of ICSI) onontkoombaar zijn. Maar ook dan 
blijkt acupunctuur bij te dragen aan de verhoging van de kans op een zwanger-
schap. Vrouwen worden vaker zwanger en baren vaker een levend kind, als ze 
naast IVF ook acupunctuur krijgen. Een groot opgezette wetenschappelijke stu-
die hierover verscheen in 2008 in het British Medical Journal, een beroemd me-
disch vakblad. Ook de Nederlandse professor Lex Bouter werkte hieraan mee.
 Acupunctuur blijkt o.a. de aanmaak van zogeheten neurotransmitters in het li-
chaam van de vrouw te stimuleren. Deze neurotransmitters hebben een positie-
ve invloed op de vruchtbaarheid.
In mijn dagelijkse werkpraktijk merk ik dat ik veel mensen met vruchtbaarheids-
problemen kan helpen. Of ze nu wel of geen IVF-, ICSI of IUI-behandeling moe-
ten krijgen. 

En Ans en Henk? Drie maanden na de start van de acupunctuurbehandelingen 
was Ans in verwachting. Vorig jaar maart werd hun dochter geboren: Evie! On-
langs begonnen ze aan een nieuwe reeks behandelingen. Ze willen haast maken 
met opnieuw zwanger worden, omdat: “we allebei eind dertig zijn”.

Brainport regio doet voorzet voor krachtig stimuleren bè-
tatechniek

Technologiepact Brainport 
overhandigd aan minister Kamp
EINDHOVEN - Op de High Tech Campus Eindhoven heeft burgemeester 
Rob van Gijzel, voorzitter van Stichting Brainport, op maandag 21 januari 
het Technologiepact Brainport overhandigd aan minister van Economische 
Zaken Henk Kamp. De minister bracht maandag zijn eerste binnenlandse 
werkbezoek aan Brainport Regio Eindhoven. Het Technologiepact Brain-
port doet een voorzet voor stimulerende maatregelen die door regio en rijk 
als extra impuls kunnen worden opgepakt om het tekort aan bètatechnisch 
talent sterk te verminderen. En daarmee het concurrerende vermogen van 
Nederland en specifiek Brainport Regio Eindhoven te behouden én te ver-
groten. 
Impuls voor de arbeidsmarkt
Prominent onderwerp op de agenda 
van het werkbezoek van minister Kamp 
was de ontwikkeling van de arbeids-
markt in combinatie met het onderwijs. 
In aansluiting op het in het regeerak-
koord aangekondigde Techniekpact, 
waarvoor    ministerie van Economi-
sche Zaken verantwoordelijk is, hebben 
bedrijven, onderwijspartijen en over-
heden uit Brainport Regio Eindhoven 
afgelopen week een voorzet geschreven 
voor een regionale uitwerking van het 
Techniekpact. Het tekort aan bètatech-
nisch talent, zowel qua vakmanschap 
als kenniswerk, zorgt nu al voor het 
mislopen van economische groeikan-
sen in het hart van de kennis- en maak-
industrie. Brainport Regio Eindhoven 
heeft aangegeven graag tot een part-
nership met het nieuwe kabinet te ko-
men om gezamenlijk te werken aan de-
ze grote uitdaging.

Technologiepact Brainport
Het technologiepact bevat voorstellen 
voor nieuwe initiatieven, waarin met 
kracht en focus wordt voortgebouwd 
of nieuw wordt ingezet op zaken die 
daadwerkelijk effect opleveren. Om 
werkzekerheid te bevorderen voor bè-
tatechnisch opgeleiden (van alle leef-
tijden) wordt in het Technologiepact 
Brainport onder andere een oproep 
gedaan voor het ontwikkelen van 
flexibele scholings- en arbeidsmarkt-
maatregelen waarbij gekeken wordt 
naar het Duitse voorbeeld van de 
Kurtzarbeit. Daarnaast bevat het pact 
voorstellen om zowel in het basison-
derwijs als voortgezet onderwijs de 
aandacht voor techniek echt te ver-
groten. Voor het oplossen van de pro-
blematiek op de korte termijn is het 
belangrijk om buitenlandse kennis-
werkers en vaklieden aan te trekken en 
te behouden.

Vacaturebank vrijwilligers Week 5

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

Tweede WelSlagen traject in 
Zuidoost Brabant succesvol 
afgesloten
Met het in ontvangst nemen van hun startkwalificatie kwam op 25 januari 
Jl. voor 11 kandidaten een einde aan hun WelSlagen traject, waarmee zij 
klaar zijn gestoomd voor een leerwerktraject in de zorg. Met dit tweede 
traject in de regio Zuidoost Brabant is de basis gelegd voor een duurzaam 
instroomtraject. Het dreigende personeelstekort in de zorg was aanleiding 
voor zeven zorginstellingen, het Summa College Zorg (voorheen ROC Eind-
hoven), de gemeenten Eindhoven en Helmond, het UWV Werkplein en 
Calibris (kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport) 
om dit project op te starten.
In augustus 2012 zijn zeventien deel-
nemers gestart met het toeleidingstra-
ject waarbij zij kennis hebben gemaakt 
met het werken in de zorg en start-
competenties hebben ontwikkeld om 
in de zorg te werken. Zij hebben te-
vens de gelegenheid gekregen om wer-
ken en leren te combineren. Elf kandi-
daten hebben dit traject succesvol 
afgerond en ontvingen op Lokaal+ van 
het Summa College Zorg het startbe-
wijs. Zij gaan in februari aan het werk 
in een zorgorganisatie en starten dan 
met een BBL-opleiding.

Een van die deelnemers is Mart van 
Moorsel. Hij werkte als werkplaats-
timmerman bij een timmerbedrijf, 
maar dit bedrijf ging failliet. Dat bood 
Mart de kans na te denken over een 

carrièreswitch. "In d'n bouw was wei-
nig meer te halen", aldus Mart. Hij 
kwam in contact met Savant dat hem 
in de gelegenheid stelde om deel te ne-
men aan het traject. Fysiek kon hij het 
goed aan, het mentale aspect kostte 
meer moeite, net als het weer gaan le-
ren naast het werk. "Je moet de dingen 
los kunnen laten". Het was voor Mart 
19 jaar geleden dat hij in de school-
banken had gezeten. In die tijd is er 
veel veranderd in het onderwijs. Wer-
ken met de computer en het ophalen 
van de taalvaardigheden kreeg in het 
WelSlagen traject extra aandacht. Tij-
dens de opleiding is er nog extra on-
dersteuning voor de taal. 

De doelstelling van het project is het 
bevorderen van de instroom van 

Geef aan de collectant
Van 4 februari t/m 9 februari 2013 zamelen collectanten zoveel mogelijk geld in 
voor mensen met een hersenaandoening of hersenziekte. Laat deze mensen niet 
in de kou staan en help mee door gul te geven aan de collectant van de Hersen-
stichting. Of doneer op giro 860. Met elkaar helpen we mensen met een hersen-
aandoening aan een betere toekomst.  www.hersenstichting.nl

Nu ook danslessen voor mensen met autisme

Start open lessen Dansschool 
Hellendoorn in Nuenen
Dansschool Hellendoorn start op de maandagen weer bij Cafe zaal René  te 
Nuenen aan de Parkstraat 3, met Stijldansen, Swing en Salsa voor jong en 
oud. Stap in de voetsporen van de Dancing with the stars.

Geef aan de collectant
Van 4 februari t/m 9 februari 2013 zamelen onze collectanten 
zoveel mogelijk geld in voor mensen met een hersenaandoening of 
hersenziekte. Laat deze mensen niet in de kou staan en help mee 
door gul te geven aan de collectant van de Hersenstichting. 
Of doneer op giro 860.

Met elkaar helpen we mensen met een hersenaandoening 
aan een betere toekomst.

Gratis advertentie

www.hersenstichting.nl

Stijldansen, Salsa, Rock and Roll, 
Streetdance, Clipdance, Swing soluti-
on het kan allemaal bij de dansspecia-
list van Brabant, van beginners tot 
wedstrijd dansers (vele eerste plaat-
sen).
Bent u verhinderd? U kunt de hele 
maand februari nog instromen, en er 
zijn lessen op elke dag van de week.

Dansschool Hellendoorn is nu reeds 
25 jaar actief met lessen in Nuenen.
De sleutel van het succes van Dans-
school Hellendoorn ligt  in de losse en 
ontspannende wijze waarop les gege-
ven wordt, het moet echt een avondje 
uit zijn. Even weg van de prestatie 
maatschappij, waarbij dansen een van 
de weinige sporten is waar je zowel je 
hersenen en je spieren traint, zonder 
dat je het in de gaten hebt.
In de 68 jaar dat de dansschool bestaat 
hebben zij al  meer dan 70.000 perso-
nen leren dansen.

U zit niet vast aan een bepaalde dag, er 

zijn gratis inhaal lessen. Elke zaterdag 
zijn er gezellige dansavonden, waar al-
le dansen aan bod komen, voor paren 
en alleengaanden (ook niet leden) 
Vraag het dansavonden boekje aan.
Dansschool Hellendoorn heeft inmid-
dels een reputatie op het gebied van 
alleengaanden dansclubs!

Er is nu ook dansen voor mensen met 
autisme, een heel gezellige club…met 
speciale begeleiding!
Buurt verenigingen, Sportclubs, Scho-
len, Vrijgezellenfeesten of andere 
groepen die een leuke workshop wil-
len zoals Salsa, Rock and Roll, Stijl-
dansen, Disco etc. kunnen op locatie 
of in de dansschool terecht.
Ook privé les of een trouwcursus be-
hoort tot de mogelijkheden. 

Voor aanmeldingen en info kunt U 
bellen naar W. Hellendoorn, 06-55 14 
05 01.
Of kijkt u op www.dansschoolhellen-
doorn.nl voor het complete lespro-
gramma.

werkzoekenden in zorg en welzijn. 
Summa Zorg, zeven grote zorginstel-
lingen, gemeenten, UWV en Calibris 
zijn er samen in geslaagd om gemoti-
veerde werkzoekenden zonder diplo-
ma in de zorg via een toeleidingstraject 
te laten starten met een mbo-opleiding 
(niveau 3).

Welslagen II is in februari 2012 gestart 
onder projectleiderschap van Calibris. 
Deelnemende zorgorganisaties zijn 
De Archipel, LunetZorg, Sint Anna-
klooster, RSZK, Savant, Sint Joriszorg, 
Vitalis, en ZuidZorg.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Rond de Linde
gemaakt 

door Nuenenaren 
voor 

Nuenenaren
En ook geheel 
vervaardigd  
in Nuenen
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GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Auto Service Verbroekken

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

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

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Een bezorger voor Rond de Linde. 
Wijk in Nuenen-Zuid.
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 06-48698919

LEukE BijvERDiENstE

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.	

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

Zonnepanelen
Goedkoper dan eon !!!   
• Hoogste garantie in Nederland 12j (Chubb en Uneto) op uw totale installatie. 
• Hoogste rendement, direct besparen! 
• Subsidieaanvraag wordt voor u verzorgd. 
• Situatie wordt altijd ter plaatse opgenomen om u een optimaal rendement te garanderen. 
• E.v.t. perfect lease programma waarbij direct bespaard wordt. 
• Gratis offertevergelijking met eerlijk advies.

Voor een geheel vrijblijvend advies bel of mail.

Jan van der Heijden 
T 06 - 36 03 52 67 E jangemma@live.nl

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

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

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

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Interieuradvies

• Maatwerk

Complete woonprogramma’s
tegen zeer voordelige prijzen

in vele maten en uitvoeringen
zeer scherpe prijzen
uit voorraad leverbaar
uitstekende kwaliteit

Jouwmeubel
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Wie wilt u bedanken?
U kent ze vast wel: die man die iedere zaterdag voor dag en dauw al in de 
weer is voor de sportclub, of die buurvrouw die met alle liefde al vele jaren 
boodschappen doet voor haar oudere buurvrouw. 

Viering Regenboog met zang 
van Marcando
Op zondag 3 februari wordt de zang in de kerkdienst van 10.00 uur in de 
Regenboog uitgevoerd door het Vocaal Ensemble Marcando. Het koor heeft 
eerder ook in een vesperdienst gezongen in de Regenboog en onlangs nog 
in een viering in het Catharinaziekenhuis. In het verleden heeft het koor 
Missen gezongen in de Dom van Kleef, de Carolus Borromeus te Antwerpen 
en in de abdijkerk van het Belgische Grimberg. 

Gilde goud van Heerlijk & 
Heerlijk voor Bakkerij Verhallen
Afgelopen donderdag 24 januari heeft Bakkerij Verhallen uit handen van 
collega bakkers uit heel Nederland het Gilde goud ontvangen voor zijn bij-
zondere producttechnische bijdrage aan het gilde.
Bakkers die hun recepten prijsgeven 
kom je niet overal tegen. Echter bin-
nen het samenwerkingsverband van 
zelfstandige bakkers is het een goede 
gewoonte. Natuurlijk is dat  ook een 
beetje “eigen belang”, want door de in-
tensieve bedrijfs- en productontwik-
keling ben je er zeker  van dat je het 
allerlekkerste product bakt. En dat 
proef je!
Bakkerij Verhallen demonstreerde aan 
zijn collega’s zijn specialiteit ‘WOR-
STENBROODJES’. 
Duidelijk uitgelegd kregen de collega’s 
te horen waar het geheim van succes 
in schuilt.

De troffee (een mooie LED-troffee) 
werd door de groepsvoorzitter, de 
heer Erwin Teunissen uit Meppel uit-
gereikt terwijl de adviseur van het gil-
de, Rick Out zorgde voor de bijbeho-
rende oorkonde.

Heerlijk&Heerlijk is een organisatie 
die bestaat uit bijna honderd topbak-
kers met in totaal ca. 160 winkels ver-
spreid door heel het  land.
Heerlijk&Heerlijk staat voor beroeps-
trots en liefde voor alles wat zoet en 
hartig is.
In Nuenen heeft Bakkerij Verhallen 
een winkel aan de Parkstraat 12a.

Marcando heeft in de Regenboog zijn 
vaste repetitieplek en voert daar ook 
de meeste concerten uit. Nu levert het 
koor een muzikale bijdrage aan de 

zondagsliturgie. Voorganger is domi-
nee Christien Crouwel en de organist 
is Klaas van der Ende.

Vocaal Ensemble Marcando in Grimberg

In Nuenen, Gerwen, Nederwetten, 
Eeneind zijn vele vrijwilligers en man-
telzorgers actief voor allerlei vereni-
gingen, organisaties en mensen die 
wel een beetje extra hulp en aandacht 
kunnen gebruiken. Als CDA-Nuenen 
c.a. koesteren wij deze mensen die iets 
voor een ander betekenen, deze vrij-
willigers en mantelzorgers. Het CDA-
Nuenen c.a. wil deze mensen dan ook 
graag een keer hartelijk bedanken! 
Kent u een vrijwilliger of mantelzor-
ger met een hart van goud van wie u 
vindt dat deze het verdient om een 
keer een extra attentie te krijgen? Laat 
dit dan weten aan het CDA-Nuenen 
c.a. Met Valentijnsdag zullen wij deze 
mensen dan op toepasselijke wijze 
verrassen!

Wat moet u doen? Stuur vóór 9 febru-
ari a.s. een mail naar cdanuenen@ons-
net.nu met daarin naam en adres van 
diegene van wie u vindt dat die het 
verdient om eens extra aandacht te 
krijgen plus een korte motivatie. 
Graag ook uw eigen gegevens vermel-
den, zodat we eventueel contact met u 
kunnen opnemen. Het bestuur van 
het CDA-Nuenen c.a. zal uit alle aan-
meldingen een selectie maken van 
personen die met Valentijnsdag wor-
den verrast.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Tom van den Boomen, 
voorzitter CDA-Nuenen c.a. op tele-
foonnummer 06 20 97 76 92 of via e-
mail alle.boomen@onsnet.nu

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Ingezonden brieven
Escape heft zichzelf op 
Doelstelling van Escape was de mogelijkheid te bieden aan Nuenenaren om te 
praten met luisterende vrijwilligers over je problemen of je zorgen in een vertrouw-
de omgeving. Escape is in 2009 van start gegaan. Geadverteerd werd met het mot-
to: 
Problemen? Praten helpt!  Escape biedt een luisterend oor in het  persoonlijk con-
tact.
Het is jammer om nu te moeten constateren, dat na een aanvankelijk goede start 
Escape haar bestaansrecht in de Nuenense samenleving niet heeft kunnen waar-
maken. Ultimo 2012 heeft de vrijwilligersgroep van zeven personen besloten om 
de activiteiten van Escape te beëindigen, omdat er geen aanmeldingen meer zijn 
gekomen. Per 1 januari 2013 is Escape opgeheven. 
Aan subsidiemiddelen ontbrak het niet, ook niet aan vrijwilligers, maar in 2012 
waren er geen cliënten, die via de telefoon of de website contact met Escape zoch-
ten.
De website www.escape-nuenen.nu gaat in oktober 2013 uit de lucht. 

In 2012 zijn nog 12 gesprekken gevoerd met een totale tijd van 14,5 uur. Vanaf 
2009 zijn in totaal 111 gesprekken gevoerd met een totale gespreksduur van 144 
uur door de verschillende vrijwilligers.
De doelstelling van Escape werd ondersteund door de gemeente Nuenen met sub-
sidies en door het Maatschappelijk Werk van de LEV-groep Nuenen. 
Inmiddels heeft de LEV-groep zelf initiatieven ontplooid om meer capaciteit voor 
de ondersteuning van cliënten te verkrijgen. Daartoe is het VIA-project van start 
gegaan. VIA staat voor Vrijwilliger in Algemeen Maatschappelijk Werk.
Een aantal vrijwilligers van Escape heeft zich voor deze  vorm van hulp gemeld.
Namens de Escape-groep,

Ton Kaptein,
Correspondentieadres, Frieda van Genniplaan 2, 5673AA Nuenen.

Nuenens Belang en sociale woningbouw
Op vrijdag 25 januari organiseerde   SP Nuenen een drukbezochte thema-
avond  in de Dorpswerkplaats over sociale woningbouw in het algemeen maar in 
het bijzonder in Nuenen. 
Als sprekers traden op de bestuursvoorzitter van woningbouwcorporatie Helpt 
Elkander, de wethouder van Volkhuisvesting en een 2e kamerlid van de SP woord-
voerder wonen. Nuenens Belang was aanwezig.Enkele saillante punten die naar 
voren kwamen:
1. door de sterke vergrijzing zijn er in Nuenen relatief veel eenpersoons-huishou-
dens. Dat aantal zal naar verwachting in de toekomst nog verder toenemen. Ver-
der heeft Nuenen relatief weinig  huurwoningen.
2. door het invoeren van een verhuurdersbelasting voor de woningbouwcorpora-
ties, is bij ongewijzigd regeringsbeleid de kans groot dat over vijf jaar 10% van alle 
corporaties failliet is.
Wij maken ons zorgen over het  tekort aan betaalbare huurwoningen zowel voor 
eenpersoonshuishoudens als voor starters. Komt er voor deze doelgroepen een op-
lossing? Er staan nu al zeer grote aantallen woningzoekenden ingeschreven  op een 
wachtlijst. Hoe zal het gaan met de in 1919 opgerichte woningbouwcorporatie 
Helpt Elkander en diep geworteld in de Nuenense samenleving? Altijd op de bres 
gestaan voor de zwakken  in de samenleving. Zijn er nog voldoende mogelijkheden
om op dezelfde voet te blijven doorgaan nu Helpt Elkander besloten heeft voorlo-
pig pas op de plaats te maken met nieuwbouwprojecten na het bekend maken van 
de regeringsplannen? Wellicht is de oplossing dat Helpt Elkander als kleine corpo-
ratie een fusie kan aangaan met het Woonbedrijf uit Eindhoven, ooit ook ont-
staan uit een fusie van de Sociale Woonstichting en Hertog Hendrik van Lotharin-
gen (Philips), een corporatie die ca 32.000 huurwoningen in bezit heeft, waarmee 
Helpt Elkander in het kader van het sociale huurcomplex van Woonbedrijf aan de 
Luistruik enige jaren geleden al goede contacten had gelegd. Schaalvergroting en 
expertise geeft nieuwe kansen  voor alle betrokkenen( huurders en corporatie), zo-
wel op financieel als huurgebied. Ons doel is dat het aantal Nuenenaren dat klem 
zit op de woningmarkt kleiner wordt en niet verder zal groeien.

Fractie Nuenens Belang.  
jac.leemans@upcmail.nl  / marijke@moviat.com

Verstuurd vanaf mijn iPad 
Door Elwien Bibbe

Paaltjes
Mijn hele straat wordt afgezet met paaltjes. Ik werd wakker van een kraantje 
van de firma Vereijken uit Lieshout op maandagmorgen. In alle vroegte 
waren ze al met het karwei begonnen. Het zijn heel veel paaltjes. Ben 
benieuwd of dat gaat lukken in 1 dag.

Ik had de brief van de gemeente tussen 
de kranten, de kerstpost en de folders 
gemist. Dus even navraag gedaan bij 
mijn buren. Ik krijg 15 schapen voor 
mijn deur. En nu gaat er, ook al ben ik 
geen 5672-er, toch een van mijn groot-
ste wensen in vervulling. Hoe onze 
verantwoordelijke wethouder achter 
mijn diepste wens gekomen is, weet ik 
niet. Maar ik schaf nu meteen een 
schapenhond aan.

In 2005 hadden we dat ook al eens. 
Dat was rond Pasen. Een flinke club 
wol van Adriaanse graasde toen het 
veld kaal. Toen was ik net zo verbaasd 
als nu. Alleen keek ik toen direct in de 
ogen van de schapen. Ze stonden ach-
ter een verplaatsbaar ‘netwerk’. De 
schapen zijn na 6 weken van natuurlijk 
bemesten nooit meer teruggekomen.

Tussen de afrastering komen door-
gangen, zodat hondenbezitters hun 
hond tussen de schapen uit kunnen la-
ten. Wel aangelijnd natuurlijk, want 
het is geen hondenlosloopterrein. 
Hier geldt ook de hondendrollen-op-
ruimplicht. Maar zonder hond mag je 
natuurlijk ook tussen de schaapjes en 
de lammeren. Want die gaan we straks 
geboren zien worden.

Navraag bij de betreffende gemeente-
ambtenaar leert, dat dit een goedkope 
manier van onderhoud is. Alles is 
goed uitgerekend. Begrazing door 
schapen en de  investering in de om-
heining is veel goedkoper dan maaien. 

Ben benieuwd. Ik las in het ED van 15 

Grazende schapen langs de Hooidonkse Beek waren er ook al in 2005.

januari dat de gemeente Nuenen 6,1 
miljoen euro heeft geïnvesteerd in 
projecten die woningbouwvereniging 
Helpt Elkander in de ijskast heeft ge-
zet!

Nou ja, ik vind het best leuk, die scha-
pen voor de deur. Ik heb er geen be-
zwaar tegen. Maar die uitvoering! Zo-
veel paaltjes zo dicht aan de straat. Ik 
heb nog geprobeerd om ze iets verder 
van de weg te krijgen, maar dat is niet 
gelukt!

Voorleesfeest bij      
Kids Society Erica
Door Mariët Jonkhout

Woensdag 23 januari was het groot feest bij Kids Society Erica.Toen werd 
namelijk officieel de overeenkomst gesloten tussen Erica en Bibliotheek 
Dommeldal. Een unieke overeenkomst gericht op leesbevordering en ple-
zier in lezen. Genaamd “Boekstart in de kinderopvang”.

Het feestje werd gevierd met kinder-
champagne, lekkere hapjes en natuur-
lijk met een mooi verhaal dat werd 
voorgelezen door beide directeuren. 
Zij lazen het verhaal van Dorus die 

niet kan wachten tot ze eindelijk jarig 
is en dan maar vast een eigen feestje 
met slingers organiseert.
Vanaf nu zal er nog meer gelezen en 
voorgelezen worden binnen Kids So-
ciety Erica, want op iedere locatie 
wordt een speciale voorleesruimte in-
gericht. En de leidsters hebben er zin 
in. Een aantal gaat er zelfs een speciale 
cursus voor volgen om nog beter voor 
te kunnen lezen. 

Overeenkomst tussen Erica en Biblio-
theek Dommeldal

Hobby-
informatiemarkt 
Seniorenvereniging 
KBO Lieshout
Schildert u, maakt u poppen, kle-
ding, quilts? Is boetseren uw passie? 
Breit of haakt u de mooiste dingen? 
Of heeft u een andere hobby? 

KBO Lieshout biedt Lieshoutse senio-
ren de gelegenheid om hun hobby te 
demonstreren tijdens de hobby-infor-
matiemarkt op zaterdag 13 april in het 
Dorpshuis van Lieshout. Van 11.00 tot 
16.00 uur is de markt voor het publiek 
geopend en kunt u uw creaties laten 
zien en er uitleg bij geven. Ook is er 
mogelijkheid tot verkoop. Heeft u be-
langstelling of nog vragen? Loop dan 
eens binnen bij de Inloop van Senio-
renvereniging KBO Lieshout. Iedere 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 
uur in het Lieshoutse Dorpshuis.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Expositie in Het Klooster

Verhaal vertellende schilderijen 
van Ton van de Meerendonk
De Goirlese schilder, Ton van Meerendonk (1936), fijnschilder van het 
hedendaags realisme, exposeert in Het Klooster. Ton heeft altijd al gete-
kend en geschilderd en exposeerde in binnen- en buitenland. De expositie 
is van 19 februari t/m 29 maart en is te bezoeken tijdens de openingstijden.

Lezing Vogelvereniging    
De Bastaarden
Stan Dielissen geeft op 7 februari een lezing over zijn 19-daagse rondreis door de 
mooiste natuurgebieden van Costa Rica en Nicaragua. Stan een goede amateur-
fotograaf, zal zijn lezing ondersteunen met prachtige foto’s. Iedereen is van harte 
welkom. Aanvang 20.00 uur bij Café René, Parkstraat 3. Ook kunt u zich dan 
aanmelden als nieuw lid van de vogelvereniging. Een gezellige club, waar ieder-
een bereid is elkaar te helpen.

Ara. (foto: Stan Dielissen)

WLG Gerwen
Maak kennis    
met glas-in-lood  
en Tiffany
Op maandag 4 februari kunnen 
belangstellenden tijdens de Inloop 
in den Heuvel kennis maken met de 
hobby van Wil Dammers. Wil maakt 
glas-in-lood en Tiffany werkstuk-
ken. En daarover wil hij een en 
ander vertellen en uitleggen. Zo zal 
het gaan over glas, glas-in-lood, Tif-
fany en de gereedschappen die je 
erbij gebruikt. Ook zal hij demon-
streren hoe dat in zijn werk gaat.

De Inloop is er voor iedereen, dus als 
je op zoek bent naar een nieuwe hobby 
en denkt in glas een uitdaging te vin-
den, kom dan om 13.30 uur naar den 
Heuvel in Gerwen. Er is koffie en thee. 
En wie niet wil kijken, maar voorkeur 
geeft aan een wandeling, kan eveneens 
terecht. Informatie over allerlei activi-
teiten van WLG is tijdens de Inloop of 
bel naar: 06 41102625. 

Ton schildert met olieverf op paneel, 
dat hij van te voren goed prepareert. 
Hij begint met een opstelling te maken 
van de voorwerpen die hij gaat schil-
deren. Daarvoor gebruikt hij de nodi-
ge oude voorwerpen, die hij in de loop 
van de jaren heeft verzameld. Maar 
ook moderne potjes, flessen en pan-
nen zijn geschikt voor zijn stillevens, 
die hij zelf ‘verhalen vertellende schil-
derijen’ noemt. Pas als hij tevreden is 
over de compositie gaat hij schetsen. 
Die schetsen brengt hij vervolgens 
over op het paneel.
Wat is een fijnschilder? Onze grote 
meesters uit de zeventiende eeuw de-

den niet anders. Alles zo precies mo-
gelijk op paneel brengen. Ton: “Dit 
blijft de huidige fijnschilder nog steeds 
inspireren. Maar wij hebben het veel 
gemakkelijker. Gaan naar de winkel en 
kopen de beste verf , penselen en doe-
ken of panelen en gaan aan de slag. 
Toen werd de verf door de grote mees-
ters allemaal zelf vervaardigd. Daar 
moet je toch grote bewondering voor 
hebben.”

Winterdag met een warm hart

Kerstrooszondag in de tuinen 
van de Walburg
Op 17 februari is het de winterse tuindag ter ere van het vroegste voorjaar. 
Kerstrooszondag in de tuinen van de Walburg. De tuinen zijn geopend van 
10.30 tot 16.00 uur en de toegang is vrij.

Het zal, hoe dan ook, een feest zijn om 
door de tuinen te lopen. Ook dit jaar 
zijn er weer rondleidingen, waarbij de 
deelnemers meer te weten kunnen ko-
men over sneeuwklokjes de Helle-
borus orientalis, Helleboris foetidus, 
Helleboris argutifolius en al die andere 
mooie winterbloeiers die dan in de 
Walburg te bewonderen zijn.
Als bezoeker van een vroege voor-
jaarstuin leer je dat elk seizoen zijn 
hoogtepunten kent en dat het spekta-

kel niet samenhangt met een specta-
culaire bloei, maar schuilt in subtiele 
kleurveranderingen en geurproces-
sen. Je kunt je dan ineens voorstellen 
hoe vroege bijen, bij 12 ° worden ze 
wakker, aangetrokken worden door de 
zoete geur van Chimonantes praecox. 
Soms gonst het hier in februari al van 
een duizendkoppig bijenpubliek dat 
zich verdringt boven de krokussen. 
Belangstellenden kunnen zich ook in-
schrijven voor de workshops. 

Meer informatie op www.dewalburg.nl

Auberge Vincent hervat 
zondagmiddag concerten door 
Bart de Win met Baer Traa 
 
Baer Traa is een zeldzaam talent. Hij studeert bij Bart de Win aan het Rot-
terdams conservatorium waar hij dit jaar, op zijn 22e, eindexamen zal doen. 
Zo jong als hij is heeft Baer al veel moois op zijn kerfstok. 

SUNDAYS 
WITH

BART DE WIN

soul & jazz
BAER TRAA
Bart de win
presenteert

GRATIS
ENTREE

Zondag
03 FEBRUARI
15.00 - 17.00

parkhotelaubergevincent

Parkhotel
Auberge Vincent
Park 69
5671 GC Nuenen
T: 040 290 63 90
E: info@aubergevincent.com
W: www.aubergevincent.comW: www.aubergevincent.com

Jarenlang was hij de zanger van de be-
kende Venlose band Julliette Travis. 
Hij speelt gitaar en piano, en was in 
2011 de jongste winnaar ooit van het 
Jazzvocalisten Concours in Zwolle. 
Inmiddels heeft hij besloten om zijn 
veelzijdigheid in te zetten bij het 
schrijven van eigen repertoire, bewe-
gend tussen soul, jazz en singer-song-
writer. Baer wordt op piano, accorde-
on en melodica  begeleid door Bart de 
Win.
 

Bibliotheek Nuenen

Piet Spoorenberg:    
Strip in wording 
Piet Spoorenberg en Jos van Brussel, waren nog scholier, toen ze 50 jaar 
geleden een stripverhaal maakten voor het blad De Zondagsvriend. Maar de 
Zondagsvriend vond dat de strip teveel leek op een andere strip en weigerde 
plaatsing.
Na hun middelbare schooltijd gingen 
de twee vrienden hun eigen weg. Er 
werden dan ook geen stripverhalen 
meer gemaakt. Jaren later ontmoetten 
de twee vrienden elkaar weer, héél 
toevallig in een  stripwinkel in Eind-
hoven. Dat was de start van een her-
nieuwde samenwerking, die begon 
met het hertekenen van hun strip van 
50 jaar geleden. Onder de titel Het ge-
heim van de Mensheid  geven Piet en 
Jo, inmiddels krasse knarren,  opnieuw 
hun visie op populair wetenschappe-
lijke feiten. De samenwerking resul-
teerde verder in nog drie stripboeken 
die natuurlijk  te leen zijn in biblio-
theek dommeldal.

Piet Spoorenberg maakte een presen-
tatie in de vitrinekast van de biblio-
theek in Nuenen,  waarmee de kijker 
een beeld krijgt van het proces van het 
maken van een stripverhaal. De pre-
sentatie is te zien tot en met eind fe-

bruari tijdens openingstijden van de 
bibliotheek.

Uit d’n hoek…
Achtergrond

Zaterdag keek ik via de webcam van de LON/Omroep Nuenen naar de ijsbaan 
bij de molen. Het was al donker maar er werd nog geschaatst. De dooi was in 
aantocht, de ijspret zou niet lang meer duren. Het was tegen 18.00uur, ik hoop-
te dat de baan nog even open zou blijven. Snel de kinderen ingepakt, schaat-
sen ingeladen.
 Komen we met de hele familie aan gereden, gaat de verlichting uit. Ik 
kreeg net zo’n gevoel als wanneer in de kroeg het licht aan gaat na een gezel-
lige avond. Of een feestje dat is afgelopen en er staan nog een paar lege glazen 
op tafel, met daarnaast een half bakje uitgedroogde eiersalade. Om de teleur-
gestelde achterbank tegemoet te komen, hebben we daarna maar een lange 
sleetocht door Nuenen-city gemaakt.
 Als je nu naar de ijsbaan kijkt, ziet het er maar troosteloos uit, met 
kleine hoopjes sneeuw die nog net niet gesmolten zijn. Wel leuk, die webcam. 
Het is net zoiets als 24Kitchen. Heerlijk, rustgevend achtergrondbeeld. Geluk-
kig kan ik over een paar dagen overschakelen naar de camera die op het Park 
staat gericht. Daar is vanaf volgend weekend weer veel vrolijkheid te zien.
 Er zouden van mij best meer van dit soort camera’s mogen zijn in     
Nuenen. Gewoon, als sfeerbeeld.

Edwin Coolen   

Lenen loont!

Gratis met de bibliotheek naar 
het Spelebos in Best 
Bibliotheek dommeldal start dit jaar met een nieuwe spaaractie voor jonge 
lezertjes. Als zij in februari, maart èn april boeken, tijdschriften of games 
lenen bij de bieb, sparen ze voor een gratis toegangskaartje voor museum 
het Spelebos in Best.

Alle kinderen van 3 tot en met 12 jaar, 
die lid zijn van bibliotheek dommel-
dal, kunnen meedoen aan de actie. In 
de bibliotheek liggen de gratis spaar-
kaarten klaar. Wanneer de kinderen 3 
aaneengesloten maanden iets lenen bij 
de bibliotheek, krijgen ze elke keer een 
stempel op de stempelkaart. En vanaf 

april tot en met eind mei geldt de volle 
stempelkaart als toegangskaartje voor 
het Spelebos. Nog geen lid van de bi-
bliotheek? 
Het lidmaatschap is gratis voor kinde-
ren tot en met twaalf jaar. De spaarac-
tie loopt van 1 februari tot en met 30 
april. 

A.s. zondag 3 februari in Auberge Vin-
cent Nuenen, Park 69. Van 15.00 uur 
tot 17.00 uur. Toegang gratis.

SP thema-avond: sociale 
woningbouw in zwaar weer
Op de SP thema-avond van vrijdag 25 januari over sociale woningbouw  in 
De Dorpswerkplaats waren ruim vijftig bezoekers aanwezig. Niet alleen 
veel huurders maar ook een deel van de Nuenense gemeenteraad. 

Het ging dan ook om een belangrijk 
onderwerp: de plannen van dit VVD-
PvdA kabinet zijn desastreus voor de 
sociale woningbouw en dus ook voor 
de huurders. 
 
Bestuursvoorzitter van Helpt Elkan-
der Peter van Stipdonk, wethouder 
Martien Jansen en SP-Tweede Kamer-
lid Paulus Jansen hielden een inleiding 
en beantwoordden vragen.  Alle cor-
poraties in Nederland moeten twee 
miljard per jaar ophoesten. Dat bete-
kent uiteindelijk huurverhoging, een 
bouwstop voor sociale woningbouw 
en slechter onderhoud aan de be-
staande woningvoorraad. 

Wethouder Martien Jansen gaf aan 
dat de gemeente Nuenen sociale wo-
ningbouw erg belangrijk vindt. De 
grondprijs die de gemeente berekent 
voor sociale woningbouw is de laagste 
van de hele regio. De gemeente Nue-
nen is ook in regionaal overleg hoe de 
bestaande woningvoorraad toekomst-
bestendig is te maken. Nuenen wordt 
geconfronteerd met een sterke ver-
grijzing. 
Er is een alternatief voor de verhuur-
derheffing. De SP wil een investe-
ringsagenda om de huizen betaalbaar 
te houden en de bouw er weer boven-
op te helpen. De twee miljard euro van 
de corporaties moet niet naar de be-
lastingpot gaan, maar juist naar reno-
vatie, nieuwbouw en energiebespa-
rende maatregelen. 
Het is dan ook uiterst onredelijk om 
de corporaties twee miljard te laten 
betalen. Als dit door gaat, zit tien pro-
cent van de corporaties over vijf jaar 
op zwart zaad.

Minister Blok zegt dat die twee mil-     

jard er hoe dan ook moet komen! Dit 
is verder alleen tegen te houden door 
actie te voeren. Vul daarom in ieder 
geval de enquête in op www.nuenen.
sp.nl  en onderteken de petitie “Huur-
alarm” op de site van de Nederlandse 
Woonbond en doe mee als er verdere 
actie wordt gevraagd.” 

Aan het eind van de avond drong de 
voorzitter van SP Nuenen er op aan 
dat Helpt Elkander al haar huurders 
informeert over de acties van de Ne-
derlandse Woonbond en de huurders 
verzoekt de online-petitie te onderte-
kenen.

Een uitgebreider verslag is te lezen 
op: www.nuenen.sp.nl/nieuws 

Apotheek 
Nuenen aan 

de Parkstraat 
gesloten tijdens 

carnaval
Apotheek Nuenen, Parkstraat 

36 is op maandag 11 en dinsdag 
12 februari dicht  met carnaval.  

De vestiging aan Berg 22a 
is normaal geopend. 
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Zaalvoetbal

Wielersport

 

P r o g r a m m a

Paardensport

Debutanten Z&PV Nuenen 
pakken medailles
Dat het zwemmen in Nuenen nog steeds in de lift zit,  bleek afgelopen week-
end weer tijdens de 3e ronde van de Speedo/Swickkick wedstrijden. In de 
groep van 22 deelnemers namens Z&PV Nuenen waren er maar liefst 6 
debutanten. 
Deze jongens en meiden, in de leeftijd 
van 8 tot 13 jaar, waren na hun trainin-
gen van afgelopen maanden klaar voor 
hun eerste wedstrijd en dat bleek di-
rect uit de 8 medailles die zij mee naar 
huis namen. Flore Meulendijks be-
haalde bij haar eerste wedstrijd maar 
liefst 2 medailles. Op de 100m wissel-
slag was er goud voor haar in 1.51.35 

en op de 50m vrijeslag pakte ze zilver 
in 47.83.
Heb je ook zin om te komen zwem-
men? Kom vrijblijvend een keer kijken 
of meedoen in de Drietip op dinsdag-
avond van 18.00-19.00uur. Meer in-
formatie is te vinden op zpvnuenen.nl 
of mail naar wedstrijdzwemmen@zp-
vnuenen.nl

De jongste groep wedstrijdzwemmers van  Z&PV Nuenen.

VOETBAL 

RKSV NuENEN
Zondag 3 februari 
Blauw Geel ´38 -Nuenen 1 ............ 14.30
Dongen 2-Nuenen 2 ....................... 11.30
RKDSV 2-Nuenen 3 ....................... 11.30
Nuenen 4-Eindhoven AV 2 ........... 12.00
Nuenen 5-Oirschot V. 4 ................. 12.00
Nuenen 6-Oirschot V. 5 ................. 12.00
Nieuw Woensel 8-Nuenen 7 ......... 12.00
WODAN 13-Nuenen 8 .................. 10.00
WODAN 14-Nuenen 9 .................. 11.00
SBC 10-Nuenen 10 ......................... 12.00
Nuenen 11-SBC 12 ......................... 15.00
Nuenen VR1-Hurwenen VR1 ....... 14.00
Nuenen VR2-GSBW VR1 ............. 10.00

EMK
Zondag 3 februari 
EMK 1 - LSV 1 ................................. 14.30
EMK 2 - Nederwetten 2 ................. 11.30 
LSV 3 - EMK 3 ................................. 11.30
EMK 4 - DBS 5 ................................. 11.30
RPC 7 - EMK 5 ................................ 10.00

RKVV NEdERwETTEN
Zondag 3 februari
SVSOS 1 - Nederwetten 1 ............. 14.30
EMK 2 - Nederwetten 2 ................. 11.30
Nederwetten 3 - Eindhoven AV 3 10.00
Nederwetten 4 - SBC 9 .................. 11.00
Nederw. Da1 - Hoogeloon Da1 .... 13.00
Nederw. Da2 - De Weebosch Da1 12.00

RKGSV 
Zaterdag 2 februari
Vet Braakhuizen A - Vet RKGSV . 15.00
Zondag 3 februari
RKGSV 1 - LEW 1 ........................... 14.30
RKGSV 2 - Braakhuizen 3 ............. 11.00
Geldrop 6 - RKGSV 3 ..................... 12.30
Acht 6 - RKGSV 4 ........................... 10.00
RKGSV 5 - Nieuw Woensel 9 ....... 11.30

KORfBAL NKV
Zondag 3 februari
NKV 1- Keizer Karel ....................... 18.00

Kampioenen op    
Jumping Indoor Nuenen
afgelopen weekend was de laatste selectiewedstrijd voor afvaardiging naar 
de Brabantse Kampioenschappen Springen in handen van Ponyclub Prins 
Willem alexander. Tijdens Jumping Indoor Nuenen in ruitersportcentrum 
meulendijks werden de kringkampioenen gehuldigd. maar liefst 3 rubrie-
ken kwamen op naam van leden van de Nuenense ponyclub.
Max v.d. Rijt werd kampioen in de 
klasse D-Z met zijn pony Mistery en 
Kirsten Kreemers werd met Sandy 
kampioen in de klasse AB-L en met 
haar pony Black Jack in de klasse C-L. 
De Brabantse Kampioenschappen 
worden verreden in Roosendaal op 23 
& 24 februari a.s. 
Overige afgevaardigden voor deze 
kampioenschappen zijn Esmay van 
Griensven (klasse D-ZZ) en Teddy v.d. 
Rijt (klasse D-ZZ). 

Al eerder waren de Kringkampioenen 
Dressuur bekend. Laura van Gennip 
met haar pony Onyx behaalde de titel 
in de klasse D-L1. Haar zus Judith van 
Gennip zette de klasse D-Z1 op haar 

naam met Special Indy. Samen met 
Iris Liefbroer (Blitz, klasse D-Z2) gaan 
zij strijden om de Brabantse titels op 2 
& 3 februari a.s. in Schijndel.

Prijswinnaars  Jumping Indoor 
Nuenen 2013:
Impuls rubriek: 1e Mandy Roijakkers 
(Lona), 4e Demi Haerkens (Golden 
Dancer),  7e Dennis Roijakkers (Gol-
den Dancer), 8e Julia Raaijmakers 
(Roy), 9e Janice Kortbeek (Diezel)
Klasse AB-L: 1e Kirsten Kreemers 
(Sandy); Klasse C-L: 1e Kirsten 
Kreemers (Black Jack); Klasse D-M: 1e 
Max v.d. Rijt (Zebrano), 8e Iris Lief-
broer (Urya); Klasse DZ: 1e Max v.d. 
Rijt (Mistery)

  

Veldtoertocht Dak van Brabant  
Zondag 17 februari kunnen mountainbikers meedoen aan de veldtoertocht 
Dak van Brabant met vertrek vanuit Nuenen. Deze veldtoertocht is een 
tocht voor aTB-ers die tussen 8.30 en 10.00 uur op hun fiets stappen bij de 
NKV-kantine op sportpark Wettenseind in Nuenen. Er zijn prachtige routes 
uitgepijld over 30, 40 en 50 kilometer. Desgewenst kunnen de deelnemers 
ook het Dak van Brabant beklimmen dat met 60 meter het hoogste punt is 
in de provincie Noord-Brabant. Voor de liefhebbers: een weekje na carnaval 
weer op de fiets, goed om alvast te noteren in de agenda. 

Mountainbikers in actie op het Dak 
van Brabant in Nuenen 

(foto: Cees van Keulen).

De routes lopen over bospaden en 
langs weilanden, via half verharde 
landweggetjes en dreven. Het Dak van 
Brabant is te vinden op het Landgoed 
Gulbergen, gelegen tussen Nuenen en 
Geldrop-Mierlo. In het parcours via 
het Dak van Brabant zitten spectacu-
laire klimmetjes en steile afdalingen.
De organisatie is bij de ervaren Toer-
club Nuenen in prima handen. Veel 
deelnemers weten dit sportevenement 
te waarderen, vooral dankzij de gezel-
lige sfeer en de uitstekend uitgepijlde 
routes. De veldtoertocht is georgani-
seerd onder de vlag van de Nederland-
se Toer Fiets Unie (NTFU). Halfweg 
koers krijgen de deelnemers soep, thee 
en koek aangeboden. Bij de finish is 
een afspuitplaats voor fietsen en kun-
nen deelnemers desgewenst douchen. 

Inschrijven
Er wordt zondag 17 februari gestart 

vanaf het inschrijfpunt op sportpark 
Wettenseind tussen 8.30 en 10.00 uur. 
Inschrijven kost € 3,- voor deelnemers 
met NTFU- of KNWU-pasje en voor 
niet-leden € 1,- extra, inclusief verzor-
ging op de pauzeplaats. Voor meer in-
formatie over het Dak van Brabant: 
www.tcnuenen.nl. 

Vaandelteam 
Badminton Club 
Lieshout eindigt  
op tweede plaats
Ook voor het vaandelteam van Bad-
minton Club Lieshout zit de districts-
competitie 2012/2013 er al weer op. 
Met stevige én verdiende overwinnin-
gen op de mixteams van Oirschot en 
Geldrop, Geldrop werd met 1-7 aan de 
kant gezet, heeft BCL-1 zich genesteld 
op de tweede plaats van de vierde af-
deling van de 3de klasse.  Een grootse 
prestatie voor het team dat twee jaar 
achter elkaar gepromoveerd is.

Wijziging 
startplaats Wandel 
Sport Vereniging 
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportvereniging WSV is in de 
maand februari de ingang van het 
EmK terrein aan het Wettenseind.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie.

Voor nadere info www.wsvnuenen.
dse.nl. Ook kunt u mailen naar het se-
cretariaat, joke_wsv@hotmail.com.

Bekerwinst voor      
Van Egdom Security BV 
afgelopen zaterdag stond in de Hongerman de finale voor de Nuenense beker 
tussen van Egdom Security en gipsy Boys op het programma.
Eerder dit seizoen won het team van Van Egdom de eerste ontmoeting met 4-2.
 
Gipsy Boys ging flitsend van start en 
doelman Cuppen kon een schot van 
collega doelman Berger nog keren, 
maar was daarna  kansloos nadat de-
zelfde Berger strak in de bovenhoek 
schoot.. De eerste kans voor Van Eg-
dom was een schot op de paal van Ya-
hou. Een minuut later maakte spits 
Brouwers na het opjagen van de kee-
per wel de 1-1. Meteen na de aftrap 
scoorde Tonny van de Kerkhof uit de 
kluts de 2-1 voor de Gipsy Boys. Een 
minuut later stopte doelman Cuppen 
een penalty, na een handsbal van 
Brouwers. Na 12 minuten maakte Re-
né Brouwers zijn tweede goal voor 
Van Egdom. 2-2. Binnen  een tijdbe-
stek van drie minuten zorgden eerst 
Samuel Rosenberg voor de 3-2 en 
daarna wederom Tonny van de Kerk-
hof voor de 4-2 ruststand voor de Gip-
sy Boys.
 
In de tweede helft werd na een aantal 
tactische ingrepen Van Egdom als-
maar sterker.
Na een paar goede kansen was het uit-
eindelijk spits Brouwers die zijn derde 
goal maakte en de aansluittreffer voor 
Van Egdom maakte. 4-3, met nog 10 

minuten te spelen.
Doelman Cuppen blonk uit voor Van 
Egdom en hield met diverse goede 
reddingen zijn ploeg in de race. Vier 
minuten voor tijd was het Frederic 
Evens die na een mooie actie de 4-4 
binnenschoot.  
Met nog 60 seconden te spelen kon 
Van de Kerkhof van Gipsy zijn voet 
net niet goed genoeg tegen de bal zet-
ten om zijn ploeg op voorsprong te 
schieten.
Tien seconden later lukte dat wel bij 
Van Egdom. Frederic Evens maakte na 
een mooie actie zijn tweede goal en de 
vijfde voor Van Egdom.
Zo kort voor het eindsignaal was dit 
de beslissing in de wedstrijd.
De goedgevulde Hongerman heeft 
een mooie wedstrijd gezien met een 
sterk Gipsy Boys in de eerste helft, 
en een sterker Van Egdom in de twee-
de helft. Heintze/Impact FC won de 
strijd om de derde plek door te win-
nen van Mei Wah Veldhoven.
Interesse om volgend jaar als team 
deel te nemen aan de Nuenense zaal-
voetbalcompetitie? 
Informeer dan vrijblijvend bij Henk 
Foederer via henk@newvision.nl

Zwemmen
Kienen met de KVL 
in Lieshout
Op 1 februari organiseert Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout kienen 
in het Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout. De avond begint om 20.00 
uur en de zaal is vanaf 19.00 open. Ie-
dereen is van harte welkom.

Winterwandeling 
met IVN Nuenen
De traditionele winterwandeling gaat op zondag 3 februari over de Papen-
voortse Heide. Een unieke manier om de natuur te ervaren in de winterse 
stilte. In dit seizoen is goed te zien hoe bomen zich voorbereiden op de lente. 
De Papenvoortse Heide is een gevari-
eerd natuurgebied. Begin 1900 be-
plant met bomen voor de houtpro-
ductie en het vastleggen van stuifzand. 
Dit gebied is uitstekend geschikt voor 
een winterse wandeling langs mooie 
vennen en vele soorten naaldbomen. 
De laatste jaren is er flink gerooid in 
de bossen. Veel mensen vinden het er 

nu rommelig. De IVN gidsen zullen 
hier verder uit leg over geven. De leng-
te van de wandeling bedraagt onge-
veer 3 kilometer.
Goede waterdichte schoenen worden 
sterk  aanbevolen. Vertrek: 14.00 uur 
te voet vanaf de volkstuinen aan de Pa-
penvoortsedijk in Nuenen. Info: tel. 
040-2906123 of 040-2833460.



Vestiging Deltaweg
•  Kleinschalige MAVO
• Theoretische en Gemengde Leerweg
• Examen in acht vakken met lo2, ma2, muziek, tekenen 
 en sport als mogelijk examenvak
• Mogelijkheden tot doorstroom naar havo voor alle leerlingen.
•  Goede aansluiting op havo en mbo
•  Drempelloze doorstroming; d.w.z. niemand blijft zitten
• Één mentor voor de gehele schoolloopbaan
• Sportklas
•  LWOO voor leerlingen met achterstand

Deltaweg 205, 5709 AB Helmond
mavo/vmbo-t/g met lwoo                                        

Vestiging Molenstraat
• Tweetalig VWO en tweetalig HAVO: als enige 
 school in de regio Helmond met de mogelijkheid 
 tot het behalen van “the International Baccalaureate”. 
• Bèta Excellent school
• Veel aandacht voor kunst en cultuur
• Kent de volgende brugklassen:
 - Tweetalig VWO   
    - VWO
    - Tweetalig HAVO
    - HAVO/VWO voor leerlingen die de keuze tussen havo of vwo 
  een jaar willen uitstellen
    - MAVO/HAVO voor leerlingen die de keuze tussen havo of 
  mavo een jaar willen uitstellen
 - MAVO/VMBO-Theoretische leerweg
•  MAVO/VMBO-T examen in acht vakken en goede aansluiting op 
 havo 4 en mbo 

mavo/vmbo-t havo vwo tweetalig havo en vwo
                                        

Molenstraat 191, 5701 KD Helmond

Jan van Brabant       College

 

Aanmelden nieuwe leerlingen
11-12-13 maart
15.30 - 17.00 uur  19.00 - 20.30 uur

Het Jan van Brabant College 

• openbaar

• met respect voor iedereen

• vlak bij bus en trein en uitstekend bereikbaar via veilige fi etsroutes

• met de veiligheid van een kleine school

• met individuele begeleiding

Een prima school

                                                                    

O
 tot het behalen van “the International Baccalaureate”. 

OOOO
 school in de regio Helmond met de mogelijkheid 

OPEN 
DAG Jan van Brabant       College

Vestiging 

•
•
 en sport als mogelijk examenvak
•
•
•  Drempelloze doorstroming; d.w.z. niemand blijft zitten
• Één mentor voor de gehele schoolloopbaan
• Sportklas
•  LWOO voor leerlingen met achterstand

Deltaweg 205, 5709 AB Helmond
mavo/vmbo-t/g met lwoo      

Vestiging 
• Tweetalig VWO en tweetalig HAVO: als enige 
 school in de regio Helmond met de mogelijkheid 
 tot het behalen van “the International Baccalaureate”. 
• Bèta Excellent school
• Veel aandacht voor kunst en cultuur
• Kent de volgende brugklassen:

- Tweetalig VWO   
    - VWO
    - Tweetalig HAVO
    - HAVO/VWO voor leerlingen die de keuze tussen havo of vwo 
  een jaar willen uitstellen
    - MAVO/HAVO voor leerlingen die de keuze tussen havo of 
  mavo een jaar willen uitstellen

- MAVO/VMBO-Theoretische leerweg
  MAVO/VMBO-T examen in acht vakken en goede aansluiting op 

DAGDAG

de klik 
   

 met  je toekomst!

zondag 3 
februari 2013
11.00 - 15.00 uur 
  

     

www.janvanbrabant.nl
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