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Weekdiensten
spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
spoedpost
spoedpost st. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
spoeddienst ApotHeken:
Centrale dienstapotheek eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 
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Prins LKW 
kartrekker 
bij de Stemkes 
Gerwen

Een 
zelfgemaakte 
houten
kerstboom

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

KeurKnaller 
Kalfsgehaktballen
4 voor 5,00 euro

alles voor de smakelijkste feestdagen!

H

Historie 
Nuenen-West 
vastgelegd

kleurmijninterieur.nl

Gewijzigde aanlevertijden voor de feestdagen
In de kerstweek (week 52) zal Rond de Linde op vrijdag 27 december 
verschijnen. Advertenties en redactionele artikelen hiervoor dienen 
op maandag 23 december om 12.00 uur binnen te zijn.

In de Nieuwjaarsweek (week 1) zal Rond de Linde op vrijdag 3 janu-
ari verschijnen. Advertenties en redactionele artikelen hiervoor die-
nen op maandag 30 december om 12.00 uur binnen te zijn.

Uitgevers, redactie, bezorgers en verder alle medewerkers 
van Rond de Linde wensen u fijne feestdagen, 

een gezellige jaarwisseling en een voorspoedig 2014.

BESTEL NU VOOR DE 
FEESTDAGEN

DE KOFFIEDRINKERS

Berg 38 Nuenen
Tel. (040) 7850831
www.dekoffiedrinkers.nl

Het heerlijke gebak van 
meester patissier Robert 
van Beckhoven!

adv_50x50_gebakje.indd   1 19-11-2013   11:28:01

Winkelhart van nuenen

Extra koopavond 
Winkelhart van Nuenen
Op maandag 23 december zullen 

de winkels van het Winkelhart 
van Nuenen de gehele dag 

geopend zijn met tevens een extra 
koopavond tot 21.00 uur.

Huisartsen A.M. gieles, 
C. ringeling-Bouma en 

s. van dongen 
zijn AFWeZig van

30 december t/m 5 januari
Waarneming hoort u via tel.nr. praktijk.

AFWeZig van
30 december t/m 5 januari

Huisarts J.J.A. rutten
Waarneming hoort u via tel.nr. praktijk.

Zomaar een cadeautje
Door Mariët Jonkhout

ilde slaat haar omslagdoek wat vaster om zich heen als ze naar 
buiten stapt. Het is donker en het is zo ontzettend koud. Ze moet 
er wel uit want de verwarming doet het niet en er moet hout 
gehaald worden om het vuur op te stoken. Ze had gehoopt dat 

Klaas de verwarming ondertussen gemaakt zou hebben, maar er ontbreken 
een aantal onderdelen en de winkel is inmiddels gesloten. 
Waarom hebben ze er ook voor geko-
zen om zo ver van de bewoonde wereld 
te gaan wonen na hun pensionering, ze 
hadden beter in de stad kunnen blijven. 
Het vriest dat het kraakt en het is flink 
aan het sneeuwen. Hilde’s handen 
voelen als ijsklompjes als ze de krui-
wagen met hout probeert te rijden 
over het bevroren pad. Plotseling ziet 
ze lampen van een auto. Dat is vreemd 
denkt ze, wie zou dat nu kunnen zijn, 
er komt hier eigenlijk nooit iemand en 
dan zeker niet in de avonduren. De 
auto stopt en er stapt een man uit. 
“Goedenavond mevrouw, kunt u mij 
vertellen hoe ik in de stad kan komen? 
Mijn vrouw en ik zijn hier vlakbij op 
vakantie en ze is niet lekker geworden, 
ze is acht maanden zwanger en ik wil 
graag dat er even een dokter naar haar 
kijkt: “U bent wel erg afgedwaald dan 
meneer, de stad is hier echt een heel 
eind vandaan. Het is lastig uit te leg-
gen hoe u er moet komen, zeker met 
deze sneeuw en in het donker. Als u 
wilt, kunt u wel binnenkomen, ik ben 
zelf een gepensioneerde huisarts en ik 
wil best even naar uw vrouw kijken. 
Misschien kunt u dan ondertussen het 
vuur in de haard opstoken, onze ver-
warming is uitgevallen”. Het gezicht 
van de man betrekt en Hilde ziet dat 
hij nadenkt of hij op haar voorstel zal 
ingaan. Hij loopt om de auto heen en 
overlegt via het raampje even met zijn 
vrouw. Aan haar stem hoort Hilde dat 
ze zich echt helemaal niet goed voelt. 
De man zegt dat hij weinig keus heeft 
en helpt zijn vrouw uitstappen. Het 
ziet er niet zo goed uit. “Ik ben Jos en 
dit is mijn vrouw Marie” zegt hij. “Ze 
is al een paar dagen niet lekker, maar 
ik dacht dat het tijdens onze vakantie 
wel beter zou gaan”. Marie kreunt een 
beetje en bij Hilde gaan de alarmbel-
len rinkelen. Marie is niet ziek, Marie 

is aan het bevallen. “Ik denk dat uw 
baby gaat komen”, zegt ze tegen Marie 
en direct ziet ze de paniek in haar 
ogen. “Kom gauw binnen, dan gaan we 
die klus klaren”. Aan Jos geeft ze de op-
dracht extra hout op het vuur te leg-
gen en om een flinke emmer met 
water te koken. Ze roept naar Klaas 
dat hij snel moet komen en dat hij de-
kens en handdoeken mee naar bene-
den moet nemen. Ze hoort Klaas 

Opbrengst verkoop glühwein naar het goede doel

Kunstzinnige kerstmiddag bij 
Ons Dorp en Art Dumay
Café Ons Dorp en Kunsthandel Art Dumay organiseren samen een kerst-
borrel. Iedereen is welkom op zondag 22 december vanaf 14.00 uur tot 
17.00 uur. Bij de boom die voor de panden van Ons Dorp en Art Dumay 
staat, wordt op deze zondag live muziek gespeeld door de Ierse Sessie en 
onder het genot van warme glühwein wordt Kerst 2013 ingeluid. 
Win een kerstpakket: wat is jouw 
kerstgedachte of Kerstwens dit jaar?
Iedereen kan zich creatief uitleven op 
de kerstbaltekening die Ons Dorp en 
Art Dumay hebben gemaakt. Deze 
kerstbal kan ingekleurd worden en/of 
voorzien worden van jouw kerstwens. 
Hang deze kerstbal op zondagmiddag 
22 december vanaf 14.00 uur in de 
boom. Uit alle opgehangen kerstballen 
wordt de meest ludieke of creatieve 
gekozen en deze winnaar wint een 
leuk kerstpakket van de twee buren 
aan het Park. De tekeningen zijn af te 
halen bij Ons Dorp en Art Dumay.

Goede doel
De glühwein die wordt geschonken 
wordt gesponsord door de twee be-
drijven en de opbrengst hiervan wordt 
geschonken aan de Nuenense VIPS 
(Vrouwen in prima Staat). Deze drie 
dames, Joke, Astrid en Marja, gaan een 
bijzondere uitdaging aan. Zij gaan 
deelnemen aan de Kenya Classic. In 
oktober 2014 fietsen zij 50 tot 80 kilo-
meter per dag voor Amref Flying  Doc-
tors in Kenia. Tijdens hun fietstochten 
bezoeken zij projecten die door Amref 
zijn opgezet om zelf te zien wat er met 
het sponsorgeld gedaan wordt.

Het Levend 
kerstverhaal,  
een unieke 
kerstbelevenis
Voor het achtste jaar op rij kunt u 
op zaterdag 21 december in de 
dorpsboerderij ‘Weverkeshof’ het 
Levend kerstverhaal meemaken.

Bij het invallen van het duister (17.00 
uur) gaat de poort van Bethlehem 
open. Nadat u, net als Jozef en Maria, 
zich hebt laten inschrijven bij de amb-
tenaar en na het betalen van de tol van 
€ 1,- wordt u door een gids rondgeleid 
over het terrein van de dorpsboerderij. 
Alles is verlicht met fakkels, lantaarns 
en vuurkorven. Onderweg komt u te-
gen: Romeinse soldaten, een profeet, 
koning Herodes, de drie koningen, de 
herders, de engelen en natuurlijk het 
Kind in de stal. Op het terrein zijn ko-
ren en muzikanten en in de Herberg 
wordt in een gezellige, warme ruimte 
glühwein geschonken. De organisatie 
heeft dit jaar nog nieuwe elementen 
toegevoegd, die spectaculair kunnen 
worden genoemd.
Gewijzigde openingstijden 
Het Levend Kerstverhaal wordt geor-
ganiseerd door de gezamenlijke ker-
ken in Nuenen. Tussen 17.00 en 20.00 
uur kunt u aan de rondleiding begin-
nen. In groepjes wordt U begeleid 
door ervaren gidsen op weg naar het 
kindje Jezus.
Dinsdag 24 december van 10.00 uur 
tot 12.30 uur;
Woensdag 25 december 1e Kerstdag 
van 13.30 uur tot 16.30 uur;
Donderdag 26 december 2e Kerstdag 
van 13.30 uur  tot 16.30 uur;
Dinsdag 31 december van 10.00 uur 
tot 12.30 uur;
Woensdag 01 januari 2014 van 13.30 
uur tot 16.30 uur.
Dorpsboerderij Weverkeshof wenst u 
fijne feestdagen en een gelukkig en ge-
zond 2014. www.weverkeshof.nl.

mopperen, maar eenmaal beneden 
ziet hij direct de ernst van de situatie, 
ook hij is arts geweest. Hun beider 
bloed gaat sneller stromen en als ze 
Marie opnieuw horen kreunen, ko-
men alle oude gevoelens van hun vak 
weer terug.
Marie kan ondertussen niet goed 
meer staan en de weeën volgen elkaar 
in snel tempo op. Jos heeft het vuur 
flink opgestookt en iedereen is gefo-
cust op datgene wat er nu staat te ge-
beuren. Hilde ziet dat Marie inmiddels 
persweeën heeft en dat het niet lang 
meer gaat duren. Nog twee keer per-
sen en ineens is hij daar de baby van 
Jos en Marie. Hilde kijkt op de klok, 
het is precies 12 uur en 25 december. 
Buiten sneeuwt het nog steeds en er 
stroomt een gevoel van volkomen ge-
luk door de kamer. Er is ons zomaar 
een prachtig cadeau gegeven. Er is een 
kerstkindje geboren.

Proef en beleef 
tijdens onze kerstshow   
26, 27 en 28 december

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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•	 Zet	de	boom	niet	te	dicht	bij	gordijnen	of	andere	makkelijk	brand-
bare spullen. Probeer anderhalve keer de hoogte van de boom vrij 
te houden rondom de boom.

•	 Gebruik	geen	echte	kaarsjes	in	de	boom.	Doet	u	dat	wel	dan	kan	
uw boom in een brandende fakkel veranderen bij een kleine wind-
vlaag.

•	 Controleer,	vóór	u	de	elektrische	kerstboomverlichting	in	de	boom	
hangt,	de	bedrading	op	beschadigingen	en	laat	de	lampjes	eerst	
enige tijd branden.

•	 Gebruik	een	onbeschadigde	verlengsnoer	die	niet	te	lang	is.
•	 Zorg	ervoor	dat	niemand	over	het	verlengsnoer	kan	struikelen.
•	 Haal	de	stekker	van	de	verlichting	uit	het	stopcontact	als	u	het	

huis verlaat of gaat slapen.
Kaarsen
•	 Zet	kaarsen	in	een	stevige	houder	op	een	vlakke	ondergrond.
•	 Gebruik	geen	kandelaar	gemaakt	van	brandbaar	materiaal,	zoals	

plastic,	hout	etc.
•	 Zorg	ervoor	dat	de	omgeving	van	de	kaarsen	brandvrij	is.
•	 Zet	kaarsen	minimaal	50	cm	van	gordijnen.
•	 Gebruik	geen	brandbare	decoratie-ringen.
•	 Steek	geen	kaarsen	aan	die	in	een	kerststukje	staan.
•	 Laat	kinderen	nooit	alleen	met	brandende	kaarsen;	ook	niet	voor	

een paar minuten!
Uitgaan
Als	u	uitgaat,	zeker	tijdens	de	kerst	en	met	oud	en	nieuw,	neem	dan	
uw veiligheid in eigen handen. Een paar punten die u daarbij kunnen 
helpen:
•	 Bekijk	in	iedere	gelegenheid	die	u	binnengaat	waar	de	nooduitgan-

gen	zijn	en	kijk	of	er	geen	obstakels	(tafels,	kapstokken,	e.d.)	voor	
staan.

•	 Als	u	ziet	dat	iets	niet	in	orde	is,	kunt	u	daar	de	ondernemer	gerust	
op	aanspreken,	het	gaat	tenslotte	om	uw	eigen	veiligheid.

•	 Schat	in	of	u	in	geval	van	een	calamiteit	het	pand	nog	veilig	kunt	
verlaten.

•	 Houd	sigaretten	en	open	vuur	weg	bij	kleding	en	andere	brand-
bare materialen.

De brandweer wenst u hele prettige en veilige feestdagen toe!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de brandweer of 
kijk op www.brandweer.nl.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Burgemeester	en	wethouders	hebben	omgevingsvergunning	verleend	
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 11	december	2013,	Alvershool	7,	5674	RN	–	oprichten	van	een	

paardenstal	(BOUWEN).
De vergunning ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fend besluit kunnen belanghebbenden binnen zes 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.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	afspraak	voor	
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer	(040)	2631	631.

Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlo-
pige voorziening te treffen.

Aangevraagde vergunningsvrije omgevingsvergunning
Burgemeester	en	wethouders	maken	bekend	dat	de	volgende	aanvraag	
voor een omgevingsvergunning vergunningsvrij is:
•	 11	december	2013,	Buizerdlaan	10,	5672	VS	–	bouwen	aanbouw	

achter	woonhuis	(BOUWEN).

PUBLICATIE
Publicatie uitvoeringsbeleid Sociale Zaken in de Dienst Dommelvallei 
per 1 januari 2014

De	gemeente	Nuenen	c.a.	en	Son	en	Breugel	hebben	in	verband	met	
de	vorming	van	één	cluster	Sociale	Zaken	per	1	 januari	2014	 in	de	
Dienst	Dommelvallei	gezamenlijk	het	uitvoeringsbeleid	opgesteld.	Het	
uitvoeringsbeleid	Sociale	Zaken	is	opgenomen	in	het	(digitale)	hand-
boek	van	Stimulansz.	Het	uitvoeringsbeleid	omvat	ongeveer	een	50-tal	
beleidsregels	voor	o.a.	de	bijzondere	bijstand.	Op	grond	van	jurispru-
dentie	 (rechtelijke	 uitspraken),	 gewijzigde	 wet-	 en	 regelgeving	 en	
nieuwe inzichten kunnen deze beleidsregels wijzigen.
Namens	het	college	(mandatering)	heeft	het	afdelingshoofd	Sociale	
Zaken	op	12	december	2013	het	uitvoeringsbeleid	vastgesteld.
Het	uitvoeringsbeleid	ligt	ter	inzage	bij	de	centrale	balie	in	het	gemeen-
tehuis	 te	 Nuenen.	 Deze	balie	 is	 geopend	 van	 maandag	 tot	 en	 met	
vrijdag	van	8.30	uur	tot	12.30	uur.	Op	de	site	www.nuenen.nl kunt u 
ook het beleid inzien.

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Tijdens	de	kerstperiode	zijn	er	wijzigingen	in	de	openingstijden	en	de	
bereikbaarheid van het gemeentehuis: 
Dinsdag 24 en 31 december 2013:	Het	gemeentehuis	is	alleen	in	de	
ochtend geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Daarna is het gemeentehuis 
gesloten en ook niet telefonisch bereikbaar.
Woensdag 25 december, donderdag 26 december, vrijdag 27 decem-
ber 2013 en woensdag 1 januari 2014:	Het	gemeentehuis	is	de	gehele	
dag gesloten voor publiek en niet telefonisch bereikbaar. 

AFVALINZAMELING    
ROND DE FEESTDAGEN
Kijkt	u	in	uw	persoonlijke	afvalkalender	op	welke	(afwijkende)	dagen	
de	afvalinzamelaar	bij	u	in	de	straat	komt.	We	hebben	diverse	inhaal-
dagen.	Let	op,	dit	kan	ook	al	voor	de	kerstdagen	zijn!	Dit	geldt	voor	
GFT	–	rest	–	papier	en	plastic	inzameling.	De	inzamelaar	kan	een	an-
dere route rijden dan normaal en eerder bij u in de straat zijn dan u 
gewend	bent,	zet	daarom	het	afval	om	07.30	uur	aan	de	straat.	Log	
in	op	de	site	van	de	gemeente	Nuenen	en	kijk	met	uw	postcode	en	
huisnummer	op	uw	afvalkalender.	Heeft	u	geen	computer,	bel	dan	
met	de	gemeente,	onze	medewerkers	kunnen	het	gelijk	voor	u	opzoe-
ken. 040 2631631. 
De afvalkalender van 2014 is ook al digitaal beschikbaar. 

Milieustraat Nuenen
Uiteraard	is	de	milieustraat	op	1e	kerstdag	en	nieuwjaarsdag	gesloten.	
Op	dinsdag	24	en	31	december	is	de	milieustraat	open	van	13.00	uur	
tot	15.00	uur.

Veiligheid staat voorop, maar ruim je vuurwerkafval wel op!
Oud	&	nieuw,	meestal	een	groot	feest	met	champagne,	oliebollen	en	
natuurlijk	vuurwerk.	Op	2	januari	zijn	er	een	drietal	vuurwerkinzamel-
punten	ingericht.	Hier	kunt	u	uw	vuurwerkafval	gratis	en	veilig	inleve-
ren.	Het	opruimen	van	vuurwerkafval	zorgt	niet	alleen	voor	een	op-
geruimde	straat,	u	maakt	ook	nog	eens	kans	op	een	mooie	prijs.	Van	
2 januari tot 8 januari kan het vuurwerkafval ook gratis bij de mili-
eustraat worden ingeleverd.  

Hoe?
Bij	de	Boerenbond,	de	Concurrent	in	Nuenen	en	Dumpshop	Feenstra	
vuurwerk	aan	de	Wolvendijk	wordt	bij	de	aankoop	van	vuurwerk	een	
plastic zak meegegeven waar het vuurwerkafval in gedaan kan worden. 
De zak moet worden afgesloten en kunt u inleveren op 2 januari bij 
een drietal inzamelpunten: 
•	 Op	het	V.	van	Goghplein	in	het	centrum	van	Nuenen	van	12.00	

uur tot 16.30 uur.
•	 Op	het	Heuvelplein	in	Gerwen	van	13.00	uur	tot	14.00	uur.
•	 In	de	Hoekstraat	in	Nederwetten	(bij	De	Kruik)	van	14.15	uur	tot	

15.00	uur.	
•	 Op	de	Milieustraat	aan	de	Huufkes	48	tot	50		van	2	januari	t/m	

8	januari	(di.	wo	en	vr.	13.00-17.00	uur	&	za.	10.00-17.00	uur)	
Bij	al	deze	inzamelpunten	kan	de	speciale	zak	met	vuurwerkafval	wor-
den	ingeleverd.	Bij	inlevering	ontvangt	u	op	elke	locatie	een	bon	waar-
mee u mooie prijzen kunt winnen. De prijs blijft nog even een verras-
sing! De winnaar wordt op 16 januari bekend gemaakt. 

Samen doen we meer
In	het	kader	van	de	gemeentelijke	campagne	‘Samen	doen	we	meer’	
willen we samen met de inwoners werken aan de kwaliteit van de leef-
omgeving.	De	gemeente	Nuenen	kan	niet	alles	alleen,	daarom	vragen	
wij u om samen met ons het vuurwerkafval op te ruimen. Veeg samen 
met buurtgenoten even uw afval bij elkaar en breng het naar één van 
de	inzamelpunten.	Opgeruimd	staat	netjes!

Veiligheid
In	het	kader	van	veiligheid	is	het	van	belang	om	direct	na	oud	&	nieuw	
uw	vuurwerkafval	op	te	ruimen.	Op	nieuwjaarsdag	gaan	veel	kinderen	
in de straten op zoek naar niet afgestoken vuurwerk. Dit vuurwerk is 
gevaarlijk.	Weet	u	dat	bijna	veertig	procent	van	de	vuurwerkslachtof-
fers op nieuwjaarsdag valt? De meeste ongelukken gebeuren met 
zwerfvuurwerk,	de	zogenaamde	weigeraars.	U	kunt	het	beste	meteen	

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD
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na	middernacht	of	op	1	januari	vroeg	uw	stoep	schoon	vegen.	Het	
afval doet u in de vuurwerkafvalzak om het op 2 januari in te leveren 
bij	één	van	bovenstaande	inzamelpunten.	Of	van	2	januari	tot	en	met	
8	januari	bij	de	milieustraat.	Het	afsteken	van	vuurwerk	is	alleen	toe-
gestaan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. 

Containers en afvalbakken afgesloten
Rond	de	 jaarwisseling	worden	 de	papier,	 kleding	 en	ondergrondse	
containers afgesloten.
De	containers	zijn	van	30	december	t/m	2	januari	2013	gesloten.	U	
wordt	dringend	verzocht	geen	papier,	kleding	en	huishoudelijk	afval	
bij	de	containers	te	plaatsen.	Verder	worden	veel	openbare	(gele)	af-
valbakken dicht gemaakt of weggehaald. Deze maatregelen moeten 
we nemen voor het vuurwerk vandalisme. 

Geef zwarte ratten geen kans
In	de	winter	hebben	veel	vogels	het	nogal	moeilijk.	Mogelijk	hangt	u	
vetbollen	en	pinda’s	in	uw	tuin.	Maar	let	u	op	dat	het	voedsel	geen	
voedselbron	wordt	voor	de	zwarte	rat.	Als	u	vogels	voert,	ruim	dan	
het	overgebleven	voedsel	vóór	de	avond	op.	Strooi	in	ieder	geval	geen	
voedsel	in	het	openbare	gebied.	Het	voedsel	blijft	dan	namelijk	liggen,	
met het gevolg dat er ratten op af kunnen komen.

Afval aanbieden tijdens vorst
Tijdens	de	vorstperiode	kan	het	voorkomen	dat	het	afval	in	uw	con-
tainer vastvriest. Als u uw container bij vorst aanbiedt loopt u de kans 
dat	er	niets	of	nauwelijks	iets	uitvalt,	terwijl	uw	container	wel	geregis-
treerd	wordt	en	u	hier	dus	het	volledige	tarief	voor	betaalt.	U	bent	zelf	
verantwoordelijk voor dat de container volledig wordt leeggemaakt. 
Indien	dit	niet	het	geval	is	wordt	er	niet	nagereden	door	onze	afvalin-
zamelaar.	Om	ook	bij	vorst	uw	container	te	kunnen	legen,	willen	wij	
u graag de volgende adviezen geven:
•	 Leg	een	paar	proppen	krantenpapier	op	de	bodem	van	de	container.
•	 Gebruik	geen	papieren	vuilniszakken.
•	 Zet	de	container	één	nacht	voor	de	ophaaldag	binnen	om	te	ont-

dooien.
•	 Plaats	tussen	de	deksel	en	de	container	een	stokje.	Dit	voorkomt	

dichtvriezen.
•	 Is	de	mogelijkheid	om	de	container	ontdooid	aan	te	bieden	niet	

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

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

los met schop of stok.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Stoken en het afsteken van vuurwerk
Wij	 hebben	 een	 jaarprogramma	 opgesteld	 waarin	 op	 thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	de	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	52	van	2013	en	week	1	van	2014	
extra	toe	op	het	thema	stoken	en	het	afsteken	van	vuurwerk.	Op	de	
naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Stoken
Bij	het	verbranden	van	afvalstoffen	in	de	open	lucht	kunnen	de	open-
bare orde en veiligheidsaspecten van belang zijn. Daarnaast kan sto-
ken veel schade aan het milieu veroorzaken. Daarom is het verboden 
om	in	de	openlucht	afvalstoffen	te	verbranden	of	vuur	te	stoken.	Het	
college kan natuurlijk van dit verbod ontheffing verlenen. De regels 
hierover	vindt	u	in	de	Algemene	plaatselijke	verordening	en	in	de	Wet	
milieubeheer.

Vuurwerk
Vuurwerk afsteken mag u alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 
januari	2.00	uur,	mits	u	dit	niet	doet	bij	De	Akkers,	Weverkeshof,	Jo	
van	Dijkhof,	winkelcentra	(semi	overdekt),	tunnels,	bruggen,	abri’s,	
telefooncellen,	 vuilnisbakken	 en	 brievenbussen.	 Het	 afsteken	 van	
vuurwerk	is	op	deze	plaatsen	altijd	verboden.	In	een	aantal	gevallen	
kan het college hiervan ontheffing verlenen. Daarnaast is het natuur-
lijk	altijd	verboden	om	door	het	afsteken	van	vuurwerk	gevaar,	schade	
of overlast te veroorzaken. De regels hierover staan in de Algemene 
plaatselijke verordening en het Vuurwerkbesluit. 

Opsporingsambtenaren
De	BOA’s	zijn	bevoegd	om	overtredingen	van	de	genoemde	regelgeving	
over	stoken	en	het	afsteken	van	het	vuurwerk	te	verbaliseren.	Ook	zijn	
zij bevoegd vuurwerk in beslag te nemen. Voor meldingen kunt u con-
tact	opnemen	met	het	KCC	van	de	gemeente	Nuenen:	26	31	631	of	
op www.nuenen.nl.

LET OP:
Natuurlijk	mag	u	niet	zomaar	afval	achter	laten	op	straat.	Dit	geldt	
ook	voor	vuurwerkafval.	Het	kan	de	veiligheid	in	gevaar	brengen.	In	
het	kader	van	“Samen	doen	we	meer”	heeft	de	gemeente	Nuenen	een	
leuke	opruimactie	bedacht,	waarbij	u	kansen	maakt	op	prijzen!	Meer	
informatie	hierover	vindt	u	in	deze	editie	van	Rond	de	Linde,	ook	op	
de gemeentepagina. 

VEILIGE FEESTDAGEN
De kerstdagen staan weer voor de deur. Een gezellige tijd met veel 
kaarsen	en	natuurlijk	een	verlichte	kerstboom.	Om	deze	gezelligheid	
ook	veilig	te	houden,	heeft	de	brandweer	voor	u	een	aantal	belang-
rijke zaken op een rijtje gezet:
Kerstboom
•	 Zet	de	boom	stevig	in	een	pot,	zodat	hij	niet	omver	gelopen	kan	

worden.

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 www.nuenen.nl.



 

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

AAnbiedingen voor de kerstdAgen
geldig vAn vrijdAg 20 t/m dinsdAg 24 dec.  
d-spruitjes, 1/2 kilo ......................... 0,69
Pastinaak, per stuk ........................... 0,69
bospeen, per bos ................................ 0,99
groene Asperge’s, per bos  .. 2,99
rucola, per schaal  ................................ 1,49
babyleaf, per zak  ............................... 1,49
cranberries, per zak  ..................... 1,99
lychees, 1/2 kilo  ................................. 2,45
minneola’s, 6 stuks  ......................... 1,99
goudreinetten, hele kilo  ........... 0,99
gieserwildeman, 2 kilo  .......... 1,49
champignons, per bakje  ............ 0,69
Flashpompoen, per stuk  ........... 1,99  
mAAndAg geoPend vAn 08.30 - 20.00 uur.
dinsdAg geoPend vAn 07.00 - 17.00 uur.    

In ons assortiment diverse soorten Paddenstoelen, 
Exotische vruchten en Kruiden. En voor uw Gourmet of Fondue 

volop salades uit eigen keuken.

NIEUWE OPENINGSTIJDEN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

 

KERSVERS
Wij helpen u graag
een keuze maken!!!

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93

Lekkers van de Echte Bakker!!!

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Pittig Preipakketje
100 gram .................................... 1,75
Carpaccio Misto
100 gram .................................... 2,10
Caprese al Forno
100 gram .................................... 2,45
★	 Vertrouwd Vlees van onze 

eigen Boer!
★	 Ruim assortiment Wild!
★	 Vele specialiteiten als
 Black Angus en Pata Negra!
★	 Gourmet en Fondue Schalen!
Broodjes Bestellen? 

Gebruik onze App!

sPeciAl

sPeciAl

sPeciAl

Acties geldig 16 t/m 21 december

Acties geldig dO 19 t/m di 24 december

ONZE AANBIEDINGEN
BROOD VAN DE WEEK (WOUDKORN)  

€ 1,75
10 WORSTENBROODJES

€ 12,95
PASTEITJES

4+1 GRATIS 

R.B. VLOERWITBROOD 400 GRAM

€ 1,65

KERSTTAARTJE
€ 10,95

KERSTBOOMBREEKBROOD
€ 2,95

LUXE GEVLOCHTEN BROODJES
5+1 GRATIS 

WIJ WENSEN U HELE SMAKELIJKE
EN SFEERVOLLE KERSTDAGEN!

Gewijzigde aanlevertijden Rond de Linde voor de feestdagen
In week 52 (kerstweek) zal Rond de Linde op vrijdag 27 december verschijnen.
Advertenties en redactionele artikelen: Maandag 23 december voor 12 .00 uur binnen .

In week 1 (Nieuwjaarsweek) zal Rond de Linde op vrijdag 3 januari verschijnen.
Advertenties en redactionele artikelen: Maandag 30 december voor 12 .00 uur binnen .

Wij wensen u fijne feestdagen 
en alle goeds voor 2014

U bent van harte welkom op de 

op donderdag 2 januari van 19.00 tot 21.30 uur

gemeenschapshuis d’n Heuvel
Heuvel 11 te Gerwen

Gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten

Nieuwjaarsontmoeting 2014

Zondag 22 december
geopend van 12.00 tot 17.00 uur

ALLEEN OP
Zondag 22 december

20% Korting
op alle BH’s!*

OPRUIMING:
Pyjama’s, Nachthemden,
Dusters en Huispakken.

20% Korting
Björn Borg Boxershorts

Heren en Kids

(* uitgezonderd aanbiedingen)

Wij wensen u
Fijne Feestdagen &

Een Gezond 2014

LINGERIE • BORSTPROTHESES
NACHTHEMDEN • PYJAMA’S • DUSTERS 
MEY / SlOGGI / BJÖRN BORG 

Livano ondermode; Voor hem en haar.
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

Schiesser Hemdjes  100% katoen

van 14,95 voor 9,95

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Uw kerstpakket 
voor een ander. 

Bel de voedselbank.
06 - 23 84 87 55



VOORGERECHTEN
 Drieluik van Hollandse garnaaltjes, 
 paling en gerookte zalm 
 Pata negra (Spaanse ham) met galia meloen 
 en cumberlandsaus 
 Rundercarpaccio met parmezaan, tru� el 
 en frisse salade

TUSSENGERECHTEN
 Pikante grote garnalen met 
 tomaten gembersaus
 Heldere wildbouillon met bospaddestoelen 
 en knolselderij
 Kikkerbilletjes in romige kno� ooksaus

HOOFDGERECHTEN
 Gebakken runderhaas met jus van rode ui 
 Traditioneel met peperkoek bereide hazenpeper 
 Kabeljauwrug� let met sou�  e van kreeft 
 en schaaldierenjus 
 Hertenrug� let met preiselberen 
 en � jne wildsaus

NAGERECHTEN
 Chocolade brownie met karamel en noten 
 Omelette siberienne met coulis van rood fruit 
 Bavarois van bitterkoekjes met 
 kruidkoek krokantjes

EXTRA’S
 Bijpassend groente garnituur voor 
 hoofdgerechten  € 5,00
 Aardappelgratin  € 5,00 
 In rode wijn gestoofde peertjes (6 stuks)  € 5,00

STEL UW KERSTMENU ZELF SAMEN
3-Gangen keuzemenu € 26,50
4-Gangen keuzemenu € 31,50
Al uw gerechten zijn kant en klaar verpakt en 
voorzien van een bereidingssticker 

Om te bestellen vult u het formulier duidelijk
leesbaar in en bezorgt u het aan Restaurant Olio.
Uw kunt bestellen t/m 21 december.
Afhalen op 24 december tussen 15.00 en 17.00 uur.

Naam:  .................................................................................................................................................

Adres:  .................................................................................................................................................

Tel.:  .................................................................................................................................................

E-mail:  .................................................................................................................................................

Restaurant Olio | Moorvensedijk 2 | Gerwen | Tel.: 040-2831330

Geen zin om zelf te koken? Laat dan Restaurant Olio uw Kerst verzorgen.

De winkels in Kernkwartier:
Benu apotheek • Brabant Sports (sport speciaalzaak) • Drogisterij Noordveld

Albert Heijn • Fleur-Inn bloemsierkunst • Het Sieradenkasteeltje (cadeau) 
Gall&Gall slijterij • John’s Kitchen (Horeca Italiaanse specialiteiten)

Action • Sanders Mode • Keurslager Vogels • Bakkerij Schellens
Jumbo • Risjamo (kantoorhandel, postagentschap) 
Schoenmaker Eef Imming • Reisburo Thomas Cook

Snackbar Vinnie’s • Werner Ulrich (kapper) 

Komende weekend is winkelcentrum Kernkwartier ook op zondag 22 december open. 
Maar er is meer te doen!! Op zaterdag wordt u verwend met warme chocomelk en op dinsdag 24 
december is er de Kerstman om u te verwelkomen en u alvast in de kerstsfeer te brengen.

Veel winkels hanteren ruimere openingstijden op maandag 23 dec. (van 10.30 tot 20.00 uur)
De supermarkten Albert Heijn en Jumbo hanteren de dagen rondom Kerst ruimere 
openingstijden en zijn ook op 2e kerstdag geopend.

De winkeliers van Kernkwartier wensen u 
prettige kerstdagen en een geweldig 2014!

Winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen.

www.winkelcentrumnuenen.nl

Ontmoet de Kerstman 
in Kernkwartier

Winkelen onder één dak

Ontmoet de Kerstman 
in Kernkwartier

Op zoek naar een goede tijdsbesteding?
Wordt lid van de PVGE 

De PVGE is een moderne en ondernemende vereniging voor seni-
oren. Het is een vereniging die vernieuwende activiteiten voor en 
door haar leden mogelijk maakt, die de belangen van haar leden 
behartigt en die een gewaardeerde partner is voor overheden, an-
dere seniorenorganisaties en bedrijven.
Met ruim 10.000 leden is de PVGE de op een na grootste senio-
renvereniging in Zuidoost-Brabant en ze staat open voor iedereen 
van 50 jaar en ouder.
De afdeling Nuenen heeft ruim 900 leden. De basisgedachte is het 
onderlinge contact tussen de leden te bevorderen en hun gemeen-
schappelijke belangen binnen de gemeente te behartigen.
De vele, kwalitatief hoogwaardige, activiteiten die worden geor-
ganiseerd door en voor de leden zijn heel gevarieerd. Kunst- en 
cultuurreizen, koken, wandelen, fietsen, lezingen, musea bezoeken 
zijn slechts enkele voorbeelden. 
Specifieke onderwerpen, zoals pensioenen, zorg met behulp van 
technologie, langer thuis wonen etc. worden in commissies en pro-
jectteams aangepakt.
De PVGE ondersteunt de Senioren Raad en het Initiatief "Mensen 
met dementie".
De PVGE biedt de mogelijkheid om eigen interesses, ervaringen 
en expertise te ontplooien. Dat is wat de PVGE mogelijk wil ma-
ken voor alle 50-plussers die samen met anderen actief willen zijn 
en een bijdrage aan de gemeenschap belangrijk vinden. 
Voor € 16,20 per jaar bent u lid van de PVGE. 

Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: 
www.pvge-nuenen.nl
Aanmelden als lid kan via de website of door een e-mail te sturen 
aan secretaris.pvge-nuenen@onsbrabantnet.nl

Dierenspeciaalzaak

Weverstraat 19 • NueNeN • tel. 040 - 283 83 33

www.dedierenvriendnuenen.com

Graag tot ziens! Ewald en Daniëlle

www.dedierenvriendnuenen.com en like onze Facebook pagina!

t/m 31 decemBer 20% KorTinG
oP SPeeLGoed voor ALLe HuiSdieren

Bij deze willen wij graag iedereen 
fijne feestdagen toewensen en een 

goed en gezond 2014!!!

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

Wij wensen iedereen fijne 

feestdagen en een fijne 

jaarwisseling toe!

Het Zilverschoon team wenst u een gelukkig en mooi 2014!

PARKSTRAAT 20A - NUENEN | TEL. 040 - 283 54 42

Koop uw cadeaus met 
korting tot 60%

bij Ron van Buuren
Juweliers.

Wij wensen u 
fijne feestdagen!Fijne feestdagen 

en de beste wensen 

voor 2014!

Nu ook 25% korting op Cedeko’s elektrisch bediende: Dubbel Rolgordijnen, 

Finesse en Rolgordijnen. Elektrische bediening nu al leverbaar vanaf € 85,- meerprijs.

Actieperiode: vanaf heden t/m 15 november 2013. Vraag uw Cedeko dealer naar de voorwaarden.

Grandioze actie op Cedeko Exclusieve Raambekleding

Op de volgende producten:

· Rolgordijnen

· Dubbel Rolgordijnen

·  Plissé en Duoshade

· Finesse 

·  Horizontale Jaloezieën

· Verticale Jaloezieën

·  Paneelgordijnen

·  Horren en Plisséhordeuren

25% 25% 25% korting

Opwettenseweg 76 

5672 AJ Nuenen 

T 040-283 22 41

info@vl-interieur.nl

www.vanlieshout-interieur.nl
Uw Cedeko dealer:

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe!

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 

Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 

11.00 tot 13.00 uur.Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 

Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 

Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 

11.00 tot 13.00 uur.Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 

Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

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

GSM/iPhone reparaties 
en accessoires!iPhone Glas Reparatie? 

Klaar terwijl u wacht!www.b2ctelecom.nlBezoekadres: Industrieterrein Eeneind II

De Tienden 26 B, 5674 TB Nuenen
Telefoon 040-2846566

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen 
T. 040 284 3106

logo_50x35mm.indd   1

22-11-10   14:08Maakt uw interieur compleet!  
Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

Inclusief glaszetten
Tel. 040-2430336 / Mobiel 06-15536122

Helaas moet ik u mededelen dat ik wegens 

ziekte genoodzaakt ben te stoppen met werken. 

Via deze weg wil ik al mijn klanten bedanken 

voor het vertrouwen dat u al die jaren in mij 
hebt gesteld.Wij wensen al onze klanten 

een gelukkig en gezond 2011.
Voor al uw schilderwerk inclusief glaszetten 

verwijs ik u naar mijn collega B.J. Franke.

TEL. 040-7879759

Jaargang 53 - Nr. 13 - 31 maart 2011

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen 
T. 040 284 3106

logo_50x35mm.indd   1

22-11-10   14:08

Kuilen 1, NuenenTel. 040 - 2831974

 plantenactie:Vergeet-mij-nietjes(myosotis) in 10 cm pot nu 4 voor € 2,50
Uit eigen kwekerij

LENTE-KUNST

ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.

Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen

en kleuren van Wim Heesakkers
Roeklaan 2 te Lieshout.

( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-NederlandElvis’ manager, de beruchte Kolonel 

Parker, is van oorsprong uit Breda 

afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 

Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 

heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 

in de Verenigde Staten verbleef, kon 

hij het land niet in of uit. Hij heeft 

daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 

dienstplicht naar Duitsland vertrok, 

verzocht een brief aan zijn moeder te 

bezorgen in de veronderstelling dat 

deze nog in Breda leefde en woonde. 

Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 

1958 overleden is. Elvis wist dit 

natuurlijk niet en is haar achterna 

gereisd naar Eindhoven.Verschillende getuigen menen Elvis 

gezien te hebben in Breda op die 

bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 

er is nog een bewijs: de overeenkomst 

tussen haar naam die op de envelop 

stond geschreven, Maria Elisabeth 

van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 

latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 

Toeval? 
Elvis-NuenenElvis lag tijdens zijn dienstplicht 

1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 

gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 

Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 

en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 

afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 

ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht

Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 

regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 

hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 

Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-

maal mensen met een bijzonder verhaal.
Dit keer een ander bijzonder verhaal. 

Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 

levenslustige ogen en een bos met 

krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 

meegemaakt in zijn leven die hij graag 

wil delen met anderen. Hij wil graag 

op zijn manier een steentje bijdragen 

aan het verwerken van verdriet en 

pijn door te praten met lotgenoten of 

met mensen waarvan een gezinslid 

hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 

waarmee hij een leuke band kan 

opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 

om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. Het verhaal van Kaspar

Kaspar heeft me uitgenodigd voor 

een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 

schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 

geleden is hij in een klap één ander 

mens geworden, in één klap hadden 

zijn ouders een andere zoon, in één 

klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 

2005 werd Kaspar door een roekeloze 

automobilist van zijn fiets gereden en 

klapte op de weg. De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 

kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 

en een gecompliceerde beenbreuk. 

Tussen het praten door laat hij mij de 

pinnen zien die bij hem in zijn been 

hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 

de lichamelijke ongemakken bijna 

niet meer zichtbaar of voelbaar, het 

hersenletsel is echter altijd aanwezig 

en beïnvloed zijn leven elke minuut 

van de dag. Kaspar is een jongeman 

waaraan zeker niet te zien is wat hij 

allemaal heeft meegemaakt. Hij is 

model geweest, vanwege zijn looks, 

zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 

modebewust, op de hoogte van de 

laatste snufjes en gadgets en hij weet 

wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 

vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik.  

Het gebeurde in Eindhoven na een 

avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 

bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 

heel goed uit dit ongeluk gekomen 

mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 

opnieuw moeten leren lopen, eten, 

praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 

vreemds. Kaspar nam een heerlijke 

duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 

weer goed geleerd, alleen dat je onder 

water niet kunt ademen waren zijn 

hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 

letterlijk en figuurlijk heeft moeten 

worstelen om zijn leven weer op de rit 

te krijgen.
De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 

hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 

wel maar er moet zelf goed gezocht 

worden naar gerichte en passende 

hulp. Veel organisaties werken te 

algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 

contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 

het gebied van NAH. Deze mensen 

zullen een assistent zoeken voor Kas 

die hem met dagelijkse zaken gaat 

helpen. Het is belangrijk dat hij een 

normaal leven krijgt met zelfstandig 

wonen en werken. Dat wonen gaat 

zeker lukken alleen het vinden van 

een leuke baan die past bij Kaspar zal 

lastiger zijn.   
Half januari is Kaspar begonnen aan 

een opleiding in Eindhoven in DTP. 

Hij krijgt privéles en er is begonnen 

met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 

wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 

DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 

spiegelreflex camera gekocht om ook 

zelf goede foto’s te kunnen maken die 

hij kan bewerken voor opdrachten. 

Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 

enthousiasme zal hem daarbij zeker 

helpen. 
Maar werk is niet het enige waar hij 

naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 

zitten in een ander leven dan dat hij 

zit. Zij volgen nog een studie of zijn 

net begonnen met werken. Op stap 

gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 

teveel beelden en geluiden bij hem 

binnenkomen die hij niet allemaal 

goed kan verwerken. Veel mensen uit 

Nuenen zullen Kaspar kennen maar 

dat wil niet zeggen dat hij niet in een 

soort van isolement zit. Hij zou zo 

graag met mensen in contact komen 

om over zijn leven te praten of het 

verhaal van een lotgenoot aan te 

horen om op die manier iemand 

anders te helpen. Ook wil hij graag 

een balletje slaan op de tennisbaan of 

gewoon een eind wandelen. Hij heeft 

energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 

uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 

zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 

genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”In contact komen met Kaspar

Wilt u in contact komen met Kaspar 

om met hem te praten over zijn of uw 

verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 

of wilt u gewoon een terrasje pikken 

of een balletje slaan met hem, bel dan 

naar tel. 040-2838083 of mail naar 

kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 

Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 

Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-

land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-

ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 

Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 

Nuenen te danken aan één van de 

minder bekende aspecten van Elvis: 

zijn bewondering voor Vincent van 

Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 

tot 1885 in Nuenen en schilderde in 

die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 

waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 

en levensinstellingen. Zij deden 

alleen maar wat zij niet laten konden; 

de één via beeld, de ander via geluid.
De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 

voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 

vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 

vlooienmarkt begint om 10.00 uur 

en duurt tot 14.30 uur.Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 

grote secondhand shop, waar van 

alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 

een onderdeeltje ergens van of wilt u 

uw speciale verzameling uitbreiden, 

kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 

weg van Lieshout naar Mariahout.
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Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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 plantenactie:Vergeet-mij-nietjes(myosotis) in 10 cm pot nu 4 voor € 2,50
Uit eigen kwekerij

LENTE-KUNST

ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.

Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen

en kleuren van Wim Heesakkers
Roeklaan 2 te Lieshout.

( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-NederlandElvis’ manager, de beruchte Kolonel 

Parker, is van oorsprong uit Breda 

afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 

Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 

heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 

in de Verenigde Staten verbleef, kon 

hij het land niet in of uit. Hij heeft 

daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 

dienstplicht naar Duitsland vertrok, 

verzocht een brief aan zijn moeder te 

bezorgen in de veronderstelling dat 

deze nog in Breda leefde en woonde. 

Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 

1958 overleden is. Elvis wist dit 

natuurlijk niet en is haar achterna 

gereisd naar Eindhoven.Verschillende getuigen menen Elvis 

gezien te hebben in Breda op die 

bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 

er is nog een bewijs: de overeenkomst 

tussen haar naam die op de envelop 

stond geschreven, Maria Elisabeth 

van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 

latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 

Toeval? 
Elvis-NuenenElvis lag tijdens zijn dienstplicht 

1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 

gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 

Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 

en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 

afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 

ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht

Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 

regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 

hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 

Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-

maal mensen met een bijzonder verhaal.
Dit keer een ander bijzonder verhaal. 

Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 

levenslustige ogen en een bos met 

krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 

meegemaakt in zijn leven die hij graag 

wil delen met anderen. Hij wil graag 

op zijn manier een steentje bijdragen 

aan het verwerken van verdriet en 

pijn door te praten met lotgenoten of 

met mensen waarvan een gezinslid 

hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 

waarmee hij een leuke band kan 

opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 

om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. Het verhaal van Kaspar

Kaspar heeft me uitgenodigd voor 

een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 

schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 

geleden is hij in een klap één ander 

mens geworden, in één klap hadden 

zijn ouders een andere zoon, in één 

klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 

2005 werd Kaspar door een roekeloze 

automobilist van zijn fiets gereden en 

klapte op de weg. De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 

kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 

en een gecompliceerde beenbreuk. 

Tussen het praten door laat hij mij de 

pinnen zien die bij hem in zijn been 

hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 

de lichamelijke ongemakken bijna 

niet meer zichtbaar of voelbaar, het 

hersenletsel is echter altijd aanwezig 

en beïnvloed zijn leven elke minuut 

van de dag. Kaspar is een jongeman 

waaraan zeker niet te zien is wat hij 

allemaal heeft meegemaakt. Hij is 

model geweest, vanwege zijn looks, 

zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 

modebewust, op de hoogte van de 

laatste snufjes en gadgets en hij weet 

wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 

vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik.  

Het gebeurde in Eindhoven na een 

avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 

bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 

heel goed uit dit ongeluk gekomen 

mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 

opnieuw moeten leren lopen, eten, 

praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 

vreemds. Kaspar nam een heerlijke 

duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 

weer goed geleerd, alleen dat je onder 

water niet kunt ademen waren zijn 

hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 

letterlijk en figuurlijk heeft moeten 

worstelen om zijn leven weer op de rit 

te krijgen.
De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 

hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 

wel maar er moet zelf goed gezocht 

worden naar gerichte en passende 

hulp. Veel organisaties werken te 

algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 

contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 

het gebied van NAH. Deze mensen 

zullen een assistent zoeken voor Kas 

die hem met dagelijkse zaken gaat 

helpen. Het is belangrijk dat hij een 

normaal leven krijgt met zelfstandig 

wonen en werken. Dat wonen gaat 

zeker lukken alleen het vinden van 

een leuke baan die past bij Kaspar zal 

lastiger zijn.   
Half januari is Kaspar begonnen aan 

een opleiding in Eindhoven in DTP. 

Hij krijgt privéles en er is begonnen 

met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 

wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 

DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 

spiegelreflex camera gekocht om ook 

zelf goede foto’s te kunnen maken die 

hij kan bewerken voor opdrachten. 

Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 

enthousiasme zal hem daarbij zeker 

helpen. 
Maar werk is niet het enige waar hij 

naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 

zitten in een ander leven dan dat hij 

zit. Zij volgen nog een studie of zijn 

net begonnen met werken. Op stap 

gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 

teveel beelden en geluiden bij hem 

binnenkomen die hij niet allemaal 

goed kan verwerken. Veel mensen uit 

Nuenen zullen Kaspar kennen maar 

dat wil niet zeggen dat hij niet in een 

soort van isolement zit. Hij zou zo 

graag met mensen in contact komen 

om over zijn leven te praten of het 

verhaal van een lotgenoot aan te 

horen om op die manier iemand 

anders te helpen. Ook wil hij graag 

een balletje slaan op de tennisbaan of 

gewoon een eind wandelen. Hij heeft 

energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 

uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 

zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 

genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”In contact komen met Kaspar

Wilt u in contact komen met Kaspar 

om met hem te praten over zijn of uw 

verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 

of wilt u gewoon een terrasje pikken 

of een balletje slaan met hem, bel dan 

naar tel. 040-2838083 of mail naar 

kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 

Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 

Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-

land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-

ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 

Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 

Nuenen te danken aan één van de 

minder bekende aspecten van Elvis: 

zijn bewondering voor Vincent van 

Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 

tot 1885 in Nuenen en schilderde in 

die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 

waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 

en levensinstellingen. Zij deden 

alleen maar wat zij niet laten konden; 

de één via beeld, de ander via geluid.
De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 

voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 

vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 

vlooienmarkt begint om 10.00 uur 

en duurt tot 14.30 uur.Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 

grote secondhand shop, waar van 

alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 

een onderdeeltje ergens van of wilt u 

uw speciale verzameling uitbreiden, 

kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 

weg van Lieshout naar Mariahout.

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 

Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 

11.00 tot 13.00 uur.Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 

Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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Laat je verrassen door de vormen
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Was Elvis in Nuenen?‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-NederlandElvis’ manager, de beruchte Kolonel 

Parker, is van oorsprong uit Breda 

afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 

Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 

heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 

in de Verenigde Staten verbleef, kon 

hij het land niet in of uit. Hij heeft 

daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 

dienstplicht naar Duitsland vertrok, 

verzocht een brief aan zijn moeder te 

bezorgen in de veronderstelling dat 

deze nog in Breda leefde en woonde. 

Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 

1958 overleden is. Elvis wist dit 

natuurlijk niet en is haar achterna 

gereisd naar Eindhoven.Verschillende getuigen menen Elvis 

gezien te hebben in Breda op die 

bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 

er is nog een bewijs: de overeenkomst 

tussen haar naam die op de envelop 

stond geschreven, Maria Elisabeth 

van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 

latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 

Toeval? 
Elvis-NuenenElvis lag tijdens zijn dienstplicht 

1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 

gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 

Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 

en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 

afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 

ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht

Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 

regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 

hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 

Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-

maal mensen met een bijzonder verhaal.
Dit keer een ander bijzonder verhaal. 

Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 

levenslustige ogen en een bos met 

krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 

meegemaakt in zijn leven die hij graag 

wil delen met anderen. Hij wil graag 

op zijn manier een steentje bijdragen 

aan het verwerken van verdriet en 

pijn door te praten met lotgenoten of 

met mensen waarvan een gezinslid 

hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 

waarmee hij een leuke band kan 

opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 

om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. Het verhaal van Kaspar

Kaspar heeft me uitgenodigd voor 

een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 

schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 

geleden is hij in een klap één ander 

mens geworden, in één klap hadden 

zijn ouders een andere zoon, in één 

klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 

2005 werd Kaspar door een roekeloze 

automobilist van zijn fiets gereden en 

klapte op de weg. De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 

kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 

en een gecompliceerde beenbreuk. 

Tussen het praten door laat hij mij de 

pinnen zien die bij hem in zijn been 

hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 

de lichamelijke ongemakken bijna 

niet meer zichtbaar of voelbaar, het 

hersenletsel is echter altijd aanwezig 

en beïnvloed zijn leven elke minuut 

van de dag. Kaspar is een jongeman 

waaraan zeker niet te zien is wat hij 

allemaal heeft meegemaakt. Hij is 

model geweest, vanwege zijn looks, 

zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 

modebewust, op de hoogte van de 

laatste snufjes en gadgets en hij weet 

wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 

vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik.  

Het gebeurde in Eindhoven na een 

avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 

bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 

heel goed uit dit ongeluk gekomen 

mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 

opnieuw moeten leren lopen, eten, 

praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 

vreemds. Kaspar nam een heerlijke 

duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 

weer goed geleerd, alleen dat je onder 

water niet kunt ademen waren zijn 

hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 

letterlijk en figuurlijk heeft moeten 

worstelen om zijn leven weer op de rit 

te krijgen.
De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 

hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 

wel maar er moet zelf goed gezocht 

worden naar gerichte en passende 

hulp. Veel organisaties werken te 

algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 

contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 

het gebied van NAH. Deze mensen 

zullen een assistent zoeken voor Kas 

die hem met dagelijkse zaken gaat 

helpen. Het is belangrijk dat hij een 

normaal leven krijgt met zelfstandig 

wonen en werken. Dat wonen gaat 

zeker lukken alleen het vinden van 

een leuke baan die past bij Kaspar zal 

lastiger zijn.   
Half januari is Kaspar begonnen aan 

een opleiding in Eindhoven in DTP. 

Hij krijgt privéles en er is begonnen 

met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 

wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 

DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 

spiegelreflex camera gekocht om ook 

zelf goede foto’s te kunnen maken die 

hij kan bewerken voor opdrachten. 

Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 

enthousiasme zal hem daarbij zeker 

helpen. 
Maar werk is niet het enige waar hij 

naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 

zitten in een ander leven dan dat hij 

zit. Zij volgen nog een studie of zijn 

net begonnen met werken. Op stap 

gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 

teveel beelden en geluiden bij hem 

binnenkomen die hij niet allemaal 

goed kan verwerken. Veel mensen uit 

Nuenen zullen Kaspar kennen maar 

dat wil niet zeggen dat hij niet in een 

soort van isolement zit. Hij zou zo 

graag met mensen in contact komen 

om over zijn leven te praten of het 

verhaal van een lotgenoot aan te 

horen om op die manier iemand 

anders te helpen. Ook wil hij graag 

een balletje slaan op de tennisbaan of 

gewoon een eind wandelen. Hij heeft 

energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 

uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 

zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 

genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”In contact komen met Kaspar

Wilt u in contact komen met Kaspar 

om met hem te praten over zijn of uw 

verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 

of wilt u gewoon een terrasje pikken 

of een balletje slaan met hem, bel dan 

naar tel. 040-2838083 of mail naar 

kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 

Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 

Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-

land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-

ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 

Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 

Nuenen te danken aan één van de 

minder bekende aspecten van Elvis: 

zijn bewondering voor Vincent van 

Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 

tot 1885 in Nuenen en schilderde in 

die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 

waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 

en levensinstellingen. Zij deden 

alleen maar wat zij niet laten konden; 

de één via beeld, de ander via geluid.
De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 

voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 

vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 

vlooienmarkt begint om 10.00 uur 

en duurt tot 14.30 uur.Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 

grote secondhand shop, waar van 

alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 

een onderdeeltje ergens van of wilt u 

uw speciale verzameling uitbreiden, 

kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 

weg van Lieshout naar Mariahout.

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 

Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 

11.00 tot 13.00 uur.Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 

Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 

Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 

11.00 tot 13.00 uur.Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 

Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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LENTE-KUNST

ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.

Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen

en kleuren van Wim Heesakkers
Roeklaan 2 te Lieshout.

( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-NederlandElvis’ manager, de beruchte Kolonel 

Parker, is van oorsprong uit Breda 

afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 

Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 

heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 

in de Verenigde Staten verbleef, kon 

hij het land niet in of uit. Hij heeft 

daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 

dienstplicht naar Duitsland vertrok, 

verzocht een brief aan zijn moeder te 

bezorgen in de veronderstelling dat 

deze nog in Breda leefde en woonde. 

Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 

1958 overleden is. Elvis wist dit 

natuurlijk niet en is haar achterna 

gereisd naar Eindhoven.Verschillende getuigen menen Elvis 

gezien te hebben in Breda op die 

bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 

er is nog een bewijs: de overeenkomst 

tussen haar naam die op de envelop 

stond geschreven, Maria Elisabeth 

van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 

latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 

Toeval? 
Elvis-NuenenElvis lag tijdens zijn dienstplicht 

1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 

gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 

Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 

en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 

afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 

ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht

Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 

regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 

hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 

Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-

maal mensen met een bijzonder verhaal.
Dit keer een ander bijzonder verhaal. 

Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 

levenslustige ogen en een bos met 

krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 

meegemaakt in zijn leven die hij graag 

wil delen met anderen. Hij wil graag 

op zijn manier een steentje bijdragen 

aan het verwerken van verdriet en 

pijn door te praten met lotgenoten of 

met mensen waarvan een gezinslid 

hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 

waarmee hij een leuke band kan 

opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 

om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. Het verhaal van Kaspar

Kaspar heeft me uitgenodigd voor 

een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 

schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 

geleden is hij in een klap één ander 

mens geworden, in één klap hadden 

zijn ouders een andere zoon, in één 

klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 

2005 werd Kaspar door een roekeloze 

automobilist van zijn fiets gereden en 

klapte op de weg. De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 

kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 

en een gecompliceerde beenbreuk. 

Tussen het praten door laat hij mij de 

pinnen zien die bij hem in zijn been 

hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 

de lichamelijke ongemakken bijna 

niet meer zichtbaar of voelbaar, het 

hersenletsel is echter altijd aanwezig 

en beïnvloed zijn leven elke minuut 

van de dag. Kaspar is een jongeman 

waaraan zeker niet te zien is wat hij 

allemaal heeft meegemaakt. Hij is 

model geweest, vanwege zijn looks, 

zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 

modebewust, op de hoogte van de 

laatste snufjes en gadgets en hij weet 

wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 

vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik.  

Het gebeurde in Eindhoven na een 

avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 

bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 

heel goed uit dit ongeluk gekomen 

mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 

opnieuw moeten leren lopen, eten, 

praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 

vreemds. Kaspar nam een heerlijke 

duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 

weer goed geleerd, alleen dat je onder 

water niet kunt ademen waren zijn 

hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 

letterlijk en figuurlijk heeft moeten 

worstelen om zijn leven weer op de rit 

te krijgen.
De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 

hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 

wel maar er moet zelf goed gezocht 

worden naar gerichte en passende 

hulp. Veel organisaties werken te 

algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 

contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 

het gebied van NAH. Deze mensen 

zullen een assistent zoeken voor Kas 

die hem met dagelijkse zaken gaat 

helpen. Het is belangrijk dat hij een 

normaal leven krijgt met zelfstandig 

wonen en werken. Dat wonen gaat 

zeker lukken alleen het vinden van 

een leuke baan die past bij Kaspar zal 

lastiger zijn.   
Half januari is Kaspar begonnen aan 

een opleiding in Eindhoven in DTP. 

Hij krijgt privéles en er is begonnen 

met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 

wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 

DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 

spiegelreflex camera gekocht om ook 

zelf goede foto’s te kunnen maken die 

hij kan bewerken voor opdrachten. 

Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 

enthousiasme zal hem daarbij zeker 

helpen. 
Maar werk is niet het enige waar hij 

naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 

zitten in een ander leven dan dat hij 

zit. Zij volgen nog een studie of zijn 

net begonnen met werken. Op stap 

gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 

teveel beelden en geluiden bij hem 

binnenkomen die hij niet allemaal 

goed kan verwerken. Veel mensen uit 

Nuenen zullen Kaspar kennen maar 

dat wil niet zeggen dat hij niet in een 

soort van isolement zit. Hij zou zo 

graag met mensen in contact komen 

om over zijn leven te praten of het 

verhaal van een lotgenoot aan te 

horen om op die manier iemand 

anders te helpen. Ook wil hij graag 

een balletje slaan op de tennisbaan of 

gewoon een eind wandelen. Hij heeft 

energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 

uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 

zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 

genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”In contact komen met Kaspar

Wilt u in contact komen met Kaspar 

om met hem te praten over zijn of uw 

verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 

of wilt u gewoon een terrasje pikken 

of een balletje slaan met hem, bel dan 

naar tel. 040-2838083 of mail naar 

kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 

Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 

Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-

land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-

ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 

Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 

Nuenen te danken aan één van de 

minder bekende aspecten van Elvis: 

zijn bewondering voor Vincent van 

Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 

tot 1885 in Nuenen en schilderde in 

die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 

waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 

en levensinstellingen. Zij deden 

alleen maar wat zij niet laten konden; 

de één via beeld, de ander via geluid.
De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 

voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 

vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 

vlooienmarkt begint om 10.00 uur 

en duurt tot 14.30 uur.Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 

grote secondhand shop, waar van 

alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 

een onderdeeltje ergens van of wilt u 

uw speciale verzameling uitbreiden, 

kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 

weg van Lieshout naar Mariahout.

Aqui by Selena
GAAT NATUURLIJK DOOR! 

Vanaf maart 2014 heeft mijn kapsalon 
een ander nieuw adres in Nuenen. 

Als gewaardeerde klant krijgt u 
hierover persoonlijk bericht.
Voor meer informatie kunt u 

me bellen 040-2832696.

Tot ziens,
Selena
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Nuenense vrouwen gaan in 
Afrika fietsen voor AMREF 
 
Volgend jaar, van 11 tot en met 18 oktober 2014, gaan drie enthousiaste 
Nuenense vrouwen in Kenia fietsen voor AMREF Flying Doctors. Joke van 
Gestel, Marja Schrurs en Astrid Theunissen doen mee aan de Kenya Classic, 
een sponsortocht ter ondersteuning van het vele goede werk dat AMREF in 
dit Afrikaanse land doet. 
Kenya Classic is ‘zwaar afzien’
In de Kenya Classic wordt onder de 
verzengende Afrikaanse zon in zes 
fietsdagen 400 kilometer afgelegd over 
uitgestrekte savannes. Het parcours is 
zwaar, met veel rode aarde, de nodige 
hoogtemeters en het klimaat is hard. 
Daarmee is het zowel een sportieve als 
een mentale uitdaging, daar in het 
hart van Kenia. Joke van Gestel daar-
over: “Voor het vele mooie werk van 
AMREF willen wij onze grenzen wel 
verleggen.” In totaal zullen maximaal 
100 fietsers deelnemen. “We fietsen 
van 11 oktober tot en met 18 oktober 
2014 tussen de 50–80 km per dag bij 
temperaturen van zeker 35°C onder 
verre van ideale omstandigheden. Dat 
wordt dus zwaar afzien!”, aldus Marja 
Schurs. 

Waarom dit sponsordoel?
“Vrouwen en kinderen en hun welzijn 
zijn onze speerpunten. Wij zijn blij om 
onze (klein)kinderen op te zien groei-
en in onze “gezonde “maatschappij. 
Voor veel kinderen in de wereld is dit 
niet vanzelfsprekend. Wij hopen met 
onze sponsoractie hier een bijdrage 
aan te kunnen leveren, naast het feit 

dat deze fantastische ervaring niet al-
leen onze eigen wereld verrijkt, maar 
ook die van de moeders en kinderen in 
Kenia”.

€ 5.000,- per persoon
Naast het fietsen gaan de deelnemers 
ter plekke ook verschillende projecten 
bezoeken die door AMREF zijn opge-
zet, om met eigen ogen te zien wat er 
met het sponsorgeld wordt gedaan. En 
daar zit dus straks ook de bijdrage van 
de Nuenense bikers bij. Astrid Theu-
nissen: “Meedoen mag alleen als we      
€ 5.000,- per persoon sponsorgeld bij-
een brengen. Da’s niet niks, vandaar 
dat wij al in zo’n vroeg stadium aan de 
slag zijn gegaan met diverse sponso-
ractiviteiten.” Natuurlijk betalen de 
dames alle vlieg- en verblijfkosten zelf. 
De drie maal € 5.000,- gaan voor de 
volle 100% naar AMREF.

Heel veel initiatieven
Om sponsorgelden te genereren zijn 
ze vroeg aan de slag gegaan en zijn er 
nu al een groot aantal initiatieven ge-
nomen. Natuurlijk is er een aantal 
daarvan fiets gerelateerd. Zo waren ze 
al present op:
De Kofferbakverkoop Gerwen, 22 
september 2013.
De Wereldmarkt in Nuenen, 22 sep-
tember 2013.
Mountainbiketocht Het dak van Bra-
bant, 13 oktober 2013.
Presentatie algemene ledenvergade-
ring van de Toerclub Nuenen, 21 okto-
ber 2013.

Historie Nuenen-West vastgelegd
Recensie
Na hun trilogie over Tongelre hebben Tonny van den Boomen en Yvonne 
Henderson recent in eigen beheer Nuenen op het randje… uitgebracht. Het 
boek handelt over het westelijk randgebied van Nuenen: de buurtschappen 
Opwetten, Boord, Wettenseind, Eeneind, Vaarle en Refeling. Het vertelt de 
geschiedenis van de straten, huizen en hun bewoners, met het accent op de 
laatste honderd jaar.

Het idee voor het boek ontstond van-
wege de nieuwbouwplannen voor 
Nuenen-West. Hierdoor zal het over-
wegend agrarische karakter van het 
gebied de komende jaren drastisch 
veranderen. Dat wilden de auteurs 
nog vastleggen. Ook heeft Tonny van-
uit zijn jeugd een sterke binding met 
Opwetten waar hij is geboren.
 In Nuenen op het randje… 
komen veel bekende Nuenense na-
men voorbij. Uit het boek blijkt dat 
veel ‘echte’ Nuenenaren nog niet eens 
zo heel lang geleden, vaak op toevalli-
ge wijze, in Nuenen terecht zijn geko-
men. Mensen uit heel Nederland, Bel-
gië of Duitsland, wetenschappers, 
kunstenaars of van koninklijke bloe-
de.
Tijdens het lezen vielen voor mij veel 
puzzelstukjes over het verleden van 
Nuenen op hun plaats. En de vele foto’s 
doen de tijden van weleer herleven. 

Wat ik mis in het boek is een alfabe-
tisch familie- en straatnamenregister. 
Dat is wel zo praktisch bij naslagwerk. 
Ook was, ter oriëntatie, een grote 
overzichtskaart van de betreffende ge-
bieden handig geweest.
 Nuenen op het randje… bevat 
vermakelijke verhalen en anekdotes 
maar ook talloze feiten en verklarin-
gen over namen en plekken. Het laat 
zien hoeveel straten, natuurgebieden 
en panden er niet meer zijn. Ze heb-
ben moeten wijken voor nieuwbouw 
en infrastructuur of zijn verdwenen 
door verloedering, desinteresse en 
toeval. Zo was bijvoorbeeld Opwet-
ten een dorpje op zich, waar door 
brand veel verloren is gegaan. En het 
boek vertelt het verhaal van de men-
sen die er leefden. Daarom is het goed 
dat het er is. Net op tijd.

Edwin Coolen

Mountainbike-evenement Gulbergen 
24, 28 en 29 september 2013.

Verder zijn de dames nu nog druk in 
de weer met de volgende activiteiten 
en zult u ze o.a. hier mogelijk tegenko-
men: 
Wafels en Glühwijnverkoop tijdens de 
kunstzinnige kerstmiddag rondom 
“Ons Dorp”, zondag 22 december 2013 
van 14.00-17.00 uur.
Benefiet(s)avond, 30 januari 2014.
Emballagezuil bij C-1000, januari 2014.
De Kofferbakverkoop Gerwen, zon-
dag 13 april 2014.
Goede doelen project communicant-
jes Gerwen.
Spinningmarathon, voorjaar 2014.

Wat doet AMREF precies?
AMREF wil dat een goede gezondheid 
voor alle Afrikanen toegankelijk 
wordt. Dat doet zij middels voorlich-
ting, preventie, opleidingen, trainin-
gen en onderzoek. AMREF is vooral 
bekend van het Outreach-program-
ma, waarbij met kleine vliegtuigen 
specialisten naar afgelegen plaatsen 
gaan, om daar te opereren en tegelij-
kertijd het lokale zorgpersoneel op te 
leiden. AMREF bestaat ruim 50 jaar 
en is een Afrikaanse organisatie; meer 
dan 97% van alle medewerkers zijn 
Afrikanen. AMREF richt zich op de 
meest kwetsbare groepen in Afrika, 
vooral jonge vrouwen. Een betere ge-
zondheid voor deze belangrijke groep 
heeft een groot effect op de hele be-
volking. In de praktijk betekent het 
dat AMREF heel actief is op het gebied 
van gezondheid van moeder en kind.

Meer informatie en sponsoren
Alle sponsoractiviteiten en informatie 
is terug te vinden op de speciale blog 
van de dames Nuenensevips.word-
press.com of de facebookpagina Vrou-
wen voor Vrouwen - Kenya Classic. 
Meer informatie over de Kenya Classic 
vindt je op www.Kenyaclassic.com. 

Veulenkeuring Gerwen

Burgemeester Maarten Houben was afgelopen zaterdag aanwezig bij de 53 Grote 
Gerwense Veulenkeuring. Daarbij overhandigde hij voorzitter Wim Raaijmakers 
uit Nederwetten een Vincent van Goghbord. Wim Raaijmakers is al 25 jaar lid 
van het bestuur. Zo’n 60 veulens deden aan de keuring mee. Een van de meest 
spectaculaire momenten is toch wel het moment  dat de dieren aan de hand van 
de eigenaar gaan draven.  

A. van den Boomen, Y. Henderson, 
Nuenen op het randje... (Nuenen, 
2013). ISBN 978-90-808239-0-7, 352 
pagina’s, full color.  Prijs € 37,50. Te 
koop bij boekhandel Van de Moosdijk 
en Bibliotheek Dommeldal in Nuenen.

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Geacht College van B&W Nuenen
Deze brief is bedoeld als noodkreet namens vele Nuenenaren die net als ik, gehan-
dicapt, incontinent en hulpbehoevend zijn. In een snel vergrijzend Nederland zou 
een wet moeten komen tot het hebben van openbare toiletten in winkels, openbare 
plaatsen, dorpscentra, kerkhoven, benzinestations en bushaltes. In de ons omrin-
gende landen heb ik overal borden gezien met verwijzingen naar PTT, water, WC, 
EHBO en hulpposten. Waarom moet je het in Nederland maar in je broek doen in 
de winkel of op het kerkhof, als je ook nog 4 km. van huis bent en heel nodig hulp 
moet hebben.
Deze brief gaat ook naar ED, Openbaar Ministerie, Radio Brabant, Kassa en 
NRC, in de hoop dat er ergens in dit land iemand voor ons op de bres springt en 
actie gaat ondernemen voor een grote groep Nederlanders met mij en de grijze 
plaag.

J.M.P. Gevers van Rooy, 
Prinsenweier 22,  5673 TZ  Nuenen.

Open Dag 
SeniorWeb 
Nuenen
Op zaterdag 28 december houdt 
SeniorWeb Nuenen van 10.00 uur 
tot 15.00 uur een open dag in Biblio-
theek Dommeldal in Nuenen.

Het SeniorWeb start in 2014 weer met 
workshops, cursussen, het Computer-
café en de gratis Helpdesk. Er zijn cur-
sussen Basis- en Internet/Email voor 
Windows 7/8, en een overstapcursus 
naar Windows 8 en cursussen op het 
gebied van Office programma’s, ge-
nealogie en fotobewerking. Nieuw is 
een avondcursus Excel op maandag-
avonden vanaf 6 januari. Ook zijn er 
cursussen voor iPads en voor Samsung 
tablets.
Bij inschrijving voor cursussen tijdens 
deze open dag krijgt men 10% korting 
op de cursusprijzen. Op zaterdag 4 ja-
nuari van 11.00 tot 13.00 uur is er nog 
een inschrijfochtend. SeniorWeb Nue-
nen is er ook voor 50-min.

Computercafé en helpdesk
De wekelijkse Computercafé ochten-
den gaan weer van start op donderdag 
23 januari.
Voor hulp en advies bij computerpro-
blemen is er de gratis helpdesk op 
maandagmiddag tussen 14.00 uur en 
16.00 uur, entree via de hoofdingang 
van Bibliotheek Dommeldal. Buiten 
de openingstijden van de bibliotheek 
wordt gebruik gemaakt van de zijin-
gang aan het Theo van Goghhof. 
Zie ook www.seniorwebnuenen.nl.

Kerstmiddag bij Kinderdag-
verblijf Kiddies groot succes
Afgelopen vrijdag werd bij Kinderdagverblijf Kiddies de jaarlijkse kerstac-
tiviteit gehouden. Alle kinderen verzamelden zich binnen, waarna ze met 
zelfgeschilderde lampionnetjes in een mooie stoet naar buiten kwamen 
gelopen.

Vervolgens ontstaken zij samen de lampjes in de kerstboom. Na het ontsteken van 
de lichtjes konden alle kinderen en ouders meedoen met het uitbeelden, dansen 
en zingen van het klassieke winterverhaal De Sneeuwman. De avond werd afgeslo-
ten een lekker kerstkransje uit de kerstboom. Een hele gezellige middag voor de 
kinderen, ouders en grootouders die onder het genot van een hapje, drankje of een 
glaasje Glühwein met hun kinderen het kerstfeest in konden luiden.

Kijk voor meer foto's of informatie op de Facebook pagina van Kinderdagverblijf 
Kiddies: www.facebook.com/kinderdagverblijfkiddies.Eigenaar haalt tijdelijke 

noodweg bij Esrand weg 
Grondeigenaar Stam en de Koning heeft dinsdag 10 december de tijdelijke 
noodweg tussen project Esrand en het dorp Nederwetten verwijderd. De 
bewoners van Esrand en ook de gemeente waren verrast door deze plotse-
linge actie.
Na realisatie van project Esrand in 
Nederwetten is er een tijdelijke nood-
weg over de Bloemhoeve naar het 
dorp en de school aangelegd. Dit is in 

Gratis cd's Gerard van Maasakkers 
en Paul de Leeuw bij W70
Om haar vernieuwde Facebookpagina (www.facebook.com/W70Nuenen) 
onder de aandacht te brengen, geeft W70 de komende week 25 gratis gesig-
neerde cd-singles van Gerard van Maasakkers en Paul de Leeuw weg.

Allen die de pagina voor 25 december 
aanstaande 'Liken’, maken kans op een 
gratis gesigneerde cd single van 'Gij en 
ik/Jij en ik', het unieke duet tussen de 
in Nuenen geboren zanger en Paul de 
Leeuw.

Surf naar www.facebook.com/W70-
Nuenen en klik op de button 'Vind ik 
leuk' (deze button vindt men aan de 
rechterzijde van de pagina). Op eerste 

kerstdag maakt W70 de 25 winnaars 
van de actie bekend. De winnaars krij-
gen hun prijs dan binnen enkele dagen 
thuis bezorgd.
 
Op de Facebookpagina van W70 treft 
men niet alleen het laatste nieuws van 
en over de partij aan, de pagina fun-
geert tevens als discussieplatform tus-
sen W70 enerzijds en inwoners van 
onze gemeente anderzijds.

overleg gebeurd met de eigenaar van 
de grond, Stam en de Koning. Die ei-
genaar heeft uiteindelijk de intentie 
om op de Bloemhoeve / Bolle Akker 
woningbouw te realiseren.
Voor woningbouw op de Bloemhoeve 
/ Bolle akker heeft de gemeente eerst 
een structuurvisie opgesteld en deze 
gaat nu voor inspraak de procedure in. 
Stam en de Koning vindt dat haar be-
langen onvoldoende hierin worden 
meegenomen. Om dit standpunt 
kracht bij te zetten, zijn zij overgegaan 
tot verwijdering van de tijdelijke 
noodweg.
De gemeente vindt het van groot be-
lang dat er een langzame veilige ver-
keersroute naar het dorp en de school 
aanwezig is vanuit Esrand. Nu zoekt 
de gemeente op korte termijn naar 
mogelijkheden om een nieuwe verbin-
ding tussen Esrand en het dorp aan te 
leggen.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



NINA BOBO KINDER-
OPVANG Kleinschalige kin-
deropvang (0-12jr) in huise-
lijke sfeer. Deskundig, ook 
Kindercoach en Bijzondere 
opvang. 7 Dagen flexibele 
tijden en gunstige tarieven, 
Geldrop-Eindhoven e.o. www.
ninabobo-kinderopvang.nl 
Tel.: 040-2127801 mobiel: 06-
23694136.

HOE GAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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.

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

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

tE HuuR VOOR OPSLAG: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

OPENHAARD HOut 
11 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

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

Zeker in de maand december
leuk om te ontvangen maar 

nog fijner om te geven!

Garra Rufa Nuenen
Heeft (h)eerlijke geschenkbonnen

tuINPLANNEN VOOR 
HEt VOORJAAR? Laat in 
de winter een ontwerp ma-
ken. Tuinontwerpen “Irene 
de Jong”. Bel voor een af-
spraak: 06-48 68 26 12.

Stralend en kleurrijk
zeker met de feestdagen!

Schitterend mooi voor iedereen is 
onze ‘’Wintergloed’’, voor maar 

€ 15,- en ‘n follow up voor € 12,50

Garra rufa Nuenen
040 - 787 03 38

www.garrarufa-nuenen.nl

tE KOOP: tEGOED-
BON van Schoenenzaak 
“De Outlet” Vincent van 
Goghstraat, Nuenen. T.w.v. 
€ 80,- voor € 75,-. Deze bon 
mag in meerdere keren be-
steedt worden! Geldig tot 
2014! Tel. 06-34 21 03 59.

tE KOOP VAN PAR-
tIcuLIER: Openhaard-
hout/kachelhout € 45,- m3. 
Blokken om zelf te kloven 
€ 1,- per stuk. Volle krui-
wagen € 4,50. Partij Euro-
pallets € 5,- per stuk. Tel. 
06-53238197.

*EINDE AAN VEtROLLE-
tJES, met ultrageluid. 
Het alternatief voor lipo-
suctie! SBS 6 elke zondag. 
Bel voor een proefbehan-
deling met de LIPO II. Af-
slanken advies op maat. IN-
StItuut ZILVERScHOON 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

*BINNEN LOPEN ZONDER 
AFSPRAAK op vrijdag voor 
kleine behandeling  zoals  reini-
gen, harsen, epileren, wimpers, 
wenkbrauwen, verven etc. IN-
StItuut ZILVERScHOON 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.in-
stituutzilverschoon.nl.

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

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

WIJ VERHuREN 
BOxEN VOOR 

tIJDELIJKE
OPSLAG

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

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

tE KOOP: cONIFEREN 
Diverse soorten en maten. 
Voor haag, tuin en terras. 
tel. 06 - 51 99 83 11.

JAN VAN ‘t HOF 
Schilder- en spuitwer-
ken. Voor vakkundig bin-
nen- of buitenschilderwerk. 
Vakmanschap met garan-
tie. Tel: 06 - 21 23 48 96.

MEGAVLOOIENMARKt 
22 dec. 120 kramen! Tennis-
hal de Heiberg, Heerseweg, 
Veldhoven. 9-16 uur. € 2 p.p. 
06-20 29 98 24.WALNOtEN EN JAM 

handgemaakt producten.  
AtELIER “DE NIJVER-
HEID” Openingstijden: 
Vrijdag 14.00-18.00 uur 
Zaterdag 12.00-17.00 
uur. Welkom op Berg 59.

WERELDWINKEL Nu-
ENEN 22 december open 
van 12.00 – 17.00 uur. 
Kerstartikelen 25% korting. 
M.u.v. food, kaarten en boe-
ken. Kom langs: Berg 28B. 
Tel.040-2839195. www.
wereldwinkelnuenen.nl
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Kieslijst en    
programma      
CDA       
bekendgemaakt
Tijdens de viering van het 40-jarig 
jubileum op 13 december j.l. bij 
De koffiedrinkers van het CDA 
Nuenen c.a. is het verkiezingspro-
gramma en de kandidatenlijst 
gepresenteerd. Daarmee is voor 
het CDA de verkiezingscampagne 
begonnen.

De top 5 van de lijst bestaat uit men-
sen die maatschappelijke ervaring, 
kwaliteit en  ambitie meebrengen. 
Het zijn: Tom van den Boomen, Erik 
Groothoff, Cees Meijvis, Mieke 
Hendrickx en Rogier Wouters. Met 
uitzondering van Rogier hebben ze 
allemaal al een klein beetje ervaring 
opgedaan in de Nuenense politiek. 

De lijsttrekker is nu enige maanden 
raadslid terwijl Mieke, Erik en Cees 
eveneens sedert enige maanden als 
burgercommissielid fungeren. Vol-
doende om gesnoven te hebben aan 
het politieke bedrijf, te kort om be-
last te zijn met het (soms turbulen-
te) verleden. Het CDA durft dan 
ook te spreken van een echte ver-
nieuwing van haar lijst.

In het verkiezingsprogramma is na-
drukkelijk gekozen om aandacht te 
geven aan de onderwerpen waar 
een gemeente over gaat of binnen-
kort zal gaan. Dat zijn de inrichting 
van de leefomgeving, welzijn en 
zorg. Daarnaast wordt uiteraard 
aandacht gegeven aan de bestuurlij-
ke en financiële structuur waarbin-
nen dit programma gerealiseerd kan 
worden.
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Prins LKW kartrekker bij   
de Stemkes Gerwen
Sjors Vermeltfoort is de nieuwe prins 
bij de Gerwense carnavalsvereniging 

Prins LKW (links) en adjudant FF van 
de Stemkes Foto: Cees van Keulen

Inloopochtend 
Kiekeboe
Op dinsdag 24 december en 31 
december a.s. is er geen Kiekeboe. 
Op dinsdag 7 januari vanaf 09.30 uur 
is iedereen weer van harte welkom!

Zijn jouw (klein)kinderen tussen de 0 
en 4 jaar, kom dan ook eens binnenlo-
pen. Je ontmoet er andere ouders/ver-
zorgers met kleine kinderen, koffie/
thee staat klaar, en de kinderen kunnen 
er lekker spelen. Deze ochtend wordt 
verzorgt door gastvrouwen die zelf ook 
kleine kinderen hebben en is een initia-
tief van Punt Extra (Zuidzorg).
Inloopochtend Kiekeboe wordt iedere 
dinsdagochtend gehouden van 09.30 
uur tot 11.00 uur in ruimte “De Otters”  
van Kids Society Erica, gebouw "Das-
senburcht”, aan de Jacob Catstraat 1-3 
te Nuenen.  Kiekeboe is gesloten tijdens 
de schoolvakanties. Voor meer infor-
matie kun je kijken op onze website: 
www.kiekeboe-nuenen.hyves.nl.
 

Citaat van de Week

Uit: “170 citaten van de 20ste eeuw
en daarna”. Gelezen door Eelke Jager.

De tien geboden van Christopher Hitchens
•	 Veroordeel	mensen	niet	op	basis	van	hun	etniciteit	of	kleur.
•	 Denk	er	nooit	aan	mensen	te	gebruiken	als	persoonlijk	bezit.
•	 Veracht	mensen	die	geweld	of	de	dreiging	van	geweld	gebruiken	in	seksuele	relaties.
•	 Verberg	je	gezicht	in	schaamte	als	je	het	durft	een	kind	te	beschadigen.
•	 Veroordeel	mensen	niet	om	hun	aangeboren	aard.
•	 Wees	je	ervan	bewust	dat	je	ook	een	dier	bent,	en	dus	afhankelijk	van	de	grillen	van	de	natuur.
•	 Verbeeld	je	niet	dat	je	kunt	ontsnappen	aan	een	oordeel	als	je	mensen	belazert	met	valse
	 voorwendselen.
•	 Zet	die	verrotte	mobiele	telefoon	uit.
•	 Zie	alle	jihadisten	en	kruisvaarders	voor	wat	ze	zijn:	psychopathische	criminelen	met	
	 afschuwelijke	waandenkbeelden	en	een	verschrikkelijke	seksuele	onderdrukking.
•	 Wees	bereid	een	God	of	een	religie	af	te	zweren	als	een	heilig	gebod	in	tegenspraak	is	met	een	
	 van	bovenstaande	regels.

Christopher Hitchens 
– journalist, criticus (1949-2011)

Kienen in Lieshout 
De verbouwing van het Dorpshuis is 
klaar. De Katholieke Vrouwenverening 
Lieshout gaat op 20 december voor de 
eerste keer in de vernieuwde grote zaal 
kienen. De avond begint om 20.00 uur 
en de zaal is vanaf 19.00 uur  open. Ie-
dereen is van harte welkom.
Tot ziens in het vernieuwde Dorpshuis.

de Stemkes. Hij is zondagavond in re-
sidentie de Stam geïnstalleerd als 
prins LKW (LastKraftWagen oftewel 
vrachtwagen). Adjudant FF (Ruud 
Janssen, student, 21 jaar) staat de prins 
bij. Het duo werd zondagavond met 
vereende krachten door de kartrek-
kers van de Wetters, de Narre-Kap-
pen, de Dwèrsklippels en de Raod van 
Zatterdag aan een dik touw door Ger-
wen getrokken. Het touw was beves-
tigd aan een vrachtwagentrekker met 
achter het stuur de nieuwe prins. De 
21-jarige prins is in het dagelijks leven 
vrachtwagenchauffeur (vandaar zijn 
naam LKW) en ook teamleider logis-
tiek bij Freyja. Hij treedt als prins in de 
voetsporen van zijn vader Harrie, 
want die was in 2006 prins Diezel bij 
de Narre-Kappen. De Stemkes vieren 
carnaval 2014 op zijn Duits met een 
echt Duits Bierfest. Zaterdag 1 febru-
ari is de prinsenreceptie in de Stam.

Steun ons 
in de strijd 

tegen littekens!

geef op 

20.21.22

www.brandwondenstichting.nl
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Verzonden vanaf mijn iPad

Oliebollen 
Door Elwien Bibbe

ij zijn er niet op Oudjaarsavond. En daarom zaten we afgelopen 
zondag al  aan de oliebollen en de wijn. Onze afwezigheid op Oud-
jaarsavond was voor onze buren aanleiding tot het schrijven van 
een heuse protestbrief. Wij zouden rommelen met tradities. Er 

tussenuit knijpen, richting Himalaya en daar bovenop Mount Everest een olie-
bollenkraampje beginnen of zoiets. In plaats van zoals we altijd doen: oliebollen 
bakken achter het huis en alle buren uitnodigen om ze op te komen eten. Wijntje 
erbij en het jaar doornemen. 
Nou niets is minder waar. Oliebollen smaken een week of twee eerder zeker niet 
minder. En het is ook niet minder gezellig. En ook al is het jaar nog niet helemaal 
om, er is méér dan genoeg om het over te hebben. Zo zijn daar onze schapen, die 
niet jaarrond het gras begrazen. Want er was niet genoeg gras. Vandaar dat ze 
aan de bomen en de struiken zijn begonnen. Komt er een nieuwe bus, hoe dan 
ook, heeft Nuenen afscheid genomen van de gemeentesecretaris, maar waarom 
weten we niet, en stommelen nieuwe wethouders onverdroten door de gemeen-
tedossiers en haalt Nuenen de voorpagina van het ED. En deze keer is niet met 
een kwast en een verdwaalde rode haar. En dan zijn er nog de avonturen van er 
onze kinderen en kleinkinderen………..

50 Oliebollen en een paar flesjes wijn verder, vertrekt iedereen weer naar huis. 
Om half twaalf heb ik nog een zwak moment en verorber de laatste oliebol. De 
volgende morgen sta ik zoals gewoonlijk met zo min mogelijk kleren aan op mijn 
digi- weegschaal. En die liet geen dramatische gewichtstoename zien. Ik lijn in 
‘onsjes’. Zo fijn. Want 5 ons eraf gaat zoveel makkelijker dan 5 kilo…..

Uit d’n hoek…

Verdwenen dorpen

Moerdijk, het door industrie bedreigde dorp aan de rand van Brabant, 
wordt waarschijnlijk op termijn gewoon opgeheven en verlaten. Er zijn va-
ker dorpen en gehuchten verdwenen, door verschillende oorzaken, zoals 
oorlog, leegloop en overstromingen. 
 In deel 2 van Verdwenen dorpen in Nederland, van Bert Stulp, 
wordt ook kort Nederwetten beschreven dat ooit verdwenen is. Of beter, 
verplaatst. De oude toren zou dan het restant zijn van het vorige Nederwet-
ten. Dat deed me denken aan iets soortgelijks, de oude toren van Nuenen 
aan de Tomakker.
 Er verandert of verdwijnt altijd wel iets. Soms geleidelijk, soms 
snel. Soms ten goede, soms ten kwade.

Edwin Coolen

W

Een klassieker voor de kerst: Kalkoen
Voor iedereen die met kerst een 
diner met een klein officieel tintje 
op tafel zou willen zetten, en bereid 
is hiervoor een aantal uur in de keu-
ken te staan, een klassieker gevulde 
kalkoen, dat met smaak is samenge-
steld. Het wijnadvies bij dit recept 
komt van André van Lieshout, wijn-
handel en slijterij.

Eet smakelijk!

Gevulde kalkoen (6 personen)
1 kuikenkalkoen (ongeveer 3,5 kilo)
3 uien
400 gr. Kastanjepuree  uit blik
5 teentjes knoflook 
10 plakken vetspek
10 sjalotjes
75 gram grote champignons
1 eetlepel citroensap
150 gr boter
3 deciliter rode wijn
150 gram mager gerookte spek in 
blokjes
Zout en versgemalen peper
Dikke naald en stevig garen

Pel de uien en snipper ze fijn, doe ze in 
een kom en voeg de kastanjepuree 
met een snufje zout toe. Pel de knof-
look en knijp deze uit boven het pu-
reemengsel.
Bestrooi de kalkoen van binnen met 
zout en peper en vul de holte op met 
de puree. Naai hem daarna dicht.
Omwikkel de kalkoenborst en de po-
ten met vetspek. Vet een braadslee in 
en leg hierop de kalkoen met de borst 
naar boven. Leg hierop enkele klontjes 
boter.
Pel de sjalotjes en snijd ze in grove 
stukken. Snij de champignons in 
schijfjes en besprenkel ze met citroen-
sap.
Verwarm de oven voor op 200 gr. (he-
te lucht 180 gr. Gasstand 4 / 5). Schuif 
de braadslee onder in de oven en laat 
de kalkoen in 2 ½ tot 3 uur gaarbra-
den.

Verwarm na ongeveer een uur de rode 
wijn en roer deze door het braadvet en 
bedruip hiermee regelmatig de kal-
koen.

Verwijder ongeveer 20 minuten voor 
het einde van de braadtijd het vetspek.
Los in een kopje met 1 deciliter warm 
water 1 eetlepel zout op en besprenkel 
hiermee 10 minuten voor het einde de 
kalkoen.

Verhit in een koekenpan 4 eetlepels 
boter en fruit hierin de sjalotjes, voeg 
daarna de spekblokjes en de champig-
nons toe en laat dit ongeveer 10 minu-
ten zachtjes stoven. Breng op smaak 
met peper. 
Leg de kalkoen op een voorverwarm-
de schaal en rangschik hieromheen 
het ui-champignon mengsel.

Een zelfgemaakte    
houten kerstboom
Vorig jaar zag je hem al op veel plaatsen verschijnen, de houten kerstboom 
en dit jaar is hij eigenlijk helemaal niet meer weg te denken. Ze zijn er in 
veel verschillende, maten en verschijningen en je kunt ze bij ieder tuincen-
trum kopen, maar zelf maken is natuurlijk veel leuker! Vandaag vindt je de 
beschrijving om zelf een houten kerstboom in elkaar te zetten. 

Wat heb je nodig:
2 schaaldelen (boomstamplank) blank FSC-planken 240 cm
1 ruwe paal 150 cm, voor de achterkant
1 ruwe plank 190 cm voor aftekenen
1 hechthout MDF of spaanplaat
6 plankendragers (hoeklijntjes) 40 mm
1 pakje schroefduim á 10 stuks (haakjes) 
1 doosje middelgrote (spaanplaat)schroeven (kruiskop, plat)
1 doosje kleine (spaanplaat)schroeven (kruiskop, plat) 
Kerstverlichting á 50 lampjes:

Begin met het zagen van de schaal-
deelplanken in de volgende lengtes: 1 
plank van 70 cm, 1 plank van 65 cm, 3 
planken van 60 cm  en leg de planken 
vervolgens van klein naar groot op de 
grond. Neem nu de ruwe paal, leg de 
gezaagde planken hier een voor een 
op, schroef ze vast en zaag de zijkan-
ten eraf. Gebruik het overgebleven 
hout voor de bovenste plankjes en de 
punt. Het leukste is de plankjes te 
splijten door middel van een beitel 
voor een natuurlijk effect. Zoek een 
leuke plek uit voor de plankjes (met 
het schors naar voren) en bevestig de 
plankendragers. De punt boor je in de 
ruwe paal, daarna zaag je de paal 
schuin af.

Van het hechthout maak je de voet van 
de kerstboom. Zaag 2 planken van 30 
cm en bevestig ze in een kruis met 2 
middelgrote schroeven als voet aan de 
ruwe paal.

In iedere kerstboom. horen lampjes. 
Boor gaatjes van ongeveer 1,5 á 2 cm 
op verschillende plaatsen zodat er 
kerstverlichting door de gaatjes gesto-
ken kan worden. Door een aantal 
haakjes te bevestigen kunnen allerlei 
accessoires in de boom gehangen wor-
den. Priem gaatjes voor de haakjes en 
draai deze er vervolgens in. De boom 
is klaar, versieren maar! Voor inspira-
tie over versiering kijk ook op www.
christmaholic.nl

Met dank aan Saskia de Laat van 
Christmaholic.nl.

Het Glazen Theater
In navolging van het Glazen Huis en 
het Glazen Restaurant heeft Neder-
land nu ook een Glazen Theater. Op 
initiatief van Thijs van de Meeberg 
is er aanstaande zondag 22 decem-
ber een extra voorstelling in Theater 
Het Klooster in Nuenen geprogram-
meerd.

Thijs is student aan de Koningsthea-
teracademie in ’s-Hertogenbosch en 
hij heeft Henri Molenaar van de Bra-
bantse Cultuur Groep benaderd voor 
een locatie. Het Klooster is beschik-
baar gesteld voor deze avond en een 
ieder werkt belangeloos mee aan de 
realisatie van deze voorstelling. Daar-
naast draagt de Brabantse Cultuur 
Groep € 0,50 per genuttigd drankje af 
aan 3FM Serious Request. De entree is 
gratis maar wij hopen op uw gulle do-
naties na afloop, dit wordt volledig 
overgemaakt aan 3 FM Serious Re-
quest.
De avond zal een mix zijn van muziek, 
cabaret en comedy. Een mix van Bra-
bantse artiesten in opleiding en geves-
tigde Brabantse theaternamen.  Aan-
vang 20.15 uur.

KBO Nuenen 
gaat Yogalessen 
uitbreiden
Al 17 jaar biedt de Nuenense KBO 
afdeling Yogalessen aan. De weke-
lijkse Yogabijeenkomst blijkt zozeer  
in trek binnen de groep van Nue-
nense senioren, dat er al jaren een 
wachtlijst voor nieuwe aanmeldin-
gen moet worden gehanteerd. 

Nu is er ruimte om op dinsdagochtend 
in Het Klooster extra Yogalessen aan 
te gaan bieden. Om deel te kunnen ne-
men behoeft men geen lid van de KBO 
te zijn. Met de oefeningen wordt ge-
streefd lichaam en geest meer in ba-
lans te brengen. Yoga kan ook helpen 
klachten als migraine, stress of slape-
loosheid te verminderen. 

Voor info of aanmelding: Anita Oos-
tenbrink tel.040-2837844 of Joke de 
Jong, tel.. 040-2834966.

Ontmoet de 
kerstman in 
Kernkwartier
Komende weekend is winkelcentrum 
Kernkwartier aan de Hoge Brake ook 
op zondag 22 december open. Maar er 
is meer te doen!!
Op zaterdag wordt u verwend met 
warme chocomelk en op dinsdag 24 
december is er de kerstman om u te 
verwelkomen en u alvast in de kerst-
sfeer te brengen.

Veel winkels hanteren ruimere ope-
ningstijden op maandag 23 dec. (van 
10.30 tot 20.00 uur)
De supermarkten Albert Heijn en 
Jumbo hanteren de dagen rondom 
Kerst ruimere openingstijden en zijn 
ook op 2e kerstdag geopend.

Serveer met gevulde perzik met cran-
berries. Aardappelpuree en aardap-
pelkroketjes, spruitjes en rode kool.

Gevulde perzik met cranberries
1 potje cranberrie compôte
1 blik met halve perzikken
3 eetlepels appelsap.

Vermeng in een kom de cranberrie 
compôte met de appelsap. Laat de 
perzikken uitlekken in vergiet. Zet ze 
hierin op een schaal en vul de helften 
met de cranberrie compôte.

Wijnadvies van André van Lieshout:
Rood: 
Wijnhuis Lenotti, Italië,
Rosso Passo Veneto,
Dit is een middelzware sappige  rode 
wijn met donkere fruit-aroma`s.

Wit:
Wijnhuis Lenotti, Italië,
Licht en fruitig met een vleugje ho-
ning. 

De geschiedenis van de 
kerstboom met piek
Door Mariët Jonkhout

e spar, als boom, was al lang voor onze jaartelling bij Germaanse 
volken hèt symbool van groei en bloei en van de verjager van kwa-
de geesten en heksen. Daarnaast werden de takken van de spar 
ten tijde van midwinter versierd met appeltjes als extra teken van 

vruchtbaarheid. De Germanen vierden hiermee het zonnewendefeest dat 
betekende dat de dagen vanaf eind december weer langer werden en dat het 
vruchtbare seizoen in aantocht was. 

Later werd door de Rooms Katholieke 
kerk dit Germaanse midwinterfeest 
omgevormd tot het kerstfeest waarbij 
de geboorte van Christus werd gevierd. 
De kerstboom werd hierbij een sym-
bool en in de vijfde eeuw dook de spar 
dan ook voor het eerst op als Boom des 
Levens in kerstspelen in Duitse kerken. 
Ook toen werd hij behangen met ap-
pels, alleen werd het symbool van de 
vruchtbaarheid van de Germanen nu 
gekoppeld aan het symbool van de zon-
de naar het verhaal van Adam en Eva. 
Naast de appel hing men ouwel in de 
boom om de redding van de mens te 
vertegenwoordigen. Ouwel wordt ook 
nu nog als zodanig gezien en dan ook 
nog steeds gebruikt bij de eucharistie in 
de vorm van de hostie. In latere eeuwen 
werden de appels en ouwel vervangen 
door koekjes in allerlei vormen. In de 
negende eeuw verbood Karel de Grote 
het opzetten van een kerstboom en in 
de tiende eeuw deed paus Martinus II 
hetzelfde in Italië. Dit omdat de kerst-
boom opnieuw als een heidens gebruik 
werd gezien, waarmee de kerk zich niet 
wilde vereenzelvigen. Pas in de zeven-
tiende eeuw dook de versierde spar 
weer in het openbaar op en de eerste 
versierde kerstboom was te bewonde-
ren in 1605 in de kerk in Straatsburg. 
Pas in het begin van de negentiende 

eeuw zette deze traditie goed door in 
ons land, met name in het katholieke 
Zuiden. De protestante kerk heeft de 
kerstboom nooit als kerstsymbool 
overgenomen.

De kerstboom wordt nu nog steeds be-
hangen met koekjes (kransen) maar 
ook met lichtjes, ballen, slingers en na-
tuurlijk een piek. De piek maakt een be-
langrijk deel uit van de versiering van 
de boom. Zij wordt altijd op de boven-
ste rechtstandige tak geplaatst, waar-
door haar spitse vorm de lucht in wijst 
en daarmee altijd het hoogste punt van 
de kerstboom is. In andere landen ziet 
men ook pieken in de vorm van een ster 
of een engel. 
Het is niet precies duidelijk wat de her-
komst van de piek is. Volgens sommige 
bronnen verwijst de piek naar de Ster 
der Wijzen of een abstracte weergave 
daarvan. Maar volgens een andere the-
orie zou de piek een gespieste appel zijn 
(vergelijk de vorm van de piek) waar-
mee de heidense traditie van de Ger-
manen weer een klein beetje terug werd 
gebracht in de boom.
De meest opmerkelijke theorie is dat de 
piek helemaal geen speciale betekenis 
heeft, maar ontstaan is ten tijde van de 
uitvinding van een nieuwe glasblaas-
techniek. Vroeger kon men alleen ron-
de ballen blazen en met deze nieuwe 
techniek kon men ook andere vormen 
maken. Het was alleen niet mogelijk die 
vormen in de boom te hangen, ze moes-
ten over een tak geschoven worden, 
waardoor de bovenste tak de meest 
aangewezen werd omdat dit de enige 
niet hangende tak in de boom was.

D



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

Restaurant Olijf is gesloten :
- op maandag 23 december 
-  vanaf: zondag 29 december 2013 

t/m woensdag 8 januari 2014. 

Team Olijf wenst u heerlijke 
feestdagen en een gezond, liefdevol 

en culinair 2014 toe !

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

Aanstaande zondag! Koopzondag

22 december 2013 • 12.00 - 17.00 uur

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl
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Vacaturebank vrijwilligers week 51
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.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie 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.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
De Akkers (Archipelzorggroep) Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook in weekend diverse tijden (in overleg)
 Organist voor begeleiding in de kapel op zondag 9.30-11.30 u.
 Bezoek- en wandelvrijwilligers (diverse tijden mogelijk) diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor dagbestedingactiviteiten intern en extern diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor ondersteuning bij avondwake (o.a. koffie en thee verzorgen) op afroep, in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijwilliger m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen.   2 dagdelen p. wk. in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
IVN-Nuenen  De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders v. org. buitenprogramma 2 ochtenden p. jr. + voorber.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Vrijwilligers voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) div. tijden, ook weekends
 Begeleiding voor de dagbesteding (v. externe deelnemers) dagdeel in overleg ma, wo, vr. 13.30-16.30 vr. 9.30-13.30u.
 Vrijwilligers voor het opzetten van spelletjesclubs (om de week) dinsdag van 14.00-16.00 u. 
 Begeleiding voor de bridgeavonden dinsdag van 19.00 – 23.30 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Kunstencentrum CAN Secretaris m/v voor het bestuur. Taken o.a. interne en externe communicatie gem. 4 uur per week, in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
De Akkers (Archipelzorggroep) Koster/acoliet m/v, voor de ochtenden,  hoeft niet op zaterdag /zondag.  tijd: 09.00-10.00 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Initiatiefgroep  Vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg
“Nuenen Dementievriendelijk”
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
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

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie | Hoge Brake 72 | 5672 GM Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Alle aanbiedingen zijn geldig van dondererdag 19 t/m zondag 29 december of zolang de voorraad strekt. op=op. openingstijden | Ma. 11.00 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 21.00 | Za. 9.00 - 17.00

Alle Lancôme 
Mascara
31.00 19.99

Gehele Maxfactor
Assortiment
 10.-

Biotherm
Alle Age Fitness, dag- en nachtcrèmes
Alle Skin Energetic, dag- en nachtcrèmes

50%
Korting

Alle Bourjois
Cosmetica50%

Korting

Boss en Lacoste
Diverse geuren 
Dames en Heren

50%
Korting

OpeN Op: KOOpzONDAG 22 DeC.
Steun Stichting Warme Beer! Zij staan met hun kraam voor het 

welzijn van patiënten met leukemie, in het winkelcentrum bij 

Jumbo, voor Action en Da Noordveld Drogisterij en parfumerie

Volgende aanbiedingen zijn geldig tegen inlevering van deze advertentie!!!

 Alles op alles, 
 zodat mensen met
 een nierziekte in
 leven blijven en ook
echt blijven leven!

Leven gaat voor.
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Openingstijden 
Vrouwencentrum 
en kledingwinkel
Het vrouwencentrum is gesloten vanaf 
vrijdag 20 december tot en met 6 januari. 
De tweedehands kledingwinkel aan de 
Sportlaan 22 is gesloten op 26 december 
en op 2 januari. Vanaf 9 januari bent u 
weer van harte welkom.

Ruurd van Heijst nieuw commissielid 
Combinatie Nuenen c.a.
Ruurd van Heijst uit Gerwen is door de politieke partij Combinatie Nuenen 
c.a. voorgedragen als nieuw burgercommissielid voor de raadscommissie 
Samenleving. Tijdens de raadsvergadering van 19 december a.s. zal hij als 
zodanig worden geïnstalleerd. 

Ruurd van Heijst (52) is op dit mo-
ment lid van de Dorpsraad Gerwen. 
In de raadscommissie Samenleving 
wil Ruurd van Heijst zich niet alleen 

Vergrijzing, de schaarste en kostbaarheid van de professionele zorg en de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen: het versterken en ondersteunen van zorg voor 
elkaar is van toenemend belang. De afgelopen 13 weken heeft de promotiecam-
pagne “voor & met elkaar, natuurlijk!” gelopen in de Gemeente Nuenen. Het doel 
van dit project was om mensen bewust te maken van de positieve rol die zij kun-
nen spelen binnen de Gemeente Nuenen en dan met name in de eigen buurt of 
omgeving, oftewel het stimuleren van ‘nabuurschap’. Nabuurschap is het geven 
van hulp aan mensen zonder tussenkomst van professionele organisaties. Dit 
kan iets simpels zijn in de zin van een keer een boodschap doen, of iemand een 
bezoekje brengen en een praatje maken. 

U heeft regelmatig interviews kunnen lezen van actieve Nuenenaren en u heeft 
vast en zeker ook de campagneposters zien hangen. Ook de basisscholen hebben 
een steentje bijgedragen tijdens deze campagne. Zie hieronder de terechte win-
naars van “Klas in actie”.

Dit zal het laatste bericht zijn van deze campagne. 
Heeft u ideeën over hoe nabuurschap in de gemeente Nuenen nog meer kan 
worden bevorderd? Neem dan contact op met de Gemeente Nuenen en mail 
naar gemeentehuis@nuenen.nl

Wat doe jij voor een ander…..?

Workshops 
Moestuinieren 
bij Tuincentrum 
Soontiëns
Het kweken van eigen groenten wordt 
steeds populairder, maar hoe begin je 
er aan? Vanaf 2014 organiseert Tuin-
centrum Soontiëns workshops ‘Moes-
tuinieren in de Stad’ voor iedereen die 
wil leren moestuinieren. Deze serie 
workshops vindt plaats op drie zater-
dagmiddagen:  25 januari, 22 februari 
en 15 maart van 13.00 – 15.30 uur. 

In deze serie leer je alles wat je moet 
weten om je eigen moestuin te begin-
nen, van zaaien tot planten, verzorgen 
en oogsten. We gaan daarbij uit van 
biologisch kweken, zonder gebruik 
van chemische hulpmiddelen. De 
workshops zijn praktisch van opzet, al 
tijdens de eerste workshop wordt een 
begin gemaakt met het kweken van je 
eigen groenten. 
De workshops zijn opeenvolgend, 
maar voor diegene die alleen geïnte-
resseerd is in één bepaald onderwerp 
is elk onderdeel ook apart te volgen. 
De workshops worden begeleid door 
een enthousiaste en ervaren moes-
tuinder, die je alles kan vertellen wat je 
wil weten over moestuinieren.

Deelname aan één workshop kost € 
35,- inclusief koffie/thee en een star-
terspakket. Deelname aan de hele se-
rie van drie workshops is € 85,-.Meer 
informatie over de inhoud van de 
workshops en aanmelden: http://
www.tuincentrumsoontiens.nl/tuin-
centrum-workshop-moestuinieren of 
tel. 040-2811339. 

Moto Puro      
‘Best Service Netherlands’ award
Na de nominatie voor de best presterende Ducati dealer tijdens de World Ducati 
Dealer meeting onlangs in Rome, kreeg Moto Puro afgelopen week uit handen 
van Robert van Zalinge (sales manager Ducati North Europe) de bijbehorende 
award uitgereikt als bewijs van de ‘Best Service Netherlands’.

In minder dan drie jaar na de opening van deze Ducati dealer in Nuenen weet 
Moto Puro door hun enthousiasme, zeer hoge werkplaats service, technische 
kennis, race activiteiten en betrokkenheid bij de passie van Ducati, nu al deze 
prestigieuze en fel begeerde prijs in de wacht te slepen. Het vier koppige team wat 
de werkplaats, shop en verkoop bemand zal er alles aan doen om de bestaande en 
nieuwe Moto Puro klanten ook het aanstaande motorjaar in de watten te leggen. 
Moto Puro, Gulberg 45A, 5674 TE Nuenen.040-2839653. www.motopuro.nl.

Verschillen in taxatierapporten brengen 
voortbestaan Nuenen naar de afgrond

-Het persbericht-
Afgelopen april ontstond al snel de wens 
te komen tot een totaalbeeld van de ver-
worven grondposities en onderliggende 
contracten. Dit  vanwege het feit dat voor 
risicomanagement  volledige, samenhan-
gende en doorzichtige dossiers nodig zijn.  

Zomer 2013 besloot het College tot een 
inventarisatie van alle grondcontracten, 
met in eerste aanleg een focus van de dos-
siers die deel uitmaken van de zogenoem-
de Ruimtebalans projecten.

Lopende de eerste inventarisatie zijn gro-
te vraagtekens gesteld bij de gevolgde 
procedures bij de aan- en verkoop van 
gronden.

Annegien Wijnands, wethouder ruimte-
lijke ordening, over de aanleiding: “Het 
college eiste gewoon een compleet over-
zicht van de rechten en plichten van de 
gemeente op basis van de afgesloten over-
eenkomsten. Met het bijbehorende in-
zicht in welke (financiële) risico’s de ge-
meente nu en in de toekomst kan lopen.” 
 
Verdiepend onderzoek 
Medio november is geconstateerd dat er 
bij één object sprake was van twee ver-
schillende taxaties. Hierna is door het 
College besloten het onderzoek verder te 
verdiepen en daarvoor KAFI Integrity in 

Jongerenkoor 
Jocanto 
Jongerenkoor Jocanto maakt van 
kerst een gezellig en diepgaand sa-
menzijn. U bent welkom om met hen 
stil te staan bij de menswording op 
kerstavond om 21.00 uur in de Cle-
menskerk in Gerwen en om 23.30 uur 
in de Clemenskerk in Nuenen.

Kampioen! 
E2 Gerwen/Nederwetten 9-2
Afgelopen zaterdag hebben de voetballers van de E2 Gerwen/Nederwetten 
het weer voor elkaar gekregen, alweer kampioen!!

Het was niet meteen een gelopen race maar na 2-0 voorsprong kregen ze hoop. 
Op een gegeven moment waren de geconcentreerde voetballers niet meer te 
stuiten. Het werd uiteindelijk 9-2. De ontlading was groot! Er werd een ereronde 
gerend voor de supporters. En daarna de huldiging, de kinderchampagne vloeide 
rijkelijk. Samen met de E1, die na een zinderende wedstrijd ook hun kampioen-
schap op zak hadden, traditiegetrouw op de platte kar. Via Nederwetten naar 
Gerwen en weer terug. In Nederwetten stonden de frietjes al klaar zodat de voet-
ballers met een goed gevulde maag en een tevreden gevoel naar huis konden.

Hieronder volgt de weergave van het originele persbericht zoals de gemeen-
te Nuenen dat verstuurde naar aanleiding van de verschillen die aan het 
licht gekomen zijn tussen enkele taxatierapporten en de bedragen zoals die 
bij de gemeente bekend zijn.

Het team van Moto Puro in Nuenen.

voor Gerwen blijven inzetten, maar 
voor de gehele samenleving van Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten en Een-
eind. 
“Nu de rijksoverheid steeds meer ta-
ken afstoot aan de gemeenten is het 
een uitdaging te zoeken naar oplossin-
gen en kansen binnen de gemeentelij-
ke financiële kaders. Ook samenwer-
king van de gemeente Nuenen c.a. in 
het samenwerkingsverband Dommel-
vallei is een goede zaak maar zowel uit 
kostenbesparing als uit efficiency-
overwegingen zou met meerdere 
overheden op specifieke gebieden de 
samenwerking kunnen worden uitge-
breid”, zo stelt Ruurd van Heijst. 
In het dagelijks leven is de 52-jarige 
Gerwenaar werkzaam als part-time 
docent land- en tuinbouw in het spe-
ciaal onderwijs in Eindhoven en hij 
runt samen met een compagnon een 
hoveniersbedrijf in Nuenen en Beek 
en Donk. Hij is getrouwd en vader van 
een dochter en twee zoons. Ruurd van Heijst.

te schakelen.
Bestudering van de dossiers resulteert op 
dit moment in een verschil van 4,7 mil-
joen euro tussen de originele  taxatierap-
porten en de bedragen die bij de gemeen-
te bekend zijn.
De bevindingen zijn dermate ernstig dat 
het college op 10 december jl. direct heeft 
besloten het lopende onderzoek voort te 
zetten. Bureau KAFI  verwacht dat dit 
vervolgonderzoek eind januari kan zijn 
afgerond. 
Maarten Houben, burgemeester: “We 
zijn ernstig geschokt. Fractievoorzitters 
zijn de afgelopen weken steeds bijgepraat. 
Ik kan niet vooruitlopen op vervolgstap-
pen en conclusies. Tot eind januari kun-
nen en zullen we, in het belang van het 
onderzoek, geen nadere informatie ver-
strekken.” - Einde persbericht - 

Dienstverlening Taxbus  
rond de jaarwisseling
Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op 
Oudjaarsavond stopt Taxbus eerder en in de Nieuwjaarsnacht worden 
alleen rolstoelreizigers vervoerd.

Reserveren Taxbusritten kerstdagen
De kerstdagen zijn drukke dagen voor 
Taxbus. Om het vervoer in goede ba-
nen te leiden wordt klanten verzocht 
ritten al vóór dinsdag 24 december te 
reserveren. De vervoerders kunnen 
dan het beste inspelen op de vervoer-

vraag en alvast een passende ritplan-
ning maken. Ritten die later worden 
geboekt, lopen meer kans te maken te 
krijgen met vertraging.

Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer 
stopt het Taxbusvervoer op Oudjaars-
avond eerder dan normaal. De laatste 
ritten starten om 21.30 uur, waarmee 
wordt aangesloten op de aankomsttij-
den van de laatste treinen en bussen.
Voor rolstoelgebruikers wordt een uit-
zondering gemaakt, omdat deze groep 
geen mogelijkheden heeft om via fa-
milie, vrienden of reguliere taxi ver-
voer te regelen. Zij kunnen op verzoek 
in de Nieuwjaarsnacht wel door Tax-
bus worden vervoerd. Daarbij gelden 
de volgende regels:
Een rolstoelrit voor Nieuwjaarsnacht 
kan t/m zaterdag 28 december 16.00 
uur worden geboekt via de reserve-
ringslijn van Taxbus (0800-0234 795).
De ophaaltijden liggen tussen 00.30 
uur en 01.30 uur. Vanwege de beperk-
te beschikbaarheid op Nieuwjaars-
nacht kan het voorkomen dat klanten 
niet helemaal op het gewenste tijdstip 
worden vervoerd.

In de Nieuwjaarsnacht kan maximaal 
één sociaal of medisch begeleider 
meereizen.

Bond Heemschut:

Gemeente Nuenen in erfgoed 
top tien van Nederland
Gemeente Nuenen hoort bij de beste tien van de 408 gemeenten in Neder-
land als het gaat om de zorg voor erfgoed in de gemeente. Dat blijkt uit de 
grote MonumentenGemeenteTest van de Bond Heemschut. Bond Heem-
schut is uit burgerinitiatief ontstaan en vervult al meer dan 100 jaar een rol 
in het opkomen voor het belang dat burgers hechten aan erfgoed.

Monumentenbeleid
Heemschut onderzocht het monu-
mentenbeleid in alle Nederlandse ge-
meenten. Er werd onder andere geke-
ken naar de hoeveelheid monumenten, 
het aantal ambtenaren dat zich daar-
mee bezighoudt, de aanwezigheid van 
monumentenbeleid, het budget voor 
monumentenzorg en de communica-
tie erover met eigenaren en andere 
burgers.

Pluim voor Nuenen
Uit het onderzoek valt op dat er een 
aantal zeer goed scorende gemeenten 
zijn die bestaan uit een aantal kleinere 
kernen. Deze gemeenten doen zeker 
niet onder voor de gemeenten met 
historische binnensteden. ‘De ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten verdient een pluim voor een 
uitstekend resultaat in ons onderzoek, 
een voorbeeld voor veel kleinere ge-
meenten!’, aldus de conclusie in het 
onderzoek. Nuenen telt 34 rijksmonu-
menten, 71 gemeentelijke monumen-
ten en 1 beschermd  dorpsgezicht.

Extra koopavond 
Winkelhart   
van Nuenen
Op maandag 23 december zullen de 
winkels van het Winkelhart van Nue-
nen de gehele dag geopend zijn met te-
vens een extra koopavond tot 21.00 uur.

Winkelhart van nuenen

Voetbal



DECEMBER-AKTIE 
BIJ VINCENT VAN GOGHSTRAAT 
NUENEN

Elke zaterdag in december om 17.00 uur wordt de prijswinnaar bekend gemaakt. Geen minimaal bestedingsbedrag. 
Hoe meer winkels u bezoekt, hoe meer kans!

MAAK ELKE WEEK KANS OP SCHITTERENDE PRIJZEN!
TOTALE WAARDE PRIJZENPAKKET RUIM 1500,-!

PRIJS TREKKING 
21 DEC.: 
PHILIPS SENSEO 
SARISTA BEAN-FUNNEL 
KOFFIEZETAPPARAAT, PEARL WHITE. 
T.W.V. 174,50

U HERKENT DE DEELNEMENDE WINKELS 
AAN HET RAAMBILJET!
TOT GAUW BIJ VINCENT VAN GOGHSTRAAT NUENEN!

Elke zaterdag in december om 17.00 uur wordt de prijswinnaar bekend gemaakt. Geen minimaal bestedingsbedrag. 

VOOR HET COMPLETE WINKELEN

Wij wensen u prettige feestdagen!
Feestelijke aanbieding: 30% op ALLE 
L’oréal Professionnel & Kérastase producten! 
*geldig vanaf 20-12-2013 t/m 31-12-2013
  niet i.c.m. andere kortingen.

Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

Hoe uitgeslapen      
         bent u?

www.tijdvoorkwaliteit.nl

Bedden testen? 
Graag!

Uw bedden 
speciaalzaak!

Voor eerlijk advies,
heldere keuzes en

duidelijke afspraken.

Kom in de ochtend;   
u het beste gevoel

en wij de meeste tijd.
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D a g o p v a n g  •  B S O

www. k i d s soc i e t y. n l

Goed voor je kind!
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

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

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 

Wij wensen u allen heel 
gezellige kerstdagen en 

een goede reis door 2014!

Voor onze klanten ligt er een zakagenda van 2014 klaar. (Op=Op)

www.koekverlichting.nl

Koekverlichting Eindhoven
Stratumsedijk 39. Tel.: 040 - 21 20 674

Di t/m vrij: 10.00-13.00 uur, 14.00-18.00 uur. Za 10.00-17.00 uur

Van 3 t/m 21 december
totale verkoop met 21% btw-korting!

o.a. Artemide-Belux-Brand & van Egmond-Cini & Nils-Delta Light-
Flos-Fontana Arte-Foscarini-iGuzzini-Ingo Maurer-Jacco Maris 
Kreon-Luceplan-MaroeskaMetz-Modular Lighting-Oligo-Prandina-
Roger Pradier-Royal Botania-Terzani-Tre Ci Luce-Tobias Grau

Verkoop uit winkel

Ook decoratieve en klassieke verlichting
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Muzikaal talent 
gezocht voor 
Koningsdag 2014
Stichting Parkevenementen Nuenen 
zoekt muzikaal talent voor de Ko-
ningsdag 2014. De organisatie van de 
eerste officiële Koningsnacht en Ko-
ningsdag in Nuenen is druk bezig met 
de voorbereidingen van dit muzikale 
evenement in het Park. Het program-
ma voor Koningsnacht 2014 is rond 
maar voor Koningsdag zijn ze nog op 
zoek naar muzikale invulling. Dus ie-
dereen die hiervoor belangstelling 
heeft, kan contact opnemen met Sjors 
Driessen of Monique Gevers via feest-
jenuenen@hotmail.com.

Lourdes

Komend voorjaar gaat het bisdom den 
Bosch met vele parochies naar Lour-
des. Ook de Nuenense H. Kruisparo-

chie neemt deel. Voor iedereen die zich 
hierbij wil aansluiten: TGV-reis 26 

april-3 mei 2014, ook bus- en vliegreis. 
Informatie: Liesbeth Deckers, tel. 

2845855; Ans Engelen, tel. 2837726; 
Jan van Rooij, tel. 2837312.

Genomineerden Ondernemer van het Jaar 2013
Maandag 6 januari 2014 zal tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Ondernemers Contact Nuenen de Onderne-
mer van het Jaar 2013 bekendgemaakt worden. De genomineerden zijn:
Christ van de Akker 
Directeur en oprichter van IT Pro. IT 
Pro is sinds 1997 actief in de computer-
wereld en verzorgt ICT dienstverle-
ning voor particulieren en het midden- 
en kleinbedrijf. De werkzaamheden 
bestaan uit het leveren, installeren en 
beheren van een grote diversiteit van 
computersystemen. Het team bestaat 
uit 7 medewerkers. Zijn keuze om te 
stoppen met de computerwinkel en als 
dienstverlener de klanten nog beter te 
gaan bedienen, is een mijlpaal voor 
Christ als ondernemer en voor het be-
drijf.

Jan Coppelmans 
Directeur en oprichter van C.O.R. 
Coppelmans Ontstoppingen en Reini-
gingen BV. C.O.R. is al meer dan 20 
jaar gespecialiseerd in het verhelpen 
van Rioolverstoppingen, Rioolreini-
ging, Rioolreparatie en vernieuwen 
van afvoersystemen. Klanten zijn te 
vinden in het bedrijfsleven, woning-
bouwverenigingen, overheidsinstel-
lingen en de particuliere sector. Bij het 
bedrijf zijn 75 medewerkers werk-
zaam. Een gestage en beheersbare 
groei is wat Jan voor zijn bedrijf voor 
ogen heeft.

John de Smit 
Directeur van BKL Engineering BV. 
BKL is als ingenieursbureau gespecia-
liseerd in de ontwikkeling van specia-
listische machines en hijs- en hefsys-
temen. Het bedrijf fabriceert deze 
systemen ook. Sinds enige tijd richt 
het zich steeds meer op inspectie. 
Klanten zijn zogenaamde OEM’ers als 
ASML, DAF, FEI en Philips. BKL is 
bijna 30 jaar geleden opgericht en er 
werken ongeveer 50 medewerkers. 
Voor John is verdere verbreding van 
het klantenbestand een belangrijk 
doel voor de komende jaren.

Christ van de Akker.  John de Smit.Jan Coppelmans.

Master-Care slaat vleugels uit
Master-Care, het Nuenense bedrijf dat onder meer MC-Platinum lakbe-
scherming produceert, gaat zijn vleugels uitslaan. De levering aan Mobis 
Europe in België is een eerste stap Europa in. 

Eigenaar Ramon Kuijpers: "We willen zien hoe ons concept in België landt". We 
hopen op termijn in heel Europa actief te zijn. Dit in samenwerking met Mobis 
Europe en de onder hun vlag opperende merken zoals Kia en Hyundai.
Master-Care was uitgenodigd samen met 2 andere producenten van Lakbe-
schermers om hun kwaliteiten en kunde te tonen voor de Belgische markt.
Naast Kia Nederland gaat nu ook Kia België samen met Mobis Europe de MC-
Platinum lakbeschermer op nemen in hun lever programma. 
Vanaf januari 2014 zullen de Kia dealers in België de verkoop en poets trainingen 
ontvangen van de specialisten van Master-Care uit Nuenen.

Country dansen in 
Lieshout
Zaterdagavond 21 december orga-
niseert The Black Longhorn weer de 
maandelijkse Country Dance Party 
op CD muziek. Vanaf nu is dat in de 
gloednieuwe zaal van het Dorps-
huis in Lieshout. 

Alle populaire line- en partnerdansen 
worden zoals altijd keurig achter el-
kaar gezet door onze eigen Country-
DJ Henk. De nadruk ligt hierbij op 
echte country muziek. Volop genie-
ten dus en alleen kijken mag ook. 
Aanvang is 20.00 uur. Tot ziens bij 
The Black Longhorn: Dorpshuis-
Lieshout, Grotenhof 2, 5683 LC Lies-
hout. Telefonische info: 0499-422088. 

Meer info? 
Website: www.blacklonghorn.nl.

TV-uitzending op kerstavond 
vanuit H. Clemenskerk

LON-TV zendt dinsdagavond 24 december de Heilige Missen in de H. Clemens-
kerk aan het Park uit.  Zowel de viering van 21.30 uur met het Parochiekoor, als 
de viering van 23.30 uur met jongerenkoor Jocanto kunt  u rechtstreeks volgen. 
Op Eerste Kerstdag, woensdag 25 december om 12.00 uur wordt de viering van 
23.30 uur nogmaals uitgezonden.

Raadsvergadering donderdag 19 december
Vanuit de raadszaal in Het Klooster vindt de rechtstreekse uitzending van de 
raadsvergadering plaats. Aanvang 19.30.

Vanaf zondag 22 december op LON-TV:
De winnaars van de Postcodeloterij, een jaar later.
Ik voorspel u, in 2014…..: Nieuwjaarswensen in overvloed, zo rond de jaarwisse-
ling. Maar wat zal het nieuwe jaar ons brengen?  Kijkt u naar de voorspellingen 
van Nuenense mensen?
De voorbereidingen van het Levend Kerstverhaal in kinderboerderij  De Wever-
keshof.
Notenkrakersuite van Tsjaikovski, gezamenlijke productie van de leerlingen van 
Basisschool Heuvelrijk, het Gerwens Muziekkorps, drumfanfare Jong Leven en 
het Kunstkwartier.
Jaaroverzicht 2013, terugblik op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Foto Cees van Keulen

Dirigentenwissel Gerwens 
Gemengd Koor St. Caecilia
Tijdens het jaarlijks Caeciliafeest op 24 november en tevens de afsluiting 
van het geweldig 125-jarig-jubileumjaar, heeft dirigente Natalia Tretiakova 
afscheid genomen van het Gerwens Gemengd Koor. Negen jaar lang heeft 
ze met verve het koor naar een hoger niveau gebracht.

Koopzondag   
in     
Winkelhart   
van Nuenen
Aanstaande zondag 22 december zijn 
de winkels van het "Winkelhart van 
Nuenen" geopend van 12.00 tot 17.00 
uur. Tijdens deze koopzondag is de 
Kerstman persoonlijk aanwezig met 
tevens optredens van het popkoor 
Parkstreet met live begeleiding van 
hun huisorkest. Er worden op ver-
schillende plekken gratis versnaperin-
gen uitgedeeld o.a. in het begin van de 
Parkstraat en in de Smidse.

Bij de promotiekraam in het midden 
van het winkelhart zal (ook gratis) 
erwtensoep van de keurslager Evert 
Tebak worden aangeboden. Tot ziens 
in het winkelhart van Nuenen.

VakantieBieb

E-books lezen via    
Bibliotheek Dommeldal
In de zomer- en herfstvakantie maakten meer dan 300.000 bibliotheekbezoekers ge-
bruik van de VakantieBieb-app. Hiermee was de app, waarmee e-books  geleend kun-
nen worden, een groot succes. Voor de kerstvakantie staat een nieuwe collectie e-
books klaar. Liefhebbers kunnen t/m 25 januari kiezen uit thrillers, (streek)romans 
en andere verhalen. Ook kinderboeken zijn opgenomen in de collectie. De app is via 
de App Store en Google Play Store te downloaden op tablet en smartphone. Ook niet 
leden kunnen gebruik maken van dit digitale boekenaanbod van de bibliotheek.
U dient zich hiervoor eenmalig te registreren. Dit doet u via 
www.bibliotheekdommeldal.nl

De door u gekozen e-books komen op uw tablet in een virtuele boekenkast te staan. 
Om de boeken te lezen is geen internetverbinding nodig. Alleen voor het éénmalig 
registreren en het downloaden van de boeken. De vakantiebieb is open voor alle le-
den van de bibliotheek. 

Vijf op een rij

Voor het eerst alle vijf vastgelegd: de vijf kartrekkers van het carnaval 2014 in on-
ze gemeente. Na de installatie van prins LKW van de Stemkes in Gerwen werden 
zondagavond de twee prinsessen en de drie prinsen gezamenlijk op de foto gezet. 
Een vrolijke boel daar bij de Stemkes en de carnavalsvierders in Nuenen, Neder-
wetten en Gerwen kijken samen met dit vijftal uit naar Carnaval 2014. Met v.l.n.r. 
prins Coltello (Narre-Kappen), prinses Colori (Wetters), prins LKW (Stemkes), 
prinses Licor Markanti (Raod van Zatterdag) en prins Superior (Dwèrsklippels).

“Het wordt tijd voor een andere diri-
gent. Dat is beter voor het koor. Er moet 
weer een frisse wind gaan waaien”, aldus 
Natalia. Voor haar verdienste is Natalia 
benoemd tot erelid van het koor. Als 
aandenken ontving ze een bronzen 
kunstwerkje in de vorm van een mu-
ziekstandaard en baton. Tom Suters, die 
indruk gemaakt had bij enkele repeti-
ties, werd voorgesteld als de nieuwe di-
rigent. Suters is sinds 2005 actief als di-

rigent van parochiekoren in Nuenen en 
Veghel. Daarnaast is hij coach en repeti-
tor van het dubbelkwartet Franje. Vanaf 
2003 volgde hij de Kurt Thomascursus-
sen voor koordirigenten en (internatio-
nale) Masterclasses voor dirigenten. In 
2010 slaagde hij voor de Meerjarige Di-
rigenten Opleiding Amateurkoren.
Momenteel volgt  hij op het conservato-
rium Tilburg de bachelor koordirectie 
opleiding.
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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"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDACoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., 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 gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Zondag 22 december
14.00-17.00 uur Muziek, wafels- 

en Glühwijnverkoop 
Kunsthandel Art Dumay 

en Café Ons Dorp

Dinsdag 24 december
18.30 uur Gezinsviering Kerst

Sint Clemenskerk Gerwen

Dinsdag 24 december
Optreden van de Nuenense Elvis: 

Mark Elbers
Café René

Zaterdag 28 december
10.00 tot 15.00 uur Open Dag 

SeniorWeb
locatie: Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 3 januari 
20.00 uur Rikavond NKV
Kantine NKV Wettenseind

Zaterdag 21 december
11.30-14.00 uur kerstmarkt,  
jongerenhuiskamer De Soos 
LEV-gebouw, Sportlaan 12 

Zaterdag 21 december
17.00 en 20.00 uur 

Het Levend Kerstverhaal 
Weverkeshof

Zaterdag 21 december
20.00 uur Country Dance Party 

Dorpshuis-Lieshout, 

Zondag 22 december
12.00-17.00 uur Koopzondag 

Winkelhart van Nuenen
Opening Zorgcomplex Berg 63 

Woensdag 18 december
20.00 uur Kerstkienavond
Zaal de Koekoek, Lieshout.

Donderdag 19 december
09.00-11.30 uur ComputerCafé: 

Digitale Camera
Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 20 december
20.00 uur Rikavond NKV
Kantine NKV Wettenseind

Vrijdag 20 december
20.00 uur Kienen Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 20 december
20.15 uur Lenny Kuhr

Het Klooster

Maand december
WSV-wandeling zondag 09.00 uur 

sportpark De Lissevoort
Expositie Kunst aan de Berg, Berg 51

Expositie Hans Kuiten Het Klooster

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

20.15 uur Rikken bij de RKSV Nuenen 
t/m 28 maart 2014

Woensdag 18 december
19.00 uur Notekrakersuite,

gymzaal Bredeschool Heuvelrijk 
in Gerwen

Woensdag 18 december
19.30 uur Keskedee
D’n Heuvel Gerwen

Woensdag 18 december
20.00 uur Neva Ensemble uit 

St.Petersburg
 H. Clemenskerk te Nuenen

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 21 december 18.30 uur: vie-
ring, muzikale omlijsting, voorganger  
Dhr. J. Haan.
Zondag 22 december 11.00 uur: vie-
ring, Motettenkoor, voorganger Dhr. J. 
Haan.
Dinsdag 24 december 17.00 uur: vie-
ring, kinderkoor, voorgangers pasto-
rale werkers J. Deckers en P. Peters.
Dinsdag 24 december 19.30 uur: vie-
ring, Gerwens Gemengd koor, voor-
ganger  pastor W. Kalb.
Dinsdag 24 december 21.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
Q Hart.
Dinsdag 24 december 23.30 uur: vie-
ring, Jocanto, voorganger pastoraal 
werker dhr J. Deckers.
Woensdag 25 december 08.30 uur: 
Herdertjesviering, gebedsviering, voor-
ganger pastoraal werker dhr. J. Deckers.
Woensdag 25 december 09.30 uur: 
Woord en Communiedienst, Gregori-
aans koor, voorganger  pastoraal wer-
ker dhr. J. Deckers.
Woensdag 25 december 11.30 uur: 
Eucharistieviering, het Nuenens Man-
nenkoor, voorganger pastor S. Kuij-
pers.
Donderdag 26 december 10.00 uur: 
Eucharistieviering, Brassband, voor-
ganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 21 december 18.30 uur: Har-
rie Vermeulen; Frans en Thera van 
Gent-van de Rijt; Tiny Steenbakkers.
Zondag 22 december 11.00 uur: Hen-
drikus en Petronella Klomp-Relou en 
Peter; Henk Vrijaldenhoven; Tine van 
Lier-Vrijaldenhoven; Martien de Groot; 
Ouders Vrijaldenhoven- van Moorsel; 
Ouders van Keulen-Endevoets; Jac Ge-
ven; Ans Moors-Westerveld; Tiny van 
Grotel en Lies van Grotel-Verberne; 
Louis Klaversma (vanwege verjaardag); 
Albert Gruijters (vanwege sterfdag).
Dinsdag 24 december 17.00 uur: Ma-
rijn Zandboer (vanwege verjaardag).
Dinsdag 24 december 19.30 uur: Bert 
van Kemenade en voor een bijzondere 
intentie; Ben Weick.
Dinsdag 24 december 21.30 uur: Pas-
toor Jan  van Oosterhout; Pastor Henk 
Gerrits; Ad Poulissen; overleden ou-
ders Poulissen-Harweg; Berend en 

Ans Scholtens; Huub Smeets; Kees 
van Ginneken; overleden ouders Bin-
dels-Oostelbos; Huub Knegtel; Lajos 
van der Bij; John Vermeulen; René Ha-
vermans; overleden ouders Heesak-
kers-Tournooy; overleden ouders Si-
lèr-Vennix; Door Kortstee-Ramaaker.
Dinsdag 24 december 23.30 uur: Pas-
toor Jan  van Oosterhout; Pastor Henk 
Gerrits; May Offermans; Hein Wil-
lems; Nico van Soerland; overleden 
ouders van Soerland; overleden ou-
ders van der Dussen.
Woensdag 25 december 08.30 uur: 
geen intentie.
Woensdag 25 december 09.30 uur: 
Pastor Henk Gerrits; Pastoor Jan  van 
Oosterhout; Riek Sanders en Miet 
Sanders; overleden ouders Sanders-de 
Greef.
Woensdag 25 december 11.30 uur: 
Pastor Henk Gerrits; Pastoor Jan  van 
Oosterhout; Jan de Haas en Adrianus 
Schenkels; Martien en Dora Jacobs-
van Berlo; overleden familie van Berlo; 
Giny Linders; overleden ouders San-
ders, Maria en Hendrika Sanders; Ge-
rard Willems; Antoon Vereijken; Lotte 
van Rooij en Leo van Hevelingen (van-
wege Kerstmis en Onnozele Kinde-
ren); Kitty Smulders-Janssen; Piet, 
Theo en Dorie Keeris-Hiemstra; An-
toon van den Berg; Frans Water-
schoot; Wim van Rooij.
Donderdag 26 december 10.00 uur: 
Jan en Gusta Swinkels-Veldkamp en 
schoonzoon Hans Strijbos; Harrie en 
Lena Renders.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Linda 
Sturris, Rullen 9. Wij wensen de fami-
lie van harte proficiat en veel geluk.
In onze parochie zijn overleden Tjeu 
van Bussel, Margot Begemanstraat 9 
en Harry van Mierlo. Wij wensen de 
families veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

De vieringen van Kerstavond in de H. 
Clemenskerk te Nuenen van 21.30 uur 
en 23.30 uur zullen rechtstreeks wor-
den uitgezonden via de LON. De vie-
ring van 23.30 uur zal worden opgeno-
men en op Eerste Kerstdag worden 
herhaald.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 22 december: De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crou-
wel. Dit is de 4e Adventszondag, op 
weg naar Kerst. Medewerking van vo-

dag); Pastor Claes; Tiny Daniëls; Piet 
van Dijk.
Voor alle vieringen op Kerstavond en 
1e Kerstdag: Leden en overleden leden 
van Jong Leven; Leden van Jocanto; 
Nellie de Greef-van Ravestein (na-
mens de Buurtver. D’n TIP); Thea 
Maas-Köhnen; Schaapsherder Evert 
de Vries; Maria van Vroenhoven-San-
ders; Piet de Louw en Sjaan de Louw-
Bastiaans; Jacqueline Bastiaans; Mar-
tien de Louw; Jan Rooijackers; Piet 
van Dijk; Vincent de Vries; Jo Vorsten-
bosch; Hannes en Hanna Maas-van 
Sinten; Bert en Marie Maas; Overle-
den ouders Piet vd Hurk-Hoeks en fa-
milie.

Mededelingen
De extra collecte van afgelopen zon-
dag voor de Bisschoppelijke Advents-
actie heeft € 104,00 opgeleverd. 
Met dank aan alle gulle gevers.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 19 dec. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, van de Advent. 
Vrijdag 20 dec. 07.15 uur H. Mis, Qua-
tertempervrijdag in de Advent. 
Zaterdag 21 dec. 08.30 uur H. Mis, H. 

caal ensemble ‘Jubilate’, ol.v. Jelle Ever-
hardus. Er is kindernevendienst. Voor 
de jongeren is er tienerkerstviering in 
het Van Goghkerkje om 17.00 uur. De 
collecte is voor het ZWO-project in 
Ghana. U kunt de dienst beluisteren 
via onze website.
Het Open Huis is op donderdagoch-
tend van 10.00-12.00 uur. Zaterdag 21 
december is tussen 17.00 en 20.00 uur 
het Levend Kerstverhaal in dorps-
boerderij Weverkeshof. Voor overige 
informatie: zie onze website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 december 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S.
Kuijpers.
Dinsdag 24 december 18.30 uur: ge-
zinsviering, Gerwens Jeugdmuziek-
korps, voorganger pastoraal werker 
dhr. J. Deckers en de werkgroep.
Dinsdag 24 december 21.00 uur: vie-
ring, Enodekoor, voorganger pastor F. 
Groot.
Woensdag 25 december 09.30 uur: 
viering, parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zondag 22 december 09.30 uur: Joost 
en Martha Rooijackers-de Louw; Kees 
en Anna Verhagen-Scheepers; Theo 
van den Biggelaar; Karel Foolen; Thijs 
en Neske Sloot-van Moorsel.
Voor alle vieringen op Kerstavond en 
1e Kerstdag: Harrie Verschuuren; 
Thijs Migchels; Ad Teunisse en fami-
lie; Frans Saris; Anna Meijers-Van Til-
borg; Ilse en Piet Renders; Jan Teunis-
se en familie.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 22 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
F. Groot.
Dinsdag 24 december 18.30 uur: vie-
ring, drumband Jong Leven, voorgan-
ger pastor Q. Hart.
Dinsdag 24 december 21.00 uur: vie-
ring, Jocanto, voorganger pastor S.
Kuijpers.
Woensdag 25 december 11.00 uur: 
viering, parochiekoor, voorganger 
pastor F. Groot.

Misintenties 
Zondag 22 december 11.00 uur: Cla-
sine van Duppen (vanwege verjaar-

Byzantijnse 
kerstviering 
tweede kerstdag 
Op Tweede Kerstdag 26 december is 
er een Slavisch-Byzantijnse liturgie. 
Deze begint om 10.30 uur in de kapel 
van Eikenburg, Aalsterweg 289. Deze 
liturgie is gewijd aan de Heilige Maria, 
Moeder van God, in het Grieks de 
‘Theotokos’; in het Kerkslavisch de 
‘Bogoroditsja’. De ‘Gemeenschap van 
de Alheilige Moeder Gods Gruzinska-
ja’ draagt zorg voor de organisatie. Zij 
is een vereniging binnen de katholieke 
kerkprovincie van Nederland. Deze li-
turgie uit de 4de eeuw draagt nu nog de 
zuivere spiritualiteit van het Oost-Ro-
meinse Keizerrijk. Het vierstemmige 
Slavisch-Byzantijnse koor zingt. Dit 
koor zoekt nieuwe leden. De volgende 
Liturgieviering is op zondag 2 februari 
om 11.30 uur.

Thomas, apostel; gedachtenis van de 
Advent. 10.00 Godsdienstlessen. 
Zondag 22 dec. 10.30 uur Hoogmis, 
4de zondag van de Advent. 
Maandag 23 dec. Kloosterstilte; van 
de Advent. 
Dinsdag 24 dec. 07.15 uur H. Mis, Vigi-
lie van Kerstmis; 23.00 uur Kerstwake. 
Woensdag 25 dec. 24.00 uur Nacht-
mis, Hoogfeest van Kerstmis; 9.45 ge-
dachtenis H. Anastasia, martelares. 
10.30 uur gezongen Dagmis.

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

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

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

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

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

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Maandag 23 december
19.30 uur Nuenens Mannenkoor 

Kerstconcert
De Akkers
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NKV pakt vier punten voorsprong
afgelopen zondag kreeg NKV de Zwaluwen uit Zevenaar op bezoek in De 
Hongerman. Vooraf waren de Zwaluwen de grote favoriet in deze poule, 
aangezien zij de degradant uit de 2e klasse zijn en op het veld ook 2e klasse 
spelen.
De Zwaluwen had zich al eerder 2 
maal verslikt in tegenstanders als 
Klimop en Melmac, waardoor de ach-
terstand op NKV al 2 punten bedroeg. 
NKV wist wat het moest doen om een 
belangrijk gat te slaan op de ranglijst: 
winnen!
In een licht gewijzigde opstelling (Ma-
non Smits verving Kelly Slaats) begon 
NKV de wedstrijd voortvarend, al snel 
stond er een 2-0 voorsprong op het 
bord.
Met goed spel werd de voorsprong 
zelfs uitgebouwd naar 7-3. Dat de 
Zwaluwen niet voor niets naar Nue-
nen waren gekomen bleek wel uit hun 
strijdvaardigheid. Zij knokten zich 
dan ook knap terug tot 8-8 en namen 
zelfs kort de leiding met 8-9. NKV was 
weer op tijd bij de les en zette zo de 
ruststand vast op 11-10.

Tijdens de rust werden bij NKV de ‘ge-
varen’ en ‘kansen’ goed in kaart ge-

bracht. Iedereen was er van overtuigd 
dat met deze afspraken de winst bin-
nen gehaald kon en moest worden. 
NKV kwam ook  in de 2e helft goed uit 
de startblokken en wist weer een gat 
van 5 punten te slaan (16-11). Hierna 
kon de Zwaluwen weer aanpikken, 
maar had NKV nu telkens een goed 
antwoord. Hierdoor stond er met nog 
9 minuten te spelen een 21-14 stand 
op het scorebord.
NKV wist dat de wedstrijd was gelo-
pen. In de laatste minuten wist de 
Zwaluwen nog 1 maal te scoren en 
zorgde Manon Smits met een ver en 
droog afstandschot de eindstand op 
22-15. Een beste  en terechte overwin-
ning voor de groen-witten uit Nue-
nen. Voor NKV rest volgende week 
nog een uitwedstrijd in Roermond te-
gen het plaatselijke Ready’60. Wil 
NKV ongeslagen het nieuwe jaar in, 
moeten zij volgende week opnieuw 
aan de bak.

rKVV Nederwetten/rKgSV  E1 kampioen
Afgelopen zaterdag 14 december is het combinatieteam RKVV Nederwetten/
RKGSV E1 na een nipte overwinning  op RKSV Heeze  E2 najaarskampioen ge-
worden. Het was een spannende competitie. De ploegen waren aan elkaar ge-
waagd en het bleef spannend tot de laatste wedstrijd. Nederwetten/Gerwen 
moest deze laatste  wedstrijd winnen, anders zou EMK kampioen worden. 
Op eigen terrein in Nederwetten begon de wedstrijd met veel kansen voor de 
thuisploeg. Net voor rust viel de 1-0. Na de rust kwam Nederwetten/Gerwen 
echter  binnen enkele minuten op een 1-2 achterstand. De E1 liet toen de moed 
een beetje zakken en kwam niet goed meer in de wedstrijd. Gelukkig viel 5 mi-
nuten voor tijd de gelijkmaker uit een corner, 2-2 en kwam de vechtlust weer te-
rug. In de laatste minuten wist Nederwetten/Gerwen gelukkig 3-2 te maken en 
zo werd het kampioenschap  veilig gesteld. Na de wedstrijd was het groot feest in 
Nederwetten. Niet alleen de E1 maar ook de E2 was op het zelfde tijdstip kampi-
oen geworden. Beide teams werden gehuldigd en reden een rondje met de platte 
kar door Nederwetten en Gerwen. E1 en E2, gefeliciteerd met dit mooie resul-
taat.

8ste rik avond  
bij rKSV Nuenen
De supportersclub feliciteert Tuincen-
trum Coppelmans als winnaar van de 
beste kerstshow van Nederland. Vrij-
dag  13 december was de laatste rik 
avond van het jaar 2013. Met de bezet-
ting van negen speeltafels werd er vol-
op strijd geleverd. In het tweede ge-
deelte van de avond was het goed Old 
Wim van Dijk die met groots machts-
vertoon liet zien wie er de sterkste 
was. Met ruime voorsprong 105 tegen 
75 punten op nummer twee werd hij 
overtuigend winnaar van alweer de  
achtste rik avond bij de RKSV Nue-
nen. De hoofdprijs bij de loterij, het le-
vensmiddelenpakket, werd gewonnen 
door Harald van Bree.

Uitslag
 1 Wim van Dijk  105 Punten
 2 Hub Marquenie              75 Punten
 3 Mark Nijenboer   60 Punten
 4 Wil Marquenie     59 Punten
 5 Annie de Louw    53 Punten
 6 Wil Verhagen                   52 Punten
 7 Peter de Louw    50 Punten
 8 Tinus Damen    49 Punten
 9 Mariëlle Neerhof   48 Punten
10 Willy van den Heuvel      42 Punten

De volgende rik avond is weer op 
vrijdag 10 Januari 2014 

aanvang 20.15 uur.

Iedereen is dan weer van 
harte welkom zowel leden 

als niet leden.
Locatie “oude Landen” 

Pastoorsmast 14 Nuenen.

Waalre - Nederwetten   2-4
als laagst geklasseerde speelde Nederwetten afgelopen zondag de belang-
rijke uitwedstrijd tegen Waalre dat net boven Nederwetten op de ranglijst 
stond. met twee jeugdspelers in de basis ging Nederwetten fantastisch van 
start en kreeg in de eerste tien minuten al twee goede kansen. 
Doelman in ’t Veld van Waalre voor-
kwam door goede reddingen doelpun-
ten. Na deze periode kwam Waalre 
even in de wedstrijd dat een afgekeurd 
doelpunt van Rogier Schellens ople-
verde. In de 30e minuut liep spits 
Toon van Rooij zo door de Waalre de-
fensie: 0-1. Drie minuten was de ande-
re uitblinker aan Nederwetten kant 
succesvol. Toen de verdediging van 
Waalre de bal niet weg kreeg was Giel 
van Korven er als de kippen bij om de 
0-2 op het bord te toveren. Net voor 
rust werd het zelfs nog 0-3.
Dit doelpunt was een co-productie 
van de uitblinkers aan Nederwetten 
kant. Giel van Korven stuurde Toon 
van Rooij weg en die bracht de stand 
op 0-3. Nederwetten besliste voor rust 
het duel al; ruststand 0-3.
Na rust een opleving van de thuis-
ploeg die hierdoor de spanning in de 
wedstrijd terugbracht. In de 46e min 
was het Rogier Schellens die Waalre 
op 1-3 bracht en drie minuten later 
profiteerde Lowie van Kuringen van 
een onachtzaamheid in de verdedi-

ging van Nederwetten 2-3. Waalre zat 
nu in de wedstrijd en leek het tij nog te 
kunnen keren. Maar in korte tijd liep 
de thuisclub tegen enkele gele kaarten 
en was vervolgens onachtzaam toen 
Giel van Korven naar voren sloop en 
met een geplaatste kopbal in de 56e 
minuut het verschil weer op twee 
bracht 2-4. Waalre probeerde druk te 
zetten maar door vele onnauwkeurig-
heden in passes kwam Nederwetten 
nauwelijks in de problemen. Een 
kwartier voor tijd maakte Vincent 
Baeten zijn debuut in het 1e van Ne-
derwetten. In het laatste deel van de 
wedstrijd waren de beste kansen voor 
de blauwwitten.  In de blessuretijd, die 
maar liefst elf minuten duurde, was 
Toon van Rooij nog tweemaal dichtbij 
een doelpunt. De eerste poging ein-
digde tegen de paal en de tweede werd 
hoog over geschoten. Voor Nederwet-
ten deerde dit niet meer want de drie 
punten waren al veilig opgeborgen.
Volgende week hopelijk weer drie 
punten in de thuiswedstrijd tegen 
Tongelre.

Bridgecursus
Bridgeschool ‘de vijf azen’ start half ja-
nuari weer met bridgelessen in Nue-
nen. Er is voor elk wat wils. Voor men-
sen die nog niet kunnen bridgen en 
voor mensen die al een of twee cursus-
sen hebben gehad, maar ook voor 
mensen die al langer bridgen en hun 
kennis willen opfrissen en verdiepen. 
De beginnerscursus wordt gegeven op 
woensdagavond en de vervolgcursus 
op donderavond. Verder start er een 
oefengroep op vrijdagmiddag. Er 
wordt dan bij de docent thuis aan twee 
tafels gespeeld met maximaal 10 per-
sonen per groep: zo krijgt u bijna pri-
véles. In de oefengroep wordt veel 
aandacht besteed aan de standaard 
bied-, spel- en tegenspelsituaties.
Wees er snel bij, want vol is vol. Hebt u 
interesse, dan kunt u bellen of mailen: 
noortjevdb@onsnet.nu, tel. 06-19 41 
93 24 of hans.munnik@onsnet.nu, tel. 
040-2837119.

Nieuwjaarsreceptie 
rKSV Nuenen
 
Op 5 januari 2014 houdt de RKSV   Nu-
enen haar jaarlijkse nieuwjaarsrecep-
tie. Tijdens deze receptie zullen de ju-
bilarissen worden gehuldigd en wordt 
tevens de GroenWitter 2013 bekend 
gemaakt. De nieuwjaarsreceptie vindt 
plaats in de kantine van sportpark “Ou-
de Landen”. Aanvang 14.00 uur.

Wedstrijdverslag zondag 15 december 2013

Essche Boys - EmK      2-1
met een gewijzigde opstelling dan in de wedstrijd tegen Wodan begon EmK 
matig aan deze partij. EmK liet zich in het begin van  de wedstrijd te vaak 
door de tegenstander op eigen helft terug dringen. 
Pas in de 37e minuut was er de eerste 
fatsoenlijke aanval op het doel van de 
tegenstander. Het schot van verdedi-
ger Robert Pieschel ging echter over 
het Essche Boys doel. Direct daarna 
was er een mooie combinatie tussen 
Ufuk Demir en Roy van der Heiden, 
maar het schot van laatstgenoemde 
was een makkelijke prooi voor de uit-
stekende Essche doelman. Na nog en-
kele kleine kansjes voor EMK spelers 
Ronnie Jansen en Roy van der Heiden 
gingen beide teams met een 0-0 stand 
de rust in. Na rust was het weer Essche 
Boys dat het beste op gang kwam, met 
in de 62e minuut een kopkans die ech-
ter in het zijnet belandde. EMK moest 
nu toch wel gewaarschuwd zijn zou 

men zeggen. Maar enkele minuten la-
ter kwam het toch op achterstand na-
dat een voorzet vanaf links bij de 2e 
paal ingekopt werd. EMK had daarna 
de kans op de gelijkmaker maar spits 
Ruud Bijsterveld trapte over de bal na 
een voorzet van Sjef Sanders. Toch 
kwam EMK daarna op gelijke hoogte 
met de Essche Boys toen een voorzet 
van Ruud Boerema over de Essche 
doelman in de verste hoek verdween. 
Een gelijkspel leek in het verschiet, 
maar wederom liet EMK zich verras-
sen uit een standaard situatie. De Es-
sche Boys aanvoerder wist de bal uit 
een vrije trap bij de 2e paal te leggen 
waar deze simpel ingekopt kon wor-
den. Al met al een teleurstellende 
prestatie van EMK dat zeker tegen op 
papier mindere tegenstanders te mak-
kelijk punten verspeeld.

Voetbal 

RKGSV GeRwen
Zaterdag 21 december
Vet RKGSV-Vet Braakhuizen C ... 15.00
Zondag 22 december
Brabantia 9 – RKGSV 4 ................. 10.00

RKVV nedeRwetten
Zondag 22 december
Nederwetten 1 - Tongelre 1  ......... 14.30
RPC 5 - Nederwetten 2   ................ 13.00
Nederwetten 3 - Unitas'59  ........... 10.00
Nederwetten 4 - Marvilde 8  ......... 11.00

RKSV nuenen
Zondag 22 december 
Nuenen 2-Dommelen 2  ................ 12.00
WODAN 5-Nuenen 7  ................... 12.00
Wilhelmina Boys 5-Nuenen 9  ...... 10.00
Vessem 4-Nuenen 10  ..................... 10.00
Nuenen VR1-Gemert VR1  ........... 12.00

eMK
Zondag 22 december
Unitas’59  5 - EMK 2 ...................... 11.30
EMK 3- -Gestel 3 ............................ 12.00
EMK 4 - Braakhuizen 4 .................. 11.30
EMK 5 - RKSV Heeze 6 ................. 10.00
EMK 6 - Best Vooruit 11 ................ 14.15
WODAN 17 - EMK 7 ..................... 10.00 

nKV KoRfbal
Zondag 22 december (Roermond)
Ready’60 - NKV 1............................ 14.45

merel en Thomas naar Nederlandse 
Junioren Kampioenschappen
In de afgelopen jaren zijn de limieten voor de Nederlandse Kampioenschap-
pen zwemmen steeds verder aangescherpt door de KNZB. Hierdoor is de 
uitdaging om te voldoen aan de kwalificatie eisen  groter geworden en is het 
nog mooier als er toch aan wordt voldaan. Voor merel Phaff en Thomas van 
Ekert was dat in de afgelopen 2 weekenden een feit, zij wisten ieder een 
limiet te halen voor het kampioenschap eind januari in amsterdam.

Trotse coaches van Z&PV Nuenen

Merel pakte haar eerste limiet voor de 
Nederlandse Junioren Kampioen-
schappen 2014 door op de 200m wis-
selslag een tijd van 2.43.36 op de klok 
te zetten. Daarmee bleef ze precies 
0.24 seconden onder de voor meisjes 
uit 2001 gestelde limiettijd en dus 
voegt zij zich bij Robin Goossens die 
reeds eerder op dezelfde afstand de li-
miet had gehaald.
  
Ook Thomas van Ekert wist afgelopen 
vrijdag zijn eerste limiet veilig te stel-
len. De 400m wisselslag zwom hij in  
5.01.30 en daarmee bleef hij ruim on-
der de limiet van 5.03.40, die de KNZB 
als limiet had gesteld.
 
Mogelijk dat zowel Merel als Thomas 
tijdens dat toernooi nog een afstand 
mogen zwemmen, want als er geen 8 
zwemmers onder de limiet op een be-
paalde afstand zwemmen, dan mag de 
rest van de top 8 alsnog zwemmen. 
Thomas staat op dit moment 7e op de 
200m schoolslag bij de jongens uit 
1999 en Merel zwom zich met 2.57.65 
afgelopen weekend de top 8 binnen op 
de 200m vlinderslag.

Nuenen B6 na winst tegen 
gerwen B1 Kampioen!
Vorige week speelde RKSV Nuenen B6 uit tegen RKGSV Gerwen B1. Nuenen 
B6 won deze spannende wedstrijd  met 2 tegen 4. Afgelopen zaterdag werd het 
kampioenschap in de kantine van Nuenen gevierd. Alle spelers en vele ouders 
waren bij de huldiging aanwezig.

Spelers en begeleiders: William, Stan, Giel, Sander, Nick, 
Mathijs, Jordi, Kevin, Rick, Dennis, Stijn, Lex, Remco, Sander, Dominique en André



Garantieverklaring

Op de WOONBEURS 2013 was het een groot succes:

Brede eiken planken van topkwaliteit. In vier eigentijdse kleuren mogelijk.

Breedte Lengte Prijs incl. leggen van de vloer     
158mm 1220mm à €49,95 p.m2. all in
189mm 1830mm à €58,95 p.m2. all in
260mm 2200mm à €69,95 p.m2. all in

Desgewenst kan bv. de trap met dezelfde vloerdelen én in dezelfde kleurstelling worden bekleed met écht hout. 
U zult verrast zijn door de klasse en uitstraling.

Vergelijkt u deze prijzen maar met vloerbedekking of PVC van dezelfde kwaliteit.

Deze vloer wordt uiteraard vakkundig gelegd  door ons. Recent legden wij vloeren in penthouse Residence De Karpen 
(een groot artikel over dit project is te vinden in de oktober-uitgave van Excellent WonenLeven) en we zijn gestart 
met de complete restyling van het 4* Hotel Hotel Le Dixseptième in Brussel. 
Zie voor meer referenties onze website www.chateauvloeren.nl. 
Kortom: de kwaliteit van de vloeren én van onze vakmensen die de vloeren leggen is van hoog nivo. 
Ons devies  is al jaren: op de kwaliteit van onze vloeren en van onze leggers doen wij géén concessies.

Deze vloeren kunnen worden gelegd op vloerverwarming of vloerkoeling.

Naast de houten vloerdelen gebruiken wij alleen kwaliteitsproducten. AKZO-NOBEL is de leverancier 
van de lijm en vóór we de vloer gaan leggen, beoordeelt AKZO-NOBEL de geschiktheid van de ondervloer 
d.m.v. een kras- en droge stofmeting. Pas bij een positieve uitkomst kan de vloer gelegd worden 
en geeft AKZO-NOBEL garantie. Een extra zekerheid voor u.

We laten u deze vloer graag zien en adviseren wij u graag over alle mogelijkheden. In onze showroom van 700 m2 
kunt u minstens 35 verschillende vloeren bezichtigen (breedtes tot wel 50cm en lengtes tot wel 800cm).
Uw interieur en lichtinval zijn mede bepalend door de juiste keuze. Daarom hebben wij panelen beschikbaar
van 3m2 die we vrijblijvend bezorgen.

Chateauvloeren
hét adres voor uw houten, pvc en laminaat vloeren

Provence

Normandie

Bretagne

Versailles

Berg 62, 5671 CR Nuenen
040-283 98 39

info@vanderputten.nl
www.chateauvloeren.nl

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 t/m 17.00 uur
`s Avonds geopend op afspraak
Maandag geopend op afspraak

24, 25, 26 en 31 december
zijn wij gesloten

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! 

o
n
s

kijkt ook naar je uit

in 2014
Vanaf januari starten korte 
cursussen. Neem een kijkje op 
de website,  schrijf je snel in! 

www.stichtingcan.nl
iedereen CAN

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 Nederwetten.
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

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen
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