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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. 

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044
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‘Doch ik 
ga het 
nog eens 
probeeren’

2013 
in 
fotovlucht

Muzikale 
kerstviering in 
Nederwetten

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     

Op zaterdag is apotheek Nuenen van 

11.00 tot 13.00 uur en BENU apotheek 

Kernkwartier open van 10.00 tot 12.00 

uur. 
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 

Berg” en ”BENU Apotheek Kernkwar-

tier” open  tot 18.00 uur.
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Update

voorstelling 

8 Vrouwen

Kaarten 

benefietconcert 

Judith van Leeuwen 

in de verkoop

Ouderenfonds 

zorgt met 

kerstdiners voor 

eenzame ouderen

De Huufkes 19b • Nuenen • 040 - 284 31 06
houten vloeren, laminaat

en raamdecoraties

Burgemeester roept op tot 

eensgezindheid en solidariteit

In zijn nieuwjaarstoespraak op woensdag  2 januari in Het Klooster riep bur-

gemeester Maarten Houben op tot meer eensgezindheid en solidariteit.

”Door het afgesloten regeerakkoord moeten we omgaan met minder geld uit 

Den Haag en met meer complexe opdrachten die we als gemeente zelf moe-

ten uitvoeren. Dat zal offers vergen voor iedereen”, aldus de burgemeester.

Een groot deel van zijn toespraak be-

stond uit een verhaal dat hij opteken-

de uit de mond van een Vlaamse 

waardin die hij ontmoette in een her-

berg waar hij belandde toen hij tijd
ens 

een sneeuwstorm, die hem noodzaak-

te de autoweg te verlaten om  een goed 

onderdak te zoeken.

Hij kwam terecht in het gehucht  

Groot-Goeilijken. De waardin van de 

herberg vertelde dat er vroeger drie 

families voor een groot deel de dienst 

uitmaakten in het dorp. Zij waren in 

meerderheid vertegenwoordigd in de 

dorpsraad en stelden zo hun belangen 

veilig.

In een jaar dat besloten werd om eco-

Vrijwilligersprijs 2012 voor Richarda Silvis

het jaarlijks bijwonen van een concert, 

museumbezoek, Kerstshow Intratuin 

en een dagje Weverkeshof.
Richarda Silvis neemt de felicitaties in 

ontvangst van Liesbeth Deckers

Burgemeester Maarten Houben.

Door Mariët Jonkhout

In de Velakker kan het begin van 2013 niet meer stuk! Door de deelnemers 

van de postcodeloterij met postcode 5672 PE is hier namelijk op 1 januari 

20 miljoen euro gewonnen.

nomische motieven, een brug aan te 

leggen over het riviertje de Lemme, 

werd plots de uitkering minder die zij 

jaarlijks ontvingen van de lokale baron 

en grootgrondbezitter. Door die ver-

minderde uitkering was het onmoge-

lijk de brug te bouwen als de drie 

families geen water bij de wijn zouden 

doen. In eerste instantie eisten ze ie-

der afzonderlijk de uitkering op om 

hele andere  werkzaamheden uit te 

voeren waarbij hun eigen onderne-

ming dat werk kon uitvoeren. Het was 

dan wel zo dat van het gemeenschap-

pelijke belang, het bouwen van een 

nieuwe brug, niets terecht kwam. 

Omdat die aanpak tot groot tumult 

leidde werd er gezocht naar een oplos-

sing waarbij de kennis en kunde van 

de drie bedrijven benut kon worden. 

De verminderde bijdrage werd ge-

bruikt voor het aankopen van materi-

aal wat men zelf niet kon leveren en de 

Per lot werd een bedrag van 736.842 

euro uitgekeerd, waarbij de familie 

Donkers met 5 loten, een cheque voor 

een bedrag van meer dan 3,6 miljoen 

euro uit handen van Caroline Tensen 

mocht ontvangen. Een van de win-

naars speelt pas een maand mee en 

kreeg een bedrag van 260.000 euro. 

Het  resterende 20 miljoen van de kan-

jer wordt aanstaande zaterdag tijdens 

een groot feest onder de deelnemers 

met postcode 5672 verdeeld.

Quinty Trustfull en Caroline Tensen samen met de winnaars van de postcodekanjer

Op woensdagavond 2 januari tijd
ens de nieuwjaarsbijeenkomst heeft wet-

houder Paul de Witte de vrijwilligersprijs 2012 uitgereikt aan Richarda 

Silvis van het Huiskamerproject.

Het Huiskamerproject is een welzijns-

activiteit die 2 maal per week een bij-

eenkomst organiseert met als doelen 

de zelfstandige leefwijze van ouderen 

zo lang mogelijk te handhaven, het be-

vorderen van contacten tussen de 

deelnemers en de mantelzorger voor 

een deel te ontlasten.                         
                            

                            
                

Vrijwilliger Richarda

Richarda  is sinds 2001 gastvrouw en 

heeft daarbij onder meer 12 jaar de 

woensdaggroep geleid. Vanaf  2002 is zij 

secretaris en incidenteel chauffeur van 

het Huiskamerproject. Als gastvrouw 

ontvangt zij de mensen en geeft hen de 

nodige aandacht, schenkt koffie en thee 

en geeft mede uitvoering aan diverse 

activiteiten. Als chauffeur zorgt ze, inci-

denteel, voor het vervoer van de oude-

ren heen en terug naar het Steunpunt. 5 

Tot 6 chauffeurs zijn wekelijks in de 

weer om de 15 bezoekers, die niet be-

schikken over eigen vervoer, naar het 

steunpunt te brengen. Als secretaris 

draagt ze tevens zorg voor het opstellen 

van de roosters van de chauffeurs en de 

planning en de activiteiten van de vrij-

willigers. Daarnaast organiseert ze be-

stuurs- en vrijwilligersvergaderingen en 

voert de besluiten daarvan uit. Ze 

woont de vergaderingen van de LEV-

Groep bij en organiseert verschillende 

extra activiteiten voor de ouderen, zoals 

Postcodekanjer van 40 miljoen valt in Nuenen!

Getuigen 

gevraagd

Op vrijdag 21 december tussen 

18.25 uur en 19.00 uur stond onze 

auto, Volvo V60 Cosmic White 

metallic, kenteken 03-RVR-2, ge-

parkeerd in de parkeerhaven 

Boordseweg 8 (voor de praktijk 

van dokter N. Zonneveld). In die 

periode is onze auto aangereden 

door een (hoogstwaarschijnlijk) 

witte auto, die is doorgereden. Ge-

zien de schade moet de aanrijding 

duidelijk zichtbaar en hoorbaar 

zijn geweest.

Zouden eventuele getuigen van 

deze aanrijding zich willen mel-

den: telefoon 040-2906221 of e-

mail: henk.van.de.donk@onsnet.

nu. Een getuigenis is van belang 

om de schade te kunnen verhalen 

bij het Waarborgfonds. 

rest van de brug werd gerealiseerd met 

materiaal en inspanning van de drie 

families waardoor toch de brug ge-

bouwd werd die ten dienste stond van 

de hele gemeenschap.

”Het voorbeeld van die Belgische ge-

meente past één op één op onze ge-

meente”, vond burgemeester Houben. 

”We moeten niet alleen kijken naar 

het eigen partij-politieke programma 

of naar ons eigen kerkdorp. Er is ook 

een algemeen belang. Dat heeft geleid 

tot een gemeenschappelijk belang en 

dat hebben we gevonden in de ontwik-

keling van een samenwerkingsvorm 

met onze aangrenzende buurgemeen-

ten.
Daarom roep ik u allen op tot solidari-

teit en eensgezindheid. Die zal leiden 

tot het samen klaren van klussen en 

tot het gemeenschappelijk aanpakken 

van problemen. 

Richarda is zeer betrokken en actief 

voor de ouderen van het Huiskamer-

project, daarnaast is Richarda ook actief 

bij het Rode Kruis. Haar motivatie 

waarmee ze haar werkzaamheden uit-

voert maakt haar tot een bijzondere 

vrijwilliger.

H

Gewijzigde aanlevertijden voor de feestdagen
In de Nieuwjaarsweek (week 1) zal Rond de Linde op vrijdag 3 januari 
verschijnen. Advertenties en redactionele artikelen hiervoor dienen 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.

Proef en beleef 
tijdens onze kerstshow   

27 en 28 december

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

op alle kerstartikelen tot

X
MAS

50% KORTING

Aanbiedingen zijn geldig van 27 decem
ber 2013 t/m

 
2 januari 2014 of zolang de voorraad strekt. A.s. zondag open van 12 tot 17 uur!

Nuenen Vorsterdijk 12, www.coppelmans.nl

Start 27 december 
vanaf 9 uur

Een nieuwe start op 1 maart 2014

De Watermolen van Opwetten
Heerlyckheid De Opwettense Watermolen wordt per 1 maart 2014 overge-
nomen door drie Nuenense ondernemers en maakt een nieuwe start onder 
de naam DE WATERMOLEN van Opwetten. Roland Grimberg, Ko Konings 
en Marc Fitters zijn de drie nieuwe exploitanten van  deze unieke horeca-
gelegenheid. Drieske Konings (38, dochter van Ko, red.) wordt als gast-
vrouw hét gezicht van DE WATERMOLEN van Opwetten en gaat het team 
van medewerkers leiden. 

De watermolen van Opwetten

De komende twee maanden staan in 
het teken van verbouwen en belangrij-
ke voorbereidingen, zodat vanaf 1 
maart de gasten ontvangen kunnen 
worden. Marc Fitters: “Met veel res-
pect voor de historie en de door de ei-
genaar gerealiseerde wederopbouw 
van het complex van de watermolen en 
het landgoed, willen we een warme 
sfeer neerzetten waarin iedereen zich 
welkom en thuis voelt. Gastvrij, gezel-
lig en vooral ook: eten en drinken van 
echt goede kwaliteit tegen een eerlijke 
prijs.” Met ontzettend veel enthousias-
me zijn de trotse aanstaande eigenaren 

vastberaden om met hun families het 
begrip Brabantse gastvrijheid op hun 
eigen wijze een professionele invulling 
te geven. Deze fantastische locatie ver-
dient dat! De komende tijd zullen zij de 
inwoners van Nuenen en omstreken 
daarover nog volop informeren. 

De trouw- en feestlocatie blijft uiter-
aard gewoon open voor de geplande 
en te boeken partijen en trouwerijen, 
maar het restaurant zal vanaf 1 januari 
tot aan de opening op 1 maart geslo-
ten zijn vanwege de voorbereidings-
werkzaamheden.

Waar komt de oliebol nu eigenlijk vandaan 
en waarom eten we hem aan het eind van 
het jaar en niet bijvoorbeeld in de zomer? 
Er zijn verschillende theorieën over de oor-
sprong van die oliebol. Er gaat er zelfs een-
tje terug tot voor onze jaartelling. 

Germaanse stammen, woonachtig in het 
gebied dat later Nederland zou gaan heten 
zouden in de periode tussen 26 december 
en 6 januari, het zonnewendefeest, oliebol-
len gegeten hebben zich te weren tegen de 
slechte geesten die ronddwaalden.

Een van die geesten was de godin Perchta. 
Door het vet in de oliebollen zou haar zwaard, 
waarmee ze aanviel, van het lichaam glijden, 
waardoor diegenen die oliebollen gegeten had-
den niet opengereten zouden worden.
Een tweede theorie is dat de oorsprong van de 
oliebol aan het einde van de Middeleeuwen ligt. 
Kerstmis was destijds het einde van de vasten-
periode die op 11 november begonnen was. En 
het einde van vasten moest gevierd worden. De 
Oliekoeken, gemaakt van houdbare grondstof-
fen (al het verse voedsel was immers al op) 
waren een zeer voedzame traktatie. 

CPO-vereniging Gerwen staakt      
activiteiten

delijkheid over de beschikbaarheid van 
grond opleverde. “We hebben nu een aan-
tal jaren op de deur geklopt, maar er komt 
geen concrete toezegging. Dan wordt het 
voor ons trekken aan een dood paard”, al-
dus Bart Lamers. 

Dit is jammer voor Gerwen, zegt hij, want 
het wegtrekken van jongeren zal zich nu 
voortzetten. Het aantal leden werd al min-
der wegens het uitblijven van resultaten, 
maar het CPO-initiatief meende nu een 
realiseerbaar plan voor een tiental star-
terswoningen te hebben. Twee architec-
tenbureaus (Tenback de Groof architecten 
en architect Anne-Marie Pors) hadden op 
verzoek van CPO Gerwen al schetsont-
werpen voor een financieel haalbaar plan 
gemaakt. Lamers: “Maar bij de gemeente 
komt geen beweging, dus voor ons houdt 
het nu op, hoe jammer we dat ook vinden.”

De dorpsraad Gerwen noemt het bij mon-
de van Ton Tenback ‘ontzettend jammer’ 

dat het CPO-initiatief zijn activiteiten 
staakt. “Op woningbouwgebied hebben 
we als dorpsraad best veel voor elkaar ge-
kregen, maar bij CPO is het niet gelukt, 
omdat de gemeente geen geschikt stuk 
grond kan aanbieden. Wij gaan ervan uit 
dat CPO Gerwen nu een soort slapende 
vereniging wordt, maar dat ze eventueel 
weer wakker te schudden is als de ge-
meente op enig moment wel een grond-
aanbieding kan doen.” Door de 
problematische situatie van het grondbe-
drijf Nuenen en het onderzoek naar mo-
gelijke fraude bij grondtransacties is de 
kans dat dit snel gebeurt echter niet groot.

De dorpsraad Gerwen noemt het bij mon-
de van Ton Tenback ‘ontzettend jammer’ 
dat het CPO-initiatief zijn activiteiten 
staakt. “We hebben veel projecten uit het 
integrale dorpsontwikkelingsplan (IDOP) 
gerealiseerd, maar CPO in Gerwen is niet 
gelukt, omdat de gemeente geen geschikt 
stuk grond kan aanbieden. Wij gaan ervan 
uit dat CPO Gerwen nu een soort slapen-
de vereniging wordt, maar dat ze eventu-
eel weer wakker te schudden is als de 
gemeente op enig moment wel een grond-
aanbieding kan doen.” Door de problema-
tische situatie van het grondbedrijf 
Nuenen en het onderzoek naar mogelijke 
fraude bij grondtransacties is de kans dat 
dit snel gebeurt echter niet groot.

De vereniging CPO Gerwen staakt haar pogingen om een plan met starterswoningen in 
Gerwen te realiseren. “Er is geen zicht op dat de gemeente Nuenen of een andere partij 
binnen afzienbare tijd een stuk grond voor ons plan beschikbaar kan stellen”, zegt voor-
zitter Bart Lamers. “Het heeft op deze manier geen zin ons initiatief voort te zetten.”

De vereniging CPO Gerwen (CPO staat 
voor Collectief Particulier Opdrachtge-
verschap) heeft dit besluit deze maand 
genomen, nadat een bespreking begin de-
cember bij de gemeente Nuenen geen dui-

Van oliekoeck naar oliebol
Door Mariët Jonkhout

et is alweer de laatste week van het jaar en de week van mijn laatste artikel met 
het onderwerp ‘hoe zit het nu eigenlijk met...:’ Het afgelopen jaar hebben een 
aantal tradities en (kerkelijke) feestdagen de revue gepasseerd en ik heb met 
plezier het internet afgestruind naar de meest gangbare theorieën over bijvoor-

beeld carnaval en hemelvaart. Vorige week schreef ik een stuk over de kerstboom met zijn 
piek en het onderwerp wat ik nu nog kan bedenken om me als laatste in te verdiepen, is 
de oliebol. Al is het alleen al omdat de oliebol per definitie gegeten wordt op de laatste en 
de eerste dag van het jaar en dus een eind en een begin betekent.

Een derde, en volgens Wikipedia de meest 
waarschijnlijke optie, is dat de oliebol uit 
Portugal komt. Het vermoeden bestaat dat 
de Portugese Joden die tijdens de Spaan-
se Inquisitie naar Nederland vluchtten, hun 
recepten meenamen. In Portugal at men 
destijds al koeken die op oliebollen leken; 
oliekoeken met (gedroogde) zuidvruchten. 
De olie zou verwijzen naar de olie uit de 
eeuwig brandende lamp van Jerusalem. 
Veel Joodse gerechten hebben een verwij-
zing naar het geloof.

De vorm van de bol is in de loop van de 
eeuwen niet of nauwelijks veranderd. Ech-
ter oliebollen heetten vroeger wel oliekoec-
ken, maar hadden wel de vorm van een 
bolletje. Dit is te danken aan het bakproces 
en het dikke deeg, met een pintje lauwe 
soetemelk, die het deeg als het is de olie 
liep bijna vanzelf tot een bolletje vormde.

Dinsdag de 31-ste is het weer zover. Dan 
worden ze bij velen weer gebakken. Ik doe 
het niet zelf, maar houd me wel aanbevo-
len om van deze en gene te mogen proe-
ven.

Geslaagd
Marleen Biemans uit Mariahout is op 
10 december j.l. aan de Radboud umc 
Universiteit van Nijmegen. geslaagd 
voor haar Master/Arts examen van de 
faculteit Geneeskunde



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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•	 Aanvrager:	Grimberg	Supermarkten	B.V.	voor	het	exploiteren	van	
een	slijtersbedrijf	in	het	pand	De	Smidse	1	i.v.m.	als	aanvulling	op	
de bestaande supermarkt;

•	 Aanvrager:	 Mevrouw	 B.	 Thoonen	 en	 mevrouw	 H.	 Raaijmakers	
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de 
Bonte	Avond	en	de	Prinsenreceptie	op	18	respectievelijk	19	janu-
ari	2014	in	M.F.A.	“de	Koppelaar”;

•	 Aanvrager:	Stichting	Grote	Ronde	van	Gerwen	voor	het	organise-
ren	van	de	48e	Grote	Ronde	van	Gerwen	op	tweede	paasdag,	21	
april	2014,	waarbij	de	start	en	finish	in	het	centrum	van	Gerwen	
plaatsvindt;

•	 Aanvrager:	 Plein	 College	 Nuenen	 voor	 het	 organiseren	 van	 de	
jaarlijkse aankomst van de stoet galavoertuigen op vrijdag 6 juni 
2014	ter	gelegenheid	van	het	galafeest	in	Het	Klooster	aan	Park	1.

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

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

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester	en	wethouders	hebben	omgevingsvergunning	verleend	
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 19	december	2013,	Park	51,	5671	GC	–	verbouwen	van	bestaand	

woonhuis	(BOUWEN	en	RO	afwijken	van	de	bestemming);
•	 19	december	2013,	Sophiastraat	6,	5671	XK	–	wijzigen	gebruik	ten	

behoeve van het vestigen van een praktijk voor fysiotherapie-oe-
deemtherapie	(RO,	afwijken	van	de	bestemming).

De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbe-
treffende besluiten 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	
College	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.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	V.O.F.	Frietje	Brabant	is	een	vergunning	verleend	voor	het	in-

nemen van een standplaats voor de verkoop van friet en snacks 
voor het jaar 2014 voor elke woensdagmiddag op het parkeerter-
rein	aan	de	Hoekstraat	in	Nederwetten	(verzenddatum	19	decem-
ber 2014);

•	 aan	 de	 heer	 B.	 van	 Keulen	 is	 een	 ontheffing	 verleend	 voor	 het	
schenken	van	zwakalcoholhoudende	dranken	tijdens	de	Nieuw-
jaarsreceptie	van	de	gemeente	Nuenen	in	het	gemeenschapshuis	
d’n	Heuvel	aan	Heuvel	11	in	Gerwen	op	2	januari	2014	(verzend-
datum 19 december 2013);

•	 aan	Oud	Prinsen	Nuenen	zijn	toestemming,	vergunning	en	onthef-
fing	verleend	i.v.m.	de	jaarlijkse	uitreikingsceremonie	van	de	Wit-
voeter	op	12	januari	2014	in	het	Park	(verzenddatum	19	december	
2014);

•	 aan	Stichting	Oud	Prinsen	Goede	Doelen	is	een	evenementenver-
gunning	verleend	voor	het	exploiteren	van	een	schaatsbaan	in	de	
periode vanaf heden tot en met 28 februari 2014 op het terrein 
van	de	heer	F.	Linders	aan	de	Broekdijk/Gerwenseweg	(verzend-
datum 19 december 2013).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van	de	Algemene	Wet	Bestuursrecht	hiertegen	binnen	zes	weken	na	
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA	
Nuenen.

Indien	bezwaar	is	gemaakt,	kan	door	de	indiener	van	het	bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter	bij	de	rechtbank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

GEMEENTEHUIS EN SERVICEPUNT (WMO) 
GESLOTEN
Tijdens	de	feestdagen	zijn	er	wijzigingen	in	de	openingstijden	en	de	
bereikbaarheid	van	het	gemeentehuis	en	het	servicepunt	(WMO):
•	 Dinsdag	31	december	2013	(oudjaarsdag)	is	het	gemeentehuis	en	

het	Servicepunt	(WMO)	alleen	van	8.30	–	12.30	uur	geopend	en	
telefonisch	bereikbaar.	Vanaf	12.30	uur	is	het	gesloten	en	niet	te-
lefonisch bereikbaar.

•	 Woensdag	1	januari	2014	(nieuwjaarsdag)	is	het	gemeentehuis	en	
het	Servicepunt	(WMO)	de	gehele	dag	gesloten	voor	publiek	en	
niet telefonisch bereikbaar. 

AFVALINZAMELING
Containers en afvalbakken afgesloten rondom de jaarwisseling
Rondom	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	afvalbak-
ken (gele) dicht gemaakt of weggehaald. Deze maatregelen moeten 
we nemen voor het vuurwerk vandalisme. 

Drukte bij de glasbak
December,	een	gezellige	maand	vol	feestdagen,	waarbij	de	consumptie	
stijgt.	Ook	het	aanbod	van	glas	bij	de	glasbak	neemt	dan	toe.	Het	kan	
natuurlijk	gebeuren,	dat	hier	en	daar	glascontainers	overvol	raken.	Al	
snel komt het dan naast de containers vol te staan met dozen en tas-
sen	met	glas.	Om	te	voorkomen	dat	deze	niet-feestelijke	tafereeltjes	
ontstaan,	vragen	wij	u	om	het	glas	niet	allemaal	tegelijk	naar	de	glasbak	
te	brengen.	Wanneer	u	het	bezoek	aan	de	glasbak	uit	kunt	stellen	tot	
eind	januari,	dan	worden	de	problemen	al	voor	een	groot	deel	voor-
komen.	Mocht	een	glascontainer	onverhoopt	toch	nog	vol	zitten,	belt	
u	dan	de	gemeente,	zodat	de	bak	zo	snel	mogelijk	geleegd	kan	worden.
Dus:	Glasbak	vol?	Bel	de	gemeente:	2631631.	

Ophalen kerstbomen
De	kerstbomen	worden	ook	dit	jaar	weer	huis	aan	huis	opgehaald.	U	
kunt	de	boom	(zonder	versieringen,	pot	of	standaard)	op	zaterdag	11	
januari	2014	uiterlijk	om	7.30	uur	aan	de	straat	zetten.	De	inzamel-
wagen	heeft	geen	vaste	route,	zet	daarom	de	boom	op	tijd	buiten!
U	 kunt	 ook	 de	 kerstboom	 gratis	 inleveren	 bij	 de	 milieustraat,	 De	
Huufkes	48-50.	Let	op;	leg	de	kerstboom	wel	zichtbaar	voor	de	inza-
melaar neer.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Afval en containers
Wij	 hebben	 een	 jaarprogramma	 opgesteld	 waarin	 op	 thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	de	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	1	en	2	van	2014	extra	toe	op	het	
thema	afval	en	containers.	Op	de	naleving	van	andere	regels	wordt	
uiteraard ook toegezien. 

Afvalbakken
Een schone openbare ruimte is belangrijk in uw leefomgeving. De ge-
meente draagt een steentje bij door het plaatsen van afvalbakken in 
de openbare ruimte en het inzetten van een schoonmaakploeg. De 
afvalbakken in de openbare ruimte zijn alléén bestemd voor zwerfaf-
val	 (afval	 van	 beperkte	 omvang)	 en	 niet	 voor	 huishoudelijk	 afval,	
chemisch afval etc. Daarnaast moet u het afval thuis in de goede 
afvalbakken/zakken	deponeren:
•	 Huishoudelijk	afval	in	de	grijze	container;
•	 Groente-	fruit-	en	tuinafval	in	de	groene	container;
•	 Papier	in	de	blauwe	container;
•	 Plastic	afval	in	de	daarvoor	bestemde	vuilniszakken;
•	 (Klein)	chemisch	afval(	KCA)	in	de	daarvoor	bestemde	afvalbakken;	
•	 Zwerfafval	in	de	door	de	gemeente	geplaatste	afvalbakken.	
Uw	containers	mag	u	aanbieden	vanaf	22.00	uur	op	de	dag	vóór	de	
ophaaldag	en	moet	u	op	de	ophaaldag	vóór	22.00	uur	binnenzetten.	
Grof	huisvuil,	snoei-,	bouw-	en	sloopafval	etc	kunt	u	bij	de	milieustraat	
inleveren.	Meer	informatie	over	de	milieustraat	is	terug	te	vinden	op	
www.nuenen.nl	onder	“wonen	in	Nuenen”.

Grote containers
Als	u	een	container	op	gemeentegrond	wilt	plaatsen,	heeft	u	hiervoor	
geen	vergunning	nodig.	Wel	zijn	er	een	aantal	voorwaarden.	Zo	mag	
de container:
•	 geen	schade	toebrengen	aan	eigendommen	van	de	gemeente	(of	

van een ander);
•	 niet	gevaarlijk	of	hinderlijk	geplaatst	worden;
•	 het	meest	doelmatige	gebruik	niet	verhinderen.
Let	wel	op:	in	centrum-	en/of	winkelgebieden	verhindert	u	door	het	
plaatsen van een container soms het meest doelmatige gebruik omdat 
u bijvoorbeeld een parkeerplaats bezet in een gebied waar weinig 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

parkeerplaatsen	zijn.	Voor	het	plaatsen	van	een	container	in	een	cen-
trum-	en/of	winkelgebied	kan	daarom	een	ontheffing	nodig	zijn.	Bent	
u	van	plan	een	container	te	plaatsen	in	deze	gebieden?	Informeert	u	
dan	van	tevoren	bij	de	gemeente	of	een	ontheffing	nodig	is.	Hiervoor	
belt u het algemene telefoonnummer van de gemeente: 040 2631 631.

Regelgeving en contactgegevens
De	regelgeving	kunt	u	terugvinden	in	de	afvalstoffenverordening,	Al-
gemene	Plaatselijke	Verordening	en	in	de	jaarlijks	uitgegeven	afvalka-
lender.	De	verordeningen	zijn	te	vinden	op	www.nuenen.nl.	De	BOA’s	
zijn bevoegd om overtredingen van de genoemde regelgeving te bekeu-
ren.	Als	u	vragen	heeft	naar	aanleiding	van	deze	publicatie	dan	kunt	u	
contact	opnemen	via	040	2631	631.	Voor	meldingen	over	onder	an-
dere zwerfafval kunt u via dit nummer melden of via www.nuenen.nl.

POLITIEVOORLICHTING
Licht zet inbrekers in het zicht, voorkom ongewenst bezoek tijdens 
de feestdagen 
Met	Kerst	en	Oud	&	Nieuw	zoeken	veel	mensen	hun	familie	en	vrienden	
op. Dat weten helaas ook inbrekers. Die slaan juist tijdens deze feest-
dagen	hun	slag.	Hoe	voorkomt	u	dat	u	slachtoffer	wordt?	De	politie	
weet	hoe	ingrijpend	een	woninginbraak	is.	Niet	voor	niets	zet	ze	alles	
op alles om juist deze misdaden op te lossen en de daders te pakken. 
Om	 inbraak	 te	 voorkomen	 is	 het	 belangrijk	 dat	 inwoners	 ook	 zelf	
maatregelen	treffen.	Vooral	van	oktober	tot	maart,	tijdens	de	don-
kere	dagen,	als	inbrekers	extra	actief	zijn.	

Licht
Inbrekers	 hebben	 een	 hekel	 aan	 licht.	 Buitenverlichting	 maakt	 een	
inbreker	zichtbaar	en	dat	wil	hij	niet.	Zorg	dus	voor	goede	buitenver-
lichting,	die	automatisch	aan	gaat	als	het	donker	wordt,	eventueel	
met	een	bewegingsmelder.	Het	is	ook	belangrijk	dat	het	lijkt	alsof	er	
iemand	thuis	is,	bijvoorbeeld	door	binnen	een	lamp	te	laten	branden	
op	een	tijdschakelaar.	En	natuurlijk	zijn	goede	sloten	ook	van	belang',	
luidt het advies van de wijkagent.
 
Bel 112
Tot	slot	heeft	de	wijkagent	nog	een	belangrijk	punt.	'Hoort	of	ziet	u	
iets	ongewoons?	Een	verdachte	auto	in	de	straat?	Een	persoon	op	de	
uitkijk?	Een	raam	dat	aan	diggelen	valt?	Aarzel	niet	en	bel	direct	112.	
We	kunnen	beter	een	keer	te	veel	komen	dan	een	keer	te	weinig!	Meer	
tips	en	informatie?	Kijk	op	www.politie.nl onderwerp woninginbraak.

GEZOCHT KANDIDATEN VOOR 
VERKIEZINGEN DORPS- EN WIJKRADEN
Kandidaatstelling voor dorpsraden Gerwen en Nederwetten en wijk-
raad Eeneind 
Op	woensdag	19	maart	2014	worden	niet	alleen	gemeenteraadsver-
kiezingen	gehouden,	maar	ook	verkiezingen	voor	de	dorpsraden	van	
Gerwen	en	Nederwetten	en	de	wijkraad	van	Eeneind.	

Kandidaatstelling
De	dorps-	en	wijkraden	behartigen	de	belangen	van	dorp/wijk	en	ad-
viseren het gemeentebestuur. Iedere inwoner uit dorp of wijk van 18 
jaar	of	ouder	kan	zich	in	principe	verkiesbaar	stellen.	Wanneer	er	on-
voldoende	kandidaten	voor	de	verkiezingen	zijn,	komt	de	dorps-	of	
wijkraad te vervallen. 

Aanmelden
Kandidaten	kunnen	zich	voor	15	januari	2014	melden	bij	de	bestaan-
de	dorps-	of	wijkraad,	of	direct	bij	de	gemeente,	bij	Kim	van	der	Brug-
gen via gemeentehuis@nuenen.nl.
Voor	meer	 informatie	over	dorps-	of	wijkraad	of	kandidaatstelling,	
kan contact opgenomen worden met: 
•	 Wijkraad	Eeneind	via	info@wijkraadeeneind.nl of spreek de leden 

van de wijkraad aan. 
•	 Dorpsraad	Gerwen	via	ruurd@le-jardin.nl,	Ruurd	van	Heijst,	06	

13305727	of	spreek	de	andere	leden	van	de	dorpsraad	aan.	
•	 Dorpsraad	 Nederwetten	 via	 info@nederwetten.org,	 Jan	 Friso	

Groote,	Hoekstraat	56,	040-2845414	of	spreek	de	andere	leden	
van de dorpsraad aan.

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving	ingediende	aanvragen	omgevingsvergunning	op:
•	 21	december	2013,	Broekdijk	18,	5674	MN	–	wijzigen	van	de	in-

richting	en	veranderen	wassysteem	(BEPERKTE	MILIEUTOETS);
•	 21	december	2013,	Berg	60,	5671	CD	–	oprichten	woonhuis	(BOU-

WEN).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	U	kunt	hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning	is	verleend.	Als	u	een	aanvraag	wilt	inzien,	vragen	wij	
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	zijn	de	volgende	aan-
vragen	om	vergunning	op	grond	 van	de	APV	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Van	Tuijl	V.O.F.	voor	het	innemen	van	een	standplaats	

voor	de	verkoop	van	poffertjes	en	broodje	beenham	in	het	Park	
tijdens de carnavalsdagen 2014;

•	 Aanvrager:	De	heer	J.H.W.	Sanders	voor	het	exploiteren	van	het	
horecabedrijf	in	het	pand	Heuvel	1	i.v.m.	wijziging	van	de	onder-
nemingsvorm;

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

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

 

KERSVERS
Fijne Jaarwisseling!!!

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

4 Vers gebraden
Kippenpoten  ............5,00
Quiche Lorraine
“Uit eigen keuken”
per stuk ....................................... 1,50
★	Vele soorten tapas!!
★	En natuurlijk weer een
 verrassing voor iedere
 klant op 31-12!!

Voor de best belegde broodjes

Acties geldig 27 t/m 31 december

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

OUDEJaaRSKNaLLERS
BROOD VaN DE WEEK (FIJN VOLKOREN)  
27 en 28 december  

  € 1,75
aPPELBEIGNETS  5 VOOR € 6,95
BERLINERBOLLEN 4+1 GRATIS
4 HaRDE BROODJES  € 1,00
CHaMPaGNETaaRTJE  € 12,95
BRUSSELSE WaFELS  4+1 GRATIS

BROOD VD WEEK (TOSCAANS) € 1,75
11 OLIEBOLLEN 
NaTUREL/ROZIJNEN € 8,95
WIJ WENSEN U HELE SMaKELIJKE

EN SFEERVOLLE KERSTDaGEN!

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

Gewijzigde aanlevertijden 
Rond de Linde voor de feestdagen
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 .

Uw kerstpakket 
voor een ander. 

Bel de voedselbank.
06 - 23 84 87 55

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Een bezorger voor Rond de Linde. 
Wijk Nederwetten en Gerwen.
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

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Er zijn voor een ander en er zelf veel van leren!
Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Eindhoven
Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek . 
Anoniem en vertrouwelijk .  
We zoeken vrijwilligers voor aan de telefoon of chat .  
Kijk voor een informatiepakket op 
www.sensoor.nl/brabant. Aanmelden kan tot 13 januari 2014

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Riny van Kessel
en medewerkers 
wensen iedereen 

een gezond 
fris en fruitig 

2014!

Acties geldig 30 en 31 december



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 
28 DEC.: 
PHILIPS 42” 
FULL HD LED-TV, 
200 HZ PERFECT MOTION RATE, 
WI-FI. T.W.V. 429,50

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. 
Hoe meer winkels u bezoekt, hoe meer kans!

PRIJS TREKKING 
28 DEC.: 
PHILIPS 42” 
FULL HD LED-TV, 
200 HZ PERFECT MOTION RATE, 
WI-FI. T.W.V. 429,
U HERKENT DE DEELNEMENDE WINKELS 
AAN HET RAAMBILJET!
TOT GAUW BIJ VINCENT VAN GOGHSTRAAT NUENEN!

VOOR HET COMPLETE WINKELEN

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 
gelukkig nieuwjaar en

een goede reis door 2014!

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

Onze nieuwe Administrateur 
krijgt heel wat op zijn bordje!

Esro Food Group is als Nederlands familiebedrijf werkzaam binnen  
de vlees-, pluimvee- en visindustrie. Met eigen productielocaties 
en distributiecentra in Nederland en België leveren wij afnemers in  
Europa, Azië en Afrika een uitgebreide range producten, variërend van  
rundersnippers tot zwaardvis en van kalkoenfilets tot shoarmareepjes. 
Esro staat voor innovatie, constante kwaliteit en een informele werksfeer. 

Voor de financiële afdeling op het hoofdkantoor in Nuenen zijn wij op 
zoek naar een allround administrateur. Je houdt je o.m. bezig met de 
juiste en tijdige verwerking van de financiële transacties van diverse 
(werk)maatschappijen. In deze afwisselende en uitdagende functie  
(24 - 32 uur) rapporteer je aan de Group Controller.

Wat je zoal gaat doen
• Verzorgen van volledige administraties van diverse entiteiten
• Ondersteuning bij maand- en jaarafsluiting
• Ondersteuning bij accountantscontrole
• Verrichten van diverse ad-hoc werkzaamheden
• Back-up financieel medewerker

Wat we verwachten
• HBO-niveau bedrijfseconomie of bedrijfsadministratie
• Allround kennis van grootboekadministratie (P&L, balans, afsluiting)
• Ervaring met fiscale aangiftes (BTW, VPB, loonbelasting)
• Goede kennis van Microsoft Office en EXACT
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
•  Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van  

de Engelse en Nederlandse taal
• Ervaring binnen een productie-omgeving en/of FMCG is een pré
• Analytisch, accuraat en doorzettingsvermogen

Indien jouw profiel en ambitie aansluiten op de vacature zien we je 
sollicitatie graag tegemoet via een email naar vacature@esro.com. 
Voor vragen bel je met Toon van den Biggelaar (Group Controller) op 
nummer +31(0)40 290 70 80.

www.esro.com

haarstudio Mix...
...heeft een nieuw telefoonnummer!

Knipstoel te huur! Ben jij een zelfstandige kapster?
Begin voor jezelf en huur vanaf 2 dagen per week een stoel.

Voor meer informatie even bellen!

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

Vanaf €14,50 per persoon Vanaf €19,50 per persoon

Vanaf €29,50 per persoon

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

Steun ons 
in de strijd 

tegen 
littekens!

geef op 20.21.22

www.brandwondenstichting.nl
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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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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

PUBLICATIE
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a. 2014
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	maken	
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 2013 
heeft	besloten	tot	vaststelling	van	de	“Algemene	Plaatselijke	Verorde-
ning	gemeente	Nuenen	c.a.	2014”.	In	de	APV	wordt	een	groot	aantal	
uiteenlopende onderwerpen geregeld die te maken hebben met open-
bare	 orde,	 gezondheid,	 verkeersveiligheid,	 veiligheid	 van	 personen,	
bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente en het voor-
komen of beperken van overlast.

Deze verordening treedt op 1 januari 2014 in werking. 
Het	raadsbesluit	en	de	daarbij	behorende	stukken	liggen	ter	inzage	
op	het	gemeentehuis	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte	(Jan	
van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen).

Deze verordening is met ingang van de datum van deze bekendmaking 
opgenomen	in	de	Regelingenbank	van	de	gemeente.	De	verordening	
is	te	raadplegen	via	de	website	www.overheid.nl	>	Overheidsinforma-
tie	>	Lokale	regelingen.	

Nuenen,	19	december	2013	

PUBLICATIE
Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peu-
terspeelzalen Nuenen 2014 en Regionaal beleidskader toezicht en 
handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

De	gemeente	is	vanuit	de	Wet	kinderopvang	en	kwaliteitseisen	peu-
terspeelzalen	(Wko)	verantwoordelijk	voor	de	handhaving	van	kinder-
opvang	 en	 peuterspeelzaalwerk.	 Op	 17	 december	 2013	 heeft	 het	
college	van	de	gemeente	Nuenen	de	“Beleidsregels	handhaving	Wet	
Kinderopvang	en	kwaliteitseisen	peuterspeelzalen	Nuenen	2014”	en	
de	Notitie	“Regionaal	beleidskader	toezicht	en	handhaving	kinderop-
vang	en	peuterspeelzaalwerk”	vastgesteld.

De	Beleidsregels	en	het	beleidskader	zijn	te	downloaden	via	de	site		
www.nuenen.nl.

PUBLICATIE
Verordeningen 2014
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend,	dat	de	
gemeenteraad	op	7	november	2013	heeft	 vastgesteld,	de	volgende	
verordeningen:

•	 Legesverordening	2014	inclusief	de	bijhorende	Tarieventabel;
•	 Verordening	marktgelden	2014;
•	 Verordening	rioolheffing	2014;
•	 Verordening	toeristenbelasting	2014;
•	 Verordening	vermakelijkhedenretributie	2014;
•	 Verordening	 lijkbezorgingrechten	 2014	 inclusief	 de	 bijhorende	

Tarieventabel.

Daarnaast	maakt	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	bekend,	
dat	de	gemeenteraad	op	18	december	2013,	de	volgende	verordenin-
gen heeft vastgesteld:

•	 Verordening	onroerende	zaakbelastingen	(OZB)	2014;
•	 Verordening	afvalstoffenheffing	en	reinigingsrechten	2014	inclusief	

de	bijhorende	Tarieventabel;
•	 1e	wijziging	op	de	Legesverordening	2014	inclusief	de	bijhorende	

Tarieventabel;
•	 1e	wijziging	op	de	Verordening	lijkbezorgingrechten	2014	inclusief	

de	bijhorende	Tarieventabel.

Tot	slot	maakt	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	bekend	
dat	zij	op	17	december	2014	de	tarieven	derden	gemeente	Nuenen	
2014 heeft vastgesteld. Deze tarieven hebben betrekking op diverse 
dienstverlening voor 2014. 

Voornoemde	verordeningen	zijn	opgenomen	in	de	algemeen	verkrijg-
bare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze verordeningen 
en besluiten liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeen-
tehuis.	Ook	zijn	ze	op	de	website	van	de	gemeente	te	raadplegen.	

Nuenen,	19	december	2013.	
Burgemeester	en	Wethouders	van	Nuenen.

OVERZICHT BELASTINGTARIEVEN 2014
De	belangrijkste	tarieven	van	de	gemeentelijke	belastingen	en	heffin-
gen	in	Nuenen	zijn	per	1	januari	2014	als	volgt:

LEGESTARIEVEN 1-1-2013 1-1-2014  
   
Uittreksel	gemeentelijke	basisadministratie	 €	6,90	 €	6,90	
Huwelijksvoltrekking	(ingezetenen):	 	 	
•	Werkdagen	tijdens	kantooruren	 €	329,00	 €	329,00	
•	Werkdagen	waarop	het	gemeentehuis
	 gesloten	is	 €	398,00	 €	398,00	
•	Zaterdag		 €	548,50	 €	548,50	
Gehandicaptenparkeerkaart	 €	23,40	 €	23,40	

 
OZB 1-1-2013 1-1-2014 

Eigenaar	woning	 0,16135	%	 0,16438	%
Eigenaar	niet-woning	 0,23365	%	 0,23528	%
Gebruiker	niet-woning	 0,18766	%	 0,18982	%	
 

RIOOLHEFFING:  1-1-2013 1-1-2014 

per	m³	 €	1,85	 €	1,85	

 
AFVALSTOFFENHEFFING 2013 2014 

Vastrecht   
Het	tarief	bedraagt	per	perceel	per	jaar	 €	104,76	 €	104,76
    
Huishoudelijke afvalstoffen   
lediging	van	een	container	van	240	liter,	
bestemd	voor	gft-afval	 €	6,14	 €	5,53	
lediging	van	een	container	van	140	liter,	
bestemd	voor	gft-afval	 €	3,58	 €	3,22	
lediging	van	een	container	van	80	liter,	
bestemd	voor	gft-afval	 €	2,05	 €	1,85	
lediging	van	een	container	van	25	liter,	
bestemd	voor	gft-afval	 €	0,64	 €	0,58	
lediging	van	een	container	van	240	liter,	
bestemd	voor	restafval	 €	9,40	 €	10,75	
lediging	van	een	container	van	140	liter,	
bestemd	voor	restafval	 €	5,49	 €	6,27	
lediging	van	een	container	van	80	liter,	
bestemd	voor	restafval	 €	3,13	 €	3,58	
lediging	van	een	container	van	25	liter,	
bestemd	voor	restafval	 €	0,98	 €	0,98	
keer gebruik van een ondergrondse 
container	bestemd	voor	rest	afval	 €	1,55	 €	1,55	

 
    

Milieustraat   
Het	tarief	bedraagt	voor:	 	 	
de 1e t/m 5e aanbieding   
per	fiets(kar)/voetganger	 €	2,05	 €	2,10	
bestelauto	/	busje	voor	snoeihout,	
blad/gras	(tuinafval)	 €	5,10	 €	5,20	
per	auto	/	auto	met	aanhanger	/	bestelauto	/	
busje	voor	grof	huishoudelijk	afval	 €	5,10	 €	5,20	
per	auto	/	auto	met	aanhanger	/	bestelauto	/	
busje	voor	0-1	m3	bouw-	en	sloopafval	 €	5,10	 €	5,20	
per	auto	/	auto	met	aanhanger	/	bestelauto	/	
busje	voor	1-2	m3	bouw-	en	sloopafval	 €	11,20	 €	11,40	
 
Meer dan 5 aanbiedingen   
 
per	fiets(kar)/voetganger	 €	2,05	 €	2,10	
bestelauto	/	busje	voor	snoeihout,	
blad/gras	(tuinafval)	 €	5,10	 €	5,20	
per	auto	/	auto	met	aanhanger	/	bestelauto	/	
busje	voor	grof	huishoudelijk	afval	 €	15,30	 €	15,55	
per	auto	/	auto	met	aanhanger	/	bestelauto	/	
busje	voor	0-1	m3	bouw-	en	sloopafval	 €	15,30	 €	15,55	
per	auto	/	auto	met	aanhanger	/	bestelauto	/	
busje	voor	1-2	m3	bouw-	en	sloopafval	 €	33,65	 €	34,25	
 
De	 retourstromen	 (kunststofflacons,	 luiers/incontinentiemateriaal,	
drankverpakkingen	 en	 blik),	 oud	 papier	 en	 karton,	 glas,	 textiel	 en	
schoeisel,	KCA	en	afgewerkte	olie	(max.	5	liter),	wit-	en	bruingoed,	
ferro/non-ferro,	kadavers,	asbest	(max.	35	m2),	kerstbomen	en	kring-
loopgoederen zijn gratis.   
 

TOERISTENBELASTING 1-1-2013 1-1-2014 

Per	persoon	,	per	overnachting	 €	2,12	 €	2,16	
 

VERMAKELIJKHEDENRETRIBUTIE 1-1-2013 1-1-2014 

Per	betalende	bezoeker	 5%	v.d.		 5%	v.d.	
  entreeprijs entreeprijs 
 

MARKTGELDEN 1-1-2013 1-1-2014 

Per	m¹	/	per	kwartaal	 €	11,11	 €	11,50	
 

PUBLICATIE
Het	college	van	burgemeester	maakt	bekend,	dat	zij	op	24	december	
2013 het afdelingshoofd van de Dienst Dommelvallei heeft aangewezen 
als	de	heffings-	en	invorderingsambtenaar.	Tevens	zijn	diverse	bevoeg-
dheden toegekend aan gemeenteambtenaren in dienst bij de Dienst 
Dommelvallei.

Berg 63, het oude notarishuis omgetoverd tot zorgvilla

Villa 63 geopend
Door Josine Janssen

fgelopen zondag was de open dag van Villa 63. Dit is het pand aan 
de Berg nummertje 63, het oude notariskantoor van Notaris Wee-
bers. Veel Nuenenaren zijn vroeger in dit pand geweest om bij-
voorbeeld een hypotheek af te sluiten. Zondag stond de deur open 

voor belangstellenden voor de 6 zorgappartementen.

Van begin jaren ’80 tot 1999 hield L.J. 
Weebers hier, samen met zijn echtgeno-
te, het notariskantoor, terwijl het gezin 
in het achterdeel van het huis woonde. 
Na zijn pensioen in 1999 werd het kan-
toordeel bij de woning getrokken en tot 
2010 bleven de heer en mevrouw Wee-
bers er wonen. Inmiddels is zoon Dick 
Weebers, samen met zijn vrouw Caroli-
ne, de trotse eigenaar van dit klassieke 
pand, dat omstreeks 1898 gebouwd is.

Zondag waren er veel mensen om de 6 
appartementen te bewonderen en 
rondgeleid te worden door o.a. mr. Jan-
Willem Geurts van Vaert Advies, de ad-
viseur van de eigenaren Dik en Caroline 
Weebers. Het pand is in 2013 verbouwd 
tot een sfeervol huis, bestaande uit 6 
ruime huurappartementen met een ge-
zamenlijke gang, lift, huiskamer en 

keuken. Rondom bevindt zich de geza-
menlijke tuin. Elk appartement heeft 
zijn eigen woonkamer, keuken, slaapka-
mer, badkamer, wasruimte en terras. Er 
is ook een algemene logeerkamer om 
een keer een logé te kunnen ontvangen. 
Maar de gezamenlijke ruimte met keu-
ken en buitenterras maakt dit pand zo 
bijzonder. Op die manier kunnen de 
bewoners kiezen voor een avond sa-
menzijn of om samen te eten. Drie keer 
in de week wordt er een kok ingehuurd. 
Een paar keer per week worden de alge-
mene ruimtes schoongehouden en een 
tuinman verzorgt de tuin. Natuurlijk 
kunnen de frequenties van de hulp aan-
gepast worden aan de behoeftes van de 
huurders. “Het is wel de bedoeling dat 
elke dag een extern persoon op Berg 63 
aanwezig is om zo voor wat reuring te 
zorgen” aldus Jan-Willem. De diensten 

A

zitten in de servicekosten van € 250,- 
per maand. De huurprijs van de apparte-
menten ligt tussen de € 1650,- en € 1950,- 
per maand. 

Ook als nieuwe bewoner van Villa 63 
kun je advies inwinnen bij Jan-Willem. 
Met al je vragen over inhuur van (medi-
sche) zorg of bijvoorbeeld contacten 

met het WMO-loket, kunt u bij hem te-
recht. Hij draagt zorg voor het beheer. 

Voor meer informatie: www.villa63.nl.
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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

www.ronddelinde.nl
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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. 

Griepvaccinatie
praktijk Dr. rutten

Dinsdag 5 nov. 14.15-17.00 uur
Dinsdag 12 nov. 14.15-17.00 uur
Vrijdag 22 nov. 14.15-17.00 uur

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044
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43ste 
vogelshow 
Vogelvereniging 
‘De Bastaarden’ 

Steenen Beeld
Nuenen
exposeert 
in 
bibliotheek

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

Malse
Stooflappen
4 voor € 5,-

E

Boek over geschiedenis westrand van Nuenen klaar

Nuenen op het randje…:
‘Een ode aan het gebied’
Door Edwin Coolen

indelijk is het dan zover. Een onderzoek van vijf jaar, 416 interviews 
en een verzameling van ruim 4000 foto’s hebben geleid tot 199 ver-
halen en 1290 foto’s op 352 bladzijden, gebundeld onder de titel: 
Nuenen op het randje…

‘Is het boek al klaar?’, werden ze vaak 
nageroepen. ‘Ze’ zijn Tonny van den 
Boomen en Yvonne Henderson uit 
Eindhoven, de auteurs van het boek. 
Tonny: ‘Het duurde iets langer dan ge-
pland. Het begon vijf jaar geleden met 
Opwetten, waar ik ben geboren. Ik 
dacht: dat doen we even tussendoor.’ 
Tonny en Yvonne hadden toen net het 
boek Tongelre nog aan toe klaar. Dat 
‘even tussendoor’ werd dus vijf jaar.

Veranderingen
‘Door de bouwplannen voor Nuenen-
west in die periode werd ons project 
nog urgenter. We wilden alles vastleg-
gen voor het verdwenen zou zijn. 
Maar het oorspronkelijke onderwerp, 
Opwetten, dijde uit: Soeterbeek, 
Boord, Wettenseind, Eeneind, Vaarle 
en Refeling hoorden en kwamen er 
ook bij. En deze buurtschappen aan de 
westrand beslaan zo’n beetje de helft 
van de totale oppervlakte van Nue-
nen.’

Verhalen
‘We zijn door heel Nederland geweest 
voor het boek, op zoek naar de verha-
len van de oorspronkelijke bewoners 
en hun nazaten maar ook om archie-
ven te raadplegen. Oude verhalen en 
nieuwe informatie van kastelen en be-
rooide jonkheren, boerderijen, cafe’s, 
families en verenigingen van de buurt-
schappen. Waar het kon en nodig was, 
zijn we ver terug in de tijd gegaan, 
soms wel naar 1400. De nadruk ligt 
echter op de  20ste eeuw. Na de Twee-
de Wereldoorlog verandert Nuenen in 
een heel hoog tempo. Zelfs in de afge-
lopen jaren, tijdens ons onderzoek, 
zijn mensen die we hebben gesproken 
overleden en boerderijen afgebroken. 
Wat dat betreft waren we net op tijd,’ 
vertellen Yvonne en Tonnie.

Werkgroep
Tonny en Yvonne vullen elkaar goed 
aan. Tonny is meer van de verhalen, 
Yvonne meer van de feiten en cijfers. 

‘Tijdens het onderzoek en het schrij-
ven hebben we gelukkig van verschil-
lende kanten hulp gehad. Ook via de 
bijbehorende Facebookpagina kwa-
men tips binnen.’
‘Onze werkgroep bestond uit acht 

Voor de derde keer: Iers Sessie Festival in Nuenen
Door Elwien Bibbe

Intocht Sinterklaas in Nuenen

personen. Met betrekking tot het Een-
eind hebben we veel hulp gehad van 
Piet van de Laar en Hans en Hanneke 
Verheggen, die hun archief ter be-
schikking hebben gesteld. Louis Bres-
sers heeft het hele boek met zijn 
onderzoek ondersteund. Het deel over 
de Refeling heeft hij voor zijn rekening 
genomen. Daar stonden vroeger wat 
boerderijen bij elkaar. Er staat nu nog 
één boom uit die tijd, de rest heeft in 
de jaren ’70 moeten wijken voor 
nieuwbouw die er nu nog staat. Dat 
scenario staat Nuenen-west ook te 
wachten. Als het doorgaat, tenminste.’

Ode
‘We kijken nu anders naar Nuenen. 
Als ik nou ergens voorbij kom dan zie 
ik bij een bepaalde locatie meteen de 

Op zondag 17 november viert Nuenen 
weer de komst van Sinterklaas. Om 
13.30 uur komt Hij met al zijn Zwarte 
Pieten aan bij Sporthal de Honger-
man. In optocht gaat het onder muzi-
kale begeleiding richting het Park. De 
stoet gaat dit jaar langs een deels nieu-
we route. Namelijk via: Refeling > 
Wielewaallaan > Wederikdreef > Val-
lestap > Europalaan oversteken naar 
de Parkstraat en dan komt het nieuwe 
gedeelte: Lindenlaan > Kerkstraat > 
Vincent van Goghstraat op-en-neer 
en tot slot via het Park richting 
Het  Klooster. Omstreeks 14.30 uur 
ontvangt Burgemeester Houben Sin-
terklaas hier op het bordes. Daarna 
barst het Pietenfeest binnen de muren 
van Het Klooster los! Voor de kinde-
ren valt er van alles te doen en te bele-
ven. Zoals zingen en dansen met DJ 
-Piet, een adembenemende goochel-
show bekijken, Pietenvaardigheden 
tonen op de Pietenschool en een di-
ploma verdienen of knutselen op de 
Pietenwerkplaats. En wie wil, mag met 
Sinterklaas en Zwarte Piet op de foto.

Het programma is bekend en staat al een  poosje op de site. En de datum 
zondag 3 november ook. Maar wie er verder allemaal komen, dat weten de 
organisatoren van het Ierse Sessie festival nog niet. Op het programma 
staan de sessietrekkers. Dat zijn de muzikanten die de sessie in de vijf deel-
nemende cafés rondom het Park moeten 'trekken'.  Bezoekende muzikan-
ten sluiten aan en spelen mee.

“We verwachten dat er op iedere loca-
tie zo'n 20 muzikanten zullen aanslui-
ten. Mekaar ontmoeten en samen 
spelen. Daar gaat het bij de sessies om. 

Het samen delen van de liefde voor de 
Ierse muziek. De sessiespelers komen 
uit heel Nederland, België en Duitsland 
en sommige muzikanten hebben elkaar 

een poos niet gezien,” vertelt Kees van 
de Sande, sinds het begin in 1999 al be-
trokken bij de sessies. De muzikanten 
blijven overigens niet in het zelfde café 
hangen. Ze trekken van café naar café 
en zo wordt er in wisselende samen-
stellingen muziek gemaakt. Op Wever-
keshof, thuishaven van de Nuenense 
sessiespelers is een slowsessie en daar 
wordt ook gezongen. De afgelopen 
twee keer was het daar bomvol en dat 
is nu ook weer de verwachting.

Er zijn heel veel verschillende tunes. 
De gemiddelde Ierse muzikant heeft er 
zo’n 3 á 400 paraat. “Er is geen weg naar 
een dorp toe en er is geen naam van 
een vrouw of er is wel een tune over ge-
maakt”, laat ik mij door de heren vertel-
len. “I buried my wife and danced on 
top of her”, “The pritty maid milking 
her cow” and  “Dancing upstairs in the 
tent”. En zo kunnen Henk Kerver, Kees 
van Wijnen, Kees van de Sande, Tjeerd 
Dickhoff en Tum van Noorden nog wel 
even doorgaan. 
En welke tune daarbij hoort, is dus tus-
sen half twee en half zes te beluisteren 
in de Nuenense cafés. In het avondpro-
gramma komt de Ierse singer songwri-
ter Daithi Rua zijn nieuwe cd promoten. 
De topact is Johannes Schiefner and 
Friends. Een paar jaar geleden is de 
Duitse meester all Ireland champion 
geworden op de uilleann pipes.

Programma
Vanaf 13.30 uur beginnen de sessies in 
de cafés rondom het Park. Mee doen: 
Café Schafrath, Diner-Bar Zinn, Café 
Van Gogh, Auberge Vincent en Café 
Ons Dorp. Op Weverkeshof vindt een 
slow sessie plaats. Johannes Schiefner and Friends. 

mensen en verhalen erachter, de ver-
halen die erbij horen en die we nu ken-
nen. Ik voel me soms een wandelende 
encyclopedie’, zegt Yvonne. Ze gaat nu 
even een paar weken ‘afkicken’ en 
daarna verder met een boek over Stra-
tum.

Tonny: ‘Ik vroeg me af waarom dit 
soort boeken zo populair zijn. Ik denk 
dat de mensen het prettig vinden om 
terug te kijken, dat geeft rust. Van 
vooruit kijken worden mensen onrus-
tig. En ons boek is het mooiste wat 
Nuenen op dit vlak ooit heeft gehad. 
Het is een ode aan het gebied gewor-
den’, aldus Tonny.

Nuenen op het randje... 
A. van den Boomen, Y. Henderson, 

352 pagina’s, full colour.  Prijs € 37,50.
(ISBN 978-90-808239-0-7).

Bij voorinschrijving € 32,50, 
via 06-2299 6018 of per e-mail: 
roodenboom@hetnet.nl. 

De bestelde boeken kunnen worden 
opgehaald tijdens de signeersessies 
op zaterdag 16 en 23 november van 
11.00 uur tot 14.00 uur in Bibliotheek 
Dommeldal, Vincent van Goghplein 
97 te Nuenen. Het boek is vanaf 
16 november te koop bij boekhandel 
Van de Moosdijk, Parkhof 5 in 
Nuenen en bij de bibliotheek.
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Om 19.00 uur begint het avondpro-
gramma in Het Klooster met de Ierse 
singer-songwriter Daithi Rua.  Na een 
korte pauze volgt een optreden van 
Johannes Schiefner en Friends. De 
presentatie is in handen van het jong-
ste bestuurslid Tjeerd Dickhoff. 

Meer informatie: 
www.ierssessiefestivalnuenen.nl.

Diamanten 
huwelijk 
Marinus 
en Marietje 
de Vries-Klomp

Tonny en Yvonne met achter hen het voormalige ‘hulppostkantoor Nuenen-station’ 
op Eeneind. Yvonne houdt een foto vast van een ansichtkaart uit 1907 met de situatie 
in die tijd: aan de rechterkant datzelfde postkantoor, in de boerderij (links) was een 
bierhuis. Het brandde in 1970 af als café Pipers, genoemd naar uitbater Jan Pipers.
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BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

10 jubilarissen 
bij RKVV 
Nederwetten

Winnaars 
graffiti 
workshop 
Vincentre
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Feestmiddag 
voor Club Sam 
in De Kievit

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

I

kleurmijninterieur.nl

IVN-wandeling Dommeldal en 
Boktse beemden
Het IVN Nuenen houdt een natuurwandeling langs de oever van de Dommel en 
door de Boktse Beemden. Zondagmiddag 15 september laten natuurgidsen het 
publiek meegenieten van al wat groeit en bloeit in het gebied dat bekend staat 
om haar landschappelijke schoonheid.
Waterschap de Dommel heeft de laatste jaren veel werk verricht om de Dommel 
schoner, mooier en natuurvriendelijker te maken. “Welke veranderingen treffen 
wij aan? Hoe reageren de planten en de dieren er op? De Boktse Beemden zijn 
de hooilandjes van weleer. In de slootjes en de drassige weide staan waarschijn-
lijk nog heel veel planten in bloei. Wie gaat er mee om dit alles te zien?”
Vertrek zondag 16 september 14.00 uur per fiets vanaf Het Klooster. Start wan-
deling om 14.30 uur vanaf de hoek Italiëlaan/Anconalaan in Eindhoven. Water-
dicht schoeisel is echt nodig en eventueel iets te drinken. Duur van de wandeling 
ca. 2 uur. Iedereen is welkom en deelnemen is gratis. Informatie tel. 040-2421423. 

Start van het project goed nabuurschap

Wat doe jij voor een ander…..?
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 komende 14 weken 
wordt de promotiecampagne “voor & met elkaar, natuurlijk!” uitgezet in 
de Gemeente Nuenen. 

Het doel van dit project is om mensen 
bewust te maken van de positieve rol 
die zij kunnen spelen binnen de Ge-
meente Nuenen en dan met name in 
de eigen buurt of omgeving, oftewel 
het stimuleren van ‘nabuurschap’. Na-
buurschap is het geven van hulp aan 
mensen zonder tussenkomst van pro-
fessionele organisaties.

Om de week kunt u hier een interview 
lezen van actieve Nuenenaren, waarin 
zij in het kort vertellen wat zij doen, 
voor wie en waarom. Daarnaast horen 
bij deze campagne posters, die u te-
genkomt door heel Nuenen. Ook de 
basisscholen betrekken we bij deze 
campagne. Zo kunnen leerlingen van 

Ruit d’r uit

Kabaal langs het kanaal 
Door Elwien Bibbe

n Eindhoven, Son & Breugel, Lieshout, Aarle-Rixtel, Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en Beek & Donk stapten afgelopen zondagmorgen tiental-
len mensen op de fiets om te protesteren tegen de Ruit om Eindhoven. 
Daarbij maakten ze zo veel mogelijk lawaai. Met ratels, trommels, fluiten, 

toeters en sirenes voerde de tocht naar het verzamelpunt fietscafé en zorgboer-
derij Krakenburg aan het Wilhelmina kanaal. 
Verschillende sprekers namen daar het 
woord. Frans Zaal en John Carp, IVN 
Son, initiatiefnemers van de protestac-
tie zetten samen met een aantal anderen 
de tegenargumenten nog eens goed op 
een rijtje. Grote vraagtekens worden ge-
zet bij de verwachte groei in de mobili-
teitsbehoefte in de regio. Is die niet 
berekend met verouderde gegevens? 
Inmiddels zitten we met een economi-

sche crisis, de vraag naar bedrijventer-
rein neemt af en de regio vergrijst. Dit 
zet de noodzakelijkheid van de weg op 
losse schroeven.
Nol Verdaasdonk, Brabantse Milieufe-
deratie, ziet in de aanleg van de weg een 
grove aantasting van een van de weinige 
beekdalen die Brabant nog rijk is. Op 
een van de fraaiste plaatsen in het Dom-
meldal komt nu weer een weg. En dat 
nog los van de kosten, waarvan je je af-
vraagt of die in crisistijd nog wel aan-
vaardbaar zijn.
En Margot van Niele, onderneemster en 
omwonende betoogt dat er honderden 
miljoenen geïnvesteerd gaan worden in 
Old Scool asfalt. Op de Automotive 
Campus wordt onderzoek gedaan naar 
een andere manier om het file probleem 
op te lossen: Smart Mobility. Daar wor-
den ook honderden miljoenen in geïn-
vesteerd. “Waarom passen we die 
nieuwe oplossingen niet toe in Brain-
port?”
Arjan van Haarlem van het NOC 
(Noord-Oost-Corridor) platform ziet 
de Ruit ‘als een zaak van bestuurders’. 
Zij willen de ruit.

Vanuit de provincie waren Theo Bouw-
man van Groen Links en Stijn Smeul-
ders van de PvdA, beiden tegenstanders 
van de Ruit aanwezig. “De komende we-
ken zijn de gemeenteraden aan zet,” 
stellen zij. “En dan zal pas duidelijk wor-
den of er draagvlak is”. In Nuenen verga-
dert de Commissie Ruimte op 1 oktober. 
De agenda is echter nog niet bekend.

In 1968 lanceerde Rijkswaterstaat de 
eerste plannen over een Ruit rondom 
Eindhoven. En sindsdien hebben pro-
testen de plannen vijf keer weten te ver-
ijdelen.

Zomerfeest  
Kiddies
Zaterdag 21 september van 10.00-12.00 
uur zijn zowel de ouders als de kinderen 
van KIDDIES van harte welkom op het 
zomerfeest in de tuin van KIDDIES. 
Broertjes en/of zusjes, opa’s en oma’s zijn 
ook welkom.
Het zomerfeest zal in het teken staan van 
BIBA-boerderij. Er wordt geschminkt, 
koeken versierd, gesprongen, gedanst, 
gezongen en nog veel meer leuks.
Er is ook een dierendokter aanwezig, dus 
neem je zieke/gewonde knuffeldier mee, 
om deze door de dierendokter te laten 
nakijken.
Limonade voor de KIDS en koffie en 
thee voor de ouders, met natuurlijk wat 
lekkers erbij!
Laat als ouder even weten of jullie er wel 
of niet bij zijn. Mail naar:
oudercommissiekiddies@gmail.com
of schrijf je in op de intekenlijst die bij 
Kiddies komt te hangen.

de onderbouw deelnemen aan een 
kleurwedstrijd. En leerlingen van de 
bovenbouw dagen we uit om een actie 
te bedenken en uit te voeren, waarbij 
ze iets doen voor een ander. Dat kan 
van alles zijn. Elke school mag één ac-
tie indienen voor de wedstrijd. De be-
treffende klas voert de actie uit, maakt 
foto’s en een kort verslagje. Uit alle 
deelnemende scholen wordt één win-
naar gekozen, de winnaar wint een 
prijs voor de hele klas.

Meer informatie?
Servicepunt, Berg 22C, 5671, CC 
Nuenen, (040) 283 16 75, 
gemeentehuis@nuenen.nl

Het Iers sessieseizoen gaat 
weer van start
“Het is alweer september en na een mooie zomer is het goed om weer met 
de Ierse sessies in dorpsboerderij Weverkeshof te gaan starten,” vindt Kees 
van Wijnen. “Onze trouwe muzikanten en bezoekers weten niet beter dan 
dat we altijd op de tweede zondag van de maand de sessie houden, maar dit 
keer beginnen we op de derde zondag van september. Diegenen die afgelo-
pen zondag op de Weverkeshof geweest zijn voor de Ierse muziek hebben 
daar de boekenbeurs aangetroffen. Daarom beginnen we dit jaar dus een 
weekje later.”

Ook in oktober is de Ierse sessie op de 
derde zondag van de maand en op 3 
november vindt voor de derde keer 
het Ierse Sessie festival plaats. Weder-
om in de horecagelegenheden rond-
om het Park , in Weverkeshof en met 
’savonds twee afsluitende optredens in 
Het Klooster. En dat alles helemaal 
gratis. De sponsoring is rond. 

Nieuwsgierigen kunnen vast kijken op 
www.ierssessiefestivalnuenen.nl

“Maar eerst gaan we aanstaande zon-
dag vast warm draaien, zo vooruitlo-
pend op dit mooie evenement. De 
muzikanten hebben nieuwe nummers 
geoefend, festivals zijn bezocht en je 
kunt wel zeggen dat iedereen super 
gemotiveerd is om er weer tegenaan te 
gaan. De sessie in Nuenen is voor ve-
len één van de gezelligste van Neder-
land”, volgens Kees.

Voor nieuwe deelnemers is er altijd 
plaats. Aanstaande zondag op 15 sep-
tember beginnen de muzikanten om 
13.00 uur met stemmen. Daarna vol-
gen vier uur lang pubsongs, ballads, 
snelle en langzame tunes. Kortom een 
middag met vier uur lang muzikale ge-
zelligheid.

Poolse Kinderen
Op 30 juni is er weer een aantal Poolse kinderen naar Nuenen gekomen om van een onbezorgde vakantie te genieten. Het is voor 24e keer dat er tijdens de zomer-vakantie Poolse kinderen in Nuenen zijn. Deze periode is voor de kinderen een onvergetelijke belevenis. De kinde-ren - ondergebracht in gastgezinnen - zijn dit jaar van 30 juni tot en met 14 juli in Nuenen geweest.

KindervakantieweekVan 31 juli tot ten met 2 augustus stond gerwen weer in 

het teken van de succesvolle kindervakantieweek.

Opening 3 bedrijvenIn week 40 hebben 3 bedrijven in Nuenen de deuren (op-

nieuw) geopend:Atelier van edelsmid Karin van Deursen, 

’t Bloemateljee van Monique Gevers en Bakkerij Godfried 

de Vocht.  Het boek Nuenen op het randje… 

van Tonny van den Boomen en Yvonne 

Henderson ziet het licht.
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Uit d’n hoek…Experiment

Zaterdag was de film Das Experiment op tv, naar een waar gebeurd experiment 
van Stanford Universiteit in 1971, Verenigde Staten. Studenten spelen hierbij be-
wakers en gevangenen. Een berucht en interessant experiment dat gaat over 
groepsgedrag tegenover het individu, over macht en onderdrukking. En hoe 
mensen handelen onder bepaalde omstandigheden. 
 Fascinerend om te zien hoe mensen zich laten leiden en meegaan in 
het spel. Zoals soldaten die zich de oorlog in laten sturen. Ik vraag me af of vrou-
wen dat ook zo zouden doen of dat die een individueel en onafhankelijke afwe-
ging zouden maken.
 Eigenlijk gaat het over de (vermeende) noodzaak van spelregels. Je 
moet niet met drank op rijden omdat dat niet mag maar omdat dat gevaarlijk is. 
Je moet niet met andermans geld gaan gokken omdat dat zogenaamd mag 
maar omdat dat niet juist is.
 Het is praktisch onmogelijk om een volledig vrije, autonome beslissing 
te nemen.

Edwin Coolen

Ingezonden brieven
‘Algemene gevoelens’ in Nuenense Raad…
In het ED van 22 februari 2013 lees ik dat een respectabele wethouder, Paul de 
Witte, het veld moet ruimen omdat hij -“de algemene gevoelens van de gemeente-
raad opnieuw negeert en niet respecteert.-” Deze proza geeft uitstekend de grond-
houding weer op basis waarvan de raad afgelopen jaren acteerde en Nuenen naar 
de financiële afgrond bracht.
Overigens was dit voor geen enkel,  lang zittend, raadslid aanleiding om het plu-
che te verlaten. Ook zij verschuilen zich achter de zandzakken van de crises.
En aangezien cultuur aan mensen kleeft zal er de komende tijd niets veranderen 
aan de Nuenense Raadsdynamiek. Natuurlijk.. we moeten niet zeuren de raad 
doet toch  wat hij kán!  Ja, dat is nu net het probleem!
De zorgvuldig opgezette coup lukte, zij het dat  De Witte en Van der Velden boven 
de coupplegers gingen staan en zelf vertrokken.
Nuenense burgers blijven weer achter met een discontinuïteit van beleid en dat 
terwijl we, maatschappelijk gezien, op een dieptepunt zitten. 
Over puinruimen, zo lees ik, hadden de heer Eeuwhorst en mevrouw Donkers nog 
niet nagedacht. Regeren is vooruit zien… dus tijdens de lange voorbereiding van 
de coup vergaten ze na te denken over een aantal  opbouwscenario’s ..hebben we 
tijd voor nodig… was het antwoord op de vraag van wethouder Martien Jansen.
Komt tijd komt…Raad!  Vrij makkelijk, want    2,  zo zie ik inmiddels, draait de 
Raad fors aan de “OZB knop 2013” om de burger te activeren het gelag voor het 
gedrag van de Raad te betalen. Benieuwd naar de “OZB knop 2014”, enkele maan-
den voor de gemeenteraad verkiezingen. Alhoewel,  zo’n jaar kenmerkt zich , even-
als landelijk,  als een jaar met een hoog Sinterklaasgehalte en fors opportunisme.
In 2014 zullen de burgers ook en wellicht vooral , de verkiezingsprogramma’s moe-
ten beoordelen op de moed en de durf om nóg meer zaken niet te doen.

Wim Metsemakers, Prunuslaan 5,  Nuenen

Nuenense raad: een wanvertoning
Het was laatstleden donderdagavond één grote wanvertoning van de Nuenense 
raad en zijn politiek. Onwaardig en op sommige momenten zelfs laag bij de grond. 
De analyses in het ED van afgelopen vrijdag en zaterdag aangaande deze verto-
ning logen er dan ook niet om en troffen de juiste toon en conclusies. Een meerder-
heid in de  Nuenense raad werd het ‘plezier’ niet gegund om CDA-wethouder Paul 
de Witte middels een motie van wantrouwen weg te stemmen vanwege zijn subsi-
diebeleid, want deze koos voortijdig eieren voor zijn geld en stapte letterlijk en fi-
guurlijk op. Hij had zijn overjas blijkbaar al klaargelegd, want hij was binnen en-
kele minuten vertrokken. Kort daarvoor had  zijn enige mede CDA-raadslid Theo 
van den Tillaart  al meegedeeld, dat hij het bijltje er bij neergooide, omdat hij niet 
langer meer wilde functioneren in deze raad. Na Paul de Witte gaf partijloze wet-
houder Ans van der Velden ook aan op te stappen omdat zij vond dat het college 
niet genoeg draagkracht had bij het nemen van besluiten. Dan had een fractie-
voorzitster één van haar fractiegenoten blijkbaar niet geheel in de hand want deze  
maakte met regelmaat gebruik van verwijtende interrupties naar de indieners 
van de motie van wantrouwen tegen Paul de Witte. De enig juiste conclusie van 
deze hele wanvertoning stond scherp en juist geformuleerd in het ED van 23-02., 
nl.  moet de raad de hand niet in eigen boezem steken en zijn ze niet capabel om 
met eigen emotionele ongemakken om te gaan. Kortom, deze raad is niet waardig 
om de Nuenense bevolking te vertegenwoordigen. Men kan wel een college naar 
huis sturen, maar een raad mag de volle vier jaren uitzitten, hoe incompetent en 
bont ze het ook maakt. En och arm, burgemeester Houben moet maar zien het la-
verende schip bestuurbaar en drijvende te houden. Gelukkig is 2014 met nieuwe 
raadverkiezingen niet meer ver weg. Was het toeval dat juist dezer dagen ook in 
het ED  de roep naar herindeling een prominente plaats kreeg en het discussiëren 
daarover geen taboe meer is. Als de Nuenense raad en zijn politiek bedrijven zo 
doorgaat als het afgelopen jaar, waarin alleen maar elkaar afkatten en eigenge-
reidheid de boventoon voeren, dan is het niet waardig dat het een zelfstandige ge-
meente blijft. Laat ze dan gauw, voordat er van hogerhand ingegrepen wordt, kie-
zen voor fusie met enkele andere buurgemeenten of met de randgemeenten 
aansluiten bij Eindhoven.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, 5671 VA  Nuenen 

Nuenen weer stapje 
dichter bij Eindhoven
Door Gerrit van Ginkel
Na de zoveelste wanvertoning van de Nuenense raad die bijeen was op 21 
februari, is de schreeuw om samenvoeging bij Eindhoven opnieuw onder-
streept. Veelzeggend is het rapport dat medio maart openbaar wordt van de 
’Provinciale Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant’, dat vernieti-
gend uithaalt over de Nuenense bestuurscultuur en waar deze krant beslag 
op heeft weten te leggen. Een letterlijk citaat hieruit: ”De persoonlijke ver-
houdingen in de raad zijn naar eigen zeggen en naar waarneming van de 
adviesraad ronduit slecht. De leden van de adviescommissie stellen in het 
gesprek vast dat de raad een ernstig probleem heeft met haar eigen functi-
oneren en dat de voorzitter van de raad niet bij machte is om daar verande-
ring in te brengen”, einde citaat.
 
Weer bewees deze raad zelfstandig 
niets te kunnen oplossen. Het gevolg 
was dat wethouder Paul de Witte de 
eer aan zichzelf hield door meteen op 
te stappen, de andere wethouder Ans 
van der Velden gaf de raad nog twee 
maanden om haar portefeuilles over te 
dragen en CDA raadslid Theo van de 
Tillaart kan en wil niet langer functio-
neren in deze raad.

De ontstane puinhoop is weer indruk-
wekkend en doet Nuenen geen goed. 
De uitstraling naar de ons omringende 
gemeenten, waarmee samenwerking 
dringend gewenst is voor ons eigen 
lijfsbehoud, komt opnieuw over als erg 
onvolwassen ondanks alle reeds inge-
zette processen.

Wat is er nu aan de hand?
De ingediende motie van wantrouwen 
door de verzamelde oppositie tegen 
wethouder de Witte lijkt wel als een 
stappenplan dat ten doel heeft het he-
le college naar huis te sturen en dus 
Nuenen onbestuurbaar te maken.
De oppositie, die drie jaar geleden bij 
het aantreden van deze raad gevormd 
werd door de PvdA en de VVD, is lo-
pend deze raadsperiode uitgegroeid 
met De Combinatie, Lijst Pijs/van 
Bruggen en Nuenens Belang naar 11 
zetels en heeft dus een meerderheid 
verworven tegen 8 coalitiezetels.
In de motie van wantrouwen werd de 
wethouder verweten dat hij geen we-
zenlijke wijzigingen heeft doorge-
voerd in de onlangs gepresenteerde 
notitie voor het voorgenomen subsi-
die en accommodatiebeleid. (het ac-
commodatiebeleid was trouwens al 
eerder ondergebracht bij wethouder 
Ans van der Velden, red.)
Daarmee zou de wethouder de alge-
mene gevoelens van de raad opnieuw 
negeren en niet respecteren volgens 
de motie.
Spiegel
In zijn antwoord was het jammer dat 
de wethouder pas nu een duidelijk en 
communicatief sterk verhaal hield 
over zijn beleid en de raad een spiegel 
voorhield.
Hij zei onder meer: ”Wat willen jullie 
nu eigenlijk. Ik wou die 2 miljoen sub-
sidiekorting, die ik weg wilde halen bij 
de verenigingen juist gebruiken voor 
die mensen die niet kunnen demon-
streren door hun handicaps, voor de 
kinderen en de gezinnen die een extra 
steuntje in de rug nodig hebben, voor 
de werkzoekenden en hulpbehoeven-
de in ons dorp. De veelal gezonde 
mensen die bij een sportvereniging 
zijn kunnen een eventuele contribu-
tieverhoging ten gevolge van een sub-
sidieverlaging wel opvangen.

Een demonstratie van slechts een paar 
verenigingen met veel leden heeft 
blijkbaar veel indruk gemaakt en mijn 
eerder genoemde gedachte over-
stemd”.
Ook over zijn scholenbeleid was hij 
veelzeggend. Hij zei daarover onder 
meer: ”Ik heb te maken met leegstaan-
de klaslokalen en het aantal zal in de 

Onrust
De Nuenense politiek staat niet bekend om haar rust en stabiliteit. De hache-
lijke financiële situatie waarin de gemeente verkeerd, maakt het besturen er 
niet makkelijker op. Opvallend is ook de samenstelling van de huidige ge-
meenteraad. De 19 leden komen van maar liefst 9 verschillende partijen/

fracties/lijsten: W70 (4), PvdA (3), De Combinatie (2), VVD (2), D66 (2), Nue-
nens Belang (2), Lijst Pijs/Van Bruggen (2), CDA (1) en de eenmansfractie 
Jose van Bree. Het recente opstappen van de wethouders Paul de Witte 

(CDA) en Ans van der Velde (partijloos) is het zoveelste incident. 
Enkele kwesties van de laatste jaren op een rij:

2008-2010: De affaire rond spookraadslid J. van de Ven (VVD); 
3 raadsleden stappen over naar andere partijen.

2009: Raadslid P. Uipkes stapt over van De combinatie naar de VVD

2010: Parttime wethouder P. Daamen (De Combinatie) stapt na een half jaar 
op. Hij ziet af van wachtgeldregeling.

Maart 2012: De Combinatie stapt uit de coalitie. 
Coalitie behoudt meerderheid.

April 2012: CDA-fractie stapt uit coalitie, coalitie verliest meerderheid. 
CDA raadslid Van de Tillaart blijft coalitie steunen.

Mei 2012: fractie Pijs/Van Bruggen splitst zich af van CDA.

Januari 2013: Nuenens Belang trekt gedoogsteun in.

21 feb 2013: CDA-raadslid Theo van den Tillaart stopt. 
 Wethouder De Witte stapt op na een dreigende motie van wantrouwen. 

Wethouder Van der Velde kondigt aan te stoppen omdat 
er te veel ‘oud zeer’ in de raad zit.

Wethouder Paul de Witte bezig met zijn antwoord aan de raad waarin hij bekend 
maakt af te zullen treden.   

nabije toekomst alleen nog maar groei-
en. Daarom heb ik mijn bedenkingen 
bij verdere nieuwbouw of renovaties.
Het is bijzonder jammer dat deze raad 
zich laat beïnvloeden door een bijeen-
komst in de Mijlpaal waarbij soep, 
broodjes en een zielig verhaal de aan-
zet vormden tot een andere invalshoek 
voor de renovatie van de Mijlpaal”.
De wethouder bedankte verder de 
ambtenaren met wie hij zeer succesvol 
had samengewerkt en hij prees hun in-
zet en mentaliteit voor de gemeente 
Nuenen.

Feit blijft wel dat wethouder de Witte 
niet handig heeft gemanoeuvreerd 
toen hij in gesprek ging met de vereni-
gingen over de subsidieverlaging. 
Daarvoor werd een systeem van we-
ging gebruikt dat bestond uit punten. 
De raad was akkoord gegaan met dat 
systeem maar de uitkomst daarvan en 
de consequenties waren door hen nog 
niet ingezien en toen de wethouder 
desondanks door tijdsdruk toch al in 
gesprek ging met de verenigingen had 
de oppositie een stok gevonden. Daar-
naast haalde de wethouder ook geen 
imponerende resultaten uit het over-
leg met scholen.

Pijnlijk was het te vernemen van de 
oppositie  dat men niet wist hoe nu 
verder te handelen. De actie van de 
raadsleden die totaal geen binding 
hebben met Nuenen of die tenminste 
heel goed kunnen verbergen iets voor 
de Nuenense inwoners te willen bete-
kenen, eindigde even onbegrijpelijk.
De motie van wantrouwen werd nog 
niet eens in stemming gebracht. Hun 
doel was bereikt: twee wethouders en 

een raadslid afgetreden en het hoogste 
bestuursorgaan van een gemeente, de 
raad, in opperste verwarring achterge-
laten. De oppositie wist ook niet hoe 
nu verder.

De consequenties wat dit weer gaat 
kosten voor Nuenen naast onherstel-
bare imagoschade, zijn nog niet dui-
delijk.

De wachtgeldregelingen voor wethou-
ders en raadsleden zijn aanzienlijk 
versoberd en qua looptijd verkort.

André van der Maat-Dag: Gerwen Schoon!
Zaterdag 9 maart staat Gerwen in het teken van de André van der Maat-Dag. Dan wordt de actie ‘Gerwen Schoon!’ 
gehouden. De start is om 13.00 uur bij de kiosk op het Heuvelplein en iedereen kan meedoen. Vorig jaar was de 
eerste André van der Maat-Dag en toen werd met ruim zestig vrijwilligers het dorp Gerwen en omgeving schoon-
gemaakt. Daarbij werd 1690 kilogram zwerfvuil en afval ingezameld en opgeslagen. 
Na een paar uurtjes de handen uit de 
mouwen steken, moet Gerwen straks 
weer vrij zijn van afval en zwerfvuil. 
Gerwen schoon dus! Wat Gerwenaar 
André van der Maat jarenlang in zijn 
eentje deed, moet nu door vele dorps-
bewoners binnen een paar uur lukken. 
Rond vier uur staat er koffie en soep 
klaar bij ’t Huysven aan de Huikert 35.
Iedereen kan meedoen en de organi-
satoren roepen de deelnemers op om 
zich vanaf nu aan te melden via de site: 
werkgroepleef baarheidgerwen@
gmail.com. De organisatie is in han-
den van de werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen in samenwerking met de 
Dorpsraad Gerwen en de gemeente 
Nuenen c.a.
De leerlingen van Brede School Heu-
velrijk gaan de vrijdag ervoor de om-
geving van de school al opschonen. Vrijwilligers tijdens de eerste André van der Maat-Dag in Gerwen (foto Cees v. Keulen)
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25  jaar dierenspeciaalzaak 
De Dierenvriend 
Op 1 oktober 1988 opende dierenspeciaalzaak De Dierenvriend aan de 
Weverstraat 19 haar deuren. Richard van Haren en Ton Scheepers waren 
destijds eigenaar. Eind 1997 gingen zij, vanwege gezondheidsredenen, op 
zoek naar vervangers. Die vonden zij in de huidige eigenaren: Ewald van 
Oers en Daniëlle van Nuland, welke het stokje overnamen op 1 maart 1998, 
dit jaar dus 15 jaar geleden.

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

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

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

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

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

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

 

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

André van Lieshout heeft dit jaar een jubileumjaar.

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

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

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

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

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

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

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

Ondertekening samenwerkingsconvenant tussen Kids Society en bibliotheek dommeldal

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

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

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

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

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

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

Nuenenaar brengt “Beatrix 75 jaar”

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

Waarom juist “Beatrix 75 jaar”. Aller-
eerst omdat de kunstenaar Beatrix in 
zijn leven het langste heeft meege-
maakt/beleefd. Natuurlijk heeft hij 
ook haar moeder lange tijd gekend, 

maar die was anders. Prinses Juliana 
was voor hem altijd de “koningin”. 
Beatrix is dat geworden en hij heeft 
haar bewust meegemaakt. We komen 
haar dagelijks tegen vooral in de por-
temonnee en op de postzegels. Regel-
matig op televisie, in openbare gebou-
wen en in de kunst.

Bij de ongeveer 15 werken die Nuene-
naar Martien van de Eerenbeemd  ten-
toonstelt, moet de kijker denken in die 
herkenning. Het gebruikte materiaal 
is zeer wisselend: van hout, tot ijzer en 
van papier tot stof. De kunstenaar 
heeft er ruim een jaar aan gewerkt en 
geknutseld en gesleuteld, mislukkin-
gen meegerekend. Volgens Martien 
leiden mislukkingen tot andere in-
zichten en vaak tot beter werk.

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

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

Lise Verheijden

Lise is een 20-jarige zangeres, geboren en getogen in Nuenen. Een zan-
geres met een passie voor het overbrengen van sfeer en emotie. Ze geniet 
als ze met haar stem mensen kan raken. Haar repertoire is heel breed en 
voor iedere gelegenheid zoekt ze naar de juiste muzikale ondersteuning. 
Ze heeft zich verschillende stijlen eigen gemaakt. Van popmuziek, soul, 
jazz en R&B tot Spaanse medleys of het intieme Portugese Fado.
Lise treed vaak samen op met een gitarist, pianist of violiste omdat het 
optreden daardoor iets extra’s krijgt. Lise heeft vele jaren zang en piano-
lessen gevolgd. Ze studeert Logopedie in Eindhoven en heeft haar Minor 
“de stem centraal” afgerond in Nijmegen. Sinds kort is ze gestart met het 
geven van zanglessen.

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Voorwoord

Dit jaar wordt de voorlopig laatste Koninginne-
dag gevierd in Nederland, dus zo ook in Nue-
nen. Koninginnedag is een nationale feestdag en 
wordt al vanaf 1949 gevierd op 30 april, de ver-
jaardag van onze voormalige vorstin Juliana. Bij 
de troonopvolging op 30 april 1980 heeft konin-
gin Beatrix besloten om ook deze Koninginnedag 
in stand te houden. Dit jaar wordt het weer een 
vol programma, dat in het teken zal staan van de 
troonopvolging, een muzikaal optreden bij de Ak-
kers, optocht, kinderactiviteiten in de Kievit en een 
gezellige Oranjemarkt in het Park met van alles 
daar omheen. Ook is er dit jaar weer een Konin-
ginnenacht met vele optredens in en om het Park.

Ook dit jaar organiseren onze Oranjeverenigingen weer van alles in de kerkdor-
pen, waarbij tientallen vrijwilligers in de weer zijn om er een geweldig volksfeest 
van te maken. Dit jaar zal er extra aandacht gegeven worden aan de troonswis-
seling. De Oranjeverenigingen zullen ervoor zorgen dat de ‘laatste’ Koningin-
nedag weer een succes gaat worden.

Namens het gemeentebestuur wil ik iedereen een heel fijne dag toewensen en 
alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet, en dat we samen de verjaardag 
van onze koningin weer feestelijk kunnen vieren.

Ik wens iedereen heel veel plezier!

M.J. Houben MBA
Burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten

s.C. 't eenoodje

S.C. ’t Eenoodje is een gezellige 
en enthousiaste club muzikanten 
die houden van muziek maken in 
de breedste zin van het woord. 
Ze treden vooral op tijdens de 
carnavalsdagen en alle festivi-
teiten die hieraan gekoppeld 
zijn, maar zijn ook niet bang om 
buiten deze gezellige Brabantse 
dagen hun klanken te laten ho-
ren. Alle optredens zijn een feest 
waarbij publiek en muzikanten 
genieten. Hun repertoire is een 
mix van moderne arrangementen 
met de nodige variatie in dyna-
miek en snelheid.

tsjonge jonge

Blaaskapel Tsjonge Jonge uit Gerwen heeft vorig jaar haar 15 jarig be-
staan gevierd. Het is een gezelligheidsblaaskapel die optredens verzorgt 
op festivals, feesten en partijen en natuurlijk ieder jaar op Koninginne-
dag. Sinds kort zijn ze weer op zoek naar vers bloed. Dus mensen met 
ervaring in het spelen op een blaasinstrument kunnen zich aanmelden.

showkorps o&V

Showkorps Oefening & Volharding Nuenen is een vereniging die zo’n 55 optredende muzikanten 
en majorettes telt. Het korps werd in 2009 Nederlands Kampioen afdeling show en behaalden 
eveneens in 2009 de gouden medaille op het Wereld Muziek Concours  te Kerkrade. In 2011 
behaalde het korps de 2e plaats tijdens de Nederlandse Kampioenschappen te Assen. Sinds mei 
2012 dragen ze de titel Kampioen der Lage Landen. Het korps geniet nationale en internationale 
bekendheid en treedt met hun spectaculaire shows behalve in Nederland veelvuldig op tijdens 
taptoes in o.a. Italië, Frankrijk, Duitsland en België. Daarnaast neemt het ook vaak deel aan mu-
ziekfestivals, streetparades, carnavalsoptochten en bloemencorso’s.

Link

Link acht muzikanten uit verschillende delen van Brabant aan elkaar en 
je hebt een formule die al jaren succesvol op de Nederlandse podia 
staat. Onder die acht een vaste blazerssectie, een mannelijke en vrou-
welijke leadzanger. Door de vocale ondersteuning van de drummer en 
gitarist, creëert Link een geluid dat vaak de originele tracks benadert 
maar met een eigen uitvoering. Link speelt songs van de jaren ’70 tot 
heden en van Dance Classics tot Rock. De interactie met het publiek is 
een vaste regel binnen deze topband. Link bestaat uit: Antwan, Esther, 
Peter, Ruud, Charl, Jeroen, Maurice en Chantal.

drumfanfare jong LeVen

Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen is opge-
richt in 1959 als jeugddrumband. Sinds 1980 
is Jong Leven een drumfanfare. Jong Leven 
heeft al diverse prijzen behaald, waaronder 
Brabantse Kampioenschappen en Landstitels. 
Jong Leven bestaat uit een groep enthousiaste 
leden van jong tot oud die vanuit drie discipli-
nes gezamenlijk een optreden verzorgen met, 
als hoofddoel plezier met muziek en dans. 
Deze drie disciplines zijn de blazersgroep, 
de slagwerkgroep en de (show)dansgroep. 
Drumfanfare Jong Leven heeft een breed mu-
ziekrepertoire en spelen zowel bekende klas-
siekers als lichte jazz- en popmuziek.

danssChooL 2danCe

De danseressen en dansers van Dans-
school 2Dance treden dit jaar alweer 
voor de zesde keer op de Oranje-
markt op, met dit jaar als primeur 
een optreden tijdens Koninginne-
nacht. Dansschool 2Dance wordt 
gerund door Krista Aarts en Annika 
Visser en is bedoeld voor ieder-
een die van dansen houdt. Vanaf 7 
jaar is iedereen welkom: meisjes en 
jongens, jong en oud, wel of juist geen 
danservaring. De dansstijl die wordt aangebo-
den, is een combinatie van streetdance, 
hiphop en top 40. De eigen inbreng 
van leden wordt zeer gewaardeerd. 
Het hebben van plezier in dansen 
staat met stip op nummer één en 
Dansschool 2Dance heeft dan ook 
als motto: “It’s fun 2 dance!”

pLeun BierBooms

Pleun Bierbooms is 14 jaar oud, 
een jaar geleden won ze The 
Voice of Nuenen. Pleun houdt 
super veel van zingen en wil het 
ver schoppen. ´Ik zing al zolang 
ik me kan herinneren. Ik ben dol 
op optreden, maar aan de stress 
vooraf heb ik een hekel, ha ha´, 
aldus Pleun. Met gevoelige 
nummers probeert ze mensen 
te raken maar wil mensen ook 
vermaken met bekende num-
mer uit de Top 40. Het is Pleuns 
droom om ver te komen en veel 
ervaring op te doen door mooie 
dingen mee te maken.

dédé danCeBaLLet

DéDé Danceballet is een grote 
balletschool uit de regio. De 
lessen worden o.a. in Nuenen  
gegeven bij ’t Klooster en bij 
Health City en vinden plaats 
van maandag t/m vrijdag 
voor verschillende leeftijdsca-
tegorieën en op verschillende 
tijden. Danceballet is een dy-
namische vorm van modern 
ballet. Verschillende dansstijlen 
worden gemixt, waardoor het 
dynamisch, fel en energiek is! 
Naast de wekelijkse balletles-
sen verzorgen zij ook geregeld 
optredens. Nu zijn ze bezig 
met de voorbereidingen van de 
grote theatershows voor  in het 
komende dansseizoen.

Zsa Zsa Zsoe

Zsa Zsa Zsoe is een Nuenens muziekske dat houdt van carnaval en andere feestjes. 
Komend jaar bestaan ze 11 jaar en vieren ze het jubileumjaar met hun 15-koppige 
band. De muziek van Zsa Zsa Zsoe is gezellig en de muzikanten zijn veelzijdig.

Consumpties zijn beide dagen alleen te betalen met munten!
deze munten zijn in

Het parkverkrijgbaar!

4th aVenue

4th Avenue is een pop/rock/country 
band uit Nuenen. Ze zijn 2 jaar gele-
den begonnen en hebben al op ver-
schillende podia gespeeld. Vorig jaar 
zijn de zanger, Felix Meyer, en gitarist, 
Terrezzy van Haaren, aangenomen op 
de Herman  Brood Academie te Utrecht. 
Hier hebben zij bassist Cas Oomen ont-
moet. Samen met drummer Sander Tem-
pelaars, die ook uit Nuenen komt, vor-
men zij 4th Avenue. Zanger Felix Meyer 
heeft 2 jaar geleden de talentenjacht 
‘Singing to the Top’ gewonnen, en is 2e 
geworden bij ‘the Voice of Nuenen’.

the daLtons

The Daltons… Wie kent ze niet? Joe, Jack, William en Averell zijn vanaf no-
vember 2011 van start gegaan met hun band The Daltons (Eindhoven). Hun 
aanstekelijke allround muziek, covers uit het heden en verleden, worden met 
een knipoog op geheel eigen wijze gebracht. Geen podium is meer veilig. 
The Daltons zullen ook in Nuenen hun sporen nalaten zoals nooit tevoren. Het 
Dalton virus zal ook u weten te bereiken. Vluchten is geen optie. En Koningin-
nedag? Die zal na deze nooit meer hetzelfde zijn…

Beste NueNeNareN,
  
Zoals jullie de afgelopen weken in Rond de Linde hebben kunnen le-
zen, zijn wij weer druk bezig met de organisatie rondom het Oranje 
Weekend in Nuenen!! Wij willen, in samenwerking met de Nuenense 
Horeca, een knallend feestweekend neerzetten waar binnen onze 
gemeente nog lang over nagepraat zal worden. We hebben een 
knallend programma met diverse muzikale hoogtepunten en enkele 
speciale verrassingen voor onze gemeente in petto. Dus als je wilt we-
ten wat en dit geweldige feestje niet wilt missen, willen wij jullie via 
deze weg van harte uitnodigen  in het Park van Nuenen. Op 29 april 
vanaf 19.30 uur tot in de late uurtjes en op 30 april vanaf 13.00 uur. 

We hopen jullie daar te kunnen begroeten.
 

Groetjes,
Namens de stichting Parkfeesten Nuenen

Sjors Driessen en Monique Gevers

KoninginnenACHT
29 April 2013

Nuenen  park
-----------------------------------------------------

19.30 - 20.00 :  Drumband samen met O&V 
20.00 - 20.30 :  Dansgroep Dede
20.30 - 21.00 :  Dansschool 2Dance
21.00 - 21.45 :  Optreden Link, deel 1
21.45 - 22.00 :  Zsa Zsa Zoe
22.00 - 22.45 :  Optreden Link, deel 2
22.45 - 23.00 :  ‘T Eenootje
23.00 - 23.45 :  Optreden Link, deel 3
23.45 - 00.00 :  Tsjonge Jonge
00.00 - 00.30 :  Optreden Link, deel 4
00.30 - 01.00 :  Spetterende, knallende en muzikale 
 afsluiting

KoninginnedAg
30 April 2013

Nuenen  park
-----------------------------------------------------

13.00 - 13.30 :  Optreden 4th Avenue
13.30 - 14.00 :  Dansschool 2Dance
14.00 - 14.30 :  Optreden Lise Verheijden
14.30 - 15.15 :  Optreden  The Daltons Music, deel 1
15.15 - 15.45 :  Televisie-uitzending live troonswisseling
15.45 - 16.30 :  Optreden The Daltons Music, deel 2
16.30 - 17.00 :  Optreden Pleun Bierbooms
17.00 - 17.45 :  Optreden The Daltons Music, deel 3
17.45 - 18.15 :  Muziek
18.15 - 19.00 :  Optreden The Daltons Music, deel 4

Oranjecomité
-----------------------------------------------------

08.00 :  Uitsteken van de vlaggen
08.15 : Inschrijven kinderoptocht op het Vincent v. Goghplein
08.30 : Aubade in “De Akkers”, verzorgd door showkorps “O&V”
08.45 : Officiële opening van de Koninginnedag waarna
 vertrek van de optocht (vanaf het van Goghplein)
09.30 : Einde kinderoptocht in speeltuin “De Kievit“. Daarna
 de TV-uitzending volgen grote scherm in het Park 
11.00 : Prijsuitreiking optocht in speeltuin “De Kievit”.
 Tevens overdracht van de jeugdburgemeester
 door burgemeester M. Houben
11.45 : Bijeenkomst alle Nuenense gedecoreerden in 
 Het Klooster
12.45 : Aubade door het Gerwens Muziekkorps op 
 het bordes van het Klooster
13.00 - 
17.00 : De Oranjemarkt op de Kerkstraat rond het Park
19.30 : Gezamelijk zingen van het koningslied als sluiting 
 programma Koninginnedag

Nederwetten dorpshuis de koppelaar
-----------------------------------------------------

13.30 :  Optreden Jong Leven
14.00 :  Oranjemarkt met diverse activiteiten. 
 Aaansluitend live beelden van de troonswissel.
 Kinderen tot en met 15 jaar kunnen zich opgeven 
 à 5 euro bij: eric.breusers@gmail.com.
16.30 :  Huldegroet door het St. Annagilde
17.30 :  Prijsuitreiking Oranjebal
18.00 : Einde

Gerwen  heuvelplein
-----------------------------------------------------

08.30 :  Vanaf het Heuvelplein vertrekt een bonte stoet 
 met gekleurde, versierde fietsen door Gerwen
09.00 :  Opening Koninginnedag 2013
09.30 :  Opening van de Gerwense Camping
12.00 :  Afsluiting van deze ochtend

7 februari 2013Rond de Linde  Nr.  6 

Wateroverlast Luistruik
Nee, dit is geen nieuwe Nuenense vijver. Tijdens een regenbui ontstaat in nieuwbouwwijk Park Luistruik spontaan een wa-
terplas. Vandaar uit stroomt het water tussen de Clemensakker en de Lange Akker door naar het Dwèrspad toe. Behalve 
lastig is het water ook gevaarlijk omdat er kleine kinderen wonen in de aangrenzende huizen. Omwonenden hebben het 
probleem al diverse keren onder de aandacht gebracht bij projectontwikkelaar Bouwfonds/Van Wanrooij en de gemeente. 
Tot nu toe tevergeefs.

Gratis Valentijnsactie 
voor onze lezers

 
Liefde en vriendschap zijn een van de mooiste dingen in het leven….. 
Daarom stelt Rond de Linde je in staat om op 14 februari, op Valen-
tijnsdag, aan jouw geliefde te laten zien hoeveel je om hem of haar 
geeft. Het kan ook anoniem om als stille aanbieder je gevoelens te 
tonen of om je waardering uit te spreken.

Als je jouw Valentijnsboodschap 
doorgeeft aan   valentijn@rond-
delinde.nl    zorgen wij er voor 
dat die boodschap een speciale 
plek krijgt in onze uitgave van 14 
februari. Daarnaast wordt bij 
jouw Valentijn op die dag een 
feestelijk ingepakte bloem 
bezorgd.

Wat moet je er voor doen: 
Stuur een korte Valentijnsbood-
schap (max. 25 woorden) naar 
valentijn@ronddelinde.nl. 
Vermeld in de mail duidelijk de 
naam en het adres van de bedoel-
de Valentijn om de speciale edi-
tie van Rond de Linde en de 
bloem af te leveren. We plaatsen 
alleen de voornaam in de Valen-
tijnsboodschap in Rond de Lin-
de. 
Geef aan of de naam van de 
inzender vermeld moet worden 
in die boodschap of dat er onder-
tekend moet worden met XXXX.

Enkele aanvullende voorwaar-
den: Slechts 1 aanmelding per 
persoon. Er worden alleen atten-

ties uitgereikt op afleveradressen 
in Nuenen c.a. Deelname is niet 
mogelijk voor commerciële instel-
lingen, verenigingen of instellin-
gen. De redactie bepaalt wanneer 
het maximale aantal aanmeldin-
gen is bereikt. 

Dus meld je snel aan op valentijn@
ronddelinde.nl want de deel-name 
is beperkt.

            Edwin

Mijn liefste     
Valentijn

zonder jou doet 
mijn hartje pijn

xxillyxx 

J
Gé Kanis, 
lijstenmaker en galeriehouder
Door Nannie van den Eijnden

Je komt er langs als je vanuit het centrum naar de molen rijdt, iets voorbij 
de oude locatie van Intratuin: Het Nuenens Lijstje. De galerie met atelier 
ligt een klein beetje van de weg af, naast een authentiek pand met de naam 
‘Mon Rève’. Een groen uithangbord maakt je erop attent. En als de galerie en 
lijstenmakerij open zijn, trekt een kleurrijk bord op het trottoir de aan-
dacht.

Bij Gé kun je werkelijk alles laten in-
lijsten. Van heel eenvoudig tot zeer 
complex, in afwijkende maten, in zo-
wel hout als metaal. Zelfs kledingstuk-
ken, borduurwerk en munten. Dat 
maakt hem en zijn ambacht uniek. 
Perfectie en de liefde voor zijn vak van 
‘encadreur’, zoals hij het ook wel 
noemt, staan voorop. Een lijst kan een 
kunstwerk, illustratie of foto maken of 
breken. Als je goed rondkijkt in de ga-
lerie, zie je hoe diverse schilderijen be-

ter tot hun recht komen door de om-
lijsting. Het is een harmonieus 
samenspel van kleuren, stijlen en af-
metingen. Het luistert nauw. 

Gé gaat altijd in gesprek met de klant, 
ook als de vraag relatief klein of een-
voudig is. Hij wil graag weten waar de 
klant naar op zoek is, waar de lijst 
komt te hangen en wat het verhaal 
achter het in te lijsten ‘object’ is. Hij 
denkt mee, doet voorstellen, geeft 

deskundig advies en komt met creatie-
ve oplossingen voor het meest opti-
male resultaat. Gé wil graag dat zijn 
klanten aangenaam verrast zijn en ge-
nieten van het werk dat hij heeft inge-
lijst. 

Bij Het Nuenens Lijstje is tevens kunst 
te koop in diverse stijlen en stromin-
gen, van klassiek tot modern. Vooral 
de abstract expressionist Dennis Epke 
is met zijn uitbundige kleurenpallet 
ruim vertegenwoordigd. Daarnaast 
heeft Gé etsen van Nuenen en omstre-
ken in zijn collectie, in kleur en zwart-
wit, zoals het Van Gogh-huis, de Lin-
deboom en het klooster.

Het restaureren en schoonmaken van 
schilderijen en papieren kunstwerken, 
zoals litho’s, zeefdrukken en etsen, is 
ook een specialisme van de in Eindho-
ven geboren encadreur. Dat blijkt uit 
de foto’s die hij als voorbeeld toont. 
‘Voor’ en ‘na’ laat een verbluffend re-
sultaat zien. “Veel mensen weten dat 
niet” legt hij uit, “dat je ook papier 
kunt schoonmaken, met behoud van 
de illustratie. Vaak wordt er zelfs meer 
van de illustratie zichtbaar. Het begint 
met een beoordeling van de huidige 
staat van het werk en kijken wat er no-
dig is”. 

Voor Gé is elke opdracht een unieke 
uitdaging om een werk perfect in te 
lijsten. Daarin is hij zeer gedreven. En 
bedreven. Het vraagt veel kennis van 
materialen, zoals hout, papier, lijm en 
glas. Ook houdt hij er rekening mee 
hoe een werk wordt opgehangen. Op 
verzoek is speciaal museumglas mo-
gelijk. Bij Gé kan werkelijk alles. 

Het Nuenens Lijstje, Berg 67- 5671 CB 
Nuenen, telefoon: 040 - 291 38 83.

Eigen parkeergelegenheid voor de 
deur. Openingstijden: maandag 13.00 
- 15.00 uur, dinsdag gesloten, woens-
dag, donderdag, vrijdag 10.00 - 12.00 
uur en 13.00 - 17.00 uur, zaterdag 
10.00 - 16.00 uur en zondags alleen de 
galerie. Ook op afspraak. Gé Kanis, Het Nuenens Lijstje

Thema ‘in de wolken’

Beeldende Amateurkunstverkiezing 
Nuenen 2013
Wat brengt je in de wolken, hoe stijg je op tot in de wolken, hoe beweeg je je  
in de wolken. Een hoofd vol wolken. Wolken in alle soorten en maten, con-
stant in beweging, uitdijend, krimpend, oplossend tot in het niets.

Iedere amateurkunstenaar en alle jon-
geren van zes tot en met 18 jaar in      
Nuenen en alle cursisten van Kun-
stencentrum CAN (ook dus die niet in 
Nuenen wonen) kunnen meedoen aan 
de Beeldende Amateurkunstverkie-
zing Nuenen 2013  met plat en ruimte-
lijk werk in alle kunstdisciplines. Te-
kenen, schilderen, grafiek, fotografie, 
vilten,  keramiek en boetseren, beeld-
houwen, knippen en plakken, hout, al-
les is mogelijk. Als het maar voldoet 
aan de maximale afmetingen. Dit is 

voor plat werk omtrek maximaal 400 
cm. en voor ruimtelijk werk maximaal 
25 kg en inhoud maximaal ½ kubieke 
meter (eventuele sokkel los van het 
werk gerekend).

U kunt het thema letterlijk of figuur-
lijk uitwerken. Laat u inspireren door 
de oude Hollandse landschapschilders 
met hun prachtige woeste wolken-
luchten, of ga lekker languit in het gras 
liggen en kijk wat er aan inspirerende  
wolkenluchten voorbij trekt. U hoeft 

zich niet te beperken tot een realisti-
sche weergave. Gebruik vooral uw 
fantasie en verbeeldingsvermogen, en 
houdt het ‘luchtig’. Waarvan raakt u in 
de wolken?

De amateurkunstprijscommissie maakt 
op basis van foto’s van de werken een 
eerste selectie. Uiteindelijk worden 10 
werken geëxposeerd in de etalages aan 
de Berg. Deze 10 werken worden beke-
ken en gejureerd door een vakjury en 
een publieksjury. Er zijn twee catego-
rieën voor de Amateurkunstprijs Nue-
nen: jongeren van 6 tot en met 18 jaar 
en volwassenen vanaf 18 jaar.

De tentoonstelling van het werk is van 
27 april tot en met 2 juni. De prijsuit-
reiking is op zaterdag 1 juni. 

Meer informatie op www.kunstencen-
trumcan.nl.

Nuenenaren nader belicht.......

Gé Kanis, lijstenmaker en galeriehouder

Prins Heppie zwaait met carnaval de scepter in Nuenen

Bij Crooijmans was het wel zomer

Op 1 juni had Crooijmans Mannenmode de zomer in de 

bol of hadden ze een zonnesteek opgelopen? Op drie 

tijdstippen kon men een Vanguard jeans winnen. Het eni-

ge wat de kandidaat moest doen was zich als 1e melden 

voor 2x 10 minuten zonnen in je zwembroek. Ludieke 

maar geslaagde actie.

Kostershuisje

Op 15 juni was Het Kostershuisje 250 jaar oud, de winkel 

De Stille Kracht 15 jaar jong en Richard van Haren en Ton 

Scheepers samen al 25 jaar zakenpartners.

Blues’m in het Park

Tuinconcert Warme Beer:Ook afgelopen jaar heeft Stichting Warme Beer weer een tuinconcert ge-organiseerd om de sponsoren, vrijwil-ligers en vrienden van stichting War-me Beer hartelijk te bedanken voor hun donaties of verleende diensten. Dit jaar was het concert op 26 mei.

IJspret in januari

Gerwen kermis

In oktober werd de kermis om geopend door de mascotte 

Phoxy van PSV en bij de schiettent waren veel kinderen 

bij elkaar gekomen om een aantal vrijkaartjes voor PSV 

te ontvangen. Op de achtergrond stonden de overige at-

tracties al opgesteld om de kinderen te laten genieten 

van wat een kermis te bieden heeft. Om ‘s avonds waren 

Het Heilig Kruisgilde, Drumfanfare Jong Leven en het 

Gerwens Muziekkorps aanwezig om het dorpsfestijn in 

te luiden

Nuenen verwelkomt 
graffitikunstenaar
Van zaterdag 31 augustus tot vrijdag 6 septem-
ber nam wederom een internationaal vermaarde graffitikunstenaar zijn in intrek in het Open Atelier tegenover het Vincentre in Nuenen. Nowart (Arnaud Rabier, Parijs 1965) trad in de voetsporen van zijn voorgangers Belin en 

Shaka, hedendaagse graffi-tikunstenaars, en natuurlijk van Vincent van Gogh.

2013 in fotovlucht

Jeugdtrio Gerwen
Op 23 november werd in Gerwen het nieuwe Jeugtrio bekendgemaakt.

1e editie walking dinner

Op 6 oktober was Nuenen o.a. gevuld met deelnemers aan 

het Walking Dinner. Met het zonnetje in de rug en paarden, 

met of zonder wagens, op de achtergrond werd de suc-

cesvolle eerste editie gehouden van Walking Dinner.

Hooidonkviering

Op zondag 1 september vond de jaarlijkse Hooidonkvie-

ring plaats in het fraaie kapelpark achter de eeuwenoude 

watermolen van Hooidonk. Ruim 200 gelovigen hadden 

zich op deze rustieke plek verzameld.

Feestmiddag 

club Sam

De Lions Club 

Nuenen orga-

niseerde op 

7 september 

een spet-

terende feest-

middag voor 

de kinderen 

van Club 

Sam, ouders, 

broertjes, 

zusjes en 

vrijwilligers in 

speeltuin De 

Kievit.

Archipel fietscaféVanaf afgelopen zomer is de Gasterij ‘Jo van Dijkhof’ 

officieel een Fietscafé. Met een duidelijk herkenbaar 

bordje op de gevel en een vermelding op de website  

www.allefietserswelkom.nl.

Zomerhitte

Buurtfeest Nieuwervensestraat

Op zondag 9 juni was er sinds lange tijd weer eens een 

buurtfeest voor de bewoners van de Nieuwervensestraat 

in Nederwetten.

Gerwense kofferbakverkoop

Op 21 april was er weer een echte kofferbakverkoop op 

de graslanden rond het gildeterrein in Gerwen.

23 mei 2013
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Voetbalvereniging EMK 

(Eeneind Maakt Kracht)

Jaar van oprichting: 1963

Clubkleuren: geel/zwart

Aantal actieve leden: ± 400

Vrijwilligers: ± 100

Cluborgaan: het Schakeltje

Website: www.vvemk.nl.

Accommodatie:  Sportpark Wettenseind, 

          Wettenseind 26 Nuenen
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Bericht uit Amsterdam: 
Gastcolumn   
Jaïr Tchong
Jaïr Tchong (40) woont in Amster-
dam en is freelance journalist. Hij 
schreef onder andere voor De Volks-
krant, Vrij Nederland, Het Parool en 
de Groene Amsterdammer.
Van 1978 tot 1990 woonde Jaïr in 
Nuenen. Na de middelbare school in 
Eindhoven ging hij naar de Hoge-
school voor Journalistiek in Utrecht 
en volgde de studie Geschiedenis 
aan de Universiteit van Utrecht.
Op verzoek van weekblad Rond de 
Linde schreef Jaïr Tchong dit artikel.

‘Doch ik ga het nog eens 
probeeren’
Door Jaïr Tchong

Het was vooral die oude toren, soms een detail aan de horizon, maar vooral 
onsterfelijk gemaakt met het grote schilderij “Verkoping van kruizen bij de 
Oude Toren.” Journalist Jaïr Tchong herinnert zich Nuenen, Van Gogh en de 
niet meer bestaande toren.

Muzikale kerstviering op   
BS Heuvelrijk
“Het mooie van muziek is dat je daarbij alles kunt bedenken wat je maar wilt. 
Voel maar eens op je hoofd. Daar heb je een fantasieknopje. Iets meer de 
andere kant op. Ja? Draai het maar om. Dan zie je alles in je hoofd wat ik ver-
tel en de muziek speelt. Draai maar.” En dan klinkt het geluid van een ratel.

 
In 1984 organiseerde mijn basisschool 
De Wentelwiek een Van Gogh Jaar. 
Honderd jaar eerder had 's werelds be-
roemdste schilder van de moderne 
tijd enige tijd in dit dorp gewoond, en 
dat moest worden herdacht. Ik was elf 
jaar en vermoedelijk moet mijn fasci-
natie voor geschiedenis toen een be-
slissende duw in de juiste richting 
hebben gekregen. Vooral de dag waar-
op we in periodekleding naar school 
mochten gaan herinner ik me leven-
dig: het sensationele gevoel tijdens het 
maken van de klassenfoto dat we 
dwars door de eeuwen heen konden 
spotten met de wetten van de tijd!
 Vreemd genoeg kan ik me 
van die tijd vooral ook mijn veront-
waardiging (zonder dat ik dit woord 
begreep) herinneren over het feit dat 
de Nuenense verantwoordelijken in de 
negentiende eeuw hadden besloten 
om kerk en toren te slopen. Een uniek 
bewijs van Middeleeuwse cultuur, 
waarom zou je dat wíllen vernietigen? 
In al mijn jeugdige overmoed kon ik 

me simpelweg niet voorstellen dat de 
vijftiende eeuwse toren in de tijd van 
Vincent vooral als sta-in-de-weg werd 
gezien, of zelfs: door het te slopen als 
handige voorziening van bouwmateri-
aal, zoals Van Gogh genadeloos in di-
verse beelden heeft vastgelegd.
 Het klinkt misschien esote-
risch, maar vermoedelijk heeft mijn 
jeugd in het van Van Gogh vergeven 
Nuenen mij op een beslissende ma-
nier doordrongen van het belang van 
cultuurgeschiedenis, en misschien 
ook wel het drama van de geschiede-
nis. Er schijnt een verband te bestaan 
tussen de aanleg voor melancholie en 
de studie der geschiedenis - voor som-
mige menstypen geldt nu eenmaal het 
verleden als fraaier, echter en fonke-
lender dan het grauwe, ordinaire he-
den. Dat kan problematisch worden, 
zeker nu je tegenwoordig met de zoek-
termen 'youtube' en 'bbc history' een 
oneindige reeks kwaliteitsdocumen-
taires kunt oproepen. Je zou er je bed 
niet meer voor uitkomen.

Anja Vereijken las tijdens de kerstvie-
ring in de prachtig tot theaterzaal om-
getoverde gymzaal het verhaal van de 
Notenkrakerssuite van Tsjaikovski 
voor. Het verhaal van Clara en Frits en 
de Notenkraker die ‘s nacht in een 
prins veranderde. Een prachtig sprook-
je dat muzikaal begeleid werd door  
Het Gerwens Muziekkorps en Drum-
fanfare Jong Leven. Alle leerlingen van 
groep 1 t/m 8 deden mee. Zo waren er  

intermezzo’s met 
dans en muziek en 
lieten de kinderen 
ook nog mooie schil-
derwerkstukken 
zien. Spectaculair 
was het optreden 
van de Heuvelrijk-
band, trommelaars 
die onder leiding van 
Vincent Spitters, do-
cent Kunstkwartier, 

voor twee spetterende optredens zorg-
den. Je kon horen dat er flink geoefend 
was en dat Gerwen ook klaar is voor 
carnaval. De Heuvelrijkband kan zo 
mee in de optocht.

Na afloop van de ruim een uur durende 
kerstviering stroomden de kerstmarkten 
in de verschillende lokalen helemaal vol. 
De opbrengst van de verkoop van de 
werkstukjes ging dit jaar naar Serious 

Request, het Glazen 
Huis.
Het is voor het eerst 
dat BS Heuvelrijk, 
de plaatselijke mu-
ziekverenigingen en 
Kunstkwartier sa-
menwerken aan een 
kerstviering. Na af-
loop was er ook 
ruimte voor de leer-
lingen om zich op 
muziek en een mu-
ziekopleiding te ori-
enteren.

Start nieuwe 
cursus mindfulness
Vanaf woensdag 15 januari 2014 is het 
weer mogelijk om een cursus mind-
fulness te volgen. Er start dan een 
nieuwe groepstraining onder leiding 
van Annemarie Vaarkamp van Psy-
chologie en Mindfulness Nuenen. 
Aanmelden kan via Annemarie@Psy-
Nu.nl of 06-82000876. Voor wie geen 
groepstraining wil of kan volgen: het 
is natuurlijk ook mogelijk om indivi-
dueel met mindfulness te werken. Zie 
daarvoor ook www.PsyNu.nl. 

Citaat van de Week

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

‘De zin van ons leven bestaat alleen in de manier waarop andere 
mensen over ons denken. Als ik sterf, zal mijn leven een beteke-
nis krijgen door de manier waarop zij aankijken tegen wat ik heb 
gedaan, voor hen, voor de wereld, de mensen die ik heb gekend.’

Tony Judt - geschiedkundige, 
essayist (1948-2010)

 Op de site van het Van Gogh 
Museum lees ik bij 'Het Boerenkerk-
hof ' de aantekening: “Met dit schilderij 
wilde Van Gogh de eenvoud en sober-
heid laten zien van een boerenbegraaf-
plaats, waar ‘sedert eeuwen de boeren 
ter ruste worden gelegd in de akkers 
zelve, welke zij bij hun leven door-
wroeten’. In de vervallen kerktoren, die 
kort daarna afgebroken zou worden, 
zag hij een verbeelding van de afne-
mende invloed van het Christendom.”
 In de woorden van Vincent 
zelf, in een brief aan broer Theo, geda-
teerd 22 mei 1885: “Ik heb dezer dagen 
hard gesjouwd op teekeningen. De ou-
de toren in de akkers wordt afgebro-
ken. – Er was nu een verkooping van 
houtwerk en leien en oud ijzer, o.a. het 
kruis. Ik heb daarvan eene aquarel 
klaar in de manier van die houtver-
kooping doch ik geloof beter. Ik had 
tevens een tweede groote aquarel van 
het kerkhof die tot nog toe mij is mis-
lukt. Doch ik heb het toch goed in 
mijn hoofd wat ik er in wou – en mis-
schien zal ik op het derde vel papier nu 
krijgen wat ik bedoel. En indien niet, 
dan niet. – Daareven heb ik de twee 
mislukkingen weer uitgesponsd doch 
ik ga het nog eens probeeren.”
 Wat een rijk innerlijk leven 
en doorzettingsvermogen had die ver-
maledijde Vincent! Kerstviering op De Crijnsschool

Op donderdag 19 december vond de a-mee-zing kerstviering plaats op De 
Crijnsschool. Om 17.00 uur startte de gezamenlijk viering in de theaterzaal 
van school en werd het kerstverhaal in stukken voorgelezen door de voor-
leeskampioenen van elke groep. 

Het verhaal werd een aantal keer on-
derbroken voor een bij de tekst pas-
send kerstlied dat door alle kinderen 
en leerkrachten werd meegezongen.  
De tekst werd ondersteund met sfeer-
volle afbeeldingen op een groot 
scherm. Het was een bijzonder sfeer-

vol samenzijn met de hele school. 
Voor veel leerlingen volgde de climax 
aan het eind toen het volledig donker 
werd gemaakt en alle kinderen een 
glow-in-the-dark-stick kregen tijdens 
het slotnummer. Met dank aan heel 
veel ouders stond in de tussentijd een 
creatief en internationaal kerstbuffet 
klaar voor alle groepen: van Italiaans 
tot Amerikaans en van Nederlands tot 
Japans en nog allerlei lekkers daartus-
sen! Ook aan de ouders en verzorgers 
was gedacht: Voor hen had de ouder-
raad voor lekkere warme drankjes ge-
zorgd. De glühwein en chocomel vie-
len in de smaak en maakten de 
wachtrij voor het ophalen van de spe-
ciale “crijnskerstballen” heel goed 
draaglijk. Dit was een top-kerstactie 
van de ouderraad en maakte het ge-
heel tot een geweldige afsluiting van 
het jaar met en voor de leerlingen, ou-
ders en leerkrachten! 

Wij wensen alle inwoners van de ge-
meente Nuenen een fijne kersttijd toe 
en een gelukkig en gezond 2014!Soos Nuenen 

vraagt vrijwilligers
Ik ben Ria, coördinator van de Soos 
hier in Nuenen. Het is een club waar 
zowel verstandelijk als lichamelijke 
gehandicapten in de leeftijd van 16 
jaar en ouder, iedere donderdag 
avond van 19.00 uur tot 21.30 uur 
bij elkaar komen. 

Op zo’n avond wordt van alles gedaan 
zoals gezellig kletsen of tafelvoetbal-
len. Er zijn ook gezellige kook activi-
teiten of line dance. Er is echt niets 
wat niet gedaan kan worden, maar dit 
kan niet zonder vrijwilligers. Hebt u 
tijd om deze mensen met een beper-
king ook een gezellige avond te bezor-
gen? Kom dan, er is hard hulp nodig. 
 
Kom eens kijken op een donderdag-
avond, van 19.00 - 21.30 uur locatie 
LEV-groep Sportlaan 12, naast de 
school Pleincollege Nuenen. Maar u 
kunt ook bellen of mailen 0638507240 
of soos_2012@live.nl 

Ria Vlassak coordinator, 
Soos Nuenen.

Vermiste kat
Onze kat is zoek! De kat is sinds 7 de-
cember vermist. Het is een Huiskat 
dus hij komt normaal vrijwel niet bui-
ten. Het is een Donkergrijze kat met 
een halflange vacht (zie foto).
Mensen die deze kat hebben gezien, 
kunnen mailen naar lotte.scheepens@
live.com.

Uw oog is net zo persoonlijk 
als uw vingerafdruk
Bij Oogwereld Ton Lips maken ze gebruik van Visioffice, een geavanceerd 
digitaal meetsysteem dat door middel van een speciale 3D-meting in enkele 
seconden meer dan 20 gegevens vaststelt. Deze gegevens zijn net zo uniek als 
een vingerafdruk en hebben een belangrijke invloed op de zichtkwaliteit. 

Lars Ooms bedrijfsleider bij Oogwe-
reld Ton Lips zegt “Zo meten we bij-
voorbeeld de afstand tussen oog en 
montuur, de natuurlijke hoofd- en 
oogbewegingen en de manier waarop 
de ogen samenwerken. Met name voor 
multifocale glazen is dit van belang. 
Door accuraat in te meten en dankzij 
een productieproces waarin het glas 
zeer nauwkeurig wordt geslepen, biedt 
het glas optimaal kijkcomfort”.

Voordelig met een frisse ‘look’ het 
nieuwe jaar in!
Om plaats te maken voor de 2014 col-
lectie heeft Oogwereld Ton Lips de 
komende tijd een paar aantrekkelijke 
aanbiedingen. Nog t/m 31 december 
is er een ruime collectie gratis en sterk 

afgeprijsde monturen oplopend tot 
70% in de winkel aanwezig. Daarnaast 
krijgt u als u een complete bril aan-
schaft t/m 31 december, uw 2e bril (in-
clusief glazen) met 50% korting. Dit 
geldt voor een bril in dezelfde sterkte.

Heeft u in 2013 nog recht op een bril-
vergoeding van uw zorgverzekeraar? 
Zo ja, dan hoeft uw nieuwe bril afhan-
kelijk van uw zorgverzekeringspakket 
weinig tot niets te kosten, zeker in 
combinatie met bovenstaande aanbie-
dingen. Oogwereld Ton Lips Park 30 
in Nuenen nodigt u graag uit in de 
winkel om uw voordeel te berekenen.

Oogwereld Ton Lips, Park 30, 
5671 GA Nuenen. Tel. 040-2836436.
www.oogwereld.nl

Kerst op OBS de Rietpluim
Dit jaar hebben we in de periode voor Kerst aandacht besteed aan ‘Wereld-
feesten’. Tijdens een sfeervolle viering was er voor elke groep een voorwerp. 
Dit voorwerp stond symbool voor de wereldreligie waarover werkt gewerkt 
in de klas. Ondersteund met beelden werd hierover verteld en elke groep 
zorgde voor een mooie, passende versiering in de theaterruimte. 

Op donderdagmiddag voor Kerst 
zijn door alle kinderen, samen met 
ouders, de heerlijkste gerechten ge-
maakt. Recepten van over de hele 
wereld werden de school binnenge-
dragen. De baksels, hapjes, soepjes, 
koude en warme gerechten zijn ’s 
avonds door iedereen geproefd. Het 
was een gezellig samenzijn tussen 
alle lichtjes, kerstbomen, muzikale 
inbreng, feestelijke kleding en blije 
gezichten. Tijdens een afsluitende 
viering op donderdagavond gaf elke 
groep een korte presentatie over de 
wereldreligie die in de betreffende 
klas centraal had gestaan. Met ver-
wondering werd gekeken en geluis-
terd naar elkaar. Een mooie afslui-
ting van dit thema.

Het team van OBS de Rietpluim wenst 
iedereen een fijne, ontspannen en 
sfeervolle kerstvakantie toe. Tot in het 
nieuwe jaar!



ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.

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.

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

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

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

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

tE huuR vooR opSLAG: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679. www.twitter.com/deronddelinde

Laatste
Nieuws?

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

CuRSuS BEvRIJ-
DEND tEkENEN. 
ontdek het plezier van 
tekenen èn schilderen! 
Voor beginners en gevor-
derden. 06-20305494. 
j.brantjesjetten@gmail.com

December is bij 
Garra Rufa Nuenen 

bij uitstek de gelegenheid om 
2013 uit te luiden en wellicht een 

nieuwe fase te verwelkomen.

Wij wensen iedereen 
zalige kerstdagen en 
een Gelukkig, Gezond 

en Gezellig 2014!

Leergeld Nuenen c.a. 
Al 10 jaar 

noodzakelijk!

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

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

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

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

Uw hond toe aan een 
Trimbeurt? tRIMSALoN 
ALA pLuto. Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

www.janssenbelastingadvies.nl       tel (040) 263 11 27
De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen Register Belastingadviseurs 

Aangifte erfbelasting
Als u dit zelf invult betaalt u teveel belasting!

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  www.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

pARtICuLIERE huLp 
vooR SENIoREN. Kent 
u iemand die behoefte 
heeft aan extra gezellig-
heid of hulp nodig heeft 
om activiteiten te onderne-
men? Wij zijn 2 jonge vrou-
wen tussen de 40/50 jaar, 
beide in het bezit van een 
auto en wij willen u graag 
helpen met boodschappen 
doen, een bezoek aan arts/
ziekenhuis, een uitje of ge-
woon thuis. Bel ons voor 
een vrijblijvend kennisma-
kingsgesprek, pEtRA 06-
50878600 of JoLAN-
DE 06-12892082. Ver-
goeding in overleg.

KUNSTSTOF KOZIJNEN

DE HUUFKES 29, NUENEN  
tussen geldrop en nuenen
(500 meter vanaf intratuin)

NEUNEN • MONTFORT • ALBLASSERDAM • MEERSSEN
VESTIGINGEN KURA

BUITEN!

HOU DE KOU

EXTRA GEOPEND OP

27 & 28 DECEMBER

3 & 4 JANUARI  

van 10.00 tot 15.00 uur

SUPER WINTERVOORDEEL
BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN: 

GRATIS HR++ GLAS, 6% BTW OP ARBEID, 

TIJDENS DE EXTRA OPEN DAGEN
KOM NAAR DE OPEN DAGEN

ULTIEME HOUTLOOK:
HET NIEUWE CUBE KOZIJN

KUNSTSTOF KOZIJNEN

WWW.KURA.NL

adv. Kura RondDeLinde-168x160mm-DEF.indd   1 19-12-13   21:45

Vincent van Goghplein 97 
www.seniorwebnuenen.nl 

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!

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 VakantieXperts
Snackbar Vinnie’s • Werner Ulrich (kapper) 

Winkelen onder één dak

De ondernemers van Kernkwartier bedanken u voor uw bezoeken in dit jaar en zijn u weer 
graag van dienst in het nieuwe jaar. Op dinsdagmiddag 31 december delen 
we aan elke bezoeker een lekkere oliebol uit als voorproefje op oudjaarsavond.

winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen en is volledig overdekt. 
Het parkeren is er gratis en dicht bij de winkels. Naast diverse winkels voor uw 
dagelijkse boodschappen heeft het ook diverse speciaalzaken. Zie de lijst hiernaast.

winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen.

www.winkelcentrumnuenen.nl

Winkelcentrum Kernkwartier
wenst u een geweldig 2014
Winkelcentrum Kernkwartier
wenst u een geweldig 2014
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Modern wonen met 
designmeubelen bij Lineo 
Eigentijdse designmeubelen zijn er voor mensen met een moderne 
smaak in woninginrichting. Tegenwoordig is het gelukkig niet meer 
zo dat uw woning daarmee een kille en lege omgeving wordt. Inte-
gendeel zelfs; modern design geeft uw interieur een luxe uitstraling 
en is verkrijgbaar in natuurlijke materialen met aardse tinten of felle 
vrolijke kleuren in combinatie met RVS of glas.

Doordat Lineo uitsluitend samen-
werkt met topmerken, bent u ver-
zekerd van een hoog comfort en 
de beste afwerking. Ieder meubel-
stuk is een verfraaiing van uw inte-
rieur.
Lineo officieel erkend dealer van 
TOPmerken zoals Leolux

De topmerken uit de meubelwereld 
zijn allen vertegenwoordigd in de 
showroom van Lineo. Mooie mer-
ken als Rolf Benz, Poliform, De Se-
de, Willisau en sinds eind decem-
ber Leolux. In de nieuwe Leolux 
Studio bij Lineo kunt u kennisma-
ken met een grote collectie zitmeu-

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.

Gestelsestraat 59   Aalst-Waalre
Tel. 040 - 22 22 042   www.lineo.nl

UW LEOLUX REGIODEALER LINEO IN WAALRE

BANK OSCAR 2,5 ZITS
Nu v.a. € 1.895,--

N I E U W
IN DE VERNIEUWDE SHOWROOM VAN LINEO

ALLE STOFFEN.
ÉÉN PRIJS.
DE VOORDELIGSTE!*

A C T I E

2e Kerstdag en Zondag 29 december geopend 11.00 - 17.00 uur

*actie model EGO en ONDA

Muzikale kerstviering    
in Nederwetten
“Wij komen tezamen, onder het sterrenblinken”. Op 19 december kwamen 
de kinderen van Eenbes basisschool Sint Jozef uit Nederwetten in het don-
ker naar school voor de kerstviering. 

De kinderen kwamen eerst samen in 
de klas met een eigen: “Oh denne-
boom”. De kleuters hadden kaarsjes 
aan: “Vier kleine kaarsjes, ver-
langlichtjes voor kerst”. “Midden” in 
de winternacht gingen ze naar buiten 
voor een smakelijke winter barbecue. 
Gelukkig was daar een heerlijk vuur-
tje om warm te blijven.
“Zeg meneer de sneeuwman waar 
kom je vandaan”. De kinderen moch-
ten, als toetje, hun eigen sneeuwman-
netje maken én opeten. Heel even 
mochten de kinderen uitrusten. On-
dertussen kwamen familieleden naar 
De Koppelaar  “Daar hoorden zij 
d’engelen zingen”.
Als eerste was er de musical in bejaar-
denhuis “Avondrust”, gespeeld door 
groep 7/8 met hun versie van “Er is 
een kindeke geboren op aard”. Hierna 
was het podium voor groep 4/5/6 
over kerst in de dierentuin: “Oh kerst-

giraf, oh kerstgiraf, ik vind je wel een 
beetje maf”. De musical werd afgeslo-
ten door groep 1/2/3, waarbij de post-

Bewoners van bejaardenhuis “Avondrust” gespeeld door groep 7/8 Eenbes basis-
school Sint Jozef.

belen en salontafels. Banken en 
hoekbanken in stof of leder, met 
hoge of lage rugkussens en draai-
bare elementen verwerkt in de rug. 
Handige bijzettafels en salontafels 
met opbergfuncties complemente-
ren de prachtige zitmeubelen van 
Leolux. 

U bent van harte welkom bij Lineo, 
waar u ook geadviseerd kunt wor-
den over de vele mogelijkheden bij 
woninginrichting door onze stylis-
ten.

Uw LeoLUX reGIodeALer 
LIneo In wAALre
Gestelsestraat 59, 5582HG Aalst-Waalre.
040-2222042.

Advertorial

  

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

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

SERVICEPUNT WELZIJN, WONEN EN ZORG NUENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, 
tel: (040) 2831675, servicepunt@nuenen.nl 

Telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.

Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en voor-
zieningen op het terrein van welzijn, wonen en zorg. 

Dit zijn: 
•  Woonvoorzieningen •  Steunpunt Mantelzorg
•  Huishoudelijke hulp •  Steunpunt Vrijwilligerswerk
•  Informatiewinkel •  Vervoersvoorzieningen 
•  Rolstoelen •  Centrum Jeugd en Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.

Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 11-03-2013

bode kerstkaarten rondbracht.  “Sjok, 
sjok, sjok liep het ezeltje” daar heen 
en weer. 

De avond werd afgesloten door een 
vrolijk gezamenlijk lied: “Wij wensen 
je een vrolijk kerstfeest en een geluk-
kig nieuwjaar”. Bij deze willen we ie-
dereen die mee heeft gewerkt aan de-
ze gezellige kerstviering van harte 
bedanken en allen een gelukkig 
nieuwjaar wensen!

Nuenenaren: Bedankt! 

Kerstactie supermarkten groot 
succes
Nuenenaren voor Nuenenaren. Zorg voor elkaar: onder dit motto vond dit 
jaar op initiatief van de gezamenlijke Nuenense kerken de kerstactie plaats. 
Doel van de actie is ruim 330 geselecteerde Nuenense gezinnen en alleen-
staanden te verrassen met een goed verzorgd kerstpakket. Ook aan mensen 
die een moeilijk jaar achter de rug hebben wilden de gezamenlijk kerken 
een extra ‘kerst-lichtpuntje’ aanbieden.

Nagenoeg iedereen reageerde afgelo-
pen zaterdag positief toen bij binnen-
komst in de supermarkten gevraagd 
werd om iets extra’s te kopen voor de 
kerstpakketten. Veel mensen kenden 
de actie al van voorgaande jaren. Door 
de gulle gaven van het winkelende pu-
bliek is de kerstactie weer een geslaag-
de activiteit geworden.
Tussen 16 t/m 23 december zijn bij al-
le 330 adressen de kerstpakketten en 
de ‘lichtpuntjes’ in Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten bezorgd. Bij het be-
zorgen reageerden de mensen ver-
baasd, dankbaar en soms emotioneel. 

De gezamenlijke kerken willen ieder-
een die heeft meegewerkt dan ook har-
telijk bedanken:
Allereerst de filiaalhouders van vijf 
Nuenense supermarkten, die spontaan 
hun medewerking hebben verleend en 
voor de nodige faciliteiten hebben ge-
zorgd. Extra dank ook aan die mensen, 
die een financiële bijdrage hebben ge-
geven. Met dat geld kon de organisatie 
aanvullende artikelen kopen. Dank 
ook aan al die vrijwilligers, jong en 
oud: de artikelen-inzamelaars, de 
chauffeurs die de ingezamelde artike-
len uit de supermarkten ophaalden, de 
inpakkers en de bezorgers van de pak-
ketten. Maar de grootste dank gaat uit 
naar u: het winkelend publiek.

Al met al was de kerstactie ook dit jaar 
een zeer geslaagde activiteit. Het is 
een actie die in Nuenen feitelijk niet 
meer weg te denken valt en die als erg 
sympathiek wordt ervaren.
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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:

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

Zaterdag 28 december
10.00 tot 15.00 uur Open Dag SeniorWeb

locatie: Bibliotheek Nuenen

Zaterdag 28 december
21.30 uur Sunny Blues Nuenen: 

MOJO HAND
Dinercafe ZINN

Vrijdag 3 januari 
20.00 uur Rikavond NKV
Kantine NKV Wettenseind

Zaterdag 4 januari
11.00 tot 13.00 uur 

Inschrijfochtend SeniorWeb
Locatie: Bibliotheek Nuenen

Zondag 5 januari
14.00 uur Nieuwjaarsreceptie RKSV 

Nuenen
Sportpark Oude Landen

Zondag 5 januari
15.00 uur 

Nieuwjaarsconcert Midòre
Gasterij Jo van dijkhof

Maandag 6, dinsdag 7 januari 
14.00-16.00 uur 

leeskring KBO met Ine Pels
Café de Sport, Stiphout.

Donderdag 9 januari
20.15 uur 

Mark van de Veerdonk
Het Klooster

Donderdag 16 januari 
19.30 uur 

bijeenkomst WLG Zorg 
in Gerwen, D’n Heuvel

Donderdag 16 januari 
20.15 uur Niet schieten! 

Vrouwen willen maar 1 ding
Het Klooster

Vrijdag 17 januari
20.00 uur Rikavond NKV
Kantine NKV Wettenseind

Zaterdag 18 januari
19.40 uur 

Bonte Avond CV De Wetters
Residentie ‘T Kleurenpallet

Zondag 19 januari
11.00 uur 

Art in Listening
Het Klooster

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zondag 29 december 11.00 uur: Vie-
ring, volkszang, voorganger dhr. P. de 
Witte. 
Woensdag 1 januari 11.00 uur: Vie-
ring, parochiekoor, alle voorgangers. 

Misintenties
Zondag 29 december 11.00 uur: Koos 
Berendes; Jan Bernsen; Willem Nagel; 
Marie van Rooij-van de Kam; overle-
den familie IJzermans-van den Eijn-
den; Betsie van Kessel-van den Broek; 
Zus Teunisse-Rooijackers; Fred van 
Seeters (vanwege sterfdag 29 decem-
ber 2003).
Woensdag 1 januari: Louis van Tuijl.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Ruben 
van de Kruijs, Kraanvogelhof 14, Nova 
Verkooijen, Van Rijckevorsellaan 40 
en Jesper Hogeweg, Bart de Ligtstraat 
14. Wij wensen de families van harte 

proficiat en veel geluk.
Dinsdag 31 december a.s. is het paro-
chiesecretariaat gesloten. 

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 29 december: De Regenboog, 
10.00 uur. Deze is voorbereid door een 
groep gemeenteleden. Er is GEEN 
kindernevendienst of jongerenviering. 
De collecte is voor Vluchtelingen in de 
Knel. U kunt de dienst beluisteren via 
onze website.
Dinsdag 31 december is er een oecu-
menische Oudejaarsdienst. Aanvang: 
19.00 uur. Voorgangers: pastores van 
beide kerken. Er wordt gecollecteerd 
voor de Stichting Leergeld Nuenen. 
Om 21.00 uur begint de Oudejaars-
ontmoeting in de ontmoetingsruimte 
van De Regenboog. Iedereen is van 
harte welkom. We nemen zelf een 
hapje en een drankje mee. Voor overi-
ge informatie: zie onze website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 29 december 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor F. 
Groot.

Misintenties
De heer en mevrouw Hoeks; Vader en 
moeder Lie; Pastor Claes; Karel Foo-
len; Annie Renders-Van der Heijden.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 29 december 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties 
Dorus Swinkels.

Sunny Blues Nuenen:   
MOJO HAND
De organisatie Sunny Blues Nuenen organiseert op zaterdag 28 decem-
ber het laatste blues optreden van dit jaar. De bluesband MOJO HAND 
uit de regio Eindhoven treedt dan op in DinerCafe ZINN aan het Park in 
Nuenen. 

De bluesband MOJO HAND, met de Nuenense gitarist Frank Reemers, is 
een 4-mans band met veel muzikale ervaring. Met de uitgebreide instrumen-
tale bezetting (drum, bas, gitaar, Hammond, piano en mondharmonica) spe-
len ze verschillende stijlen Blues: Swing Blues, Bluesrock, Funky Blues en 
Texas Blues. Daarnaast spelen ze ook eigen nummers en bewerkingen van 
songs van Joe Bonamassa, Stevie Ray Vaughan, BB King, Albert Collins, Bud-
dy Guy en Tab Benoit.

MOJO HAND, zaterdag 28 december, Dinercafe ZINN, aan het Park in Nue-
nen. Aanvang  21.30 uur, entree gratis.

W70 wenst alle inwoners van     
Nuenen c.a. het beste voor 2014

Het sterk verjongde team van W70

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007. De ge-
schiedenis van de kerk vanaf begin 
15de eeuw staat op www.kerkeninde-
peel.sre.nl.
Donderdag 26 dec. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, H. Stefanus, eerste marte-
laar; gedachtenis van het Kerstoctaaf.
Vrijdag 27 dec. 07.15 uur H. Mis, H. Jo-
hannes apostel en evangelist; gedachte-
nis van het Kerstoctaaf.
Zaterdag 28 dec. 08.30 uur H. Mis, H. 

Onnozele Kinderen, martelaren; ge-
dachtenis van het Kerstoctaaf. Kin-
derzegen.
Zondag 29 dec. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Zondag onder het octaaf 
van Kerstmis.
Maandag 30 dec. Kloosterstilte. Oc-
taaf van Kerstmis.
Dinsdag 31 dec. 17.00 uur H. Mis, 
daarna H. Lof met Te Deum. Dinsdag 
onder het octaaf van Kerstmis; ge-
dachtenis H. Sylvester, paus en belij-
der.
Woensdag 1 jan. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, beginnend met Veni Cre-
ator. Octaafdag van Kerstmis, Besnij-
denis van de Heer.

De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij in Nuenen de 
mogelijkheid zich tot de burgers te richten. Deze week W70.

2013 was een bewogen jaar voor be-
stuurlijk Nuenen c.a.. Door de zware 
economische omstandigheden, is on-
ze gemeente in zwaar financieel weer 
terechtgekomen. De commissie Huij-
bregts en de provincie kwamen met 
voorstellen om Nuenen c.a. haar zelf-
standigheid wellicht te ontnemen. Als 
klap op de vuurpijl werden vier wet-
houders naar huis gestuurd. Dit enkel 

omdat de machtsverhoudingen bin-
nen de gemeenteraad zich wijzigde. 
Recent is de gemeentesecretaris opge-
stapt, en werd er een onderzoek opge-
start naar mogelijke ongeregeldheden 
bij diverse grondaankopen.

W70 heeft altijd oprecht en transpa-
rant gewerkt aan een bestuurlijk zelf-
standig Nuenen c.a.. Met de provincie 

zijn overigens goede afspraken ge-
maakt waar het gaat om het oplossen 
van de financiële problemen van onze 
gemeente.

2014 zal opnieuw geen gemakkelijk 
jaar worden, maar onze fractie (die 
kan rekenen op de enthousiaste bij-
dragen van leden, bestuur en interne 
werkgroepen) zal constructief blijven 
werken aan het welzijn van al onze in-
woners en de zelfstandigheid van onze 
prachtige gemeente. Op 1 januari 
2014 start de verregaande samenwer-
king met onze buurgemeenten 
Geldrop-Mierlo en Son en Breugel, 
een samenwerking die er ons inziens 
in kan resulteren, dat Nuenen c.a. zelf-
standig kan blijven!

Op 19 maart 2014 kiezen de inwoners 
van Nuenen c.a. de leden van de nieu-
we gemeenteraad, het moment waar-
op u de politieke partijen kunt beoor-
delen op hun handelen gedurende de 
laatste jaren. W70 treedt in maart met 
een sterk verjongd team naar buiten, 
waarbij er tevens plek is voor bestuur-
lijke en politieke ervaring in de per-
soon van onze lijsttrekker, Toos van de 
Ven-van den Akker. Wij willen met al-
le partijen samenwerken, die op een 
constructieve en fatsoenlijke wijze de 
algemene belangen van onze gemeen-
te willen dienen.

www.facebook.com/W70Nuenen / 
www.twitter.com/W70_Nuenen.
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Nederwetten - Tongelre 2-5
Het door blessures  geplaagde Nederwetten speelde een draak van een wed-
strijd tegen Tongelre. In de eerste vijf minuten had Tongelre al twee goede 
kansen en een doelpunt door Than Nguyen. 

Nuenen E5 Kampioen
Zaterdag 21 december stond er een ontzettend spannende wedstrijd op het pro-
gramma. Oirschot Vooruit kwam als koploper naar Nuenen om de kampioen-
strijd aan te gaan tegen nummer 2 van de ranglijst, Nuenen E5. 
Het verschil tot nu toe was maar 1 punt, dus de enige taak die Nuenen had, was 
winnen. Dit deed Nuenen E5 overtuigend. Ze hebben gewonnen met 5-2 en zijn 
daardoor welverdiend kampioen geworden. Benjamin, Jimme, Dani, Timo, San-
der, Bram, Jesper, Tobi, Jaime en Thomas vierden hun titel nog 
verder in de kantine van RKSV Nuenen.

Nederwetten kwam geen moment in 
de wedstrijd en mocht van geluk spre-
ken dat het met rust nog slechts 0-1 
was. In de tweede helft werd het na 
drie minuten 0-2 door Jordi Gijzen. 
Nederwetten had zich echter voorge-
nomen om er in de tweede helft nog 
iets van te maken en slaagde daar in 
door de aansluitingstreffer van Niek 
Evers. Helaas nam Tongelre al weer 
snel afstand  door een treffer van Elo 
Turksma 1-3. Nederwetten trok ten 
aanval en door een prima assist van 
Mark Spaan kwam Toon van Rooij in 
balbezit en schoot de bal na twee 

mooie kapbewegingen tegen de tou-
wen 2-3. Nederwetten probeerde de 
gelijkmaker te forceren maar een vrije 
trap van Tongelre in de 71e minuut 
kwam via de keeper voor de voeten 
van Jeffrey van Veen die de bal bin-
nengleed en de stand op 2-4 bracht.
Uiteindelijk werd het 2-5 door een 
tweede treffer van Jordi Gijzen.
Al met al een verdiende zege voor 
Tongelre.

Hopelijk dat het blessureleed na de 
winterstop voorbij is en dat we op 19 ja-
nuari kunnen knallen tegen Real Lunet.

Nuenen E5 kampioen.

Nieuwjaarsreceptie 
RKSV Nuenen
 
Op 5 januari 2014 houdt de RKSV 
Nuenen haar jaarlijkse nieuwjaarsre-
ceptie.
Tijdens deze receptie zullen de jubila-
rissen worden gehuldigd en wordt te-
vens de GroenWitter 2013 bekend ge-
maakt.
De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in 
de kantine van sportpark “Oude Lan-
den”.
Aanvang 14.00 uur.

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.

Tot mijn grote verbazing zag ik enkele weken geleden op de glasverzamelcontai-
ners in het centrum van Nuenen de mededeling dat het op zondag verboden is om 
glas in te werpen.
Dit vind ik een  vreemde verordening die in strijd is met het gegeven dat op zondag 
een aantal supermarkten geopend is. Is dit kenmerkend voor de zgn “dwarsheid” 
die Nuenen eigen is of wat ligt er  ten grondslag aan deze maatregel?

Joke van Overbruggen, 
Antoon Kerssemakersstraat 34,  5671 DR Nuenen.

Politieberichten
Insluiping/inbraak in woningen
In de nacht van 11 op 12 december werd er gestolen uit een woning aan de Refe-
lingse Erven. Er werd elektronische apparatuur, geld, sieraden en identiteitspapie-
ren uit de woning ontvreemd.
Op 19 december vond een woninginbraak plaats in de Wederikdreef. Deze woning 
werd opengebroken. Een camera werd als buit meegenomen.

Hennepkwekerijen
Op 19 december trof de politie in een garage van een woning aan de Pinckart een 
hennepkwekerij aan. Er werden ruim 400 volgroeide planten en 9000 stekken van 
hennepplanten aangetroffen. De bewoner van het pand werd aangehouden. De 
hennepplanten en de volledige apparatuur t.b.v. de hennepkweek werden in beslag 
genomen en vernietigd. Er bleek ook sprake te zijn van diefstal van elektriciteit. De 
auto die in gebruik was door de verdachte werd ook in beslaggenomen. Dit is ge-
beurd ter veiligstelling om de schade of straf later te kunnen "verrekenen". Tegen 
de verdachte is proces-verbaal opgemaakt. 

Op dezelfde dag werd door de politie nog een hennepkwekerij ontmanteld uit een 
bedrijfspand aan de Huufkes. In deze kwekerij stonden zo'n 1000 hennepplanten. 
De elektriciteit die hiervoor nodig was werd gestolen van het openbare net. De 
planten en de apparatuur t.b.v. deze kwekerij werden in beslag genomen en vernie-
tigd. Een 44-jarige Eindhovenaar werd aangehouden en ingesloten. Ook zijn auto 
werd in beslag genomen. Omdat hij ook nog een flinke boete had open staan mag 
hij langere tijd in hechtenis blijven. Tegen hem wordt  proces-verbaal opgemaakt. 

Rijden in onverzekerde auto zonder rijbewijs
Een 25-jarige Eindhovenaar werd op 17 december op de Vincent van Goghstraat 
gecontroleerd. De bestuurder van de auto waarin hij reed bleek geen geldig rijbe-
wijs te hebben. Ook bleek de auto niet verzekerd te zijn. Zonder auto en met de 
bekeuringen op zak kon deze verdachte na verhoor zijn weg vervolgen.

Auto in beslag genomen 
Op de Tomakker werd op 17 december een auto in beslag genomen omdat de ei-
genaar nog een boete open had staan. Nadat de eigenaar later die dag de boete op 
het politiebureau had betaald, kreeg hij zijn auto terug. 

Auto uitgebrand
Op Breeldere werd in de nacht van 18 december een Mercedes brandend aange-
troffen. Op de auto zaten geen kentekenplaten. De auto brandde volledig uit. Het 
onderzoek naar de herkomst van de auto loopt nog. Waarschijnlijk betreft het een 
gestolen auto.

Overlast blaffende honden.
De eigenaresse van honden die vaker voor overlast in de omgeving zorgen, werd 
op 18 december bekeurd door de politie. Het betreft een overlastsituatie in Nue-
nen-Oost waar al vaker meldingen van overlast van blaffende honden zijn binnen-
gekomen. In het verleden zijn er meerdere bekeuringen voor deze overlast uitge-
schreven. 

Kerstspel Weverkeshof
In het pikkedonker, op paadjes verlicht met lantaarntjes.  Slapende 
Romeinen, engelen, magiërs, schaapherders. De vele bezoekers aan 
Weverkeshof genoten van het kerstverhaal dat door de vele acteurs 
prachtig werd verteld en verbeeld. Het was druk, maar de ambiance was 
ondanks dat weer geweldig. Meer foto's op Facebook Rond de Linde.

Winkelcentrum 
Kernkwartier 
wenst u een 
geweldig 2014
De ondernemers van Kernkwartier 
bedanken u voor uw bezoeken in dit 
jaar en zijn u weer graag van dienst in 
het nieuwe jaar. Op dinsdagmiddag 
31 december delen ze aan elke bezoe-
ker een lekkere oliebol uit als voor-
proefje op oudjaarsavond.

Winkelcentrum Kernkwartier ligt aan 
de Hoge Brake te Nuenen en is volledig 
overdekt. Het parkeren is er gratis en 
dicht bij de winkels. Naast diverse win-
kels voor uw dagelijkse boodschappen 
zijn er ook diverse speciaalzaken. 

Kinderen brede school Vrouwkensakker    
likken hun vingers
Na de koude kersttocht vorig jaar, vierden de kinderen van brede school 
Vrouwkensakker dit keer hun kerst gezellig binnen de vier muren. In vele klas-
lokalen brandde het haardvuur heel milieuvriendelijk op het beeldscherm.

En de heerlijkste geuren dreven door 
het gebouw. De ouders van basis-
school De Nieuwe Linde hadden hun 
beste recepten op tafel getoverd. Zo 
genoten de kinderen in groep acht 
van verrukkelijke quiches. Een deur 
verder, in groep zeven, was de maca-
roni favoriet. 
En Willem in groep zes likte zijn vin-
gers af bij een verleidelijke wrap. “Sla, 
zalm en mayo”, analyseerde hij de in-
houd. Samen met de gehaktballen 
vormde de wrap zijn topper van het 
buffet. Waar hij zich intussen voor de 
zevende keer naartoe spoedde. “Ik ga 
nog vier keer”, nam Willem zich voor.
Daarna was het tijd voor bezinning en 
keek de hele school naar het kerstspel. 
Onder meer twinkelende engelen en 
een driewielende heraut van keizer 
Augustus haastten zich tussen de toe-
schouwertjes door naar voren. Alle-
maal op weg naar het ‘echte’ kindje Je-
zus op het podium. 

Sensoor nog beter bereikbaar; 
ook tijdens de feestdagen
Met een gift van € 4000,- en met steun van provincie Noord-Brabant heeft 
Sensoor een nieuwe telefooninstallatie kunnen aanschaffen. De bereikbaar-
heid is daardoor verbeterd waardoor meer mensen terecht kunnen voor een 
gesprek met aandacht.

Juist in de donkere decemberdagen en 
met de feestdagen hebben mensen 
last van eenzaamheidsgevoelens of 
worstelen zij met problemen met re-
laties, schulden, onzekerheid over de 
baan etc.
Bij Sensoor zitten dag en nacht ge-
schoolde vrijwilligers klaar voor een 
goed gesprek. De ervaring is dat aan-
dachtig luisteren echt helpt en je zor-
gen delen oplucht. Ook voor jou.

Sensoor is 24 uur per dag bereikbaar 
via telefoon  040-212 55 66 en van 
10.00 tot  22.00 uur via chat 
www.sensoor.nl. 
Mailen kan altijd.

Nieuwjaarsreceptie 
bij RKGSV Gerwen
Op 5 januari wordt de nieuwjaarsre-
ceptie bij RKGSV gehouden. Ieder-
een, leden en niet leden, zijn op 5 ja-
nuari vanaf 16.00 uur van harte 
welkom in de kantine. Rond 18.00 uur 
zal de voorzitter het woord nemen en 
een terugblik geven op 2013 en een 
vooruitblik op 2014. Aansluitend zal 
de clubmens 2013 bekend gemaakt 
worden.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



Vestewoningen
•  Hypotheek € 750,- per maand 

incl. afl ossing
•  Diepe tuinen in hartje Brandevoort
•  3/4 slaapkamers 
•  Alle voorzieningen om de hoek

Groener wonen in Brandevoort

Groen, groener, groenst!

vb&t makelaars 
0492 - 537 873
helmond@vbtmakelaars.nl

Verkoopinformatie: Adriaan van den Heuvel 
makelaars en adviseurs  
0492 - 661 884
info@heuvel.nl vesteverde.nl

Nog maar 5 

Vestewoningen. 

Bouw is 

gestart!

Kavel 41
een bijzondere 

knikwoning voor 
€ 297.000,- v.o.n.

VesteVerde: eigentijds wonen voor 
een ouderwets scherpe prijs

 eigentijds wonen voor 
een ouderwets scherpe prijs

Wonen vanaf € 189.000,-v.o.n.

Ruime collectie gratis en sterk
 afgeprijsde monturen oplopend tot 70%!

Park 30    Nuenen    T. 040 2836436    www.oogwereld.nl

SALE
Laatste week!!

(t/m 31 december)
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