
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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  
Kernkwartier” open  tot 18.00 uur.

www.ronddelinde.nl
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0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Dokter D. Bakker is
AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 18 t/m 22 februari 
Telefoon 040-2951030

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Willy Scheepers 
nieuwe trainer 
RKSV Nuenen

Layla 
Reisenberger 
voorlees-
kampioen

Terug van 
weggeweest
Nuenenaren 
nader belicht.........

Houten vloeren - Laminaat
Raamdecoratie

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

Ri-Jo/

Apotheek Nuenen 
is gesloten op carnavals-

maandag & -dinsdag, 
11 & 12 februari. 

U kunt terecht bij 
apotheek Aan de Berg, 

Berg 22a te Nuenen, 
tel. 040 - 290 60 30.

Kaartverkoop voor 
de TienerTenT
Wil je carnaval vieren in de Tiener-
TenT? Voor € 20,00 kun je een 
4-daagse Passe-Partout in de voor-
verkoop aanschaffen zodat je alle 
dagen verzekerd bent van de toe-
gang tot de TienerTenT. Passe-Par-
touts worden alleen verstrekt op 
vertoon van legitimatie! Daarom 
dien je persoonlijk aanwezig te zijn 
en een recente pasfoto en legitima-
tiebewijs mee te brengen.

De voorverkoop vindt plaats in de Tie-
nerTenT op vrijdag 8 februari van 
18.30 – 20.30 uur en op zaterdag 9 fe-
bruari van 13.30 – 15.30 uur.
Je moet meenemen: 20 euro, een pas-
foto en legitimatie. Je kunt je kaartje 
ook kopen in de dagverkoop: van za-
terdag 9 t/m dinsdag 12 februari van 
13.30 – 15.30 uur is de kassa ook open 
voor verkoop van dagkaarten á € 9,00. 
(Ook hiervoor legitimatie meebren-
gen!) De dagkaarten zijn (onder voor-
behoud van beschikbaarheid) ook ’s 
avonds aan de kassa te koop.

Vrijkaartjes voor de 
voorstelling Sabriël
Op 16, 17, 22, 23 en 24 februari speelt Interact Dans Theater de voorstelling 
Sabriël, de reis terug, in Het Klooster. Interact Dans Theater stelt voor de lezers 
van Rond de Linde 2 vrijkaarten ter beschikking. Weet u het antwoord op de 
volgende vraag: Wie speelt Sabriël?
Stuur dan uw antwoord voor 14 februari 2013 naar interactdanstheater@gmail.
com. Misschien bent u onder de inzendingen de winnaar van de 2 vrijkaarten en 
zit u straks in Het Klooster op de eerste rij!

D
Crijnsschool goed op weg 
naar excellentie 
De overheid wil scholen die aantoonbaar uitstekende resultaten halen met 
hun doelgroep, belonen en andere daarmee aansporen ook werk te maken 
van hoge opbrengsten. Van de 7000 basisscholen in Nederland waren er 
ruim 100 kandidaat voor het predicaat excellente basisschool. 
De Crijnsschool aan de Heikampen in 
Nuenen zat daar - als een van de wei-
nige kandidaten uit de regio – bij. Jl. 
maandag 4 februari 2013 vond in Den 
Haag de uitreiking van de juryrappor-
ten plaats aan alle kandidaat-scholen. 
Daarnaast werd aan 31 basisscholen 

(en 21 scholen voor voortgezet onder-
wijs) het predicaat “excellent” uitge-
reikt. De Crijnsschool heeft al enkele 
jaren als visie dat leerlingen en colle-
ga’s  op school veel, veelzijdig en met 
veel plezier moeten leren. Dit heeft 
een positieve invloed op de sfeer, op 
de resultaten en op de samenwer-
kingsrelatie met ouders. 

De Crijnsschool heeft van de inspectie 
een mooi rapport ontvangen, waarin 
een samenvatting is gemaakt van de 
aangeleverde documenten, de presen-
tatie die –samen met leerlingen en ou-
ders- voor een jury werd gegeven en 
van het schoolbezoek door een dele-
gatie van de jury. De beoordelings-
commissie is van oordeel dat De 
Crijnsschool goed op weg is om een 
excellente school te worden. 
De eindresultaten van de afgelopen 
drie jaren waren goed, maar in de 
ogen van de jury niet consequent ex-
cellent. Wanneer sec naar de resulta-
ten van de CITO-eindtoets gekeken 
wordt, klopt dit.  Op de Crijnsschool 
wordt – net als op alle Eenbesbasis-
scholen- echter verder gekeken. De 
uitslag van de CITO-eindtoets wordt 
vergeleken met het capaciteitenon-
derzoek dat bij leerlingen in groep 8 
wordt afgenomen. De analyse van 
deze gegevens leert dat de resultaten 
vaak hoger zijn dan op grond van de 
gemeten intelligentie verwacht mocht 
worden.

Bovendien zijn er tal van vaardigheden 
en eigenschappen die CITO niet toetst, 
waar de Crijnsschool vanuit visie en  
overtuiging aandacht aan besteedt: 

Kritisch en creatief  denken, nieuws-
gierigheid, samenwerking, discipline, 
zelfstandigheid, doorzettings- en      in-
levingsvermogen, verdraagzaamheid 
enz.Deze vaardigheden dragen immers 
op korte en lange termijn bij aan 
(school)succes en een goed en fijn le-
ven. Samengevat is men blij met de po-
sitieve waardering door de jury en nog 
trotser op het proces naar het predi-
caat toe: 
Leerkrachten, ouders en leerlingen on-
derschreven gezamenlijk het kandi-
daatschap en hebben ieder hun steentje 
bijgedragen aan het prachtige boekje 
dat jl. september tot stand is gekomen.
Om de waarde van het mooie rapport 
te onderstrepen, hebben de leerlingen 

Leerlingen van de Crijnsschool bezig met de lesstof.
een klinkend cadeautje gekregen: een 
klap-hand-instrumentje… Symbo-
lisch voor een collectief verdiend ap-
plaus, om te vieren dat de school staat 
waar we nu staan – hand in hand - met 
leerlingen, ouders en leerkrachten. 
Tevens een aanmoedigingsapplaus: 
Met de handen ineengeslagen blijft ie-
dereen zich inzetten voor veel, veelzij-
dig en met veel plezier leren en 
blijvend ontwikkelen t.b.v. de leerlin-
gen en hun toekomst! 

Kijk voor meer informatie op www.
eenbes.nl of www.crijnsschool.nl.
Wanneer u een kijkje wilt nemen op 
onze school, bent u van harte welkom. 
Graag even bellen voor een afspraak.

10e Buitenschilderdag groots aangepakt!

2014 wordt hét jaar voor 
dit evenement
 
De Buitenschilderdag Nuenen is op weg naar haar 10e editie. Deze editie 
zal groots aangepakt worden zodat dit jubileum van dit mooie creatieve 
festijn ook echt tot zijn recht komt. 
Reden genoeg voor de Stichting om 
dit feest niet in 2013 maar in mei 2014 

te laten plaatsvinden. De beslissing 
daartoe ligt in het feit dat de voorbe-
reiding veel tijd vergt en in het feit dat 
de stichting nieuw bloed zoekt om 
deze uitdaging mee aan te gaan.

Doelen
De Stichting Buitenschilderdag Nue-
nen heeft een aantal doelen: het orga-
niseren van een evenement voor 
schilders uit Nuenen en omgeving om 
op de pekken die bekend zijn door 
Van Gogh te schilderen. Daarnaast 
wordt er op deze dag altijd een thema-
tentoonstelling georganiseerd die ge-
relateerd is aan Vincent van Gogh. En 
natuurlijk ontbreekt een gezellige Pla-
ce du Tertre niet op de – tot nu toe – 
altijd zonnige dag in mei. Dit alles 
gebeurt in en rondom het Park. De 
Buitenschilderdag is een festijn voor 
jong en oud. 

Nieuwe energie
Een aantal trouwe stichtingsleden – 
leden vanaf het eerste uur – heeft  
aangegeven hun tijd anders te willen 
indelen. Daarom is de Stichting Bui-
tenschilderdag Nuenen op zoek naar 
nieuwe energie. Mensen die met het 
huidige team, bestaande uit Melanie 
Dumay – voorzitter, Theo Swinkels – 
secretaris en Petra van Laarhoven, zin 
hebben om het 10 jarig jubileum vorm 
te geven en uit te voeren. De stichting 
is op zoek naar creatieve en handige 
mensen, alle steun en enthousiasme is 
welkom. 

Steun
Uiteraard verwelkomen wij elke vorm 

van steun. Eerlijkheid gebiedt te zeg-
gen dat de economische tijden niet 
heel gunstig zijn voor de steun die de 
stichting altijd ervaren en nodig heeft 
voor de organisatie. Zowel in prakti-
sche als in materiële zin. De Stichting 
Buitenschilderdag wil de samenwer-
kende partijen dan ook dit jaar niet 
belasten met de steun aanvraag. Wel-
licht dat 2014 andere tijden laat zien. 
De huidige bestuursleden kijken uit 
naar een mooi evenement en hopen u 
te mogen ontmoeten in mei 2014 als 
bezoeker of betrokkene. En natuurlijk 
hopen zij op de mogelijkheid om hun 
stichting uit te breiden met leden en/
of met uw steun. Uw reacties mag u 
sturen naar Theo Swinkels, secretaris 
via t.swinkels01@onsnet.nu.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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SERVICEPUNT
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

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

COLLECTE
In	de	week	van	10	februari	t/m	16	februari	2013	wordt	gecollecteerd	
door Amnesty International, afdeling Nederland.

VERKEER
Afsluiting Boordseweg
In	verband	met	renovatie	werkzaamheden	aan	de	gasleiding	wordt	de	
Boordseweg	op	14	en	15	februari	2013	afgesloten	voor	alle	verkeer.	
De afsluiting zal zijn ter hoogte van de Parkstraat. Het doorgaande 
verkeer op de Boordseweg zal worden omgeleid via De Smidse.

OOK MET CARNAVAL    
GEEN ALCOHOL ONDER DE 16!
Carnaval, een feest waar jong en oud naar uitkijkt 
en aan deelneemt. Ook een tijd waarin de alcohol 
rijkelijk	 vloeit	 en	 waarbij	 het	 	 belangrijk	 is	 dat	
ouders en verstrekkers van alcohol consequent 
zijn en kinderen onder de 16 geen alcohol laten 
drinken.	Uit	onderzoek	blijkt	immers,	dat	er	dan	
vaak	geen	weg	meer	terug	is:	ze	zijn	de	bekende	
drempel over en voelen zich gesterkt door die 
toestemming voor die ene keer.  Dit terwijl alco-
holgebruik	door	jongeren	onder	de	16	jaar	leidt	
tot	schadelijke	gevolgen,	bijvoorbeeld	hersenbe-
schadiging.

De	hersenen	blijven	zich	ontwikkelen	tot	ongeveer	het	24e	levensjaar.	
Rond	de	puberteit	ondergaan	de	hersenen	een	groeispurt,	waardoor	
het	kind	steeds	beter	kan	redeneren,	organiseren,	plannen,	strategisch	
denken	en	beslissen.		Kinderen	gaan	tijdens	de	puberteit	en	adoles-
centie steeds 'soepeler' denken en ook de sociale vaardigheden ont-
wikkelen	zich.	Pubers	leren	het	begrijpen	van	sociale	seintjes	van	an-
deren: de lichaamshouding, de gezichtsuitdrukking en de toon waar-
mee	iemand	praat.	Tijdens	de	puberteit	neemt	het	aantal	verbindingen	
tussen de hersencellen toe, alcohol verstoort de groei van het aantal 
verbindingen.	Dat	kan	blijvende	invloed	hebben	op	het	gedrag	en	ka-
rakter	van	het	kind.	Een	tiener	kan	bijvoorbeeld	moeilijker	weerstand	
bieden	aan	de	neiging	om	iets	te	doen	wat	schadelijk	is	voor	zichzelf	
of anderen (verminderde impulscontrole). Het vergroot de kans op 
ongelukken, vandalisme, vechtpartijen en onveilig vrijen.

Tips om het alcoholgebruik van uw kind zo lang mogelijk uit te stellen:
•	 Stel	op	tijd	duidelijke	regels	over	alcoholgebruik	
•	 Voer	geen	discussie	met	uw	kind	over	de	regels
•	 Koop	geen	alcohol	voor	uw	kind	
Dit artikel verschijnt in het kader van het alcoholproject ‘Laat je niet 
flessen!’	dat	met	de	steun	van	ouders	in	de	regio	Zuidoost-Brabant	
het	hoge	alcoholgebruik	onder	jongeren	de	komende	jaren	probeert	
terug te dringen. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden 
op www.alcoholinfo.nl 

INBREKER OF CARNAVALSVIERDER? 
Voorkom een kater... beveilig je huis tegen inbrekers!
Al	jaren	is	er	een	stijging	te	zien	van	het	aantal	woninginbraken	in	de	
week voorafgaande aan de Carnaval en tijdens dit festijn. Ook gaan 
veel mensen in deze periode op vakantie. Daarom vragen wij iedereen, 
net als de politie, extra alert te zijn op verdachte situaties in de woon-
omgeving	en	deze	ook	bij	de	politie	te	melden.	In	heel	Oost-Brabant	
is	er	een	stijging	(bijna	een	verdubbeling)	van	het	aantal	woninginbra-
ken te zien voor en tijdens Carnaval.  
 
Meldingen doorgeven
Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde 
personen of een andere situatie, die u niet vertrouwt? Noteer dan 
zoveel mogelijk details, zoals kenteken, merk en kleur van de auto, 
uiterlijke	kenmerken	en	kleding	van	personen	en	bel	direct	de	politie.	
Bent	u	getuige	van	een	woninginbraak?	Bel	u	dan	het alarmnummer 
112	bellen,	daar	vangen	we	boeven	mee.	Aan	de	hand	van	de	melding	
wordt	de	inzet	bepaald.	U	be	grijpt	dat	op	een	melding	"Er	wordt	nù	
ingebroken"	door	de	politie	anders	gerea	geerd	wordt	dan	op	"Er	is	
afgelopen	nacht	inge	broken".	In	dat	laatste	geval	kunt	u	0900-8844 
bellen.	Ziet	u	iets	verdachts,	dan	kunt	u	dit	ook	vastleggen	met	uw	
mobiele	telefoon.	Mogelijk	kunnen	we	met	behulp	van	uw	beelden,	
verdachten opsporen. 

Tips
De	meeste	woninginbraken	worden	gepleegd,	omdat	de	gelegenheid	
zich voordoet. Daarom enkele tips waar u mee aan de slag kunt en wat 
u	moet	doen	of	laten	om	een	inbreker	zo	min	mogelijk	gelegenheid	te	
geven. Zeker als u op vakantie gaat of Carnaval gaat vieren.
1.		 Komt	u	een	paar	dagen,	of	langer,	niet	thuis?	Vraag	dan	uw	buren,	

familie of vrienden om de post op te ruimen. Zorg dat uw huis er 
bewoond	uitziet.	Als	u	besluit	uw	huis	te	versieren	met	vlaggen	en	

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:	Loopgroep	Nuenen	(LONU)	en	Loopgroep	Mierlo	voor	

het organiseren van een hardloopwedstrijd over het “Dak van Bra-
bant”	onder	de	naam	Gulbergencross	op	zondag	17	maart	2013;

•	 Aanvrager:	C.V.	de	Stemkes	en	dartclub	de	Stam	voor	het	organi-
seren	van	de	halfvastenactiviteit	“ringsteken”	op	zondag	3	maart	
2013	op	het	weggedeelte	Gerwenseweg,	gelegen	tussen	Mgr.	Fren-
kenstraat	en	Kerkakkers.

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.

GEWEIGERDE REGULIERE 
BOUWVERGUNNING
Er	is	een	reguliere	bouwvergunning	geweigerd	voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Bouwactiviteit Verzend-   
besluit    datum  

28/01/ 20100019 Molenkamp Plaatsen 6 28/01/  
2013  ongenummerd  opslagcontainers  2013 

INGETROKKEN AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking Nummer    

Uitgebreid	 30/01/2013	 N-HZ-2012-0068	 Boord	 Oprichten	woonhuis	
   ongenummerd 

Uitgebreid	 30/01/2013	 N-HZ-2012-0067	 Boord	19	 Oprichten	boerderij		
	 	 	 	 met	bijgebouw	  

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

29/01/	 N-HZ-2012-	 Berg	52A	 (Ver)bouwen	 Verbouwen	woning	 30/01/	
2013	 0173	 	 bouwwerk	 	 2013 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Scouting	Rudyard	Kipling	is	een	ontheffing	tot	wederopzeg-

ging	verleend	voor	het	aanleggen,	stoken	en	hebben	van	een	vuur	
in	de	open	lucht	voor	de	kampvuurcirkel,	gelegen	bij	de	blokhut	
van voornoemde Scouting aan de Papenvoortse Heide (verzend-
datum	1	februari	2013);

•	 aan	de	heren	Evers	en	Van	Keulen	(dinercafe	Zinn)	zijn	vergunning	
en	ontheffing	verleend	voor	de	inmiddels	geplaatste	tent	achter	
de horeca-inrichting aan Park 61 t.g.v. carnavalsactiviteiten in de 
periode	van	8	tot	en	met	12	februari	2013	(verzenddatum	1	febru-
ari	2013);

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

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

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

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

dergelijke, zorg dan dat er een extra oogje in het zeil gehouden wordt. 
Inbrekers	leiden	hieruit	af	dat	u	Carnaval	bent	vieren.

2.		 Leg	uw	huissleutel	nooit	op	een	geheime	plek	buiten	uw	huis,	zoals	
onder	een	bloempot.	Inbrekers	kunnen	gemakkelijk	bedenken	waar	
u	uw	sleutel	verstopt.	Leg	ook	uw	autosleutels	binnen	niet	op	een	
voor de hand liggende plek.

3.		 Zorg	dat	je	geld,	sieraden	of	andere	dure	spullen	vanaf	buiten	niet	
kunt zien. Leg ze het liefst in een kluis.

4.		 Zeg	niet	op	uw	voicemail	dat	u	niet	thuis	bent.	En	laat	ook	op	so-
cial	media	als	Facebook,	Hyves,	Twitter	niet	weten	dat	u	met	va-
kantie	bent.

5.		 Pas	 op	 voor	 de	 zogenoemde	 'babbeltruc':	 mensen,	 die	 met	 een	
smoesje	uw	woning	binnen	willen	komen.	Denk	aan	gevelreinigers,	
meteropnemers	en	dergelijke.	Vraag	hen	altijd	om	hun	legitimatie.

6.  Zorg voor goed hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren. Sluit uw 
ramen	en	deuren	af,	ook	als	u	maar	even	weg	bent.	Denk	hierbij	ook	
aan uw garage, kelder en toiletruimte.

7.  Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. Draai de sleutel 
minimaal	één	keer	om.	Zo	kunnen	inbrekers	uw	deur	niet	met	een	
stukje plastic openmaken (flipperen). Haal de sleutel altijd uit het 
slot.	Hiermee	voorkomt	u	dat	de	inbreker	met	een	handigheidje	de	
sleutel	aan	de	binnenkant	kan	bedienen	(gaatjes	boren	en	hengelen).		

8.		 Zorg	dat	inbrekers	zich	bij	uw	huis	niet	kunnen	verstoppen.	Snoei	
struiken	of	haal	ze	weg.	Plaats	buitenlampen.	Inbrekers	werken	graag	
ongestoord in het donker.

9.  Laat geen ‘klimvoorwerpen’, zoals ladders, kliko's en andere grote 
voorwerpen	 buiten	 liggen,	 waarmee	 inbrekers	 gemakkelijker	 uw	
woning	binnenkomen.

10.	Hang	geen	adres	aan	uw	sleutelbos.	Want	als	u	een	sleutelbos	met	
uw adres verliest, kan iedereen uw huis in. 

Aangifte doen
Is	er	toch	bij	u	ingebroken	of	is	er	een	poging	gedaan?	Dan	is	het	van	
belang	dat	u	altijd	aangifte	doet.	De	politie	kan	dan	een	onderzoek	
instellen en gericht surveilleren. Ook kan met uw aangifte een aange-
houden verdachte vervolgd worden. 
De	politie	komt	bij	u	thuis	om	u	te	helpen	de	eerste	maatregelen	te	
nemen,	de	aangifte	bij	u	op	te	nemen,	een	buurtonderzoek	in	te	stel-
len en indien mogelijk een technisch sporenonderzoek te laten doen. 
Laat de situatie in uw woning zoals hij op dat moment is, raak niets 
aan en verplaats geen voorwerpen.

Informatie	 over	 inbraakpreventie	 op:	 www.politie.nl/onderwerpen/
woninginbraak.html 
Volg	ook	@tegeninbrekers	en	@uwinbreker	op	Twitter	voor	preventietips.

AANDACHTSPUNTEN   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Fietsen op het trottoir
Wij	 hebben	 een	 jaarprogramma	 opgesteld	 waarin	 op	 thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	onze	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	7	en	8	extra	toe	op	het	thema	
fietsen	op	het	trottoir.	Op	de	naleving	van	andere	regels	wordt	uiter-
aard ook toegezien. 

Fietsers	moeten	gebruik	maken	van	de	verplichte	fietspaden.	Wanneer	
een	verplicht	fietspad	ontbreekt	moeten	zij	de	rijbaan	gebruiken.	Fiet-
sen op het trottoir of in voetgangerszones zoals het Park en het Park-
hof is niet toegestaan, omdat dit tot gevaarlijke situaties voor het 
winkelende	publiek	kan	leiden.	Voetgangerszones	herkent	u	aan	de	ter	
plaatse	aanwezige	verkeersborden.	

In	2013	is	fietsen	op	het	trottoir	een	doorlopend	speerpunt	van	onze	
BOA’s. Er worden geen waarschuwingen meer gegeven. Bij constatering 
van	een	overtreding	wordt	meteen	een	proces-verbaal	opgemaakt.	
Daarnaast		zijn	zij	actief	bezig	met	controles.	Zo	hebben	zij,	samen	
met de politie, afgelopen dinsdag en vandaag extra gecontroleerd op 
fietsen	in	het	Park.	Deze	acties	vinden	het	gehele	jaar	plaats.	

De wettelijke regels zijn terug te vinden in de artikelen 5, 24, 25 en 26 
van	 het	 RVV.	 De	 BOA’s	 zijn	 bevoegd	 om	 overtredingen	 van	 de	 ge-
noemde	regelgeving	over	parkeren	en	fietsen	te	bekeuren.	Als	u	vragen	
heeft over dit artikel dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. 
Veendrick	op	het	nummer	2	631	544.	Voor	meldingen	kunt	u	contact	
opnemen met het meldpunt van de gemeente Nuenen: 2 631 699.

AFVAL VUURWERK
De winnaar is…de familie Schepers! 
Wethouder	Henk	Pero	overhandigde	de	familie	Schepers	de	prijs	van	
de	vuurwerk	campagne:	een	jaar	abonnement	van	dierenrijk	Europa.	
De twee knuffels kregen zij ook. 
Dit	jaar	vierden	zij	oud-nieuw	met	vrienden	bij	hun	thuis.	Ze	ruimden	
wel 7 zakken vuurwerk op en namen de moeite om alles netjes weg te 
brengen	en	een	briefje	in	te	vullen	waarmee	zij	uiteindelijk	een	prach-
tige prijs in de wacht sleepten.
Doet u volgend jaar ook (of weer) mee!! 



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 8 & 9 febr.: 
Soepgroenten, 250 gram  ............ 0.99
Peultjes, 150 gram  ........................ 0.99
cherry Tomaat, per bakje  ........... 0.99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 11 februari:

i.v.m. carnaval de gehele dag gesloten
DiNSDag 12 februari:

Veldverse Prei, hele kilo  ............. 0.99
WOeNSDag 13 februari:

rodekool, panklaar hele kilo  ........ 0.99
DONDerDag 14 februari:

Worteltjes, panklaar 1/2 kilo  ........ 0.99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week VaN 8 T/m 14 febr.:

Jonagold appel, 2 kilo  ................ 1.99
kiwi Zespri, 8 stuks  ..................... 1.99
huzarensalade, hele kilo  ............ 3.98
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1.99

Lekker en Makkelijk 
met Carnaval!!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

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

Aanbiedingen KERSVERS

Slavinken
iedere 4e GRATIS

150 gr. Gebraden Kipfilet +
100 gr. Kipkerriesalade ...... 2,95
Peanut Pie
per stuk .........................................1,75
Gebraden Kipbouten
4 stuks ............................................5,00 
Quiche Lorraine
“Uit eigen keuken”
per stuk .........................................1,50 
Bij 4 Hamburgers + bakje saus,

4 zachte broodjes GRATIS
Maandag met Carnaval tot 13.00 uur geopend.

kOOPJe

SPecial

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Actie geldig van 8 t/m 14 februari:

Middel abrikozen-
vlaai met slagroom

Van € 7,25.  Voor € 6,10
10 Worstenbroodjes

Van € 13,50.  Voor € 11,11

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

Al 50 jaar 
een begrip!

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

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fineerparket en pvc-stroken

Dierenspeciaalzaak

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

1988 - 25 jaar - 2013
Tot en met 28 februari de volgende aanbieding:

CAROCROC ACTIE:
€ 2,50 korting op alle kleinverpakkingen en 

€ 5,00 korting op grootverpakkingen: 
Een leuke aanbieding om eens 
kennis te maken met Carocroc 
en mooi meegenomen voor 
bestaande Carocroc gebruikers!!

Tot ziens! Ewald en Daniëlle
Bezoek ook eens onze vernieuwde website: www.dedierenvriendnuenen.com

*Tijdens carnaval zijn wij op maandag en dinsdag gesloten. 
Wij wensen iedereen gezellige dagen toe.

www.dedierenVriendnuenen.com

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar
onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

❤
2003 - 2013

Een wijntje 
voor jouw valentijntje!

Freixenet
Mousserende wijn
20cl … �2,95

Bestel nu ook via:
www.slijterijvanlieshout.nl

Deze actie is geldig t/m valentijnsdag

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



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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Openbare orde en veiligheid
We	willen	duidelijke	afspraken	maken	met	jeugd,	horecaondernemers,	
buurten	en	wijken.	Om	die	vervolgens	consequenter	toe	te	passen	en	
strenger te gaan handhaven.

Villagemarketing
We	gaan	 tijd	 en	 energie	 steken	 in	de	ontwikkeling	 van	Nuenen	als	
aantrekkelijke	woon-	en	recreatiegemeente.	Gesprekken	en	ideeën	over	
Nuenen in 2020 zijn al in volle gang. Het eerstvolgende actiepunt zijn 
de	regelmatig	terugkerende	gesprekken	die	de	burgemeester	met	be-
trokken Nuenenaren gaat voeren.

INKOMSTEN EN UITGAVEN IN CIjFERS
Hieronder	twee	grafieken	waarin	u	kunt	zien	waar	de	gemeente	haar	
inkomsten	vandaan	haalt	en	aan	welke	zaken	de	gemeente	het	budget	
in 2013 spendeert.

BEGROTING 2013
In	november	is	de	begroting	voor	2013	vastgesteld	door	de	gemeen-
teraad.	Vlak	voor	de	kerst	zijn	ook	de	gemeentelijke	(belasting)tarieven	
voor	dit	jaar	bepaald.	
Binnenkort	ontvangt	u	weer	de	aanslagen	voor	de	gemeentelijke	be-
lastingen.	Hieronder	een	uiteenzetting	over	de	gemeentelijke	financiën	
en wat we dit jaar met onze inkomsten gaan doen.

Bezuinigingen
De	bouwcrisis	heeft	forse	gevolgen	voor	onze	economie.	Zo	ook	voor	
de gemeente Nuenen, die in 2005 opdracht kreeg om 3000 woningen 
te	bouwen	voor	de	regio	Eindhoven.	We	hebben	daar	fors	in	geïnves-
teerd	en	dat	werkt	nu	tegen	ons	in	financiële	zin.	Daarom	hebben	we	
de	afgelopen	jaren		de	broekriem	al	flink	aangehaald,	maar	door	de	
malaise	in	de	bouw	sloten	we	2012	af	met	een	tekort	van	10	miljoen.	
We	krijgen	van	de	provincie	10	jaar	de	tijd	om	dit	tekort	weg	te	werken	
en in de tussentijd staan we onder preventief toezicht van de provincie. 

In	2011	en	2012	is	er	bij	elkaar	al	3,7	miljoen	bezuinigd.	Dat	lukte	tot	
nu toe zonder noemenswaardige stijging van de lasten voor inwoners. 
Er	is	bijvoorbeeld	fors	gesneden	in	het	aantal	ambtenaren	(ruim	20	
fte) door vacatures niet meer in te vullen en contracten niet te verlen-
gen.	Dat	betekent	wel	dat	sommige	taken	minder	of	niet	meer	uitge-
voerd	worden.	Zo	staan	enkele	woningbouwprojecten	op	een	lager	
pitje, doen we alleen nog gepland groenonderhoud (niet meer op 
verzoek van individuele inwoners), doen we niet meer mee met het 
tweejaarlijks	burgertevredenheidsonderzoek	etc.

OZB
Zoals u vast heeft meegekregen, moet de gemeente de onroerend 
zaakbelasting	flink	laten	stijgen	om	de	begroting	sluitend	te	krijgen.	
Er	moeten	keuzes	gemaakt	worden.	De	raad	heeft	er	bijvoorbeeld	voor	
gekozen	minder	te	snijden	in	de	subsidies	voor	verenigingen		en	niet	in	
het	minimabeleid.	Dus	is	gekeken	naar	het	verhogen	van	gemeente-
lijke	inkomsten	en	de	gemeente	kan	dat	bijna	alleen	maar	doen	door	
verhoging van de OZB.
Huiseigenaren krijgen komend jaar te maken met een stijging van de 
OZB	met	ongeveer	39	procent.	Een	 rekenvoorbeeld:	als	u	eigenaar	
bent	van	een	woning	met	een	WOZ-waarde	van	328.000	euro,	be-
taalde	u	 in	2012	bijna	368	euro	aan	OZB.	Dat	wordt	 in	2013	dan	
ongeveer	510	euro.	Dat	komt	neer	op	een	stijging	van	bijna	12	euro	
per maand. 

Welzijn
Vanaf	2015	wordt	de	gemeente	verantwoordelijk	voor	verschillende	
taken	die	nu	nog	bij	het	Rijk	of	de	Provincie	liggen.	Het	gaat	dan	om	
jeugdzorg	en	taken	vanuit	de	algemene	wet	bijzondere	ziektekosten.	
Waarschijnlijk	worden	gemeenten	ook	verantwoordelijk	voor	zaken	
rond werk en inkomen zoals de sociale werkvoorziening. Samen met 
de	gemeenten	Geldrop-Mierlo,	Son	en	Breugel	en	Waalre	maken	we	
daar	beleid	voor	en	kijken	we	hoe	we	die	extra	taken	het	beste	kunnen	
invullen. Duidelijk is wel dat er een omslag in denken plaats moet 
vinden:	de	overheid	treedt	steeds	meer	terug,	er	wordt	vaker	een	be-
roep gedaan op zelfredzaamheid.

We	willen	daarnaast	de	afdelingen	Sociale	zaken	van	Nuenen	en	Son	
en Breugel samenvoegen en tot één afdeling. Daarmee denken we 
stijging	van	het	aantal	cliënten	goed	op	te	kunnen	vangen	en	hen	be-
ter	te	kunnen	bedienen.	We	gaan	daarvoor	ook	meer	samenwerken	
met	de	sociale	werkvoorziening	(WSD	uit	Boxtel).	Die	heeft	bijvoor-
beeld	de	expertise	om	mensen	weer	aan	het	werk	te	helpen.	

Nuenen en de WSD
Er	werken	68	inwoners	van	Nuenen	bij	of	via	de	sociale	werkvoor-
ziening	in	Boxtel,	de	WSD.	Omgekeerd	hebben	er	65	mensen	van-
uit	de	WSD	een	baan	in	de	gemeente	Nuenen.	De	gemeente	zelf	
kocht	in	2012	voor	€	941.000,-	aan	diensten	in	bij	WSD.	Zo	wordt	
veel	 groen	 onderhouden	 door	 WSD-mensen	 en	 maakt	 WSD	
Schoonmaak	het	gemeentehuis,	de	werf	en		de	brandweerkazerne	
schoon.

Woningbouw
De	belangrijkste	prioriteiten	in	de	portefeuille	woningbouw	zijn	het	
opstarten	van	de	nodige	bouwplannen.	Nieuwe	woningbouw	helpt	
mee	om	enerzijds	negatieve	financiële	gevolgen	te	beperken,	maar	ook	
om	 inkomsten	 te	 verhogen.	Voor	Nuenen	West	worden	dit	 jaar	de	
procedures	gestart	voor	een	bestemmingsplan	en	het	bouwrijp	maken.

Duurzaamheid en groen
We	gaan	de	Nota	Duurzaamheid	waar	mogelijk	versneld	 invoeren.	
Onder	andere	bij	verlichtingsprojecten	(vervangen	gewoon	licht	door	
LED)	en	bij	het	terugdringen	van	ons	restafval.	Wat	dat	laatste	betreft:	
we	willen	graag	dat	huishoudens	in	Nuenen	bijna	geen	‘gewoon’	afval	
meer overhoudt, omdat het allemaal gescheiden wordt ingezameld. 
Dus	ook	blik,	drankverpakkingen	van	karton	etc.	Overigens	is	Nuenen	
daarin	al	heel	goed	bezig	(zie	kader).

We	gaan	openbaar	groen	waarvan	het	onderhoud	duur	is	omvormen	
naar goedkoper groen om de onderhoudskosten in de toekomst te 
verminderen. Daarnaast draaien we op een aantal plaatsen proeven 
met	groenonderhoud	door	buurtbewoners	zelf.	Zij	hebben	meer	in-
vloed op het groen in hun straat, de gemeente staat ze met raad en 
daad	bij.

Bedrijfsvoering
We	gaan	in	de	gemeentelijke	dienstverlening	werken	op	afspraak.	Via	
de	website	of	telefonisch	kunt	u	een	datum	en	tijdstip	vastleggen	zo-
dat u niet meer hoeft te wachten voor u geholpen wordt. Bovendien 
willen	we	meer	zaken	digitaal	aanbieden	zodat	u	daar	helemaal	niet	
meer voor naar het gemeentehuis hoeft te komen.
Verder	zetten	we	in	op	de	samenwerking	met	andere	gemeenten.	Dat	
is	zowel	binnen	Dommelvallei	als	in	het	Stedelijk	Gebied.

Sinti
Het normaliseren van de situatie van de Sinti krijgt op dit moment 
extra	aandacht.	Het	gaat	dan	bijvoorbeeld	om	goede,	veilige	huisves-
ting.	Maar	ook	om	onderwijs,	begeleiding	naar	werk	etc.	De	gesprek-
ken	gaan	daarbij	niet	alleen	over	Sinti	maar	vooral	ook	met Sinti.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD
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Verstuurd vanaf mijn iPad

Skôn Vrouwkes
Door Elwien Bibbe

Ik was bij de Lindespelers afgelopen weekend. Met een last minute kaartje 
in een overigens nokvol Klooster. Het was de laatste keer dat Anique Crooij-
mans meedeed. En  daar ik de laatste tijd erg into comedy ben, dubbel lig bij 
Miranda Hart, ik een herhalinkje van de Co-assistent met alle plezier nog 
een keertje meepik en Lieve Liza tot een vast item op mijn iPad  behoort, 
moest ik hier dus even naar toe. Nu is comedy op tv natuurlijk heel anders 
dan wanneer je op rij 12 met bril voor ver weg in Het Klooster zit, maar 
lachen is lachen en als daar dan ook nog 8 Skôn Vrouwkes op de bühne 
staan....
De voorstelling was door onvoorziene 
omstandigheden een maandje opge-
schoven, waardoor ik kerst mijdend 
dit jaar, toch weer oog in oog met 
boom en ballen kwam te staan. Maar 
het sprongetje naar carnaval is nu niet 
groter dan een week, als je je tenmin-
ste meteen als sidderAaltje of vis-
Toosje met badmuts, snorkel, wetsuit, 
met staart of liever met een zwem-

Modernisering energievoorziening

Brabant tekent Green Deal
Afgelopen maandag is de Green Deal Brabant ondertekend tijdens het 
Smart Cities Event op de TU/e. Gemeenten, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en kennisinstellingen in Brabant zijn het eens geworden over 
de wijze waarop de modernisering van de energievoorziening in Brabant 
kan plaatsvinden. De regio vangt dan twee vliegen in één klap: ze krijgt 
alternatieven voor de verouderde energievoorziening én een goed econo-
misch perspectief voor Brabantse bedrijven. Op initiatief van de Techni-
sche Universiteit Eindhoven, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 
Brainport Development en de Provincie Noord-Brabant is de visie op de 
energietransitie verwoord onder het label ‘Smart Energy Regions’.  
De ondertekenende partijen gaan sa-
menwerken in het tot stand brengen 
van vernieuwende energieconcepten 
en producten voor en door burgers, 
professionele gebruikers, bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden. Het 
gaat dan om bijvoorbeeld uitwisse-
lingsmogelijkheden van restenergie-
stromen, decentrale energieopwek-
kingsmogelijkheden (warmte, gas, 
elektriciteit), deelnames in buurt 
energiecoöperaties, energiezuinige 
openbare verlichting en mobiliteits-
concepten met elektrische aandrij-
ving. Met de ‘Smart Energy Regions’ 
visie gaan de deelnemende partijen er 
vanuit dat een nieuwe duurzame 
energievoorziening in Brabant al in 
aanbouw is. Gedeputeerde Bert Pauli: 
“Overal om ons heen zien we zonne-
panelen geplaatst worden. De burger 
heeft het initiatief genomen. 
De jaarlijkse installatie van capaciteit 
voor het opwekken van elektriciteit 
middels zonneenergie is in Europa al 
over 50% van de totale jaarlijkse in-
stallatie. De energietransitie is ge-
woon begonnen. Bij u en mij in de 
straat.” 

Ervaringen delen en uitrollen
De ervaringen met deze nieuwe ener-
gieproducten worden gedeeld en be-
oordeeld op C02-reductie, de bijdrage 
aan andere klimaatdoelstellingen en 
de economische bedrijvigheid in de 
provincie Noord-Brabant. Bij positie-
ve (verwachte) resultaten worden de 
nieuwe energieproducten uitgerold 
over de rest van de provincie. 

bandje om in de onderwaterpolonaise 
van die andere schone vrouwtjes wil 
duiken. Mijn dochter denkt te gaan 
als plank-ton. Spetterend wordt het in 
ieder geval en aan schuim zal het op 
Skôn Vrouwkes ook zeker niet ont-
breken. En ik ga als ……Nemo en over 
die polonaise, daar hoef ik me geen 
zorgen over te maken, Want die ont-
staat gewoon vanzelf.

Geslaagd begin Carnaval 2013 bij NKV
Het begint een traditioneel begin te worden van het carnaval. Een week voor 
het echte carnaval kun je bij NKV alvast de sfeer proeven en meezingen met 
de nieuwste hits. Afgelopen zaterdagavond opende Prins "Spuit 11" en zijn 
Adjudant "Kwast" het WaKosta bal, bijgestaan door Jeugdprins "Niels" en 
zijn adjudant "Harm-Jan" en natuurlijk Prins "Heppie en 4 fun" van de Nue-
nense carnavalsvereniging de "Dwèrsklippels". Prins Heppie feliciteerde on-
ze kersverse prins Spuit 11 en had nog enkele waardevolle tips in petto. Na 
het uitwisselen van de onderscheidingen, kon het feest los. Dat we het fees-
ten bij NKV niet zijn verleerd, was goed te merken. De voetjes gingen vlot 
van de vloer en onder leiding van onze prins "Spuit 11" ging iedereen door de 
knietjes op de bekende klanken uit de Costa. 
De muzikale omlijsting was perfect, dankzij onze huiskapel "Vierkant Rond", 
“De Bloaspoepers" en de DJ van de "Nikita Discoshow".

NVM ZO Brabant Onderzoek 
betaalbaarheid koopwoningen 
2009-2013
 
Door NVM afdeling Zuidoost Brabant is een onderzoek verricht naar de 
betaalbaarheid van bestaande koopwoningen in ZO Brabant over de peri-
ode van 2009 tot 2013. 

Enkele conclusies uit dit rapport zijn:
- de maximale hypotheekverstrek-

kingmogelijkheden voor 2013  ge-
middeld 4,94% lager dan in 2009;

- gemiddeld zijn de woningprijzen 
t.o.v. januari 2009 met 15,73% ge-
daald;

- de gemiddelde waardedaling is 
ruim 3 x zo hoog als de afname van 
de financieringsmogelijkheden;

- de maandelijkse bruto hypo-

theeklasten zijn gemiddeld 14,24% 
lager dan de maximale financie-
ringsmogelijkheden voor 2013;

-  de maandelijkse bruto hypo-
theeklasten zijn gemiddeld maar 
liefst 27,21% lager dan de bruto hy-
potheeklasten van de referentiewo-
ningen uit 2009;

- de betaalbaarheid van bestaande 
koopwoningen is de afgelopen 4 
jaar fors beter geworden;

- er is in de huidige markt meer mo-
gelijk dan u denkt!

 Het volledige rapport NVM ZO Bra-
bant Onderzoek betaalbaarheid koop-
woningen ZO Brabant 2009-2013 is 
op aanvraag via kantoor Patrice van 
den Buijs Lommers Makelaars be-
schikbaar (Tel. 040-2907000, e-mail: 
nuenen@lommersmakelaars.nl).
"Bron: NVM ZO Brabant en Will 
Klerkx Makelaardij te Eindhoven".

Concrete bewijslocaties ingericht
Concreet worden er nu al bewijsloca-
ties ingericht waar nieuwe energie-
producten en concepten worden ont-
wikkeld. 
Eén van die beoogde sites is de Eind-
hovense ‘Airey’ wijk Gestel waar 
Woonbedrijf met de bewoners een 
nieuwe energievoorziening wil op-
bouwen.  Een nauwe samenwerking 
met de van oorsprong Nuenense 
energiecooperatie Morgen Groene 
Energie is daarbij voorzien.  
Industriepark Cranendonck wil met 
zinkproducent Nyrstar de installatie 
van 1 GigaWatt zonnevermogen in de 
regio gaan stimuleren. 
De Technische Universiteit Eindho-
ven wil haar hele campus 50% ener-
gieneutraal hebben in 2030. 
Ook het bedrijvenpark Kraaiven in 
Tilburg is deel van de Deal, en op het 
Eindhovense Strijp-S ontwikkelt ICSE 
innovatieve energie service concep-
ten met de ondernemers.

Omroep Brabant 
live tijdens carnaval
Omroep Brabant zendt komende carnaval de optocht van Lampegat (Eind-
hoven) live uit. De uitzending op zaterdag start om 13.30 uur en is te volgen 
via TV en Internet. Dweilradio van Omroep Brabant komt die dag ook uit 
Eindhoven. Ook de andere carnavalsdagen zal Omroep Brabant op TV en 
Radio weer helemaal in het teken van carnaval staan.
 
Fijnfisjenie TV
Op TV doet Omroep Brabant dit jaar 
alle carnavalsdagen tussen 13.00 en 
18.30 uur live verslag van carnaval. Met 
een record aantal verslaggevers die heel 
Brabant af reizen op zoek naar de leuk-
ste feesten en grappigste carnavalsvier-
ders. Kijkers kunnen zelf ook meedoen: 
alle tweets met #fijnfisjenie komen op 
fijnfisjenie.nl  te staan en zullen regel-
matig in de uitzending langskomen.
 
Carnavalsoptochten
Ook voor de carnavalsoptochten is er 
weer veel aandacht op TV en internet. 
Dit jaar zijn behalve de optocht van 
Eindhoven ook de optochten van Til-
burg (zondag), Den Bosch (maandag) 
en Bergen op Zoom (dinsdag) live te 
volgen op TV en internet. Ook de 
lichtjesoptocht van Standdaarbuiten 
is op zaterdagavond vanaf 19.30 uur 
live op TV. Die dag doet Omroep Bra-
bant dus tot 21.00 uur live verslag. 
Daarnaast zijn veel optochten in sa-
menwerking met de lokale omroepen 
ook op omroepbrabant.nl/carnaval te 
bekijken. Buiten de ‘live-uren’ zendt 
Omroep Brabant een mix uit van on-
der andere de hoogtepunten van de 
dag en muziekclips uit 3 Uurkes Vur-
raf en Het Brabants Carnavalsconcert.

 
Het Brabants Carnavalsconcert en 3 
Uurkes Vurraf
Omroep Brabant trapt dit jaar op don-
derdagavond al af met de registratie 
van Het Brabants Carnavalsconcert 
dat op 1 februari plaatsvond in De 
Leerfabriek in Oisterwijk. Dit jaar met 
behalve het orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht ook De Deurzakkers, Re-
né Schuurmans en de Gebroeders Ko. 
Op vrijdagmiddag om 15.00 uur volgt 
de officiële start met de live uitzen-
ding van 3 Uurkes Vurraf via Radio, 
TV en internet.
 
Dweilradio
Ook op de radio is het 24 uur per dag 
carnaval. Vanaf vrijdagmiddag 13.00 
uur wordt de Kies je Kraker 33 ge-
draaid met daarin de grootste carna-
valskrakers van 2013 gekozen door de 
luisteraars van Omroep Brabant. 

Vanaf 15.00 uur de live uitzending van 
3 Uurkes Vurraf en vervolgens alle da-
gen van 09.00 uur tot 18.00 uur live 
dweilradio. Daarnaast is er vanaf vrij-
dagavond tot en met maandagavond 
elke nacht live radio in “Brabantse 
Nachten Zijn Lang” waarbij iedereen 
mag bellen met de studio.
 

Layla Reisenberger 
voorleeskampioen
Layla Reisenberger uit groep 7 van BS De Wentelwiek is op woensdag 30 
januari voorleeskampioen van Nuenen geworden. Ze las voor uit een boek 
van Roald Dahl, Het wonderlijke verhaal van Hendrik Meier. Layla zal Nue-
nen op 2 maart vertegenwoordigen bij de  provinciale halve  finale in Goirle.

Layla mocht het in een overvolle Das-
senburcht opnemen tegen 6 andere 
voorleeskampioenen uit Nuenen. En 
dat de juryleden, Anja Vereijken, kin-
derboekenschrijfster, Bea Stroucken, 
boekhandel Van de Moosdijk en El-

wien Bibbe van Rond de Linde het 
moeilijk zouden krijgen, bleek al snel. 
Alle deelnemers, dit jaar allemaal 
meisjes, hadden zich heel goed voor-
bereid. Ze kozen allemaal voor een 
spannend stuk uit een bekend en soms 
iets minder bekende boek. Iris de 
Louw koos een fragment uit de serie, 
De olijke tweeling van Arja Peters. Het 
eerste deel daarvan verscheen al in 
1958 en is inmiddels herschreven. 
Verder blijven Roald Dahl, Carry Slee 
en Francine Oomen erg geliefd. 
Het niveau van de voorlezers lag dit 
jaar dicht bij elkaar. Iedereen las heel 
geconcentreerd voor, bijna niemand 
maakte fouten en de 200 luisteraars 
waren helemaal stil. En zenuwen, ja 
die waren er ook. De jury koos uitein-
delijk unaniem voor Layla, de enige 7e 
groeper. 
De presentatie was in handen van De-
siree Hornikx. Zij vertelde het verhaal 
van 1001 nacht, waarna de voorlezers 
om de beurt Sheherazade te hulp 
moesten schieten om de sultan tevre-
den te houden.

Geheime opdracht
Anja Vereijken, jurylid en zelf kinder-
boekenschrijfster opende de ochtend. 
Ze las voor uit haar nieuwste boek: 
Stoebel en Sara en de geheime op-
dracht. En ze had ook nog een belang-
rijke opdracht voor de Nuenense 
jeugd! Want straks mag iedereen weer 
stemmen op zijn of haar favoriete 
boek van 2012. En het zou leuk zijn als 
kinderen die het boek van Stoebel en 
Sara leuk en spannend vinden hun 
stem op Anja uit zouden brengen. Dat 
kan via www.kinderjury.nl. De stem-
periode is tussen 7 maart tot en met 17 
mei.

V.l.n.r. Indy Struik (Mijlpaal), Demi van Reusel (Nieuwe Linde), Iris de Louw 
(Heuvelrijk), Sabine van der Sanden (Crijnsschool), Mo van Summeren (Riet-
pluim), Sandra Voets (Dassenburcht), en de winnaar Layla Reisenberger (Wentel-
wiek).

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

Rond de Linde
gemaakt 

door Nuenenaren 
voor 

Nuenenaren
En ook geheel 
vervaardigd  
in Nuenen
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CARNAVALARIA

Lieve lezer,

Het zit er weer op!...Dat wil zeggen, 
de schrijfsels van dit jaar.
Alles duidt er op dat dit jaar een 
bijzonder jaar wordt...Ik weet van 
tenminste een prins dat hij dit jaar 
niet af gaat maken...Maar die krijgt 
er dan ook het baantje van zijn ou-
de Moeke voor terug...

We hebben een veelbelovende lei-
ding dit jaar. De prinsen en prinses 
zijn er klaar voor!! 
Ze glimlachen me in ieder geval 
breed toe vanuit iedere invalsweg 
naar Nuenen ca en dat wekt ver-
trouwen...Bij de diverse horeca gele-
genheden rijzen de carnavaleske ge-
vels als paddestoelen uit de grond 
en het gonst van de gezellige (in)
spanning...Ik heb er zin an!! 
Het Concours Ludique en de Skon 
Vrouwkes trappen vrijdagavond 
traditioneel af...Vanaf dat moment 
is het pappen, maar vooral nathou-
den wat mij betreft...De ei-kes zijn 
gehamsterd voor de middeninde-
nachtelijke bakpartijen, de voice-
mail er op voor alles wat met werk 
te maken heeft, recessie, politiek en 
huizenprijzen mogen wat mij be-
treft eventjes “daar waar de zon 
nooit schijnt” worden geparkeerd en 
eenieder die dacht met mij komen-
de dagen een volwassen gesprek aan 
te knopen zal genoegen moeten ne-
men met retourteksten van een ver-
bluffend hoog “lala” gehalte...    

Het wordt ook bijzonder omdat 
mijn bandje De Klippeleaters dit 
jaar 33 jaar bestaat, reden om het 
eens extra goed te gaan vieren!!...
Daarvoor is de zaterdag gereser-
veerd...Zondag de optocht, Maan-
dag de “They never knew what hit 
them-Prosecco-tour 2013”...Iets met 
een touringcar, de Klippeleaters, 
een kaart van Brabant, een dart-
pijltje en een enkel flesje Prosecco...
Hilarisch leuk kan ik u melden...
Dinsdag de buurgemeente Eindho-
ven en de rest van de tijd tref ik u 
vast wel ergens...

Ik kan U helaas niets voor volgend 
jaar beloven...Daar waar ik over 
een paar maanden heen ga wordt 
dit periodiek maar matig ver-
spreid...Maar de techniek staat 
voor niets, dus wie weet...
Tot die tijd wens ik het U!...Het was 
wederom een eer en een genoegen...

Groet, Frits.

Geminte Fist 
Op uitnodiging van de Eindhovense 
Gemeenteraad, ging een delegatie van 
de Nuenense carnavalsverenigingen 
en de Nuenense Raad op vrijdag 1 fe-
bruari op bezoek bij het stadshuis in 
Eindhoven. Daar wordt jaarlijks het 
carnavalsbal gehouden met de toepas-
selijke titel: Geminte Fist. Verdeeld 
over twee verdiepingen, met 3 tappun-
ten en een keukenbrigade werd eerst 
een carnavaleske discussie tussen de 
Raad (gemeente) en de Prinsenraad 
(alle prinsen) gevoerd. De voorzitter 
was de stadsprins die goed gebekt 
overkwam. Zij die er waren hebben 
genoten en hebben diverse informele 
contacten gelegd en/of versterkt. On-
ze eigen Vincent van Gogh was aanwe-
zig om de Nuenense toeristische be-
langen te verdedigen en Eindhoven 
duidelijk te maken dat Vincent van 
Nuenen is. Wij willen natuurlijk sa-
men optrekken om de rijke Chinees of 
Japanner naar deze regio te halen en 
het schitterende Vincentre te laten be-
zoeken. 
Na afloop van het gebeuren en het uit-
delen van de banaan voor het meest 
hilarische raadsmoment van 2012, 
kon het feest echt beginnen. Twee 
schitterende life bands en 11 dweil 
kappellen traden op. Met name de 
stadshofkapel was van hoog niveau. 
Bijna alle carnavalsverenigingen aan-
gesloten bij de FEC waren present, dus 
er waren ook heel veel prinsen. Na het 
zingen van Nuenen Dwèrs, ging ieder-
een om middernacht weer gezellig 
met de bus terug naar Nuenen, om 
zich voor te bereiden op het feest dat 
vrijdag losbarst.

“Ik had geen in zin in carnaval tot ik naar de zwamavond ging”

Geweldige 29e Zwamavond Gerwen 
Door Josine Janssen

Twan van Erp en Gert Ketelaars waren de weg kwijt. In een film werd ver-
toond dat ze op zoek waren naar de residentie van de Carnavalsvereniging 
de Narre-kappen. Ze deden verschillende plekken in Gerwen aan maar bij 
D’n Tent waren ze op het juiste adres. Het duo zou de avond aan elkaar pra-
ten dus nu kon de avond voor de 200 bezoekers beginnen.
En het begon goed met Jasper van 
Gerwen als Ut Padje. Als padvinder 
had hij een goeie tip voor het carna-
valvierend volk: als je teveel gedron-
ken hebt en niet meer naar huis kunt 
rijden, bestel dan bij de shoarmaboer 
iets te eten en laat dat thuis bezorgen, 
niet vergeten bij de shormaboer in de 
auto te stappen. “Een gratis lift naar 
huis”, aldus Ut padje.

Jodelahitie we gaan après-ski
Kiezen hoeft niet meer in februari: of carnavallen, of op wintersport en 
genieten van de après-ski. Het Nuenense blaaskapellenfestival Concours 
Ludique verenigt deze twee geneugten namelijk op vrijdagavond 8 februari 
in de tent op het Van Goghplein. Dus die hande in die luft und feiern maar!
Op de enige dag dat de jeugd niet car-
navalt in de tent op het Van Goghplein, 
blazen vele muzikanten hier de carna-
val in. Iedereen is welkom, man én 
(skôn) vrouw(kes). Dit jaar, tijdens de 
negende editie van Concours Ludique, 
hebben we de deelnemende blaaska-
pellen gevraagd hun beste après-ski-
nummer ten gehore te brengen. Ge-
heel in stijl van ons motto voor 2013: 
Jodelahitie, we gaan après-ski!  Welke 
kapellen kun je verwachten? Natuur-
lijk de Blaospoepers, de Klippeleaters, 
Zsa Zsa Zsoe, Tsjonge Jonge en Hurdut 
uit ons eigen Nuenen ca. Kapellen die 
er de sfeer meteen in weten te brengen.  
Heavy Hoempa uit Uden omschrijft 
hun muziek als ‘heavy brass rock’. 
Denk vette hardrock, maar dan door 

blazers. Vorig jaar waren ze er al, nu 
blazen ze laat op de avond iedereen ge-
garandeerd van z’n sokken. Maar we 
hebben meer blaasgeweld: Blusswer-
ruk, de Smarteeez, Coest en Toeterij 
ENVEE uit Eindhoven. Flinke kapellen 
die de hele tent in beweging gaan bren-
gen.  Dus trek je mooiste pak aan, liefst 
in wintersportstijl, en kom op vrijdag-
avond 8 februari 2013 naar de tent op 
het Van Goghplein in Nuenen. De en-
tree is natuurlijk GRATIS en wij zor-
gen voor de Glühwein. De tent is open 
vanaf 20.30 uur en we gaan door tot 
01.00 uur: Jodelahitie, we gaan après-
ski! Op de hoogte blijven?  Wil je op de 
hoogte blijven wie er komen spelen, en 
van alle andere nieuwtjes? Volg ons 
dan op twitter en op onze facebookpa-
gina. Hier vind je ook de foto’s van de 
voorgaande jaargangen. Een ‘vind ik 
leuk’ stellen we erg op prijs! Of kijk op 
www.dwersklippels.nl

Na deze act kwam de stemming er in 
en zag je overal op tafel al de gebruike-
lijke hapjes van thuis of de snacks van 
de plaatselijke fritestent verschijnen. 
Het publiek had er zin in en voelde 
zich thuis met Prins Vurieus, zijn ad-
judantes Aqua en Flamma en Jeugd-
prins Zaai, Prinses Maai en Adjudant 
Oogst in de Prinsenbak en met ’t Een-
oodje in de orkestbak. 

Hoogtepunt
De avond werd verder gevuld met ge-

zellige muziek en prachtige nieuwe 
danspartijen van Dansgroep Sensati-
on en De Dansmariekes. Een aantal 
tonproaters wist het publiek tot meer-
dere lachsalvo’s te brengen maar de 
hoofd-act van de avond zat geweldig 
goed in elkaar. En dan hebben we het 
natuurlijk over de Oud Prinsen onder 
de artiestennaam: “Gouwe Ouwe”. 
Wat valt daar nog aan toe te voegen. 
Ze hebben inmiddels zo veel ervaring 
dat het echte podiumbeesten zijn ge-
worden. Van eigen gemaakte liedjes 
tot het maken van een echte film tot 
het op stelten zetten van de zaal met 
Duitse en Oostenrijkse muziek. Niet 
gek want op carnavalsmaandag zal er 
vanaf 14.00 uur in de tent het Octo-
berfest losbarsten. Ze hebben het pu-
bliek alvast een voorproefje gegeven, 
en met succes!

Drieëndertig jaar
de Klippeleaters???!!!!
Drieendertig jaar de Klippeleaters...Hoeveel zegt U?...Ik dacht toch echt 
even dat U drieendertig zei!!...Wat zegt U?...U zei ook drieendertig?...U is 
niet goed...Drieendertig!!...Kijk toch eens die jongensachtige smoeltjes!...
Dat jeugdige elan!...Die onschuldige blikken, dat kwajongensachtige!...
Aldus de oude mevrouw Dijkman net voor haar afspraak bij Ton Lips...

De tragiek van de waarheid en het vol-
le licht is dat de Klippeleaters dit jaar 
toch echt drieë ndertig jaar bestaan...
Er is inderdaad sprake van jeugdig 
elan (bij onze puberkinderen...), onze 
onschuld moet nog ergens op de trap 
van de Apollo liggen en de jongens-
achtige smoeltjes hebben een poosje 
geleden al plaats gemaakt voor door 
het leven gegroefde gelaten... Met veel 
dank aan John Geven is het gelukt om 
er in ieder geval op de foto nog TOP 
uit te zien!

Een bloemlezing uit de voorbije jaren 
zou tot een stuitende zelfbevlekking 
leiden...Spraakmakende feestjes zoals 
de eerste vrije Burgemeesterverkie-
zingen, de Homoboerenbruiloft, het 
Carnaval in Rosso en Het KeinOkto-
berfest...Maar ook, en dat moeten we 
zeker nog eens doen, de beruchte ZA-
ZO festivals en het Ameezing carnaval 
spreken tot de verbeelding...Twee 
Spanje trips, een reisje naar Oosten-

rijk om op te treden op iemands brui-
loft, de “They never knew what hit 'em 
tour”, waarbij we (letterlijk) met een 
dartpijltje op een kaart van Brabant 
gooien...Waar het pijltje landt gaan we 
naar toe...Kukele, het Frisolied, Pot...
Er is geen woord van gelogen...
En U bent nog lang niet van ons af!!...
Er zijn alweer plannen voor een vol-
gende editie van Ameezing, het ZA-
ZO virus waart nog steeds door onze 
aderen en we hoeven maar een halve 
reden te hebben voor een volgend 
feestje...

Tot die tijd nodigen we U van harte uit 
op carnavalszaterdag, rond een uurtje 
of twee, bij de Schafrath, om samen 
met ons het glas te heffen...Het wordt 
een sprookje!! 
Uw bijdrage aan het feestje bestaat uit 
een sprookjesachtige uitdossing...Er 
zal zeker gekukelt worden!! 

Tot zaterdag!!...De Klippeleaters.     

Roddels uit Gerwen
Het duo Plus Minus wist de laatste 
roddels uit het Gerwense op te noe-
men. Bekende namen zoals Cees 
Smits, Tonnie van der Heijden, Yvon-
ne Knoops, Noud van de Sande en Ti-
ny Schepers en nog een paar anderen 
gingen over de tong. Als u wilt weten 
wat er gezegd werd, tja dan moet u 
proberen nog kaartjes te krijgen voor 
aanstaande vrijdag want “we zèn gin 
“verraaiers”…...

Annemiek
Annemiek van ’t Eenoodje mocht bij 
de laatste act op het podium samen 
met DeVeltop haar danskunsten ver-
tonen. Gelukkig, want dat gaf de act 
toch een frisser tintje en dat had deze 
act wel nodig. Na de finale werden de 
tafels aan de kant geschoven, de twee-
de helft van de avond kon begin-
nen…….

Niet alleen de mensen op het podium 
hebben voor een geweldige avond ge-
zorgd, ook de bediening, het licht, het 
geluid, iedereen achter en voor de 
schermen, de bloemetjes van André 
van Rooij, de spreekstalmeesters, de 
Prins en zijn gevolg maar natuurlijk 
ook het enthousiaste publiek. Mis-
schien dat er voor de zwamavond op 8 
februari nog kaartjes zijn…..als dat zo 
is: gaan!!!! Want je weet niet wat je 
mist!!!  www.narre-kappen.nl.

Rob Scheepers, De rechercheur, wist 
met gevatte opmerkingen het publiek 
op zijn hand te krijgen. Hij verwacht 
met carnaval dat er na het nuttigen 
van teveel alcohol er vaker een geval 
van “braak” zal zijn dus let op want “de 
politie treedt steeds vaker op”.

D’n Aftrap 
van carnaval
De officiële start van carnaval heeft 
vanaf dit jaar een nieuwe naam: D’n 
Aftrap! Burgemeester Maarten 
Houben heeft de eer de sleutels uit 
te reiken aan de carnavalsprinsen 
van carnavalsvereniging De Wet-
ters, de Narre-Kappen, De Dwèrs-
klippels en De Raod van Zatterdag. 

In samenwerking met De Dwèrsklip-
pels vindt deze uitreiking plaats in de-
TienerTenT van de Dwèrsklippels.. 
D’n Aftrap vindt plaats op zaterdag 9 
februari om 10.00 uur, met een ont-
vangst in de tent aan het Vincent van 
Goghplein Nuenen en start het muzi-
kaal programma door diverse kapel-
len! 

Burgemeester Maarten Houben be-
dankt de oud prinsen, verwelkomt de 
prinsen 2013 en overhandigt hen de 
sleutels van zijn dorp. 
Django Wagner zal tijdens de sluitel-
uitreiking optreden.



CARNAVALARIA

Jubileumfeest

SCHAFRATH 13.30u
Carnavalszaterdag

HEPPIE ‘T AL GELEZEN
Al weer de 11e column, met carnaval voor de deur. Kan geen toeval zijn. 
En juist in deze week zijn er 2 bijzondere dingen gebeurd. Vrijdag waren 
we, samen met Prins sJooosje en Prinses Promilia, speciale gast in het ge-
meentehuis van Eindhoven bij de eveneens 11e Carnavaleske Raadsver-
gadering. Gastvrij ontvangen door stadsprins D’n Twidde, die ik al sinds 
de studententijd ken. Aansluitend een grandioze afterparty met liefst 28 
prinsen en hun gevolgen. En daar kwam plots verrassend nieuws: wij zijn 
genomineerd voor de mooiste kostuums van de prinsen met hun gevolg 
uit de regio rondom Eindhoven. Zondag op de gezellige receptie in Ger-
wen hoorde ik zelfs, dat het gaat om regio BeNeLux, maar daarbij zal wel 
enige alcohol in het spel zijn geweest….. lunch • high tea • dinner

Parkstraat 2b, 5671 GG Nuenen • 040 - 787 00 41 

eat@puff-inn.nl • www.puff-inn.nl

lunch • high tea • dinner

Carnavalshap 
Puff Inn
 Varkenshaassaté met frites en salade

òf
Hamburger met frites en salade

 òf
vijf soorten tapas

€ 12,50
Wij zijn met carnaval dagelijks geopend 
van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Het is ook mogelijk om 
à la carte te bestellen.

Maar er was een Twidde verrassing in 
aantocht. Zondagochtend werden we 
in de Stadsschouwburg opgewacht 
door een illuster trio, en wel de stads-
wachten van de Prins aldaar. En ver-
volgens werd zelfs ik sprakeloos. Met 
een speciaal speldje van het FEC (Fe-
deratie Eindhovens Carnaval) werd ik 
een soort van geridderd. Een unieke 
gebeurtenis heb ik me laten vertellen. 
Onze Heppie actie is blijkbaar ook in 
Eindhoven niet onopgemerkt geble-
ven. Dit speldje zal ik met trots dragen! 
Om het simpele feit dat we het SAMEN 
doen. En het woord ‘samen’ heeft voor 
mij een brede betekenis. Op de eerste 
plaats uiteraard mijn 4 adjudantes. Zij 
dragen Hotel Heppie ook een warm 
hart toe, en dat is aan ze te merken ook. 
Daarnaast zorgen ze voor veel Heppie 
gezichten om ons heen door simpel 
zichzelf te zijn. Een kwartet waar ik als 
Prins apetrots op ben. Maar carnaval 
2013 bouwen wij zeker niet met z’n 
5-en. Dit speldje draag ik dan ook 
graag op aan iedereen, die de komen-
de dagen tot een fantastische happe-
ning gaan maken. De jeugdprinsen, de 
prinsen en de prinses, hun gevolgen, 
hun gezinnen, de raden van 11, alle 
dansgardes, alle begeleiding, alle 
werkgroepen, besturen en senaat, alle 
horecamedewerkers, bouwers van de 
optocht, de 6 buren die ons huis heb-
ben versierd, alle vrijwilligers en zo 
kan ik nog wel een uurtje doorgaan. 
“Samen maken we er 1 feest van”, staat 
te lezen bij alle invalswegen. En nu 
snappen jullie het woordje ‘samen’!

De komende dagen is Het Klooster geen 
theater, maar onze Residentie. Geloof 
me, het gaat daar 5 dagen feest worden 
waar je niet mag ontbreken. Maar het is 
niet alleen daar te doen. Café Ons Dorp 
heeft een veelbelovende entree ge-
bouwd in carnavaleske Efteling sfeer en 
daarmee zijn capaciteit vergroot. En we 
weten zeker dat elk café en restaurant in 
Nuenen, Nederwetten en Gerwen er al-
les aan gaat doen om de beste carnaval 
ooit te vieren. En wij zullen daar zeker 
bij helpen. En wat te denken van de tie-
nertent in Nuenen. De eerste dag al 350 
passe-partouts verkocht is nog nooit 
eerder vertoond. Ik attendeer jullie 
graag op de carnavalsmenu’s en café-
programma’s elders in deze krant.

Er is me al veel gevraagd hoe ons pro-
gramma er de komende dagen uitziet. 
Nou geloof me, dat weet ik niet uit m’n 
hoofd. Meer dan 40 activiteiten en/of 
bezoeken in 7 dagen. Wij zullen elkaar 
vast wel op meerdere momenten tegen 
gaan komen. Mocht je het leuk vinden 
om ons een beetje te kunnen volgen, 
kijk dan regelmatig op www.facebook.
com/Heppie4Fun. Daarop vind je foto’s 
en filmpjes van waar we geweest zijn. 
Ook aan jullie de vraag om je leukste 
carnavalsfoto’s hierop te plaatsen. Rest 
mij nog te zeggen: Geniet ervan, want 
voor je het weet is het al weer voorbij!!! 
We gaan los. Voor ons de slagroom op 
het toetje. Een kleurrijk carnavalstoetje 
wel te verstaan.

Gegroet en Alaaf, 
maak er een Heppie week van

Maandmenu Februari
(AFHALEN voor 2 of 3 personen)

€ 17,50
•	 Kip	met	Cashewnoten

•	 Babi	Pangang

•	 Foe	Yong	Hai

•	 Indisch	rundvlees

•	 6	st.	Chun	Kun	Loempia

•	 Kroepoek
•	 Bami,	Nasi	of	Pandanrijst

OPENINGSTIJDEN:
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Tuihu Hu & Shuli Hu
Park 45 - 5671 GB Nuenen

040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl

info@tongah-nuenen.nl

- CAFÉ - 

Een Heppie carnaval vier je in

Maandag 
13.11u - 18.11u
EEN METER 

SMAAKT BETER
Volhoudersavond!!

Dinsdag 13.11u
FIETS ‘M ERIN

Ludiek bierfietsspel, 
meld je aan en doe mee!

CARNAVAL UITBLOAS
Met diverse kapellen 

0.00u
Lèste polonaise

Carnavaleske DJ 
en elke avond LIVE

Zondag 12.11u
OP DE EIER BIJ 

ONS DORP
D’n optocht dwèrs 

dûr Ons Dorp
SAMBABALLENBAL

Zaterdag 15.11u
VÛRPRÛVEN

Als het zwaailicht brandt,
bier van Ons

Ûrste echte avond

Vrijdag 20.11u
SKÔN VROUWKES 

AVOND
Wie is ut skônste vrouwke

van Ons Dorp?

Thema: 
Onderwater polonaise

Donderdag 7 februari
Prima Doa-bal 20.11 - 23.00 uur Schafrath

Vrijdag 8 februari 
Seniorencarnaval 17.00 - 21.00 uur Het klooster
Schôn Vrouwkes Avond 20.11 - 02.00 uur Centrum Nuenen Onderwater Polonaise
Concours Ludique 20.30 - 01.00 uur Tent Van Goghplein

Zaterdag 9 februari
Sleuteluitreiking in het gemeentehuis voor genodigden
D’n Aftrap 10.30 uur Tent Van Goghplein
Zatte Zatterdag Soos Club 111 13.30 uur Zinn voor genodigden
Jeugdcarnaval groep 4 - 8 14.00 - 17.00 uur Het Klooster
Jubileum receptie Klippeleaters 13.30 uur Schafrath
Vürprüven 15.11 - 17.11 uur Ons Dorp
Carnavalsmis 19.00 uur Clemenskerk
Tienercarnaval 20.00 - 01.00 uur Tent Van Goghplein
Ûrste echte avond 20.00 - 02.00 uur Ons Dorp
Carnavalsbal 21.11 - 02.00 uur Het Klooster
Carnavalsavond 21.00 uur Zaal Schellens Eeneind

Zondag 10 februari
Brunch 11.11 - 13.00 uur Het klooster
Op de eier bij Ons Dorp 12.11 - 13.30 uur Ons Dorp
Optocht 13.30 - 15.00 uur Centrum Nuenen
Prijsuitreiking jeugdoptocht 15.00 uur Ten Van Goghplein
Na-optocht vanaf 15.00 uur Schafrath
Na optocht vanaf 15.00 uur Zinn
Prijsuitreiking optocht 16.30 uur Tent Van Goghplein
Tienercarnaval 20.00 - 01.00 uur Tent Van Goghplein
Carnavalsbal 21.11 - 02.00 uur Het Klooster
Sambaballenbal Ons Dorp

Maandag 11 februari
Kindermiddag groep 1,2,3 12.00 - 14.00 uur Het Klooster
Een meter smaakt beter 13.11 - 18.11 uur Ons Dorp
Concert Carnavalesk 13.30 - 17.00 uur Tent Van Goghplein
Kindermiddag 14.00 uur Zaal Schellens Eeneind
Pulle Vulle vanaf 14.11 uur Zinn
Chill middag groep 4 - 8 15.30 - 17.30 uur Het Klooster
Effekes volhouden tot 02.00 uur Schafrath
Tienercarnaval 20.00 - 02.00 uur Tent Van Goghplein
Volhoudersavond tot 02.00 uur Ons Dorp
Carnavalsbal 21.11 - 02.00 uur Het Klooster

Dinsdag 12 februari
Brunch jeugd 11.11 - 13.00 uur Het Klooster
Kindercarnaval 13.00 - 17.00 Tent Van Goghplein
Fiets ‘m erin vanaf 13.11 uur Ons Dorp
Theeconcert 13.30 - 18.00 uur Het Klooster
Kindermiddag vanaf 14.11 uur Zinn
Tienercarnaval 20.00 - 24.00 uur Tent Van Goghplein
Sluitingsbal 20.11 - 24.00 uur Het Klooster
Kladjes kiepen 21.11 - 02.00 uur Zinn
Effe Swinge tot 24.00 uur, daarna besloten afterparty Schafrath
Carnaval uitblaos tot 24.00 uur 
met om 0.00 uur de lèste polonaise Ons Dorp
Klippelverbranding 24.00 uur

Woensdag 13 februari
Haringhappen 20.00 uur Zinn
Haringhappen 21.11 uur Het Klooster

Vrijdag 8 februari
Bonte avond 19.40 uur De Koppelaar

Zaterdag 9 februari 2013 
Zigeunerbruiloft 16.00 uur De koppelaar
Receptie 19.00 uur De koppelaar
Zigeunerfeest ter ere van het bruidspaar 20.00 uur De Koppelaar

Zondag 10 februari 2013 
Carnavalsdienst 10.30 uur
Carnavalsontbijt 11.30 uur
Carnavalesk blaaskapellen festival 19.30 uur De Koppelaar

Maandag 11 februari 2013
Optocht door Nederwetten 14.00 uur
Prijsuitreiking optocht, 19.00 uur, aansluitend carnavalsbal 
De Koppelaar

Dinsdag 12 februari 2013
Kindermiddag met prijsuitreiking kinderoptocht 13.30 uur
De Koppelaar
Afsluitingsbal 20.00 uur De Koppelaar
Sluiting carnaval 24.00 uur

Vrijdag 8 februari
Darten tegen de prins 19.41 De Stam
Zwamavond D’n Tent Heuvelplein

Zaterdag 9 februari
Sleuteluitreiking 13.49 uur De Stam
Optocht met aansluitend carnavalsbal D’n Tent Heuvelplein

Zondag 10 februari
Jeugdmiddag D’n Tent Heuvelplein
Stemkesbal 20.41 uur De Stam

Maandag 11 februari
Duits bierfeest D’n Tent Heuvelplein

Dinsdag 12 februari
Lunch en Stemkes on tour vertrek; 13.00 uur De Stam
Afsluitingsbal D’n Tent Heuvelplein

Zaterdag 9 Februari
Eucharistieviering 12.30 uur Kerk Lieshout
Sleuteloverdracht 14.30 uur tent op het Floreffeplein
Opening jeugdcarnaval 18.30 uur 
Aanvang Carnabeats 21.00 uur in de tent voor de jeugd vanaf 12

Zondag 10 Februari
Vertrek carnavalsoptocht van Heidurp naar Raopersgat. 13.00 uur
Prijsuitreiking 19.00 uur tent op het Floreffeplein
Jeugdcarnaval 18.30 - 21.30 uur in het dorpshuis
Trekking en bekendmaking van de uitslag 
van de grote loterij 21.00 uur. Aansluitend bal in de tent

Maandag 11 Februari
Vertrek stoet vanaf het huis van het boerenpaar 
in de Beemdkant 10.15 uur
Bruidsmaaltijd Petazzie mi worst 12.30 uur. Aansluitend boerenbruiloft.
Jeugdcarnaval 18.30 - 21.30 uur het dorpshuis 
Aanvang Carnabeats 21.00 uur in de tent voor de jeugd vanaf 12
Prins John d’n Urste gaat dweilen bij Morrees 21.00 uur

Dinsdag 12 Februari
Gardistenmiddag 13.30 uur
Sluitingsbal jeugdcarnaval 18.30 uur
Sluitingsbal 21.00 uur

NueNeN

NederwetteN

GerweN

LIeSHOut
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Prins Heppie en

JeugdPrins Sven 

Wenst u
een fijne
carnaval 
toe

en hopen 
u te ont-
moeten 

in

Residentie Het Klooster

CARNAVAL 2013
VRIJDAG 8 FebRuARI

           Skôn Vrouwkesavond

                     
         Aanvang 20.11 uur

ZATeRDAG 9 FebRuARI 

Zatte Zatterdag         Het begin is gemaakt           Soos Club 111

ZONDAG 10 FebRuARI

D’n Optocht
                     

     en daarna in polonaise naar Zinn

MAANDAG 11 FebRuARI

Pulle Vulle       Traditioneel gezellig - Aanvang 14.11 uur

DINSDAG 12 FebRuARI

KIndermiddag Aanvang 14.11 uur       Kladjes kiepen Aanvang 21.11 uur

Kijk voor ons gehele 
programma op 
www.dinercafezinn.nl

wOeNSDAG 13 FebRuARI

Haringhappen Aanvang 20.00 uur

Dinercafé Zinn 
Party • Drinks • Food

Park 61
5671 GC Nuenen

Dinercafé Zinn 

Party • Drinks • Food
Park 61 
5671 GC Nuenen 
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HEPPIE ‘T AL GELEZEN
Al weer de 11e column, met carnaval voor de deur. Kan geen toeval zijn. 
En juist in deze week zijn er 2 bijzondere dingen gebeurd. Vrijdag waren 
we, samen met Prins sJooosje en Prinses Promilia, speciale gast in het ge-
meentehuis van Eindhoven bij de eveneens 11e Carnavaleske Raadsver-
gadering. Gastvrij ontvangen door stadsprins D’n Twidde, die ik al sinds 
de studententijd ken. Aansluitend een grandioze afterparty met liefst 28 
prinsen en hun gevolgen. En daar kwam plots verrassend nieuws: wij zijn 
genomineerd voor de mooiste kostuums van de prinsen met hun gevolg 
uit de regio rondom Eindhoven. Zondag op de gezellige receptie in Ger-
wen hoorde ik zelfs, dat het gaat om regio BeNeLux, maar daarbij zal wel 
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lunch • high tea • dinner

Carnavalshap 
Puff Inn
 Varkenshaassaté met frites en salade

òf
Hamburger met frites en salade

 òf
vijf soorten tapas

€ 12,50
Wij zijn met carnaval dagelijks geopend 
van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Het is ook mogelijk om 
à la carte te bestellen.

Maar er was een Twidde verrassing in 
aantocht. Zondagochtend werden we 
in de Stadsschouwburg opgewacht 
door een illuster trio, en wel de stads-
wachten van de Prins aldaar. En ver-
volgens werd zelfs ik sprakeloos. Met 
een speciaal speldje van het FEC (Fe-
deratie Eindhovens Carnaval) werd ik 
een soort van geridderd. Een unieke 
gebeurtenis heb ik me laten vertellen. 
Onze Heppie actie is blijkbaar ook in 
Eindhoven niet onopgemerkt geble-
ven. Dit speldje zal ik met trots dragen! 
Om het simpele feit dat we het SAMEN 
doen. En het woord ‘samen’ heeft voor 
mij een brede betekenis. Op de eerste 
plaats uiteraard mijn 4 adjudantes. Zij 
dragen Hotel Heppie ook een warm 
hart toe, en dat is aan ze te merken ook. 
Daarnaast zorgen ze voor veel Heppie 
gezichten om ons heen door simpel 
zichzelf te zijn. Een kwartet waar ik als 
Prins apetrots op ben. Maar carnaval 
2013 bouwen wij zeker niet met z’n 
5-en. Dit speldje draag ik dan ook 
graag op aan iedereen, die de komen-
de dagen tot een fantastische happe-
ning gaan maken. De jeugdprinsen, de 
prinsen en de prinses, hun gevolgen, 
hun gezinnen, de raden van 11, alle 
dansgardes, alle begeleiding, alle 
werkgroepen, besturen en senaat, alle 
horecamedewerkers, bouwers van de 
optocht, de 6 buren die ons huis heb-
ben versierd, alle vrijwilligers en zo 
kan ik nog wel een uurtje doorgaan. 
“Samen maken we er 1 feest van”, staat 
te lezen bij alle invalswegen. En nu 
snappen jullie het woordje ‘samen’!

De komende dagen is Het Klooster geen 
theater, maar onze Residentie. Geloof 
me, het gaat daar 5 dagen feest worden 
waar je niet mag ontbreken. Maar het is 
niet alleen daar te doen. Café Ons Dorp 
heeft een veelbelovende entree ge-
bouwd in carnavaleske Efteling sfeer en 
daarmee zijn capaciteit vergroot. En we 
weten zeker dat elk café en restaurant in 
Nuenen, Nederwetten en Gerwen er al-
les aan gaat doen om de beste carnaval 
ooit te vieren. En wij zullen daar zeker 
bij helpen. En wat te denken van de tie-
nertent in Nuenen. De eerste dag al 350 
passe-partouts verkocht is nog nooit 
eerder vertoond. Ik attendeer jullie 
graag op de carnavalsmenu’s en café-
programma’s elders in deze krant.

Er is me al veel gevraagd hoe ons pro-
gramma er de komende dagen uitziet. 
Nou geloof me, dat weet ik niet uit m’n 
hoofd. Meer dan 40 activiteiten en/of 
bezoeken in 7 dagen. Wij zullen elkaar 
vast wel op meerdere momenten tegen 
gaan komen. Mocht je het leuk vinden 
om ons een beetje te kunnen volgen, 
kijk dan regelmatig op www.facebook.
com/Heppie4Fun. Daarop vind je foto’s 
en filmpjes van waar we geweest zijn. 
Ook aan jullie de vraag om je leukste 
carnavalsfoto’s hierop te plaatsen. Rest 
mij nog te zeggen: Geniet ervan, want 
voor je het weet is het al weer voorbij!!! 
We gaan los. Voor ons de slagroom op 
het toetje. Een kleurrijk carnavalstoetje 
wel te verstaan.

Gegroet en Alaaf, 
maak er een Heppie week van

Maandmenu Februari
(AFHALEN voor 2 of 3 personen)

€ 17,50
•	 Kip	met	Cashewnoten

•	 Babi	Pangang

•	 Foe	Yong	Hai

•	 Indisch	rundvlees

•	 6	st.	Chun	Kun	Loempia

•	 Kroepoek
•	 Bami,	Nasi	of	Pandanrijst

OPENINGSTIJDEN:
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Tuihu Hu & Shuli Hu
Park 45 - 5671 GB Nuenen

040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl

info@tongah-nuenen.nl

- CAFÉ - 

Een Heppie carnaval vier je in

Maandag 
13.11u - 18.11u
EEN METER 

SMAAKT BETER
Volhoudersavond!!

Dinsdag 13.11u
FIETS ‘M ERIN

Ludiek bierfietsspel, 
meld je aan en doe mee!

CARNAVAL UITBLOAS
Met diverse kapellen 

0.00u
Lèste polonaise

Carnavaleske DJ 
en elke avond LIVE

Zondag 12.11u
OP DE EIER BIJ 

ONS DORP
D’n optocht dwèrs 

dûr Ons Dorp
SAMBABALLENBAL

Zaterdag 15.11u
VÛRPRÛVEN

Als het zwaailicht brandt,
bier van Ons

Ûrste echte avond

Vrijdag 20.11u
SKÔN VROUWKES 

AVOND
Wie is ut skônste vrouwke

van Ons Dorp?

Thema: 
Onderwater polonaise

Donderdag 7 februari
Prima Doa-bal 20.11 - 23.00 uur Schafrath

Vrijdag 8 februari 
Seniorencarnaval 17.00 - 21.00 uur Het klooster
Schôn Vrouwkes Avond 20.11 - 02.00 uur Centrum Nuenen Onderwater Polonaise
Concours Ludique 20.30 - 01.00 uur Tent Van Goghplein

Zaterdag 9 februari
Sleuteluitreiking in het gemeentehuis voor genodigden
D’n Aftrap 10.30 uur Tent Van Goghplein
Zatte Zatterdag Soos Club 111 13.30 uur Zinn voor genodigden
Jeugdcarnaval groep 4 - 8 14.00 - 17.00 uur Het Klooster
Jubileum receptie Klippeleaters 13.30 uur Schafrath
Vürprüven 15.11 - 17.11 uur Ons Dorp
Carnavalsmis 19.00 uur Clemenskerk
Tienercarnaval 20.00 - 01.00 uur Tent Van Goghplein
Ûrste echte avond 20.00 - 02.00 uur Ons Dorp
Carnavalsbal 21.11 - 02.00 uur Het Klooster
Carnavalsavond 21.00 uur Zaal Schellens Eeneind

Zondag 10 februari
Brunch 11.11 - 13.00 uur Het klooster
Op de eier bij Ons Dorp 12.11 - 13.30 uur Ons Dorp
Optocht 13.30 - 15.00 uur Centrum Nuenen
Prijsuitreiking jeugdoptocht 15.00 uur Ten Van Goghplein
Na-optocht vanaf 15.00 uur Schafrath
Na optocht vanaf 15.00 uur Zinn
Prijsuitreiking optocht 16.30 uur Tent Van Goghplein
Tienercarnaval 20.00 - 01.00 uur Tent Van Goghplein
Carnavalsbal 21.11 - 02.00 uur Het Klooster
Sambaballenbal Ons Dorp

Maandag 11 februari
Kindermiddag groep 1,2,3 12.00 - 14.00 uur Het Klooster
Een meter smaakt beter 13.11 - 18.11 uur Ons Dorp
Concert Carnavalesk 13.30 - 17.00 uur Tent Van Goghplein
Kindermiddag 14.00 uur Zaal Schellens Eeneind
Pulle Vulle vanaf 14.11 uur Zinn
Chill middag groep 4 - 8 15.30 - 17.30 uur Het Klooster
Effekes volhouden tot 02.00 uur Schafrath
Tienercarnaval 20.00 - 02.00 uur Tent Van Goghplein
Volhoudersavond tot 02.00 uur Ons Dorp
Carnavalsbal 21.11 - 02.00 uur Het Klooster

Dinsdag 12 februari
Brunch jeugd 11.11 - 13.00 uur Het Klooster
Kindercarnaval 13.00 - 17.00 Tent Van Goghplein
Fiets ‘m erin vanaf 13.11 uur Ons Dorp
Theeconcert 13.30 - 18.00 uur Het Klooster
Kindermiddag vanaf 14.11 uur Zinn
Tienercarnaval 20.00 - 24.00 uur Tent Van Goghplein
Sluitingsbal 20.11 - 24.00 uur Het Klooster
Kladjes kiepen 21.11 - 02.00 uur Zinn
Effe Swinge tot 24.00 uur, daarna besloten afterparty Schafrath
Carnaval uitblaos tot 24.00 uur 
met om 0.00 uur de lèste polonaise Ons Dorp
Klippelverbranding 24.00 uur

Woensdag 13 februari
Haringhappen 20.00 uur Zinn
Haringhappen 21.11 uur Het Klooster

Vrijdag 8 februari
Bonte avond 19.40 uur De Koppelaar

Zaterdag 9 februari 2013 
Zigeunerbruiloft 16.00 uur De koppelaar
Receptie 19.00 uur De koppelaar
Zigeunerfeest ter ere van het bruidspaar 20.00 uur De Koppelaar

Zondag 10 februari 2013 
Carnavalsdienst 10.30 uur
Carnavalsontbijt 11.30 uur
Carnavalesk blaaskapellen festival 19.30 uur De Koppelaar

Maandag 11 februari 2013
Optocht door Nederwetten 14.00 uur
Prijsuitreiking optocht, 19.00 uur, aansluitend carnavalsbal 
De Koppelaar

Dinsdag 12 februari 2013
Kindermiddag met prijsuitreiking kinderoptocht 13.30 uur
De Koppelaar
Afsluitingsbal 20.00 uur De Koppelaar
Sluiting carnaval 24.00 uur

Vrijdag 8 februari
Darten tegen de prins 19.41 De Stam
Zwamavond D’n Tent Heuvelplein

Zaterdag 9 februari
Sleuteluitreiking 13.49 uur De Stam
Optocht met aansluitend carnavalsbal D’n Tent Heuvelplein

Zondag 10 februari
Jeugdmiddag D’n Tent Heuvelplein
Stemkesbal 20.41 uur De Stam

Maandag 11 februari
Duits bierfeest D’n Tent Heuvelplein

Dinsdag 12 februari
Lunch en Stemkes on tour vertrek; 13.00 uur De Stam
Afsluitingsbal D’n Tent Heuvelplein

Zaterdag 9 Februari
Eucharistieviering 12.30 uur Kerk Lieshout
Sleuteloverdracht 14.30 uur tent op het Floreffeplein
Opening jeugdcarnaval 18.30 uur 
Aanvang Carnabeats 21.00 uur in de tent voor de jeugd vanaf 12

Zondag 10 Februari
Vertrek carnavalsoptocht van Heidurp naar Raopersgat. 13.00 uur
Prijsuitreiking 19.00 uur tent op het Floreffeplein
Jeugdcarnaval 18.30 - 21.30 uur in het dorpshuis
Trekking en bekendmaking van de uitslag 
van de grote loterij 21.00 uur. Aansluitend bal in de tent

Maandag 11 Februari
Vertrek stoet vanaf het huis van het boerenpaar 
in de Beemdkant 10.15 uur
Bruidsmaaltijd Petazzie mi worst 12.30 uur. Aansluitend boerenbruiloft.
Jeugdcarnaval 18.30 - 21.30 uur het dorpshuis 
Aanvang Carnabeats 21.00 uur in de tent voor de jeugd vanaf 12
Prins John d’n Urste gaat dweilen bij Morrees 21.00 uur

Dinsdag 12 Februari
Gardistenmiddag 13.30 uur
Sluitingsbal jeugdcarnaval 18.30 uur
Sluitingsbal 21.00 uur

NueNeN

NederwetteN

GerweN

LIeSHOut
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Prins Heppie en

JeugdPrins Sven 

Wenst u
een fijne
carnaval 
toe

en hopen 
u te ont-
moeten 

in

Residentie Het Klooster

CARNAVAL 2013
VRIJDAG 8 FebRuARI

           Skôn Vrouwkesavond

                     
         Aanvang 20.11 uur

ZATeRDAG 9 FebRuARI 

Zatte Zatterdag         Het begin is gemaakt           Soos Club 111

ZONDAG 10 FebRuARI

D’n Optocht
                     

     en daarna in polonaise naar Zinn

MAANDAG 11 FebRuARI

Pulle Vulle       Traditioneel gezellig - Aanvang 14.11 uur

DINSDAG 12 FebRuARI

KIndermiddag Aanvang 14.11 uur       Kladjes kiepen Aanvang 21.11 uur

Kijk voor ons gehele 
programma op 
www.dinercafezinn.nl

wOeNSDAG 13 FebRuARI

Haringhappen Aanvang 20.00 uur

Dinercafé Zinn 
Party • Drinks • Food

Park 61
5671 GC Nuenen

Dinercafé Zinn 

Party • Drinks • Food
Park 61 
5671 GC Nuenen 



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 17-10-2012

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

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

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

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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

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

BoMEN RooIEN. www.
lapagondatuinen.nl. Tel. 
06-19 70 26 68.

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

Voorjaarsplannen voor uw 
tuin? tuINAANLEG-
tuINRENovAtIE. 
www.lapagondatuinen.nl. 
Tel. 06 - 19 70 26 68.

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

GRATiS 
iNBRAAK CHECK

VOOR dE
dONKERE dAGEN
21% BTW korting op materiaal
www.kbsvangrootel.nl 
tel: 06 - 53 42 14 18

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

tE koop: * DRoGE 
hAARD BLokkEN 
* GEMENGD hARD 
hout Hooidonk 3, Breu-
gel. Tel. 040-2837329.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

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

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

Garra Rufa Nuenen
Voor diegene die het al weten

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

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

Pedicure / sPort-
masseuse  Irma Tim-
mermans, Andriesplein 
12 Nuenen. Ook voor 
risicovoeten als dia-
betes en reuma. Wilt u 
uw voeten of lijf eens 
lekker verwennen, bel 
dan voor een afspraak 
telefoon 040-
7870167. $

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

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

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

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

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

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

stichting Vrijwilligers thuiszorg
Geldrop/mierlo & nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

Via deze weg wil ik ieder-
een bedanken voor de 
fijne samenwerking de 
afgelopen 3,5 jaar! Groet-
jes, Maud van Tongeren

In 7 lessen van 3 uur leert 
u aan de hand van een-
voudige tools BEtERE 
foto’S te maken en 
ze te bewerken. De les-
sen beginnen 27 februari 
van 19.30-22.30 uur. Zie 
www.kunstencentrum-
can.nl

Er is nog plaats bij de work-
shop EDELSMEDEN die 
begint op 21 februari. 3 
ochtenden voor € 37,-. Zie 
www.www.kunstencen-
trumcan.nl

Gipsen AfGIEtSELS 
maken. Korte cursus van 
6 lessen. De nieuwe trend! 
Je leest er meer over bij: 
www.kunstencentrum-
can.nl

GEzocht: Zelfstandige 
hulp in de huishouding voor 
3 uur / week. Tel. 06-22 97 
83 48.

Wil je meer weten over GE-
DIchtEN? Op 4 maart 
start een workshop ge-
dichten lezen. Informatie 
bij www.kunstencentrum-
can.nl

Nieuwe hobby? Kom een 
workshop IkEBANA vol-
gen bij Kunstencentrum 
CAN! Meld je nu aan. Start 
20 februari Zie: www.kun-
stencentrumcan.nl

10 fEB. vLooIEN-
MARkt Sporthal Tivoli 
Eindhoven.Geert Groot-
estraat 72. 9-16 uur. Bomvol. 
€ 2 p.p. 06 - 20 29 98 24.

vIto Compleet verbouwen 
van badkamers en toiletten, 
tegels en natuursteenvloe-
ren. Tel: 06 - 16 42 77 85 
/ 040 - 257 44 82. www.
tegelwerk-eindhoven.nl

Instromen in een nieu-
we cursus YoGA - QI 
kuNG? Er zijn nog een paar 
plaatsen beschikbaar op 
dinsdag- en donderdag-
avond. proefles volgen 
van deze vorm van yoga/qi 
kung kan op dinsdag 19 
februari of donderdag 
21 februari 2013 van 
19.30 - 20.30 uur. Voor 
meer informatie of inschrij-
ven, kun je contact opnemen 
met Pauline. Tel. 040-290 
68 76 of per mail: infoos@
shiatsutherapie.nl

Caravan Centrum
Coppelmans

Lieshoutseweg 31/A
5674 RK Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• Stalling

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

Erkend leverancier

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

LASt vAN ovERBE-
hARING? Permanent 
ontharen mbv. IPL(flitslicht), 
Elektrisch ontharen, nu be-
ginnen deze zomer niet 
meer scheren! Vergoeding 
door ziektekostenverze-
keraar mogelijk. Ook voor 
mannen! INStItuut 
zILvERSchooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

permanent Make-up 
altijd een verzorgd uiterlijk! 
Al 15 jaar ervaring; voor 
eyeliners, wenkbrauwen 
(ook hairstroke methode, 
haartjes), lipliners. GGD ge-
certificeerd. INStItuut 
zILvERSchooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.
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Meldingen doorgeven
Ziet u iets verdachts in uw omgeving? 
Een vreemde auto, vreemde personen 
of een andere situatie die u niet ver-
trouwt? Noteer dan zoveel mogelijk 
details, zoals kenteken, merk en kleur 
van de auto, uiterlijke kenmerken en 
kleding van personen en bel direct de 
politie. Bent u getuige van een wonin-
ginbraak? Bel dan het alarmnummer 
112, daar vangen we boeven mee. Aan 
de hand van de melding wordt de inzet 
bepaald. U begrijpt dat op een mel-
ding "Er wordt nú ingebroken" door de 
politie anders gereageerd wordt dan 
op "Er is afgelopen nacht ingebroken". 
In dat laatste geval kunt u 0900-8844 
bellen. Ziet u iets verdachts, dan kunt 
u dit ook vastleggen met uw mobiele 
telefoon. Mogelijk kunnen we met be-
hulp van uw beelden verdachten op-
sporen.

Succesvol optreden Brassband De Vooruitgang

Brass around the World: 
een weergaloze muzikale 
wereldreis
Bij binnenkomst ontvangen de gasten de reisgids van BraVo Airlines want 
deze middag maakt het vliegtuig samen met het publiek een avontuurlijke 
muzikale wereldreis. Na een grondige check van het douanepersoneel, 
mogen de passagiers plaatsnemen. De verwachtingen zijn hoog en de zenu-
wen gieren door het lijf want een dergelijke vlucht is uiteindelijk toch heel 
bijzonder.

Van de Politie
Politiebericht: Inbreker of Carnavalsvierder? 

Voorkom een kater... beveilig je 
huis tegen inbrekers!
Al jaren is er een stijging te zien van het aantal woninginbraken in de week 
voorafgaande aan de Carnaval en tijdens dit festijn. Ook gaan veel mensen 
in deze periode op vakantie. Daarom vragen wij iedereen, net als de politie, 
extra alert te zijn op verdachte situaties in de woonomgeving en deze ook bij 
de politie te melden.

Tips
De meeste woninginbraken worden 
gepleegd omdat de gelegenheid zich 
voordoet. Daarom enkele tips waar u 
mee aan de slag kunt en wat u moet 
doen of laten om een inbreker zo min 
mogelijk gelegenheid te geven. Zeker 
als u op vakantie gaat of Carnaval gaat 
vieren. 

1. Komt u een paar dagen, of langer, 
niet thuis? Vraag dan uw buren, fa-
milie of vrienden om de post op te 
ruimen. Zorg dat uw huis er be-
woond uitziet, door bijvoorbeeld 
wat servies of tijdschriften op tafel 
te leggen of door de buren gebruik 
van uw oprit te laten maken. Zeker 
als u besluit uw huis te versieren 
met vlaggen en dergelijke, zorg dan 
dat er een extra oogje in het zeil ge-
houden wordt. Inbrekers leiden 

hieruit af dat u Carnaval bent vie-
ren.

2. Zorg dat je geld, sieraden of andere 
dure spullen vanaf buiten niet kunt 
zien. Leg ze het liefst in een kluis.

3. Zeg niet op uw voicemail dat u niet 
thuis bent. En laat ook op social 
media als Facebook, Hyves, Twitter 
niet weten dat u met vakantie bent.

4. Pas op voor de zogenoemde 'bab-
beltruc': mensen, die met een 
smoesje uw woning binnen willen 
komen. Denk aan gevelreinigers, 
meteropnemers en dergelijke. 
Vraag hen altijd om hun legitimatie.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over in-
braakpreventie op:www.politie.nl. 
Volg ook @tegeninbrekers en @uwin-
breker op Twitter voor preventietips 
voor en tijdens de Carnaval.
Aangifte doen
Is er toch bij u ingebroken of is er een 
poging gedaan? Dan is het van belang 
dat u altijd aangifte doet. De politie 
kan dan een onderzoek instellen en 
gericht surveilleren. Ook kan met uw 
aangifte een aangehouden verdachte 
vervolgd worden. De politie komt bij u 
thuis om u te helpen de eerste maatre-
gelen te nemen, de aangifte bij u op te 
nemen, een buurtonderzoek in te stel-
len en indien mogelijk een technisch 
sporenonderzoek te laten doen. Laat 
de situatie in uw woning zoals hij op 
dat moment is, raak niets aan en ver-
plaats geen voorwerpen.
www.politie.nl.

Doe mee met 
NLdoet op   
15 en 16 maart
NLdoet is de grote vrijwilligersactie 
van Nederland. Op www.nldoet.nl 
kunt u klussen aanmelden of uzelf 
aanmelden als klusser. Het Steun-
punt Vrijwilligerswerk van de LEV-
groep kan hier ook in bemiddelen. 
Ook voor maatschappelijke stagiai-
res zijn er mogelijkheden. Op dit 
moment hebben de volgende Nue-
nense organisaties al een of meer-
dere NLdoet-klussen aangemeld:

Stichting Kinderboerderij Nuenen, 
schilderen en snoeien.
Stichting Scouting Panta Rhei, klusjes 
in en om de blokhut.
Stichting Jeugdrecreatie Nuenen, aan-
kleden nieuw paviljoen.
Stichting Leergeld Nuenen, fietsen 
controleren en herstellen.
Plusminus Nuenen, verwendag voor 
fysiek beperkte vrouwen.
Voedselbank Nuenen, producten sor-
teren. 
Kunstencentrum CAN, opknappen 
meubilair in ateliers. 
Brede School De Wentelwiek, school-
plein opknappen. 
Meer weten? Mail: ismene.borger@le-
vgroep.nl  of bel naar het Servicepunt: 
040-2831675 (vragen naar Ismene 
Borger).      

(2007) bestaat uit 1 Boeing. Fijn dat 
Brassband De Vooruitgang net deze 
Boeing wist te bemachtigen.

Een Nuenense middag met een Iers 
tintje
Brassband De Vooruitgang maakt de 
verwachtingen van het publiek hele-
maal waar. De overvolle en enthousi-
aste zaal heeft genoten en kon in de 
vertrekhal (Rabobankplein) nog na-
praten en nagenieten van de voorstel-
ling. In samenwerking met Toneelver-
eniging De Lindespelers hebben de 
muzikanten een geweldig middagpro-
gramma op de bühne weten te bren-
gen en dankzij “De vrienden van De 
Akkers” hebben ook de oudere inwo-
ners van Nuenen kunnen genieten. 
Het Ierse tintje werd verzorgd door 
Dansgroep Glendalough (dal van de 
twee meren) uit Eindhoven. Deze dan-
sers wisten op de muziek een afwisse-
lende dans te presenteren die voor 
menig passagier onuitvoerbaar zal 
zijn. 

Al met al is deze professionele voor-
stelling een lust geweest voor het oor, 
voor het oog en voor de lachspieren. 
Houd de website www.brassbandde-
vooruitgang.nl in de gaten want een 
bezoek aan één van hun uitvoeringen 
is zeker de moeite waard.

In de theaterzaal, omgedoopt tot 
Klooster Nuenen International Air-
port (KNIA) wordt meteen duidelijk 
dat het niet zomaar een vluchtje gaat 
worden. De stewardessen zorgen er 
voor dat de passagiers goed voorbe-
reid deze reis zullen meemaken. Van 
zakjes, voor mogelijke ongelukjes, tot 
shawl voor boven Antarctica, de da-
mes hebben aan alles gedacht. Piloot 
en dirigent Stefan Voncken en co-pi-
loot Paul Messerschmidt, brengen het 
vliegtuig onder andere naar de bizarre 
maanlandschappen van Ierland (Lord 
of the Dance), de wilde dieren in Afri-
ka (Sabar souds uitgevoerd door de 
slagwerkgroep), de prachtige bergen 
van Nieuw Zeeland (Hine e Hine) en 
het adembenemende poollandschap 
van Antarctica (Antarctica). Maar ook 
Brazilië (Rainforest) en de Verenigde 
Staten (New York New York) worden 
bezocht. In Argentinië wordt het 
nummer Adios Nonino gespeeld en 
het filmpje getoond van het huwelijk 
van Prins Willem-Alexander en Prin-
ses Máxima. Menig passagier pinkt 
een traantje weg op deze ontroerende 
en perfect uitgevoerde muziek. Tij-
dens heel de reis wordt de muziek om-
lijst met prachtige beelden en films. 

Bravo Airlines
Het grappige van alles is dat Bravo 
Airlines geen verzonnen naam is. Bra-
vo Airlines is een Spaanse luchtvaart-
maatschappij met thuisbasis in Ma-
drid. Bravo Airlines werd opgericht in 
2004 en de vloot van Bravo Airlines 

Uit d’n hoek…
Gek doen

Eigenlijk wilde ik nog even terug komen op het nieuws dat koningin Beatrix 
troonsafstand gaat doen. Dat die Koninklijke poppenkast het hele jaar duurt en 
carnaval maar een paar dagen. De Oranjes. Ook een merk dat onderhouden moet 
worden. De afgelopen drie koninginnen zijn om uiteenlopende redenen (kort) in 
Nuenen geweest. Al 120 jaar een koningin. Een vrouw als staatshoofd. Hoezo gla-
zen plafond? Met Maxima als Lady Di.
 Maar toen kwam SNS Reaal. Eén van die voormalige koningen, Sjoerd 
van Keulen, is inmiddels gevallen. Misschien moeten we alles maar weer contant 
gaan doen in plaats van digitaal. Als ze allemaal met grote koffers geld moeten 
gaan slepen is de lol er zo vanaf, van die miljardenbedragen.
 Het is opvallend hoe vaak het fout gaat na privatisering, bij marktwer-
king en vercommercialisering. Niet doen dus. Overigens hebben we denk ik de 
toekomstige minister-president gezien: Jeroen Dijsselbloem. Ik las dat hij op het 
Eckart college heeft gezeten. Misschien zie ik hem wel op de reünie.
 Nederland is een paradijs voor cybercriminelen, de vastgoedjongens en 
multinationals. Gelukkig is het bijna carnaval.

Edwin Coolen

Citaat van de Week

‘Serieuze sportbeoefening heeft niets te 
maken met fair play. Het gaat gepaard met 
haat, jaloezie, snoeverij, minachting voor 
alle regels en een sadistisch plezier in 

het aanschouwen van geweld. Met andere 
woorden, het is oorlog zonder schieten.’
George Orwell – 
schrijver (1903-1950)

Uit:
“170 citaten van de 20ste eeuw 
gelezen door Eelke Jager.

Politieberichten
Twee aanhoudingen na mishandeling portier
Nuenen - De politie heeft op 29 januari in zijn woning in Nuenen een 25-jarige 
man aangehouden op verdenking van een mishandeling van een portier in een 
café in Nuenen. Eerder werd voor de mishandeling al een man van 21 uit diezelf-
de plaats aangehouden in zijn woning.
Op 27 december zou een portier van een café aan het Park door meerdere perso-
nen zijn geschopt en geslagen. Als gevolg van de mishandeling verloor de man 
tijdelijk zijn bewustzijn. In het ziekenhuis bleek dat het slachtoffer naast diverse 
kneuzingen en een dik oog een zware hersenschudding had. Aan de hand van 
getuigenverklaringen kwam de politie de nu aangehouden verdachten op het 
spoor. Het tweetal is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Zware mishandeling van echtpaar uit Lieshout opgelost
Valkenswaard - De politie denkt met de aanhouding van een 23-jarige man uit 
Bergeijk een zware mishandeling van twee mensen uit Lieshout tijdens carnaval 
van het vorige jaar, opgelost te hebben.
Op 21 februari 2012 om 23.50 uur ontstond er om onduidelijk redenen een ruzie 
tussen een echtpaar uit Lieshout van 48 en 53 jaar en twee mannen aan de bar 
van een horecagelegenheid aan de Leenderweg. Volgens de aangifte werd de 
vrouw van het echtpaar lastig gevallen door de twee aan de bar. Toen haar man 
daar uiteindelijk iets van zei ging het mis. De man werd zo hard met een voor-
werp op zijn hoofd geslagen dat hij direct het bewustzijn verloor. Ook de vrouw 
werd zo hard geslagen dat ze enige tijd buiten bewustzijn was. Het slachtoffer 
hoorde de mannen zeggen dat iedereen moest doen of het een ongeluk was maar 
de slachtoffers accepteerden dat niet en deden uiteraard aangifte. De man moest, 
in verband met complicaties, enkele dagen in het ziekenhuis blijven.
Aanhoudingen
De politie is direct een onderzoek gestart. Al snel kwam de identiteit van een van 
de verdachten naar voren, een 23-jarige man uit Westerhoven, geen onbekende 
van de politie. Hij is in juni van het vorig jaar aangehouden voor deze zware mis-
handeling. Maandag 28 januari 2013 is de tweede verdachte aangehouden, ook 
geen onbekende van de politie. Hij is aan het bureau in verzekering gesteld. Het 
onderzoek naar deze zware mishandeling zit in de afrondende fase.

 
Rijm of rap er op los
 “Graag roep ik jong en oud op om een 
inspirerend gedicht of rap te schrijven 
of te rappen over 150 jaar Waterschap 
De Dommel. Dat mag gaan over het 

waterschap, rivier de Dommel, de 
Beerze of een van de andere beken, dat 
maakt niet uit, als het water maar de 
boventoon heeft. Water is immers 
voor iedereen. Het thema van de poë-
zieweek is dit jaar ‘muziek’. Wellicht 
dat de jubileummuziek van DesDe-
Kunst Rond de Dommel je kan inspi-
reren”, tipt watergraaf Peter Glas.

Inzending
Mail de rap of rijm naar 150jaar@
dommel.nl. Dit kan een geschreven 
versie zijn, maar ook een filmpje. In-
zenden kan tot uiterlijk 18 februari 
2013. Noteer je naam en telefoon-
nummer duidelijk bij de inzending. 
Uit alle inzendingen worden de drie 
meest aansprekende raps of rijmen 
uitgekozen en de winnaars ontvangen 
een uitnodiging en een jubileumme-
daille. 

Daarnaast krijgen zij een boottocht 
door het gebied van het waterschap 
aangeboden, waarbij ze ieder 3 vrien-
den mogen meenemen. 

De inzendingen krijgen allemaal een 
plek op de jubileumwebsite www.
dommel.nl/150jaar. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Van rijm tot rap over water

150 Jaar 
Waterschap De Dommel
Waterschap De Dommel bestaat dit jaar 150 jaar. En om dit te vieren sluit 
het waterschap aan bij vijftig bestaande evenementen. Een daarvan is de 
landelijke Gedichtendag, die op 31 januari voor de 14e keer plaatsvond. Het 
waterschap reikt per evenement steeds drie jubileummedailles uit aan 
betrokken personen of instanties.



HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7  T: 0493-320051
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Broodje frikandel
Diepvriesspecialist, 
8 stuks. 6,99

Hamburgers 
(bistrokwaliteit)
Diepvriesspecialist, 
12 stuks. 4,49

Broodje bapao 
o.a. rund, kip of pikant
Mayam, 
140 gr. 0,69

Frikandel
Diepvriesspecialist, 
40x85 gr. 10,99

Frites dik of dun
Diepvriesspecialist, 
2,5 kg. 3,49

 3,49 2,49

 7,49  6,99

Worstenbroodjes
Beckers, 30 stuks.
van 9,95  voor 6,99

 1,79 3,99

Broodje frikandel

van 9,95  voor 6,99van 9,95  voor 6,99van 9,95  voor 6,99

Pr

oeverij

Proeverij

9 februari

Bami of nasi goreng 
Welten, 
400 gram. 2,49

WorstenbroodjesWorstenbroodjesWorstenbroodjes

www.diepvriesspecialist.nlOok uw snack specialist

TEGEN INLEVERING VAN 10 SPAARPUNTEN

GRATIS 
1 LITER ERWTENSOEP 

SPAAR
KAART
AANBIEDING

Bami of nasi goreng 

EXTRA 
CARNAVALS-

KRAKERalleen geldig op 8 - 9 - 11 - 12 februari 2013

2 dozen

 11,99
max. 4 dozen p.p. OP=OP

3+1 GRATIS

Vleeskroket 20%
Diepvriesspecialist, 
16x70 gr. 4,99

 2,99

Maatjes haring
Neptunus, 
4 stuks. 3,25

 2,49

Kip- of varkensaté 
in satésaus
Pasar, 12x3 stokjes. 
11,95

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

DE LAATSTE MODE VOOR DE BRUIDEGOM

BRUIDEGOMWEKEN
Donderdag 23 januari t/m zaterdag 10 februari

EGOMM

TIJDENS DE BRUIDEGOM WEKEN KRIJGT U

€100KORTING OP EENTROUWKOSTUUM *

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

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

BEZORGING:
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V
Spanning en hilariteit 
bij de Lindespelers
Recensent: Linda Jacobs

Vrijdag 1 februari zit ik vol verwachting in een overvolle theaterzaal in Het 
Klooster in Nuenen. De Lindespelers spelen 8 vrouwen van Robert Thomas, 
geregisseerd door Dick Boonman. 
Nadat de voorstelling uitgesteld was 
door familieomstandigheden van een 
van de speelsters, was het nu eindelijk 
zover. Maar ook nu blijkt het niet mee 
te zitten. Een van de speelsters, Gerrie 
Geijsen, is ziek en wordt op het laatste 
moment vervangen door Ann Nijdam, 
die om deze reden met een script in de 
hand speelt. 
De voorstelling start en we wanen ons 
direct in een stijlvolle woonkamer met 
imposante trap. Door de versieringen, 
muziek en het indrukwekkende decor 
is het direct kerst. Een extra dimensie 
krijgt de sfeer door de prachtige jaren 
50 kleding en kapsels.
De 8 speelsters nemen me direct mee 
in het verhaal en maken me nieuws-
gierig naar de afloop. Nadat blijkt dat 
de heer des huizes is vermoord en al-
les is gedaan om de vrouwen in het 
huis te houden, volgt de ene na de an-
dere onthulling elkaar snel op. 
Ondanks hilarische scènes, die vooral 
goed tot z’n recht komen met Evelyn 
Nieuwenhuis als Omie en Astrid van 
den Akker als Augustine, blijft het 
spannend. Elke vrouw heeft een reden 
om de moord te plegen. Maar wie 
heeft het nu gedaan? Het onderzoek 
wordt vooral geleid door Suzanne, 
daadkrachtig gespeeld door Hanneke 
Wernsen, en haar zus Catherine die 
door Pauline Jansen neergezet wordt 

als een vrolijke, beetje naïeve tiener 
met kennis van detectives.
In de pauze hoor ik om me heen wed-
denschappen over wie de dader zal 
zijn. Ann Nijdam, die op het laatste 
moment de rol van Gaby op zich 
neemt, verdient een groot compli-

Oranje Fonds zoekt naar de mooiste sociale initiatieven

Publiek wijst Koninklijk beschermpaar 
de weg in eigen gemeente
Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseert het Oranje Fonds 
een bijzondere zoektocht naar de Oranje Fonds Kroonappels. De Kroonappels 
zijn de mooiste sociale initiatieven van ons land en een speciale editie van de Ap-
peltjes van Oranje. Het is voor het eerst dat het publiek mee kan stemmen over 
de winnaar. Hiermee wijzen zij het beschermpaar van het Oranje Fonds de weg 
naar de meest bijzondere sociale initiatieven in hun eigen gemeente. 

€ 50.000,-
Initiatieven kunnen zich aanmelden 
in drie categorieën: Jeugd, Buurt en 
Helpende Hand. De drie uiteindelijk 
winnende organisaties krijgen het 
predicaat Oranje Fonds Kroonappel. 
Zij winnen elk € 50.000,= en een bron-
zen beeldje, dat ze op Paleis Noordein-
de ontvangen uit handen van de nieu-
we Koning en Koningin. Aanmelden 
kan tot 8 maart via www.kroonappels.
nl. 

Jeugd, buurt of helpende hand
In de categorie Jeugd kunnen organi-
saties bestaande initiatieven voordra-
gen die de kansen van jongeren ver-
sterken. Bij Buurt gaat het om 
bestaande initiatieven of organisaties 
die de samenhang tussen groepen 
mensen in een buurt of wijk verbete-
ren. De laatste categorie betreft be-
staande initiatieven waarbij mensen 
als vrijwilliger anderen de Helpende 
Hand reiken. Organisaties kunnen tot 
uiterlijk 8 maart hun bestaande initia-
tieven aanmelden en zo kans maken 
op de titel Oranje Fonds Kroonappel.

Het Oranje Fonds reikt ieder jaar de 

Appeltjes van Oranje uit en bekroont 
daarmee succesvolle sociale initiatie-
ven. Ter gelegenheid van de inhuldi-
ging van zijn beschermpaar organi-
seert het Fonds een speciale editie. In 
het gehele Koninkrijk kunnen maat-
schappelijke organisaties bestaande 
initiatieven voordragen in één van de 
drie categorieën. Tijdens het stem-
weekend van 15, 16 en 17 maart kan 
iedereen zijn of haar stem uitbrengen 
in de eigen gemeente. In iedere cate-
gorie wint één initiatief per gemeente. 
In de regionale voorronde komt ver-
volgens wederom één winnaar per ca-
tegorie uit de bus. Op de landelijke 
slotdag op 18 april wordt ten slotte 
duidelijk wie de drie Oranje Fonds 
Kroonappels zijn. 
Het Oranje Fonds steunt sociale initi-
atieven door geld, kennis en contac-
ten. Per jaar besteedt het Fonds onge-
veer € 30 miljoen aan zo’n 8.000 grote 
en kleine maatschappelijke organisa-
ties. De financiering hiervan komt van 
de Nationale Postcode Loterij, de Lot-
to en van Vrienden en het bedrijfsle-
ven. De Prins van Oranje en Prinses 
Máxima zijn beschermpaar van het 
Fonds.

C1000 Ton Grimberg geeft gratis 
verblijf bij Center Parcs weg
Deze speciale actie was de aftrap van de spaaractie waarmee klanten vanaf 
woensdag 6 februari bij C1000 Ton Grimberg kunnen sparen voor korting bij 
Center Parcs.
Mevrouw de Leeuw mag zich de gelukkige winnaar noemen en heeft afgelopen 
zaterdag een gratis verblijf bij Center Parcs overhandigd gekregen van Roland 
Grimberg. De spaaractie loopt nog tot en met dinsdag 
12 maart 2013. Voor meer informatie kunt u terecht bij
C1000 Ton Grimberg in Nuenen.

Mevrouw de Leeuw wint een gratis verblijf in Center Parcs bij C1000

Hutten en WSD gaan 
partnership aan
Op dinsdag 29 januari jl. hebben culinair dienstverlener Hutten en mens-
ontwikkelbedrijf WSD bij Hutten in Veghel een contract getekend waarin 
zij aangeven intensief te gaan samenwerken. Bij WSD zijn opleidingsplek-
ken gecreëerd in de catering, onder andere in het bedrijfsrestaurant van 
WSD. Daar worden WSD-medewerkers door een leermeester van Hutten 
ingewerkt volgens de Hutten-methode. Als ze zover zijn, worden ze gedeta-
cheerd en gaan ze aan de slag op één van de Hutten locaties.

V.l.n.r. Pauline Jansen, Marlène van Kuyk, Anique Crooijmans, Astrid van de Ak-
ker, Evelyn Nieuwenhuis en Hanneke Wernsen in 8 Vrouwen van Robert Thomas.

ment. Je merkt niet eens meer dat ze 
een script vast heeft. De spanning tus-
sen Gaby en Pierette, met verve ge-
speeld door Marlène van Kuyk, is te 
snijden. En beiden lijken hoofdver-
dachten. De twee dienstmeiden, vaste 
rots in de branding Chanel, Karien 
Slegers, en nieuwkomer Louise, Ani-
que Crooijmans, gooien regelmatig 
olie op het vuur door spannende blik-
ken en rake opmerkingen. 
De grote verrassing is de uiteindelijke 
oplossing van de moord, die in scène 
blijkt gezet te zijn door Catherine en 
de heer des huizes zelf, Rob de Bie, die 
ineens ten tonele verschijnt en zo op 
een onverwachte wijze de hilarische, 
spannende avond afsluit.

Doelstelling
De doelstelling voor 2013 is dat, na 
een inwerkperiode, tien WSD-mede-
werkers gedetacheerd zijn op Hutten 
locaties. Daarna zal dit aantal uitge-
breid worden. Momenteel zijn er drie 
medewerkers ‘buiten’ aan het werk: 
twee bij het provinciehuis en één bij 
Vanderlande Industries. Dat aantal 
wordt dit jaar uitgebreid.

Gegroeid
Mark van de Velden was de eerste die 
volgens het leerwerktraject is inge-
werkt. Hij werkt inmiddels al weer 
zo’n 1,5 jaar via Hutten Business Cate-
ring bij Vanderlande Industries in 

Veghel en heeft het uitstekend naar 
zijn zin. Mark: “Ik fiets iedere dag met 
plezier van Schijndel naar Veghel en 
doe dat nu alweer 1,5 jaar. Sinds ik bij 
Vanderlande werk is mijn interesse in 
horeca erg gegroeid. Ik wil tegenwoor-
dig precies weten hoe iets gemaakt 
wordt. Ik werk zowel in de keuken als 
in de bediening, zeg maar allround in-
zetbaar. Niet alleen mijn interesse is 
gegroeid,  ik weet ook dat ík gegroeid 
ben. Dat hoor ik vaak van mijn lei-
dinggevende.”

Belangen van Hutten Business 
Catering en WSD vallen samen
WSD is goed in het begeleiden en ont-

wikkelen van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt naar zo regulier 
mogelijk werk. Bij Hutten draait alles 
om een topkwaliteit dienstverlening. 
Daarnaast is duurzaamheid een be-
langrijk issue.  Dat vertaalt zich onder 
andere in het leveren van hoogwaar-
dige goede voeding, maar zeker ook in 
betrokkenheid bij de arbeidsparticipa-
tie van ‘kwetsbare mensen’. En het is 
daar dat Hutten en WSD elkaar ont-
moeten en belangen voor 100% sa-
menvallen.

Niet alleen sociaal
Behalve de sociale insteek is er ook het 
gegeven van de demografische ont-
wikkelingen. Gezien de vergrijzing zal 
het straks noodzakelijk zijn om alle ar-
beidskrachten te mobiliseren. Dat 
geldt ook voor arbeidskrachten die 
een beperking hebben maar wellicht 
met kleine aanpassingen volwaardig 
en kwalitatief werk kunnen leveren. 
“Kijk maar naar Mark,” vult Bob Hut-
ten aan. “Hij doet echt niet onder voor 
zijn collega’s. Sterker nog, hij is super 
gemotiveerd en wil alleen maar meer 
en beter. En dat straalt ook weer uit 
naar andere collega’s. Wij kijken naar 
waar iemand goed in is, wat zijn of 
haar talenten zijn.” 

Eén politiekorps
Zoals reeds bij velen bekend, vormen vanaf 1 januari 2013 de huidige 25 
regionale politiekorpsen, het Korps landelijke politiediensten en de voor-
ziening tot samenwerking Politie Nederland één politiekorps, waar onge-
veer 63.000 politiemensen werken.

Eén korpschef heeft de leiding over de-
ze organisatie die bestaat uit tien regi-
onale eenheden, de Landelijke Een-
heid voor regio-overschrijdend en 
specialistisch politiewerk en het Poli-
tiedienstencentrum voor ondersteu-
nende taken. Donderdagochtend 3 ja-
nuari vond in de Ridderzaal in Den 
Haag de officiële beëdiging van Gerard 
Bouman tot korpschef van de nationa-
le politie plaats. 

Politiewet
Met ingang van 1 januari 2013 trad de 
nieuwe Politiewet in werking. Deze 
wet regelt de invoering van één natio-
naal politiekorps. Daarmee wil de re-
gering de politie professionaliseren en 
meer mogelijkheden geven om Neder-
land veiliger te maken. Met één korps 
werkt de politie efficiënter en effectie-
ver en krijgt zij meer tijd voor uitvoe-
rende taken. De nieuwe Politiewet ver-
eenvoudigt het beheer van de politie. 
Het gezag, de taken en de bevoegdhe-
den van de politie wijzigen niet. 

Stukje geschiedenis
De Nederlandse politiegeschiedenis 
begint in 1581, bij de vorming van de 
Republiek der Zeven Verenigde Ne-
derlanden. Er ontstaat een eenvoudige 
politieorganisatie zonder duidelijke ta-
ken en bevoegdheden. Napoleon lijft 
in 1810 ons land in bij het Franse kei-
zerrijk en maakt een begin met het op-
richten van een politiemacht. Steden 
kunnen geld vrijmaken voor een 
schout; voor gemeenten is dat een 
veldwachter.

In 1813 is Nederland weer onafhanke-
lijk en een jaar later richt koning Wil-
lem I het Corps de Marechaussée op. 
Dat korps telt twaalfhonderd mede-
werkers en vormt een onderdeel van de 
krijgsmacht. Het verricht militaire ta-
ken voor de krijgsmacht en niet-militai-
re voor de rijkspolitie. In 1858 ontstaat 
als aanvulling op de marechaussee het 
Korps Rijksveldwacht met veertien-
honderd medewerkers. Dit korps richt 
zich op de openbare orde op het platte-
land. Naast de twee korpsen bestaan 
nog een gemeentepolitie (elfduizend 
medewerkers), politietroepen (zestien-
honderd medewerkers) en de gemeen-
teveldwacht.

In de Tweede Wereldoorlog komt er 
een ‘Reichskommissar für die Nieder-
lände’.De volledige politiemacht telt 
dan ongeveer twintigduizend perso-
nen. Na de oorlog wordt deze dienst 

ontbonden. Om de openbare orde te 
herstellen en te controleren, besluit de 
overheid in november 1945 om een 
nieuwe politieorganisatie op te richten. 
Daarin wordt onderscheid gemaakt 
tussen de gemeentepolitie (voor aange-
wezen gemeenten) en het Korps Rijks-
politie voor de rest van het land.
Deze splitsing verdwijnt in 1994: na een 
grote reorganisatie gaan de rijks-en ge-
meentepolitie op in 25 regionale poli-
tiekorpsen en het Korps landelijke poli-
tiediensten (KLPD). Elk korps werkt 
autonoom. Deze situatie duurt tot 1 ja-
nuari jl. Vanaf die dag vormt de politie 
één organisatie, onderverdeeld in tien 
regionale eenheden, de Landelijke Een-
heid en het Politiedienstencentrum. 
Voortaan stuurt één korpschef de poli-
tie aan. Wilt u meer lezen over de ge-
schiedenis van de politie? Kijk dan op 
de website www.politiemuseum.nl.

Waarom één politieorganisatie? 
De inrichting van één nationale politie 
draagt bij aan het veiliger maken van 
Nederland en biedt meer ruimte aan de 
professionaliteit van de politie en haar 
medewerkers. Eén korps leidt tot bete-
re politieprestaties, meer vertrouwen 
van de burgers en een politieorganisatie 
die als eenheid functioneert. Dat ver-
eist een andere inrichting van de poli-
tie, maar ook veranderingen in cultuur, 
gedrag en leiderschap.
Eén korps biedt politiemensen meer 
professionele ruimte. Binnen hun ver-
antwoordelijkheden kunnen zij vaker 
naar eigen inzicht handelen als een si-
tuatie dat vereist. De administratieve 
lastendruk neemt bij de politie de ko-
mende jaren aanzienlijk af en leidingge-
venden gaan zich weer meer bezighou-
den met het aansturen en ondersteunen 
van het dagelijkse politiewerk. (Bron: 
www.politie.nl)

(Bron: www.politie.nl)
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Kerkberichten 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"

Dinsdag 19 februari 
19,30 uur

LETS ontmoetingsavond Weverkeshof
www.letsnuenen.nl

Donderdag 14 februari 
14.00-16.00 uur
Creatieve middag

Jo van Dijkhof

Vrijdag 8 februari
11.00-11.30 uur

communieviering met Ria Vossen
Jo van Dijkhof

Elke maandag 
19.30 uur

Kienen in Gerwen
D’n Heuvel, Gerwen

Donderdag 7 februari 
14.00-16.00 uur

kienen in Jo van Dijkhof
Jo van Dijkhof

16-17-22-23-24 februari
 Voorstelling Sabriël door Interact Dans 

Theater
Het Klooster

www.hetklooster.org

Dinsdag 12 februari 
14.00-16.00 uur

Vilten
Jo van Dijkhof

Vrijdag 15 februari 
13.30-16.30 uur

Denksport
Jo van Dijkhof

Donderdag 7 februari 
20.00 uur

Lezing Costa Rica en Nicaragua (VV De 
Bastaarden) Café Rene, Parkstraat 

www.debastaarden.nl

Vrijdag 17 februari 
10.30-16.00 uu

Kerstrooszondag Walburg
De Walburg

www.dewalburg.nl

Elke zondag in februari
09.00 uur 

Wandelen met WSV
Sportpark Wettenseind EMK

www.wsvnuenen.dse.nl

Donderdag 14 februari 
 Valentijnsberichten in de Rond de Linde

 www.ronddelinde.nl

Donderdag 7 februari 
20.11 uur

Prima DOA-Bal
Café Schafrath

www.dwersklippels.nl

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Kijk voor het 
carnavalsprogramma 

elders in dit blad

Donderdag 7 februari 
09.30 uur

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

 www.bibliotheekdommeldal.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 9 februari 19.00 uur: Carna-
valsviering, Kinderkoor en Blaospoe-
pers, voorgang er pastor J. Vossenaar. 
Zondag 10 februari 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar. 
Zondag 10 februari 11.00 uur: Woord 
en Communiedienst, volkszang, voor-
ganger Dhr. P. de Witte.
Woensdag 13 februari 19.00 uur: As-
woensdag, gebedsviering.

Misintenties
Zaterdag 9 februari 19.00 uur: Jo Ren-
ders-Verbruggen en Gerard Renders; 
Gerrit van Bree; Han van Gils; Paul 
Dorrestein; Sjef van de Linden; Wil en 
Wim Messerschmidt; Tinus van Gils; 
Jo Verhees-de Kuster; Betsie van Kes-
sel-van den Broek.
Zondag 10 februari 09.30 uur:  Lajos 
van der Bij; Piet Roijakkers.
Zondag 10 februari 11.00 uur: Louis 
van der Linden; Liny van der Leegte-
Gerritse; Ans Moors-Westerveld; Sjef 
van Nunen; Pastoor Carel Swinkels 
(vanwege verjaardag); Wim van Rooij.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Nomi 
Boeren, Molvense Erven 40, en Jony 
Smeets, Nicolaas Stonestraat 22 in 
Eindhoven. 
Wij wensen de families van harte pro-
ficiat en veel geluk.
In onze parochie zijn overleden Jan de 
Greef, Pieter Dekkerstraat 54 en me-
vrouw Broeren, Margot Begemans-
traat 221. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 februari 10.30 uur: Eucha-

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Dienst van zondag 10 februari, 10.00 
uur. Gastpredikant ds. Chr. Mondt. Er 
is kindernevendienst. Er zal een 
ZWO-collecte worden gehouden voor 
een project in Zambia.
Op vrijdag 8 februari is er weer 57+/
Geloof en cultuur om 10.00 uur.
In het Open Huis bent u elke donder-
dagmorgen welkom van 10.00–12.00 
uur. U kunt gewoon binnenlopen.
Kijk voor meer info op de website 
www.pgn-nuenen.nl.

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.
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       Volg ons ook op:

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant opgericht
Op 31 januari is de gemeenschappelijke regeling voor de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant (ODZOB) in werking getreden en het bestuur bekend 
gemaakt. 
Benoemd tot voorzitter van het alge-
meen bestuur en het dagelijks bestuur 
van de ODZOB is de heer J.B. Helms 
(wethouder gemeente Eindhoven). 
Daarmee is de oprichting van deze 
nieuwe organisatie een feit. De regio 
voldoet nu aan de landelijke verplich-
ting om taken op het gebied van ver-
gunningverlening, toezicht en hand-
having (VTH) die voortvloeien uit de 
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) te bundelen. Op 1 april 
2013 moet de ODZOB operationeel 
zijn. De ODZOB is een uitvoerings-
dienst voor de gemeenten Asten, Ber-
geijk, Best, Bladel, Cranendonck, 
Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oir-
schot, Reusel-de-Mierden, Someren, 
Son en Breugel, Valkenswaard, Veld-
hoven, Waalre en de provincie Noord-
Brabant.

Dagelijks Bestuur
Vandaag zijn de volgende leden van 
het Dagelijks Bestuur van de Omge-
vingsdienst Zuidoost-Brabant geko-
zen: J.B. Helms, voorzitter (wethouder 
gemeente Eindhoven), J. van den Hout 
(gedeputeerde Provincie Noord-Bra-
bant), F.L.J. van der Meijden (wethou-
der gemeente Bergeijk), W.J.F. van der 
Rijt – van der Kruis (wethouder ge-
meente Heeze-Leende), J.H. Vereijken 
(wethouder gemeente Laarbeek) en 
W.H.P.M. Vissers (wethouder ge-
meente Geldrop-Mierlo). 
De heer H.C. Noppen is benoemd tot 
directeur van de ODZOB en secretaris 
van het Algemeen en Dagelijks Be-
stuur. 

Bestuur met ambitie
De directie  van de ODZOB, bestaan-
de uit  directeur Hendrik Noppen en 
adjunct-directeur Marloes Tolsma, 
heeft ambitie. Zij wil dat de omge-

komende maanden
De 21 gemeenten en de provincie 
Noord-Brabant hebben als ‘eigenaar’ 
van de organisatie de bestuurlijke af-
spraken die zij hebben gemaakt vastge-
legd in de Gemeenschappelijke Rege-
ling. Dit was een eerste stap naar de 
oprichting van de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant. De tweede stap 
vormt het inrichten van de organisatie. 
Adjunct-directeur Marloes Tolsma geeft 
aan waar de komende maanden alle in-
zet op is gericht: “Het gaat er nu om, om 
in een zorgvuldig proces de organisatie 
op te gaan bouwen met de medewerkers 
van gemeenten, provincie en milieu-
dienst waar we het van moeten hebben: 
de mensen die het hart van de nieuwe 
organisatie gaan vormen. Hun kwaliteit 
en professionaliteit is straks bepalend 
voor het succes van de omgevings-
dienst.”

Dhr. Noppen en dhr. Helms tijdens de oprichting van de Omgevingsdienst Zuid-
oost Brabant.

vingsdienst in elk geval de verplichte 
VTH-taken op efficiënte en klant-
vriendelijke wijze gaat uitvoeren, en in 
een goede prijs-kwaliteitverhouding. 
Directielid Noppen denkt de 21 ge-
meenten en de provincie Noord-Bra-
bant, -ter wille van hun bedrijven en 
burgers- ook waar het gaat om zoge-
naamde verzoektaken snel en opti-
maal te kunnen bedienen. “Een omge-
vingsdienst wordt opgericht ter 
verbetering van de activiteiten van de 
overheid ten aanzien van de fysieke 
leefomgeving. 

We werken straks nauwer samen om 
eenduidiger en effectiever te kunnen 
optreden tegen slecht naleefgedrag.” 

ristieviering, carnavalsmis, parochie-
koor en de Wettertetters, voorganger: 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Harrie en Lena Renders; Jeanne 
Schenkels-Polman; Piet Coolen; Jan 
Teunisse en familie Jan Schenkels; Le-
vende en overleden leden van de Car-
navalsvereniging.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 10 februari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, carnavalsmis m.m.v. De 
Dorpsmuzikanten, voorganger: pastor 
F. Groot.

Misintenties
Harrie de Groot; Toon Jansen (vanwe-
ge verjaardag); Thea Maas-Köhnen; 
Jan Rooijackers; Jan van den Berk 
(vanwege verjaardag); Miet en Piet 
van Hoek.

Mededeling
De viering van Aswoensdag op 13 
februari a.s. is alleen in de kerk te 
Nuenen. 

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Donderdag 7 februari: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis. 
Vrijdag 8 februari: 07.15 uur Heilige 
Mis. 
Zaterdag 9 februari: 08.30 uur Heilige 
Mis.
Zondag 10 februari: zondag Quinqua-
gesima,10.30 uur Hoogmis. Maandag 
11 februari: Heilige Mis wordt nader 
aangekondigd. 
Dinsdag 12 februari: 18.30 uur Heilige 
Mis. 
Woensdag 13 februari: Aswoensdag, 
18.30 uur wijding van de as en toedie-
ning van het Askruisje, aansluitend de 
Heilige Mis.
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Zwemmen

Blauwgeel  -  
Nuenen    1-5
op basis van een zeer goede tweede 
helft boekte Nuenen in Veghel de 
grootste overwinning van het sei-
zoen.
Blauw Geel'38 had na rust niets meer 
in te brengen tegen de groenwitten: 
1-5. Het was een zespuntenwedstrijd, 
op het Prins Willem Alexander Sport-
park in Veghel. De verliezer van dit 
weekend zou in de degradatiezone  te-
rechtkomen, een positie waar Nuenen 
met dit elftal absoluut niet thuis hoort.
Precies op het goede moment viel ech-
ter alles op zijn plaats bij Nuenen. Pa-
trick Phillippart eiste een hoofdrol op 
door te schitteren op de linkervleugel. 
Met twee doelpunten en een assist 
schemerde dat ook door in de uitslag.
Ook Mart van de Gevel trof tweemaal 
doel. Rick Wijnen maakte de Nuenen-
se doelpuntenproduktie compleet.
Nuenen: Voogt; Van malten, Verkuyl, 
Jacobs, Bots; Werts, C. Jansen, Van de 
Gevel; Wijnen, Kiebert (71. De Ron-
de), Phillippart.

EmK - LSV    4-1
EmK kreeg in de 15e minuut de eerste kans middels een schot van Joost van 
Helvert na een corner, maar de bal werd van de lijn gekopt. De doelman 
bracht daarna tot tweemaal toe redding op schoten van EmK spelers uit de 
2e lijn. 
In de 28e minuut was het de uitblin-
kende LSV doelman die een schot van 
EMK speler Sjef Sanders keerde. Voor 
de rust waren er nog kansen voor de 
EMK spelers van Bergen, Bijsterveld 
en Messerschmidt, maar de LSV doel-
man stond EMK in de weg.
In de 59e minuut was Bijsterveld doel-
treffend na een voorzet van Ruud Boe-
rema, 1-0. De voorsprong van EMK 
was echter van korte duur. Na slecht 
wegwerken in de EMK verdediging 
wist LSV de gelijkmaker te scoren in 
de 62e minuut, 1-1. EMK speler Ruud 

Boerema (vandaag speler van de wed-
strijd aan EMK zijde), bracht zijn team 
in de 62e minuut opnieuw op voor-
sprong middels een schitterende vrije 
trap over de LSV muur, 2-1. In de 72e 
minuut wist Boerema vanaf de achter-
lijn de bal in het doel te plaatsen en 
EMK op een 3-1 voorsprong te bren-
gen. In de 80e minuut was het weder-
om Ruud Boerema die vanaf rechts 
opkomend met een vlammend schot 
de eindstand op 4-1 bepaalde. Door 
deze overwinning steeg EMK weer 
een plaatsje en bezet nu de 3e plaats.

Indoor Triathlon de Drietip 
gezellig en succesvol verlopen
52 atleten hebben afgelopen zaterdag 2 februari deelgenomen aan de derde 
Nuenense Indoor Triathlon de Drietip. In sportcentrum De Drietip streden 
de sportievelingen, negenendertig mannen en dertien vrouwen, om de eer.  
Winnaar bij de heren was de uit Eindhoven afkomstige Carol Snoeren en bij 
de dames marleen Stroomer uit Zwaag.
Deze  Indoor Triathlon is een echt 
breedtesport evenement, geschikt 
voor zowel  geoefende sporters als 
voor  recreanten. De wedstrijd bestaat 
uit drie rondes van vijftien minuten 
inspanning  met tussendoor een pauze 
van vijfentwintig minuten. Er word 

rKgSV wint verdiend van 
concurrent LEW  5-2  
rKgSV trok in een sportieve wedstrijd verdiend aan het langste einde tegen 
LEW, dat mede aan de kop van de lijst stond. Beide teams hadden veel res-
pect voor elkaar en de wedstrijd stond onder leiding van een prima leidende 
jonge scheidsrechter uit oosterhout.
Gerwen begon met een tegenvaller. 
Mike van de Berk raakte geblesseerd 
tijdens de warming up, maar werd pri-
ma vervangen door Rick van Dael. 
Gerwen had de eerste helft de stevige 
wind mee, en dat liet zich vertalen met 
een flink veldoverwicht. 
LEW is de eerste helft niet een keer 
gevaarlijk voor de goal van Bram van 
de Sande geweest. Na 10 minuten 
deed zich de eerste goede kans voor. 
Uit een vrije trap van rechts had Tom 
van Beek een goede kopkans, maar 
kopte net naast. Na ongeveer 20 mi-
nuten was het wel raak. Tommy van 

de Elst moest er wel twee keer over 
doen. Hij kwam vrij voor de keeper, 
maar vergat te scoren. LEW kreeg de 
bal niet weg en door dat geklungel 
kwam de bal alsnog voor zijn voeten 
en hij wist de 1-0 te maken. 
Daarna kreeg RKGSV meerdere goede 
kansen om voor de rust het verschil te 
maken. Tegen het einde van de eerste 
helft maakte RKGSV nog de twee en 
drie nul. Rainer van Bergen nam vanaf 
nagenoeg de middellijn een vrije trap. 
Gesteund door de wind zeilde de bal 
in het doelgebied. Omdat niemand de 
bal raakte schoot de bal door in de 
goal. Tommy van de Elst maakte daar-
na nog zijn tweede goal door de bal di-
agonaal laag in de hoek te schieten.

In de tweede helft startte LEW sterk. 
Kort na rust werd het toch 3-1. Uit een 
corner draaide de bal door de wind 
strak richting goal. Na een tik tegen de 
bal verdween die achter Bram van de 
Sande.

Lew rook meer, maar na 25 minuten 
werd de afstand weer drie goals. Tom-
my van de Elst brak op rechts goed 
door en wist de bal precies op het 
hoofd van de duikende Nick van Loon 
te laten landen. Nick kopte knap in.

De volgende was weer van Tommy 
van de Elst. Hij was ook vanmiddag 
niet te houden. Nu brak hij van links 
door en zijn schuiver met links be-
landde in de hoek. De buit was bin-
nen. Tommy kreeg een publiekswissel. 
LEW kon toch nog de 5-2 binnen 
schieten. Het was een soortgelijke als 
de 3-1. Vanuit de corner draaide de bal 
richting goal. Nu kon de bal vrij wor-
den ingetikt. Het mocht de pret niet 
drukken. De punten zijn dik verdiend 
in Gerwen gebleven. 

NKV overtuigt 
voor eigen publiek 
Na de nipte nederlaag vorige week tegen EKCa uit arnhem, waar met 
12-13 werd verloren, was het aan NKV om tegen Keizer Karel uit Nijmegen 
weer de volle winst te pakken. Nog niet eerder werd van deze club verloren, 
dus NKV was het aan haar stand verplicht om de punten in Nuenen te hou-
den en zo aan te tonen dat het wel degelijk mee strijdt om de bovenste 
plaatsen. 
Met de debuterende A-junior Fabrice 
Fontein in de basisopstelling startte 
NKV voortvarend en liep via goals van 
onder andere Dennis van Kemenade 
en Gertjan Riet uit naar een 4-1 voor-
sprong. NKV wist door de solide ver-
dediging het aanvalsspel van Keizer 
Karel ongevaarlijk te maken, waar-
door een getekende ruststand van 11-
5 werd bereikt. Na rust werden de Nu-
enense aanvallen wat slordiger en 
werd de verdedigende druk wat losge-
laten. Hierdoor konden beide ploegen 
zich in de tweede helft aan elkaar op-
trekken en slaagde de Nuenense for-
matie er niet in om de marge verder te 
vergroten. 

Wel kon Dennis van Kemenade, mede 
door het uitstekende rebounden van 
Fabrice Fontein zijn achtste doelpunt 
aantekenen. In de slotfase maakte ook 
Mike Bekkers zijn debuut in het vaan-
delteam van NKV. Beide A-junioren 
hebben zich op een positieve manier 
kunnen laten zien. Uiteindelijk eindig-
de de wedstrijd in een degelijke 20-13 
overwinning voor NKV.
Volgende week is er in verband met 
carnaval geen competitie. Een week 
later staat de thuiswedstrijd tegen het 
laatst geplaatste OJC uit Berkel-En-
schot op het programma. Ook hier zal 
NKV het aan haar stand verplicht zijn 
om een ruime overwinning te boeken.

geen voetbal
programma  voor 
komend weekend
Er volgt deze week geen programma 

aangezien er in het weekeinde van 09-02 
geen wedstrijden worden gespeeld. 

tbegonnen met zwemmen, daarna  
fietsen op een hometrainer en tot slot 
ga je hardlopen op de loopband. De af-
gelegde afstand wordt via een punten-
systeem vertaald naar de uiteindelijke 
score.

Het Nuenense sportevenement is ook 
dit jaar weer de enige indoor triathlon 
in Nederland.

De Nederlandse Triathlonbond heeft 
deze wedstrijd inmiddels officieel er-
kend en toegevoegd aan de nationale 
triathlon kalender.

De organisatie van het evenement was 
in handen van de stichting Triathlon 
Nuenen, die ook jaarlijks de Zwem-
loop de Drietip Nuenen (dit jaar op 6 
april)  en de Dolphin Triathlon Nue-
nen (dit jaar op 30 juni ) organiseert. 
Meer informatie en uitslagen op www.
triathlonnuenen.nl/indoor

robin goossens net naast podium op 
Nederlandse Kampioenschappen
Met 2 persoonlijke records en 2 top 10 klasseringen kunnen Robin Goossens 
(2000) en Merel Phaff (2001) tevreden terug kijken op het NJK kortebaan van af-
gelopen weekend. Beide dames wisten op 1 afstand hun PR aan te scherpen, Ro-
bin op de 200m schoolslag en Merel Phaff op de 200m rugslag. Gezien de korte 
periode sinds ze hun limieten hadden gezwommen (3 weken) een prestatie van 
formaat. De hoogste klassering was er voor Robin met een 6e plaats op de 200m 
schoolslag, slechts 0,5 seconde van het brons.

Supportersclub 
huldigt jubilarissen
 
De supportersclub De Lieshoutse Wielrenners huldigde tijdens haar  jaarverga-
dering elf zilveren jubilarissen.  Laura Steegs-de Louw, Marietje Sijmens-Franke, 
André Scheepers, Bert van de  Kerkhof, Theo van Kessel, Ria van kessel-Ende-
voets, Jan Endevoets, Hennie Endevoets, Bas van den Berg, Saskia van Hooff en 
Rik van de Westerlo werden in de bloemen gezet en ontvingen het herinnerings-
bord.
Martien van de Vossenberg nam na 17 jaar afscheid van het bestuur. De wethou-
ders Frans van Zeeland, Theodoor Biemans en Hans Vereijken kwamen  hier-
voor speciaal naar zaal De Koekoek. Frans van Zeeland nam het woord en reikte  
de erepenning en de erbij behorende oorkonde van de gemeente Laarbeek uit.

Willy Scheepers nieuwe 
trainer rKSV Nuenen
Na het voeren van vele gesprekken met kandidaat trainers maakt het bestuur 
van rKSV Nuenen bekend dat Willy Scheepers de nieuwe hoofdtrainer van 
het vaandelteam van de rKSV Nuenen zal zijn   voor het seizoen 2013 – 
2014. In deze functie volgt hij Pierre van den Eeden op die het volgend sei-
zoen trainer van rPC zal zijn. 
Willy Scheepers speelde in de seizoe-
nen 1979-1981, 17 wedstrijden voor 
PSV. Daarna zwierf hij door Europa 
via  AA Gent, Aarhus GK en Vejle BK 
en verschillende andere clubs. Vanaf 

Robin (links) en Merel (rechts) bij het NJK in Amsterdam.

1988 tot 1993 speelde hij voor diverse 
Zwitserse clubs waarna hij in 1992 
trainer werd. Vanaf 2010 traint hij het 
Indonesische Bali De Vata FC. Schee-
pers is 52 jaar.

Aftredend bestuurslid Martien van de Vossenberg en Frans van Zeeland.

gevonden 
trouwring
In de C1000, Smidse 1 is een trouw-
ring met inscriptie gevonden.
Het is vermoedelijk een damesring. 
De trouwdatum is 10-6-´63.
De eigenaresse kan de ring in de win-
kel ophalen.

Inloopochtend  
Kiekeboe
Op dinsdag 12 februari a.s. is er geen 
Kiekeboe wegens carnavalsvakantie. 
Op dinsdag 19 februari  vanaf 9.30 uur 
zijn alle ouders met hun kinderen 
weer van harte welkom! Zijn jouw 
(klein)kinderen tussen de 0 en 4 jaar 
kom dan ook eens binnenlopen. Je 
ontmoet er andere ouders/verzorgers 
met kleine kinderen, koffie/thee staat 
klaar, en de kinderen kunnen er lekker 
spelen. Deze ochtend wordt verzorgt 
door gastvrouwen die zelf ook kleine 
kinderen hebben en is een initiatief 
van Punt Extra (Zuidzorg). 
Inloopochtend Kiekeboe wordt iedere 
dinsdagochtend gehouden van 9.30 - 
11.00 uur in ruimte ‘de Otters’  van 
Kids Society Erica, gebouw Dassen-
burcht aan de Jacob Catsstraat 1-3 te 
Nuenen.  Kiekeboe is gesloten tijdens 
de schoolvakanties. www.kiekeboe-
nuenen.nl

Telefoon verloren?
Teun van der Horst heeft een tele-
foon gevonden en zou deze graag 
teruggeven aan de eigenaar.

Afgelopen vrijdag 1 februari, tussen 
15.30 en 16.00 uur heeft hij een witte 
Blackberry Curve gevonden op de 
Alfons Blommelaan. Is dit uw tele-
foon? Bellen kan naar 06-50405651 of 
u mailt naar: teunvdhorst@hotmail.
com.

Willy Scheepers.



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

KOOPJESHOEK
Met kortingen vanaf 60%

1 stuk

 40% 
KORTING

2 stuks

 50% 
KORTING

3 stuks

 60% 
KORTING

SALE
lenssenmannenmode
Dorpsstraat 95 Mierlo 
(0492) 66 11 00
www.lenssenmannenmode.nl 

LAATSTE STUKS
WINTERCOLLECTIE

Olijf
r e s t a u r a n t

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

Restaurant Olijf is gesloten van zaterdag 9 februari 
tot en met woensdag 13 februari 2013.

Wij wensen u een plezierige carnaval.

Donderdag 14 februari zijn wij vanaf 
17.00 uur weer geopend.

Wij serveren een speciaal valentijnsmenu, 
dus verras uw geliefde hiermee

of geniet van onze andere gerechten 
uit de dinerkaart.

Keuken geopend vanaf 12.00 uur Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl Wij vragen voor enkele uurtjes per week

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

LEukE BijvERDiENstE

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

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!

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

TM

Zin om er even tussenuit te gaan?
Tot en met dinsdag 12 maart ontvangt u bij elke 10 
euro aan boodschappen een gratis zegel. Daarmee 
spaart u voor hoge korting op een midweek of week-
endverblijf bij Center Parcs. Hoe meer zegels u spaart, 
hoe hoger uw korting, die kan oplopen tot 400 euro!

▶ Mevrouw De Leeuw
won met de prijsvraag
van vorige week een
verblijf bij Center Parcs.
Veel plezier, geniet ervan!

14 Februari Valentijnsdag!
Elke week een leuke weekendaanbieding!!!

Boeketten, Bloemen, Kamerplanten.
Voor al uw

gelegenheids-
Bloemwerk.

 Parkhof 22  5671EX, Nuenen

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
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