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WEEKDIENSTEN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
BENU Apotheek Kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 
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Nieuwjaars 
Inloop 
Gerwen

10 daagse 
pelgrimsreis 
naar 
Mariagyüd 
in Hongarije

Geslaagd 
Kerstdiner 
voor 
ouderen

kleuren

lettertype

lunch en tapasbar
lunch

van 12.00 tot 16.00 uur
met o.a. keuze uit 50 (warm) belegde

Spaanse broodjes
(de broodjes kunnen ook worden afgehaald)

tapas
vanaf 17.00 uur

(reserveren is mogelijk tot 20.00 uur)

Open: woensdag t/m zondag

Berg 32a Nuenen / 06-30 12 16 24
www.dekeukenvanfrancisco.nl

Ludieke actie    
Stichting Warme Beer 
Op 4 januari is er bij Jan Linders in Nuenen een ludieke actie van Stichting 
Warme Beer. Enkele clowns gaan zoveel mogelijk fl essen verzamelen. Bij 
de ingang of op het parkeerterrein kom je ze vast tegen. De opbrengsten 
van uw statiegeld gaan naar Stichting Warme Beer.

U heeft vast wel eens gelezen over 
deze Stichting. Tomas begon in de-
cember 2010 een actie om voor zoveel 
mogelijk ernstige zieke kinderen iets 
heel bijzonders te geven. Zelf had hij 
leukemie met een stamceltransplanta-
tie en in november 2010 kreeg hij, na 9 
maanden isolatie, eindelijk te horen, 
dat er weer goede t-cellen waren. Hij 
was zo blij, gaf een groot feest, en 
kreeg veel lieve cadeautjes. Hij dacht 
meteen aan ieder kind, dat in die kou-
de maand in het ziekenhuis moest lig-
gen. Daar hoor je niet als kind, en al 
helemaal niet in december. Dat weet 
Tomas uit eigen ervaring maar al te 
goed. 
Uit een warm hart wilde Tomas hen 
een warme knuffel geven, met graan-

korrels en lavendel, die als een warme 
kruik kan dienen. Bij pijn, verdriet of 
alleen maar als maatje. Hij wilde hen 
een hart onder de riem steken. Het 
werd een enorm succes. Tomas kon in 
datzelfde jaar al zo’n 200 kinderen blij 
maken. Hij bezocht hen op de oncolo-
gische afdelingen in de universitaire 
ziekenhuizen. Een half jaar later werd 
actie warme beer omgezet in Stichting 
Warme Beer. De Stichting brengt in-
middels 2 keer per jaar deze prachtige 
knuffels weg. En een klein pakketje 
voor ouders, broers en zusjes van het 
zieke kind. 

Door veel te ondernemen, en probe-
ren mensen warm te krijgen om mee 
te doen, proberen ze het geld bij elkaar 

te krijgen. Stichting Warme Beer is in-
middels behoorlijk uitgegroeid met 
vele vrijwilligers. Ook zij dragen een 
behoorlijk steentje bij, zoals nu ook bij 
Jan Linders. Op die dag zijn de clowns 
er. Zorgclowns noemen ze zich, omdat 
zij in het dagelijks leven in de zorg hun 
werk doen. Zij waren diep geroerd 
door het verhaal van Tomas en sloten 
zich met een groot aantal aan bij de 
Stichting. 

Bas de Boer, die de supermarkt Jan 
Linders runt, op de Vincent van 

Tomas bij de ingang van Jan Linders waar het op 4 januari druk zal zijn.

Goghstraat 37, ontvangt de Stichting 
met open armen. Ook hij vindt het erg 
belangrijk om voor anderen klaar te 
staan, en zeker voor de doelgroep die 
Stichting Warme Beer bezoekt. Zon-
der uw hulp kunnen ze niet. 

Kijk op www.warmebeer.nl voor ver-
dere informatie of kom hen een be-
zoek brengen bij Jan Linders op 4 
januari. Met het steunen van een goed 
doel kunnen we allemaal het nieuwe 
jaar goed beginnen. Graag zien we u 
daar. 

Th ema Th uiszorg 
door SP Nuenen
Op 24 januari om 19.30 uur organi-
seert SP Nuenen een thema-avond. 
Onderwerp van de avond is Th uis-
zorg. De avond wordt gehouden in 
de Gasterij van Jo van Dijkhof.

Sprekers zijn: 
Renske Leijten (2e kamerlid SP), zij zal 
spreken over veranderingen in de 
thuiszorg door landelijk beleid en wel-
ke gevolgen dit heeft financieel en 
voor de zorgvrager.

Johan Ebberink (wethouder), hij zal 
spreken over wat de veranderingen 
van landelijk beleid voor invloed heb-
ben op de thuiszorg in de gemeente. 
Voor welke keuzes komen gemeente 
te staan mbt thuiszorg.

Lisette Burnett (regiodirecteur Archi-
pel) spreekt over de veranderingen 
voor thuiszorgorganisaties en cliën-
ten. Wat houden bezuinigingen in, is 
de kwaliteit gewaarborgd en waar 
houdt mantelzorg op en begint profes-
sionele zorg.

C1000 Ton Grimberg        
wordt Jumbo Ton Grimberg
Alle C1000-supermarkten worden omgebouwd, want C1000 houdt op te 
bestaan. De meeste C1000-supermarkten gaan verder onder de Jumbo-
formule. De goedkoopste supermarkt van Nederland met een zeer hoog 
serviceniveau. Wij denken dat wij onze klanten in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind een groot plezier doen met onze keuze, ook al zal het 
best even wennen zijn.

Onze winkel wordt volledig opnieuw 
ingedeeld en ingericht, waarbij bijzon-
der veel aandacht wordt gegeven aan 
alle versafdelingen. Deze worden sa-
mengebracht op een groot versplein 
vooraan in onze winkel. Het versassor-
timent wordt ook verder uitgebreid. 
Zo bestaat straks de mogelijkheid om 
zelf verse zeevruchten te scheppen. 
Onze slagerij zal nog meer gefocust 
zijn op gegrilde en gemarineerde pro-
ducten en zogenoemde ‘bak en lak’-
producten presenteren. Ook kunt u 
straks gekoelde wijnen kopen en treft 
u een borrelshop aan.
In onze supermarkt kunt u straks (als u 
dit wilt) zelf uw boodschappen scan-
nen met behulp van een nieuw, uniek 
zelfscansysteem en bij een caissière 
van de zelfscankassa afrekenen - het 
persoonlijke contact met de caissière 
blijft dus. Uiteraard kunt u ook op de 
traditionele wijze uw boodschappen 
blijven doen.

Wíj blijven
Wat niet verandert zijn wij. Wij blijven 
eigenaar van onze winkel en al onze 
collega’s blijven in onze winkel wer-
ken. Misschien komt er wel een aantal 
collega’s bij om u van dienst te zijn. De 
naam van onze winkel wordt Jumbo 
Ton Grimberg, maar zoals u weet 
heeft Roland de winkel een jaar gele-
den volledig van pa overgenomen.
Op zaterdagavond 8 februari sluiten 
wij (met een beetje weemoed) onze 
C1000. De twee weken die daarop vol-

gen, gebruiken we om onze winkel om 
te ‘toveren’ naar Jumbo. In die periode 
kunnen wij u helaas niet van dienst 
zijn , maar u kunt uiteraard terecht bij 
Jumbo in het Kernkwartier of Jan Lin-
ders, AH en Aldi. Onze exacte ope-
ningsdatum is nog niet definitief 
vastgesteld, deze is onder andere af-
hankelijk van de bouwplanning c.q. de 
realisatie van de ombouw. Wij zullen u 
daar tijdig van op de hoogte brengen; 
het zal zeker met wat spektakel ge-
paard gaan.

400e Jumbo
Wij worden de 400e supermarkt van 
Nederland onder de naam Jumbo. De 
plannen van Jumbo zijn er op gericht 
om eind 2015 ca. 650 supermarkten te 
hebben. Omdat het de 400e is, zal daar 
wel (enige) landelijke publiciteit mee 
gepaard gaan
Wij zullen ons straks laten leiden door 
de 7 Zekerheden van Jumbo. Dat zijn 
zeven garanties waarbij de wensen van 
klanten centraal staan. Zo’n garantie is 
bijvoorbeeld ‘altijd de laagste prijs’, 
‘versgarantie’ en ‘snel geholpen wor-
den’. Wij zullen scherp op die garanties 
zijn en wij belonen u als u ons onver-
hoopt ‘betrapt’ op het niet nakomen 
van deze garanties. Hierover zullen 
wij u later nog uitgebreid informeren.
Natuurlijk was het even wennen aan 
feit dat onze C1000 ophoudt te be-
staan. En dat terwijl we pas drie jaar 
geleden met groot enthousiasme de 
grootste supermarkt van Nuenen 

overnamen en volledig verbouwden.  
We zijn in de gevoerde gesprekken tot 
de conclusie gekomen dat wij u met 
Jumbo geweldig van dienst kunnen 
zijn. Met trots zullen wij dan ook over 
enkele weken onze totaal vernieuwde 
supermarkt aan u presenteren.

C1000 Ton Grimberg / 
Jumbo Ton Grimberg
De Smidse 1, 5671 EW Nuenen

iedere zondag open
van 9.00 tot 12.00 uur.

WWW.VLAAIUITSON.NL
Nieuwstraat 36 b Son 

tel: 0499-473382

appelkruimel 

van € 10,90 voor € 5,95
of

gratis appelkruimel 
bij besteding van € 20

4 Worstenbroodjes 

van 4,50 voor € 3,50

Bossche bollen 

elke 3e gratis

aanbiedingen geldig tot 12 januari 

Investeren in dingen waar we goed in zijn

Nieuwjaarstoespraak 
burgemeester
Tijdens de nieuwjaarstoespraak die op 2 januari gehouden werd in de Heu-
vel in Gerwen overheerste terughoudendheid. Volgens de burgemeester 
leek het er op dat 2013 voor Nuenen een rampjaar was maar de gemeente 
is zeker niet radeloos, reddeloos en redeloos.
Hij vond het heel terecht dat de inwo-
ners het bestuur, de ambtenaren en de 
politiek positief kritisch volgen. Het 
proces waar Nuenen voor staat is las-
tig en uitdagend. Hij beloofde dat ”de 
burgemeester niet meer zo hard van 
stapel zal lopen als hij een debat over 
de toekomst van Nuenen wil aan-
zwengelen”. Hij kon er niet omheen 
dat de pogingen om de grondposities 
structureel aan te pakken niet alle-
daagse zaken naar boven had ge-
bracht. De focus voor 2014 zal moeten 
zijn: “Eerst rust in de tent en prioritei-
ten stellen. Laten we ons richten op 
een mooi inhoedelijk debat en een 

goede opkomst bij de verkiezingen, de 
graadmeter van onze democratische 
legitimatie”. Achter de schermen 
wordt er keihard gewerkt aan herstel. 
We kunnen bewijzen dat politiek is 
uitgevonden om, in alle redelijkheid, 
22.000 mensen te dienen.

Ons past bescheidenheid. Nuenen 
heeft het niet gemakkelijk. Maar Nue-
nen is op de geode weg. Als slotzin 
sprak Burgemeester Maarten Houben 
de hoop uit dat zijn toehoorders één 
waarheid uit zijn toespraak zouden 
onthouden: “Alles wat we weten, we-
ten we van een ander”.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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•	 Dorpsraad	 Nederwetten	 via	 info@nederwetten.org, Jan Friso 
Groote, Hoekstraat 56, 040-2845414 of spreek de andere leden 
van de dorpsraad aan.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 15 januari 2013 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
•	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	door	M.	de	Groot	tegen	het	

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

•	 om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	de	heer	H.	Hooger-
brug tegen het besluit van 18 september 2012 betreffende plan-
schade en het bezwaar ingediend namens de heer W. Verhagen 
tegen het besluit van 18 september 2012 betreffende planschade.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 24	december	2013,	Schoutse	Vennen	ongenummerd	–	gebruik	van	

gronden ten behoeve van maximaal 3 evenementen per jaar (RO 
afwijken van de bestemming).

De vergunning ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fend besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	
10.000,	5670	GA		Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis 
van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met 6 
weken verlengd:

•	 Mauritsgaarde	20,	5671	XM,	uitbreiden	van	de	woning,	verlengd	
tot 19 januari 2014.

NIEUWE MANIER      
VAN PUBLICEREN BEKENDMAKINGEN 
Met ingang van 1 januari 2014 verandert de manier waarop wij be-
kendmakingen publiceren.

De Wet elektronische bekendmaking verplicht gemeenten om per 1-1-
2014 officiële bekendmakingen te publiceren in een digitaal gemeen-
teblad. Gemeenten zijn niet meer verplicht bekendmakingen te publi-
ceren in een lokaal huis-aan-huisblad. Dat blijven wij overigens wel 
nog	doen.	Maar	dit	betekent	wel	dat	u	geen	rechten	meer	kunt	ontle-
nen aan de bekendmakingen ‘op papier’, op de gemeenteberichten 
pagina in Rond de Linde.
 
U vindt het officiële Gemeenteblad per 1 januari 2014 met onze offi-
ciële bekendmakingen op onze website www.nuenen.nl onder Actueel. 
De huidige pagina Bekendmakingen op onze website blijft tijdelijk nog 
bestaan, tot de laatste bekendmakingen zijn verlopen.
De informatie die wij op internet plaatsen is vaak uitgebreider dan de 
informatie die wij in de krant publiceren. Linkjes bieden veel extra 
achtergrondinformatie. Op onze site kunt u ook gericht zoeken naar 
informatie. Ook bestaat de mogelijkheid om u op de site te abonneren, 
zodat u bericht ontvangt als er nieuwe bekendmakingen geplaatst 
worden. U ontvangt dan bijvoorbeeld de door u gewenste bekendma-
kingen rechtstreeks in uw mailbox.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klant Contact 
Centrum via 040-2631631.

AFVALINZAMELING
Ophalen kerstbomen zaterdag 11 januari 2014
De kerstbomen worden ook dit jaar weer huis aan huis opgehaald. U 
kunt de boom (zonder versieringen, pot of standaard) op zaterdag 11 
januari a.s. uiterlijk om 7.30 uur aan de straat zetten. De inzamelwagen 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD
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heeft geen vaste route, zet daarom de boom op tijd buiten! U kunt ook 
de kerstboom gratis inleveren bij de milieustraat, De Huufkes 48-50. 
Let op; leg de kerstboom wel zichtbaar voor de inzamelaar neer.

Aanbieden GFT afvalcontainers 
Op	dit	moment	wordt	er	door	de	inwoners	van	Nuenen	minder	GFT	
afval aangeboden dan in de voorgaande weken. Dit houdt in dat er 
minder	GROENE	containers	aan	de	straat	staan	en	dat	het	inzamel-
bedrijf de route voor een bepaalde dag sneller afrondt. In sommige 
gevallen kan het voorkomen dat het inzamelbedrijf vroeger in uw straat 
is dan wordt verwacht door de inwoners. Wilt u er zeker van zijn dat 
uw container wordt geleegd dan is het noodzakelijk dat uw container 
op de dag van inzameling ’s morgens voor 07.30 uur aan de straat staat. 

Afval aanbieden tijdens vorst
Tijdens	de	vorstperiode	kan	het	voorkomen	dat	afval	in	uw	container	
vastvriest. Als u uw container bij vorst aanbiedt loopt u de kans dat 
er niets of nauwelijks iets uitvalt, terwijl uw container wel geregistreerd 
wordt en dus het volledige tarief betaald. U bent hier zelf verantwoor-
delijk voor dat de container volledig wordt leeggemaakt. Indien dit 
niet het geval is wordt er niet nagereden door onze afvalinzamelaar. 
Om ook bij vorst uw container te kunnen legen, willen wij graag de 
onderstaande adviezen geven:
•	 Leg	een	paar	proppen	krantenpapier	op	de	bodem	van	uw	con-

tainer.
•	 Gebruik	geen	papieren	vuilniszakken.
•	 Zet	de	container	een	nacht	voor	de	ophaaldag	ergens	binnen,	zo-

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

zen van de deksel te voorkomen.
•	 Is	de	mogelijkheid	om	de	container	te	ontdooien	niet	aanwezig,	

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

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

wanden met een schop of stok.

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

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

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

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

13305727 of spreek de andere leden van de dorpsraad aan. 

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

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

10 daagse pelgrimsreis naar 
Mariagyüd in Hongarije
Informatieavond in Aarle-Rixtel op dinsdag 28 januari en in Oirschot 
woensdag 29 januari. Na 9 succesvolle reizen wordt in 2014 de 10de Pelgri-
mage gehouden. Een rondreis naar Hongarije georganiseerd met als doel 
het bedevaartsoort Mariagyüd. Deze bedevaartplaats is de bekendste van 
Hongarije. Ook deze keer zullen er weer een of meerdere bussen vertrekken 
vanuit diverse opstapplaatsen in de regio. De reis valt in de periode van 27 
september tot en met 6 oktober 2014. 

De vaste reizigers weten ondertussen 
dat de reizen naast pelgrimage zullen 
bestaan uit het bezoeken van een 
aantal bezienswaardigheden. Na een 
gezamenlijke openingsviering in de 
Dom van Paderborn zullen er op deze 
reis een aantal steden worden be-
zocht zoals Leipzig en Dresden. Na-
tuurlijk kunnen bezoeken aan Boeda-
pest, Praag en Brno niet ontbreken. 
In Mariagyüd vindt de viering met 
gilde eer plaats. Daarna wordt de be-
roemdste bedevaartplaats van Beie-
ren naar Trier bezocht voor de af-
scheidsviering. De reis wordt verzorgt 
op basis van halfpension. Vertrek is 
mogelijk vanaf diverse opstapplaat-
sen in de regio. De prijs voor deze 
10-daagse busreis is € 819,- inclusief 
alle rondleidingen en entreegelden. 
Een uitgebreide folder is hiervoor be-
schikbaar. In de maanden januari en 

februari 2014 worden er in diverse re-
gio’s informatieavonden gehouden. 
Voor de regio Zuid-Oost-Brabant 
wordt deze gehouden op woensdag 
29 januari in het Vrijthof, Molen-
straat 6 Oirschot en dinsdag 28 janu-
ari in Gildenhuis van Bracht, Kerk-
straat 9, Aarle-Rixtel. De aanvangstijd 
is 20.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u ook te-
recht bij de regionale vertegenwoordi-
ger van de stichting Pelgrimage, 
Jos van de Ven, 
Buizerdstraat 2, Aarle-Rixtel. 
Tel.: 0492-382288 / 06-52462803. 
E-mail: jhwvandeven@onsbrabantnet.nl 
of 
Jan van Rooij, 
Heerendonk 6, 5674 PG Nederwetten 
040-2837312. 
Email: j.vanrooij15@onsnet.nu.

Een opname van een eerdere pelgrimage van het Gilde.

Bridgecursus
Bridge is een boeiend spel en een 
gezellige tijdpassering. Boven-
dien is het een hele goede investe-
ring in “de oude dag”. Je blijft je 
hersens trainen en je ontmoet 
mensen die nieuwe vrienden kun-
nen worden.

Veel mensen in Nuenen spelen we-
kelijks, of vaker, bridge. Sommigen 
doen dat gezellig thuis en anderen 
spelen in clubverband. Kunt u nog 
niet bridgen of wilt u het beter leren 
of opnieuw de draad weer oppak-
ken, dan is het nu tijd om een bidge-
cursus te volgen.

Op woensdagavond, vanaf 15 janu-
ari, wordt er een beginnerscursus 
gegeven door Noortje van den 
Broek. Op donderdagavond, vanaf 
16 januari, geeft Hans Munnik een 
vervolgcursus. Verder is er weer een 
oefengroep op vrijdagmiddag voor 
gevorderde bridgers.

We sturen u graag onze folder toe, 
waarin alle details vermeld staan. 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:

Noortje van den Broek, 
06-19419324, noortjevdb@onsnet.nu.



 

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

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

 

KERSVERS
Namens ons 

hele team,
wensen wij u 

een gezond 
en gelukkig 2014. 

En danken u 
voor het vertrouwen 

in 2013.

Tot ziens 
in onze winkel!!!
Wij staan weer met 

veel passie en plezier
voor u klaar!!

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93

Lekkers van de Echte Bakker!!!

godfrieddevocht.echtebakker.nl

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

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Acties geldig 2 t/m 4 jAnuAri

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WeekeNDreclame: 3 & 4 jaN: 
erwtensoepgroenten, per zak  1,49
Spliterwten, per pak  ...................... 0,99
Sante aardappel, per zak  ....... 1,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 6 jaNuari:

Zuurkool uit ‘t Vat, hele kilo  0,99
DiNSDag 7 jaNuari:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo  ..... 0,79
WOeNSDag 8 jaNuari:

rodekool, panklaar, hele kilo  ............. 0,99
DONDerDag 9 jaNuari:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo  ........... 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week VaN 3 t/m 9 jaN:

kiwi, 8 stuks  .............................................. 1,99
rode grapefruit, 6 stuks  .......... 1,99
4-Seizoensalade, 250 gram  .... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  1,99

NIEUWJAARS
AANBIEDINGEN

BROOD VAN DE WEEK ( TOSCAANS) 

€ 1,75
BERLINERBOLLEN 

4+1 GRATIS
BRUSSELSE WAFELS  

4+1 GRATIS
10 WORSTENBROODJES 

€ 12,95
WIJ WENSEN U 

EEN GEZOND EN
SMAKELIJK 2014!

HAPPY
NEW YEAR!

2014

Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

Eerlijk en sfeervol dineren!

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

Ook in 2014
Rond de Linde 

compleet digitaal 
iedere donderdag op
www.ronddelinde.nl 
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Informatieavond Buiten 
Schoolse Opvang Nederwetten
Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeen-
te Nuenen besloten de pilot BSO-Nederwetten per 1 januari 2014 niet lan-
ger te subsidiëren. 

De gemeenteraad heeft in haar verga-
dering van 19 december jongstleden 
echter besloten dat de wethouder op-
nieuw met de betrokken partijen om 
tafel moet gaan om te bezien of het 
toch mogelijk is de pilot-BSO in 2 jaar 
om te zetten naar een rendabele BSO. 
Dit heeft de deur voor een BSO in Ne-
derwetten weer op een kier gezet! 

Door Stichting Newest en Kids Society 
Erica, wordt er een informatieavond 
georganiseerd om de actuele gang van 
zaken maar zeker ook om de behoefte 
aan BSO in de toekomst te bespreken. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in 
Dorpshuis De Koppelaar, op dinsdag 7 
januari om 20.30 uur. Alle geïnteres-
seerden zijn van harte welkom!

Nieuwjaars Inloop Gerwen
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
houdt op maandag 6 januari een 
Nieuwjaars Inloop. 
Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom in 
d’n Heuvel, Gerwen. Voor informatie 
over de Inloop of andere activiteiten 
van WLG, bel 06 41102526 of mail naar 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com.
Op 16 januari staat een bijeenkomst 
op de agenda over de recente PON-
enquête over zorg en welzijn.

BEDANKT EN EEN GOED 2014
 
Buchrnhornen BV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Eindhoven
Jaberg Schoonmaak   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Helmond
Lavans BV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Helmond
EW Facility Services  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Arnhem
Van Gastel en Neijnens Belastingadviseurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Nuenen
Projectontwikkelingsbureau De Roosdonck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Nuenen
Bosch & Van Oers Bouwkundigen BV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Heeswijk-Dinther
Close the Gap BV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Nuenen
Bakeplus BV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Haaften
Jansen Auto B .V .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Nuenen

VRIENDEN VAN DE ROOSDONCK

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

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

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

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: Tel. 040 - 283 96 98. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

KUNSTSTOF KOZIJNEN

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

NEUNEN • MONTFORT • ALBLASSERDAM • MEERSSEN
VESTIGINGEN KURA

BUITEN!

HOU DE KOU

EXTRA GEOPEND OP

3 & 4 JANUARI  
van 10.00 tot 15.00 uur

SUPER WINTERVOORDEEL
BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN: 

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

TIJDENS DE EXTRA OPEN DAGEN
KOM NAAR DE OPEN DAGEN

ULTIEME HOUTLOOK:
HET NIEUWE CUBE KOZIJN

KUNSTSTOF KOZIJNEN

WWW.KURA.NL

adv. Kura RondDeLinde-168x160mm-DEF.indd   2 19-12-13   21:45

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

Start het nieuwe jaar sportief!
De lessen bestaan uit een combinatie 

van aerobics • bodygym • pilates
en gym 50+ op muziek

Voor iedereen een sportief 
en gezond 2014

Voor info: Lies Tempelaars
Tel. 0492-385664/06-46320866

SALE
Alle sAle Artikelen

2 halen 
1 betalen

1 Artikel 30% korting

Dames, heren en
kinDerschoenen

het goeDkoopste 
artikel voor €1,-

Zie voorwaarDen in De winkel

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl
smolders schoenen nuenen

BerkenBos 6  •  5672 Ak nuenen  •  tel. 040 - 283 12 00  •  fAx 040 - 283 60 55
drij.mes@iAe.nl  •  www.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Flyers / Brochures
 • (XL) Posters
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk
 • Ontwerpen
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Advertorial

10 Beste wensen voor 2014
1. Integere overheid.
2. Geen clientisme.
3. Lastenverlichting burgers. OZB versneld omlaag naar 
 oorspronkelijk niveau.
4. Invoering WOZ waarde contrôlesysteem voor burgers.
5. Nieuwbouw Pleincollege op locatie Luistruik.
6. Gratis juridische hulp aan huis, iets uitzoeken, 
 de weg wijzen, brieven, bezwaarschriften opstellen, etc.
  Bel mr. Jac Leemans, Tel. 040-2835891.
7. HOV2 tot aan rotonde Goossens en niet verder. 
 Zie ook onze vernieuwde site: www.nuenensbelang.nl
8. Inschakelen wijkverpleegkundige bij zieke ouderen en 
 gehandicapten die straks langer thuiswonen.
9. Doorlichting contracten Ruimtebalans.
10. Geen doortrekking ruit via Stad van Gerwen. 
 Zie ook onze vernieuwde site: www.nuenensbelang.nl

 
www.nuenensbelang.nl volg mij ook op facebook en twitter

Mr. Jac Leemans

Zondag 5 januari geopend 11.00 - 17.00 uur
TOPMERKEN WONEN, SLAPEN èn STOFFERING
Gestelsestraat 59 Aalst-Waalre Tel. 040 - 22 13 922

Kijk voor meer acties 
op www.profita.nl

WINTERSALE*

TEMPUR WINTERSALE:

Tot € 250,- voordeel per matras*
Of 2e elektrische bedbodem gratis*
en 2e hoofdkussen halve prijs*

Gratis parkeren voor de deur *vraag naar de voorwaarden

Zondag 5 januari geopend 
Gratis parkeren voor de deurGratis parkeren voor de deur

GROTE COLLECTIE HOEKBANKEN IN ONZE SHOWROOM

WONEN   SLAPEN   ZITTEN   VLOERBEKLEDING     RAAMDECORATIE
ACTIES in SLAPEN

Pullman All Inclusive € 2.995,--*

Makkelijk combineren voor totale 
woninginrichting bij PROFITA Comfortabel Wonen

Advertorial

Voor het mooiste resultaat bij het inrichten van uw woning zoekt u 
(zit)meubelen, kasten, tafels en stoelen die perfect bij elkaar pas-
sen. Bij Profita Comfortabel Wonen bent u dan aan het juiste adres. 
Een eetkamertafel gezien, die precies uw smaak is, kunt u eenvou-
dig combineren met stoelen van een ander merk; u kunt in de winkel 
eenvoudig combinaties maken van alle topmerken die in de show-
room vertegenwoordigd zijn. Alle woonstijlen staan voor u opge-
steld; modern design, eigentijdse meubelen, landelijk of klassiek. In 
onze toonkamers zijn al een aantal combinaties gemaakt door onze 
stylisten zodat u de sfeer kunt proeven.

Profi ta heeft ook vloerbekleding 
en raamdecoratie
Naast combinaties in (zit)meubelen 
kunt u ook eenvoudig combineren 
met vloerbekleding en raamdeco-

ratie. Mooie nieuwe meubelen ko-
men het best tot hun recht als ook 
de raamdecoratie en vloerbekle-
ding perfect passen bij uw interieur. 
Bij Profita kunt u terecht voor de 

mooiste karpetten, laminaat, PVC 
en vloerbedekking. De afdeling 
raamdecoratie biedt volop keuze 
uit (over)gordijnen, vitrages en bin-
nenzonwering. Met gordijnstalen in 
uw hand kunt u eenvoudig de 
mooiste combinaties maken met 
de (zit)meubelen van uw keuze.

En als u het even niet meer weet, 
vraagt u dan om vakkundig interi-
euradvies. Dat kan ook aan huis.

PROFITA,
Gestelsestraat 59, 5582HG Aalst-
Waalre. 040-2222042

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Spaanse les in de 
Dorpswerkplaats Nuenen
Wist u dat, naast de hobby- en creativiteitsactiviteiten, in de Dorpswerk-
plaats ook conversatiegroepen vreemde talen bestaan?

Onder het motto: “Leren van en aan 
elkaar”, zijn er groepen voor de Spaan-
se, Franse en Engelse taal. Let wel: het 
zijn geen “echte” taalcursussen, maar 
wel onder begeleiding leren luisteren 
en converseren in een vreemde taal.

De twee groepen Spaans, een voor be-
ginners en een voor gevorderden, ko-
men elke vrijdagmorgen samen om 
met elkaar, liefst in het Spaans, te pra-
ten over gebeurtenissen van de week, 
vakanties en actuele onderwerpen. 
Converseren in het Spaans is het doel. 
Voor de beginnersgroep is er een pri-
ma startboekje, bij de gevorderden 
worden zelf opgestelde verhalen be-
sproken in het Spaans. De groepen 
worden begeleid door iemand wiens 
moedertaal Spaans is. Om deel te ne-
men aan de cursus Spaans, is alleen 

het lidmaatschap van de Dorpswerk-
plaats vereist. 

Spaans voor beginners is iedere vrij-
dagochtend van 09.30 tot 10.30 uur en 
Spaans voor gevorderden iedere vrij-
dag van 10.30 tot 11.30 uur. De start 
van de nieuwe cursussen is op vrijdag 
10 januari a.s.

Meer info: 
Dorpswerkplaats Nuenen, Park 63B, 
5671 GC Nuenen. 040-284 26 48.

Getuigen gezocht
Op 28 december tussen 8.00 en 8.15 
ben ik aangereden op mijn fiets. Dit ge-
beurde in het park in Nuenen ter hoog-
te van het plein voor de Zinn. De auto is 
een donkere bestelauto en waarschijn-
lijk een Citroën Berlingo. Deze auto is 
na de aanrijding doorgereden.

Wij vragen getuigen zich te melden. 
Brieven onder nummer 1114 van dit 
blad.

Vrijwilligersprijs 2013 
voor Vera Habraken
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari in gemeenschaphuis d’n Heuvel 
in Gerwen, heeft wethouder Ebberink aan de 18 jarige Vera Habraken de 
vrijwilligersprijs 2013 uitgereikt.
Vera Habraken is vrijwilliger bij De 
Brusjesclub Nuenen. Het doel van de-
ze club is ontspanningsactiviteiten 
bieden aan kinderen en jongeren die 
een broertje of zusje hebben met een 
beperking. De leden komen uit Nue-
nen en omgeving en wonen allemaal 
bij hun ouders. Dit alles wordt gereali-
seerd met vrijwilligers die elke Brus-
jesclubmiddag paraat staan om er weer 
en feest van te maken. Sinds de Brus-

jesclub Nuenen is opgericht maakt 
Vera deel uit van de vrijwilligers. 

Vera zit altijd vol ideeen en weet ande-
ren te inspireren. Vera zet zich actief 
in om broertjes en zusjes van kinderen 
met een handicap in het zonnetje te 
zetten en hun een fantastische dag te 
bezorgen. Vera is altijd van de partij en 
steekt een groot gedeelte van haar 
vrije tijd in deze club.

Prinsen-
receptie op 
12 januari
Nu het vuurwerk is verstookt en de 
oliebollen zijn verteerd kan de aan-
dacht zich weer richten op de activi-
teiten van het carnavalsseizoen. 
Traditioneel openen de Dwèrsklip-
pels het kalenderjaar met de recep-
tie van de Prins en de Jeugdprins. 

Na de uitreiking van de Dwèrsklippel 
met het witte voetje door de Oud-
Prinsen start de receptie om 14.00 uur. 
Het bestuur opent en daarna trekt de 
hele carnavalsvereniging langs, ge-
volgd door de naaste familie van de 
prinselijke trio’s. Vanaf 14.30 kan het 
grote publiek prins Superior met zijn 
adjudanten Madeira en Lâmpada en 
jeugdprins Pim met zijn prinses Sam 
en adjudant Stef de hand schudden. 
Natuurlijk zijn ook de zustervereni-
gingen van de partij. 

Het is altijd erg druk op de receptie. 
Omdat niet iedereen tegelijk het podi-
um kan betreden wordt er gezorgd 
voor carnavalesk vertier op het Rabo-
bankplein. Diverse kapellen hebben 
hun medewerking toegezegd en er kan 
ook gedanst worden. Laat u dus niet 
afschrikken door een lange rij, pak een 
drankje op het plein en kom rustig wat 
later terug; de receptie duurt minstens 
tot 17.30 uur.  

Verder is Vera Habraken zes jaar actief 
voor club Sam. Ze gaat als reisleiding 
meer op de jaarlijkse vakantie voor ge-
handicapte kinderen. Ze is reanimatie 
vrijwilligster en reanimatie instruc-
teur en geeft daarvoor les op middel-
bare scholen. Het is erg bijzonder dat 
iemand op die jonge leeftijd al zo veel 
vrijwilligerswerk doet.
De Brusjesclub is blij en trots met zo’n 
vrijwilliger in hun midden. 

Rond de Linde
het enige 
Weekblad 

dat geheel door 
Nuenense 

ondernemers 
wordt vervaardigd

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Groetjes uit Delhi
Door Elwien Bibbe

Op de Chandni Chowk, de Change Elysee van Old Delhi, zien we plotseling een 
oude man voor ons op de grond liggen, die al mopperend overeind klautert. Of ie 
is geraakt door een tuctuc of een fietstaxi, weet ik niet. Maar de omstanders grin-
niken. Even later rijdt hij weg op een fiets, waarvoor hij in Nederland alle boetes 
zou krijgen, die er voor het niet op orde hebben van een fiets maar te krijgen zijn. 
Wij kijken toe vanuit de fietstaxi, die ons even later afzet op de Khari Baoli, de 
grootste specerijenmarkt van Azië. Het verkeer is  een mengeling van auto's, 
bussen, scooters, brommers, motoren, tuctucs en fietsen en handkarren, de hei-
lige koe is hier bijna uit het straatbeeld verdwenen ( maar die gaan we zien, als we 
de volgende dag Delhi verlaten).
Oversteken is een verhaal apart, maar we leren snel het juiste moment te kiezen. 
Het gaat erom dat je in het juiste tempo beweegt en blijft lopen, het verkeer 
draait dan voor of achter je langs. Stilstaan of plotseling bewegen is niet slim. 
Het gaat om 'pace'. Als we twee meisjes uit, ik denk groep 3, met een rugzak 'half 
their size', ze zijn klein voor hun leeftijd, moeiteloos het verkeer in zien stappen, 
begrijpen we dat we nog niet helemaal relaxed zijn. De meisjes lopen vol ver-
trouwen door vier rijen dik verkeer.
Een mooie training voor straks, voor al die nieuwe verkeerspleintjes in Nuenen.



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

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

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

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

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

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

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

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

tE huuR vooR opSLAG: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

opENhAARD hout 
11 ZaKKEN HaLEN, 10 
BETaLEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

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.

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

tE huuR: NIEuW vA-
KANtIEAppARtEMENt 
aan de Costa Blanca Span-
je, omgeving Benidorm/al-
tea. Meer informatie: www.
casamama.jouwweb.nl of 06 
- 51 28 27 15.

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

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJKE
opSLAG

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

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

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

5 JAN. vLooIENMARKt 
Sporthal Strijp, Rijstenweg 7 
Eindhoven. 90 kramen bom-
vol! 9-16 uur. 06-20299824.

GEKOZEN 
DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Garra rufa Nuenen
geeft in januari iedereen 

een, persoonlijke prognose/
verwachting over 2014.

Zorg dat je bewustzijn,
Nu eens bewust mag zijn!

040 - 787 03 38
www.garrarufa-nuenen.nl
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Kienen op het 
Pleincollege
Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen:

Dinsdag 7 januari: Kienen op het 
Pleincollege. Aanvang: 20.00 uur. Ook 
niet leden zijn van harte welkom.

Kienen op 
woensdag
 
Elke woensdagavond organiseert Buurt-
vereniging Plan West in Lieshout een 
kienavond. 

Vanaf woensdag 8 januari zijn de prij-
zen weer als voorheen, niet alleen geld-
prijzen maar ook weer rondes met le-
vensmiddelen en koffie.
Deze avonden zijn in Zaal de Koekoek 
aan de Dorpstraat in Lieshout.
 
De avonden beginnen om 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 18.30 uur .
De opbrengst van deze kienavond komt 
geheel ten goede aan buurtvereniging 
Plan West.

Tienerdisco
Op zaterdag 11 januari is er een tienerdisco van 19.00 uur tot 22.30 uur in 
Jongerencentrum De luistruik aan de Sportlaan 12 in Nuenen.

Open Coffee Nieuwjaarseditie   
bij Stein Keuken

Geslaagd 
Kerstdiner 
voor ouderen
Voor de elfde keer organiseerde het Nati-
onaal Ouderenfonds landelijk haar kerst-
diner voor geselecteerde ouderen met 
Hotel-restaurant van der Valk op 18 de-
cember j.l. 
De Nuenense afdeling heeft ook dit jaar 
weer voor deze regio de organisatie op 
zich genomen en zo konden vanuit Nue-
nen, Eindhoven, Best, Aarle-Rixtel, 
Geldrop, Heeze-Leende-Sterksel en Lies-
hout vele ouderen op 18 december naar 
Van der Valk komen. De meeste ouderen 
werden gehaald en thuisgebracht door ei-
gen vrijwiligers en met hulp van o.a. de Li-
on-club Geldrop en Nuenen.
In het gezellige restaurant werd een heer-
lijk 3 gangendiner aangeboden incl. voor-
afje en heerlijke drankjes tijdens het diner. 
Ook waren er tussen de gangen door 
prachtige muziekstukjes van de Nuenense 
harpiste Ilonka van der Walle te horen 
waarbij vele ouderen gezellig de bekende 
liedjes meezongen. Tegen 21.00 uur was 
dit prachtige evenement voor zo’n 80 ou-
deren en vrijwilligers afgelopen en ontvin-
gen zij nog een presentje via de goodybag 
waarin enkele leuke artikelen van de spon-
soren zaten. Foto’s zijn beschikbaar op de 
web-pagina van het Ouderenfonds. Voor 
meer informatie zie  www.ouderenfonds.
nl of via de afdeling van Nuenen - Ruud 
Moviat 040 283 5000. Voor het komend 
jaar zullen er zeker wederom kerstdiners 
met nieuwe gasten doorgang vinden maar 
ook vele uitstapjes in de diverse regio’s.

Het Kerstdiner van het Nationaal Ouderenfonds. 

Het nieuwe jaar start het ondernemersnetwerk Open Coffee op locatie en is te gast 
bij Gertruud Kerkhof van Stein Keuken. 

U wordt meegenomen naar de laatste woon-en kooktrends. Giorgio Rossano van Rossa-
no Wijnimport vertelt alles over de in deze tijd populaire mousserende wijn.
Verder is er weer volop gelegenheid om kennis en ervaring te delen, ondernemers te ont-
moeten en te netwerken zoals altijd. U bent welkom vanaf 09.00 uur bij Stein Keuken, 
Spegelt 19, Nuenen op vrijdag 10 januari 2014. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wandelen met 
WSV
Goede voornemens? Meer bewegen 
in het Nieuwe Jaar ? Kom wandelen 
bij WSV Nuenen.

De startlocatie voor de wekelijkse 
zondagmorgenwandeling is in de 
maand januari de parkeerplaats aan de 
vijverzijde bij het gemeentehuis. Op 
zondagmorgen om 09.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
ongeveer anderhalf uur in de omge-
ving van Nuenen. Voor de echte wan-
delliefhebbers is er ook de mogelijk-
heid om een langere wandeling in 
groepsverband te maken.

Iedereen is welkom. Vooraf aanmel-
den is niet nodig, men kan zich mel-
den op de startlocatie. Voor nadere in-
formatie: www.wsvnuenen.dse.nl. 

Ook kunt u mailen naar het secretari-
aat, joke_wsv@hotmail.com.

Nieuwjaarsborrel 
Werkcafe Nuenen
Vrijdag 3 januari is er vanwege de 
kerstvakantie geen Werkcafe. Belang-
stellenden en werkgevers zijn van har-
te uitgenodigd om in het nieuwe jaar 
kennis te maken met de werkzoeken-
den onder het genot van hapjes en 
drankjes. Vrijdag 10 januari tussen 
10.00 uur en 12.00 uur in de Luistruik, 
Sportlaan 12.

Kienen

Ben jij 10 t/m 14 jaar, dan ben je van 
harte welkom. Voorheen heette de tie-
nerdisco Whoopz. We zijn nu op zoek 
naar een nieuwe naam. Stuur een prive-

berichtje op onze facebookpagina als je 
een leuke naam weet. De naam wordt 
11 januari bekend gemaakt. Heb je ge-
wonnen dan mag je de volgende keer sa-
men met 4 vrienden gratis naar binnen!!

Natuurlijk krijgt iedereen die een naam 
heeft verzonnen een gratis drankje die 
avond!!!!! De enige echte dj Friso draait 
deze avond weer zijn goede muziek!!!!!!

Like ons op Facebook 
@jongerenwerknuenen.
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

Bernhardstraat 4, Nuenen
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl   

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDACoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRuk: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

© 2014 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Zondag 19 januari
17.00 uur 

Naar het boek van Carry Slee (try-out)
Het Klooster

Vrijdag 17 januari
20.00 uur 

Rikavond NKV
Kantine NKV Wettenseind

Donderdag 9 januari
20.15 uur 

Mark van de Veerdonk
Het Klooster

Zondag 5 januari
14.00 uur 

Nieuwjaarsreceptie RKSV Nuenen
Sportpark Oude Landen

Maand januari
WSV-wandeling 

zondag 09.00 uur 
Parkeerterrein Gemeentehuis, vijverzijde

Donderdag 23 januari
09.30 uur 

Computercafé, Windows 8
Bibliotheek Dommeldal (zijingang)

Zaterdag 18 januari
19.40 uur 

Bonte Avond CV De Wetters
Residentie ‘T Kleurenpallet

Vrijdag 10 januari
10.00-12.00 uur 

Nieuwjaarsborrel Werkcafé
Luistruik, Sportlaan 12

Zondag 5 januari
15.00 uur 

Nieuwjaarsconcert Midòre
Gasterij Jo van dijkhof

Elke vrijdag
20.15 uur 

Rikken bij de RKSV Nuenen 
t/m 28 maart 2014

Donderdag 23 januari 
20.15 uur 

Jan Rot, Nummerrr 1 !!!
Het Klooster

Zaterdag 18 januari
21.00 uur 

Lijn 7
Café Ons Dorp

Zondag 12 januari 
14.00 uur Ierse Sessie

Dorpsboerderij Weverkeshof

Maandag 6, dinsdag 7 januari 
14.00-16.00 uur 

Leeskring KBO met Ine Pels
Café de Sport, Stiphout.

Vrijdag 3 januari 
20.00 uur 

Rikavond NKV
Kantine NKV Wettenseind

Vrijdag 24 januari
19.30 uur Thema-avond SP Nuenen, 
Thuiszorg. Sprekers: Renske Leijten,

Johan Ebberink, Lisette Burnett
Gasterij Jo van Dijkhof

Zondag 19 januari
11.00 uur 

Art in Listening
Het Klooster

Donderdag 16 januari 
19.30 uur bijeenkomst WLG 

Zorg in Gerwen
D’n Heuvel

Dinsdag 7 januari
20.00 uur Kienen VrouwenVereniging 

Nuenen-Gerwen 
Het Pleincollege

Zaterdag 4 januari
Ludieke actie 

van Stichting Warme Beer 
Jan Linders in Nuenen

Woensdag 29 januari
20.15 uur 

Andermans veren live
Het Klooster

Zondag 19 januari
14.00 uur 

Rock & Rollband Doris Bzzz
Dorpsboerderij Werverkeshof

Donderdag 16 januari 
20.15 uur 

Niet schieten! Vrouwen willen maar 1 ding
Het Klooster

Dinsdag 7 januari
20.30 uur Informatieavond door 

Stichting Newest en Kids Society Erica
Dorpshuis De Koppelaar Nederwetten

Zaterdag 4 januari
11.00 tot 13.00 uur Inschrijfochtend 

SeniorWeb
Locatie: Bibliotheek Nuenen

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 4 januari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.
Zondag 5 januari 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 4 januari 18.30 uur: Piet El-
zenga; Marie en Johan van de Langen-
berg-van Geffen; Antoon van den 
Berg (vanwege sterfdag).
Zondag 5 januari 11.00 uur: Noud en 
Marie van Rooij-van de Kam; Marinus 
Donkers (vanwege verjaardag); Ar-
nold Backx; Diny van Zon-van de Ven; 
Harry Schmitz; Riet Slippens-van 
Gils; Wil Crooymans; Marinus van 
Maasakkers; Jan Muscus; Gerard San-
ders en Jo Verhees-de Kuster.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 5 januari: De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crou-
wel. Op de eerste zondag van het nieu-
we jaar vieren we met elkaar een 
dienst van Schrift en Tafel. Er is kin-
dernevendienst. De collecte is voor 
het ZWO-project in Zambia. Na de 

dienst is er een Nieuwjaarsontmoe-
ting. U kunt de dienst beluisteren via 
onze website.

Het Open Huis is op donderdagoch-
tend van 10.00-12.00 uur. Die ochtend 
is er ook een OpenDeur-bijeenkomst 
vanaf 09.45 uur. Voor overige infor-
matie: zie onze website. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 5 januari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties 
Tina van Hoof; Wies Evers; Anna 
Schenkels-Vereijken.

Mededelingen
In onze parochie is Anna Schenkels-
Vereijken overleden. Wij wensen fa-
milie en vrienden troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

Op zondag, 5 januari, vieren we Drie-
koningen. Aan het eind van de viering 
in de kerk zullen de in de kerk aanwe-
zige kinderen bij de uitgang Drieko-
ningen zingen. Zij zullen collecteren 
voor het werk van Zr. Bonnie, de zus 
van Pastoor F. Groot en voor Pater 
Joosten. Van harte bevelen wij deze 
collecte bij u aan.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 5 januari 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor F. Groot.

Misintenties 
Piet van Dijk (namens Franca en Jan 
v.d. Heijden); Jacqueline Bastiaans; 
Netty de Groot.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007. De ge-
schiedenis van de kerk vanaf begin 
15de eeuw staat op www.kerkeninde-
peel.sre.nl.
Donderdag 2 jan. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis van Eerste Donderdag 
van de maand, votiefmis van Onze 
Heer Jezus Christus, Hogepriester. 
Vrijdag 3 jan. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis van de Eerste Vrijdag van de 
maand, votiefmis van het H. Hart van 
Jezus. 
Zaterdag 4 januari. 08.30 uur H. Mis 
van de Eerste Zaterdag van de maand, 
votiefmis van het Onbevlekt Hart van 
Maria; daarna uitstelling tot 12.30 uur. 
10.00 uur Onderricht Godsdienstlessen
Zondag 5 januari 10.30 uur gezongen. 
Hoogmis, Feest van de Heilige Naam 
Jezus; daarna wijding van het Drieko-
ningenwater.
Maandag 6 januari, 18.30 uur gezongen 
H. Mis, Verschijning van onze Heer, 
Driekoningen.
Dinsdag 7 jan., 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 8 jan., 07.15 uur H. Mis.

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Emopad 56, Geldrop

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Gezelligheids darttoernooi   
in Gerwen
De eerste zondag van het nieuwe jaar, op zondag 5 januari, zal wederom de 
‘Stambassy’ gehouden worden vanaf 14.00 uur in café de Stam. 

Het is een koppeldarttoernooi voor ie-
dereen vanaf 16 jaar en ouder. Uitein-
delijk zal zo rond de klok van 17.30 uur 
bekend worden middels diverse finales 
wie de beste niet-darter is en wie de 
beste darter. Inschrijven kan vanaf 
13.30 uur en deelname aan dit toernooi 
is gratis. Dartclub de Stam heeft dart-
pijlen voor mensen die geen eigen pij-
len hebben. Een uitstekende gelegen-
heid om kennis te maken met de 
dartsport. Dartclub de Stam telt ruim 

60 leden die uitkomen in de diverse di-
visies in de Peelland Dartbond en de 
Darts Organisatie Eindhoven. Diverse 
teams zijn op zoek naar darters die hun 
team kunnen aanvullen of versterken. 
En natuurlijk kun je met minimaal vijf 
personen een nieuw dartteam inschrij-
ven. De competitie loopt van septem-
ber tot en met begin mei. Kortom lijkt 
het je leuk om te gaan darten of wil je 
kijken of het darten iets voor jou is kom 
dan zondag 5 januari naar Gerwen.

Creatieve kerstgedachtes in 
kerstboom 
Op zondag 22 december organiseerden Café Ons Dorp en kunsthandel Art 
Dumay een gezamenlijke kerstborrel. Naast gezelligheid, warmte, heerlijke 
glühwein en een goede bijdrage aan het goede doel leverde deze middag een 
aantal bijzondere kerstgedachtes op. 

Op de speciaal voor deze dag gemaakte 
kleurplaat met kerstbal konden kinderen 
en volwassenen hun creativiteit tonen of 
een wens of gedachte voor deze kerst op-
schrijven. De meest bijzondere kwam 
van Demy van der Hijden, zij wenst ie-
dereen vrede en liefde voor 2014. Zij liet 
met haar prachtige kleurenpalet en toets 
de jury verwonderen. Zij ontvangt bin-
nenkort een kerstpakket.

Boodschap voor Nuenen
Mevrouw Rooseboom uit Nuenen had 
een bijzondere boodschap verwerkt op 
haar kerstbal en in de boom gehangen. 

Een boodschap die wij de lezers van 
Rond de Linde niet willen onthouden. 
Op de muziek van Oh Denneboom:

Oh Nuenen toch
Oh Nuenen toch
Jij bent het dorpje van Van Gogh
We stoorden ons aan ’t wanbeleid
Geef ons oprecht wat openheid
Oh Nuenen toch
Oh Nuenen toch
Ons mooie dorpje van Van Gogh
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*Vraag in de winkel naar de voorwaarden of kijk op www.expert.nl.

20%
KORTING

OP ALLE TV’S 

EN AUDIO- 
APPARATUUR* 

VAN

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

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

LEukE BijvERDiENstE

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

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

Auto Service Verbroekken

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

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


	RdL wk01 2014
	VP wk01 2014 RdL
	Tekst Gemeente wk01 RdL 2014
	Adv Kersvers RdL wk01 2014
	Adv Kura RdL wk01 2014
	Tekst vrijwilligster k01 RdL 2014
	Adv Lindeblaadjes wk01 RdL 2014
	Tekst Kerk wk01 RdL 2014
	Adv Expert AP RdL wk01 2014


