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

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

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044
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Jeugd- 
musical 
‘Afblijven’ 

Met de prins
 op het 
(witte) paard

Groenwitters 
en jubilarissen 
RKSV Nuenen 
gehuldigd

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

KeurKoopje
Gekruide

Gehaktballen
elke 4e GrATIS

John de Smit Ondernemer van 
het jaar van de OCN
 
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Ondernemers Contact Nuenen 
op 6 januari is John de Smit van BKL Engineering verkozen tot Onderne-
mer van het Jaar 2013. Samen met Christ van den Akker van IT Pro en Jan 
Coppelmans van C.O.R. was hij een van de drie genomineerden. De jury 
koos voor John de Smit vanwege de sterke groei van zijn bedrijf, de voor-
sprong op de concurrenten van zijn bedrijf en de aansprekende wijze waar-
op hij leiding geeft aan dit bedrijf. 
BKL Engineering is een sterk gespeci-
aliseerd bedrijf in tooling voor hijs- en 
hefsystemen. Het bedrijf ontwikkelt 
en bouwt gereedschappen, transport-
middelen en speciaal-machines voor 
de High Tech industrie en voor clean-
rooms. ASML is een grote klant, naast 
FEI, DAF en Philips. Er werken 50 
mensen bij BKL. Het is een familiebe-
drijf dat in 1983 is gestart door Jos van 
Bakel. Later stapten andere familiele-
den in. John de Smit is sinds 2008 di-
recteur en mede eigenaar. Daarvoor 
deed hij 20 jaar ervaring op bij andere 
industriële bedrijven.
”Omdat er in de familie geen opvol-
ging voorhanden was keek men uit 
naar iemand van buiten”, vertelt John 
de Smit. “Het werd trouwens ook tijd 
voor een technisch gerichte bedrijfs-
voering bij BKL. We zijn afdelingen en 
functies gaan benoemen en konden zo 
ook zaken sturen en delegeren”.

Voor de toekomst heeft het bedrijf 
grote verwachtingen. “We groeien 
mee met de wensen van onze klanten 

en hebben naast ASML, waar we een 
voorkeurspositie hebben verworven, 
bij Philips, Daf en FEI een sterke posi-
tie bij sterke spelers.

Een mooi voorbeeld vindt John de 
Smit de ontwikkeling van een proto-
type van 200.000 Euro dat speciaal ge-
bouwd werd voor FEI.

Het gebruiksgemak en de doelmatig-
heid van de machine leidde tot een 
vervolgorder van tientallen stuks.
BKL Engineering maakt onder meer 
hijs- en hefsystemen voor de High 
Tech Industrie. Met 50 personeelsle-
den waarvan 85% een HBO of TU op-
leiding heeft, bereikt het bedrijf een 
jaarlijkse omzet van 10 miljoen Euro.  
Men bouwt hefinstallaties voor 20 kg 
tot 12 ton. 
Daarvoor is apparatuur beschikbaar 
van 2000 Euro tot 250.000 Euro. 
“Vooral de samenwerking en de inzet 
van alle medewerkers heeft gezorgd 
voor het bereiken van dez e mijlpaal”, 
volgens directeur John de Smit.

   foto LAV fotografie.

V.l.n.r. Juryvoorzitter Willian Groenen, John de Smit met partner en een lid van 
Duo Vreemd.

Tijdens de uitreiking van de onderne-
mersprijs 2013 werden enkele toe-
spraken gehouden door de voorzitter 
van het OCN Jan Veldsink en de bur-
gemeester van Nuenen de heer M. 
Houben. Het Duo Vreemd presen-
teerde de avond in Het Klooster op 
hun eigen manier en zorgde met hun 
sketches en liedjes voor de vrolijke 
noot.
Dit jaar zijn dertig bedrijven voorge-
dragen. Uit deze dertig bedrijven heeft 
een jury onder leiding van Willian 
Groenen drie bedrijven genomineerd 
en daaruit tenslotte de winnaar over 
2013 gekozen. De genomineerde be-
drijven zijn met aansprekend filmma-
teriaal aan de leden gepresenteerd, 
alvorens de winnaar bekend werd ge-
maakt.  

Feestband uit Nuenen en omstreken

Lijn 7: wereldberoemd, behalve hier
‘Eén van de hoogtepunten was toch wel toen we met de band in twee heli-
kopters van het ene optreden in Delft naar het volgende optreden in Utrecht 
vlogen. Dat was de enige manier om op tijd op allebei de plekken te zijn. En 
dat lukte.’
Door Edwin Coolen

‘De band’ is Lijn 7. Stijn Aben, de 
saxofonist en Perjan Kuijten, de drum-
mer, denken met veel plezier terug aan 
die dag in 2010. Verder stonden ze al 
op Paaspop, het Vudelfeest, Stöppel-
haene en op het podium van Paradiso, 
013, Tivoli en het MECC. Ze waren de 
Amstelband en ooit ’s nachts live op 
3FM te horen. Met carnaval staan ze 
weer in de tent op de Markt in Eind-
hoven.

Volgende week zaterdag speelt Lijn 7 
in café Ons Dorp in Nuenen, een soort 

van thuisconcert. “Het is het eerste 
optreden van onze Het-is-hier-bin-
nen-beter-dan-buiten wintertour. We 
gaan back to basic, zonder alle toeters 
en bellen. Omdat we vaak een eind 
weg optreden, vinden we het leuk om 
voor familie en vrienden in de buurt te 
spelen. Een kleine tour in cafés en 
kroegen hier in de regio, dicht op het 
publiek zoals we ooit zijn begonnen.”
Dat begin bestond uit repeteren in de 
Weverstraat, hier in Nuenen. Een paar 
bandleden kwamen met de bus vanuit 
Eindhoven, de toenmalige lijn 7. En 
dat werd de naam van de band. In de 
huidige bezetting zijn ze al tien jaar bij 

elkaar. Naast Perjan en Stijn heeft ook 
toetsenist Ralf van Meer ‘roots’ in   
Nuenen. Verder bestaat Lijn 7 uit Dirk 
van Hek (gitaar), Winand Donders 
(basgitaar) en Joris van Kempen 
(trompet). Zanger Michiel Avezaat 
komt uit Rotterdam, hij speelde daar 
in een studentenband met Roel van 
Velzen. Hij is later deze kant op ver-
huisd vanwege zijn vriendin die hij via 
Lijn 7 heeft leren kennen.

“De Lego-leeftijd van 8 tot 88, dat is 
ons publiek. We spelen vooral Neder-
lands- en Engelstalige feestmuziek 
maar ook Franstalig of schlagers. En 
Elvis, Meneer Kaktus of Ome Willem 
kunnen tijdens een optreden, of beter 
gezegd show van Lijn 7 ook voorbij 
komen.”
‘Aanvankelijk speelden we in het stu-
dentencircuit, waartoe wij ook be-
hoorden. Van een klein podium op de 
eerste etage met een vieze kleedkamer 
en smerige wc tot de biercantus in 
Delft of de Batavierenrace in Ensche-
de.
“Het gebeurde wel eens dat we op een 
doordeweekse dag ’s avonds nog naar 
Leeuwarden vertrokken voor een op-
treden. Dan kwamen we ’s morgens 
vroeg pas weer terug. Even snel een 
douche en dan door naar ons werk. 
Maar dat doen we niet meer. Dat heb-
ben we nu beter geregeld. Het opbou-
wen en afbreken wordt voor ons 
gedaan, net als de soundcheck. Ook 
show, kleding en website zijn gepro-
fessionaliseerd. Op een groot podium 
beschikken we over een loopbrug, 
vuurwerk en showtrap. We zijn een 
professionele feestband geworden 
met studentikoze inslag.”Lijn 7 in 2012 tijdens Paaspop in Schijndel.            (Foto: LAV Fotografie)

Dat studentikoze blijkt misschien nog 
uit hun contractuele eis bij een optre-
den: zeven kindersurprise-eieren, 
voor ieder bandlid één. “Dat begon als 
grap, omdat grote artiesten vaak van 
die rare dingen vragen. Dat kunnen 
wij ook, dachten wij.”

Lijn 7 is duidelijk groter gegroeid door 
de jaren heen. Hun publiek is deels 
ook met ze meegegroeid. De ouders 
die nu komen kijken, zijn de studenten 
van toen. Perjan: ‘Maar of we nu na 
Ilse de Lange of Bløf spelen zoals op 
het lustrum van de TU/e, of in klei-
nere zalen, de belangrijkste ingrediën-
ten van onze band zijn humor, feest, 
show en interactie met het publiek. Al 
het geld dat we ermee verdienen, in-
vesteren we weer in nieuwe pakken, 
instrumenten, decor en show. Betaald 
feestvieren, noem ik het wel eens. Dat 
is ook onze drijfveer en succes: het 
plezier met elkaar en met het publiek.”

Lijn 7, zaterdag 18 januari in café Ons 
Dorp in Nuenen. Aanvang 21.00 uur, 
toegang vrij.

IVN-lezing   
over voortplanting
Het IVN, afdeling Nuenen, organi-
seert een lezing over voortplanting 
gepresenteerd door Rini Kerstens. Er 
zal worden ingegaan op het doel van 
voortplanten en op ongeslachtelijke 
en geslachtelijke voortplanting in de 
planten- en dierenwereld.

De toegang is gratis, de ruimte is be-
perkt tot 50 personen. Aanvang: 20.00 
uur, IVN-ruimte in Het Klooster te 
Nuenen. Info: 040-2421423.

Voorverkoop 
zwamavonden  
de Narre-Kappen
Dit jaar organiseert CV de Narre-Kap-
pen voor 30e keer haar succesvolle 
zwamavonden. Een keur van artiesten 
is wederom vastgelegd om er voor u 
een onvergetelijke avond van te maken. 
Dit jaar zijn de zwamavonden op vrij-
dag 21, zaterdag 22 en vrijdag 28 febru-
ari.  De voorverkoop start woensdag 15 
januari en vindt plaats in ‘t  Huysven  
aan de Huikert in Gerwen. Leden van 
de Narre-Kappen kunnen kaarten ko-
pen tussen 19.00 en 19.30 uur. Voor 
niet leden start de verkoop om 20.00 
uur. Deze voorverkoop duurt tot 21.00 
uur. Hierna zijn de overige kaarten nog 
te verkrijgen bij de bekende voorver-
koop adressen te weten Cafetaria Heu-
velplein te Gerwen en Supermarkt Jan 
Linders te Nuenen. De kaarten kosten 
€ 11,00 per stuk. Tevens zijn er tijdens 
de voorverkoop ook Brunchkaarten te 
koop voor onze overheerlijke Carna-
valsbrunch op Maandag 3 maart.
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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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Loterij
Tot slot kunt u als u de woonmarkt bezoekt gratis deelnemen aan de 
loterij, waarbij leuke prijzen verloot worden: 
•	 Hoofdprijs:	bon	van	Expert	Nuenen	t.w.v.	€	100
•	 2e	Prijs:	2x	een	bon	van	Intratuin	t.w.v.	€	50
•	 3e	Prijs:	3x	boek	‘Nuenen	op	het	randje’

PUBLICATIE
REGISTRATIE AANDUIDING POLITIEKE 
GROEPERING

Het	 centraal	 stembureau	 voor	 de	 verkiezing	 van	 verkiezing	 van	 de	
leden	van	de	raad	van	de	gemeente	Nuenen,	Gerwen	en	Nederwetten;

gelet	op	artikel	G3,	lid	5,	van	de	Kieswet;

dat op maandag 23 december 2013 is besloten de volgende aanduiding(en) 
van de genoemde politiek groepering(en) te registreren in het register 
voor de verkiezing van verkiezing van de leden van de raad van de ge-
meente	Nuenen,	Gerwen	en	Nederwetten.

Politieke	groepering:	W70

Aanduiding:	W70	Nuenen	Gerwen	Nederwetten	en	Eeneind

Politieke	groepering:	Lijst	Pijs

Aanduiding:	Lijst	Pijs

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschik-
king rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan 
instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Het	beroepschrift	moet	op	grond	van	artikel	G5,	lid	2	onder	b,	van	de	
Kieswet,	uiterlijk	op	de	zesde	dag	na	de	dagtekening	van	deze	ken-
nisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrecht-
spraak	voornoemd,	Postbus	20019,	2500	EA		’s-Gravenhage.

Nadere	inlichtingen	betreffende	de	registratie	worden	Gemeentehuis	
Nuenen	c.a.	verstrekt	door	cluster	Bevolking,	Jan	van	Schijnveltlaan	
2,	Nuenen.

Plaats:	 	 Nuenen
Datum:  maandag 23 december 2013

De voorzitter van het centraal stembureau,

M.J.	Houben	MBA

VERKEER
Het Laar afgesloten
Op	vrijdag	17	januari	a.s.	is	het	Laar	afgesloten	ter	hoogte	van	de	kerk	
in	Gerwen.	Er	komt	dan	een	kraan	op	de	weg	te	staan	voor	werkzaam-
heden	aan	de	kerktoren.	De	werkzaamheden	duren	van	07.30	tot	17.00	
uur.	Het	Laar	 is	op	die	dag	 voor	het	 verkeer	gestremd.	Fietsers	 en	
voetgangers hebben gewoon doorgang.

OPHALEN KERSTBOMEN 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	inzamelwa-
gen heeft geen vaste route. Zet daarom de boom op tijd buiten!

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. 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD
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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 an-

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

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

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

UITNODIGING  WOONMARKT 
15 fEBRUARI 2014
De	woonmarkt	is	een	initiatief	van	de	gemeente	Nuenen,	woningcor-
poratie	 Helpt	 Elkander	 en	 Rabobank	 Dommelstreek.	 Heeft	 u	 een	
woonvraag,	-wens,	of	–behoefte?	Wij	maken	zaterdag	15	februari	van	
11.00	tot	16.00	uur	in	Het	Klooster	een	ontmoeting	mogelijk	met	di-
verse	Nuenense	partijen	die	actief	zijn	op	het	gebied	van	wonen.

Woonmarkt
De woonmarkt is een informatiemarkt waarin alle facetten van wonen 
aan bod komen. Denkt u daarbij aan nieuwbouwprojecten, (moge-
lijkheden aanpassen) bestaande woningen, huurwoningen, woningruil, 
duurzaamheid en financierbaarheid. Daarnaast kunt u met uw indi-
viduele	 vragen	 terecht	 bij	 de	 aanwezige	 partijen.	 Bij	 binnenkomst	
ontvangt u een handige tas, waarin u alle informatie die u deze dag 
vergaart kunt verzamelen.

Aanwezige partijen
De volgende partijen vindt u op de woonmarkt::
Advies:	Alforte	Healthcare,	Woonkeur	Advies	Groep
Architecten:	Van	Santvoort	architecten	b.v.,	Tenback	de	Groof	Archi-
tectuur	en	Ontwikkeling,	Annemarie	Pors,	Ineke	Schimmelpenningh
Bank: Rabobank Dommelstreek
Bouw-	en	installatiebedrijven:	Maasbouw	Beheer	B.V.,	R.J.	Bouw	B.V.,	
KBS	van	Grootel,	ETB	van	Keulen
Energie:	EigenEnergie.net	BV,	Re-source	Solar
Gemeente:	Gemeente	Nuenen
Hoveniers:	Het	Rullen	Hoveniers,	Stoop	Tuinen
Interieur:	Rens	&	Stanley	Broeders	Totaal	Interieur,	Stein	Keukens
Maatschappelijke Dienstverlening:	LEVgroep	Nuenen
Makelaars	en	Nieuwbouw: Metselaars Makelaardij, Van Santvoort 
Makelaars,	Patrice	van	den	Buijs-Lommers	Makelaars,	VOF	Park	Luistruik
Notarissen:	Notariskantoor	Fokkema,	Schäfer	Notarissen
Veiligheid:		Albert	Schepers,	Preventiewinkel	Interpolis
Woningcorporatie:	Helpt	Elkander
Zorg: Archipel, ZuidZorg
 
Workshops moodboard maken
Naast	de	partijen	waar	u	met	al	uw	vragen	terecht	kunt,	is	er	ook	een	
mogelijkheid	om	deel	te	nemen	aan	een	workshop	moodboard	maken;	
creëer een sfeerbeeld zoals u uw interieur graag zou zien. Verkoopsty-
liste	Thea	Hollanders	van	by-Holland	verzorgt	gedurende	de	dag	3	
workshops. Voor de workshops kunt u inschrijven via https://events.
rabobank.nl/dommelstreek/wn2014/	Let	op:	de	workshops	zijn	aan	
een	maximaal	aantal	deelnemers	van	30	gebonden.	Hierbij	geldt	vol	
=	vol.	Ook	verzorgt	Thea	deze	dag	3x	een	presentatie	hoe	u	uw	huis	
aantrekkelijker kunt maken voor verkoop.

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.

Speciaal voor baby’s, peuters en kleu-
ters zijn er De Nationale Voorleesda-
gen. Tien inspirerende dagen om het 
voorlezen aan kinderen te bevorderen. 
Want alleen zo worden kleintjes grote 
lezers. In de vier vestigingen van Bi-
bliotheek Dommeldal zijn de kleintjes 
met hun ouders altijd van harte wel-
kom en tot 18 jaar zijn kinderen gratis 
lid. Natuurlijk doet  Bibliotheek Dom-
meldal ook mee aan De Nationale 
Voorleesdagen.

Krrrr…okodil
Dat is de titel van het bekroonde pren-
tenboek dat centraal staat in deze pe-
riode. Catherine Rayner schreef het.
Het is heel rustig op de oevers van de 
rivier. Iedereen geniet van de zon. Tot-
dat … O-oh! Daar komt … KRRRR… 

OKODIL! Hij spettert en spattert en 
de modder vliegt alle kanten op.
In alle vestigingen van Bibliotheek 
Dommeldal liggen de bekroonde boe-
ken klaar om in te kijken. Daarbij 
hoort ook de Peuterquiz. Hartstikke 
leuk om samen met mama of papa in 
te vullen. Voor nieuwe babybiblio-
theekleden staat er een Boekstartkof-
fertje klaar. 
 
Vestiging Nuenen
Op woensdag 22 januari zijn Nuenen-
se peuters met hun papa en mama 
welkom van 09.15-10.00 uur, of van 
10.15–11.00 uur, voor een voor-
leesontbijt in de bieb. Op zaterdag 25 
januari, van 11.00-11.30 uur  en van 
12.30-13.00 uur, is er voorlezen voor 
kinderen van 2-5 jaar.

Boeken voor      
baby’s, peuters en kleuters
Van 22 januari tot en met 1 februari zijn er weer de Nationale Voorleesda-
gen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Ze beleven er niet alleen heel 
veel plezier aan, maar leren ook hun fantasie te gebruiken en ze ontwikke-
len taalgevoel. 

Toon Jansen Witvoeter 2013
Op zondag 12 januari zal in het Park in Nuenen, rond het monument van d’n 
Dwèrsklippel, om 13.00 uur de onderscheiding D’n Dwèrsklippel met het 
witte voetje voor de 33e keer worden uitgereikt en wel aan de in Nuenen 
geboren en getogen Toon Jansen. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uit-
gereikt door de Nuenense Oud-Prinsen aan iemand die positief-dwèrs 
tegen alles in gaat en toch uiteindelijk zijn doel bereikt. 
Toon Jansen heeft deze onderschei-
ding verdiend door de positief dwèrse 
wijze waarop hij als echte doorzetter 
en ondernemer succesvol aan de weg 
timmert, daarbij niet altijd begrepen 
wordt door de plaatselijke overheids-
instanties, maar zich vervolgens blijft 
inzetten voor de Nuenense samenle-
ving. 

Op relatief jonge leeftijd startte Toon 
in 1971 met 1 graafmachine van het 
merk ‘Werklust’. Dat zijn bedrijf anno 
2014 zou doorgroeien naar een orga-
nisatie met ruim 300 medewerkers 
kon hij destijds niet in de verste verten 
bevroeden. Inmiddels enkele recessies 
verder en gepokt en gemazeld als on-
dernemer is Toon nog elke dag op-
nieuw een voorbeeld voor zijn perso-
neel. 

A. Jansen BV is vandaag de dag een in-
ternationaal opererend concern dat 
onder andere actief is in Duitsland, 
Polen, Frankrijk, Engeland en Ameri-
ka. Afval en recycling dat voor velen 
van ons bijzaak is, is voor Toon hoofd-

zaak geworden en gebleven. Zijn drijf-
veer is een bijdrage te leveren aan een 
schonere wereld en ‘anders’ met onze 
natuurlijke grondstoffen om te gaan.

Toon heeft innovatie hoog in het 
vaandel staan. Zo is hij nog maar re-
cent eigenaar geworden van een ther-
mische installatie die teerhoudend af-

val kan reinigen. Hij is met dit idee al 
10 jaar bezig en op dit moment wordt 
de installatie vanuit Engeland opge-
bouwd in Son. Daarmee lijkt een grote 
droom van Toon zeer binnenkort in 
vervulling te gaan. Ook in tijden dat 
het hem (met name lichamelijk) wat 
minder ging, wist Toon positief te blij-
ven en (soms zelfs vanuit zijn ziekbed) 
het bedrijf te leiden. Daarbij houdt hij 
altijd vast aan zijn eigen principes. Hij 
laat zich daarbij nooit uit het veld 
slaan en heeft altijd een uitgesproken 
mening over hoe hij zijn bedrijf verder 
wil ontwikkelen. Alle medewerkers 
kent hij persoonlijk en met velen heeft 
hij een bijzonder hechte en langdurige 
band.

Gedichtendag 2014 
in Nuenen

  Aan de vooravond van de Nationale Poëzieweek 2014 
 (30 januari-5 februari), organiseert Catharina de Boer op 

woensdag 29 januari een open podium voor dichters in hotel Auberge Vincent 
aan het Park in Nuenen. Het onderwerp van de landelijke gedichtendag is ‘ver-
wondering’. Maar elke dichter kan ook zelf een keuze maken uit eigen werk. 
Dichters die hun gedichten willen 
voordragen kunnen zich aanmel-
den bij: catribo@onsnet.nu.
Er kan ook spontaan worden deel-
genomen. Luisteraars zijn even-
eens welkom. Aanvang 14.00 uur.



 

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

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 6 t/m 11 jAnuAri

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WeekeNDreclame: 10 & 11 jaN: 
Broccoli .................................... 1/2 kilo 0,99
Bosuien .................................... per bos 0,99
champignons ................per bakje 0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 13 januari:

Hutspot, panklaar ..................... 1/2 kilo 0,79
Dinsdag 14 januari:

Wokgroenten, panklaar .... 1/2 kilo 0,99
Woensdag 15 januari:

rodekool, panklaar ............... hele kilo 0,99
Donderdag 16 januari:

Gekookte bietjes ........ 1/2 kilo 0,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 10 t/m 16 januari:
Vitaminepakket: 
8 perssinaasappels, 5 minneolas, 
4 kiwis, 1doosje blauwe bessen
........................................................samen voor 5,00
mexico salade ............ 250 gram 1,59
Pinklady appel ............. hele kilo 2,49

OPRUIMING!

Björn Borg Boxershorts
Heren en Kids

20% Korting!

Pyjama’s, Nachthemden,
Dusters en Huispakken.

(prothese) Badpakken/Tankini’s
25% Korting!

Luxe slips/strings
1/2 Prijs*
*(op de originele verkoopprijs)

Anita Body B t/m E Cup
van 129,95  134,95

1/2 prijs voor 65,-

Mey BH’s 
van 49,95  54,95 voor 39,95

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

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

Ook voor de best 
belegde broodjes!!!

Huisgemaakte 
Erwtensoep
Iedere 2e beker ......1/2 Prijs
Bij 2 Kalfsmedaillons

pepersaus GRATIS 
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Boterhamworst  .......2,25
Div. soorten Paté
100 gram vanaf .........................1,45
Stroopwafeltje
100 gram ......................................2,25
Top Kwaliteit “Hertenbiefstuk”

met GRATIS saus.

SPecial

kOOPje

GOEDE VOORNEmENS!!!
BROOD VAN DE WEEK (KLOOSTER) 

€ 1,75
ZACHTE SPELTBOLLETJES 

4+2 GRATIS
SPELTBROOD NATUUR 

€ 1,50 
WORSTENBROODJES 

€ 1,00
5 KWARKBOLLETJES 

€ 2,00
3 TOmPOUCEN 

€ 3,00
WIJ WENSEN U EEN GEZOND

EN SmAKELIJK 2014!

Met een vmbo-/mbo-diploma van Vakcollege Eindhoven ga je het maken! 
Bijvoorbeeld als onderhoudsmonteur, automonteur, timmerman, meubelmaker, 
metaalbewerker, helpende zorg en welzijn, facilitair medewerker of pedicure. 
Voor een deel op school zelf en voor een belangrijk deel in de praktijk. In 
februari ben je welkom op onze praktijkdagen.
Meer informatie: www.vakcollegeeindhoven.nl 
Aanmeldingen schooljaar 2014-1015: 
info-vakcollegeeindhoven@sghetplein.nl de school voor vakmensen
School voor vmbo     Kaderberoepsgerichte leerweg      Basisberoepsgerichte leerweg      Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

jij gaat het maken!
Open Dag 
18 januari 2014  11.00 - 14.00 uur
Piuslaan 93  5643 PT Eindhoven  T 040 – 211 46 80

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 



ONZE 
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ONTDEK HOE
LEUK HET IS OM 
SLIM TE ZIJN!
INFOAVOND 
VERSTERKT ENGELS
VOOR GROEP 8 EN OUDERS
DINSDAG 14 JANUARI 2014
19.30 tot 20.30 UUR

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

WEES SLIM
KIES LEUK!

NIEUWE COLLECTIE
 MEUBELS & ACCESSOIRES!

UITVERKOOP 
SHOWROOM MEUBELS

20% korting

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Gratis interieuradvies

• Maatwerk uit eigen huis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leren 
paardrijden  

Begin februari start op 
woensdag 18.30u een 
nieuwe paardenles voor 
onervaren/startende 
volwassenen. 

  Beekstraat 48, 5673 NA  Nuenen 
040-2832363/06-23469976 
www.cahama.nl/info@cahama.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leren 
ponyrijden  

Eind januari start op vrijdag 
16.00u en zaterdag 16.30u een 
nieuwe ponyles voor 
onervaren/startende ruiters 
vanaf 8 jaar oud. 

 
Beekstraat 48, 5673 NA  Nuenen 
040-2832363/06-23469976 
www.cahama.nl 

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

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

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN
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AdvocatuurTheo de Egel
Eens per drie weken schrijft Theo De Egel 
een prikkelende column over de turbulente 
wereld waar Nuenen ook deel van is.

De Eenentwintigste.
Afsprong:
Afgelopen dinsdag was in café Schafrat de afscheidsreceptie van Anouschka van 
Laarhoven-Rovers. Zij was tot voorkort de gemeentesecretaris van Nuenen. Na 
zeven jaar heeft ze besloten ‘in goed overleg met B en W’ te stoppen. 
Ik was niet bij de afscheidsreceptie, maar het is vast gezellig geweest. Burgers 
mochten ook komen. Nadat we massaal zijn pootje gelicht, mochten we haar 
tussen 16.00 uur en 19.00 uur ‘de hand drukken’ Hopelijk was er ergens nog een 
potje met geld om haar afscheidsreceptie te betalen. Schafrat afhuren kost B en 
W al snel een miljoen of twee gok ik. Drank afkopen, drie rondes bitterballen en 
champagne voor iedereen: 1,7 miljoen. Plus de reiskosten voor de voltallige ge-
meenteraad, zeg één miljoen. Maakt samen 4,7 miljoen euro. 
Italiaanse toestanden. Anouschka schijnt ook geen afscheidsreceptie gehad te 
willen hebben, is meer het type van een Bunga-bungaparty. De borden ‘van 
Gogh village Nuenen’, kunnen worden vervangen door ‘Sicilië aan de Dommel’       
. De Grieken kijken met lichte afgunst naar de gehaaide tactieken en voor de 
raadsvergaderingen heeft Diederik Stapel zich aangeboden als notulist. 
Een raad die bestaat uit hobbyisten, hoe gepassioneerd dan ook, kan je niet te-
veel kwalijk nemen. Die weten niet beter. Die vergeef je de fouten, want ‘daar 
leren we met z’n allen tenslotte van’. Maar fraude is moedwillig. Dat is niet een 
situatie verkeerd inschatten of je eigen kunnen overschatten, maar bewust de 
boel molesteren om er zelf rijker van te worden. 
Deze gierput bevat vrij zeker meerdere bodems, die 4,7 miljoen is slechts het 
topje van de poepberg. En hoe hoger de berg, hoe dieper het dieptepunt. Dit is 
niet de vrije val, maar slechts de afsprong. Het vangnet heet vermoedelijk Eind-
hoven. 
Wat zou er gespeecht zijn op de afscheidsreceptie? “Na zeven vette jaren, beste 
Anouschka, komen nu de magere jaren. Maar goed, daar ben jij niet meer bij en 
omdat we in goed overleg besloten hebben te stoppen, gaan we vandaag geen 
oude koeien uit de sloot halen. Bedankt voor al het moois dat je voor Nuenen 
hebt gedaan”.

Ik wens u een eerlijk 2014,
Theo de Egel

Met de prins op het (witte) paard

Vroeger heeft hij meerdere jaren 
paardgereden bij Manege Cahama, 
destijds nog gerund door Jan Dijstel-
bloem. Tegenwoordig zwaait Desirée 
Dankelman daar de scepter, aangezien 
zij inmiddels de eigenaresse is van 
Ruitersportcentrum Cahama. Nu zij 
en Prins Superior allebei een scepter 
zwaaien en beiden ook nog eens kun-
nen paardrijden, is een dwèrse prijs-
vraag bedacht, waarbij heuse paardrij-
lessen te winnen zijn. Degene die de 
onderstaande puzzel kan oplossen, 
hoeft misschien niet alleen carnaval 
2014, maar ook zijn/haar paardrijles 
niet te laten schieten. Dus hebt u altijd 
al eens willen paardrijden en dan ook 
nog samen met een echte prins, los 
dan snel de onderstaande puzzel op en 
mail uw oplossing voor maandag 13 
januari naar  carnaval2014@onsbra-
bantnet.nl. Wie weet bent u dan één 
van de zes gelukkigen die samen met 

de prins op het witte, bruine of zwarte 
paard mag stappen. 
Zet alle letters onder elkaar en vind de 
oplossing. Mail deze voor maandag 13 
januari naar carnaval2014@onsbra-
bantnet.nl. Volgende week donderdag 
worden de zes gelukkigen bekend ge-
maakt in Rond de Linde en worden zij 
door de prins gebeld en uitgenodigd 
om een ritje met de prins op het (wit-
te) paard te maken bij ruitersportcen-
trum Cahama. Rijervaring is niet 
noodzakelijk. 

Nieuwe uitzending LON-TV
Vanaf zondag 12 januari nieuw in de uitzending van LON-TV:
Nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Maarten Houben..
Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Nuenen bij Gemeenschapshuis Den 
Heuvel in Gerwen.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Ondernemers Contact Nuenen, 
werd de “Ondernemer van het jaar 2013” bekend gemaakt.
Biografie van een dorp, huisnummer 26 t/m 30 van De Beekstraat.

De uitzending van LON-TV is dagelijks te zien om 11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.00 en 23.00 uur. Ook is de uitzending te volgen via de livestream. 
Deze vindt u op www.omroepnuenen.nl. 
Heeft u een idee of een tip voor een reportage? 
Wij horen graag van u! Onze studio in Het Klooster is dagelijks geopend van 
10.00 tot 12.00 uur. Loopt u gerust even binnen. Of stuur een e-mail naar: 
tv@omroepnuenen.nl.

Cabaretvoorstelling van ‘Niet 
Schieten!’ in Het Klooster
De heren van ‘Niet Schieten!’ staan op donderdag 16 januari in Theater Het 
Klooster. De titel van de voorstelling is ‘Vrouwen willen maar 1 ding’. Wat 
dat precies is, daar gaan de mannen op in tijdens de voorstelling. 

Volgens ‘Niet Schieten!’ laten de vrou-
wen de mannen al te lang spartelen. 
De mannen van ‘Niet Schieten!’ voe-
len zich nu genoodzaakt om daar iets 

aan te doen en diep in de vrouw te dui-
ken. Heel diep. En uit die schijnbaar 
oneindige diepte wordt één ding opge-
takeld… 
 
Deze voorstelling is een echte openba-
ring voor mannen, maar ook zeker 
voor de vrouwen. Hebben de mannen 
nou echt het grote vrouwengeheim 
gevonden? Dat mag u zelf beoordelen 
tijdens de voorstelling ‘Vrouwen wil-
len maar 1 ding’. De heren van ‘Niet 
Schieten!’ zijn ook bekend van de 
voorstelling ‘Mannen zijn Zeikwijven’. 

De voorstelling is op donderdag 16 ja-
nuari te zien in Het Klooster. De voor-
stelling begint om 20.15 uur en toe-
gangskaarten voor de voorstelling zijn 
€ 18,50. Kaarten kunt u bestellen via 
de website www.hetklooster.org of u 
kunt van maandag tot en met vrijdag 
tussen 13.30 uur en 17.30 uur telefo-
nisch reserveren via 040 -284 33 99. 

Wie droomt daar nu niet van, met de prins op het witte paard  Maar dan 
moet je prins dit wel kunnen en durven. Gelukkig durft Prins Superior dit 
wel. De carnavalsprins van de Dwèrsklippels is niet alleen kei-dwèrs en laat 
zijn carnaval en voetbal niet schieten, maar kan ook nog eens paardrijden. 

Het beste paard van …. vergeten (de 
eerste letter van dit woord).
Een goed paard maakt nog geen ……
(de tweede letter van dit woord).
De prins op het witte ….. (de eerste 
letter van dit woord).
Men moet een gegeven paard niet in 
de … kijken (tweede letter van dit 
woord).
Van de ….. geen kwaad weten (tweede 
letter van dit woord).
Op een ….. paard wedden (derde letter 
van dit woord).
Ik heb …… als een paard (tweede let-
ter van dit woord).
Een man zonder ….. is als een paard 
zonder teugels (tweede letter van dit 
woord).

Vera Habraken bij de uitreiking door wethouder Ebberink van de vrijwilligersprijs 
2013,  tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Vrijwilligersprijs 2013

Kom naar het 
Ondernemers- 
netwerk
Jacqueline Zuidweg, zakenvrouw van 
het jaar 2012, inspireert u op dinsdag 
21 januari  2014 tijdens een bijeen-
komst van het Ondernemersnetwerk 
van Rabobank Dommelstreek  graag 
met haar passie voor ondernemen 
(ook met tegenwind). Zij geeft u tips 
en adviezen over ondernemen in uit-
dagende tijden.
 
Meld u nu gratis aan voor de bijeen-
komst van het Ondernemersnetwerk 
op dinsdag 21 januari 2014 en laat u 
inspireren door Jacqueline Zuidweg. 
De bijeenkomst vindt plaats in  SC 
Hofdael, Molenstraat 23 in Geldrop en 
start om 19.30 uur. 
Meld u aan via:  https://events.rabo-
bank.nl/dommelstreek/onjan2014/

Praten over autisme 
Een nieuw jaar: nieuwe kans om met mensen om je heen in gesprek te komen 
over de impact van autisme in je gezin. Dat kan tijdens een speciale contact-
avond. Doel van de avond is om meer begrip bij de eigen omgeving te kwe-
ken voor de bijzondere positie die deze gezinnen hebben. Autisme is immers 
vaak niet zichtbaar maar heeft veel invloed op het dagelijks leven. Daardoor 
ontstaat er regelmatig onbegrip in de omgeving.
“Geef dat kind maar aan mij mee, ik 
zal hem wel eens leren hoe hij zich   
moet gedragen.” Ouders van kinderen 
met een vorm van autisme krijgen de-

ze opmerking regelmatig te horen. 
Aan hun kind is vaak niet te zien dat 
het een beperking heeft en het gedrag 
dat het vertoont is soms zeer storend. 
Voor de omgeving is dat niet te begrij-
pen. Meer informatie en inzicht leiden 
tot meer begrip en dit kan de verhou-
ding van het gezin met de omgeving 
verder helpen.
Onder de naam 'Ik zie ik zie wat jij niet 
ziet…' organiseert Els Maas contact-
avonden voor gezinnen met hun om-
geving. De eerstvolgende avond is 
dinsdag 28 januari 2014. Meer info via 
http://www.ikzieikziewatjijnietziet.
com. Bij voldoende deelname kan dit 
ook in uw woonplaats zijn. Via de 
website kunt u zich opgeven voor 
deelname. 
U kunt ook rechtstreeks contact opne-
men met Els Maas, telefoon 040 
2858744, email elsmaas@ikzieikzie-
watjijnietziet.com.

Vernielingen 
door vuurwerk
Ook dit jaar zijn er weer allerlei zaken 
in Nuenen vernield met het jaarlijkse 
vuurwerk. Veel prullenbakken zijn 
vernield maar ook het Bijen Hotel bij 
het bruggetje van de Tweerijten heeft 
het moeten ontgelden. 
Helaas hebben de jongelui niet in de 
gaten dat deze vernielingen gerepa-
reerd moeten worden met het geld 
van de, door ouders betaalde, belas-
tingen.

Everly

In de nacht van vrijdag op zaterdag luisterde ik naar Radio 1. Cathy’s clown 
van de Everly Brothers was te horen. Tijdens de afkondiging zei de presen-
tator dat de plaat gedraaid werd vanwege het overlijden van Phil Everly, de 
helft van de twee Everly Brothers. Op één of andere manier raakte dat nieuws 
me meer dan het overlijden van, pak hem beet, Nelson Mandela.
 De broers met de mooie achternaam stonden bekend om hun 
prachtige samenzang. ‘Maybe tomorrow’ is een goed voorbeeld daarvan. Als 
je naar Phil kijkt tijdens dat close-harmony zingen, zie je hoe geconcentreerd 
hij zijn broer Don volgt. Met All I have to do is dream als hemels resultaat.
 Phil Everly schreef één van mijn favoriete Everly-nummers, When 
will I be loved. Zijn broer schreef So Sad (to watch good love go bad).

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Henk Pero lijsttrekker 
D66 Nuenen c.a.
Henk Pero is op 6 januari tijdens de ledenvergadering van D66 Nuenen 
gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 
2014. Henk Pero was de afgelopen raadsperiode wethouder van onder meer 
economische zaken, milieu en duurzaamheid. In september kwam hij terug 
in de raad als vervanger van Nico Pijnacker Hordijk die herstellende is van 
een herseninfarct. 
“Om zijn herstel nog meer ruimte te 
geven, ben ik nu lijsttrekker voor D66 
Nuenen. Maar er komt ook een mo-
ment dat ik het stokje weer terug ga 
geven aan Nico. Nico en ik trekken sa-
men op in deze campagne.” Nico 
Pijnacker Hordijk is dan ook de num-
mer twee op de kandidatenlijst van 
D66 Nuenen. ”Ik werk volop mee aan 
het verkiezingsprogramma van D66 
en na de verkiezingen kom ik weer te-
rug in de raad.”

Op nummer drie van de kandidaten-
lijst staat Willemijn van Werkum, mo-
menteel ook raadslid voor D66 Nue-
nen. Nieuw op de lijst is de nummer 
vier,  Wouter Verhaak gevolgd door 
Anne Peters (5), Ruud van der Meer 
(6) Arend Tomas (7) Kees Houtepen 
(8) Jan Hoeve (9) Peter van Twist (10) 
Ineke Schimmelpenningh (11), John 
Parmentier (12), Truus Houtepen- 
Kunnen (13), Cees Hezemans (14), Jo-
sé van Bree (15).
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Lezing   
Brabantse adel
Onder de titel "Lieve Gijs, lieve ou-
ders", uit de familiearchieven van de 
Brabantse adel, zal Klaasje Douma een 
lezing houden op donderdag 16 janu-
ari. Tijdens de lezing, georganiseerd 
door Heemkundekring De Drijehor-
nick, grasduint de spreker in een aan-
tal familiearchieven om zo de levens-
stijl en dan vooral het familieleven te 
schetsen van adellijke families in het 
Noord-Brabant van de negentiende 
eeuw.
Douma studeerde in haar vrije tijd 
cultuurwetenschappen aan de Open 
Universiteit en ronde deze studie   in 
2002 af met de scriptie ‘De bewoners 
van Kasteel Heeze: van 1796 tot 1901’. 
Sinds enkele jaren is zij als buitenpro-
movendus aan de Universiteit van Til-
burg bezig met een promotieonder-
zoek naar de adel in Noord-Brabant in 
de 19de en 20ste eeuw.

Lezing Brabantse adel, donderdag 16 
januari in bibliotheek Dommeldal aan 
het Van Goghplein in Nuenen. Aan-
vang 20.00 uur.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Varanasi 
Door Elwien Bibbe

Van een van de jongens die het bootje besturen, krijg ik een klein bakje met een 
kaarsje op een bedje van afrikaantjes. "Make a wish", zegt hij en knikt me toe. En 
dan laat ik mijn lichtje in de Ganges zakken en doe mijn wens. Per ongeluk  steek 
ik mijn hand in het water. De temperatuur valt mee. Toch gaan er in de winter 
beduidend minder hindoes op pelgrimstocht naar de heilige stad Varanasi om 
ritueel te baden dan in de zomer. Volgens mijn reisgids zouden dat er gemiddleld 
125.000 per dag moeten zijn.
De jongens zitten in warme jassen  dicht tegen elkaar aan, het is fris. Ze moedi-
gen me aan om ook de overgebleven acht andere bakjes te water te laten. En dat 
doe ik met veel plezier. De lichtjes drijven tussen de bootjes door en ik doe de ene 
wens na de andere.  Sommige zijn onnozel, triviaal en als alle bakjes drijven ben 
ik de hoofdprijs van de postcodeloterij vergeten. Het is precies een jaar geleden 
dat ie op 5672 viel, bedenk ik opeens.
Het bootje ligt voor  Dashawamed ghat. Het is zes uur en donker en vanaf het 
water kijk ik naar het hindoe ritueel op de trappen aan de oever. Zeven brahma-
nen voeren allerlei bewegingen met potten vuur en andere voorwerpen uit. De 
diepere bedoelingen ervan ontgaan me volledig. Ik zit nog met mijn hoofd bij 
mijn wensen. Zsneu voor al die mensen met dezelfde postcode als ik. Maar het 
ritueel ziet er mooi uit. De hindoepriesters doen alles synchroon en de kleurige 
verlichting en de toeters, bellen en belletjes zorgen voor een aparte sfeer. De jon-
gens van het bootje dollen met elkaar en een klein meisje springt van bootje naar 
bootje om nog wat bakjes met bloemen te verkopen aan de toeristen.
Als we terugvaren zien we de dode koe niet meer in het water liggen. Wel bran-
den er nog vuren op de oever. De traditionele lijkverbranding gaat dag en nacht 
door. Het duurt enkele uren voor een lichaam as is. 
Het is onze laatste dag in India. morgen naar Nepal.

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

UW LEOLUX REGIODEALER LINEO IN WAALRE

HOEKBANK OSCAR 
Nu v.a. € 3.590,--

N I E U W
IN DE VERNIEUWDE SHOWROOM VAN LINEO

ALLE STOFFEN.
ÉÉN PRIJS.
DE VOORDELIGSTE!*

A C T I E

Zondag 12 januari geopend 11.00 - 17.00 uur

*actie model EGO en ONDA

GRATIS PARKEREN
VOOR DE DEUR

Op 4 januari was er bij Jan Linders in Nuenen een ludieke actie van Stichting 
Warme Beer. Enkele clowns verzamelden zoveel mogelijk flessen met statiegeld. 
Bij de ingang en op het parkeerterrein stonden ze klaar om de flessen van de klan-
ten over te nemen. Ook Tomas van de stichting heeft de clowns een handje gehol-
pen. De actie was een groot succes en de stichting is erg blij met uw bijdrage. De 
opbrengsten van het statiegeld gaan volledig naar Stichting Warme Beer. 

Speciaal voor hun gasten hebben ze 
het menu ‘Quattro soci ditta Oliva’ sa-
mengesteld. Daarin een selectie van 

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

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

Cosmoslaan en Soeterbeek openstelling
Waarom willen mensen andere mensen vrijheid ontnemen? Mobiliteit is belang-
rijk, dat vinden alle inwoners van Nederland. Om elkaar te bezoeken, of om ge-
woon van elkaar te leren. De Cosmoslaan is een belangrijke ontsluitingsweg, voor 
zowel mensen in als buiten Eindhoven. Een weg met maar aan een kant huizen. 
Laten we kiezen voor het algemeen belang van onze regio inwoners en niet voor de 
enkeling die anderen mobiliteit wil onthouden. Is de Cosmoslaan nog niet vol-
doende vernield met al die drempels. Je kunt er heerlijk wandelen door de natuur 
langs de Dommel, maar je moet er wel kunnen komen. Of is die mooie Dommel 
alleen voor bewoners van de Cosmoslaan? Ik zou verslechtering van mobiliteit 
niet durven te verkopen aan onze samenleving. Hopenlijk blijven onze bestuur-
ders kiezen voor het algemeen belang en niet voor die hard roepende enkeling die 
opkomt voor zijn eigen belang. Zoals veel inwoners van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten zijn wij TEGEN afsluiting van de Hikspoorbrug bij huize Soeterbeek 
over de Dommel. Wij zijn tegen beperking van mobiliteit in brede zin. Wij pleiten 
voor toegankelijke natuur, geen wildernis. Ook toegankelijk voor onze minder va-
lide medemens en zonder gebruik van lieslaarzen.

Berend en Tom van den Boomen, Vonderrijt 2, 
5673BZ, Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

vier heerlijke gerechten,  waarbij 
mooie wijnen zijn gekozen die deze 
gerechten goed begeleiden. Geniet 
dus van ieder gerecht en van elk hier-
bij passend glas wijn. Gedurende de 
maanden januari en februari biedt res-

Mini-cursus Argentijnse 
tango in Het Klooster
De Argentijnse tango staat opnieuw in de belangstelling. En dat is niet zomaar. 
Het is een gepassioneerde veelzijdige dans waar echt samen dansen actief cen-
traal staat.

Gratis proefles Zumba
Zumba, de rage uit Amerika, waarbij je 500 tot 1000 calorieën per uur ver-
brandt! Wil je ook eens een gratis lesje zumba meedoen? Bel of mail even om je 
aan te melden. De Enode, Eeuw Driessestraat 1, Nuenen, maandag 20 januari 
19.30-20.30 uur. Voor meer info: 040–2513090 of www.salsapati.nl.

Programma    
CV De Dwèrsklippels
Wit Voetje 
Zondag 12 januari 12.30 uur uitrei-
king Wit Voetje in het Park.

Prinsenreceptie 
Zondag 12 januari 14.00 – 19.00 uur 
prinsenreceptie Begane grond Het 
Klooster.

Voorverkoop 
16 en 17 januari 13.00 – 17.00 uur en 
19.00 – 21.00 uur Het Klooster voor-
verkoop voor de volgende evenemen-
ten:

Pronkzittingen:
Vrijdag 7 en zaterdag 8 februari, vrij-
dag 14 februari en zaterdag 15 februari
€ 12,- zaalplaats, € 10,- balkonplaats.

Seniorencarnaval:
Vrijdag 28 februari.
Kaarten voor het Seniorencarnaval       
€ 2,- zijn ook te koop op dinsdag 21 en 
donderdag 23 januari van 13.00 tot 
16.00 uur in Het Klooster binnen de 
ruimte van het KBO.

Brunch
Zondag 2 maart
€ 10,- volwassenen, € 5,- kinderen.

Concert Carnavalesk
Maandag 3 maart € 5,-.

TienerTent
Zaterdag 1 maart, zondag 2 maart, 
maandag 3 maart en dinsdag 4 maart
€ 21,- passe partout 4 dagen (in voor-
verkoop).
€ 25,- passe partout 4 dagen aan kassa.
Klippelke 2014 € 2,-

 Nieuws met zaken
Restaurant Olijf krijgt   
nieuwe structuur
Restaurant Olijf wil u graag informeren over de komende wijziging in de 
organisatie. Naast Eric en Nanette Kruitwagen zijn op 1 januari 2014, Dan-
ny en Femke Tielemans, als mede – firmanten toegetreden. Danny en Fem-
ke, twee vertrouwde gezichten, die al jaren als gastheer en gastvrouw werk-
zaam zijn binnen Olijf. 

taurant Olijf een huisaperitief, dit 4 
gangenmenu, in combinatie met 4 bij-
passende glazen wijn en koffie of thee 
aan voor € 55,00 per persoon.
                                    
Olijf blijft ook in 2014 volop in bewe-
ging. Ze starten in januari met een 
nieuwe menukaart met daarin uitge-
breide lunch-  en dinergerechten, in 
diverse prijsklassen. 
Geniet van gerechten met een goede 
prijs – kwaliteitsverhouding of van de 
verrassingsmenu’s waarvan de menu-
prijzen ongewijzigd zijn gebleven.
Een wijnkaart uit vrijwel alle wind-
streken waarvan vele wijnen per glas 
te drinken zijn. 
In restaurant Olijf draait alles om lek-
ker eten en drinken.  

Met culinaire groet, Eric, Nanette, 
Danny en Femke, Team Olijf.

Het is je laten leiden door muziek en 
het is zeker ook gewoon plezier! Ge-
lukkig hoef je er niet helemaal naar 
Buenos Aires voor te reizen. Vanaf 13 
januari kun je voor een mini-cursus 
van 6 lessen in 'Het Klooster’ in Nue-
nen terecht! Iedereen kan kennisma-
ken met deze dans. Leeftijd is onbe-
langrijk. Danservaring is niet vereist! 

Altijd al nieuwsgierig geweest naar 
deze prachtige dans, maar nog niet de 

stap gezet om een cursus te volgen? 
Ervaar hoe sterk lichaamstaal kan zijn 
en kijk of de tango ook jou verovert. 
Voor informatie www.tangonuenen.
wordpress.com.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Jeugdmusical ‘Afblijven’ 
In theaterseizoen 2012 – 2013 stond er ook al een jeugdmusical in Het 
Klooster die gebaseerd was op een boek van Carry Slee. Dit seizoen weder-
om, maar wel een compleet andere. Dit jaar is de try-out te bewonderen van 
de jeugdmusical ‘Afblijven’. 
Het bekende verhaal van Carry Slee 
gaat over het meisje Melissa, zij mag 
auditie doen voor een videoclip van 
haar idool. Jordi is al jaren stiekem 
verliefd op Melissa. Wanneer Melissa 
de auditie mag doen, doet hij dan ook 
àlles om haar te helpen. Maar al snel 
merkt Jordi dat het slecht met haar 
gaat: Melissa slikt pillen om haar on-
zekerheid te verbergen. Zo raakt ze 
verstrikt in het web van de kei harde 

dealer Jim. Als Jordi haar probeert te 
redden, komt hij zelf ook zwaar in de 
problemen...

Naar het bekende boek van Carry Slee 
en van de makers van de succesvolle 
musical Lover of Loser: Afblijven – 
live on stage! Met onder anderen Soy 

De fysiotherapeut

Jean-Pierre Bergmans, (sport)fysiotherapeut, manueel therapeut, 
www.fysiotherapienuenen.nl 

KANS, beroepsziekte nummer 1
Deel  1:  Klachten en Risicofactoren KANS
Kans is de tegenwoordige benaming van wat vroeger RSI en muisarm heette. De 
afkorting staat voor “Klachten Arm-Nek-Schouder”. Hoewel de term KANS in 
zijn geheel de lading niet dekt, het werkgerelateerde dat van essentieel belang is 
wordt namelijk in zijn geheel niet vermeld, zal ik vanwege de bekendheid de 
term KANS blijven gebruiken.

In 3 delen zal ik pogen u meer inzicht te geven in de beroepsziekte die jaar-
lijks 3,2 miljoen werkenden treft.
KANS is een verzamelnaam en dus geen ziekte of aandoening. KANS staat voor 
klachten voorkomend in de bovenrug, nek-schoudergebied, hoofd, ellebogen, 
polsen, handen en vingers. De klachten worden doorgaans veroorzaakt door re-
peterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van 
beiden eventueel versterkt door werkstress. Persoonsgebonden en werkgebon-
den factoren kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of 
het onderhouden van de klachten.
 
SymPtomeN vAN KANS
Fase 1: beginfase
Er zijn klachten tijdens bezigheden. Deze uiten zich in de nek, schouder, arm of 
hand in de vorm van tintelingen, een vermoeid of zwaar  gevoel en lichte pijn. De 
problemen verdwijnen volledig in rust.

Fase 2: de vervolgfase
De klachten treden niet alleen tijdens het werk op maar ook tijdens andere acti-
viteiten en in rust. De pijn wordt erger en er kan krachtverlies optreden. Langdu-
rigere rust doet de klachten nog wel afnemen.

Fase 3: de stabiele fase 
Aanhoudende pijn die niet meer verdwijnt. Activiteiten met armen en handen  
zijn nauwelijks mogelijk zonder klachten. Volledig herstel is niet altijd meer mo-
gelijk en het herstel vergt veel tijd.
Advies: Als u deze klachten herkent, neem dan in een zo vroeg mogelijke fase 
contact op met de (bedrijfs)arts of fysiotherapeut.

Risicogroepen 
KANS komt in veel beroepsgroepen voor. Qua aantal zijn het vooral beeld-
schermwerkers die (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn door KANS. Procentueel 
zie je vooral bij kappers (49%), uitbeners slachterij (43%), musici en medewer-
kers aan de lopende band veel ziekteverzuim door KANS. Daarnaast lopen ook 
scholieren en studenten een verhoogd risico.

Politieberichten
Huiselijk geweld leidt tot huisverbod
In de avond van 26 december werd een man aangehouden na een melding van 
huiselijk geweld in Nuenen-Zuid. Nadat het politieonderzoek tegen de 20-jarige 
verdachte was afgerond, kreeg hij een huisverbod van 10 dagen. Dat betekent dat 
hij geen contact mag hebben met zijn huisgenoten en dat hij niet in de straat van 
zijn woning mag komen. In deze periode is een hulpverleningstraject gestart met 
als doel om de relaties met zijn huisgenoot of huisgenoten te normaliseren.

vandalisme op schoolterrein
Op 28 of 29 december werd de kerstverlichting op een schoolterrein aan de Jaco-
bushoek vernield. Elektriciteitskabels werden kapot getrokken waardoor kort-
sluiting was ontstaan. De school heeft aangifte gedaan van deze vernielingen. 

Doorrijden na aanrijding
Op de kruising Park-Kerkstraat vond op 28 december rond 08.05 uur een aanrij-
ding plaats tussen een auto en een fietser. De fietser werd op deze kruising aan-
gereden door een groene Citroen-Berlingo of Peugeot-Partner. De fietser, een 15 
jarige Nuenenaar, kwam daarbij ten val en liep letsel op aan zijn rug en hand. De 
fiets raakte flink beschadigd. De bestuurder van de bestelauto reed na het onge-
val door.

Aanhouding na woninginbraak
In de avond van 29 december werd ingebroken in een woning aan de Laan van 
Nuenhem. Een persoon was getuige van deze inbraak en belde de politie. Toen 
deze arriveerde vluchtten 2 mannen weg. Een van hen werd na een achtervolging 
te voet achterhaald en aangehouden. Het betrof een 49-jarige man uit Tilburg. 
Hij is na zijn aanhouding in verzekering gesteld. Het onderzoek is nog gaande. 

Woninginbraak
In een woning aan de Witte Put werd tussen 30 december en 2 januari ingebro-
ken. Een raam van de woning werd opengebroken en daarna werd de woning 
doorzocht. Er werden computers gestolen.

Rijden onder invloed
Op 1 januari rond 03.45 uur werd op de Weverstraat in Nuenen een snorfietser 
gecontroleerd die opviel vanwege zijn rijgedrag. De bestuurder van deze snor-
fiets, een 26-arige Nuenenaar, bleek erg dronken te zijn. Zijn rijbewijs werd inge-
vorderd en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. 
Op 2 januari werd een 40-jarige man uit Nuenen bekeurd omdat hij als bestuur-
der van een auto over de Boordseweg reed terwijl hij ruim 2 keer de toegestane 
alcohol had genuttigd. Ook van deze bestuurder werd het rijbewijs ingevorderd 
en werd proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

vuurwerkoverlast
Rond de jaarwisseling heeft de politie tientallen meldingen gekregen van vuurwerk-
overlast. Een aantal jongeren zijn daarbij ‘betrapt’ en overgedragen aan bureau Halt. 
Er werden een aantal aangiften van vernieling door vuurwerk ontvangen.

Kroon (Galaxy Park, Koning van Ka-
toren de musical) en Juliann Ubbergen 
(Huis Anubis, Lover of Loser de musi-
cal en Afblijven de film). 

Let oP, een andere aanvangstijd! 
De try-out is op zondag 19 januari te 
zien in Het Klooster. De voorstelling 
begint om 17.00 uur en toegangskaar-
ten voor de voorstelling zijn € 14,00. 
Kaarten kunt u bestellen via onze 
website www.hetklooster.org of u kunt 
van maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30 uur en 17.30 uur telefonisch re-
serveren via 040 -284 33 99. 

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Emopad 56, Geldrop

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Dorpsraad Gerwen    
zoekt kandidaten 
Binnenkort wordt een nieuwe dorpsraad Gerwen gekozen. Daarvoor zijn 
minstens zeven kandidaten nodig. Wanneer er onvoldoende kandidaten 
voor de verkiezingen zijn, komt de dorpsraad te vervallen. Iedere Gerwe-
naar van 18 jaar of ouder kan zich in principe verkiesbaar stellen. enkele 
leden van de huidige dorpsraad zijn weer beschikbaar.
Wat doet de dorpsraad?
Dorpsraad Gerwen behartigt de be-
langen van het dorp en adviseert, ge-
vraagd en ongevraagd, het gemeente-
bestuur. De afgelopen jaren heeft de 
dorpsraad waardevolle adviezen gege-

Inloopochtend 
Kiekeboe is weer 
gestart!
 
Dinsdag 7 januari was weer de eerste 
inloopochtend van Kiekeboe na de 
kerstvakantie.  Het was weer gezellig 
druk met de kindjes en hun mama, pa-
pa of oma! De gastvrouwen hadden 
voor de koffie/thee/ranja en fruit ge-
zorgd. Het was weer een geslaagde 
ochtend! Heb je ook kindje(s) van 0 tot 
4 jaar? En zin in een gezellige ochtend 
waar de kindjes kunnen spelen en jij 
andere ouders kunt ontmoeten en 
eventueel. vragen bespreken omtrent 
opvoeding verzorging? Kom dan ook 
eens binnenlopen! Inloopohtend Kie-
keboe wordt iedere dinsdagochtend 
gehouden van 09.30-11.00 uur in de 
BSO ruimte van “de Otters” gebouw 
“Dassenburcht”, aan de Jacob Cats-
straat 1-3 te Nuenen. De ingang voor 
Kiekeboe is via de hoofdingang van 
het gebouw. Kiekeboe is een initiatief 
van Punt Extra (zuidzorg). Voor meer 
informatie kun je kijken op onze web-
site: www.kiekeboenuenen.nl.

Woensdag 15 januari 2014 start 
weer een groepstraining mind-

fulness in Nuenen o.l.v. Annema-
rie Vaarkamp van Psychologie en 

Mindfulness Nuenen.
Aanmelden kan via 

Annemarie@PsyNu.nl 
of 06-82000876. Het is natuur-
lijk ook mogelijk om individueel 

met mindfulness te werken! 
Zie ook www.PsyNu.nl.  

Advertentie

Daarbij gaat het voornamelijk om het 
organiseren van zorg- en welzijns-
voorzieningen op een manier die past 
bij het dorp, de wensen van de bewo-
ners en de haalbaarheid in termen van 
organisatie, personeel en financiën.
Daarom wordt iedereen uitgenodigd, 
die bekend is met, ideeën heeft over of 
zich betrokken voelt bij welzijn en 
zorg in zijn eigen woonomgeving. De 

hoop is dat daaruit werkgroepen ont-
staan die de stappen voorbereiden, 
welke uit de discussie als noodzakelijk 
naar voren komen. De Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen wil hierin een 
coördinerende rol vervullen, maar 
vraagt daarvoor ook het mandaat van 
de Gerwense bevolking.
Dorpsgenoten die niet aanwezig kun-
nen zijn op 16 januari, maar wel willen 
meedenken in het uitwerken van plan-
nen kunnen mailen naar werkgroep-
leefbaarheidgerwen@gmail.com of 
bellen met 06 41102625. Ook voor an-
dere informatie kan men daar terecht.

Dorpsbijeenkomst 
over zorg en welzijn Gerwen
op 16 januari organiseert WLG een bijeenkomst in de Heuvel te Gerwen 
om 19.30 uur waarin wordt gekeken naar de gebrekkige voorzieningen in 
Gerwen en de manier waarop daarop gereageerd moet worden. met de uit-
slagen van het PoN-onderzoek zal dan stil worden gestaan bij de betekenis 
daarvan voor Gerwen en haar bewoners.

ven over onder meer: bushaltes aan 
Kerkakkers/Smits van Oyenlaan, her-
inrichting D’n Tip en Gerwenseweg 
en het opknappen van ’t Huysven. De-
ze projecten maakten deel uit van het 
Integraal DorpsOntwikkelingsPro-
gramma IDOP. Hierbij zijn ook de in-
woners van Gerwen nauw betrokken 
geweest, onder meer via zogenaamde 
klankbordgroepen. De dorpsraad was 
ook betrokken bij de oprichting van de 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen en 
Jeu de Boulesvereniging D’n Busser. 
Onlangs is het dorp voorzien van twee 
invalidenparkeerplaatsen en een op-
laadpaal voor elektrische auto’s. Dit is 
een greep uit het werk van de dorps-
raad. Het motto van de dorpsraad 
luidt: er samen met de inwoners en de 
gemeente een leefbaar dorp van blij-
ven maken. Heb je belangstelling, 
meld je dan nu aan. 

Aanmelden
Kandidaten voor dorpsraad Gerwen 
dienen zich uiterlijk 14 januari aan-
staande te melden bij de dorpsraad, bij 
secretaris Ruurd van Heijst (06 
13305727 of ruurd@le-jardin.nl) of bij 
een van de andere leden. Belangstel-
lenden kunnen bij de dorpsraadsleden 
terecht voor meer informatie. De ver-
kiezing van de dorpsraad Gerwen is 
tegelijk met de gemeenteraadsverkie-
zingen op woensdag 19 maart aan-
staande. 

Kandidaten kunnen zich ook direct 
aanmelden bij de gemeente en wel bij 
Kim van der Bruggen via gemeente-
huis@nuenen.nl.

Levgroep 
start project 
buurtbemiddeling
De LEVgroep start met een nieuwe 
aanpak om burenruzies te helpen op-
lossen en start met een project buurt-
bemiddeling. 
Hierbij worden getrainde vrijwilligers 
ingezet om buren te helpen bij het op-
lossen van hun onderlinge geschillen 
of ergernissen. De bemiddelaars bege-
leiden de buren bij het weer in gesprek 
komen met elkaar en het onderling 
vinden van oplossingen voor hun pro-
blemen. Die problemen kunnen over-
last zijn door geluid, huisdieren of 
overhangende takken, maar ook ande-
re geschillen. Gemeenten en de wo-
ningbouwcorporaties Woonbedrijf, 
Helpt Elkander en Compaen onder-
steunen dit initiatief in Geldrop-Mier-
lo en Nuenen Op 14 en 15 februari 
start de eerste training waarbij vrijwil-
ligers worden opgeleid om als buurt-
bemiddelaar aan de slag te kunnen 
gaan en blijven daarna ondersteund 
worden door LEVgroep. Bemiddelaars 
werken altijd in duo’s en de gesprek-
ken worden op een neutrale locatie in 
de gemeente gehouden.
Geinteresseerden hiervoor kunnen 
contact opnemen met Yvonne Krui-
zinga-Meier, mail: yvonne.kruizinga@
levgroep.nl of tel. 06 - 81 53 16 02.



Hoe gaat dat?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 11-03-2013

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.

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

te HuuR vooR opSLag: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

opeNHaaRd Hout 
11 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

gevRaagd: Enthousiaste 
peuterleidsters/vrijwilligsters 
voor  onze speelzalen in 
Nuenen en Gerwen, 2x per 
week een dagdeel, leeftijd 
20 t/m 50+. Voor informatie 
Stichting Kinderspeelzalen 
Nuenen: tel. 040-2838414.

aaNgeBodeN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06-
87723636.

gezocHt: Betaalbare 
atelierruimte voor twee 
beeldhouwers. Bij voorkeur 
verwarmd. 040-2838281.

WeReLdWINKeL Nue-
NeN Wenst u een voor-
spoedig 2014 en start 
het jaar FaIR met 
mooie aanbiedingen 
uItveRKoop t/m 31 
januari 2014. Berg 28B - 
Tel. 040 - 283 91 95. www.
wereldwinkelnuenen.nl

12 JaN. vLooIeN-
MaRKt Sporthal Eckart, 
Airbornelaan 1 Eindhoven. 
90 kramen bomvol! 9-16 
uur. 06-20299824.

Bent u op zoek naar een er-
varen administrateur voor 
enkele uren per week/maand 
voor uw MKB-administratie? 
Bel dan 06-22239435.

*aaNvaLLeN Met 
aFvaLLeN  in 2014!!  
pRodIMed (.nl)  pRo-
teINedIeet, professio-
nele begeleiding, gegaran-
deerd resultaat, speciale 
aanbieding. INStItuut 
zILveRScHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

*pLaatSeLIJK aF-
SLaNKeN, met ultrage-
luid en endermologie; het 
alternatief voor liposuc-
tie, bel voor proefbe-
handeling met LIPO II, 
etc. INStItuut zIL-
veRScHooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

*LaSt vaN oveRBeHa-
RINg? Ontharen met dIode 
LaSeR; Beste resultaat, ook 
elektrisch ontharen, nu begin-
nen deze zomer niet meer 
scheren! Vergoeding moge-
lijk, ook voor mannen! INStI-
tuut zILveRScHooN 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

*BINNeN LopeN zoN-
deR aFSpRaaK op 
vrijdag voor kleine behan-
deling  zoals  reinigen, har-
sen, epileren, wimpers, 
wenkbrauwen, verven etc. 
INStItuut zILveR-
ScHooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl.

Open dag zaterdag 18 januari

van 13:00 - 16:00

Doorlopende demo’s      Doe mee!!

Fitness - Pilates - 55+ Gym

Zwangerschapspilates

Vincent van Goghstraat 257-259

040-283 6554

Verantwoord sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut

Fysiotherapie - Osteopathie - Psychologie

Bij ons bent u in goede handen!

Bij ons bent u in goede handen!

Vincent van Goghstraat 257-259 • 040 - 283 65 54
www.fysiofitnuenen.nl

Open dag zaterdag 18 januari
van 13.00 - 16.00
Doorlopende demo’s      Doe mee!!
Fitness - Pilates - 55+ Gym - Zwangerschapspilates

Verantwoord sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut

Maak tijdens onze open dag ook kennis met:

Fysiotherapie - Osteopathie - Psychologie

Gratis
fitheidscan

Open dag zaterdag 18 januari

van 13:00 - 16:00

Doorlopende demo’s      Doe mee!!

Fitness - Pilates - 55+ Gym

Zwangerschapspilates

Vincent van Goghstraat 257-259

040-283 6554

Verantwoord sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut

Fysiotherapie - Osteopathie - Psychologie

Bij ons bent u in goede handen!
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Vacaturebank vrijwilligers week 2
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie ca. 2 u. p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
De Akkers (Archipelzorggroep) Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook in weekend diverse tijden (in overleg)
 Organist voor begeleiding in de kapel op zondag 9.30-11.30 u.
 Bezoek- en wandelvrijwilligers (diverse tijden mogelijk) diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor dagbestedingactiviteiten intern en extern diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor ondersteuning bij avondwake (o.a. koffie en thee verzorgen) op afroep, in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijwilliger m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen.  2 dagdelen p. wk. in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
IVN-Nuenen  De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders v. org. buitenprogramma 2 ochtenden p. jr. + voorber.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Vrijwilligers voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) div. tijden, ook weekends
 Begeleiding voor de dagbesteding (v. externe deelnemers) dagdeel in overleg ma, wo, vr. 13.30-16.30 vr. 9.30-13.30u.
 Vrijwilligers voor het opzetten van spelletjesclubs (om de week) dinsdag van 14.00-16.00 u. 
 Begeleiding voor de bridgeavonden dinsdag van 19.00 – 23.30 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Kunstencentrum CAN Secretaris m/v voor het bestuur. Taken o.a. interne en externe communicatie gem. 4 uur per week, in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
De Akkers (Archipelzorggroep) Koster/acoliet m/v, voor de ochtenden,  hoeft niet op zaterdag /zondag.  tijd: 09.00-10.00 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Initiatiefgroep  Vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg
“Nuenen Dementievriendelijk”
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Stichting Leergeld ontvangt 
cheque van BLW Kunststoffen
Onlangs behaalde het Nuenense BLW Kunstoffen aan de Huufkes 91 de titel 
‘Beste Leerbedrijf Zuid-Nederland’. De daaraan verbonden cheque van Euro 
2500,- werd afgelopen dinsdag 7 januari ter beschikking gesteld aan de 
Nuenense Stichting Leergeld.
BLW Kunstoffen b.v. heeft volgens het 
juryrapport zelf voorzien in een prak-
tijkgerichte Mbo-opleiding die via de 
reguliere weg niet voorhanden is. 
Hiervoor werd samenwerking gezocht 
met het Mbo en de kunststof leveran-
cier. Het resultaat is een volwaardig 
leerprogramma waar het bedrijf erg 
trots op is. Men kan nu per jaar 2 leer/
werkovereenkomsten aanbieden aan 
gemotiveerde leerlingen die na die 

twee jaar een arbeidscontract voor on-
bepaalde tijd  wordt aangeboden. 

Stichting Leergeld zet zich in voor de 
minderdraagkrachtige gezinnen. Zij 
voorziet daarin door o.a.  fietsen en 
gebruikte computers beschikbaar te 
stellen aan die doelgroep. Vooral het 
volledig participeren aan de samenle-
ving en op school is een speerpunt 
voor de Stichting.

Op de voorste rij Ton Walet en Arold Moonen, directieleden van BLW  en Truus 
Houtepen, voorzitter Stichting Leergeld. Verder op de foto medewerkers die bijge-
dragen hebben bij het tot stand komen van de titel ‘Beste leerbedrijf Zuid-Neder-
land’.

Grote drukte           
bij afscheidsreceptie Gemeentesecretaris
Door Gerrit van Ginkel
De receptie die door de Gemeente aangeboden werd aan Anouschka van 
Laarhoven bij haar besluit de organisatie te verlaten, bracht vele Nuenenaren, 
ambtenaren, oud politici en vele bekenden naar Schafrath op 7 januari jl.
Het vaak ook emotionele afscheid van 
collega’ s toonde aan dat Anouschka 
toch wel een hele speciale plaats in het 
ambtenarencorps heeft verworven 
van de gemeente, gedurende haar 7 ja-
rig dienstverband.

De burgemeester vond in zijn toe-
spraak dat vandaag op een normale af-
scheid van elkaar wordt genomen, als 
grote mensen die het begrip ‘volwas-
sen arbeidsverhoudingen’ kunnen 
hanteren. 
Tijdens de sollicitatieprocedure bleek 
al een enorme gedrevenheid voor Nu-
enen met een oprechte interesse. Een 
slechte gemeente bestaat niet. Een 
slechte gemeentesecretaris bestaat 
ook niet. Een slechte combinatie be-
staat wel. Het moet in de optiek van de 
burgemeester aan het momentum ge-
legen hebben dat onze wegen zijn 
gaan scheiden. Anouschka beet zich 
vast in processen, wel altijd inhoude-
lijk. Je was trots op de prestaties van 
jouw mensen en betrokken bij de 
mens achter de ambtenaar. Je bent in 
staat aan iedere organisatie een kwali-
teitsimpuls te leveren. De algehele 
professionalisering van het corps met 
een zakelijkere en opener directere 
cultuur zijn de tastbare verdiensten 
van jou. De huidige organisatie die 
piept en kraakt moet nu andere priori-
teiten stellen. Lange termijn denken 
en korte termijn scoren. Anouschka 

Lange wachttijden en een lange rij bij afscheid van de Nuenense gemeentesecretaris.                                           (Foto studio BM)

Alles van waarde….
Op 20 januari a.s. vliegen Jaap en Henny Matser weer naar Ghana voor hun 
9e werkbezoek. De meeste tijd gaan zij doorbrengen in het dorp Offinso, 
waar de Zorgboerderij Kings and Queens ontwikkeld wordt.

 

koos met volle overtuiging voor het 
proces. Het gaat nu echter om snelle 
transities en resultaten. Het gevolg is 
dat procesdenkers kunnen botsen met 
resultaatdenkers. De buitenwereld eist 
nu andere prioriteiten.

Jouw vertrek ligt gevoelig en sommige 
collega’s zijn verbaasd, andere zijn 
boos. Neem dat op als een groot com-
pliment. Hoe moeilijk het besluit ook 
is, ben er van overtuigd dat er strak 
het besef zal ontstaan dat dit voor bei-
de partijen een wijs besluit was. Hoe 
moeilijk ook. 
Ik wens je alle succes in je verdere car-
rière.

Anouschka van Laarhoven vertelde in 
haar speech dat ze continuïteit in de 
leiding een van de belangrijkste taken 
vond toen ze 7 jaar geleden naar Nue-
nen kwam. Het dorp had immers 8 ge-
meentesecretarissen in 10 jaar gehad.
Ze wees op het belang van het goed 
omschrijven van processen en het 
goed uitvoeren van bestuurlijke pro-
cessen. Ze haalde de verbeterde ver-
houdingen aan met de betrekkingen 
met de ondernemers en meldde de 
vooruitgang met de bouwvergunnin-
gen. De afname van de zaken bij de 
commissie beroep- en bezwaar was 
ook een pluspunt naast het juiste en 
snellere antwoord op vragen van de 
burgers. Anouschka refereerde aan de 

steun die men elkaar kan bieden en 
aan de Nuenense kerstvieringen die 
tot ver in de omtrek bekend zijn.
Ze onderstreepte nogmaals het belang 
van de Intergemeentelijke samenwer-
king die van levensbelang is voor de 
kleinere gemeenten. De totstandko-
ming van de Dienst Dommelvallei was 
onder meer mogelijk door de bijdrage 
van de ambtelijke drie-eenheid.
Integriteit is ook het juiste doen, ook 
als niemand kijkt, vond zij. Een inte-
gere organisatie begint met integriteit 
aan de top. Ik ben me altijd bewust ge-
weest van mijn voorbeeldrol in deze. 
Ik was me altijd bewust van mijn 
ambtseed. Ik ging met ambtenaren 
steeds het gesprek aan wat wel en niet 
kan en hoe om te gaan met dilemma’s. 
In het ambtelijk apparaat heeft dat 
vruchten afgeworpen en mijn droom 
is dat dit politiek-bestuurlijke navol-
ging krijgt.
Je hebt gedeeld inzicht nodig en che-
mie om verder te komen. Als dat ont-
breekt dan houdt het op. Zoals Gerard 
van Maasakkers zei: Want ‘t kumt    
zoals ’t kumt en ’t gao zoals ’t gao.  Zal-
de’r iets van maken of zalde blijven 
staon. 
Ik blijf niet staan. Ik wil verder om 
mensen te binden en verbinden om 
maatschappelijke doelen te behalen. 
Die rol wil ik vervullen, bij voorkeur in 
de Zorg in de verwezenlijking van on-
ze participatiesamenleving.
Tor slot bedankte Anouschka van Laar-
hoven iedereen voor alles wat ze heeft 
kunnen leren en mogen betekenen.

Zowel hier in Nederland , als ook in 
Ghana wordt ons vaak gevraagd: 
waarom gaan jullie eigenlijk elk jaar 
daarheen en ‘what is your mission’?
In het begin overviel ons deze vraag 
weleens en improviseerden we een 
antwoord in de trant van: we helpen 
kinderen met een beperking…, zijn 
aan het bouwen…; een praktisch ant-
woord dus. Natuurlijk helpen we mee 
om een echte, Ghanese zorgboerderij 
te ontwikkelen, letterlijk en figuurlijk. 
Maar geleidelijk ontdek je dat er meer 
redenen zijn..

In 2005 in Ghana stelde een bijzonde-
re vrouw met een geweldige droom 
een open vraag aan ons: wat vinden  
jullie ervan en doen jullie mee? We 
werden hierdoor meteen direct ge-
raakt: als iemand je vraagt om mee te 
helpen om een veilige, duurzame plek 
voor jonge kinderen met een beper-
king te ontwikkelen, dan zeggen we 
bijna zonder nadenken: ja ! Dat komt, 
omdat we deze kinderen hier in Ne-
derland en dus ook in Ghana ‘van 
waarde’ vinden. ‘Alles van waarde is 
weerloos..’ schrijft Lucebert. Kinderen 
met een verstandelijke of meervoudi-
ge beperking zijn vaak weerloos, hier 
in onze cultuur en meer nog in een 
ontwikkelingsland als Ghana. En ook 
vanuit de universele rechten van de 
mens en van het kind zeggen we: ja.  

In dit nieuwe jaar 2014 gaan we graag 
weer terug naar ‘onze kinderen’, be-
nieuwd hoe ze het maken en hoe ze 
omgaan met de nieuwe kansen die ze 
krijgen. Kofi heeft leren fietsen op een 
Japans tweedehandsje…, hoe zou 
Blessing het op school doen? En hoe 
zou het gaan met de twee nieuwe kin-
deren Adua en Sharif? We hebben al-
lemaal leuke cadeautjes op de kop ge-
tikt en meegekregen, zoals: een 
heleboel mooie Duploblokken.

Vorig jaar om deze tijd vierden we sa-
men feest in het nieuwe huis op de 
boerderij locatie. Dit jaar gaan we al-
lemaal kijken naar de eerste, nieuwe 
varkensschuur en de 10 zwangere zeu-
gen: het begin van het boerenbedrijf 
waarmee hopelijk voldoende Ghana 
Cedi’s  verdiend kunnen worden om 
op den duur de hele Zorgboerderij van 
te kunnen betalen…    
                
Op 4 maart komen Jaap en Henny 
weer terug met nieuwe verhalen, re-
sultaten en plannen om die waarde(n)
volle droom geleidelijk werkelijkheid 
te laten worden.

Met dank voor alle steun uit Nuenen, 
Eindhoven en de regio  in 2013 en 
graag tot ziens in 2014.

Jaap en Henny Matser
e-mail: info@rising-stars.nl 

www.rising-stars.nl 
Facebook: Zorgboerderij Kings and 

Queens Ghana
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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:

Zaterdag 18 januari
21.00 uur Lijn 7
Café Ons Dorp

Donderdag 16 januari 
19.30 uur bijeenkomst WLG 

Zorg in Gerwen
D’n Heuvel

Vrijdag 10 januari
09.00 uur Open-Coffee-Nuenen

Steinkeuken, Spegelt 19

Maand januari
WSV-wandeling zondag 09.00 uur 

Parkeerterrein Gemeentehuis, vijverzijde

Zondag 19 januari
11.00 uur Art in Listening

Het Klooster

Donderdag 16 januari 
20.00 uur Lezing Brabantse adel
bibliotheek aan het Van Goghplein 

Zaterdag 11 Januari
19.00 uur tot 22.30 uur tienerdisco 

Jongerencentrum De Luistruik
Sportlaan 12 in Nuenen.

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

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

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

Zondag 12 januari 
12.30 uur uitreiking D’n Dwèrsklippel 

met witte voetje bij het monumentje in het 
park. 14.00-19.00 uur Prinsenreceptie 

De Dwèrsklippels Het Klooster

Donderdag 9 januari
20.15 uur Mark van de Veerdonk

Het Klooster

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

Zondag 12 januari 
13.00 uur Ierse Sessie

Dorpsboerderij Weverkeshof

Vrijdag 10 januari
10.00-12.00 uur Nieuwjaarsborrel 

Werkcafé
Luistruik, Sportlaan 12

Maandag 20 januari
19.30-20.30 uur: Gratis les Zumba 

De Enode, Eeuw Driessestraat 1

Zaterdag 18 januari
19.40 uur Bonte Avond CV De Wetters

Residentie ‘T Kleurenpallet

Maandag 13 januari
20.00 uur IVN lezing over Voortplanten

door Rini Kerstens
IVN-ruimte in Het Klooster

Vrijdag 10 januari 
20.00 uur kienavond 

Carnavalsvereniging de Raopers 
Dorpshuis in Lieshout

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 11 januari 18.30 uur: gezins-
viering, kinderkoor.
Zondag 12 januari 11.00 uur: viering.

Misintenties
Zaterdag 11 januari 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart.
Zondag 12 januari 11.00 uur: Frans en 
Thera van Gent-van de Rijt; Piet Ge-
ven; Frans en Trina van Kemenade-
van Maasakkers; Toon Aarts; Hendri-
kus en Petronella Klomp-Relou en 
Peter; Harrij van der Velden en overle-
den ouders Duijmelinck-Bollen; Toon 
van Grotel (vanwege verjaardag); zus 
Teunissen-Rooijackers.

Mededelingen:
In onze parochie zijn overleden Anna 
Schenkels-Vereijken, Margot Bege-
manstraat 9, Martine Dekkers-Leen-
ders, Weverstraat 63 en M. Struijve, 
Sien de Grootstraat 14. Wij wensen de 
families veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 12 januari: De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. B. Kruit. In 

deze dienst worden enkele kinderen 
gedoopt. Er is kindernevendienst en 
jongerenviering in De Zaak. De col-
lecte is voor het diaconaal werk in  
Nuenen. U kunt de dienst beluisteren 
via onze website.

Het Open Huis is op donderdagoch-
tend van 10.00-12.00 uur. Voor overi-
ge informatie: zie onze website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 januari 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers werkgroep-
leden.

Misintenties 
Cato Dekkers-Rooijakkers; Ilse en Piet 
Renders; Anna Schenkels-Vereijken; 
Martina van Heugten-Swinkels.

Mededelingen
Op zondag 5 januari, Driekoningen, 
hebben de in de kerk aanwezige kinde-
ren gecollecteerd voor het werk van 
Zr. Bonnie, de zus van Pastoor F. 
Groot, en voor Pater Joosten. Zij heb-
ben € 147,80 bij elkaar gebracht waar-
over zij zeer enthousiast waren. Ook 
Zr. Bonnie en Pater Joosten zullen hier 
blij mee zijn. Heel hartelijk dank voor 
uw gulle gaven.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep pastor F. Groot. Gezinsviering 

H. Clemenskerk 
Nuenen   
”Dicht bij God...”
Een beetje moeilijke titel misschien, 
maar er wordt bedoeld dat je dichter 
bij God bent dan dat je misschien zou 
denken. Als je speelt, eet, of sport ben 
je samen. En als je samen bent, (ben je 
dus met andere mensen/kinderen om 
je heen, ook) dan is God dicht bij! Als 
je bidt, als je zingt...ook dan is God 
dichtbij! Je hoeft je geen zorgen te ma-
ken, het voelt niet raar.... In deze vie-
ring hoor je hoe eenvoudig het is, 
dicht bij God te zijn.

Iedereen is welkom, kom kijken & luis-
teren op zaterdag 11 januari om 18.30 
uur! Het kinderkoor verzorgt de muzi-
kale omlijsting. Je bent van harte wel-
kom in de H. Clemenskerk aan het Park.

Misintenties 
Riek van der Putten-Sanders; Mien 
Vermeulen-Timmers; Nellie de Greef-
van Ravestein (namens Buurtvereni-
ging D’n Tip); Nard en Fien v.d. Sande 
en overleden kinderen; Harrie en Jo 
Raaijmakers-Keijzers.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm van 
de Romeinse ritus”, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Bene-
dictus XVI, van 7 juli 2007. De geschie-
denis van de kerk vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.sre.nl.
Donderdag 9 jan. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 10 jan. 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 11 januari. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; gedach-
tenis H. Hygius, paus en martelaar. 
10.00 uur Onderricht Godsdienstles-
sen.
Zondag 12 januari 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Feest van de Heilige Familie; 
bijeenkomst van Eucharistische Kruis-
tocht. 
Maandag 13 januari, kloosterstilte; ge-
dachtenis v. h. Doopsel van Onze Heer. 
Dinsdag 14 jan., 18.30 uur H. Mis, H. 
Hilarius, bisschop en kerkleraar; ge-
dachtenis H. Felix, martelaar. 
Woensdag 15 jan., 07.15 uur H. Mis, H. 
Paulus, eerste kluizenaar, belijder; ge-
dachtenis H. Maurus, abt. 

Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Uiteindelijk had jij er vrede mee. Wij hebben het dus ook.

Riek Schafrat-Verkuijlen
Hendrika Maria Adriana

echtgenote van

Jan Schafrat †
 Son en Breugel, 15 oktober 1928                            † Geldrop, 5 januari 2014

Theo
   Aäron

Lizet en Mario
   Isa, Indy

Ad en Rianne

Henri en Kitty
   Iris

Lindenhof 48
5671 GM Nuenen

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Riek op vrijdag, voorafgaand aan de 
avondwake, tussen 17.45 en 18.30 uur in uitvaartcentrum Van der Stappen, 
Spaarpot Oost 2 te Geldrop.

De avondwake vindt plaats op vrijdag 10 januari om 19.00 uur in de 
H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen.

De uitvaartdienst voor Riek wordt gehouden op zaterdag 11 januari om 
10.30 uur in eerdergenoemde kerk. Aansluitend zal de crematiedienst 
plaatsvinden in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 
te Eindhoven.

In plaats van bloemen, kunt u een gift doen aan Alzheimer Nederland, 
waarvoor collectebussen aanwezig zijn bij het condoleanceregister.

Indien u geen persoonlijke rouwbrief heeft ontvangen, 
gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

Geslaagd
Femke van de Looveren uit Nuenen is op 
17 december aan de Erasmus universiteit 
te Rotterdam geslaagd voor haar Master 
of Science Finance & Investments.

Ierse sessie Weverkeshof
Aanstaande zondag, de tweede zondag van de maand, wordt er weer een Ierse 
sessie gehouden op Dorpsboerderij Weverkeshof. Naast de Ierse muziek is er tij-
dens de sessies steeds meer ruimte voor andere Keltische muziek, zoals Schotse, 
Engelse en Bretonse deuntjes. Zelfs muziek uit Galicië komt voorbij die vaak 
haar oorsprong heeft bij de Kelten.

Ierse sessie, zondag 12 januari in Dorpsboerderij Weverkeshof, van 13.00 uur tot 
17.00 uur.

LEVgroep start project 
buurtbemiddeling
De LEVgroep start met een nieuwe aanpak om burenruzies te helpen oplos-
sen en start met een project buurtbemiddeling. 

Hierbij worden getrainde vrijwilligers ingezet om buren te helpen bij het oplos-
sen van hun onderlinge geschillen of ergernissen. De bemiddelaars begeleiden 
de buren bij het weer in gesprek komen met elkaar en het onderling vinden van 
oplossingen voor hun problemen. Die problemen kunnen overlast zijn door ge-
luid, huisdieren of overhangende takken, maar ook andere geschillen. Gemeen-
ten en de woningbouwcorporaties Woonbedrijf, Helpt Elkander en Compaen 
ondersteunen dit initiatief in Geldrop-Mierlo en Nuenen.
Op 14 en 15 februari start de eerste training waarbij vrijwilligers worden opge-
leid om als buurtbemiddelaar aan de slag te kunnen gaan en blijven daarna on-
dersteund worden door LEVgroep. Bemiddelaars werken altijd in duo’s en de 
gesprekken worden op een neutrale locatie in de gemeente gehouden. Geinte-
resseerden hiervoor kunnen contact opnemen met Yvonne Kruizinga-Meier, 
mail: yvonne.kruizinga@levgroep.nl of tel. 06-81531602.
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Voetbal

Zwemmen

Hockey
Heren 1 van Hockey Club 
Nuenen werkt aan conditie
Bij fitness centrum Health City in Nuenen wordt momenteel hard gewerkt 
om het eerste herenelftal van Hockey Club Nuenen klaar te stomen voor de 
tweede seizoenshelft van de competitie in de tweede klasse C.
Er moet vanaf maart alles aan gedaan 
worden om degradatie te voorkomen. 
Een aantal overwinningen op rij zullen 
hiervoor noodzakelijk zijn. Roy Bax, 
coach van Heren 1; "We zijn aan het 
seizoen begonnen met een achter-
stand. De laatste training voor de 
competitie was het team pas compleet 

gevormd. We zijn dan ook blij dat 
Health City bereid is gevonden om tij-
dens de wintermaanden de conditie 
van het team op te voeren."
De eerste wedstrijd van Heren 1 is op 
zondag 5 maart 2014 aan het Sport-
park Lissevoort te Nuenen tegen Con-
cordia uit Roermond. 

Zwem- & Polovereniging Nuenen geeft € 575,88 aan Stichting Leergeld

Sporten blijft belangrijk!
December is een maand om even stil te staan bij alles wat er om ons heen 
gebeurt. Een beter moment is er niet om een cheque uit te reiken aan Stich-
ting Leergeld met een deel van de opbrengst van de Bingo en Veiling die 
eerder dit jaar is georganiseerd. Leuk om te geven én om te ontvangen.

V.l.n.r. Serge van Isterdael, Truus Houtepen, Jacques Hem en Diane Kuiper.

In het kader van het lustrumjaar, de 
vereniging bestaat meer dan 40 jaar, 
heeft een aantal enthousiaste leden 
onder leiding van initiatiefneemster 
Diane Kuiper een Bingo en Veiling ge-
organiseerd. Het doel was om geld te 
werven voor de vereniging en daar ge-
lijk een goed doel aan te koppelen. De 
keuze viel al snel op stichting leergeld, 
met wie de zwemvereniging al sinds 

lange tijd samenwerkt. Deze bood-
schap is goed gevallen. 

Na meerdere uitstapjes door onderne-
mend Nuenen (e.o.) bleek het enthou-
siasme zo groot dat de lijst met bijdra-
ges maar bleef groeien: het huis was 
letterlijk te klein! Een teken dat de   
Nuenense gemeenschap de zwemver-
eniging en stichting leergeld een warm 

Rikken bij de  
RKSV Nuenen 
De winterstop zit er op en alle feestda-
gen zijn weer voorbij zodat het weer 
tijd is voor de wekelijkse rik avonden 
bij de supportersclub van de RKSV. Na 
het geslaagde eerste deel voor de win-
terstop wordt op 10 januari weer be-
gonnen met het rik seizoen deel twee.
Iedereen zowel leden als niet leden 
zijn van harte welkom om deel te ne-
men en ook nu weer heeft het bestuur 
gezorgd voor mooie prijzen, zowel bij 
het rikken als bij de loterij. In het club-
lokaal  “Oude Landen” Pastoorsmast 
14, Nuenen. Aanvang 20.15 uur.

David Doevendans   
EMK-er van het jaar 2013
Het nomineren en uiteindelijk verkiezen van de EMK-er van het jaar is geen 
eenvoudige taak: elk jaar zijn er veel vrijwilligers die op hun eigen manier 
een voortreffelijke bijdrage leveren aan de voetbalclub EMK. 

Ook in 2013 hebben de “EMK-ers van 
het jaar” van de drie voorgaande jaren 
weer hun handen vol gehad om de 
prestigieuze titel bij de juiste kandi-
daat terecht te laten komen. Zo was er 
de absolute erkenning van de voor-
trekkersrol die twee leden van de 
Technische Commissie hebben ver-
vuld, met een eervolle vermelding als 
‘Runner-up’: Johan Janssen en Ruud 
van Helvert. Zij hebben het moeten 
afleggen tegen een evenement dat 
vooraf door een enkeling sceptisch 
was ontvangen: de viering van het 
50-jarig Jubileum, wat achteraf een 
fantastisch succes is gebleken en zeker 
mag worden bijgeschreven in de anna-
len van de club. Al gauw ben je dan ge-
neigd om het gezicht van dit evene-
ment voor te dragen, waarvoor een 
groot en welgemeend applaus op zijn 
plaats is: Chris van Valburg. De be-
noemingscommissie wilde juist één 
van de stille maar zeker drijvende, mo-
tiverende en stimulerende krachten 
achter de schermen voor een keer 
voor het voetlicht brengen: een lid ac-
tief in het bestuur, in de jubileum-
werkgroep, en op het voetbalveld. Als 
beloning voor zijn harde werk en inzet 
werd benoemd tot EMK-er van het 
jaar 2013: David Doevendans.

David Doevendans EMK-er van 2013.

Groenwitters 2013 
en jubilarissen 
RKSV Nuenen gehuldigd
Zondag 5 januari werden tijdens de zeer druk bezochte nieuwjaarsrecep-
tie in de kantine van RKSV Nuenen Peer en Cris van den Biggelaar geko-
zen tot de Groenwitters 2013. De titel Groenwitter van het jaar wordt 
jaarlijks toegekend aan diegene(n) die zich door zijn of haar verdiensten 
of activiteiten voor de club buitengewoon onderscheiden heeft. 

Peer en Cris zijn al vele jaren zeer betrokken bij de club. Peer bij de technische 
commissie van de jeugdopleiding en Cris binnen de kledingcommissie. Ze 
werden geroemd een voorbeeld te zijn voor alle leden en vrijwilligers van 
RKSV Nuenen.
Tijdens dezelfde nieuwjaarsreceptie werd ook van de gelegenheid gebruik ge-
maakt een vijftal andere leden van de club in het zonnetje te zetten. Zo werd 
Peter Boeren benoemd tot erelid van de vereniging  en werden de volgende 
jubilarissen gehuldigd: Jack Peek en Henri van Keulen voor hun 40 jarig lid-
maatschap, Jan Verdonschot, oud voorzitter van RKSV Nuenen, voor zijn 50 
jarig lidmaatschap en Kees Braat voor maar liefst een 60 jarig lidmaatschap.

Groenwitters 2013 Cris en Peer van den Biggelaar.

Erelid Peter Boeren wordt onderscheiden door voorzitter Rens van de Nieuwenhof.

V.l.n.r. Kees Braat, Jan Verdonschot en Jack Peek met echtgenotes. 
Op de foto ontbreekt Henri van Keulen.

Toon van der Loo
nieuwe trainer VV EMK
Het bestuur van voetbalvereniging EMK heeft met ingang van het seizoen 2014-
2015 voor een periode van 2 jaar en een optie voor een derde jaar overeenstem-
ming bereikt met Toon van der Loo als nieuwe hoofdtrainer.
De 49-jarige Eindhovenaar is momenteel voor het 4e seizoen actief als hoofd-
trainer van RKGSV uit Gerwen. Daarvoor was hij twee seizoenen trainer/coach 
van het 2e elftal van RKGSV en diverse seizoenen actief als jeugdtrainer bij 
RKSV Nuenen.  EMK staat momenteel met 26 punten in de top van de 4e klasse 
G. 

Voorzitter Jacques Ribot en Toon van der Loo tekenen de overeenkomst.

hart toe dragen. Na het innen van alle 
gelden en het maken van een cheque 
door de dames van synchroon zwem-
men kon de cheque uitgereikt worden.

Geheel in kerstsferen in het Sportcafé 
van De Drietip werd de cheque uitge-
reikt door Diane Kuiper, Gonny van 
der Heiden en Serge van Isterdael. Na-
mens Stichting Leergeld namen Truus 
Houtepen en Jacques Hems de cheque 
van € 575,88 in ontvangst.

Sporten is belangrijk voor de ontwikke-
ling van een kind en dat is en mag niet 
afhankelijk zijn van de portemonnee. De 
zwemvereniging zorgt samen met stich-
ting leergeld voor invulling hiervan, bin-
nen de eigen mogelijkheden. Vanwege 
bezuinigen zijn (sport)verenigingen en 
stichtingen meer en meer toegewezen 
op giften van bedrijven en particulieren. 
Dit kan d.m.v. een soortgelijke actie, 
maar met enige creativiteit en betrok-
kenheid zijn de mogelijkheden einde-
loos. De Zwem- & Polovereniging  Nue-
nen dankt alle bedrijven en personen die 
een bijdrage gedaan hebben voor deze 
Bingo en Veiling!

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 10 januari organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in de grote zaal van het Dorps-
huis aan het Grotenhof in Lieshout. 

De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen 
is welkom.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.



TOTALE VERBOUWINGS 
LEEGVERKOOP

alles moet weg!

korting 
tot wel 70%
Laminaat 
al v.a. € 4,95 m2

PVC 
vloeren 
al v.a. € 9,95 m2

Massieve 
vloerdelen 
diverse kleuren 
en afmetingen 

al v.a. € 17,95 m2Lamel parket restanten 
diverse kleuren en afmetingen 

al v.a. €10,- m2

VLOER HET ZELF EINDHOVEN
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade, 

Tel. 040-24 68 180   Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 
*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

op=op

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

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

4 jaar

50% korting 
op alle kleding, 

schoenen, tassen en sjaals
(uitgezonderd nieuwe- en basiscollectie)

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!

 

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

Menu “Quattro soci ditta oliva“ 
Huisaperitief

***
Zalm | gamba | basilicum | tomaat 

***
Tongschar | kreeft | pastinaakcrème | chorizo | crème 

fraiche
***

Gegrilde runderhaas | runderstoof | biet | knolselderij | 
paddenstoelbitterbal 

***
Stoofpeer | vanille | bastognekoekcrème | roomijs | 

zoute karamel

Wij bieden dit huisaperitief, 4-gangenmenu, 
met 4 bijpassende glazen wijn en koffie of thee aan 

voor € 55,00 per persoon.
(Alleen gebruik maken van dit menu is mogelijk 

voor € 34,50 per persoon)
                                    

Op donderdag 9 januari 2014 is Olijf vanaf 17.30 uur 
weer geopend en starten wij met een nieuwe 

menukaart.

Reserveren is mogelijk via onze site; 
www.restaurantolijf.nl

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

  

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

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.

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“Buitengewoon Binnenwerk”
	 •	Winkel/-&	Horeca-inrichting
	 •	Kantoorinrichtingen
	 •	Kasten	&	Wanden
	 •	Balies
	 •	Keukens	&	Badkamers
		 •	Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

 
 
 
 

 
 

LEVEN 
IS 

LEREN 
 

COUNSELLING – COACHING 
WEERBAARHEID 

PILATES – QI GONG 
BOSU BALANSTRAINING 

ADEMHALING – ONTSPANNING 
MINDFULNESS 

INFO: 
www.movealong.nl 
erica@movealong.nl 

06 – 46 31 62 10 

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon
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