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

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

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

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

KeurKnaller
Varkens-

fricandeau
500 gr. € 5,-

50% korting entree Vincentre 
voor alle Nuenenaren
Een nieuw jaar, met nieuwe kansen. Voor alle Nuenenaren. Nog nooit in 
Vincentre geweest, of juist nog een keertje naar Vincentre om de nieuwe 
tentoonstelling over de familie Van Gogh te bezoeken? Het eerste kwartaal 
van 2014 krijgt iedere Nuenenaar 50% korting. Ook uw familie en vrienden 
die niet uit Nuenen komen.

“Vorig jaar was deze actie een succes. 
En daarom bieden we deze korting van 
50% opnieuw aan”, zegt Simone van der 
Heiden, directeur van Vincentre. “Nog 
niet alle inwoners uit Nuenen hebben 
dit unieke museum bezocht. Dat vin-
den we een gemiste kans, zowel voor de 
inwoners als voor Vincentre. Want we 
hebben graag veel ambassadeurs, die 
weten wat er binnen de eigen gemeen-
tegrens te vinden is”. Daarom in de 
maanden januari, februari en maart het 
aanbod om voor slechts € 3,50 per per-
soon een bezoek te brengen. Normale 
prijs is € 7,00 per persoon. Familie en 
vrienden zijn ook welkom voor dezelf-
de prijs.

Tentoonstelling ‘De familie van Gogh, 
toen en nu’
Sinds kort is er een nieuwe tentoonstel-
ling: ‘de familie Van Gogh, toen en nu’. 
Vooral de speciale band tussen de fami-
lie en Nuenen wordt in beeld gebracht.
Hoewel Vincent van Gogh geen kinde-
ren had om voor zijn nalatenschap te 
zorgen, is zijn collectie schilderijen en 

brieven grotendeels bewaard gebleven 
en wereldberoemd geworden. Het zijn 
de nakomelingen van broer Theo en 
zijn vrouw Jo Bonger, die voor het be-
houd van deze collectie hebben ge-
zorgd. In 1962 wordt de ‘Vincent van 
Gogh Stichting’ opgericht. Doel is de 
collectie van Vincent bijeen te houden. 
De stichting geeft daarvoor haar gehele 
collectie in permanente bruikleen aan 
de Nederlandse Staat, die deze collectie 
onderbrengt in het nieuw te bouwen 
Van Gogh Museum in Amsterdam. 
In Nuenen heeft Van Gogh een kwart 
van zijn totale oeuvre gemaakt. Logisch 
dat er een bijzondere band bestaat tus-
sen de familie en Nuenen. Zo heeft de 
familie de pastorie gerestaureerd, gaf 
schilderijen voor een grote expositie in 
1965 in bruikleen, opende het Van 
Gogh documentatiecentrum in 1976, 
gevolgd door het Vincentre in 2010.

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag van 10.00 - 17.00 
uur. Maandag gesloten.
www.vgvn.nl

De toekomstige uitbaters van D’n kleine dommel. Jordy Dooms (links) en Remko Sanders.

Toon Jansen vereerd   
met de 33ste Witvoeter
Door Gerrit van Ginkel

nder veel belangstelling werd afgelopen zondag Toon Jansen 
benoemd tot de 33ste Witvoeter. De jaarlijks uitgereikte prijs door 
de Oud-Prinsen van Nuenen viel Toon Jansen ten deel  omdat hij 
onder meer altijd aan zijn principes vasthoudt. Omdat dit uitge-

legd wordt als positieve dwersheid kwam hij dit jaar in aanmerking voor de 
prestigieuze onderscheiding.

Toon Jansen (midden) neemt de onderscheiding in ontvangst uit handen van 
Burgemeester Houben. Links naast Toon zijn partner José.

Het ludieke programma kende vele 
kwinkslagen en uithalen naar de ge-
meente die op dit moment in het brand-
punt van de belangstelling staat. Zo 
hadden de Oud-Prinsen de vergunning 
voor de exploitatie van de ijsbaan al bin-
nen terwijl het nog niet vriest en terwijl 
die nog niet aangevraagd was. De DOA 
(Dispuut Oud Adjudanten) zette een 
lantaarn neer bij het monument van de 
Dwersklippel voor de onbekenden om-
dat er al zoveel bekende Nuenenaren 
zijn. De oud-Witvoeters brachten met 
bloemen en een lied een ode aan de 
nieuwe Witvoeter en prezen de Oud-
Prinsen met hun activiteiten en de af-
dracht van flinke sommen geld aan 
goede doelen.
De Jeugdprins met gevolg bracht een 
sterrenhulde aan hun ster: Tessy.
Frans Leltz bracht, zoals gebruikelijk, de 

traditionele carnavalsgroet uit Maas-
tricht en wenste iedereen een proper 
carnaval.

De burgemeester liet zich ook niet 
onbetuigd en vertelde dat hij ’s mor-
gens vroeg twee grote trucks van Jan-
sen op het gazon van het Park had 
waargenomen. Ze stonden trouwens 
ook dwers geparkeerd. Toon Jansen 
werd volgens de burger niet altijd be-
grepen en daarom had Maarten Hou-
ben van het gemeentehuis twee 
blaadjes meegekregen met een klein 
lettertype dat barstensvol onderwer-
pen stond die hij niet mocht opnoe-
men. Het feit dat hij Jansen overal zag 
in de verre regio stond borg dat Toon 
die titel verdient en ook daarmee Nue-
nen positief uitdraagt, ook omdat hij 
er nog steeds woont.

N

Medio maart opent     
D’n kleine dommel 
Door Gerrit van Ginkel

adat ze acht jaar lang brede horeca ervaring opgedaan hebben als 
uitbaters van café Match op het Stratumseind in Eindhoven, 
waren beide jonge ondernemers toe aan een nieuwe uitdaging. 
Remko Sanders en Jordy Dooms keken eens rond in de regio en 

kwamen uit op het adres Collseweg 47A in Nuenen. Idyllisch gelegen aan 
de oever van de Kleine Dommel bij de Collse Watermolen.

Facebook
D’n kleine dommel

O

Toon Jansen liet alles gelaten over zich 
heen komen en besteedde er verder niet 
veel woorden aan. Hij bedankte ieder-
een en voelde zich vereerd om op een 
lijstje te staan waar ook Wim van der 
Leegte op staat.

Het leegstaande nieuwe pand is als loca-
tie perfect geschikt voor hun volgende 
stap: Het realiseren van een pannekoe-
kenrestaurant in een kindvriendelijke 
omgeving. Het wordt een omgeving 
waar de kinderen veilig kunnen spelen 
en de ouders onbekommerd even rust 
hebben. In het pannekoekenrestaurant 
is ook een mogelijkheid om à la carte te 
eten tegen een redelijke prijs.
Remko en Jordy hebben grootse plan-
nen over de aanpak. In het pand wordt 
een speelkamer gerealiseerd waarin kin-
deren ook binnen kunnen spelen bij 
slecht weer.
Beneden zal in het restaurantgedeelte 
van ruim 600 m² plaats zijn voor onge-
veer 150 personen.
Op de bovenverdieping zullen ze een 

ruimte inrichten voor vergaderingen, 
productpresentaties en besloten feesten.
Buiten wordt naast een prachtig terras 
ruimte ingericht voor 65 verharde par-
keerplaatsen en er worden veilige kind-
vriendelijke speeltoestellen geplaatst. 
Het totale personeelsbestand dat zij no-
dig zullen hebben voor het runnen van 
het restaurant en de keuken zal onge-
veer 30 medewerkers tellen. Binnenkort 
starten ze met de sollicitatieprocedure. 

Deze ontwikkelingen zijn allemaal te 
volgen via facebook onder de naam D’n 
kleine dommel. Ze hopen u graag bin-
nenkort vol enthousiasme te ontvangen. 

D’n kleine dommel, Collseweg 47A, 
Nuenen. Tel. 06 543 06 056 (Remko).

Armband verloren
Het betreft een Buddha to Buddha  
armband. Deze is verloren bij werk-
zaamheden bij supermarkt Jan Lin-
ders op 28 november  ‘s avonds.
Iemand heeft deze waarschijnlijk ge-
vonden. De armband heeft een grote 
emotionele waarde voor de verliezer.
Graag een telefonische reactie via tele-
foon  06-129 98 092.

HOV2 thema bij 
liberaal café 
Maandag 20 januari is er weer een li-
beraal café in ’Ons Dorp’ aan de Park-
straat in Nuenen. Aanvang 20.00 uur. 
De VVD-fractie zal dan de laatste ont-
wikkelingen kenbaar maken en hun 
standpunt geven over de aan te leggen 
HOV2. De gemeenteraad gaat in de 
raadsvergadering van 13 februari hier-
over een besluit nemen. VVD Nuenen  
nodigt graag iedere belangstellende 
uit om deze avond bij te wonen. 

U bent van harte welkom!

Lang en gelukkig
De repetities zijn in volle gang. De Lindespelers spelen de familievoorstelling 
‘Lang en Gelukkig’ van Don Duyns in Theater Het Klooster in Nuenen. Op 21, 22 
en 23 februari zullen De Lindespelers zich weer van hun beste kant laten zien.
Er was eens... En ze leefden nog lang 
en gelukkig…
Waar doen deze zinnen je toch aan den-
ken? Aan prinsen en prinsessen, heksen 
of feeën? Misschien heb je zelf ook wel 
eens deze woorden gebruikt en dan 
volgde er vast een verhaal dat we een 
sprookje noemen. 
De Lindespelers willen in deze familie-
voorstelling de menselijke kant van ver-
schillende sprookjesfiguren laten zien in 
een humoristisch wervelend geheel met 
onverwachte interacties die herkenbaar 
zijn in onze tijd. Een verhaal voor jong en 
oud, want uiteindelijk zijn we allemaal 
groot geworden met deze verhalen.

Lang en Gelukkig  is een echte familie-
voorstelling, met vrolijke poep en pies-
humor voor kinderen vanaf een jaar of 
acht en schuine grappen voor volwasse-
nen. Maar ook pubers kunnen het ge-
heel uitstekend waarderen. Voor de 
theaterliefhebber worden zelfs nog een 
paar postmoderne verwijzingen inge-
bouwd.

Reserveringen en kaartverkoop: 
Theater Het Klooster, 040-2843399 of 
www.hetklooster.org
Meer informatie is er natuurlijk ook 
website www.lindespelers.nl 
of check de facebookpagina of twitter.
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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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De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) in het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn 
om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht in te trekken.
De inrichting is gelegen aan de Soeterbeek 3 te Nuenen.
Het betreft het intrekken van de vergunning voor het houden van 
vleesvarkens. 

De beschikking ligt ter inzage van 16 januari 2014 tot 27 februari 2014.
U kunt deze inzien bij het gemeentehuis Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen. De openingstijden zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur. Wilt 
u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor een 
telefonische afspraak maken met mevrouw F. Büchel van Steenbergen 
(Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant: 088-36 90 304).

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht bestaat voor belangheb-
benden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van bekendma-
king van het besluit in weekblad Rond de Linde, een beroepschrift in te 
dienen bij de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA's-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking 
met ingang van de dag na afloop van de gestelde beroepstermijn. Ook 
kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank worden verzocht een 
voorlopige voorziening te treffen. Opmerking verdient dat geen beroep 
meer kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelij-
kerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde 
voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.
Een beschikking wordt de dag na afloop van de beroepstermijn onher-
roepelijk, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld. Bij het indienen 
van een beroepschrift door een belanghebbende kan men bovendien 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter bij 
de rechtbank te 's -Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA 's-Hertogenbosch. De indiener van een beroep en/of een ver-
zoek om een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd.

PUBLICATIE
Beleidsregel ‘Evenementen gemeente Nuenen c.a. 2014’ 
en ‘Aanwijzingsbesluiten behorende bij Algemene Plaatselijke Veror-
dening gemeente Nuenen c.a. 2014’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat zij op 19 november 2013 hebben vastgesteld:

•	 Beleidsregel	Evenementen	gemeente	Nuenen	c.a.	2014.	
•	 Aanwijzingsbesluiten	behorende	bij	Algemene	Plaatselijke	Veror-

dening gemeente Nuenen c.a. 2014. 

Beide regelingen houden verband met de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening gemeente Nuenen c.a. 2014, welke op 1 januari 2014 in 
werking is getreden. 

De beleidsregel en de aanwijzingsbesluiten treden in werking daags 
na deze publicatie, op vrijdag 17 januari 2014. Vanaf die datum kunt 
u de regelingen inzien bij de receptie in het gemeentehuis. Ook zijn de 
regelingen te raadplegen via de website www.overheid.nl > Overheids-
informatie > Lokale regelingen.

DANKWOORD 
Mijn afscheid van de gemeente Nuenen was hartverwarmend.
Dank aan Nuenen, college van B&W, gemeenteraad, ambtelijke organisatie 
en relaties.

Anouschka van Laarhoven

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema Parkeren
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 4 en 5 extra toe op het thema 
parkeren. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toe-
gezien. 

Over parkeren zijn een aantal regels vastgelegd in het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 (RVV). 
Parkeren mag alleen: 
•	 op	de	weg	(en	de	daarbij	behorende	zijkanten)	voor	zover	geen	

parkeerverbod van kracht is;
•	 bij	aanwezigheid	van	parkeervakken	alleen	in	deze	parkeervakken,	

niet daarbuiten;
•	 op	de	weg	wanneer	deze	niet	binnen	een	gebiedsgericht	parkeer-

verbod valt . Deze zones kunt u herkennen aan de verkeersborden. 

Parkeren is niet toegestaan: 
•	 op	het	trottoir;
•	 in	plantsoenen;
•	 op	grasvelden	of	andere	groenvoorzieningen;
•	 op	een	gehandicaptenparkeerplaats	zonder	geldige	gehandicap-

tenparkeerkaart. 

Wist u dat:
•	 voor	het	gehele	centrum	een	parkeerverbodzone	geldt?
•	 de	boete	voor	het	parkeren	op	een	gehandicaptenparkeerplaats	

zonder	kaart	in	2014	€	370,00	is?

De wettelijke regels zijn terug te vinden in de artikelen 5, 24, 25 en 26 
van het RVV. De BOA’s zijn bevoegd om overtredingen van de ge-
noemde regelgeving over parkeren te bekeuren. Als u vragen heeft over 
dit artikel dan belt u ons via het nummer 2 631 631. 

AFVALINZAMELING
Samen doen we meer! Nuenenaren ruimen vuurwerkafval op! 
Oud & nieuw, het was een feest met champagne, oliebollen en natuur-
lijk vuurwerk. Er was veel moois te zien in Nuenen. Vuurwerkspektakel 
en flinke knallers. Op 2 januari was de dag dat u het vuurwerkafval 
gratis en veilig in kon leveren op drie plaatsen in Nuenen. De rest van 
de week kon u uw zak met vuurwerkafval ook nog inleveren bij de 
milieustraat. Het was weer een succes. De container die er stond 
raakte vol, een mooi resultaat, schonere straten en natuurlijk een 
veilig begin van 2014. De bezoekers waren erg enthousiast over dit 
initiatief. Er werden volop briefjes ingevuld waarmee de Nuenenaren 
kans maakten op een prijs. 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

De winnaar is…
De winnaar is bekend. Wethouder Dierckx heeft uit de stapel een win-
nende bon getrokken. Het is de familie Welp uit de Hertog Jan I I - hof 
te Nuenen. Zij hebben de moeite genomen het afval op te ruimen en 
in te leveren. Zij hebben een tegoedbon ontvangen voor een gezin- 
abonnement van Dierenrijk Europa waar het hele gezin lekker van kan 
genieten. Veel plezier!

Samen doen we meer
Wij danken u voor het inzamelen van het vuurwerkafval! De vuurwer-
kinzamelactie was een van de onderdelen van de ‘Samen doen we 
meer’-campagne. Met deze campagne wil de gemeente Nuenen samen 
met u werken aan een fijne omgeving. De gemeente kan dit niet alleen, 
daarom vragen wij u om ons hierbij te helpen. Het vuurwerkafval in-
zamelen is daar een goed voorbeeld van!  Dit soort initiatieven krijgen 
in 2014 zeker een vervolg. 

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:
•	 9	januari	2014,		 Geldropsedijk	50A,	5672	AC	–	wijzigen	van	het	
   gebruik ten behoeve van culturele doeleinden 
   (RO, afwijken van de bestemming).

Deze aanvraag ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen de aanvraag kan nog geen be-
zwaarschrift worden ingediend. Dit kan pas nadat de omgevingsver-
gunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij u hier-
voor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. Dat 
kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij ons 
klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis 
van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met 6 
weken verlengd:
•	 Collse	Hoefdijk,		 realiseren van een fietsonderdoorgang ter plaatse 
   van het viaduct, verlengd tot 20 februari 2014.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Blaasband	de	Klippeleaters	voor	het	organiseren	van	

het evenement “Ameezing carnaval” op zondag 2 maart 2014 na 
de carnavalsoptocht in het Park;

•	 Aanvrager:	De	heer	Hems	en	mevrouw	Pijs	(cafe	Ons	Dorp)	voor	
het plaatsen van een tent op de binnenplaats aan de achterzijde 
van de horeca-inrichting aan Parkstraat 1 en het plaatsen van een 
pagode en een chalet met bar op het terras aan de voorzijde tijdens 
de carnaval in de periode van 28 februari 2014 tot en met 4 maart 
2014;

•	 Aanvrager:	Stichting	Nuenen	Culinair	voor	het	organiseren	van	het	
evenement	Nuenen	Culinair	in	de	periode	van	27	tot	en	met	29	
juni 2014 in het Park;

•	 Aanvrager:	Harley	Davidson	Club	Gherwin	voor	het	organiseren	
van	het	jaarlijks	Harleyweekend	bij	strandbad	Nuenen	in	de	peri-
ode van 5 tot en met 7 september 2014;

•	 Aanvrager:	De	heren	Van	Keulen	en	Evers	(Dinercafe	Zinn)	voor	
het plaatsen van een tent aan de achterzijde van de horeca-inrich-
ting  aan Park 61 tijdens carnavaleske activiteiten op 16 februari 
2014 respectievelijk in de periode van 28 februari 2014 tot en met 
4 maart 2014 tijdens carnaval.

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

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.

"Lieve Gijs, lieve ouders”: uit de familiearchieven van de 
Brabantse adel' door Klaasje Douma.

Lezing De Drijehornick
 
Klaasje Douma studeerde in haar vrije tijd cultuurwetenschappen aan de 
Open Universiteit en ronde deze studie  in 2002 af met de scriptie ‘De bewo-
ners van Kasteel Heeze: van 1796 tot 1901’. Sinds enkele jaren is zij als bui-
tenpromovendus aan de Universiteit van Tilburg bezig met een promotie-
onderzoek naar de adel in Noord-Brabant in de 19de en 20ste eeuw.
 
De ‘Lieve Gijs’ uit de titel van de lezing 
is Gijsbert de Jonge van Zwijnsbergen, 
die als elfjarig jongentje bij een oom en 
tante Van Hardenbroek logeerde en 
daar een aantal brieven van zijn moe-
der Susanne van Hardenbroek ontving 
waarin zij informeerde naar zijn bele-
venissen en op haar beurt vertelde 
over de gebeurtenissen thuis. Zijn ou-
dere broer Marinus de Jonge van 
Zwijnsbergen en diens echtgenote Rei-
niera van Hardenbroek werden op hun 
beurt als ‘Dierbare Ouders’ verrast 
met de geschreven nieuwjaarswensen 
van hun achtjarige kinderen Anna en 
Joan. De overgrootvader van Gijsbert 

en Marinus, François de Jonge en zijn 
vrouw Anna Martini ontvingen bij hun 
vijfentwintigjarig huwelijksfeest als 
‘Lieve Ouders’ een zegenwens van hun 
kinderen.
 
Dit zijn een aantal voorbeelden van do-
cumenten die te vinden zijn in familie-
archieven. Naast deze en andere ego-
documenten waarin personen iets van 
zichzelf blootgeven, bevatten familie-
archieven vaak ook overlijdensberich-
ten en huwelijksaankondigingen, liede-
ren en gedichten ter gelegenheid van 
een feestelijke gebeurtenis, aanteke-
ningen en documenten in verband met 

zowel huwelijken als begrafenissen, 
maar ook recepten en huishoudelijke 
aantekeningen.
 
Tijdens de lezing gaan we grasduinen 
in een aantal familiearchieven en ko-
men zo voorbeelden tegen van de hier-
voor genoemde documenten. Met be-
hulp van deze voorbeelden wordt de 
levensstijl geschetst en dan vooral het 
familieleven van adellijke families in 
het Noord-Brabant van de negentiende 
eeuw.

De lezing wordt gehouden in Biblio-
theek Dommeldal, Vincent van Gogh-
plein 97 te Nuenen. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open 19.40 uur. De lezing is gratis 
en ook toegankelijk voor niet-leden. 
Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn 
aangezien de deur van de bibliotheek 
om 20.00 uur om veiligheidsredenen 
wordt gesloten. 

Bent u door omstandigheden te laat dan 
kunt u gebruik maken van de bel naast 
de binnendeur van de bibliotheek.

Art in Listening 
De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit te Eindhoven organi-
seert in samenwerking met theater Het Klooster zondagmorgen koffiecon-
certen in de reeks “Art in Listening”. 
Het (voorlopige) programma van zon-
dag 19 januari ziet er als volgt uit: 
Vanaf 10.30 uur: bezoekers worden 
gastvrij ontvangen met een kopje kof-
fie of thee.
11.00 uur: aanvang concert met wer-
ken van Debussy en Chausson.
12.30 uur: einde concert.

Aanbiedingen:
Een koffieconcert plus een lunch bij 
Auberge Vincent samen voor € 23,50 
per persoon te boeken en af te rekenen 
bij Het Klooster.
Tot de vrijdagmiddag voorafgaand aan 
het Art in Listening-concert kan een 
speciaal arrangement geboekt worden, 
bestaande uit het koffieconcert, lunch, 
een bezoek aan de expositie bij het van 
Goghmuseum Vincentre en een rond-
leiding met gids langs Van Gogh-loca-
ties, ten bedrage van € 34,50 p.p. Dit 

arrangement is te verkrijgen bij theater 
Het Klooster. Voor meer informatie 
zie: www.vangoghvillagenuenen.nl/ar-
rangementen/theater.aspx

Kaartverkoop:
Theater Het Klooster Nuenen, Park 1 
5671 GA Nuenen van maandag tot en 
met vrijdag van 09.30 - 13.00 en 13.30 
- 17.00 uur. Telefonische reservering: 
284 33 99. Reserveren via www.het-
klooster.org is ook mogelijk. 
Kosten: slechts € 9.00 p.p + € 0,50 ad-
ministratiekosten.
Kinderen tot 12 jaar 50% korting. 
Kinderen met een KunstKwartierpas 
gratis, mits onder begeleiding.

Voor nadere informatie over het pro-
gramma, zie 
www.artinlistening.nl
www.hetklooster.org.



 

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl
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gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408
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& Fruit

NIEUWE OPENINGSTIJDEN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
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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 13 t/m 18 jAnuAri

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WeekeNDreclame: 17 & 18 jaN: 

erwtensoeppakket: 2 Prei, 
1 knolselderij, 1 Winterwortel, 
1/2 Bosje Selderij ......samen voor 1,99
Spliterwten ........................ per pak 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 20 januari:

Bloemkool, Spanje ..............per stuk 1,99
Dinsdag 21 januari:

chinesekool, panklaar ....... 1/2 kilo 0,99
Woensdag 22 januari:

rodekool, panklaar ............... hele kilo 0,99
Donderdag 23 januari:

rauwkost............................... 1/2 kilo 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 17 t/m 23 januari:

mango ........................................per stuk 1,49
moro Bloedsinaasappel ... hele kilo 1,99
atjar ........................................... 250 gram 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Ook voor de best 
belegde broodjes!!!

Mini Varkens Rollade
Met GRATIS peper of 
champignon roomsaus!!! 
100 gram ...............................1,50
Bij 150 gr. Gebraden Rosbief
100 gr. Selleriesalade ............ gratis

Balletje Prei
100 gram ......................................1,45
Hertenbiefstuk
“Botermals en zacht 
van smaak”, 100 gram .........2,95
Ham Gehakt Wellington
Per stuk .........................................1,75SPecial

kOOPje

GOEDE VOORNEmENS!!!
BROOD VAN DE WEEK (Gelders Hoog) 

€ 1,75
SPELTCROISSANTS

3+1 GRATIS
SPELTBROOD VITAAL 

€ 1,95 
AmANDELBROODJE 

€ 1,00
SUIKERBROOD (BRABANTS EN FRIES)

€ 2,00
SOESJES 200 gram

€ 3,00
SPELTmUFFINS 

3+1 GRATIS
GEVRAAGD: WEEKENDHULP WINKEL*

NUENEN / EINDHOVEN
*WEEKEND-INPAKKER / BEZORGER BAKKERIJ NUENEN

Reacties graag via het volgende mailadres: 
godfried.de.vocht@echtebakker.nl 

Pronkzitting  2014
C.V. de Dwersklippels

7/8 en 14/15 februari 2014

Aanvang 20.00 u. Zaal open 19.00 u.  
Theaterzaal het Klooster in Nuenen
Entree: Zaal € 12,-  en Balkon € 10,-

Kaartverkoop
16 en 17 januari 2014 in ‘t Klooster

13.00 uur tot 17.00 uur 
19.00 uur tot 21.00 uur

Programma
Met o.a. Prins Superior

Dansgardes - Blaospoepers
Frank Schrijen - Rob Verschuren

Novi, Sharon & Nick - Timper
Rob Scheepers - Rob van Elst
  Oud Prinsen - Berry Knapen

presentatie Femke Arts
www.dwersklippels.nl
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Stijl
dansen-Salsa-Rock ‘n Roll

BEL NU 06 - 55 14 05 01
Vraag naar onze folder voor andere dagen en plaatsen

www.dansschoolhellendoorn.nl

OPEN dag
ZONdag

2 fEBrUari
19.00 UUr
SOmErEN
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BALLROOM
 • LATIN • SALSA • ROCK & ROLL • TROUW

CURSUS • SENIORENDANS 

• KINDERDANS 6-11 • JEUGD • PAREN • ALLEENSTAANDEN •

Elke zaterdagavond 
vanaf 20.30 uur 

DANSAVOND
(ook voor niet-leden)

DaNSleS

START
nieUWe LeSSen

Al meer dan 
69 jaar uw adres 
voor dansen en 

gezelligheid!
Boerenkamplaan 43, Someren

Nuenen, Café/Zaal René
Aanvang Dinsdag 28 jan.
19.00 uur: Jeugd Beginners
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners

Mierlo, Zaal ’t Tapperijke
Aanvang Zondag 2 feb.
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners
22.00 uur: Paren Gevorderden

Valkenswaard, Zaal Maenen
Aanvang Woensdag 5 feb.
18.30 uur: Jeugd Beginners
19.30 uur: Paren Vergevorderden
20.30 uur: Paren / Alleengaanden  
 Beginners
21.30 uur: Paren Gevorderden 
20.00 uur: Salsa Beginners 
 (zaal 2)

Mierlo-Hout, Zaal Adelaars
Aanvang Maandag 3 feb.
19.30 uur: Paren Beginners
20.30 uur: Salsa Beginners
21.30 uur: Paren Gevorderden

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

TOPPer!!

SPecial



school voor:

mavo

determinatie onderbouw vmbo-k/g/t

10.30 uur tot 13.30 uur

Open Dag
Jan Luikenstraat 49, 5615 JL  Eindhoven
tel: 040 - 292 02 58
www.aloysiusderoosten.info

25 januari 201425 januari 2014
10.30 uur tot 13.30 uur

25 januari 2014
10.30 uur tot 13.30 uur

Open Dag
25 januari 2014

Open Dag
25 januari 2014

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Een bezorger voor Rond de Linde. 
Wijk 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

Osteopathie is een therapievorm die 
kijkt naar het lichaam als één geheel. 
Alles is met elkaar verbonden door de 
zogenoemde fascia (fascia = bind-
weefsel dat zorgt voor de beweeglijk-
heid tussen twee structuren en bevat 
het zenuw- en bloedvaten systeem). 
Deze beweeglijkheid wordt minder 
doordat u bijvoorbeeld een operatie, 
ziekte of ongeluk heeft gehad. De be-
weeglijkheid kan ook langzaam aan 
verminderen zonder duidelijke oor-
zaak. Indien de beweeglijkheid ver-
mindert kunt u verschillende klach-
ten krijgen. U moet denken aan:
•	 Gewrichtspijn rond de rug, armen 

of benen waaronder schouders & 
heupen.

•	 Hoofdpijnen. Niet alleen lichte 
hoofdpijn maar ook migraine – 
achtige klachten of clusterhoofd-
pijn.

•	 Pijn na een operatie in of rond de 
buik, of rond gewrichten zoals 
heup, rug, nek.

•	 Maagproblemen in de vorm van 
oprispingen of een opgeblazen ge-
voel in de buik.

•	 Darmproblemen als diarree, obsti-
patie, winderigheid etc.

•	 Onverklaarbare pijn zoals druk-
kende pijn op de borst of geduren-
de de nacht.

Een osteopaat kan deze klachten be-
handelen zodat deze aanzienlijk ver-
minderen of zelfs weggaan.

__________________________________

 OPen DaG 
Osteopathie 

Mark 
Meulenbroeks 

& 
Fysiotherapie 

nuenen 
op zaterdag 

18 - 01 - 2014 
13.00 - 16.00 uur

__________________________________

Het is onmogelijk om alle klachten op 
te sommen. Daarom is er op 18 janu-
ari, samen met Fysiotherapie Nuenen 
een open dag georganiseerd waar u 
van harte welkom bent om vrijblij-
vend uw vragen aan Mark te stellen 
en samen te kijken of osteopathie iets 
voor u is.
U kunt tevens een kijkje komen ne-
men in zijn praktijkruimte.

Mocht u nu al meer informatie willen 
dan verwijzen wij u graag door naar 
de website van Mark Meulenbroeks: 
www.osteopathiemeulenbroeks.nl. 

Ook bestaat de mogelijkheid voor 
telefonisch contact: 06 - 58 96 12 31.
Osteopaat Mark Meulenbroeks 
is gevestigd in de praktijkruimte van 
Fysiotherapie Nuenen, Vincent van 
Goghstraat 259, 5671 DT Nuenen.
Voor een behandeling bij de osteopaat 
heeft u geen verwijzing van een arts 
nodig.

Let op: Osteopathie valt niet onder 
uw eigen risico van uw zorgverzeke-
ring. Indien u aanvullend verzekerd 
bent wordt een osteopatisch consult 
gedeeltelijk of volledig vergoed. Be-
kijk hiervoor uw polis of neem con-
tact op met uw zorgverzekeraar! Ook 
op bovengenoemde website kunt u 
hierover meer informatie krijgen.

In deze reeks van osteopatisch artike-
len zijn de volgende artikelen ver-
schenen:
•	 Langdurige	 onverklaarbare	 ge-

wrichtsklachten zoals schouder-, 
elleboog-, bekken-, heup- of knie-
klachten, misschien is osteopathie 
iets voor u?

•	 Hoofdpijn	&	migraine, een beper-
kende factor in je leven, toch kun-
nen deze klachten met osteopathie 
behandeld worden.

•	 Burn	-	out en osteopathie.
•	 Darmklachten. Een vervelende 

klacht waar men vaak veel te lang 
mee door blijft lopen. Misschien is 
osteopathie iets voor u?

•	 Huidproblematiek, misschien is 
osteopathie iets voor u?

•	 Langdurige	 lage	rugklachten, een 
osteopaat kan u van deze proble-
matiek afhelpen

•	 ‘Het	 Fasciaal	 Distorsie	 Model’: 
een nieuwe effectieve behandelme-
thode voor klachten aan uw arm, 
been, schouder, nek, rug

•	 Blaasproblemen, zoals ontstekin-
gen, incontinentie, pijnen zijn niet 
alleen vervelend maar kunnen ook 
problemen veroorzaken aan de 
heup en/of lage rug.

een osteopaat kan u helpen!

Deze artikelen zijn terug te lezen op 
de website:
www.osteopathiemeulenbroeks.nl 

AdvertorialOsteopathie,	een	behandelvorm	
voor een grote diversiteit aan klachten! 
Misschien is Osteopathie iets voor u!
Osteopathie is een veilige en effectieve behandelwijze voor talrijke lichame-
lijke klachten voor zowel jong als oud. als Mark Meulenbroeks gevraagd 
wordt	kort	uit	te	leggen	wat	osteopathie	is,	omschrijft	hij	dit	als	volgt:
‘Als u bijvoorbeeld last heeft van een ‘tennis-elleboog’ wordt er door een os-
teopaat niet alleen gekeken naar de spier/pees, de zenuwen en de wervelkolom 
maar ook naar organen, bloedsomloop, bindweefsel en stand van uw lichaam”. Dit 
om de oorzaak te achterhalen en niet alleen aan symptoombestrijding te doen.

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!

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

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

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

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

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

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

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

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Emopad 56, Geldrop

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Blaasband    
de Klippeleaters 
zoekt muzikanten!
Muzikaliteit, gezelligheid!
Speel je trompet of euphonium bel of 
mail dan naar info@klippeleaters.nl of 
06-1248 6361.

Activiteiten 
Steunpunt 
Mantelzorg 
In de komende maanden organiseert 
het Steunpunt Mantelzorg de volgende 
activiteiten:
13 februari: ontmoetingsmiddag ‘Yoga’ 
St. Antoniushuis, Stationsstraat 21 in 
Geldrop.
13 maart: ontmoetingsmiddag Vincen-
tre Nuenen, Berg 29 in Nuenen.
Tijd: donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.
 

Opnieuw 
bedrijvenbeurs  
op ruime locatie
Ook voor het 4e jaar is de organisatie 
van de BBHP beurs er weer in geslaagd 
om een mooie locatie op het bedrij-
venterrein van Helmond te vinden. In 
het pand aan de Gerstdijk 4 (8000 m2) 
met groot parkeerterrein rondom, 
wordt weer een prachtige bedrijven-
beurs ingericht op woensdag 9 en 
donderdag 10 april a.s. Het pand is 
mede mogelijk gemaakt door Adriaan 
van den Heuvel Makelaars Adviseurs. 

Een kleine 100 bedrijven hebben zich 
al ingeschreven, er is nog plaats. Kijk 
snel op www.bbhp.nl bij deelnemers 
en schrijf u in. U bent altijd welkom of 
als standhouders of als (zakelijke) be-
zoeker. Actie, geeft reactie. Want het 
'gunnen' van opdrachten van bedrijf 
aan bedrijf, is en blijft zeer belangrijk. 
Doel is om ondernemend Helmond/
Peelland en omstreken met elkaar in 
contact te brengen, elkaar aan te vul-
len en elkaar diensten aan te bieden. 

Organisatie Adcommunicatie Helmond.
Meer info: 
info@bbhp.nl of www.bbhp.nl

Gevonden sleutels 
Op zondag 12 januari jl. is er een sleu-
telbos met 3 sleutels aan een blauw-
witte hanger gevonden op het fietspad 
tussen Stad van Gerwen en Lieshout de 
Stadse Kanaaldijk. Zijn dit jouw sleu-
tels? Bel dan 06 2327 6118.

Muziek op de dorpsboerderij 
Op zondagmiddag 19 januari inviteert Weverkeshof wederom met veel 
genoegen de Rock & Roll Band DORIS Bzzz. Aanvang 14.30 uur en natuur-
lijk vrij entree..

Het belooft weer een swingende mid-
dag te worden waarin muziek van de 
Beatles, Rolling Stones, Chuck Berry, 
de Shadows en velen anderen de revue 
zullen passeren. 

De bevlogen musici hebben allen als 
muzikant de sixties mogen ervaren. 
Velen hebben daarnaast ook fijne jazz 
belevenissen mogen hebben. Muziek 
uit de sixties ligt hen echter het meest 
aan het hart daarom werd een paar 

jaar geleden besloten DORIS Bzzz op 
te richten.

De bandleden stellen zich aan u voor: 
Dorrie Bierings zang; Otto van Dijk 
zang & slaggitaar; Ton Tergouw solo-
gitaar; Wim Engels basgitaar; Bert 
Gerbrands drums.
Weverkeshof & musici heten u van 
harte welkom op 19 januari. 

www.weverkeshof.nl

Vacaturebank vrijwilligers week 3
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) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) diverse tijden (in overleg)
 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’
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
De Soos Soos v. mensen met een beperking vraagt coördinator, penningmeester en vrijwilligers do 18.45-21.45 u.+ i.o.
 om de activiteiten te organiseren en begeleiden.  
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
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

Politieberichten
De politie wenst u allen een gelukkig, gezond en veilig 2014 toe. 
We hopen dat de algemene trend van daling van het criminaliteitsbeeld zijn 
vervolg zal krijgen in 2014. Alhoewel de politiecijfers van 2013 nog niet 
helemaal bekend zijn kunnen we toch terug kijken naar voorlopige cijfers. 

Een eerste conclusie die getrokken kan worden is dat het totaal van de criminali-
teitscijfers, in vergeleken met 2012, gedaald is. Het aantal aangiften van inbraken 
is gedaald. Woninginbraken daalde van 111 naar 100. Aangiftes van auto-inbraken 
daalde van 109 naar 90. Ook overige inbraken zoals in schuurtjes en bedrijven lie-
ten ook een lager aangiftebeeld zien.
Een negatief beeld geeft het aantal (brom)fietsen diefstallen. Hiervan ontving de 
politie ruim 20 aangiften meer dan in 2012. De teller bleef staan op 136 aangiften. 
Een ander opvallend beeld is de daling van het aantal overlastmeldingen. Meldin-
gen van jeugdoverlast daalde de laatste jaren sterk. In 2013 kreeg de politie 57 mel-
dingen van jeugdoverlast terwijl dat in 2012 nog 113 was.

Woninginbraken
Op 8 januari werd er een poging inbraak gemeld bij de Egelantierlaan in Nuenen. 
Geprobeerd werd om een raam open te breken. 
In de avond van 9 januari werd ingebroken in een woning aan de Beekstraat. Na-
dat een raam was opengebroken werd de woning doorzocht. 

Hennepafval gedumpt
In het buitengebied aan de Tasterschootsedijk in Nuenen werd op 7 januari een 
flinke hoeveelheid afval aangetroffen. Waarschijnlijk was dit afkomstig van een 
hennepkwekerij. 

Autobrand
Op 9 januari rond 01.00 uur brandde op de Boordseweg een auto uit. Het lijkt 
erop dat er sprake is van brandstichting. Dit heeft een flinke impact op de slacht-
offers en de buurt. De politie is intensief bezig met dit onderzoek. 

Kinderen maken 
portretten
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen or-
ganiseert een workshop portretten 
maken voor kinderen vanaf 10 jaar. 
Onder leiding van Willian van den 
Goor leren de kinderen hoe het teke-
nen of schilderen van portretten vast 
zit aan regels van verhoudingen en 
hoe gelaatsuitdrukkingen kunnen ver-
schillen. De workshops zijn op maan-
dag van 15.30 tot 17.00 uur in den 
Heuvel in Gerwen. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar voor deelname. 
De kosten voor deelname zijn € 6,- 
voor 3 bijeenkomsten.  Opgeven kan 
nog via werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com of bel naar 06 
41102625.

Bijeenkomst met wijkverenigingen
Donderdag 23 januari organiseert de initiatiefgroep ‘Omzien naar Elkaar’, 
een werkgroep van de Seniorenraad Nuenen c.a., een bijeenkomst met de 
wijkverenigingen en dorpsverenigingen. 

Doel is met elkaar ervaringen uitwis-
selen en door bundeling van krachten 
de sociale samenhang in de wijken te 
versterken. De ontwikkelingen in wel-
zijn en zorg betekenen dat er minder 
geld beschikbaar is vanuit de overheid 
en dat steeds meer een beroep gedaan 
wordt op de eigen kracht van de sa-
menleving. Juist door meer sociale 

contacten, buurthulp, netwerken kun-
nen met name de ouderen langer zelf-
standig blijven wonen in hun eigen 
huis en langer blijven deelnemen aan 
de samenleving.

Aan de hand van voorbeelden van wij-
ken in Nuenen waar men al langer met 
buurthulp bezig is, en van voorbeel-
den van elders, zal gediscussieerd 
worden hoe in Nuenen deze wijkiniti-
atieven versterkt kunnen worden. Ook 
voor de Nuenense Gemeenteraad een 
uitgesproken manier om te zien wat 
de behoeften zijn van de (oudere) be-
woners in onze Gemeente en om de 
initiatieven van de vrijwilligers in deze 
te ondersteunen.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in 
Het Trefpunt van de KBO, in Het 
Klooster en begint om 20.00 uur. 
Wijkverenigingen kunnen zich aan-
melden per email omziennaarelkaar@
onsnet.nu of per telefoon: 2838584.

Nuenenaar Thijs Groot  
schrijft roman
Op 10 januari is het nieuwe boek van Nuenenaar Thijs Groot getiteld ‘Kin-
deren van Napoleon en Hitler’ verschenen. 

Thijs Groot: “Ik woon al 40 jaar in het 
mooie dorp Nuenen in Brabant. Veel 
van wat ik schrijf wordt geïnspireerd 
door het gemoedelijke karakter van 
mijn dorpsgenoten. De plaats van 
handeling wordt altijd bepaald door 
de geschiedenis zelf, maar de mensen 
in mijn verhalen lopen dagelijks om 
mij heen. Mijn doel is om geschiede-
nis aan te bieden in een vorm die 
mensen kan boeien, want ik geloof 
stellig dat wij zonder geschiedenis 
geen toekomst hebben." 
Over het boek: In de boedel van zijn 
overleden vader vindt Jurgen Saal-
mink een oud boek met in de kantlijn 
allerlei aantekeningen gemaakt door 
zijn opa. Het boek beschrijft het leven 
in een Achterhoeks dorp in de perio-
de 1811-1815, evenals de oorlogssitu-
atie in de omgeving van de stad Chelm 
in Polen, en vertelt het verhaal van 
twee Poolse kinderen. Zij zijn ont-
voerd door Kozakken en na lange om-
zwervingen komen ze terecht in de 
Achterhoek. Tijdens het lezen begint 
Jurgen een lange zoektocht naar de 
gruwelijke misdragingen van zijn opa 
gedurende WOII. Daarmee hoopt hij 
zijn ellendige jeugd als NSB-kind ach-
ter zich te kunnen laten. 

Het boek is te 
koop bij Boek-
handel van de 
Moosdijk en 
Bruna en kost 
€ 18,75, is ook 
te bestellen 
bij www.
boekscout .
nl in de sec-
tie romans. 
Aantal pagina's: 
244. ISBN: 9789402204957

Thijs Groot

Twintigste Gerwense 
boekenmarkt
Drumfanfare Jong Leven organiseert 
op zondag 26 januari voor de twintig-
ste maal in de Heuvel in Gerwen de in-
middels zeer bekende Gerwense boe-
kenmarkt. Duizenden boeken heeft de 
Drumfanfare weer verzameld. Boeken 
van de meest uiteenlopende kwaliteit 
en inhoud. In de vele stalletjes staan de 
boeken keurig gerangschikt op genre: 
kinderboeken, hobbyboeken, romans, 
detectives enzovoorts. U kunt op uw 
gemak een keuze maken en tevens ge-
nieten van een heerlijk kop koffie of 
frisdrank tegen een alleszins betaalba-
re prijs. De opbrengst van de boeken-
markt komt ten goede aan de drum-
fanfare. Iedereen is vanaf 10.00 uur 
welkom. De toegang is gratis. 

Meer informatie
Via tel. 040-2847272 of stuur een mail 
naar secretariaat@drumfanfarejong-
leven.nl.
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Prijsvraag   
‘Met de prins op 
het witte paard’
Afgelopen week stond er een prijs-
vraag van de Prins van de Dwèrs-
klippels in de Rond de Linde. Er zijn  
vele oplossingen (goede en foute) 
binnengekomen.  De juiste oplos-
sing was: SUPERIOR.  

Uit de goede oplossingen zijn de vol-
gende 6 personen getrokken.
•	 Michelle	Boudewijns
•	 Christan	Gommers
•	 Linda	de	Jong
•	 Nienke	Kemps
•	 Suzan	Dubbelman
•	 Yvonne	van	Erp
Zij	hebben	een	paardrijles		bij	Ruiter-
sportcentrum	Cahama	gewonnen.	

De	Prins	zal	de	prijswinnaars	komen-
de	week	benaderen	om	een	definitieve	
afspraak	 te	 maken	 voor	 een	 rit	 met	
hem	op	het	(witte)	paard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Fanclub Steven Kruijswijk kijkt 
uit naar nieuw wielerseizoen
Fanclub Steven Kruijswijk kijkt uit naar het nieuwe wielerseizoen en doet 
dat tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 18 januari in clubhuis 
café De Stam in Gerwen vanaf twee uur. De fanclub wil wielerliefhebbers in 
een leuke en informele sfeer ontmoeten om bij te praten over het afgelopen 
wielerseizoen en ook om een blik te werpen op het nieuwe seizoen; komt de 
Nuenense Belkin-prof Steven Kruijswijk weer terug en wat gaan Bau en Lau 
presteren? Wielerfan Wim Daniëls houdt een voordracht.

Heemlezing over het   
‘Rijke Roomse Leven’
Op donderdag 23 januari geeft de Heemkundekring ‘’t Hof van Liessent’ een 
heemlezing over het Rijke Roomse Leven door René Bastiaanse. Het gebeurt 
in zaal De Koekoek om 20.00 uur. De lezing is vrij toegankelijk. 

Lijsttrekker debatten bij de LON
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft de Lokale 
Omroep Nuenen (LON) een drietal politieke debatten gepland.
 

Computercafé Nuenen    
een groot succes
Het	 gezamenlijke	 Computercafé	 van	 SeniorWeb	 en	 Bibliotheek	 Dommeldal	
blijkt	een	echte	succesformule	te	zijn.	Elke	week	is	er	een	presentatie	over	een	
actueel	onderwerp	dat	 te	maken	heeft	met	de	voortschrijdende	digitalisering	
van	de	samenleving,	onderwerpen	die	zowel	jong	als	oud	aanspreken.	In	Nuenen	
neemt	de	belangstelling	dan	ook	nog	steeds	toe.	De	afgelopen	reeks	van	10	pre-
sentaties	heeft	 bijna	 250	bezoekers	 getrokken.	Op	donderdag	23	 januari	 gaat	
daarom	weer	een	nieuwe	reeks	van	start.	

Programma januari en februari
23	jan.	 Windows	8.
30	jan.	 Digitaal	lezen.	
6	feb.	 Fotoalbums	maken.	
13	feb.	 Websites	maken.
20	feb.	 Android	tablets.
27	feb.	 XP	stopt.	Zijn	er	alternatieven?

Om	9.00	uur	staat	de	koffie	klaar.	De	inleiding	start	om	9.30	uur,	waarna	er	weer	
volop	ruimte	is	voor	vragen	en	oefeningen.	De	bijeenkomsten	zijn	voor	iedereen	
toegankelijk	en	de	entree	bedraagt	€	3,50.	Meer	informatie	over	het	Computer-
café	en	de	onderwerpen	op	www.seniorwebnuenen.nl/computercafe/

Steven Kruijswijk
foto Cees van Keulen

Steven	Kruijswijk	is	afgelopen	najaar	
geopereerd	 aan	 zijn	 liesslagader	 en	
hij	 stelt	nu	alles	 in	het	werk	om	dit	

Er	 is	een	goede	kans	dat	de	toehoor-
ders	nog	de	laatste	restjes	van	het	Rij-
ke	Roomse	Leven	zoals	dat	in	Brabant	
was,	hebben	meegemaakt.	Daarbij	valt	
te	 denken	 aan	 catechismus,	 eerste	
communie,	 schoolbiecht,	 misdiena-
ren,	processies.	De	devotie	was	duide-
lijk	 zichtbaar	 in	 het	 openbare	 leven.	
Maar	het	katholieke	geloof	had	ook	in-
vloed	 op	 het	 privéleven,	 tot	 in	 de	
slaapkamer	toe.	De	roomse	leer	keer-
de	 zich	 immers	 tegen	 alles	 wat	 naar	
onkuisheid	zweemde.	Deze	lezing	gaat	

verder	 in	 op	 de	 katholieke	 seksuele	
moraal	 en	 de	 gevolgen	 daarvan	 voor	
de	 positie	 van	 de	 vrouw	 en	 voor	 de	
economische	en	sociale	ontwikkeling	
van	de	Brabantse	samenleving.	Het	is	
daardoor	pittige	 stof,	 enkel	 voor	vol-
wassenen!	

Kortom	 volop	 gelegenheid	 om,	 met	
een	lach	en	een	traan,	aan	het	verleden	
te	worden	herinnerd	en	 in	de	spiegel	
van	het	heden	te	zien,	 toen	alles	nog	
zeker	was.

Het	eerste	debat vindt	plaats	op	zater-
dag	18	januari	vanaf	13.00	uur	in	Ge-
meenschapshuis	 D’n	 Heuvel	 in	 Ger-
wen,	 met  de	 lijsttrekkers	 van	 W’70,	
Lijst	Pijs,	VVD,	D66	en	Groen	Links.
Het	tweede	debat vindt	plaats	op	za-
terdag	 25	 januari	 vanaf	 13.00	 uur	 in	
Gemeenschapshuis	 De	 Koppelaar	 in	
Nederwetten,	met de	lijsttrekkers	van	
De	 Combinatie,	 Nuenens	 Belang,	
CDA,		PvdA	en	SP.
Het	 derde	 politieke	 debat  zal	 plaats	
vinden	op	vrijdagavond	14	maart	in	de	
Theaterzaal	van	Het	Klooster	en	hier-
voor	worden	 de	 lijsttrekkers	 van	 alle	

bovengenoemde	10	politieke	groepe-
ringen	uitgenodigd. 
 
De	debatten	in	Gerwen	en	Nederwet-
ten	worden	opgenomen	en	op	een	la-
ter	tijdstip	op	LON	TV	uitgezonden. 
Het	 debat	 in	 Het	 Klooster	 wordt	 op	
dezelfde	avond	live	op	LON	TV	uitge-
zonden.
De	duur	van	de	debatten	zal	ongeveer	
45	minuten	per	debat	bedragen.
Tijdens	de	debatten	zal	 er	géén	gele-
genheid	worden	 geboden	 om	 vragen	
te	stellen	of anderszins	aan	de	discus-
sie	deel	te	nemen. 

Nieuwe uitzending LON-TV
Deze week in de uitzending van LON-TV:
•	 Verandering	 taken	huisarts.	Er	 is	een	verschuiving	gaande	van	de	zorg	

van	ziekenhuizen	naar	de	huisarts.
•	 John	de	Smit	verkozen	tot	Ondernemer	van	het	jaar	2013.
•	 Nieuwjaartoespraak	 van	 Burgemeester	 Maarten	 Houben	 met	 aanslui-

tend	de	nieuwjaarsreceptie	van	de	Gemeente	Nuenen.
•	 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	1.002	uur.	Loopt	u	
gerust	even	binnen.	Of	stuur	een	e-mail	naar:	tv@omroepnuenen.nl.

cember	zijn	eerste	trainingskamp	in	
Spanje	 succesvol	 afgesloten.	 ‘Mo-
menteel	 ben	 ik	 weer	 aardig	 aan	 de	
gang	en	ziet	het	er	naar	uit	dat	alles	
volgens	planning	gaat.	Tot	op	heden	
heb	ik	een	goed	gevoel	over	het	resul-
taat	van	de	 ingreep.	 Ik	kijk	dan	ook	
erg	uit	om	weer	van	start	te	gaan	in	
de	 eerste	 koersen	 en	 terug	 te	 keren	
op	mijn	oude	niveau.	Voorlopig	zal	ik	
nog	aan	mijn	basisconditie	werken	in	
Girona	en	de	nodige	kilometers	op-
doen	op	aankomende	trainingskam-
pen	met	de	ploeg,	zodat	ik	snel	volle-
dig	hersteld	ben.	Zoals	het	er	nu	naar	
uit	ziet,	zal	ik	eind	februari	mijn	eer-
ste	 wedstrijd	 rijden	 in	 de	 Tour	 of	
Langkawi’,	 aldus	 Steven	 Kruijswijk.	
De	Tour	of	Langkawi	is	een	10-daag-
se	etappekoers	over	ruim	1500	km	in	
Maleisië,	die	wordt	verreden	van	27	
februari	t/m	8	maart.

Wim Daniëls
Het	 bestuur	 van	 de	 fanclub	 Steven	
Kruijswijk	heeft	wielerfan	en	taalvir-
tuoos	Wim	Daniëls	uitgenodigd	voor	
een	 optreden	 tijdens	 deze	 nieuw-
jaarsbijeenkomst.	Wim	Daniëls	start-
te	 zijn	 wielercarrière	 vanuit	 zijn	
woonplaats	 Aarle-Rixtel	 en	 hij	 won	
als	 aspirant	 in	 1970	 de	 Ronde	 van	
Gerwen.	 Wim	 Daniëls	 is	 schrijver	
van	 een	 groot	 aantal	 boeken,	 elke	
week	te	beluisteren	in	het	radiopro-
gramma	Spijkers	met	Koppen	en	re-
gelmatig	te	zien	als	‘taalprofessor’	bij	
Pauw	 &	Witteman.	 Hij	 maakte	 een	
ontdekkingsreis	 per	 fiets	 door	 onze	
provincie	 en	 dat	 leverde	 het	 boek	
‘Groeten	 uit	 Brabant’	 op.	 Daarin	
geeft	 hij	 zijn	 indrukken	 weer	 van	
Brabant,	 de	 Brabantse	 aard	 en	 de	
Brabantse	taal.	In	een	reeks	van	korte	
hoofdstukken	 presenteert	 hij	 Bra-
bant	op	een	originele	manier,	speels	
en	 soms	 ook	 scherp.	 Het	 eerste	
hoofdstuk	 gaat	 over	 de	 straatjutter	
van	 Gerwen.	 Wielerliefhebbers	 zijn	
van	harte	welkom	in	De	Stam	in	Ger-
wen,	 zaterdag	 18	 januari	 van	 14.00	
uur	tot	17.00	uur.

‘Sundays with Bart de Win’ in 
Auberge Vincent met Jodie Kean 
Muziek	werd	Jodie	Kean	met	de	paple-
pel	ingegoten:	met	haar	Schotse	moeder	
Lizzie	Kean,	geen	onbekende	in	de	Eind-
hovense	muziekscene,	kwam	ze	op	jon-
ge	leeftijd	naar	Nederland.	Opgroeiend	
in	de	coulissen	werd	de	kleine	Jodie	be-
smet	met	het	muzikale	virus.	Zingend	in	
cover	bands	deed	Jodie	de	nodige	erva-
ring	op,	waarna	ze	zich	ging	richten	op	
ontwikkeling	van	eigen	talent	en	reper-
toire.	Met	de	single	‘Mad	World’	had	de	
in	Eindhoven	wonende	zangeres	een	na-
tionale	hit	en	was	ze	‘Serious	talent’	op	3	
FM.	Samen	met	Bart	brengt	Jodie	in	Au-
berge	Vincent	een	middag	vol	prachtige	
muziek,	met	onder	meer	werk	van	haar	
idool	Bonnie	Raitt.	
Jodie	Kean:	zang.	Bart	de	Win:	toetsen,	
zang.

In	Auberge	Vincent,	Park	69,	Nuenen	op	
26	januari	van	15.00	tot	17.00	uur.
Toegang	gratis.

Prinsenreceptie 
CV De Wetters
Op	 zondag	 19	 januari	 	 houdt	 carna-
valsvereniging	De	Wetters	uit	Neder-
wetten	haar	prinsenreceptie.	Iedereen	
is	 van	 harte	welkom	 om	 vanaf	 14.00	
uur	Prinses	Colori	en	adjudanten	Klie-
ri	en	Vertieri	te	komen	feliciteren.	In	
het	MFA	gebouw	 zullen	 ook	de	 zus-
terverenigingen	 uit	Gerwen	 en	Nue-
nen	worden	 verwelkomd,	met	muzi-
kale	 ondersteuning	 van	 diverse	
blaaskapellen.	Optredens	van	de	eigen	
Wettertetters	en	dansmarietjes	zullen	
zeker	niet	ontbreken.	U	bent	van	harte	
welkom	 om	 deze	middag	 samen	 het	
glas	te	heffen	en	er	een	gezellig	feestje	
van	te	maken.

Boek Nuenenaar van Ravenstijn 
wordt uitgegeven in Amerika
De thriller ‘Het oog van Allah’ van Nuenenaar Willem van Ravestijn, die 
zich afspeelt in de wereld van de geheime (inlichtingen-) diensten, gaat dit 
jaar uitgegeven worden in Amerika. 

‘Het	oog	van	Allah’	is	de	derde	thriller	
die	Van	Ravestijn	gepubliceerd	heeft.	
Eerder	verschenen	van	hem	‘In	Tene-
bris	Lucens’	(In	de	duisternis	lichtend)	
en	‘De	Suomenlinna	Affaire’	een	thril-
ler	 die	 zich	 voor	 een	 groot	 deel	 af-
speelt	in	Finland.

Van	Ravestijn	noemt	zijn	thrillers	‘po-
litieke	 thrillers’	 omdat	 inlichtingen-
diensten	 een	 verlengstuk	 zijn	 van	 de	
politiek.	Hij	‘voorspelde’	al	in	2010,	in	
zijn	 thriller	 ‘In	 Tenebris	 Lucens’	 het	
misbruik	van	vertrouwen	van	de	Ame-
rikanen.	Inmiddels	weten	we	door	de	
publicaties	 van	 Snowden,	 over	 het	
wangedrag	van	de	Amerikaanse	NSA,	
dat	de	‘fictie’	van	Van	Ravestijn	werke-
lijkheid	is	geworden.	

Dit	is	waarschijnlijk	de	reden	van	Van	
Ravestijns	uitgever	om,	kennelijk	met	
succes,	 de	 Amerikaanse	markt	 op	 te	
gaan	met	 ‘Het	 oog	 van	Allah’.	 In	 die	
thriller	 beschrijft	 de	 schrijver	 de	 in-
vloed	die	diverse	niet-westerse	inlich-
tingendiensten	 proberen	 uit	 te	 oefe-
nen	op	het	democratische	wel	en	wee	
in	 Nederland.	 De	 Russische	 en	Wit-

Russische	KGB	en	de	Israelische	dien-
sten	Mossad	en	Shin	Beth,	krijgen	er-
van	 langs.	 Hij	 laat	 zien	 hoe	 deze	
diensten	 proberen	 om	 met	 alle	 be-
schikbare	 (soms	 ook	 vuile)	middelen	
onze	 politiek	 te	 beïnvloeden.	 De	
schrijver	blijft	zich	verbazen	hoe	naïef	
politiek	Den	Haag	hierop	reageert.

Zie ook www.vanravestijn.nl  met blog.

seizoen	 weer	 terug	 te	 keren	 in	 het	
wielerpeloton.	Na	een	herstelperiode	
van	 acht	weken	 heeft	 Steven	 in	 de-
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Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Jacques Post
Uitvaartassistent

Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

A D V E R T O R I A L

Een passende uitvaart voor elk budget
Hebt u enig idee van de gemiddelde kosten van een uitvaart? Waarschijnlijk 
heeft ook u wel eens bedragen horen noemen, die erg verschillend waren. 
Dat is begrijpelijk want geen enkele uitvaart is immers hetzelfde. Het helpt 
u echter niet bij het vormen van een idee wat de kosten zouden zijn van de 
uitvaart, die u zelf wenst. 

Om daarachter te komen is het 
uiteraard van belang eerst eens 
duidelijk te krijgen wat voor 
afscheid u wilt. Plaatst uw familie 
een advertentie in de krant, wordt 
er gekozen voor rouwdrukwerk? 
Wenst u thuis te blijven na uw 
overlijden of wilt u overgebracht 
worden naar een uitvaartcentrum? 
Wellicht willen uw nabestaanden 
daar (doorlopend) gebruik kunnen 
maken van een familiekamer? Kiest 
u voor begraven of cremeren? Als 
u kiest voor begraven is ook de 
locatie van de begraafplaats van 
invloed op de kosten, de grafkosten 
variëren namelijk per gemeente. Wilt 
u een afscheidsdienst in de kerk en 
wat wordt de invulling? Werkt u met 
(live) muziek of bijvoorbeeld met 
cd-opnamen? Wordt uw afscheid 
gevierd in familiekring of is iedereen 
welkom die deelt in het verlies? 
Wordt het afscheid afgesloten 
met een kopje koffie of met een 
uitgebreide borrel? Zo zijn er zoveel 
keuzes te maken die allemaal van 
invloed zijn op het kostenplaatje. 
Deze diversiteit maakt het helaas 
onmogelijk een gemiddelde prijs te 
noemen van een uitvaart. 

Wij begrijpen echter als geen ander 
dat u toch graag vooraf een idee 
zou hebben van de kosten. Daarom 
gaan wij graag met u in gesprek. 
Niet over de gemiddelde kosten 
van een uitvaart maar over de 
mogelijkheden en daarbij horende 
kostenbegroting van de door u 

gewenste uitvaart! Uiteraard betaalt 
u niets voor dit oriënterend gesprek 
en is het geheel vrijblijvend. Het 
document ‘Mijn uitvaartwensen’ dat 
u vindt op onze website of telefonisch 
aan kunt vragen, kan u helpen bij 
uw oriëntatie en beslissingen. 

Van der Stappen Uitvaartverzorging 
staat garant voor een uitstekende 
dienstverlening voor ieder budget 
en werkt tegen eerlijke prijzen. 
Als gevestigde uitvaartorganisatie 
genieten wij door onze samen- 
werkingsverbanden inkoopvoordeel,  
dat u direct terug kunt zien in de 
begroting. Daarnaast kunnen wij veel 
gewenste diensten bieden in eigen 
beheer, waardoor wij flexibel kunnen 
inspelen op uw wensen. Hogere 
kosten door de inzet van derden 
worden hiermee beperkt. We helpen 
u graag met een reëel overzicht van 
de mogelijkheden en kosten, zodat 
we samen zorgen voor een in alle 
opzichten passend afscheid, als het 
moment straks daar is. 

Jan Rot in Het Klooster 
Op donderdag 23 januari staat Jan Rot in Het Klooster, met zijn theatercon-
cert genaamd ‘Nummerrr 1!!!’ brengt hij diverse nummer 1-hits ten gehore. 

Als jochie al had Jan Rot een fascinatie 
voor nummer 1-hits. Nog steeds staan 
de originele vinylsingletjes in zijn kast: 
‘Er zit een hoop tinnef tussen, maar ze 
hebben altijd iets bijzonders, anders 
word je geen nummer 1. Het grote pu-
bliek is zo dom nog niet.’ In twee uur 
met pauze laat Jan er heel wat voorbij 
komen. Van Vous permettez monsieur 
en Hair tot knallers van Police en Bru-
ce Springsteen, alles in spetterend Ne-
derlands uiteraard; niet voor niets is 
Jan voor velen de beste liedvertaler 
van ons land. En op zijn eigen vrolijke 
wijze vertelt de lange zanger er de ver-
halen bij, en probeert het geheim van 
al die toppers te doorgronden. 
 
Er zijn nog kaartjes beschikbaar voor 
deze voorstelling, voor alle liefhebbers 
van taal, muziek en Gouwe Ouwe is 
het echt een voorstelling om niet te 
missen.
 
De voorstelling is op donderdag 23 ja-
nuari te zien in Het Klooster. De voor-
stelling begint om 20.15 uur en toe-
gangskaarten voor de voorstelling zijn 
€ 17,50. 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 telefo-
nisch reserveren via het telefoonnum-
mer 040 -284 33 99. 

Grootse plannen voor  
Scouting Rudyard Kipling
Scouting Rudyard Kipling heeft grootse plannen en hiervoor hebben zij met 
succes een aanvraag gedaan bij het Coöperatiefonds van Rabobank Dom-
melstreek. De club ontvangt € 55.000,- voor het aanbouwen van een dege-
lijke en duurzame materiaalopslagruimte. 

V.l.n.r. Ineke Wijfelaars, voorzitter Scouting Rudyard Kipling, Nancy van den Brink, 
Rabobank en Peter Pors, Rabobank.

In 2002 heeft Scouting Rudyard Kip-
ling, haar nieuwe blokhut in gebruik 
genomen. En sindsdien is de vereni-

ging ook flink gegroeid. Evenals de 
hoeveelheid materialen. Momenteel 
staat alles opgeslagen in een veel te 

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.

Nuenen… een ‘rijk’ verenigingsleven
Nog maar enkele maanden geleden werd toneelvereniging De Lindespelers gecon-
fronteerd met nieuwe regels ten aanzien van de brandveiligheid in Het Klooster. 
Sinds het sociaal cultureel centrum Het Klooster bestaat huurt de toneelvereni-
ging er o.a. de zolderruimte. We bewaren er onze toneelkleding en maken er de-
cors. Al vele jaren zonder problemen. 
Totdat … een overijverige brandweermeneer ons kwam melden dat er geen brand-
deur op onze zolder was. Weliswaar wel twee bijna manshoge openslaande ramen 
naar het platte dak, maar geen deur.
Die moest er dus komen. Kosten, ongeveer 800,-.
De Gemeente, eigenaar van Het Klooster, meldde ons daarvoor geen geld te heb-
ben. Zelf mochten we niks, zélfs mochten we na al die jaren probleemloos verblijf 
nu opeens niet meer op de zolder om onze decors in elkaar te klussen.
Goede raad was duur, immers onze voorstellingen komen eraan en de club wil 
doen waar ze voor bestaat. Gelukkig bood Helpt Elkander de helpende hand en 
zijn alle Lindespelers momenteel druk in de weer om een andere locatie tot ‘ons 
home’ te maken. We kunnen dat realiseren omdat we daarin samenwerken met 
enkele andere Nuenense verenigingen. 
Noodgedwongen is de huur van Het Klooster, toch ooit bedoeld als ‘home’ voor het 
bloeiend Nuenens verenigingsleven, intussen ook door hen opgezegd. 
We zijn verbijsterd als we op vrijdag 10 januari het ED openslaan: de Gemeente 
Nuenen gaat 180.000,- uitgeven aan de brandveiligheid van Het Klooster.
Het is écht waar, dit is geen toneelscript, dit is geen soap … maar heuse Nuenense 
idiote werkelijkheid.

Bram Soetendal, 
Molvense Erven 50, Nuenen. Lindespeler.

Stratum

Gemiddeld kom ik één keer per jaar op Stratum: op de zaterdag met carna-
val, in de Santé. Dan is het altijd erg leuk. Wel jammer dat de optocht er niet 
meer door komt.
 Met Stratum bedoel ik dan Stratumseind, de stapstraat van Eind-
hoven. Dat kom je in Nederland nergens anders tegen. Vroeger ging ik er 
op zaterdagavond op stap. De tijd van de eerste housemuziek in de Buddy’s 
(Place). De Miller Time, Obelix, Stunt, Repelsteel en de Kram. We gingen met 
de fiets heen en dan, na een kipmenu bij de Mixor of broodje van de Shu 
Shu, zat weer terug. Dat kan ik me nu niet meer voorstellen. Dat fietsen dan. 
Verder kwam ik er alleen voor Bullit. Een oom van mij heeft er nog een bak-
kerij gehad. Tegenwoordig blijf ik wat uitgaan betreft het liefst in Nuenen; 
lekker te voet en een aangename sfeer. Vaak haal ik 2 uur niet eens meer.
 Het schijnt niet goed te gaan met Stratumseind. Behalve op vrijdag- 
en zaterdagavond is er niet veel te doen. De dreiging die er in de lucht hangt, 
is alles behalve uitnodigend. Toch kan het één van de mooiste straten van 
Eindhoven worden, een gezellige smalle straat met aan weerszijden oude 
panden. Net zoals de Dommelstraat. Daar wilde je tien, vijftien jaar geleden 
’s avonds liever niet doorheen lopen.
 Over een paar weken is het weer tijd voor mijn jaarlijkse bezoek aan 
Stratum.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

klein materiaalhok en twee contai-
ners. Hierdoor is niet meer goed te 
overzien wat er allemaal aan materiaal 
aanwezig is. En wordt alles ook niet 
optimaal gebruikt. Dat is natuurlijk 
jammer. Maar met de nieuwe opslag-
ruimte van 50m2 gaat dat veranderen. 
Die is groot genoeg om alle materialen 
goed, veilig en overzichtelijk op te ber-
gen. Daarbij biedt dit ook een oplos-
sing voor het drogen van tenten en an-
dere materialen na een kamp.

Plannen bedenken is een ding, realise-
ren en kunnen betalen is nog belang-
rijker. Met alleen de inkomsten uit 
contributies, sponsorgelden en finan-
ciële acties zijn dergelijke grote inves-
teringen niet haalbaar. Rabobank 
Dommelstreek versterkt Scouting Ru-
dyard Kipling graag gezien de maat-
schappelijke betekenis binnen de ge-
meente. Door het verwezenlijken van 
de opslagruimte kan het bestuur en de 
leiding van de scouting de komende 
jaren haar jeugdige leden veelzijdige 
activiteiten blijven aanbieden.

Op vrijdagavond 10 januari overhan-
digde afgevaardigden van Rabobank 
Dommelstreek een cheque aan het be-
stuur van Scouting Rudyard Kipling. 
Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie, waarbij de circa 
120 leden en andere betrokkenen van 
de scoutinggroep aanwezig waren.

Inschrijving voor Gulbergen Cross geopend
 
De jaarlijkse Gulbergen Cross vindt op zondag 16 maart om 11.00 uur op 
‘het dak van Brabant’ plaats.
 
Hardlopen op de ‘Gulberg’. Met zestig 
meter boven de zeespiegel is de ‘Gul-
berg’ het hoogst punt in Brabant. Op 
deze ‘Gulberg’, een voormalige afval-
berg, vind deze regiocross plaats. De 
Gulbergen Cross bestaat uit een veld-
cross over vijf verschillende afstanden 
(2, 4, 6, 8 en 10 km). Door het grote 
hoogteverschil in het parcours kan het 
met recht een zware veldcross worden 
genoemd. Het hoogte verschil be-

draagt 50 hoogtemeter per ronde. Het 
stijgingspercentage bedraagt 15 %.
 
Traditioneel organiseren LOGO, 
LONU en Lopersgroep Mierlo met 
medewerking van de directie van 
landgoed ‘De Gulbergen’ elk jaar de-
ze Gulbergen Cross. Een veldcross 
die de deelnemers over een geacci-
denteerd parcours naar ‘het dak van 
Brabant’ brengt.
 

Voor inschrijven is mogelijk tot en 
met vrijdag 14 Maart 2013. Na-in-
schrijven is mogelijk op zondag 16 
maart om 9.30 uur. De kosten bedra-
gen bij een voor inschrijving 4 euro 
(na-inschrijving 5 euro) voor alle af-
standen. Spikes zijn niet toegestaan. 
De Gulbergen Cross start om 11.00 
uur (alle afstanden). 

Voor meer informatie zie 
www.gulbergencross.nl.

Musicalgroep 
Kapsones zoekt 
toetsenist voor  
de live band
Musicalgroep Kapsones is een groep 
volwassenen die elk jaar een musical-
productie maakt voor de kinderen uit 
Nuenen en omgeving. Dit jaar speelt 
Kapsones ‘De kietelveren voor de ko-
ning’. Het is een familievoorstelling, 
speciaal voor kinderen in de leeftijds-
categorie van 4 tot 12 jaar. De uitvoe-
ringen vinden plaats in Het Klooster 
op 11, 12 en 13 april. Kapsones wordt 
muzikaal ondersteund door een live 
band die elk jaar voor de gelegenheid 
wordt gevormd. Gezocht wordt naar 
een toetsenist voor de productie van 
2014. Het is de bedoeling om eind ja-
nuari met de band te beginnen met de 
repetities. Deze worden in onderling 
overleg afgestemd. 

Heb jij interesse? Neem dan contact 
op met Thomas Blanken, thomasblan-
ken@live.nl of met Christel de Brou-
wer, info@musicalgroepkapsones.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



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

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

Nagelstudio aLta gRace 
pedicure-Manicure. Pe-
dicure behandeling. Voet-
massage. Manicure be-
handeling. Lekker mak-
kelijk, ik kom ook bij u 
thuis! Diabetes en reuma 
aantekening. Marieke van 
der Hijden. 06 - 50 57 11 83.

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

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

WIJ veRHuReN 
BoxeN vooR 

tIJdeLIJke
opSLag

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

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Zondag 19 januari Me-
gavLooIeNMaRkt 220 
kramen bomvol. Tennishal 
EHV  Noord, Vijfkamplaan 
12, Eindhoven 9-16 uur. € 2 
p.p. 06-20299824.

gevRaagd: Schoon-
maakhulp. 1x per week, 
2,5 uur. Bij jong gezin. Bij 
interesse graag contact 
opnemen op telnr. 06 - 25 
04 89 82.

te koop: Volledige vij-
verinstallatie, pomp, fil-
terbak, alle hulpstukken, 
slangen, filters, 1 seizoen 
€ 40,- 1 tafel, 4 stoelen, 
eiken € 30,-. 06-11491550.

aaNgeBodeN: Huishou-
delijke hulp. Tel: 06-49686690.

veRLoReN IN Nue-
NeN: Vermoedelijk om-
geving dorp. goudeN 
ZegeLRINg met inge-
legd familiewapen. Terug-
bezorgen tegen beloning, 
040-2832593.

cuRSuS BevRIJdeNd 
tekeNeN! Ontdek het 
plezier van tekenen én schil-
deren! Voor beginners en 
gevorderden. 06-20305494. 
j.brantjesjetten@gmail.com

de Levgroep zoekt vrij-
willigers voor de afdeling 
vluchtelingenwerk 
Nuenen om vluchtelin-
gen te begeleiden en hun 
de weg te wijzen binnen 
de Nuenense samenleving. 
Voor meer informatie: De 
LEVgroep Berg 22, tel. 040-
2831675. Ma. t/m do. van 
9.00-16.00 uur en vr. van 
9.00-12.30 uur.

STEPS! Lekker sporten!
GRATIS proefles? Even bellen!

Woensdagavond 19.30 tot 20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jacobushoek, Nuenen.

GErmainE
Tel. 06 - 22 22 07 28

Danny’s vloeren opent 1 februari een showroom in Nuenen!!

Wij leveren Pvc vloeren van Mflor voor zeer scherpe prijzen, vanaf € 24,95!!

Wij zijn gespecialiseerd in het opbouwen van al uw vloer wensen, van ondervloer tot eind afwerking! 

De vloeren die wij leveren zijn: PVC vloeren, Tapijt, Marmoleum, Cementdekvloeren, Dekvloeren, 
Pleistervloeren, Egaliseren, Pu gietvloeren, Betonvloeren en Vloerverwarming.

Komt u op de opening op zaterdag 1 februari in Nuenen??

Dan ontvangt u 10% korting op een gehele pvc vloer, tapijt of trapstoffering.
Met de PVC vloeren collectie van Mflor kunt u makkelijk een mooie vloer creëren, die veel lijkt op een houten parketvloer

of een natuurstenen tegelvloer. Maar dan wel een zonder alle nadelen hiervan!! Deze PVC vloeren zijn duurzaam, 
comfortabel, slijtvast, geluiddempend en eenvoudig te reinigen. Een PVC vloer aanbrengen is in 2 dagen te realiseren en 

kan ook over bestaande tegelvloeren en houten ondervloeren gelegd worden. 

Op zaterdag 1 februari geven wij een opening met een gezellig drankje!
De opening zal van 10.00 tot 19.00 uur duren om iedereen de kans te geven om een bezichtiging te nemen 

in de showroom van Danny’s vloeren.
Wij hebben dan een ruim assortiment van verschillende vloeren.

Showroom Danny’s vloeren
De Tienden 1 • 5674 TA Nuenen (industrie terrein Eeneind) • Noord-Brabant

Tel. 06-52538084 • www.Dannysvloeren.nl

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
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Thema-avond Thuiszorg 
georganiseerd door SP Nuenen 
     
SP Nuenen nodigt alle Nuenenaren uit om te komen naar de Thema-avond 
Thuiszorg op vrijdag 24 januari 2014 om 19.30 uur. De Thema-avond wordt 
gehouden in de Gasterij van het Jo van Dijkhof. 
 
Op deze thema-avond krijgt u de unieke gelegenheid om vragen te stellen aan 
onze deskundige gastsprekers over de thuiszorg nu en in de toekomst.

De gastsprekers zijn:
1 Henk van Gerven: 2e kamerlid SP. 
2 Johan Ebberink: Wethouder Nuenen. 
3 Lisette Burnett: Regiodirecteur Archipel Zorggroep.
Nadere informatie hierover vindt u op website www.nuenen.sp.nl

De koffie en thee staat voor u klaar.
Er zijn voldoende zitplaatsen beschikbaar. Mocht u geen vervoer hebben, dan 
regelt SP Nuenen uw vervoer. Voor dit vervoer kunt u zich opgeven via het 
emailadres: nuenen@sp.nl.

Strijkservice Nuenen    
voor particulieren gestart
Strijken neemt veel tijd in beslag. Dat is lastig bij een veeleisende baan en / 
of een druk gezin. Strijken is ook arbeidsintensief en soms lukt dat niet 
meer zo goed. Strijkservice Nuenen is het antwoord op deze uitdagingen. 
De Strijkservice neemt het strijkwerk uit handen en geeft zo extra vrije tijd. 
De Strijkservice is retro, maar tegelijkertijd super actueel.

De medewerkers halen het strijkgoed 
bij de klant thuis op en brengen het, 
op een afgesproken moment, kreuk-
loos weer terug. Zowel overhemden 
als de hele strijkmand, Strijkservice 
Nuenen doet het allemaal even graag 
want strijken is dé specialiteit.

Soms ervaren mensen aantoonbare 
beperkingen bij het uitvoeren van ac-
tiviteiten die wekelijks terugkerend 
onderdeel uitmaken van het huishou-
den. Bijvoorbeeld als gevolg van ziekte 
of ouderdom. Vaak komt men dan in 
aanmerking voor een Persoonsgebo-
den Budget. Hiermee kan hulp wor-
den ingehuurd. Wellicht de kosten 
voor de Strijkservice. De gemeente 
kan u hier nader over informeren.

Strijkservice Nuenen is veel onderweg 
en daarom het beste te bereiken via de 
mobiele telefoon: 06 46 07 64 56. 

Consument zoekt vooral 
betaalbaar design en goed advies
In de sanitair markt is de 55+ consument een van de belangrijkste doelgroe-
pen geworden. En hoewel hij zich oriënteert op het internet, heeft hij 
behoefte aan advies en zoekt hij zekerheid. De ontwikkelingen op technisch 
vlak, duurzaamheid, zorg en design gaan immers zo snel, dat het belangrijk 
is door de bomen het bos te blijven zien. Hier ligt een uitgelezen kans voor 
installateurs, zeggen enkele experts aan de vooravond van de VSK 2014, van 
3 tot en met 7 februari in de Jaarbeurs in Utrecht.

Erica Terpstra verkozen   
tot Nestor van het Jaar 2013
Erica Terpstra is door de lezers van het magazine Nestor uitgeroepen tot 
Nestor van het Jaar. De leden van de grootste seniorenorganisatie, de Unie 
KBO, vinden Erica Terpstra de meest aansprekende en inspirerende per-
soon voor senioren in het land. Zij kreeg 17% van de stemmen, op de voet 
gevolgd door André Rieu (14%) en prinses Beatrix (12%). 

Cursus KinderEHBO in 1 dag
Jaarlijks zijn zo’n 60.000 kinderen betrokken bij een ongeval en slechts 10% 
van de ouders weet wat ze in zo’n situatie moeten doen. Vind u het belang-
rijk dat dit percentage omhoog gaat, zorg dan dat ook u weet wat u in het 
geval van een ongeval waar kinderen bij betrokken zijn moet doen! 

Er bestaat de mogelijkheid om een cursus KinderEHBO te volgen bij het Rode 
Kruis Eindhoven e.o. In deze cursus is veel aandacht voor praktijksituaties en er 
wordt ook ingegaan op reanimatie bij baby’s en kinderen.

De cursus is op 1 dag en wel op zaterdag 1 februari van 9.00 tot 16.00 uur. 
Na afloop van de bijeenkomst krijgt u een Oranje Kruis certificaat. 

Wilt u meer informatie over deze cursus of wilt u zich opgeven voor deze cursus,  
dan kunt u contact opnemen via het volgende mailadres: 
opleidingennoodhulp@rodekruiseindhoven.nl.

De wellness-trend die twee jaar geleden 
al zichtbaar was op de belangrijkste vak-
beurs voor verwarming, sanitair, kou-
detechniek en klimaatbeheersing in Ne-
derland, zet zich versterkt door. Ook op 
de VSK 2014, van 3 - 7 februari in de 
Jaarbeurs Utrecht, tonen de exposanten 
dat de badkamer anno 2014 al lang niet 
meer louter functioneel is. ‘Klanten wil-
len luxe en design, tegen de juiste prijs’, 
zegt José Luken, marketing manager bij 
Hansgrohe Nederland.
Het topsegment in de markt, het luxe 
design sanitair, heeft het momenteel 
niet gemakkelijk; in het segment hier-
onder is de consument best bereid te 
betalen voor comfort. Vooral de genera-
tie waarvan de kinderen de deur uit zijn, 
investeert thans in een nieuwe badka-
mer omdat een verhuizing er niet in zit. 
‘Die badkamer moet dan wel de rest van 
hun leven meegaan’, zegt José Luken, die 
de vraag naar deze levensloopbestendi-
ge badkamer ziet toenemen.

Klant overtuigen
De 55+ consument oriënteert zich op 
het internet, maar zoekt in de show-
room van de installateur vervolgens ze-
kerheid, zo vat Haico Kroep, marketing 
& sales manager bij WISA Sanitair, de 
aanpak van deze groep samen. Hij ziet 
hier kansen voor de installateur. In 
plaats van chagrijnig te kijken omdat de 
klant hem min of meer voorschrijft dat 
een complete toiletset niet meer dan 
250 euro hoeft te kosten, moet de in-
stallateur juist zijn vakkennis inzetten 
om de klant een duurzamer advies te 
geven.
‘Gebruik je kennis en kunde om de 
klant te overtuigen dat het beter is net 
wat anders dan standaard te kopen. Bij-
voorbeeld een in hoogte verstelbaar 
toilet. Of een toilet waaraan je later 
beugels kunt monteren.’ Showroom-
houders en installateurs moeten niet 
proberen met internetaanbieders te 
concurreren, uitsluitend op prijs. Daar 
leggen ze het toch tegen af. Ze moeten 
juist inspelen op de behoefte aan ad-
vies, aan zekerheid dat de consument 
ook in de toekomst kan rekenen op de 
kwaliteit en garanties van de fabrikant 
en de retailer.

Ook Raymond Koopman, marketing 
manager bij Geberit, constateert dat de 
consument niet louter naar de prijs kijkt. 
‘Daar wordt veel over gesproken, maar 
men neemt comfort en design mee in de 
afweging.’ De verschillende elementen 
in een badkamer moeten bij elkaar pas-
sen. ‘Vroeger werd niet gesproken over 
de bedieningsplaat van het toilet. Nu 
wel. Ook aan comfort hecht men meer 
waarde. Wellness in combinatie met 
comfort en design is een trend die niet 
meer weg gaat.’ Een voorbeeld van meer 
comfort is het reinigen met water na toi-
letgebruik in plaats van reinigen met toi-
letpapier. ‘Men wil schoon en fris zijn’, 
verklaart Koopmans deze trend. ‘Wij 
zien de vraag naar de Geberit Aqua-
Clean douchewc toenemen.’
Nog zo’n comfort verhogende trend: toi-
letblokjes die niet langer in de pot wor-
den gehangen, maar stortbakblokjes die 
in het reservoir hangen. Eigenlijk gaan 
we hiermee terug in de tijd, toen deze in 
het opbouwreservoir gingen. Door het 
inbouwreservoir was dit niet langer mo-
gelijk. ‘Met een bedieningsplaatje met 
scharnierfunctie is het inbouwreservoir 
nu weer gemakkelijk toegankelijk voor 
deze stortbakblokjes.’
Ook WISA levert zo’n oplossing, waar-
bij de klant uitsluitend biologisch af-
breekbare tabletten kan gebruiken, ter 
vervanging van milieuonvriendelijke 
chloor- en antikalkmiddelen.

Duurzaamheid is een andere trend. Min-
der energie- en waterverbruik. De fabri-
kanten blijken telkens weer in staat gren-
zen te verleggen. Hansgrohe levert de 
EcoSmart douchekop in een 6 liter per 
minuut variant. Hoewel de fabrikant al 
25 jaar bezig is met het EcoSmart con-
cept, neemt de vraag pas de laatste jaren 
fors toe. José Luken: ‘Mensen kiezen nu 
pas bewuster, omdat ze daarmee geld be-
sparen.’ Niet zozeer qua waterverbruik, 
maar meer wat de kosten voor het warm 
water betreft. Een ander voorbeeld is de 
CoolStart eengreeps mengkraan die in de 
middenstand koud water geeft. Zij ver-
wacht dat in de toekomst de waterbespa-
rende oplossingen de overhand zullen 
krijgen, ook al omdat fabrikanten erin 
slagen het comfortpeil hoog te houden.

‘Het Well certificaat, vergelijkbaar met 
een energielabel, is nu nog vrijwillig. De 
Europese Commissie werkt echter aan 
regelgeving op dit vlak’, weet zij. Derge-
lijke wetgeving bestaat al in de Ameri-
kaanse staat Californië, zegt Roel Dol-
dersum, productmanager bij Rada 
Sanitairtechniek. Deze dochteronder-
neming van het Amerikaanse Kohler 
Co levert in Nederland vooral aan zor-
ginstellingen, hotels, sportverenigingen 
etcetera. ‘In Californië is het volume bij 
een tappunt begrensd tot 2 liter per mi-
nuut, waar wij nog op 5 liter zitten. Wij 
kunnen deze systemen in Nederland 
ook leveren, maar hier moet men daar 
nog aan wennen.’

4 liter toiletspoeling
Het doorspoelen van het toilet vergt 
eveneens aanzienlijk minder water dan 
pakweg een decennium geleden. Van 9 
liter vroeger is men al teruggegaan naar 
6 liter (grote spoeling). Raymond Koop-
man: ‘Nieuwe regels voor duurzaam-
heidslabels, zoals BREEAM, schrijven 
nu 4 liter voor.’ Geberit heeft een speci-
aal vooringesteld inbouwreservoir om 
hieraan te voldoen, maar in de NEN-
norm staat nog steeds dat je moet spoe-
len met minimaal 6 liter. ‘Installateurs 
komen klem te zitten als ze aan deze 
BREEAM regel willen voldoen,’ aldus 
Koopman.
Ze zitten niet alleen klem door de regel-
geving, Koopman heeft ook twijfels of 4 
liter voor een grote spoeling voldoende 
is als je niet het verdere leidingwerk 
daaraan aanpast. ‘Verander je één on-
derdeel, dan heeft dat gevolgen voor de 
rest. Het is een natuurlijk en natuurkun-
dig samenhangend geheel van onder an-
dere liters, keramiek, afschot, diameter 
en transportafstand.’ Koopman vindt 
het goed dat de discussie over waterspa-
ren wordt aangewakkerd, maar ook als 
consument moet je je niet alleen blind 
staren op minder spoelvolume.

Bacteriegroei tegengaan
Spelen in de particuliere markt comfort, 
design en betaalbaarheid een belangrijke 

rol, bij publieke doucheruimten, instel-
lingen en hotels is met name de vraag 
naar het voorkomen van bacteriegroei 
een thema, zegt Roel Doldersum van Ra-
da Sanitairtechniek. ‘Legionella preven-
tie wordt verbreed naar het voorkomen 
van bacteriegroei.’ De oplossing die je 
steeds vaker ziet, is het automatiseren 
van het schoonspoelen van douches en 
andere tappunten. De nieuwste systemen 
zorgen zelf voor het verversen van het tap-
water, rekening houdend met het gebruik.
Roel Doldersum: ‘Het systeem is zo slim 
dat het weet of een bepaalde douche en-
kele dagen niet meer is gebruikt. Dan 
spoelt deze automatisch schoon. Hier-
mee bespaar je op kosten in het beheer 
en zorg je voor veiligheid.’ Het draagt 
bovendien bij aan duurzaamheid. Nu 
nemen beheerders van bijvoorbeeld 
sportaccommodaties het zekere voor 
het onzekere en spoelen alle douches 
door. Bij een geautomatiseerd systeem 
wordt alles exact geregistreerd.

Koppelen met het internet
De volgende stap hierin is alle kranen 
koppelen aan het internet. Roel Dolder-
sum ziet bij zijn Amerikaanse collega’s 
dat dit een hit is. ‘De techniek om zaken 
te koppelen aan een webserver is betaal-
baar geworden. In Amerika is een dou-
chekop die de muziek van je smartpho-
ne speelt populair.’ Dat ziet hij in 
Nederland nog niet zo snel doorbreken. 
Maar wel het beheer van publieke dou-
ches, bijvoorbeeld in een sportcomplex, 
via een webapplicatie op je laptop of 
smartphone. Op de VSK laat Rada Sani-
tairtechniek al systemen in deze richting 
zien. ‘We passen de techniek om kranen 
met het internet te verbinden op steeds 
slimmere manieren toe. In combinatie 
met legionellapreventie maak je het be-
heer op afstand voor facilitair managers 
gemakkelijker.’ De kraan logt zelf gege-
vens over aantal spoelingen en tempera-
turen naar de applicatie, die de facilitair 
manager via het internet kan raadple-
gen. Deze digitalisering van het sanitair 
staat volgens Doldersum pas aan het be-
gin van een ontwikkeling.

Rol installateur verandert
Met zijn team heeft hij wel eens een 
brainstormsessie gehad over wat je 
hiermee kunt in de particuliere sector. 
Nederland vergrijst, de overheid wil 
ouderen langer thuis laten wonen. ‘Via 
het internet kun je dan op afstand za-
ken controleren, ook het risico op bac-
teriegroei, het gebruik van de douche 
etcetera’, oppert Roel Doldersum. Dat 
de vergrijzing kansen biedt aan de in-
stallatiebranche, daar is iedereen het 
over eens. Raymond Koopman van Ge-
berit verwacht dat het verbouwen van 
bestaande huizen tot levensloopbe-
stendige woningen werk gaat opleve-
ren. Met een in hoogte verstelbaar toi-
let spelen bijvoorbeeld Geberit en 
WISA in op de trend dat mensen lan-
ger thuis blijven. En in de aanpassin-
gen, zoals beugels, zie je stilaan ook de-
sign zijn intrede doen.

Voor de installateur ligt hier een be-
langrijke opdracht, zoals Haico Kroep al 
aangaf: de consument voorlichten over 
de nieuwe oplossingen. Consumenten 
oriënteren zich namelijk bijna uitslui-
tend online en verwachten dan van de 
installateur een goed advies. De app die 
Hansgrohe anderhalf jaar geleden heeft 
gelanceerd, en waarmee consumenten 
de producten virtueel in hun eigen bad-
kamer kunnen zien, speelt precies op 
deze trend in. De app is al 15.000 keer 
gedownload. De iPad catalogus wordt al 
vaker gedownload dan dat er folders 
worden verstuurd. Toch zet deze ont-
wikkeling de installateur beslist niet 
buiten spel.

Integendeel, denkt José Luken: ‘Het on-
line aanbod is zo groot dat ze na de ori-
entatie dikwijls door de bomen het bos 
niet meer zien. Juist de installateur heeft 
dan de belangrijke taak om richting te 
geven aan wat de klant nu echt zoekt, 
hem te wijzen op thema’s als energiebe-
sparing en duurzaamheid. Hierdoor 
verandert de rol van de installateur.’ 
Ook dat ziet de installateur straks op de 
VSK 2014 in Utrecht.

De leden van de KBO, ruim 200.000 se-
nioren, verstaan onder een Nestor ie-
mand die zich sterk maakt voor de seni-
oren in Nederland, die klaarstaat voor 
anderen met wijze raad en die een voor-
beeldfunctie heeft. De leden dragen zelf 
kandidaten aan voor de stemlijst die in 
het decembernummer van Nestor, het 
magazine van de Unie KBO stond. 
De groeiende populariteit van Erica 
Terpstra heeft vast te maken met de 
ontwapenende, onconventionele ma-
nier waarop zij het programma Erica op 

Reis van Omroep MAX presenteert. Al 
kennen de meeste Nestor-lezers haar 
ongetwijfeld ook van haar succesvolle 
carrières als topsporter, kamerlid, 
staatssecretaris en bestuurder bij 
NOC-NSF.

Erica Terpstra en André Rieu waren 
nieuw in de top 5 van de Nestor-lezers. 
Jan Slagter won vorig jaar de titel Nes-
tor van het Jaar 2013.

www.kbo.nl

Meer info
StrijkserviceNuenen@gmail.com of 
https://www.facebook.com/Strijkser-
viceNuenen

Rond de Linde
het enige weekblad 

dat geheel door 
Nuenense ondernemers 

wordt vervaardigd
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Zondag 19 januari
14.00 uur 

prinsenreceptie CV De Wetters 
MFA De Koppel Nederwetten

Zaterdag 18 januari
19.40 uur 

Bonte Avond CV De Wetters
Residentie ‘T Kleurenpallet

Vrijdag 17 januari
09.00 uur 

Stiltewandeling 
Gerwense hei

Maand januari
WSV-wandeling 

zondag 09.00 uur 
Parkeerterrein Gemeentehuis, vijverzijde

Zondag 19 januari
17.00 uur 

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

Zaterdag 18 januari
20.00 uur 

Country Dance Party 
Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 17 januari
20.00 uur 

Rikavond NKV
Kantine NKV Wettenseind

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

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

Maandag 20 januari
19.30-20.30 uur: 
Gratis les Zumba 

De Enode, Eeuw Driessestraat 1

Zaterdag 18 januari
21.00 uur 

Lijn 7
Café Ons Dorp

Vrijdag 17 januari
20.00 uur 
kienavond 

Dorpshuis in Lieshout

Donderdag 16 januari 
19.30 uur bijeenkomst WLG 

Zorg in Gerwen
D’n Heuvel

Maandag 20 januari
20.00 uur Liberaal Café 

VVD-fractie over de HOV2
Café Ons Dorp

Zondag 19 januari
11.00 uur 

Art in Listening
Het Klooster

Zaterdag 18 januari
13.00-16.00 

Open dag bij Fysiofit Nuenen
Vincent van Goghstraat 257-259

Donderdag 16 januari 
20.00 uur 

Lezing Brabantse adel
bibliotheek aan het Van Goghplein 

Zondag 19 januari
17.00 uur 

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

Zondag 19 januari
14.00 uur

Rock & Rollband Doris Bzzz
Dorpsboerderij Werverkeshof

Zaterdag 18 januari
14.00 uur 

Nieuwjaarsbijeenkomst Fanclub 
Steven Kruijswijk 

café De Stam Gerwen

Donderdag 16 januari 
20.15 uur Niet schieten! 

Vrouwen willen maar 1 ding.
Het Klooster

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 18 januari 18.30 uur: viering, 
volkszang, startviering vormselvoor-
bereiding, voorgangers pastor R. Hart 
en past. werker J. Deckers.
Zondag 19 januari 11.00 uur: Oecu-
menische viering, volkszang, voor-
gangers dominee C. Crouwel en past. 
werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 18 januari 18.30 uur: Frans 
Daamen.
Zondag 19 januari 11.00 uur: overle-
den ouders Jan en Miet Dijstelbloem-
Knoops; Gerardus Kluijtmans; Frans 
Teunissen; Frans van Oorschot; Lucas 
Raaijmakers; Truus en Herman Camp-
man-Heuijerjans.

Mededelingen:
In onze parochie zijn overleden Paula 
van der Ploeg-Merckens, Willem 
Alexanderstraat 11, Riek Schafrat-Ver-
kuijlen, Lindenhof 48 en Bert van Rooij, 
Molvense Erven 228. Wij wensen de fa-
milies veel troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.
Deze week is de Aktie Kerkbalans ge-
start. We vragen aandacht voor uw bij-
drage voor deze actie. U ontvangt nog 
een brief hierover. 

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 19 januari om 11.00 uur in de H. 
Clemenskerk, Oecumenische dienst van 

de Eenheid, voorgangers pastores beide 
kerken. Ouderling: Helma de Waardt .
Zondag 26 januari om 10.00 uur: Ere-
dienst. Voorganger K.W.P. Flach. 
Ouderling(en): Jaap Kiel en Marianne 
Smouter. Diaken: Beb Kooiman. Muzi-
kale begeleiding: Cees Veldhoen. De 
koster is Sjef van de Zanden.
Het Open Huis is op donderdagochtend 
van 10.00-12.00 uur. 
Voor overige informatie: zie de website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 19 januari 9.30 uur: viering, 
parochiekoor, pastor F. Groot.

Misintenties 
Anna Schenkels-Vereijken; Piet Coolen.

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. Heel 
hartelijk dank voor uw gulle gaven.
Deze week is de Aktie Kerkbalans ge-
start. We vragen aandacht voor uw 
bijdrage voor deze actie. U ontvangt 
nog een brief hierover.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 19 januari 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Maria van Vroenhoven-Sanders (van-
wege sterfdag); Thea Maas-Köhnen 
(vanwege sterfdag); Jan Rooijackers 
(vanwege sterfdag); Pastor Claes; 
Overleden fam. Raaijmakers.

Mededeling
Deze week is de Aktie Kerkbalans ge-
start. We vragen aandacht voor uw 
bijdrage voor deze actie. U ontvangt 
nog een brief hierover. 

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 16 jan. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Marcellus I, paus en 
martelaar. 
Vrijdag 17 jan. 07.15 uur H. Mis, H. An-
tonius, abt. 
Zaterdag 18 januari. Kloosterstilte. On-
ze Lieve Vrouw op zaterdag; gedachtenis 
H. Prisca, maagd en martelares. Begin 
van de internationale bidweek voor de 
eenheid van de christenen.
Zondag 19 januari 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 2de zondag na Driekoningen.
Maandag 20 januari, kloosterstilte; H. Fa-
bianus, paus en H. Sebastianus, martelaar.
Dinsdag 21 jan., 18.30 uur H. Mis, H. 
Agnes, maagd en martelares. 
Woensdag 22 jan., 07.15 uur H. Mis, H. 
Vincentius en Anastasius, martelaren.

Jubileum jaar IVN Nuenen
1974. Het jaar dat IVN-Nuenen werd opgericht door een groep natuurmin-
nende mensen. Doel was en is niet alleen zelf genieten van alles wat groeit en 
bloeit maar ook andere mensen verbinden met de prachtige natuur om ons 
heen. Dit jaar dus het 40 jarig jubileum en dat zal niet ongemerkt voorbij gaan.

In al die jaren is er heel wat gestu-
deerd, gewandeld, gevogeld en natuur 
onderhouden. Talloze cursussen, le-
zingen en wandelingen en andere acti-
viteiten om jong en oud te betrekken 
bij de natuur in Nuenen. Waaronder 
jaarlijks terugkerende voorjaarswan-
delingen, dauwtrappen met hemel-
vaart en lekker werk in en aan de na-
tuur met De Knotgroep. Er zijn 
handzame gidsjes gemaakt over diver-
se onderwerpen waarvan de uitgave 
“De natuurgebieden rondom Nuenen” 
wel de belangrijkste is. In de loop van 
de jaren zijn er hier 6000 van verkocht. 
Speciaal voor dit jubileum is er een 
up-date gemaakt met daarbij de 
nieuwste natuurgebieden van Nue-
nen.

Alle Nuenenaren worden uitgenodigd 
om het IVN te ontdekken. Te beginnen 
op 8 en 9 maart 2014 met de presenta-
tie van het IVN aan het geïnteresseer-
de publiek. Iedereen is uitgenodigd. 
Kom met uw partner, kinderen, fami-

lie, kennissen en sleep ook meteen de 
buren mee. Je wilt toch niemand ont-
houden wat een verscheidenheid het 
IVN heeft te bieden. Beide dagen is het 
hele IVN in al zijn verscheidenheid in 
’t Klooster aanwezig. De openingstij-
den zijn van 14.00 tot 17.00 uur.

Op 8 november 2014 is dan officieel 
het feestje met receptie en al. Verder 
zal gedurende het hele jaar een groot 
aantal activiteiten plaatsvinden in het 
kader van ons 40 jarig jubileum. U 
hoort nog van ons! 

Zie ook www.IVN.nl/Nuenen.

TV-bridge cursus van  
Omroep MAX, hoe nu verder?
De winterstop is voorbij en de 5e en 6e aflevering van “Iedereen kan brid-
gen” ook...Het tempo van de cursus ligt hoog. En in een zeer korte tijd moet 
u wennen aan allerlei nieuwe termen, zoals troef, sans a tout, snit, uitkomst, 
snijden en nog veel meer.
Het goede nieuws is dat u de TV-uit-
zendingen gratis en onbeperkt kunt te-
rugkijken en dat u gratis lid kunt wor-
den van de online MIC (een bridgeclub 
met veel oefen mogelijkheden). Kort-
om: De cursus wordt op een leuke ma-
nier gebracht, maar er is behoorlijk 
wat maatwerk nodig.
Bridgeclub Common Sense te Nue-

nen, speelt hierop in, door in het ver-
lengde van deze unieke kans om met 
het bridgen vertrouwd te raken, (toe-
komstige) bridgers het geleerde in de 
praktijk te laten ervaren, gedurende 12 
dinsdagavonden, aansluitend aan de 
uitzenddagen.
Op haar vaste speelavonden, stelt 
bridgeclub Common Sense te Nuenen 

Bridge
namelijk een deel van haar speellocatie 
beschikbaar om de lesstof van de voor-
afgaande TV-les nog eens door te ne-
men, voorbeelden in de praktijk te oe-
fenen, vragen te stellen aan de 
aanwezige bridge-docent en ook al 
hands-on te werk te gaan, zodat de 
cursist snel klaar is voor het echte 
werk. En dat geheel kosteloos.

Instappen kan op ieder moment, 
dus schroom niet !
Meldt u aan via: Theo Kleinpenning 
(secretaris) bridgeclubcommonsense@
gmail.com of: 040 - 2833262.
Wij verwelkomen u graag en staan u 
graag bij.



16 januari 2014Rond de Linde  Nr.  3

Zwemmen Hockey

Rikken

Voetbal 

RKSV NUeNeN
Zondag 19 januari 
UDI 19/Beter Bed-Nuenen  .......... 14.30
SCO/TOFS 2-Nuenen 2  ............... 11.30
Nieuw Woensel 3-Nuenen 2  ........ 14.30
Marvilde 5-Nuenen 6  .................... 11.00
Nuenen VR1-Venray VR1  ............ 12.00
Nuenen VR2-Venray VR2  ............ 10.00

RKVV NedeRwetteN
Zondag 19 januari
Real Lunet 1 - Nederwetten 1  ...... 14.30
Nederwetten 2 - Wilhelmina Boys 6   10.00
Unitas'59 10 - Nederwetten 3   ..... 10.00

eMK
Zondag 19 januari 
FC Eindhoven AV 1 - EMK 1  ......  14.30
Brabantia 4 - EMK 3   ..................... 12.00
Best Vooruit 6 - EMK 4   ................ 12.00
EMK 5 - DVS 3   .............................. 11.30

NKV KoRfbal
Zondag 19 januari
NKV 2 - Noviomagum 3 ................ 19.15

Pro gr amm a

Vaandelteam Badminton Club 
Lieshout Kampioen 
Na een erg spannende partij tegen runner-up oss-2 is BCL-H1/BouwCen-
ter Swinkels kampioen geworden in de derde klasse. met nog twee wed-
strijddagen te gaan is dit het derde kampioenschap op rij, en dus wéér een 
promotie, voor BCL-1/BouwCenter Swinkels.

BCL-1/BouwCenter Swinkels - BC oss-2: 
4 - 4
Uiteindelijk werd het broodnodige vier-
de punt om het kampioenschap te beha-
len, in de allerlaatste partij gehaald, 
waardoor de ontlading groot was. Het 
ontbreken van basisspeelster Nienke 
Houët werd deze keer op een creatieve 
wijze opgelost. Ine Schipperheijn viel al-
leen in voor de singlepartij, om op die 
wijze een licht geblesseerde Karin van 
den Biggelaar te ontzien voor de dubbel 
en mixpartij. Daarvoor hadden Luc 
Musters en Walter van Leuken al een 
nóg spannendere partij gespeeld. Zij 
wonnen uiteindelijk met 19-21, 21-19 en 
24-22. Karin van den Biggelaar en Bouk-
je van der Werf verloren met redelijk 
duidelijke cijfers in twee sets. In de sing-

lepartijen, die daarop volgden was voor-
al de partij van Luc Musters gedenk-
waardig. En met 21-18 sleepte hij het 
derde wedstrijdpunt binnen. Walter van 
Leuken had toen al verloren van zijn op-
ponent. In de afsluitende mixpartijen 
moest dus nog minimaal één punt ge-
haald worden om nu al kampioen te 
kunnen zijn: dat gebeurde ook. Boukje 
van der Werf en Luc Musters wonnen. 
Karin van den Biggelaar en Walter van 
Leuken konden het niet afmaken. Zij 
verloren in drie sets. De vier benodigde 
punten waren echter binnen, waardoor 
het kampioenschap een feit is. 

Programma
19 januari, zondag 12.30  
Geldrop 10 BCL-1/BouwCenter Swinkels.

BCL-1/BouwCenter Swinkels met Pie-
ter Sanders, Luc Musters, Walter van 
Leuken, Karin van den Biggelaar en 
Boukje van der Werf. Op de foto ont-
breken afwezige Nienke Houët en in-
valster Ine Schipperheijn.

ria Hurkmans eerste winnaar 
rikavonden rKSV na de winterstop
afgelopen vrijdag werd weer aangevangen met het rikken in de kantine van 
de rKSV Nuenen. Was het in de eerste ronde van de avond ria Hurkmans 
die met 106 punten afgetekend aan de leiding ging, in het tweede gedeelte 
van de avond bleef het lang spannend wie er met de hoofdprijs aan de haal 
zou gaan. op het einde bleek de winnaar van de eerste ronde de sterkste te 
zijn. opvallend deze avond was dat de eerste vijf plaatsen bezet werden 
door alleen maar dames.

Peer Kamsma sportman   
van het jaar 2013 rKgSV
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging rKgSV is Peer Kams-
ma in het spotlicht gezet als De sportman van het jaar 2013. 

Voor deze persoon past  de titel club-
mens van het jaar beter en het is niet 
alleen over 2013, maar Peer onder-
scheidt zich al jaren op meerdere vlak-
ken. Een persoon met een warm hart 
en die voor de club meer moeite heeft 
om “nee” te zeggen dan “ja”. Een per-
soon die meer in de luwte staat dan op 
de voorgrond maar altijd positief en 
resultaatgericht is. Hij zet zich ge-
vraagd en ongevraagd in voor de club, 
maar hij denkt met zijn kennis, erva-
ring en kunde mee met de club. 

Peer is een van de sponsors van de 
club en dat alleen al is belangrijk voor 
de club. Maar naast sponsor is hij een 
succesvol   medeleider en trainer van 

het damesteam. Hij was ook leider en 
trainer van het voormalig damesteam. 
Hij is lid van het team dat de zondag-
dienst draait en zorgt er dan voor dat 
hij die dag alles regelt van ontvangst 
van de tegenstander en scheidsrechter 
tot aan het verzorgen van de thee.

Als we teruggaan in de tijd was hij lei-
der en vlagger bij de jeugd maar ook 
bij de senioren. Als we buiten de club 
kijken is hij ook zeer actief bij de wie-
lerronde Gerwen en zien we hem met 
hekken sjouwen voor en tijdens de 
wielerronde zowel bij de traditionele 
ronde op 2e Paasdag, maar ook bij de 
ladies tour of welke andere wielerron-
de ook die in Gerwen start of finisht. 

Hockey Club Nuenen tekent nieuw 
contract met hoofdsponsor rabobank 
rabobank Dommelstreek blijft de komende drie jaar hoofdsponsor van 
Hockey Club Nuenen. Dinsdag 7 januari ondertekenden Jan-Hein Swartjes 
van Hockey Club Nuenen en ronald van Hintum, manager Private Banking 
van rabobank Dommelstreek, het nieuwe contract.

maria van Hout 
LoNU-er van het jaar
Op een druk bezochte nieuwjaarsre-
ceptie van Loopgroep Nuenen is Ma-
ria van Hout tot LONU-er  van het 
jaar gekozen. Maria zet zich al jaren in 
voor de club. Ze is 6 jaar bestuurslid 
geweest en assistent-trainer. En ieder 
jaar zorgt ze er  weer voor dat de olie-
bollen en glühwein klaar staan voor de 
nieuwjaarsreceptie. Tevens organi-
seert ze bij de jaarlijkse van Goghloop 
de scholierenloop en gaat ze alle Nue-
nense basisscholen af om kinderen te 
enthousiasmeren om mee te doen.
Clubkampioen bij de dames is dit jaar 
Yvonne Derks. Marieke IJsendoorn en 
Martrui Akkerman werden gedeeld 2e 
en 3e. Zij gingen namelijk gelijktijdig 
over de finish. Beide dames zijn in 
september 2013 begonnen bij LONU 
met de beginnerscursus, een geweldi-
ge prestatie! Bij de heren ging de 1e 
prijs naar Hans Driessen, de 2e naar 
Eric Ekkel en de 3e naar Erik Jacobs.

medailles, taarten en een NK limiet 
voor zwemmers Z&PV Nuenen
Bij de Brabantse Winter Kampioenschappen hebben de zwemmers van 
Z&PV Nuenen weer schitterende races laten zien. op totaal 78 individuele 
starts werden 49 persoonlijke records verbeterd, stond er 31 maal iemand 
op het podium, werd er 2 maal taart verdiend en zwom 1 zwemmer een 
limiet voor de Nederlandse Junioren Kampioenschappen. Een zeer geslaagd 
weekend dus voor de zwemmers uit Nuenen.

Nuenense waterpoloërs nooit 
in problemen in roermond
Na een roerige afsluiting van de eerste seizoenshelft zijn de Nuenense water-
poloërs de tweede seizoenshelft positief gestart. Tegen middenmoter rZ was 
winnen de enige optie om in de subtop mee te blijven draaien. De partij werd 
relatief gemakkelijk binnengehaald met een overtuigende eindstand: 5-10.

(links) Voorzitter HC Nuenen Jan Hein 
Swartjes en Ronald van Hintum, ma-
nager Private Banking van Rabobank 
Dommelstreek.

“We zijn heel blij met de overeen-
komst”, aldus Jan-Hein Swartjes van 
Hockey Club Nuenen. “Het betekent 
dat we ons beleid voor het jeugdhoc-
key, recreatiehockey en prestatiehoc-
key kunnen blijven uitvoeren. De Ra-
bobank is daarin een heel goede 
partner.”
Ronald van Hintum van Rabobank 
Dommelstreek legt uit dat de sponso-
ring van Hockey Club Nuenen te ma-
ken heeft met de lokale betrokkenheid 
van de bank. “Als bank willen we mid-
den in de maatschappij staan en daar-
om sponsoren wij clubs waar mensen 
elkaar ontmoeten en samenwerken. 
Dat is zeker het geval bij een grote 
sportclub als Hockey Club Nuenen.” 

Al binnen enkele seconden stond de 0-1 
op het bord. Een fraai afstandsschot van 
aanvoerder Dirk Bothof belandde in de 
rechterbovenhoek. Solide organisatie en 
sterk midvoorspel zorgde voor een 1-5 
stand aan het begin van het tweede part. 
In dit tweede part wisten de Roermon-
ders meer in hun spel te komen. Met en-
kele snelle uitbraken brachten zij de 
stand terug tot 4-7. Deze score bleef de 
hele derde periode staan. De kansen wa-
ren er, maar door enkele missers in het 
begin van het part bleven rustmomenten 
voor beide ploegen uit, wat resulteerde in 

vermoeidheid en slordige afronding. De 
laatste periode bracht geen groot gevaar 
meer voor Nuenen en de eindstand werd 
bepaald op 5-10. In de laatste seconden 
leek de 5-11 nog op het bord te worden 
gebracht, wederom door een fraai af-
standsschot van Dirk Bothof, maar een 
aanvallende fout stak hier een stokje 
voor. Grote opstekers in de wedstrijd wa-
ren het keeperswerk van Joran Peters, 
keeper van het tweede team, en de man-
minders. De nieuwe tactiek zorgde er-
voor dat de Limburgers slechts 2 van hun 
5 man-meers wisten te verzilveren.

milan meurs op weg naar goud.

Van de 31 medailles waren er 9 van het 
gouden soort en die werden opgehaald 
door 4 verschillende zwemmers. Bij de 
jongens waren het Milan Meurs en To-
bias Geurts die op het hoogste schavot 
mochten staan. Tobias op de 200m wis-
selslag (en maakte zijn collectie com-
pleet met zilver op de 100m schoolslag 
en brons op de 100m rugslag), Milan 
was zelfs drie maal de snelste bij de jon-
gens uit 2002, op de 100m vrijeslag, 100 
rug en 100 school. Medaille nummer 4 
voor hem was brons op de 200 wissel. Bij 
de meiden waren het Silke Voets en An-
neloes Peulen die de concurrentie het 
nakijken gaven. Silke net als Milan op de 
100 vrij, 100 rug en 100 school bij de 
meiden uit 1998, Anneloes bij de dames 
op de 100 vrij en 100 m vlinderslag. Op 
die laatste afstand dook zij met 1.04.52 
tevens voor het eerst onder de 1.05 en 
verdiende daarmee een slagroomtaart 
van de trainer. Taart nummer 2 kwam 
op naam van Alain Vogels die zijn 
1.00.06 wist te verbeteren tot 59.92 en 
daarmee de ‘taart-barriere’ voor de he-
ren wist te slechten. Met zijn tijd werd 
hij uiteindelijk 5e, zo’n 4 seconden ach-
ter zijn teamgenoot Joeri Phaff die met 
55.90 het zilver opeiste bij de jongens 
1997. Dat was 1 van de totaal 10 zilveren 

medailles die mee naar huis werden ge-
nomen door de Nuenense zwemmers en 
zwemsters. Daarbij ook de jongste deel-
nemer van de club, Chris Verhoeven. Hij 
moest als jongen uit 2004 opboksen te-
gen jongens van een jaar ouder, maar 
wist op de 100 m schoolslag met 1.32.70 
zich ruim 6 seconden te verbeteren en 
daarmee te stijgen van plaats 4 naar 
plaats 2, goed dus voor een zilveren me-
daille. In dezelfde race werd Pieter Tijs 
Nijsen met 1.40.47 keurig 6e. Uiteraard 
zorgde de breedte van de ploeg uit Nue-
nen er ook voor dat er estafette ploegen 
in de prijzen vielen. Zo werden de jon-
gens uit 1998 en jonger, met Milan, To-
bias, Bas Gibbels en Thomas van Ekert, 
3e op de 4 x 100 m wisselslag. Individu-
eel voegde Thomas daar nog zilver op de 
100 school en brons op de 100 vlinder en 
200 wissel aan toe, met op die laatste af-
stand in 2.20.94 ook nog een limiet voor 
de Nederlandse Junioren Kampioen-
schappen eind deze maand in Amster-
dam. Bij de dames en heren estafettes 
waren het Susan Teijken, Femke Hen-
drikx, Anne Gibbels, Anneloes Peulen, 
Silke Voets, Joris Willems, Ruud van 
Heerbeek, Wouter Sijmons en trainer 
Martin de Wildt die 3 maal zilver en 1 
maal brons behaalden. 

Wandelsport

Badminton

Kienen met de KVL 
in Lieshout
Op 17 januari organiseert de Katholie-
ke Vrouwenvereniging Lieshout een 
kienavond in het Dorpshuis aan de 
Grotenhof in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is vanaf 
19.00 uur open. Iedereen is van harte 
welkom.

De hoofdprijs bij de loterij, een waar-
debon voor een levensmiddelen pak-
ket, werd deze week gewonnen door 
Ruud Vogels.

Uitslag
 1 Ria Hurkmans  106 Punten
 2 Thea Elbers      90 Punten
 3 An Arts     70 Punten
 4 Wil Marquenie     65 Punten
 5 Mia Marquenie   64 Punten
 6 Hennie van der Velden    53 Punten
 7 Hans de Vries    50 Punten
 8 Gerard van Orsouw    46 Punten
 9 Riet Ligtvoet    45 Punten
10 Jan Huijbers     44 Punten

Vrijdag 17 januari is weer de volgende 
rik avond aanvang 20.15 uur.
Iedereen is hier van harte welkom zo-
wel leden als niet leden.
Locatie “Oude Lande” Pastoorsmast 
14 Nuenen.

Country dansen 
Lieshout
Zaterdagavond 18 januari organiseert 
The Black Longhorn weer de maande-
lijkse Country Dance Party op CD 
muziek. 
We dansen weer in de zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout. Alle populaire 
line- en partnerdansen worden keurig 
achter elkaar gezet door Country-DJ 
Henk. De nadruk ligt hierbij op echte 
country muziek. Volop genieten dus 
en alleen kijken mag ook. Aanvang is 
20.00 uur.
18 januari bij The Black Longhorn: 
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, 
5683 LC Lieshout. Telefonische info: 
0499-422088. 
Meer info? Website: www.blacklong-
horn.nl of email: info@blacklonghorn.nl.



Open dag 2014

school voor vmbo Sportlaan 8
5671 GR  Nuenen

Postbus 30
5670 AA  Nuenen

T 040 . 283 15 69
F 040 . 283 80 31
E info@pleincollegenuenen.nl
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Pleincollege Nuenen  
School voor mavo en vmbo
 
Sportlaan 8 
5671GR Nuenen 
Postbus 30
5670AA Nuenen

T: 040 - 283 15 69
F: 040 - 283 80 31
E: info@pleincollegenuenen.nl 
W: www.pleincollegenuenen.nl. 

Pleincollege Nuenen, de school waar ie-
dereen zichzelf mag zijn! Benieuwd wat 
PCN te bieden heeft? 

Kom dan naar de open dag op zaterdag 
18 januari, van 10.00 tot 13.00 uur. 

Sportief Creatief

Betrokken Uitdagend

Hoe kom je d’r op?

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

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

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

Auto Service Verbroekken

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

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

D a g o p v a n g  •  B S O

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

DE LAATSTE MODE VOOR DE BRUIDEGOM

BRUIDEGOMWEKEN
Vrijdag 24 januari t/m zaterdag 8 februari

EGOMM

TIJDENS DE BRUIDEGOM WEKEN KRIJGT U

€100KORTING OP EENTROUWKOSTUUM *

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

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

WIJ ZIJN GEWOON 

BEREIKBAAR 

VIA DE GELDROPSEWEG. 

VIA DE ROTONDE BIJ DE 

ESSO/MULTIMATE

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.

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