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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. 

dokter A. schoenmaker
is AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 3 t/m 11 februari
Telefoon 040-2951030

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044
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Optocht 
2014 
Nuenen 
op 
zunne kop

Overname 
Jansen Taxi 
door 
Taxibedrijf 
Van Gerwen

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Trends, tips en 
ontwikkelingen 
op gebied van 
interieur

B

WWW.WOENSXL.NL

KOOP
ZONDAG

26 januari

De Walburg Tuinen in Nuenen 
van grote waarde
Door Elwien Bibbe

urgemeester Maarten Houben en Marga Burggraaff van Stichting 
de Walburg Tuinen namen op vrijdagochtend 17 januari een rap-
port in ontvangst met daarin beschreven de historische waarde van 
de Walburg Tuinen in Nuenen. Het lijvige rapport is geschreven 

door 6 studenten tuin- en landschapsinrichting van de Hogeschool Van 
Hall Larenstein. Marc de Jager, een van de studenten, verzorgde in de com-
missiekamer voor het aanwezige publiek een prima presentatie, waarin hij 
de historische waarde van de in 1957 door tuinarchitecte Hetty Cox (1921-
2001) ontworpen tuinen op een zeer toegankelijke wijze toelichtte.

________________________________ 

Burgemeester Houben: 
“De Walburg Tuinen 
absoluut iets om trots 

op te zijn”
________________________________ 

Willem Verhoeven, helaas niet aanwe-
zig, van de Nederlandse Tuinenstich-
ting en tevens docent aan Van Hall 
Larenstein heeft ervoor gezorgd dat 
het onderzoek naar de waarde van de 
tuinen plaats kon vinden. De studen-
ten zijn een half jaar bij Hay en Jacque-
line Bedaux, de beheerders, die 
dagelijks samen met vele vrijwilligers 
de tuin in stand houden, over de vloer 
geweest. Ze hebben gekeken naar de 
tuinhistorische waarde, de beplan-
tingswaarde en de ecologie en daar-

De vereniging heeft daarvoor het ini-
tiatief genomen om de stichting Speel-
vloer op te richten. Het pand wordt 
gedeeld met enkele andere verenigin-
gen in Nuenen. Net als vele andere 
verenigingen in Nuenen ontvangt de 
toneelvereniging binnenkort geen 
subsidie meer. De Lindespelers zoe-
ken alternatieve bronnen van inkom-
sten. In Het Klooster is daarvoor 
onvoldoende ruimte beschikbaar, 
mede vanwege sluiting of verhuur aan 
anderen.
Op de nieuwe locatie krijgen De Lin-
despelers de beschikking over eigen 
ruimten. Hier kan worden gerepe-
teerd, vergaderd, decors ontwikkeld 
en kunnen kleding en attributen wor-
den verhuurd. De vereniging verwacht 
daarnaast kosten te kunnen besparen 
door samen te werken met andere ge-
bruikers van het nieuwe pand. De an-
dere nieuwe bewoners zijn actief in de 
amateur podiumkunst en maken veel-
al gebruik van dezelfde faciliteiten.

Het voormalige bedrijfspand van Jan 
van Overbeek Projekten is in de afge-
lopen weken geheel opgeknapt door 
vrijwilligers van de nieuwe bewoners. 
Na de verhuizing repeteert de toneel-
vereniging nog tot aan de première 
van de productie ‘Lang & Gelukkig’ op 
21 februari in Het Klooster.

Nieuw verenigingsgebouw 
Lindespelers
Toneelvereniging de Lindespelers verhuist op zaterdag 25 
januari naar een nieuwe locatie. Na 14 jaar te zijn gehuis-
vest in Het Klooster in Nuenen betrekt de vereniging een 
leegstaand bedrijfspand aan de Geldropsedijk 50A.

www.lindespelers.nl

KIJK OOK OP ONZE 
VERNIEUWDE WEBSITE!

KAARTVERKOOP
VIA HET KLOOSTER

THEATER HET KLOOSTER
20.15 UUR

21, 22 EN 23 SEPTEMBER 2012

SPELEN
DE LINDESPELERS

naast ook aanbevelingen naar de 
toekomst gedaan. 

Als het aan de in de zomer van 2012 
opgerichte Stichting De Walburg ligt, 
dan weet straks heel Nederland deze 
tuin te vinden. De stichting hoopt dat 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
in de nabije toekomst de Walburg Tui-
nen de status geven van Rijkserkend 
Cultureel Groen Erfgoed uit de Weder-
opbouwperiode. Alleen tuinen van 50 
jaar of ouder kunnen deze status krij-

Laadpunt elektrische auto’s  
in Gerwen
Elektrische auto’s kunnen sinds kort voor een oplaadbeurt terecht op het 
kerkplein in Gerwen. Bij de eeuwenoude kerk is onlangs een modern open-
baar oplaadpunt voor elektrische auto’s geplaatst. In de gemeente zijn acht 
e-laadpunten en nu dus ook in het kerkdorp Gerwen.

De gemeente Nuenen c.a. geeft zelf 
het goede voorbeeld voor stimulering 
van elektrisch vervoer door de aan-
schaf van twee Kangoo ZE Renault-
bestelwagens. Het beleid van de 
rijksoverheid is gericht op verbeteren 
van de mogelijkheden voor elektrisch 
vervoer en via de stichting e-laad wor-
den openbare oplaadpalen voor auto’s 
geplaatst, beheerd en onderhouden. 

In drie jaar tijd zijn er al meer dan 
2.500 van dergelijke oplaadpunten in 
284 gemeenten geplaatst. Inmiddels 
heeft de stichting een aanvraagstop 
ingesteld. Genoemde stichting zoekt 
met andere partijen naar een model 
voor de financiering van de verdere 
uitrol van publieke laadinfrastructuur 
in ons land. De gemeente Nuenen was 
dus net op tijd met de aanvraag.

Elektrische auto’s kunnen voor een oplaadbeurt terecht op het Gerwense kerkplein. 
(foto Cees van Keulen)

Portemonnee 
gevonden
Gevonden tijdens een wandeling op 
‘t Hool: 
Een portemonnee, af te halen na tele-
fonisch contact. Tel 040-283 76 66.
Van de eigenaar wordt verwacht dat 
hij de portemonnee en de inhoud kan 
beschrijven.

Liederentafel in 
Schafrath
Voor wie van zingen houdt: 
Op zondag 26 januari liederentafel 
bij café Schafrath. Park 35 in Nuenen, 
aanvang 20.30 uur.

‘Tuinenhemel’ in de vijver van de Walburg.

gen. Het rapport kan hierbij helpen. 
Pauline Jansen van de gemeente Nue-
nen laat weten dat de gemeente haar 
best zal doen. Alleen de gemeente kan 
die status aanvragen. Omdat de aan-
vraagtermijn verstreken is, kan de ge-
meente nu niet meer dan een tip 
afgeven en verder wachten tot er een 
nieuwe aanvraagtermijn wordt inge-
steld.

Het rapport is belangrijk voor het 
voortbestaan en de verdere ontwikke-
ling van de Walburg. De Walburg is 
niet alleen een gevarieerde tuin met 
bijzondere planten, heesters en bo-
men, maar ook kwekerij, en verkoop-
punt van bijzondere planten. Tevens 
doet men aan educatie en wordt de 
tuin opengesteld voor publiek. Veel 
mensen uit de omgeving en tuinen-
clubs weten allang dat deze tuinen de 
moeite waard zijn. Maar Marc de Ja-
ger geeft aan dat hier op dit punt veel 
meer winst te behalen valt.

En nu is de tuin ook tot in de details 
beschreven. “Hetty Cox heeft nooit 
iets op papier gezet. Ze zette wat stok-
ken in de grond en ging aan de slag,” 
vertelt Marga Burggraaf. Nu staat alles 

waar zij zich in haar leven zo voor 
heeft ingezet ook op papier.

In 2016 loopt de pachtovereenkomst 
van de grond af en die kan zoals het er 
nu naar uitziet niet verlengd worden. 
De stichting onderzoekt nu de moge-
lijkheden. De inhoudelijke waarde stel-
ling zoals in het rapport omschreven, is 
belangrijk voor de ‘kruistocht’ naar 
geld. De stichting zou de grond het liefst 
aankopen.

Zingen in de 
Inloop
Op maandag 27 januari is er tijdens de 
Inloop van WLG aandacht voor sa-
men zingen. Phil Beks zal dan in de 
Inloop samen met de aanwezigen sa-
menzang doen. Het gaat om liederen 
in het Nederlands en in de vorm van 
bijvoorbeeld canons, zodat er een 
meerstemmige zang ontstaat. De sa-
menzang zal afgewisseld worden met 
liedjes door zangeres Ingrid Gans. In-
grid is een nieuwe inwoner van Ger-
wen. Zij begeleidt zichzelf op gitaar en 
zal ook eigen werk ten gehore bren-
gen. Voor iedereen die wil zingen of 
luisteren naar zang en muziek.
De Inloop is er op maandagen van 
13.30 uur tot 15.00 uur, in den Heuvel 
te Gerwen. Voor meer informatie bel 
06-41102625 mail werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com.



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

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

Tevens kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Her-
togenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Her-
togenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige voorziening te treffen. 

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer is ontvangen van:
•	 De	heer	F.	van	Bergen,	De	Smidse	1,	(Jumbo	de	Smidse	Nuenen);	

te Nuenen.
De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid 
om tegen een melding bezwaar te maken. De melding is in te zien op 
afspraak bij de gemeente 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 tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge 
toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak 
maken met de heer G. Koops van de gemeente Nuenen, tel. (040) 26 
31 631.

PUBLICATIE
Kennisgeving voornemen structuurvisie Nederwetten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening be-
kend, dat een structuurvisie wordt voorbereid voor het grondgebied 
van de kern Nederwetten in de gemeente Nuenen c.a.. 

De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwik-
keling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de ge-
meente te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op 
de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling 
te doen verwezenlijken. 

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening krijgt de structuurvisie 
een officiële status als strategisch beleidsdocument. Het document 
heeft een zelfbindend karakter, dat wil zeggen dat het bestuursorgaan 
dat het stuk vaststelt zich hiermee bindt aan de inhoud van de visie als 
kader bij concrete ruimtelijke beslissingen zoals bij besluiten ten aanzien 
van bijvoorbeeld toekomstige bestemmingsplannen of aanvragen om 
omgevingsvergunningen met een goede ruimtelijke onderbouwing. 

Er worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld 
advies uit te brengen over dit voornemen.

Nuenen, 23 januari 2014.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Inspraak Ontwerp-structuurvisie Nederwetten / inloopavond
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat met ingang van 24 januari 2014 gedurende zes weken op 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder 
ter inzage ligt de ontwerp structuurvisie Nederwetten. 

De ontwerp structuurvisie kan op het gemeentehuis worden ingezien 
bij de balie Wonen en Openbare Ruimte. De stukken zijn ook digitaal 
raadpleegbaar via de deeplink http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.0820.SVGNederwetten2014-C001.

Tevens zal de gemeente op 18 februari 2014 van 19.30u tot 21.00u in 
De Koppelaar, De Koppel 5 in Nederwetten, informatie verstrekken 
over de ontwerp structuurvisie. Tijdens deze inloopavond kan iedere 
belangstellende komen kijken, meepraten en vragen stellen over de 
ontwerp structuurvisie. De gemeente nodigt graag alle belangstel-
lenden uit hierbij aanwezig te zijn.

Een ieder kan binnen de termijn van tervisielegging een zienswijze met 
betrekking tot deze ontwerp structuurvisie kenbaar maken. Een schrif-
telijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van 
Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend bij de heer G.J. 
Andriessen van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 040-
2631648). Ook is het mogelijk om tijdens de inloopavond op de daar-
voor beschikbaar gestelde formulieren een zienswijze te geven.

Nuenen, 23 januari 2014.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

COLLECTE
In de week van 26 januari t/m 1 februari 2014 wordt gecollecteerd 
door Hersenstichting Nederland.

UITNODIGING COMMISSIE-
VERGADERINGEN JANUARI 2014
De commissie Ruimte vergadert op 28 januari 2014 vanaf 18.30 uur in 
het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere: Europalaan/HOV 
2, Reconstructie Park zuid, Bestemmingsplan Luistruik fase 2A, Omge-
vingsvergunning Nuenen-West, Sectorale Structuurvisie Wonen (Woon-
visie 2013-2020), Commissienotitie: Implementatie landschapsinveste-
ringsregeling in bestaande Structuurvisie Nuenen.
 
De commissie Samenleving vergadert op 29 januari 2014 vanaf 19.30 
uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere: Beleidsplan 
Jeugd en Regionaal Transitie Arrangement, Vaststellen handhavingsver-
ordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ 2014 en de verordening langdurig-
heidstoeslag Wet werk en bijstand 2014.

De	commissie	ABZ/	FIN	vergadert	op	30	januari	2014	vanaf	19.30	uur	
in het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere: Vaststellen ver-
ordening elektronische kennisgeving gemeente Nuenen 2014, Ingekomen 
stuk: SRE, 8 november 2013, Aanbiedingsbrief herziene begroting 2014, 
inclusief bijhorende memo van gemeente Nuenen, 9 december 2013.

Voor deze drie commissievergaderingen staat de agenda en bijbeho-
rende stukken op www.nuenen.nl. Burgers kunnen in deze openbare 
vergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht. Neem daarvoor con-
tact op met de griffie: tel: 2631631 of email griffie@nuenen.nl. U bent 
van harte welkom.

AFVALINZAMELING
Textiel
Op vrijdag 31 januari wordt huis aan huis textiel ingezameld door 
Humana. U ontvangt hiervoor een speciale zak. Zet uw textiel tijdig 
buiten, de inzamelaar start om 08.00 uur. Soms zijn er partijen die 
onze inzamelaar Humana voor zijn! Mocht u dit constateren laat het 
ons meteen weten. Afdeling Handhaving kan dan meteen optreden 
(Telefoon 040-2631699). Uiteraard kunt u ook altijd uw textiel aan-
bieden in de vele containers die in Nuenen staan. 

Milieustraat Nuenen
Sinds heden kan een MKB bedrijf uit Nuenen ook  op de milieustraat 
Nuenen "gasontladingslampen en led verlichting" gratis aanleveren 
op de milieustraten.

Afvalbakken in de openbare ruimte
De gemeente Nuenen heeft in het afgelopen jaar kritisch gekeken naar 
de plaatsen en het gebruik van afvalbakken in de openbare ruimte. Er 
is een aantal plaatsen waar de afvalbakken niet gebruikt worden, 
daarnaast is er een aantal plaatsen waar we een afvalbak missen (bij-
voorbeeld op honden wandelroutes). Om die reden is er in 2013 een 
plan gemaakt hoe we ervoor kunnen zorgen dat op de juiste plaatsen 
een afvalbak staat die ook echt gebruikt wordt. 
Het college heeft in juni 2013 ingestemd met het plan en dit jaar wordt 
het plan uitgevoerd. De uitvoering heeft gevolgen, er worden afvalbak-
ken verwijderd, nieuwe geplaatst en een aantal wordt gesloten tijdens 
de winterperiode (1 nov-1 mrt) op plaatsen die vooral in de zomer 
recreatief gebruikt worden. U kunt ervan uit gaan dat u geen overlast 
zult hebben van de veranderingen. Als u meer wilt weten over het af-
valbakkenplan kunt u terecht op de website van de gemeente Nuenen 
onder het kopje leven en wonen, huis en buurt. U vindt daar het af-
valbakkenplan en binnenkort ook een plattegrond waarop u kunt zien 
welke afvalbakken verwijderd, geplaatst of gesloten worden. 
Heeft u andere vragen of opmerkingen neem dan contact op het met 
het KCC (040) 2631 631. 
U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@nuenen.nl.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:
•	 13	januari	2014,	 Europalaan	116,	5672	AL	–	wijzigen	van	het
   gebruik ten behoeve van verkoop van 
   Indonesische maaltijden 
   (RO, afwijken van de bestemming);
•	 13	januari	2014,	 Beukenlaan	16,5671	AJ	–	uitbreiden	van	de
   woning (BOUWEN);
•	 13	januari	2014,	 Laar	47,	5674	PB	–	wijzigen	van	het	gebruik	ten	
   behoeve van een bed en breakfast 
   (RO, afwijken van de bestemming);
•	 14	januari	2014,	 Papenvoort	8,	5671	CR	–	plaatsen	dakvensters	
   in het dak van de voorgevel, verwijderen van een 
   raam en garagedeur vervangen door een raam 
   (BOUWEN);

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

•	 15	januari	2014,	 Rietmusschen	–	waterstaatkundige	maatregelen	
   voor het hydrologisch herstel van Natte Natuur-
   parel (AANLEG);
•	 15	januari	2014,	 Papenvoort	13	(tegenover)	–	rooien	van	een	
   boom (KAP);
•	 16	januari	2014,	 Nieuwe	Dijk	2,	5674	PD	–	herbouwen	van	een	
   stal (BOUWEN EN MILIEU);
•	 16	januari	2014,	 Lindenlaan	10A,	5671	GK	–	herstellen	van	de	
   dakconstructie en plaatsen van een dakkapel 
   (BOUWEN);
•	 17	januari	2014,	 Lijsterbesstraat	6,	5671	AE	–	uitbreiden	van	een	
   dakkapel aan de voorzijde van de woning 
   (BOUWEN).

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

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

van het evenement “Beelden in ’t Park” op zondag 1 juni 2014 in 
het Park;

•	 Aanvrager:	V.O.F.	D’n	Kleine	Dommel	(de	heren	Dooms	en	Sanders)	
om een vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf in 
het pand Collseweg 47a in verband met de vestiging van een nieuw 
horecabedrijf;

•	 Aanvrager:	Stichting	Broederschap	der	Handelse	Processie	voor	
de doorkomst van de processie op 21 en 22 juni 2014, waarbij op 
beide dagen in het Park wordt gepauzeerd door de deelnemers aan 
de processie;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	“de	Wetters”	voor	het	organiseren	
van	de	diverse	carnavalsactiviteiten	in	M.F.A.	de	Koppelaar	in	de	
periode van 28 februari 2014 tot en met 4 maart 2014 en het or-
ganiseren van een carnavalsoptocht op 3 maart 2014.

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

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 14	januari	2014,	 Tweerijten	19,	5673	TT	–	wijzigen	van	een
    dragende muur (BOUWEN);
•	 15	januari	2014,	 Mauritsgaarde	20,	5671XM	–	uitbreiden	van	de	
   woning (Bouwen);
•	 15	januari	2014,	 Beekstraat	1,	5671	CS	–	oprichten	van	een
   buitenberging (BOUWEN en RO, afwijken van 
   de bestemming).

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

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

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	dames	Thoonen	en	Raaijmakers	is	een	ontheffing	verleend	

voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de 
Bonte	Avond	en	prinsenreceptie	in	M.F.A.	De	Koppelaar	aan	Kop-
pel 1 op 18 en 19 januari jl. (verzenddatum 15 januari 2014);

•	 aan	drumfanfare	Jong	Leven	Gerwen	is	een	vergunning	verleend	
voor het organiseren van een boekenmarkt op zondag 26 januari 
2014 in gemeenschapshuis d’n Heuvel in Gerwen (verzenddatum 
15 januari 2014);

•	 aan	het	Heilig	Kruisgilde	zijn	vergunningen	en	een	ontheffing	ver-
leend voor het organiseren van een kofferbakverkoop op zondag 
28 september 2014 op het gildeterrein aan het Lankveld 10 (ver-
zenddatum 15 januari 2014);

•	 aan	Exploitatiemaatschappij	Het	Klooster	B.V.	is	een	ontheffing	
verleend voor het plaatsen van een hekwerk en containers op de 
verhoging aan de achterzijde van Het Klooster in de periode van-
af 28 januari 2014 tot en met 7 maart 2014 t.g.v. carnavals gere-
lateerde activiteiten (verzenddatum 16 januari 2014).

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

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



 

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

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

 

KERSVERS

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 20 t/m 25 jAnuAri

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WeekeNDreclame: 24 & 25 jaN: 

Witlof ............................................ 1/2 kilo 0,79
Verse vijgen ....................... 2 stuks 1,49
Sjalotten ............................ 250 gram  0,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 27 januari:

Zuurkool, panklaar ............... hele kilo 0,99
Dinsdag 28 januari:

Boerenkool, panklaar .........per zak 1,49
Woensdag 29 januari:

rodekool, panklaar .............. hele kilo 0,99
Donderdag 30 januari:

Spitskool, panklaar ................. 1/2 kilo 0,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 24 t/m 30 januari:

conferance peren ... hele kilo 1,35
Goudreinetten ............... hele kilo 1,35
Tomaat salade ........... 250 gram 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Met Gouden ster
bekroonde Rookworst!!

Bij 4 Gepaneerde 
Schnitzels
...................1 kilo!!! Friet GRATIS
Met Goud 
bekroonde Rookworst
............................. 2e voor de halve prijs
Balletje Prei
100 gram ......................................1,45
100 gr. Gegrilde Spek +
100 gr. Snijworst, samen ..........2,50
Winter Goulash
“Van kippendijen vlees”
500 gram ......................................5,95

kOOPje

kOOPje

lekker

TIROLER WEKEN!!!
BROOD VAN DE WEEK (WOUDKORN) 

€ 1,75
SKISLOF

€ 6,95
PUDDINGBROODJE 

€ 1,00 
ROZIJNENSLOF 

€ 2,00
4 BROWNIES

€ 3,00
4 KAISERBROODJES

€ 1,00
GEVRAAGD:

* WEEKENDHULP WINKEL
NUENEN / EINDHOVEN

* WEEKEND-INPAKKER / BEZORGER
BAKKERIJ NUENEN
Reacties graag via ons mailadres: 
godfried.de.vocht@echtebakker.nl 

SPecial

korte voorjaarscursussen
  Symboliek in de 17de eeuwse schilderkunst 

Atelier tekenen en schilderen  /  Tekenen/schilderen 
‘ontwikkelen van ‘n idee’  /   Bloemen schilderen  

Landschap schilderen  /  Beelden boetseren  
Musicalzang 9 t/m 11 jaar  /  Ikebana  / Kennis-

making edelsmeden  /  Vrij schilderen en tekenen   
Beeldhouwen in steen  /  Sjaal of omslagdoek vilten  

Gipsen beelden en afgietsels maken  / Raku keramiek    
Kennismaking keramiek  /  Portrettekenen en 

-schilderen  /  Kennismaking edelsmeden    
Machine-vilten  /  Beelden van hout weekend   

 Beeldhouw-weekend

Info en inschrijven:
WWW.STICHTINGCAN.NL  

o
n
s

kijkt naar je uit

Bestel nu ook online: 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Smeets
Jonge jenever

100cl … €11,25
Glen Talloch 
Schotse whisky
70cl … €11,25
Café Marakesh

Koffie likeur
70cl … €9,95

Galatheo, Sicilië
Witte of Rode wijn

6 flessen voor €25,00
Acties geldig tot en met 6 februari

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

OPRUIMING!

Björn Borg
Heren en Kids

20% Korting!

Pyjama’s, Nachthemden,
Dusters en Huispakken.

Mey BH’s 
van 54,95 49,95   voor 39,95

Mey Sport Shirt
Korte mouw S t/m XL

van 37,95 voor 27,95

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

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

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



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

makelaarsThuis in uw regio

Berg 2 - 4     -     Nuenen     -     040-2833708     -     info@nuenen.santvoort.nl

www.vansantvoort.nl

   Son en Breugel, Jufferlaan 40
Riant wonen tegenover groot plantsoen in de groene wijk 

‘Sonniuspark’ met een weids vrij uitzicht.

Hoogwaardig afgewerkt, fraai vormgegeven halfvrijstaand woonhuis met aangebouwde 
garage/berging. \een ontwerp van van Santvoort Architecten te Nuenen. De woning 
is gelegen in de groene wijk Sonniuspark, aan de rand van het dorp Son met aan de 
voorzijde weids uitzicht op een riant plantsoen. De woning wordt in de huidige staat 
opgeleverd.
Indeling: Op begane grond royale woonkamer van maar liefst circa 60 m2, eetkeuken 
aan voorzijde en praktische bijkeuken. Op 1e verdieping 3 slaapkamers, badkamer en 
separate toiletruimte. Vaste trap naar 2e verdieping met mogelijkheid extra slaap- of 
hobbykamers. De inhoud van de woning bedraagt maar liefst 637 m3 en is gelegen op 
een perceel van 320 m2. 
Oplevering in de huidige staat tegen aantrekkelijke prijs: € 335.000,-- v.o.n.
Ook compleet afgewerkt is mogelijk.

ZATERDAG 25 JANUARI VAN 11.30 tot 13.00 uur

OPEN HUIS

H eel  da n k b a a r en b l i j  z i j n  w i j  m e t  d e  g eboort e  va n o n ze docH t er 

b entHe dU maY
18 j a n Ua r i  2014

“ t H e  mos t b e aU t i f U l  p i ece  of  a rt w e H av e  e v er  seen ”

Kunsthandel Art Dumay - Park 75, 5671 GC Nuenen - ouders@ar tdumay.nl

Paul en Melanie Dumay

Doe een bod

Kijk voor deelnemende woningen en voorwaarden op:

www.nieuwbouwactie.nl

Park Luistruik,
Nuenen
Piet v. Wijkgaarde 22 (Villa Appartement)

 Royale woonkamer met schuifpui
 naar groot balkon

 2 slaapkamers en volledig ingerichte badkamer

 Per direct beschikbaar!

Clemensakker 3 (Hofwoning)
 Woonkamer met open keuken

 3 slaapkamers en grote zolder

 Per direct beschikbaar!
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effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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geef op 

20.21.22
www.brandwondenstichting.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

23 januari 2014Rond de Linde  Nr.  4

Inspraak HOV2 succes!
In een succesvolle inspraakperiode bleek nuenen zeer betrokken bij de plannen voor 
europalaan/ HOV2. De aangepaste plannen gaan nu naar de gemeenteraad.

Niemand zal ontkennen dat Europalaan/HOV2 als een tamelijk beladen onderwerp 
de inspraak ingegaan is. Bij de zes inspraakavonden en inloopsessies bleek dat dat 
er veel misverstanden bestonden over de impact van HOV en de oversteek naar het 
centrum. Deze oversteek is minder problematisch dan vaak werd aangenomen op 
basis van krantenartikelen. Er ontstonden bij de inspraakbijeenkomsten vaak goede 
levendige discussies over de inhoud. In totaal zijn tijdens de inspraakperiode 100 
reacties ontvangen. Samengevat levert dat het beeld op dat er draagvlak bestaat 
voor de drie voorrangpleintjes bij Nuenen-West. Bij de kruisingen Geldropsedijk en 
Vallestap zijn er voorstanders van verkeerslichten en tegenstanders hiervan. De een 
maakt immers graag gebruik van bediening van verkeerslichten, de ander vreest de 
wachttijden en overlast van de verkeerslichten en waardeert het parkachtige karak-
ter van de voorrangspleintjes. 

keuze: voorrangspleintjes of verkeerslichten
Die verschillen komen terug in de keuzes die het college nu voorlegt aan de raad. In 
feite bestaan de voorstellen uit een variant met allemaal voorrangspleintjes (1C) en 
een optie 2+ met verkeerslichten (2+) bij de Geldropsedijk en de Vallestap/ Parkstraat. 
Beide opties zijn HOV-waardig, verkeerskundig in orde en komen voor subsidie in 
aanmerking. Er bestaan verschillen op diverse aspecten (comfort, hinder, steden-
bouwkundige kwaliteit en een klein verschil in kosten). Op basis daarvan heeft het 
college de voorkeur uitgesproken voor 1C, met 2+ als aanvaardbaar alternatief. 

Inspraak, nader onderzoek en overleg met SRE hebben dus minimaal twee geschik-
te ontwerpen opgeleverd. Die hebben –naast de drie voorrangspleintjes bij Nuenen-
West-  het volgende met elkaar gemeen:
•	 De	gehele	Europalaan	moet	gereconstrueerd	worden.	Ook	het	actiecomité	be-

aamt dat de economisch meest voordelige optie de voorkeur verdient, omdat 
(voor de tweede keer)  uit onderzoek van de bestaande asfaltconstructie blijkt 
dat de gehele weg aan vervanging toe is. 

•	 Verder	heeft	de	subsidieverstrekker	SRE	aangegeven	dat	een	betrouwbaar	HOV-
concept vraagt om een busbaan van de bushalte bij het Pluuke tot aan de Park-
straat. Om die reden zijn de varianten zonder busbanen afgevallen. 

•	 Een	positief	effect	van	vooroverleg	en	inspraak	is	de	vermindering	van	de	busin-
frastructuur tussen Vallestap en Kerkstraat. SRE geeft aan dat hier slechts aan 
een zijde een busbaan aangelegd behoeft te worden. Hierdoor kan de wens van 
aanwonenden (Draviklaan) gehonoreerd worden en kan nog meer van de groen-
structuur aan de zuidzijde van de Europalaan tussen Parkstraat en Refeling in 
stand blijven.

De vaststelling van het Definitief Ontwerp door de Gemeenteraad is gepland op 13 
februari 2014, na de behandeling in de commissie Ruimte van 28 januari. De In-
spraaknota met alle reacties dient daarbij ter ondersteuning van de besluitvorming.

Verwijzing naar de stukken op de site: www.nuenen.nl. Indieneners van inspraakre-
acties krijgen geen persoonlijk bericht of beantwoording van hun standpunten.

VerVOLG Van paGIna 2
Vervolg van pagina 2

Nieuwe uitzending LON-TV
Vanaf zondag 26 januari nieuw op LON-TV:
•	 Vera	Habraken	(18)	uit	Nuenen,	jongste	winnaar	ooit	van	de	Gemeentelijke	

vrijwilligersprijs.	
•	 Een	afvalloze	samenleving?	Nuenen	start	met	ingang	van	2014	een	nieuw	be-

leid	voor	alle	afvalstromen.	Het	doel	is	medio	2020	een	‘afvalloze	samenleving’	
te	bereiken.

•	 Kiwanis	Nuenen	houdt	samen	met	het	St.	Lucas	de	actie:	Kinderen	voor	kunst.	
Leerlingen	en	kunstenaars	maken	samen	schilderijen	en	verkopen	de	kunst-
werken	aan	bedrijven.	De	opbrengst	is	voor	de	LEVgroep	in	Nuenen.	

•	 Toon	Jansen,	Witvoeter	2013.	Ceremoniële	uitreiking	van	deze	 ‘dwerse’	on-
derscheiding.

•	 Grote	historische	waarde	van	de	De	Walburg	Tuinen	aan	het	Boord.	Studen-
ten	van	de	Landbouw	Hogeschool	brachten	een	rapport	uit,	dat	kan	leiden	tot	
de	status	van	Rijkserkend	Cultureel	Groen	Erfgoed.	

•	 Biografie	van	een	dorp,	aflevering	6	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.	De	uitzending	is	ook	livestream	te	volgen	op	www.omroepnuenen.nl.	
Uitzending	gemist?	Zie	het	LON-kanaal	op	YouTube.
Heeft	u	een	idee	of	een	tip	voor	een	reportage?	Het	LON	neemt	graag	contact	met	u	
op.	De	studio	in	Het	Klooster	is	dagelijks	geopend	van	10.00	tot	12.00	uur.	Loopt	u	
gerust	even	binnen	of	stuur	een	e-mail	naar:	tv@omroepnuenen.nl.

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Emopad 56, Geldrop

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Overname Jansen Taxi   
door Taxibedrijf Van Gerwen
De Van Gerwen Groep - met vestigingen in Zeeland, Best en Eindhoven - 
neemt alle activiteiten van Jansen Taxi te Nuenen over. 

Wim Jansen (links) en Marco van Gerwen.

Wim	 Jansen:	 “Er	was	 al	 geruime	 tijd	
een	 zeer	 goede	 samenwerking	 met	
Van	Gerwen	en	het	bedrijf	kennen	we	
dan	ook	al	jaren.	In	de	gesprekken	die	
hier	aan	vooraf	gingen	merk	je	dat	ook	
dit	familiebedrijf	zich	vooral	richt	op	
kwaliteit	 en	 service.	 Van	 Gerwen	
neemt	het	wagenpark	en	alle	146	per-
soneelsleden	over.	Hierdoor	verandert	
er	 zowel	 voor	 onze	medewerkers	 als	
voor	 onze	 klanten	 helemaal	 niets	 en	
zal	de	service	blijven	zoals	die	altijd	is	
geweest.	Van	Gerwen	is	 in	het	zelfde	

vervoer	 gespecialiseerd	 en	 de	 ver-
voersgebieden	sluiten	naadloos	op	el-
kaar	aan.”
Jansen	Taxi	BV	is	al	jaren	een	begrip	in	
de	regio	Eindhoven	(o.a.	taxi's	met	de	
rode	daken)	en	behoort	tot	de	groot-
ste	 spelers	 in	 deze	 regio.	 Het	 totale	
wagenpark	 bestaat	 uit	meer	 dan	 100	
bussen	 en	 auto's.	Door	 de	 overname	
van	 Jansen	 Taxi	 wordt	 Van	 Gerwen	
een	van	de	grootste	vervoerders	in	de	
regio	Eindhoven	en	versterkt	haar	po-
sitie	dan	ook	flink	in	deze	regio.	Ook	

Interlux(www.luchthavenvervoer.nl)	
wordt	geheel	overgenomen.

Wim	 Jansen	 vertelt	 verder:	 “Het	was	
voor	 ons	 duidelijk	 dat	 onze	 bedrijfs-
omvang	 in	 de	 toekomst	 nog	 verder	
zou	moeten	doorgroeien,	om	een	con-
currerend	 aanbod	 van	 vervoersdien-
sten	 te	 kunnen	 blijven	 bieden.	 Het	
scenario	 van	 het	 samenvoegen	 van	
twee	gelijksoortige	partijen	is	dan	een	
logische	gedachte.	Ikzelf	zal	in	het	be-
gin	mee	helpen,	zodat	alles	geruisloos	
overgedragen	kan	worden.”
De	Van	Gerwen	Groep	BV	heeft	zijn	
hoofdvestiging	 in	 Zeeland	 en	 heeft	
daarnaast	 enkele	 neven	 vestigingen.	
Zij	 verhuren	 ook	 bussen	 en	 rolstoel-
bussen.
Marco	van	Gerwen	vertelt:	“Wij	ken-
nen	de	familie	Jansen	al	jaren	en	wer-
ken	al	geruime	tijd	samen	in	het	per-
sonenvervoer.	Ik	ben	dan	ook	erg	trots	
dat	 wij	 dit	 prachtige	 bedrijf	 mogen	
voortzetten	en	het	sluit	erg	goed	aan	
bij	onze	eigen	dienstverlening.	Omdat	
wij	 al	 geruime	 tijd	 veel	 vervoer	 in	
Eindhoven	en	omgeving	verzorgen	en	
omdat	 wij	 eerder	 al	 taxibedrijven	 in	
deze	 regio	 overnamen,	was	 voor	 ons	
Jansen	 een	 prachtige	 aanvulling.	Wij	
gaan	er	dan	ook	alles	aan	doen	om	sa-
men	met	de	medewerkers	van	Jansen	
Taxi	ervoor	te	zorgen,	dat	we	de	klan-
ten	op	dezelfde	manier	blijven	bedie-
nen.	Wij	vinden	het	belangrijk	dat	ie-
dereen	altijd	zo	behandeld	wordt	zoals	
wij	ook	zelf	behandeld	zouden	willen	
worden.	 Alle	 telefoonnummers,	 fax-
nummers,	email	en	internet	adressen	
blijven	zoals	deze	waren.”

Collecteweek Hersenstichting 
gaat van start
Van 27 januari tot en met 1 februari wordt de Hersenstichtingcollecte 
gehouden. Op 27 januari a.s. gaan in heel Nederland 14.000 enthousiaste 
collectanten op pad om geld in te zamelen voor mensen met een hersenaan-
doening. 

Eén	op	de	vier	Nederlanders	wordt	in	
z’n	 leven	 getroffen	 door	 een	 hersen-
ziekte	 zoals	 beroerte,	 depressie,	 de-
mentie,	 parkinson	 of	 een	 hersentu-
mor.	Ook	jonge	kinderen	blijven	niet	
gespaard	 van	 hersenziekten.	 Nog	
steeds	 ontbreekt	 de	 kennis	 om	 deze	
hersenaandoeningen	 beter	 behandel-
baar	en	geneesbaar	te	maken.	

Hersenaandoeningen	 hebben	 vaak	
zeer	ingrijpende	gevolgen	voor	het	to-
tale	functioneren.	Als	er	iets	mis	gaat	
in	 de	 hersenen	 kunnen	 vitale	 li-
chaamsfuncties	falen,	wordt	het	denk-
vermogen	 aangetast,	 worden	 bewe-
gingen	 gestoord	 of	 kan	 het	 karakter	
veranderen.	
Directeur	 Peter	 Schoof:	 ‘Wij	 willen	
actief	bijdragen	aan	gezonde	hersenen	
in	Nederland.	Ik	ben	ervan	overtuigd	
dat	wetenschappelijk	 onderzoek	 bin-
nen	niet	al	te	lange	tijd	voor	doorbra-

ken	gaat	 zorgen,	 die	 leiden	 tot	 gene-
zing	 van	 hersenziekten.	 Een	 beter	
begrip	 van	 hersenen	 en	 hersenaan-
doeningen	kan	leiden	tot	betere	diag-
noses	 en	 behandelingen.	 Dat	 biedt	
hoop	voor	de	toekomst.	Daarom	vindt	
de	 Hersenstichting	 het	 zo	 belangrijk	
om	zoveel	mogelijk	geld	in	te	zamelen.	
Iedereen	kan	ons	helpen	die	doorbra-
ken	mogelijk	te	maken’.

De	 Hersenstichting	 wil	 tijdens	 deze	
collecte	vooral	aandacht	besteden	aan	
kinderen	met	 een	 hersenziekte.	Her-
senaandoeningen	hebben	desastreuze	
gevolgen	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	
kinderen.	De	Hersenstichting	wil	dat	
deze	 kinderen	 kunnen	 herstellen.	
Geld	 voor	 wetenschappelijk	 onder-
zoek	is	daarvoor	hard	nodig.
De	Hersenstichting	vraagt	het	publiek	
om	de	collectant	niet	in	de	kou	te	laten	
staan.	 Giften	 kunnen	 ook	 overge-
maakt	worden	via	
www.hersenstichting.nl.

Collecte Amnesty 
International
‘Geef om vrijheid’

Mensenrechtenorganisatie Amnes-
ty International houdt in 2014 voor 
de twaalfde keer een landelijke col-
lecte. In Nuenen zal op zaterdag 8 
februari gecollecteerd worden bij 
het Kernkwartier, HEMA, A.H. 
(Parkstraat) en Jan Linders. Er zal dit 
jaar geen huis aan huis collecte zijn. 

Waarom collecteren?
Met	 giften	 zoals	 tijdens	 de	 collecte,	
wordt	het	werk	van	Amnesty	blijvend	
mogelijk	 gemaakt,	 zoals	 bijvoorbeeld	
voor	Nasrin	Sotoudeh.	In	2013	gingen	
in	heel	Nederland	25.000	vrijwilligers	
langs	 de	 deuren	 en	werd	 €	 1.73	mil-
joen	opgehaald	voor	het	mensenrech-
tenwerk	van	Amnesty.

Nasrin	Sotoudeh	(1963),	winnares	van	
de	 Sacharovprijs	 2012,	 werd	 in	 2010	
veroordeeld	 tot	 zes	 jaar	 gevangenis-
straf	 vanwege	 ‘propaganda	 tegen	 de	
staat’.	Amnesty	voerde	actie	voor	haar	
en	 in	 2013	 kwam	 Nasrin	 Sotoudeh	
vrij.	Zij	bedankte	Amnesty	Internatio-
nal	en	iedereen	die	zich	heeft	ingezet	
voor	haar	vrijlating:	'Ik	ben	me	bewust	
geweest	van	jullie	inzet	en	ik	wil	jullie	
bedanken	voor	 al	het	werk	wat	 jullie	
hebben	gedaan'.

Missie Amnesty
Amnesty	International	streeft	naar	een	
wereld	 waarin	 iedereen	 alle	 rechten	
geniet	die	zijn	vastgelegd	in	de	Univer-
sele	Verklaring	van	de	Rechten	van	de	
Mens	 (UVRM)	 en	 andere	 internatio-
nale	mensenrechtendocumenten.

Heuvelrijk leest (voor) tijdens 
Nationale Voorleesdagen
Op woensdag 22 januari zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan. 
Ook Brede school Heuvelrijk staat ruim een week lang in het teken van lezen, 
voorlezen en voorgelezen worden. Niet alleen de basisschool doet mee, ook 
de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf van Kids Society Erica.

In	 de	 peuterspeelzaal	 en	 het	 kinder-
dagverblijf	wordt	de	week	ingeluid	met	
een	Voorleesontbijt.	 De	 schoolkinde-
ren	worden	maandag	om	8.30	uur	op-
gewacht	door	een	paar	voorlees(groot)
ouders.	 Die	 zitten	 verspreid	 door	 de	
school	met	zelf	meegebrachte	boeken	
of	boeken	uit	de	schoolbibliotheek.	
De	oudste	kinderen	mogen	voorlezen	
bij	de	kleintjes	en	ook	de	leerkrachten	
zelf	zullen	deze	week	wat	vaker	voorle-
zen	dan	anders.	Verder	krijgen	de	kin-
deren	extra	veel	vrije	leestijd	in	de	klas.

De	 Nationale	 Voorleesdagen	 is	 een	
landelijke	 campagne	 van	 de	 stichting	
CPNB	om	lezen	en	voorlezen	bij	kin-
deren	 te	 stimuleren.	 De	 campagne	
duurt	tot	en	met	1	februari.

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



Open Dag @ 

Kom ook!1 februari 
van 09.30 - 14.00 uur

Alle kansen om je 
talenten te ontwikkelen

Leren door zelf 
dingen te doen

Goede lessen met veel 
afwisseling

 Vmbo Gemert:    St.-Josephstraat 17, Gemert
 Vmbo Laarbeek:   Muzenlaan 2, Beek en Donk
 Praktijkonderwijs:  Pater van den Elsenstraat 1, Gemert
 Havo-vwo:    Sleutelbosch 2, Gemert

          www.commanderijcollege.nl

Leerling Pascal 
Dortmans, Bl1d

Job Wijn, docent 
lichamelijke oefening

Leerling Jop Willems,
Bl1d

Leerling Celest Krebbers, 
Bl1d

Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

Hoe uitgeslapen      
         bent u?

www.tijdvoorkwaliteit.nl

Bedden testen? 
Graag!

Uw bedden 
speciaalzaak!

Voor eerlijk advies,
heldere keuzes en

duidelijke afspraken.

Kom in de ochtend;   
u het beste gevoel

en wij de meeste tijd.
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NIEUW:  “MEDISCHE HUIDTHERAPIE”  vergoeding door uw zorgverzekeraar! 
 

-Definitieve ontharing ook op donkere huid en voor dons en lichte haren 
-Verwijderen van pigmentvlekken, couperose, haarvaatjes en (acne)littekens 
-Huidverjonging & verstrakking dmv e-Matrix 

 
DINSDAG 4 FEBRUARI IS DE HUIDTHERAPEUTE AANWEZIG 
Maak ‘n afspraak voor de GRATIS INTAKE  Bel : 06-13701730     

  
Berg 33 5671 CA Nuenen    www.anti-ageing.nu     info@anti-ageing.nu  

 Dé beauty boutique met alle erkende specialisten voor het verbeteren van uw uitstraling 
Schoonheidsspecialiste / Huidtherapeute / Cosmetisch arts / Make-up artiest 

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.

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
- Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Rond de Linde ook 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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3 Uurkes Vurraf     
heeft nieuw toegangsbeleid
Carnaval in Brabant zal dit jaar weer traditiegetrouw starten met 3 Uurkes 
Vurraf op vrijdag 28 februari om 15.00 uur. Dit jaar met een gewijzigd toe-
gangsbeleid! Om vroege en lange wachtrijen te voorkomen, zullen er dit 
jaar e-tickets uitgegeven worden die je toegang geven tot het evenement. 
Alle informatie over het vernieuwde toegangsbeleid is te vinden op omroep-
brabant.nl/win

3 Uurkes Vurraf
3 Uurkes Vurraf is drie uur lang de al-
lerbeste en meest populaire carnavals-
muziek van 2014. LIVE vanuit hotel 
Pullman Eindhoven Cocagne. Met dit 
jaar onder andere: Vader Abraham, De 
Deurzakkers, Arie Ribbens, Ria Valk, 
de Gebroeders Ko, de winnaar van Kies 
je Kraker 33 en vele anderen! Dit feest 
is LIVE te volgen via tv, radio en inter-
net, maar iedereen kan hier ook bij 
aanwezig zijn. Er worden op locatie 
geen tickets meer uitgedeeld, men 
hoeft niet meer in de rij te gaan staan. 
Omroep Brabant biedt op meerdere 
manieren de mogelijkheid om bij dit 
exclusieve evenement aanwezig te zijn. 
De kaarten zijn te winnen via radio, 
facebook en door in te schrijven via in-
ternet. Alle uitleg is te vinden op om-
roepbrabant.nl/win. De actie gaat 3 fe-
bruari om 11.11 uur van start.
 
3 Uurkes Express
Voor de derde keer zal ook de 3 Uurkes 
Express dit jaar opnieuw 200 Braban-
ders naar 3 Uurkes Vurraf in Eindho-
ven brengen. Brabanders die kans wil-
len maken op gegarandeerde toegang 
tot 3 Uurkes Vurraf en een onvergete-
lijke treinrit kunnen zich vanaf 3 febru-
ari opgeven via omroepbrabant.nl/vib/ 
Daar kan men zich registreren als Very 
Important Brabander en zo kans ma-
ken op maximaal drie tickets. Op vrij-
dag 28 februari om 11.17 uur vertrekt 
de trein vanuit Roosendaal, gevuld met 
carnavalsartiesten als René Schuur-
mans en de Alpenzusjes en een dweil-

orkest. In Roosendaal gaan ook de eer-
ste winnaars uit die regio aan boord. 
De 3 Uurkes Express maakt vervolgens 
tussenstops in Breda en Tilburg om de 
winnaars en dweilorkesten uit die re-
gio’s aan boord te laten. Om 12.34 uur 
komt de 3 Uurkes Express op Eindho-
ven CS aan. Daar zal een indrukwek-
kende carnavalsstoet begeleid door de 
dweilorkesten richting hotel Pullman 
Eindhoven Cocagne vertrekken voor 
het startschot van carnaval in Brabant: 
3 Uurkes Vurraf van Omroep Brabant. 
Hotel Pullman Eindhoven Cocagne 
gaat om 13.00 uur open voor mensen 
met een entreebewijs. Traditiegetrouw 
begint 3 Uurkes Vurraf om 15.00 uur 
en is live te volgen via TV, Radio en in-
ternet van Omroep Brabant.

CARNAVALAR IA

Peuterzaal

Sinds een week gaat mijn jongste dochter naar de peuterspeelzaal. Dat wil 
zeggen, één ochtend en één middag. Op 2-jarige leeftijd lijkt me dat ook 
genoeg om mee te beginnen.
 Daar stond ze dan, heel trots met haar schooltasje met luiers, klaar 
om naar binnen te gaan. Eenmaal binnen had ze de glijbaan en zandbak snel 
gevonden.
 De eerste keer was het toch raar om haar achter te laten. Want ze 
beseft natuurlijk niet goed wat er aan de hand is. Ze moet er maar op vertou-
wen dat papa en mama haar weer op komen halen. Het ging gelukkig goed. 
Ik ben geen pedagoog maar de peuterspeelzaal lijkt me een goed en veilig 
begin van het maatschappelijke leventje van een peuter.
 Ik mis nu al het geluid van haar kleine voetstapjes, haar geklets en 
gelach. Het huis voelt leeg als ze naar de peuterzaal is.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Optocht 2014 Nuenen    
op zunne kop
De prachtige optocht van carnaval 2013 staat nog wel in je herinnering. Het 
was koud en guur weer en in de morgen viel er nog regen. Echter toen de 
optocht van start ging werd het gelukkig droog en trok de kleurrijke en ludie-
ke stoet van wagens en loopgroepen voorbij aan de vele enthousiaste toe-
schouwers. Het was één van de hoogtepunten van het Nuenense Carnaval. 

Natuurlijk wordt het in 2014 ook weer 
een mooi en carnavalesk spektakel! 
Daarvoor zijn uiteraard weer leuke acts 
en prachtige wagens nodig, want alle en-
thousiaste deelnemers maken de op-
tocht. Heb je een carnavalesk idee dat je 
op een zotte en creatieve manier wilt uit-
beelden, DOE MEE en schrijf je in voor 
de Nuenense Carnavalsoptocht 2014.

Nuenen op zunne kop
Het thema voor de optocht is dit jaar 
‘Nuenen op zunne kop’ en dat is weer 
net wat anders dan Nuenen Dwèrs. Het 
is een leuk thema waar je alle richtin-
gen mee uit kunt om maffe, dwaze, zot-
te, gekke en vreemde creaties te beden-
ken. Natuurlijk zijn ook alle andere 
actuele, politieke en carnavaleske crea-
ties van harte welkom.

Muziek in de Optocht
Je moet toch niet denken aan een car-
naval zonder muziek! Dat bestaat niet! 

Muziek maakt het carnaval! Toch blijft 
het elk jaar weer moeilijk om voldoen-
de muziek in de optocht te krijgen. Dus 
Muziekskes schrijf je in, neem je in-
strument mee en loop mee in de op-
tocht. Uiteraard kun je ook zorgen 
voor het opvrolijken van de sfeer naast 
het parcours. Daarnaast wordt ook ge-
zocht naar professionele mechanische 
muziek voor vooral het begeleiden van 
de jeugdoptocht. Iedereen mag in-
schrijven voor de optocht, van jong tot 
oud, vriendenclubs, verenigingen, 
buurtschappen, stichtingen of gewoon 
in je eentje. Ervaar hoe leuk het is om 
mee te doen aan de optocht en schrijf 
je in! Zijn er in de groep méér kinderen 
dan volwassenen die meedoen schrijf 
je dan in voor de jeugdoptocht. Ge-
bruik het inschrijfformulier om je aan 
te melden als deelnemer van de op-
tocht. Kijk dan ook meteen even voor 
de spelregels naar het reglement en na-
tuurlijk naar het prijzengeld dat je kunt 

winnen. Schrijf op tijd in zodat je ook 
mee kan dingen naar de CLUB 111 pu-
blieksprijs. Je kunt inschrijven voor di-
verse categorieën en per categorie zijn 
er prijzen te winnen. Elke act wordt be-
oordeeld op drie criteria, Originaliteit, 
Carnavalesk en Verzorging. Per criteria 
zijn er max. 10 punten te verdienen. De 
jurering wordt verricht door een vak-
kundige jury die bestaat uit zo’n 15 per-
sonen die staan verdeeld over het par-
cours om de acts te beoordelen. Na 
afloop van de optocht worden per cate-
gorie de stemmen geteld en de acts met 
de meeste punten vallen in de prijzen. 
De prijsuitreiking is om 16.30 uur in de 
tent op het van Goghplein.
Je kunt zelf ook meedoen en stemmen 
op de act die je het leukst vindt! Elk 
jaar stelt Club 111 een publieksprijs ter 
beschikking. Voor de start van de op-
tocht worden er formulieren aan het 
publiek uitgedeeld met daarop alle 
acts die meedoen aan de optocht. 
Scheur het formulier in op de act van 
je keuze. Aan het einde van de optocht 
worden de formulieren opgehaald. En 
de act met de meeste stemmen wint de 
publieksprijs. Ook deze prijs wordt 
uitgedeeld tijdens de prijsuitreiking 
om 16.30 uur in de tent. Voor vragen, 
opmerkingen of suggesties neem dan 
contact op via:

optocht@dwersklippels.nl 

Jeugdpronkzitting Nuenen’s got talent

Inschrijving 18de 
Jeugdpronkzitting gestart
Jeugdprins Pim, Adjudant Stef en Prinses Sam nodigen je uit om mee te 
doen aan de 18 de editie van de Jeugdpronkzitting. Deze wordt gehouden op 
8 februari 2014 in residentie Het Klooster. Het Trio verwacht een grote 
opkomst en is benieuwd wie er dit jaar zal schitteren op de planken.

Ook dit jaar is er hopelijk een zelfde 
aantal deelnemers als voorgaande 
jaren, maar pas op schrijf je op tijd in 
want vol is vol. Heb jij talent en durf 
jij voor een groot publiek dit te laten 
zien? Schrijf je dan nu in voor de 
Jeugdpronkzitting 2014. Je mag zin-
gen, dansen, alles wat je maar wil. 
Het moet wel iets met carnaval te 
maken hebben en het mag niet lan-
ger duren dan 5 minuten. Je kunt 
meedoen met een groepje, alleen of 
zelfs met de hele klas. Misschien doe 
je op de carnavalsmiddag op school 
iets leuks en dat kan bij ons ook! Het 
is ook wel een beetje een wedstrijd 
want alle kinderen uit Nuenen die in 
groep 5, 6, 7 of 8 zitten, mogen mee-
doen, en je kunt een grote wisselbe-
ker winnen. Ook mag de winnaar 
van de Jeugdpronkzitting 2014 ‘s 
avonds optreden tijdens de Grote 
pronkzitting van 15 februari 2014.
Wil je meedoen schrijf je dan snel en 
op zijn laatst in voor 3 februari 2014, 
want er kunnen dit jaar maar 16 acts 

meedoen en vol is vol. Als je mee-
doet, is er op woensdag 5 februari 
een generale repetitie, dan kun je al-
vast een keer op het podium oefe-
nen in de theaterzaal van Het Kloos-
ter. Deze middag begint om 15.00 
uur. Er worden flyers uitgedeeld via 
school en inschrijven kan via de 
website www.dwersklippels.nl of via 
jeugdcarnaval@dwersklippels.nl 
Wil jij niet mee doen maar wil je wel 
graag komen kijken?  Schrijf je dan 
ook in via jeugdcarnaval@dwers-
klippels.nl je krijgt dan een toe-
gangsbewijs toe gemaild. Er zijn 
maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar en ook hier geldt wie 
het eerst komt wie het eerst maalt. 
Geef wel even goed aan dat het om 
een toegangsbewijs gaat. 

Heb je vragen, opmerkingen of sug-
gesties neem dan contact op via: 
jeugdcarnaval@dwersklippels.nl 
Werkgroep Jeugdcarnaval - Willem 
de Groot.Kaarten voor 

Pronkzittingen
Er zijn voor de pronkzittingen op 7 – 8 
en 14 februari nog enkele kaarten be-
schikbaar voor een plaats op het bal-
kon. Deze kaarten kosten € 10,00 per 
stuk. U kunt deze kaarten, bij voorkeur 
via e-mail, bestellen bij Wim van Ree: 
w.vanree@onsnet.nu. De bestellingen, 
uiteraard zolang de voorraad strekt, 
worden op volgorde van ontvangst af-
gewerkt. Bellen kan ook, alleen tussen 
19.30 en 20.30 uur: 06-23 93 38 80.
 

Programma 
Dwersklippels
Zaterdag 1 februari 2014
Dwersklippel – Day 
13.00 (ovb) uur, Nog niet bekend

Vrijdag 7 februari 2014
Pronkzitting
20.00-02.00 uur, 
Theaterzaal/Rabobankzaal

Zaterdag 8 februari 2014
Jeugdpronkzitting
14.00-17.00 uur, Theaterz./Foyer

Zaterdag 8 februari 2014
Pronkzitting
20.00-02.00 uur, 
Theaterzaal/Rabobankzaal

Vrijdag 14 februari 2014
Pronkzitting
20.00-02.00 uur, 
Theaterzaal/Rabobankzaal

Zaterdag 15 februari 2014
Pronkzitting
20.00-02.00 uur, 
Theaterzaal/Rabobankzaal

Voor meer informatie over de verschil-
lende carnavals evenementen zie de 
website: dwersklippels.nl/programma 

Carnavaleske Crowdfunding 
voor Kukele met de Klippeleaters
Carnavals blaasband De Klippeleaters uit Nuenen viert dit jaar het 
22-jarige bestaan van haar enige echte carnavalshit KUKELE. Dit num-
mer werd 22 jaar geleden na een lange nacht stappen in elkaar gedraaid 
en op CD uitgebracht (wat voor die tijd vrij uniek was). Het nummer 
werd geen nationale hit, ondanks de support van o.a. Wim Kok, maar wel 
een lokale. 

Nog altijd wordt er op zaterdagmid-
dag met carnaval 11 minuten ‘geku-
keld’ in Café Schafrath. Als je niet 
weet wat dat betekent dan heb je al 
die tijd wat gemist. 
Dit jaar willen we op een bijzondere 
manier stil staan bij 22 jaar Kukele. 
Op het nieuwe carnavalsliedfestival 
in Nuenen (Overdwars kraker festi-
val zondag 26 januari in café Ons 
Dorp) zal een carnavaleske crowd-
funding actie gestart gaan worden. 
Wat houdt deze in?

We roepen alle carnavalsliefhebbers 
op om via www.kukele.nl je leukste 
kukele foto van jezelf of je vrienden 
op te laden. Dit kan tegen een kleine 
vergoeding (elke bijdrage is welkom 
vanaf € 2,22). Met deze foto’s wordt 
een prachtig mozaïek langzaam 
zichtbaar. Met het opgehaalde geld 
gaan de Klippeleaters op zondag 2 
maart direct na de optocht in het 
Park, tijdens het door hen georgani-
seerde Ameezing Carnaval, Kukele 
gezongen laten worden door een 
echte artiest. Mocht de opbrengst 
niet meer dan € 22,22 bedragen dan 
wordt Kukele gezongen door de oor-
spronkelijke zangers (leden van de 
band), mocht de opbrengst de € 
222,22 passeren dan komt Johan 
Vlemmix de leadzang vertolken en 
waar we allemaal op hopen is de 
komst van Andre van Duin. Dit 
wordt mogelijk bij een opbrengst 
van € 2.222,22 euro. Als klap op de 

vuurpijl maakt iedereen die een do-
natie verricht kans op een optreden 
van de Klippeleaters bij hen thuis. De 
winnaar van dit optreden wordt be-
kend gemaakt op de zondag van car-
naval tijdens Ameezing Carnaval.

Mocht u echt geen ID hebben wat 
Kukele is kijk dan op de site voor uit-
leg en enkele voorbeelden.
Tot ziens op Ameezing Carnaval en 
op www.kukele.nl!

 
De Klippeleaters
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‘Kietelveren voor de koning’

Nieuwe musical van Kapsones
In april brengt musicalgroep KAPSONES weer een eigen musical voor de jeugd 
op de planken, een familievoorstelling met als titel ‘Kietelveren voor de Koning’.
Deze nieuwe musical begint in het land Bloemosiё. Het is er heel gezellig en 
mooi maar helaas stinkt het er erg want Koning Floratius heeft een probleem. 
Zijn drukkertje is kapot en daarom kan hij niet poepen en laat hij erge stink-
windjes. Iedereen van zijn hofhouding probeert hem te helpen. Dokter Valeriaan 
ontdekt in een heel oud medicijnboek dat er een oplossing is voor dat probleem, 
namelijk kietelveren. Maar in Bloemosië zijn die niet te vinden, dus moeten ze 
op reis naar andere landen. Na veel reizen komen ze een oude bekende tegen die 
hen op het goede spoor kan zetten.

‘Kietelveren voor de koning’ door musicalgroep Kapsones. 11, 12 en 13 april in 
Het Klooster in Nuenen.

Monstertaart, een productie van Kapsones van vorig jaar.

“ZINN IN BLUES”    
met The Electrophonics
Sunny Blues Nuenen presenteert met trots de band The Electrophonics op 
het bluespodium in Dinercafe Zinn te Nuenen.

Op zondagmiddag 26 januari vanaf 
15.30 uur. De swingtrain van The 
Electrophics dendert het ene na het 
andere station binnen en nu ook in 
Nuenen. Vol overtuiging en overgave 
stonden deze mannen reeds op menig 
groot podium in binnen en buiten-
land. The Electrophonics is een van de 
beste swing-jump-blues en R&B 
bands van Nederland en dat met een 
knipoog naar de jaren 50.
Diverse CD’s zijn reeds uitgebracht en 
allen met lovende kritieken. De band 
stond ook al op het grootste Bluesfes-
tival van Nederland Moulin Blues, en 

daar werd de live CD “Catch That 
Swingtrain” opgenomen. 

Swing, swing, swing en nog eens 
swing. Als een rollende swingtrain 
dendert een optreden van The Elec-
trophinics voort. Met gitaar, piano en 
de aanvulling van de Phonic horns 
wordt een veelvoud aan klanken gebo-
den en uiteraard zal de contrabas en 
swingdrums niet ontbreken.

Zondag 26 januari. 15.30 uur. Diner-
cafe Zinn. Park 61 te Nuenen. Toe-
gang gratis.

Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

Huidproblemen
We hebben allemaal wel eens last van een droge of geïrriteerde huid. We ervaren 
dan meteen hoe vervelend dat is; de huid is schilferig, rood en hij jeukt. Als het de 
huid in het gezicht is, kunnen we ons helemaal ongemakkelijk voelen. Voor mensen 
met een huidprobleem is dit ongemak een dagelijks terugkerend gegeven. Zeker als 
er sprake is van een ernstige huidaandoening. Niet alleen de lichamelijke ongemak-
ken, maar ook de emotionele en sociale gevolgen kunnen behoorlijk ingrijpend zijn.

Onze huid is een orgaan. Net als bij de andere organen, kan een gezonde werking 
van onze huid verstoord raken. Verschillende factoren, zowel intern als extern, zijn 
van invloed op het functioneren van onze huid. Interne factoren kunnen zijn: het 
niet goed werken van een inwendig orgaan, het vasthouden van afvalstoffen, een 
niet goed werkend immuunsysteem of grote emotionele druk. Externe factoren 
kunnen zijn: verkeerde eetgewoonten, te weinig drinken, te veel blootstelling aan de 
zon, het gebruik van medicijnen en huidproducten en/of de weersomstandigheden.
 
De meest bekende huidaandoeningen zijn acne, eczeem, gordelroos en psoriasis. Bij 
acne is er sprake van een overmatige talgproductie die tot kleine ontstekingen leidt. 
Eczeem ontstaat vaak als een allergische reactie op bepaalde stoffen. Gordelroos is 
het gevolg van een virusinfectie en psoriasis is een chronische huidziekte.
In alle gevallen leiden deze huidaandoeningen tot veel lichamelijk ongemak. Maar 
ook de emotionele en sociale gevolgen kunnen groot zijn. Gevoelens van schaamte 
en isolement en een gebrek aan zelfvertrouwen kunnen het dagelijkse leven danig 
verstoren.

Wat kan acupunctuur doen?
Bij een huidaandoening is er meestal sprake van een verstoring in de energiehuis-
houding van uw lichaam. De acupunctuurbehandeling is erop gericht de energie te 
reguleren. Hierdoor neemt de ernst van de klachten vaak sterk af. Daarnaast is de 
behandeling gericht op het versterken van het immuunsysteem. Ook hierdoor ne-
men de klachten af. U merkt al snel dat het leven met een huidprobleem minder ver-
velend wordt.

Andermans Veren Live! in Het Klooster
Op woensdag 29 januari zal Andermans Veren Live! optreden in Het Kloos-
ter met hun tweede theatervoorstelling met Nederlandstalige theaterliedjes.

Andermans Veren. Foto: Govert de Roos.

Bloemen zonder vaas is winnaar     
onder jonge ondernemers 
 

De innovatieve ‘vaas’ van ‘Bouquet

Een product waardoor bloemen blijven staan zonder gebruik te maken van 
een vaas. Het lijkt een uitvinding van een groot internationaal bedrijf, maar 
in werkelijkheid is dit product bedacht door een groepje studentonderne-
mers uit Noord-Brabant. Zij presenteerden op 17 januari samen met andere 
jonge studentondernemers hun bedrijf tijdens de ‘company launch’ van 
Stichting Jong Ondernemen op het Stadskantoor van de gemeente Tilburg. 
‘Bouquet’ van De Rooi Pannen won de eerste prijs en is inmiddels verkrijg-
baar. De company launch is een vast onderdeel van de programma’s van de 
stichting op het MBO en HBO. In totaal hebben acht regionale launches 
plaats gevonden door heel het land.

Een jury beoordeelde de presentaties 
van de studenten op originaliteit en 
innovativiteit. Mirjam Sterk, Ambas-
sadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid en 
voormalig Tweede Kamerlid van het 
CDA, sprak tijdens de company 
launch Noord-Brabant over onderne-
men en nam plaats in de jury. “We 
hebben een constante aanwas van jon-
ge bedrijven en succesvolle onderne-
mers nodig om onze kenniseconomie 
aan de top te houden,” vertelt Sterk. 
“De mogelijkheid, maar ook de nood-
zaak om je ondernemend op te stellen, 
is nu groter dan ooit. Of dat nu is als 
innovatieve ondernemer of als onder-
nemende werknemer, de juiste hou-
ding en vaardigheden kun je het beste 
op jonge leeftijd leren.”
 
Het studentbedrijf ‘Bouquet’ van De 
Rooi Pannen afdeling Vormgeving 
kwam als beste uit de bus. De tweede 
prijs ging naar het studentbedrijf 
Woodman van Avans Hogeschool ’s-
Hertogenbosch met de Chairman, een 
tijdloze desingstoel. De derde prijs 
ging naar Cirkel of Tea van De Rooi 
Pannen, afdeling Vormgeving. De drie 
winnaars ontvingen een certificaat en 

een beker van Jong Ondernemen. Aan 
de company launch in Noord-Brabant 
deden meer dan vijftig studentbedrij-
ven mee.
 
Door zelf daadwerkelijk een bedrijf te 
starten, leren studenten en scholieren 
al doende wat ondernemerschap in-
houdt. Onder begeleiding van een do-
cent en een ervaren ondernemer die 
als coach optreedt, schrijven de jonge 
ondernemers een bedrijfsplan, verko-
pen ze aandelen en brengen ze hun ei-
gen product op de markt. Jong Onder-
nemen is ervan overtuigd dat er geen 
betere manier is om te leren onderne-
men. Dit schooljaar doen meer dan 
1.300 MBO- en HBO/WO-‘Student 
Companies’ (met in totaal circa 13.000 
studenten) mee aan een programma 
van Jong Ondernemen. 

Jong Ondernemen is een onderne-
mende stichting die het mogelijk 
maakt dat jongeren tijdens hun oplei-
ding gaan ondernemen. Jong Onder-
nemen vindt dat je ondernemerschap 
niet (alleen) in theorie kunt leren, 
maar het vooral moet doen. Dat doet 
Jong Ondernemen door programma’s 

te ontwikkelen waarin de nadruk ligt 
op ‘learning by doing’. De stichting 
streeft een substantiële bijdrage na 
voor een betere economische toe-
komst van Nederland. Deze toekomst 
valt of staat met de mate van onderne-
merschap van de jongeren van nu. 
 
Jong Ondernemen biedt ondernemer-
schapsprogramma’s aan op alle onder-
wijsniveaus. Middels een doorlopende 
leerlijn en nauwe betrokkenheid vanuit 
het bedrijfsleven ontwikkelen jaarlijks 
bijna 26.000 leerlingen en studenten 
van basisonderwijs tot universiteit on-
dernemersvaardigheden. Dit school-
jaar doen landelijk bijna 500 basisscho-
len mee, tientallen havo-vwo scholen 
en meer dan 1300 MBO- en HBO/WO-
Student Companies.
Meer informatie vindt u op 
www.jongondernemen.nl.

Jong Ondernemen wordt onder meer 
mogelijk gemaakt door: ABN AMRO, 
APG, CCHO, Delta Lloyd, ING, KP-
MG, Ministerie van Economische Za-
ken, Ministerie van Financiën, MKB 
Servicedesk, MN, NAM, NBA, PWC, 
Twinfield, Van Lanschot, VNO-NCW 
en Ziggo.

De theatervoorstelling heeft als titel 
‘Voor de Prijzen en de Roem’ en is sa-
mengesteld met Kick van der Veer. Het 
vijfkoppige theatergezelschap behan-
delt de existentiële vraagstukken van 
vandaag de dag, met oude en recente 
liedjes uit het bestaande Nederlandse 
theaterrepertoire zoals van Drs. P., Ivo 
de Wijs, Ramses Shaffy, Theo Nijland 
en Brigitte Kaandorp.

Van 2010 tot en met 2012 toerde An-
dermans Veren Live! met de voorstel-
ling Kijk Omhoog! door het land.
 
Andermans Veren Live!, woensdag 29 
januari in Het Klooster aan het Park in 
Nuenen. Aanvang 20.15 uur. Toegangs-
kaarten € 19,00 via www.hetklooster.
org of via tel. 040 – 2843399 (ma-vr van 
10.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur).
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De budgetcoach van    
Geld & Budget
Misschien herkent u het: u of een naaste krijgt steeds meer moeite om de 
eigen administratie zelfstandig uit te voeren. Het overzicht is kwijt, betalin-
gen worden vergeten, toeslagen worden niet aangevraagd etc. U zoekt 
iemand die al uw financiële vraagstukken kan beantwoorden. Een budget-
coach kan dan de oplossing bieden.

Binnen de gemeente Nuenen kunt u 
hiervoor terecht bij budgetcoach Al-
bert Jansen van Rosendaal van 
Geld&Budget. Hij helpt klanten bij het 
ordenen van hun administratie en door 
regelmatig bezoek aan hen blijft de ad-
ministratie ook overzichtelijk. Het in-
vullen van de aangifte inkomstenbelas-
ting wordt hierdoor ook een stuk 
eenvoudiger. 
Albert: “Als budgetcoach ben ik een on-
afhankelijke partij. Ik controleer de 
bankafschriften en rekeningen. Daar-
naast maak ik samen met de klant aan 
het begin van het jaar een budgetplan. 
Zo ontstaat er een duidelijk overzicht 
van de financiële situatie. Daarnaast 
kan een goed budgetplan ook gebruikt 

worden voor het aanvragen van toesla-
gen en subsidies. Doordat ik de admi-
nistratie bij de mensen thuis uitvoer 
blijven mijn klanten betrokken bij hun 
administratie en kunnen vragen snel 
worden opgelost”. 
Wilt u meer weten over wat de budget-
coach voor u persoonlijk kan beteke-
nen? 

Neem dan, voor een persoonlijke ad-
viesafspraak, contact op met Albert Jan-
sen van Rosendaal van Geld&Budget. 
Tel.: 06-23252201 of geldenbudget@
onsbrabantnet.nl.
U kunt natuurlijk ook terecht op de 
website van Geld & Budget: 
www.geld-en-budget.nl.
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Trends, tips en ontwikkelingen op gebied van interieur

Wonen is als mode
Door Thea Hollanders

e feestdagen zijn al weer even achter de rug. We hebben wat met 
de meubels geschoven en och, eigenlijk staat het wel leuk zo. Maar 
wat doen we dan met die lege plek die is ontstaan? Tijd om de 
inrichting weer eens onder de loep te nemen. 

Thea Hollanders

Wandkleed vervaardigd uit stukjes restleer achter een dressoir van sloophout. De 
stoelen zijn bekleed met gerecycled leer.

Wonen is als mode. We willen ons zelf 
en ons interieur up-to-date houden 
volgens de laatste trends. Inspiratie 
halen we veelal uit verre reizen en de 
natuur. Maar tegelijkertijd willen we 
met zijn allen dat er een halt geroepen 
wordt aan de alsmaar groeiende afval-
berg en dat onze producten eerlijk 
worden geproduceerd. We willen 
graag de nieuwste trends volgen, maar 
dan wel verantwoord. Laat je dan eens 
inspireren door eigentijdse producten 
die gemaakt zijn uit gerecyclede mate-
rialen met behulp van uitheemse en 
oude ambachtelijke technieken. Niet 
meer te gebruiken spoorwegbielzen, 
sloophout uit bruggen en gebouwen 
worden op deze manier nieuw leven 
ingeblazen. En het resthout? Van de 
overgebleven stukjes hout worden o.a. 
prachtige bloempotten en krukjes ge-

maakt. Zelfs het zaagsel, met hars ver-
mengd, wordt in bijzondere interieur 
accessoires als lampen verwerkt. Er 
ontstaan stuk voor stuk unieke, eigen-
tijdse meubels en accessoires met een 
eigen verhaal. Ook het leer kunnen we 
tegenwoordig 100% recyclen. Afge-
keurde huiden en oude leerresten 
worden verpulverd en vermalen tot 
vezels en via een speciaal procedé 
weer tot duurzaam leer gemaakt. Ja, u 
leest het goed! Dit leer heeft dezelfde 
eigenschappen en voelt super zacht en 
comfortabel aan. Uitermate geschikt 
als bekleding van stoelen. Van kleine 
reststukjes leer worden op ambachte-
lijke wijze prachtige vloer of wandkle-
den gemaakt. En zeg nu eerlijk, zo’n 
prachtig handgemaakt wandkleed bo-
ven het dressoir of bank is toch echt 
helemaal hot! 

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.

In memoriam
Jo Cuijpers-Coppens

Zestig jaar geleden naar Nuenen gekomen om samen met haar man Bert Cuijpers 
een gezin en bedrijf  te starten. Hier voelden zij zich thuis.
Met zes kinderen en een groeiende onderneming was het altijd druk in en om 
hun huis aan de Parkstraat. Zij had het onder controle.
Langzaam maar zeker is ze een echte “ Nuenense “ geworden vol betrokkenheid 
met het dorp, haar dorp.
Toen haar man met een aantal middenstanders het initiatief nam om dit week-
blad Rond de Linde te starten, stond ze daar dan ook volledig achter.
Op de achtergrond maar zeker met een eigen mening.
Jo Cuijpers-Coppens was een zelfstandige vrouw, onafhankelijk en met een ei-
gentijdse geest.
Vol levenslust, ervaring, humor en natuurlijk soms ook zorgen: klagen deed ze 
nooit.

Zij hield van borduren: de familie wil dan ook voortborduren met haar als inspi-
rator. Een typische uitspraak die ze regelmatig gebruikte om aan te geven als iets 
goed en mooi is afgewerkt: 

“ Het heeft zijn gerechtigheid gehad”
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Diamanten jubileum   
Toon van Rooij bij W70
 
Het is deze maand precies zestig(!) jaar geleden, dat Toon van Rooij (84) lid 
werd van politieke groepering W70. Tot op de dag van vandaag bezoekt hij 
nog iedere maand de ledenvergaderingen van de partij.
 
Van Rooij heeft zich in de afgelopen 
decennia - binnen diverse W70 werk-
groepen - ingezet voor het algemeen 
belang van alle inwoners in Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en op het Een-
eind. 
Dat de Algemene Begraafplaats en de 
aangrenzende Clemensakker nabij de 
Tomakker afgelopen jaar eindelijk 
flink zijn opgeknapt, is mede te dan-
ken aan de niet aflatende inzet van 
Van Rooij. 
Hij zette de kwestie in 2008 op de poli-
tieke kaart. Toon van Rooij werd in 
2006 benoemd tot Lid van Verdienste 
van W70.

 
Foto: (c) John Geven Studio's

Verstuurd vanaf mijn iPad

Jetlag
Door Elwien Bibbe

Ik geef mijn man een halve appel. Ohhh, zegt ie. En hij bedoelt lekker. Uit 
Kathmandu, zeg ik. Een frons. Risicofruit? We zijn al een paar dagen thuis. 
Jetlaggeriger dan ik dacht dat ik zou zijn. Ik ben iedere morgen op tijd om de 
koeien te melken, maar ik ben geen boerin. 

De appel smaakt naar 4 dagen in de rugzak. De rest van het ontbijt, meege-
kregen bij vertrek in kartonnen doos, heb ik dezelfde dag nog opgegeten: 
banaan, mandarijn, 2 hardgekookte eieren...de plakkerige sneetjes wit maar 
niet. Ook het pakje mangosap niet. Dat heb ik niet door de allerlaatste con-
trole gekregen. Wel moeiteloos langs alle controles in Kathmandu. En moei-
teloos langs nog meer controles in Delhi, maar uiteindelijk heb ik het toch in 
moeten leveren op de luchthaven in Frankfurt. Daarvoor moest ik aanslui-
ten in een aparte rij. De boosdoener in mijn rugzak was dus het mangosap. 
De mevrouw van de controledienst keek me vriendelijk aan. Ich könnte das 
nog auftrinken. When ich möchte. Maar dat deed ik maar niet. Ik stond al 
bijna 20 uur op mijn benen en wist echt niet meer dat het in mijn bagage zat. 
Maar nog wel waar ik was.

In Frankfurt waren geen gescheiden rijen voor mannen en vrouwen meer en 
hoefde niemand meer achter een gordijntje te voelen of ik buskruit, messen, 
pistolen, geld, olifantstanden of andere ongein onder mijn kleren had. Ik 
was weer in Schengen-area! En 4 uur later weer in de Nuenen-area! En iets 
later in mijn traagschuim-area. Heerlijk!

Stuk voor stuk unieke meubels en ac-
cessoires met een eigen verhaal. Je in-
terieur vertelt wie jij bent. En bedenk 
wat een handtas doet voor je totale 
outfit, doet een mooi kussen, vloer, 
wandkleed of poef voor je interieur. 
Ze geven net dat beetje extra smaak en 
comfort. 

Geïnspireerd? 
Kijk dan ook eens op de website: 
www.by-Holland.nl 

of breng een bezoek aan 
Mo & EL,
Nieuwstraat 50-52, Son & Breugel.

TOPMERKEN WONEN, SLAPEN èn STOFFERING

Gestelsestraat 59 Aalst-Waalre Tel. 040 - 22 13 922 Gratis parkeren voor de deur              K ijk voor meer acties op  www.profita.nl

ZONDAG 26 JANUARI 
GEOPEND 11.00 - 17.00 uur

IEDERE 2e METER  
PARADE TAPIJT*
50% KORTING

WANDMEUBEL 
Nu € 1.799,--

ACTIEPRIJS

WONEN SLAPEN ZITTEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE

ALLES COMBINEREN OP ÉÉN ADRES VOOR HET MOOISTE RESULTAAT

IEDERE 2e LUXAFLEX PLISSÉ, DUETTE OF HOUTEN JALOEZIE*
50% KORTING

*vraag naar de voorwaarden

Jac Leemans 
opnieuw 
lijsttrekker NB
Jacques Leemans is opnieuw lijsttrek-
ker voor Nuenens Belang bij de komen-
de gemeenteraadsverkiezingen. De hui-
dige fractievoorzitter is voor de vijfde 
keer op rij lijstaanvoerder. 

Plaats twee is voor Joost Vereijken, 
thans burgerraadslid in de commissie 
Ruimte. Wethouder Marijke Moviat 
staat drie. Huidig raadslid Jeff Pereira is 
lijstduwer voor Nuenens Belang en 
heeft wegens een zakelijke carrière aan-
gegeven niet meer op een verkiesbare 
plaats te willen staan.
Evert Ketelaars staat op plek vier en 
Bart van de Donk vijf. Opvallend is dat 
er op de lijst vier ondernemers staan. 
Daarmee kiest Nuenens Belang bewust 
voor aandacht en voeling met burgers 
vooral uit het bedrijfsleven die zich lo-
kaal maatschappelijk betrokken voelen.



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 € 2,50 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,50 extra.

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL, VESTIGING NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel 040 2833097.
Openingstijden: ma. di. do. vr. 14.00-17.00 uur, 
wo. 14.00-20.00 uur, za. 11.00-14.00 uur. 
www.bibliotheekdommeldal.nl, twitter.com/@biebdom-
meldal, facebook.nl/bibliotheekdommeldal______________________________________ 

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 20-01-2014

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

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.

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

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

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

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

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

*aaNvaLLeN Met 
aFvaLLeN in 2014!!   
pRodIMed (.nl) pro-
teinedieet, professionele 
begeleiding, gegarandeerd 
resultaat,  Januari: gra-
tis intake, starterspak-
ket € 99,-. INStItuut 
ZILveRSCHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

*LaSt vaN oveRBe-
HaRINg? Ontharen met 
dIode LaSeR; Beste 
resultaat, ook elektrisch 
ontharen, nu beginnen de-
ze zomer niet meer 
scheren! ook voor man-
nen! Vergoeding mogelijk. 
INStItuut ZILveR-
SCHooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl.

geZoCHt: Elektrische 
kaardemolen (wolspinnen). 
Mw. de Groot, Weverstraat 
14. Breugel. Tel 0499-47 
33 97.

aaNgeBodeN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06-85 
14 19 06.

te koop: Kachel- en 
openhaardhout. Eiken en 
berken € 65,- m3. Een volle 
kruiwagen € 10,-. Verse 
eieren, kleiaardappels, bij-
enhoning. Fam. van Baren, 
Boord 30. Tel: 2836270.

QuookeR pRo 3 vaC 
€ 730,- z.g.a.n. inbouw mo-
gelijk. Tel. 040-2842792.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

26 JaN. vLooIeN-
MaRkt Sporthal Tivoli, 
Geert Grootestraat 72. 
Eindhoven. 9-16 uur. 90 
kramen bomvol! € 2 p.p. 
06-20299824.

Te Koop: Riante 2 kapper in oud Nuenen
 esdoornstraat 8 

5 slaapkamers,woonkamer 85 m2 met unieke buitenkamer.
Geheel met vernieuwde kozijnen HR++ beglazing, elektra, etc. 
Woning staat op 380m2 en inhoud 590m3
Tuin is geheel aangelegt in 2010 incl. vijver en buitenkeuken.
Vraagprijs notk
Tel. 06-10969682

*pLaatSeLIJk aF-
SLaNkeN, met ultrage-
luid en endermologie; het 
alternatief voor liposuc-
tie, bel voor   proefbe-
handeling met LIPO II. 
INStItuut ZILveR-
SCHooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl.

http://bijdelesremedialteachin
g.weebly.com 

Bij de Les 

Remedial 
Teaching 

Marlies Bergman 
Vondelstraat 18 Nuenen 
Tel. 040-2422233 
marlies.bergman@onsnet.nu  
http://bijdelesremedialteaching.weebly.com 

Kun je wel een steuntje 
in de rug gebruiken? 
Bij lezen, spelling, rekenen? 
Bij Engels, Nederlands of leren studeren? 
 
 

 

StudIeBegeLeIdINg: 
Succes gegarandeerd! 
Student Econometrie, aan 
de universiteit van Tilburg, 
biedt extra ondersteuning bij 
wiskunde A, B, C en D. Op 
alle niveaus. Eventueel ook 
op locatie mogelijk. Voor 
vragen: Ruud Beks. 06-
27389340. 0499-473453. 
Beekstraat 32 Nuenen.

www.brandwondenstichting.nl

Steun ons in de strijd tegen littekens!

geef op 20.21.22 Rond de Linde iedere
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Politieberichten
Inbraken in auto's
In de vroege ochtend van 11 januari werd op de Vonderrijt in Nuenen een auto 
opengebroken. Omdat het autoalarm daarbij in werking werd gesteld, is waar-
schijnlijk voorkomen dat er iets uit de auto werd gestolen. Getuigen hebben 2 man-
nen zien lopen in de richting van de Papenvoortsedijk.
Verder werd er de afgelopen week ingebroken in auto's op de Laan van Nuenhem, 
Beekse Tuin, Anderegglaan, Schutterijakker, Heikampen, De Vroente en het Puy-
ven. In de nacht van 15 op 16 januari betrof het een serie van 8 auto-inbraken. In 
nagenoeg alle gevallen was de buit gericht op navigatiesystemen. 

Vernieling aan woning
Een woning aan de Claushof werd in de nacht van 11 op 12 januari doelwit van ver-
nieling. Een aantal ramen van de woningen werden ingegooid terwijl de bewoners 
niet thuis waren. 

Inbraak in bedrijf
Tussen 12 en 13 januari werd ingebroken in een bedrijfspand aan de Duivendijk in 
Nuenen. De buit bestond o.a. uit meubels. 

Diefstal grasmaaier
In de nacht van 13 op 14 januari werd uit een schuur aan het Laar een zit-grasmaai-
er gestolen. De gestolen grasmaaier betreft een Stiga Villa prestige, geel van kleur. 

Woninginbraak
In de ochtend van 14 januari werd een woninginbraak ontdekt aan de Weverstraat. 
Tijdens afwezigheid van de bewoner werd de hele woning doorzocht. Ook werd 
een auto bij die woning gestolen. Deze auto werd echter later terug gevonden. Hij 
stond geparkeerd in de regio en is voor (sporen)onderzoek veilig gesteld. 

Klarinettrio speelt in Gerwen
Op zondag 26 januari speelt het Klarinettrio VDOD in de St. Clemenskerk te 
Gerwen. Tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur zal het trio muziek-
werkjes uitvoeren van o.a. Mozart. De bezetting van het trio is: Toon van 
Zutven uit Beek en Donk, Jos de Wit uit Eindhoven en Berry van de Laar uit 
Gerwen. Voorganger van deze muzikale viering is pastor F. Groot.

Gedichtendag in Nuenen

Thema Verwondering
De Poëzieweek is dit jaar van donderdag 30 januari tot en met woensdag 5 
februari. In Vlaanderen en Nederland vinden tijdens de Poëzieweek veel 
activiteiten plaats. En natuurlijk doet ook Nuenen mee. Aan de vooravond 
van de Poëzieweek op woensdag 29 januari wordt op uitnodiging van Catha-
rina Boer in Nuenen weer een open podium voor dichters georganiseerd. 
Ditmaal niet in de Nuenense bibliotheek, maar in ‘de goei kamer’ van hotel 
Auberge Vincent aan het Park. Aanvang 14.00 uur. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om te komen luisteren.

Het thema is verwondering. Alles be-
gint met verwondering: de eerste 
woordjes, de grote liefde, de ontdek-
king van het nog ongekende. Wie zich 
openstelt en onbevangen naar de we-
reld kijkt, verbaast zich: er is veel 
wonderlijks te zien, er is veel verras-
sends te beleven. Daarover gaat poë-
zie. Een gedicht voordragen uit eer-
der ander werk mag ook.

Dichters die hun werk willen voor-
dragen kunnen zich aanmelden bij: 
catribo@onsnet.nu.

Dichters die dat wensen, kunnen voor 
29 januari 1 gedicht insturen naar het 
bovenstaande e-mailadres. Het ge-
dicht zal dan op een scherm getoond 
worden. Spontaan deelnemen aan het 
open podium kan ook. 

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.

2014: Kansjaar Nuenen
Nuenen komt regelmatig in het nieuws en helaas gaat het daarbij meestal om negatief 
nieuws. Dat gaat me aan het hart. Hoewel ik van oorsprong geen Nuenense ben, voel ik 
me wel een Nuenense. En als Nuenense zou ik graag zien dat het eens afgelopen is met 
het roepen over wat niet goed zou zijn. We kunnen veel beter kijken naar wat er wel 
goed gaat, en naar de kansen om het nog beter te maken. 2014 is voor Nuenen geen 
rampjaar, maar een kansjaar!
Ik zal de laatste zijn die ontkent dat Nuenen de afgelopen tijd te maken heeft gehad 
met zware ontwikkelingen en forse vraagstukken. Neem de financiële problemen die 
Nuenen heeft gekend, het onderzoek naar de grondposities en de discussie over de be-
stuurlijke toekomst van de gemeente. Natuurlijk, er zijn misstanden aan het licht ge-
komen waar we iets mee moeten. Het heeft daarbij echter geen zin om in negativisme 
te blijven hangen. Nuenen doet het namelijk helemaal niet zo slecht als sommige kran-
tenkoppen doen geloven. En de Nuenense politiek al helemaal niet: het is immers juist 
het huidige college van B&W dat de misstanden aan de kaak stelt en er alles aan doet 
om de onderste steen boven te krijgen. Het college wordt daarbij gesteund door de 
raadsleden en hun achterban. De onderlinge verhoudingen zijn daarbij steeds minder 
grimmig en de sfeer is de afgelopen tijd sterk verbeterd. Er is veel nieuw bloed op de 
kieslijsten van alle politieke partijen en de mentaliteit binnen de gemeenteraad is er 
eentje die getuigt van daadkracht. Er is sprake van samenwerking, breed gedragen en 
met respect voor elkaar. Het huishoudboekje is het afgelopen jaar behoorlijk goed op 
orde gekomen en het ziet ernaar uit dat de gemeente Nuenen aan het einde van dit 
jaar al uit de financiële zorgen is. Er is al veel gewonnen. Dat er ook nog veel te winnen 
valt, is niet iets negatiefs; het is een kans. Niet alleen voor de politiek, maar zeker ook 
voor de burgers zelf.

Het zijn de inwoners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en de buurtschappen die onze 
gemeente maken tot wat ze is: een prachtige gemeente met sfeervolle dorpskernen. Met 
een rijk verenigingsleven, talloze vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, ontzettend 
veel creativiteit, mooie natuur, gezellige evenementen, heerlijke horecavoorzieningen 
en veel sociale contacten. Allemaal dingen waar we trots op mogen zijn. Zaken die we 
zouden moeten omarmen en waarvoor we ons zelf voor moeten inzetten. Dat doen we 
niet door langs de zijlijn met onze vingers naar de politiek te blijven wijzen; daarmee 
komen we niet vooruit en doen we vooral veel goede mensen en onszelf tekort. Achter-
over leunen tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is al helemaal geen op-
lossing. Kiezen voor een beter Nuenen doen we door actief mee te doen en mee te den-
ken. Juist nu hebben we de kans om ons uit te spreken en onze schouders te zetten 
onder alles wat Nuenen waardevol maakt. 

Alice Michels, Zuiderklamp 36, 5672 HD Nuenen.

Thema-avond met 
Gerd Leers
Op woensdag 29 januari zal Gerd 
Leers, oud-minister van immigratie en 
asiel, een inleiding houden over het on-
derwerp 'vreemdelingen herbergen'. 
Dit onderwerp maakt deel uit van de 
bekende zeven werken van barmhar-
tigheid die door de Nuenense kerken 
zijn gekozen tot jaarthema. De lezing 
vindt plaats in kerkelijk centrum ‘De 
Regenboog’ aan de Sportlaan en begint 
om 20.00 uur. De toegang is vrij. 

Cursus ‘Positief 
opvoeden na 
echtscheiding’
In Nuenen en Helmond start half fe-
bruari de cursus ‘Positief opvoeden na 
echtscheiding’ (Triple P cursus). De 
eerste bijeenkomst van de cursus, die 
in het totaal uit vijf avonden bestaat, 
vindt plaats op:
Nuenen, dinsdag 11 februari van 
19.00 - 21.30 uur, locatie: Berg 22 c 
Nuenen (ingang Aardappelsteegje)
Helmond, woensdag 12 februari van 
19.00 - 21.30 uur, locatie: centraal 
kantoor LEVgroep, Penningstraat 55, 
5701 MZ Helmond

Kosten: 
45 euro p/p

Aanmelden:
annemieke.voogd@levgroep met ver-
melding van adres, telefoonnummer. 
Korte beschrijving situatie rondom 
scheiding, aantal kinderen betrokken 
bij scheiding (leeftijd), motivatie deel-
name cursus. De cursus wordt georga-
niseerd door LEVgroep Leven en Ver-
binden.

Informatie: 
liesbeth.schobers@levgroep, 
desiree.degreef@levgroep.nl, 
monique.vankemenade@levgroep.nl; 
kyra.noten@levgroep.nl

De cursus is erop gericht na de schei-
ding een zo goed mogelijke overgang 
te maken naar een ander leven. Het 
gaat hierbij vooral om het ontwikkelen 
van een goede co-ouderschapsrelatie; 
het ontwikkelen van vaardigheden 
voor emotionele zelfregulatie en van 
vaardigheden om voorkomende pro-
blemen op te lossen. Ook is er aan-
dacht voor het in balans houden van 
werk, gezin en ontspanning. Na afloop 
van de vijf bijeenkomsten wordt geke-
ken welke vorm van positief opvoeden 
bij de deelnemer past. Tijdens het in-
take gesprek, voorafgaand aan cursus, 
krijgen deelnemers hier meer informa-
tie over. Dit gesprek, waarin u een kor-
te uitleg over de cursus krijgt, vindt 
ongeveer een week voorafgaand aan de 
eerste bijeenkomst plaats.

Nieuwe website ‘Stuit de ruit’ officieel geopend

Geslaagd optreden LIJN 7
Afgelopen zaterdag was de aftrap van de “Het is hier binnen beter dan buiten 
wintercafétour” van LIJN 7. Waar deze op en top feestband normaliter de gro-
tere podiums en feesttenten op zijn kop zetten is voor deze tour gekozen voor de 
intieme sfeer van het café. In een reeks van vijf optredens viel aan Café Ons Dorp 
te beurt de eerste te zijn.  En dat de band graag gezien wordt is gebleken, al om 
zeven uur stonden de eerste “groupies” binnen om zeker te zijn van een goed 
plekje. En hoewel de band pas om 22.00u begon was het café om negen uur al 
geheel gevuld. Met een breed repertoire van nieuwe en oude nummers waarbij 
het feestgehalte hoog was werd er volop meegezongen, gezwaaid en gedanst. 

Kortom een geslaagde avond en een mooi begin voor de wintercafétour van 
LIJN 7.

Afgelopen woensdag 15 januari is in het I.V.N. lokaal in Breugel, de website 
www.stuitderuit.nl  officieel geopend. Deze website is gemaakt door het 
Platform Noord-Oost Corridor.

Aan dit platform nemen diverse actie-
groepen, verenigingen, stichtingen en 
dorpsraden deel om vooral tegen de 
aanleg van de Oost-West verbinding 
tussen Laarbeek en Ekkersrijt te pro-

testeren.Nut en noodzaak van deze 
weg zijn zeker nog niet aangetoond. 
Uit de gemeente Nuenen zijn Neder-
wetten Zegt Nee, dorpsraad Neder-
wetten, dorpsraad Gerwen en buurt-

vereniging Stad van Gerwen i.o. bij dit 
platform aangesloten.Voor voor en te-
genstanders van deze weg is het een 
zeer overzichtelijke en professionele 
website. Daarom de vraag om deze 
website eens te openen, dan krijgen 
boven genoemde verenigingen mis-
schien nog wel meer steun van de in-
woners.

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:

Maand januari 
Zondag 09.00 uur 

WSV-wandeling 
Parkeerterrein Gemeentehuis, vijverzijde

Zaterdag 25 januari
11.00 uur 

Voorlezen voor kinderen
Bibliotheek

Donderdag 23 januari
20.00 uur 

Heemlezing het Rijke Roomse Leven 
Zaal De Koekoek Lieshout

Zondag 26 januari
15.00 uur 

Sundays with Bart de Win
Auberge Vincent

Woensdag 29 januari
14.00 uur 

Open podium voor dichters
Auberge Vincent

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

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

Zaterdag 25 januari
13.00 uur 

Politiek debat 
De Koppelaar Nederwetten

Donderdag 23 januari 
20.00 uur Bijeenkomst met 

wijkverenigingen en dorpsverenigingen
Het Trefpunt van KBO in Het Klooster 

Zondag 26 januari
15.00 uur 

Overdwars Krakerfestival 2014
café Ons Dorp

Woensdag 29 januari
20.00 uur 

Gerd Leers: ‘Vreemdelingen herbergen’. 
‘De Regenboog’ aan de Sportlaan 

Woensdag 22 januari 
09.15 uur

Voorleesontbijt
Bibliotheek Nuenen

Zondag 26 januari 
09.00 uur 

Stiltewandeling Gerwense hei

Donderdag 23 januari 
20.00 uur 

Bierproeverij 
“Hartverwarmende winterbieren”

Café Ons Dorp

Zondag 26 januari
20.30 uur 

Liederentafel
Café Schafrath

Woensdag 29 januari
20.15 uur 

Andermans veren live
Het Klooster

Woensdag 22 januari
13.30 uur

PCN schaak-damtoernooi
PCN Nuenen

Zondag 26 januari
10.00 uur 

Gerwense Boekenmakt
D’n Heuvel

Donderdag 23 januari 
20.15 uur 

Jan Rot, Nummerrr 1!!!
Het Klooster

27 januari tot en met 1 februari 
Collecte Hersenstichting

Donderdag 30 januari
09.30 uur 

Computercafé Digitaal lezen 
E-reader of tablet

Bibliotheek Dommeldal

Donderdag 23 januari
09.30 uur 

Computercafé, Windows 8
Bibliotheek 

Zondag 26 januari
14.30 uur 

Trio Mousal
Jo van Dijkhof

Vrijdag 24 januari
19.30 uur 

Thema-avond SP, Thuiszorg
Gasterij Jo van Dijkhof

Maandag 27 januari
13.30 - 15.00 uur 

Samen zingen Inloop WGL 
in den Heuvel te Gerwen

Donderdag 30 januari
19.30 uur 

1e voorronde Rabobank - 
Voice of Nuenen
Café ons Dorp

Kerkberichten

Niet meer waar ze was, altijd waar wij zijn.

Vandaag is tevreden thuis overleden
onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Jo Cuijpers-Coppens 
Johanna Adriana

echtgenote van 

Bert Cuijpers †
à Hoogeloon, 7 augustus 1926

† Nuenen, 18 januari 2014
 

 Utrecht: Marian en Tineke
     Sylvana en Stephan, Féline 
 Nuenen:  José en Jos 
 Nuenen:  Pim en Karen
     Jules en Susanne 
     Michelle en Guus 
 Gemert:  René en Briggitte 
     Lucas
     Nicole en Davy 
 Eindhoven:  Hans en Dilian  
 Valkenswaard:  Mieke en Wilbert
     Mila 

De plechtige uitvaartdienst voor ons moeder is op donderdag 23 januari om 
14.00 uur in de H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen. Aansluitend brengen 
we haar naar ons vader op het kerkhof.  
Het is mogelijk via het huisadres of jocoppens@icloud.com een woord van 
medeleven te delen met de familie.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 25 januari 18.30 uur: viering, 
panfluit, voorganger de heer J. van der 
Graaf.
Zondag 26 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor F. 
Verhoeven.

Misintenties
Zaterdag 25 januari 18.30 uur: Maria 
en Wim van Lieshout-van der Meij-
den; overleden ouders van der Sanden 
en broers en zussen.
Zondag 26 januari 11.00 uur: Jan de 
Haas; Wim van Eijk; Antoon Vereij-
ken; Gerard Willems; Willem Nagel; 
Zus Teunisse-Rooijackers; Lambert 
en Liny van der Leegte-Gerritse; Har-
ry van Mierlo; Harry en Annie Verwe-
gen-Timmermans; Paul Perrée; Jan en 
Miet de Haas; Lau Leenders (vanwege 
sterfdag); Toos Lijten-van Kessel.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Koos 
van der Wielen-van den Nieuwenhof, 
Margot Begemannstraat 45. Wij wen-
sen de familie veel troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.
Deze week is de Aktie Kerkbalans ge-
start. We vragen aandacht voor uw 
bijdrage voor deze actie. U ontvangt 
nog een brief hierover.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 26 januari: De Regenboog, 

10.00 uur. Voorganger: kerkelijk wer-
ker P. Flach. Er is kindernevendienst. 
De collecte is voor vluchtelingen in 
Nuenen. U kunt de dienst beluisteren 
via onze website.
Maandag 27 januari is er Samen aan 
tafel, waarvoor u zich kunt opgeven 
tot zaterdag 25 januari. Op woensdag 
29 januari is er een Oecumenische 
thema-avond over het thema ‘Vreem-
delingen herbergen’. Het Open Huis is 
op donderdagochtend van 10.00-
12.00 uur. Voor overige informatie: zie 
onze website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 26 januari 09.30 uur: viering, 
kinderkoor, voorstellen eerste com-
municanten, pastor S.Kuijpers.

Misintenties 
Karel Foolen; Anna Schenkels-Vereij-
ken; Annie Renders-van der Heijden; 
Harrie van der Putten en Bet van der 
Putten-Van Duijnhoven.

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

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 26 januari 11.00 uur: viering, 
koor VDOD, pastor F.Groot.

Misintenties 
Dorus Swinkels.

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 23 jan. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Raymundus van 
Pennafort; gedachtenis H. Emerentiana, 
maagd en martelares. 
Vrijdag 24 jan. 07.15 uur H. Mis, H. Ti-
motheus, bisschop en martelaar. 
Zaterdag 25 januari. 08.30 uur H. Mis, 
Bekering van de H. Paulus, apostel. 
10.00 Godsdienstlessen. 
Zondag 26 januari 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 3de zondag na Driekoningen. 
Maandag 27 januari, kloosterstilte; H. 
Johannes Chrysostomos, bisschop en 
kerkleraar. 
Dinsdag 28 januari, 18.30 uur H. Mis, H. 
Petrus Nolascus, belijder. 
Woensdag 29 januari, 07.15 uur H. Mis, 
H. Franciscus van Sales, bisschop en 
kerkleraar. 

uitzicht vanaf de Walburg tuinen.

Seniorenvereniging kBO      
Lieshout houdt grip op de knip
Grip op de knip
Donderdagmiddag 6 februari orga-
niseert de Werkgroep Ouderenedu-
catie een infomiddag over geldzaken. 
Aan de orde komen onderwerpen 
zoals het maken van een begroting, 
het inrichten van een thuisadminis-
tratie, het invullen van formulieren 
en het verwerven van extra inkom-
sten. De middag wordt verzorgd 
door Henri Bouwmans (ouderen-
werker Vierbinden), Monica Ver-
vaart en Theo van Deursen. Zij zijn 
deskundigen op financiëel gebied.

Aanvang half twee, toegang is gratis. 
Locatie: Dorpshuis Lieshout.

Bonte Avond
Op zaterdag 15 februari om 19.30 
uur is in Café Zaal De Koekoek weer 
de jaarlijkse Bonte Avond voor Lies-
houtse vijftigplussers van carnavals-
vereniging De Raopers, in samen-
werking met Seniorenvereniging/
KBO Lieshout. De zaal gaat om 
19.00 uur open. Kaarten zijn voor 
vijf euro verkrijgbaar bij de Inloop of 
bij Dianne Schevers, Hemelrijk 33.

Aanmelden voor activiteiten kan tij-
dens de Inloop. De Inloop is iedere 
dinsdagmorgen van tien uur tot half 
twaalf in het Dorpshuis. U bent hier 
van harte welkom met vragen over 

van alles, om u op 
te geven voor een 
van de KBO activiteiten, om 
mensen te spreken van Computer 
Onderwijs Laarbeek, om mensen 
van de Dorpsraad te spreken, om 
zakken op te halen voor plastic af-
val, voor het WMO infopunt, of om 
even bij te praten bij een kopje kof-
fie. Er zijn altijd mensen die voor de 
gezelligheid een uurtje komen buur-
ten. En ook daar is de Inloop voor 
bedoeld. Alle bestuursleden van de 
Lieshoutse Seniorenvereniging zijn 
tijdens de Inloop aanwezig.

Aanvraag subsidie SRE
Vanaf 13 januari 2014 is het weer 
mogelijk om aanvragen in te dienen 
voor de SRE investerings- en adviesre-
geling voor midden- en kleinbedrijf. 

De subsidieregeling is bedoeld voor 
ondernemers die gevestigd zijn in 
de regio Eindhoven en een nieuwe 
economische activiteit willen ont-
wikkelen. Deze nieuwe economi-
sche activiteit moet leiden tot crea-
tie of behoud van werkgelegenheid 
en de activiteiten moeten een dui-

delijke meerwaarde hebben voor de 
regio zoals: versterking van het be-
drijfsleven, kwaliteitsverbetering 
van de vrijetijdssector, impulsen 
voor de leefbaarheid en duurzaam-
heid. Het gaat om de SRE Investe-
ringsregeling (SIR) en SRE Advies-
regeling (SAR).

Voor meer informatie: 
Tel. 040 2594598 (Maikel Denissen) 
of mailen naar m.denissen@sre.nl of 
www.sre.nl.
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Voetbal Zwemmen

Triathlon

Voetbal 
RKSV NUeNeN
Zondag 26 januari 
Nuenen-Blauw Geel ‘38/JUMBO  14.30
Nuenen 3-Woenselse Boys 2  ........ 12.00
Nuenen 4-Rood Wit V 3  ............... 12.00
Bergeijk 4-Nuenen 6  ...................... 12.00
Nuenen 9-Tivoli 2  .......................... 14.00
Nuenen 10-RPC 8  .......................... 10.00
Nuenen VR1-Eindhoven VR1  ..... 12.00

eMK
Zondag 26 januari 
EMK 1 - Woenselse Boys 1   .......... 14.30
EMK 3 - Tongelre 4   ....................... 11.30
EMK 4 - Acht 4   .............................. 11.30
WODAN 7 - EMK 5   ..................... 12.15
EMK 6 - Wilhelmina Boys 6   ........ 11.30

RKVV NedeRwetteN
Zondag 26 januari
Nederwetten 1 - SCI 1.................... 14.30
Nederwetten 2 - RKVVO 9 ........... 10.00
Nederwetten 3 - Geldrop 10 ......... 12.00
Bladella 10 - Nederwetten 4 .............9.45
Nederwetten Da1 - Bladella Da1 . 12.00

RKGSV GeRweN
Zaterdag 25 januari
Vet Oirschot Vooruit - Vet RKGSV  15.00
Zondag 26 januari
RKGSV 1 – Eindhoven AV 1  ........ 14.30
RKGSV 2 – Geldrop 5  ................... 11.00
Tivoli dames 1 – RKGSV dames 1  10.00

NKV KoRfbal
Zaterdag 25 januari
NKV 1 - Melmak 1 .......................... 13.45

Pro gr amm a

10e rik avond bij 
de rKSV Nuenen
rene van den Berg is iedereen te slim 
af. Waren het eerder de dames die 
met de eerste prijzen aan de haal gin-
gen, afgelopen week was het Wil mar-
quenie die nog enigszins tegenstand 
bood aan de heren, die revanche 
namen op de dames.

In de goed bezette kantine werd deze 
avond niet hoog gescoord maar het 
was wel spannend wie uiteindelijk met 
de eerste prijs aan de haal zou gaan. 
Na een gelijk opgaande eerste deel was 
het Rene van den Berg die na twee 
partijen de beste van deze avond was 
en liet zien dat hij naast het voetbal 
ook zijn mannetje staat bij het rikken. 
Met 72 punten werd Rene winnaar 
voor Rinus van Gastel die 62 punten 
wist te scoren.

De hoofdprijs bij de loterij een waar-
debon voor een levensmiddelen pak-
ket werd deze week gewonnen door 
Willy v.d. Heuvel

Uitslag
 1 Rene van den Berg 72 Punten
 2 Rinus van Gastel 62 Punten
 3 Wil Marquenie  57 Punten
 4 Bennie de Louw 55 Punten
 5 Hub Marquenie 55 Punten
 6 Naud Leenders  53 Punten
 7 Riet Ligtvoet  51 Punten
 8 Pino Beks  51 Punten
 9 Martijn van Rooij 49 Punten
10 Narda Kuijpers 44 Punten

Vrijdag 24 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 
Landen” Pastoorsmast 14 Nuenen

Vierde Indoor Triathlon  
LaCo Sportcentrum Nuenen 

real Lunet - Nederwetten 6-1
Tegen koploper Real Lunet was Nederwetten ondanks hard werken niet opge-
wassen. Een beoordelingsfoutje van de keeper in de 14e minuut zorgde voor de 
1-0 door Glenn Kusters. Een vrije trap werd door Arda Hafer in de 30e minuut 
prachtig binnengeschoten. 2-0. In een scrimmage was het opnieuw Glenn Kusters 
die de 3-0 aantekende. Vlak voor rust scoorde Damian Grootfaam de 4-0. Toon 
van Rooij maakte in de 43e minuut op aangeven van Niek Evers de 4-1. In de twee-
de helft was het Piet Schrasserbet die de 5-1 liet noteren in de 65e minuut. Arda 
Hafer liet ook nog de 6-1 aantekenen en dit was tevens de einduitslag. Nederwet-
ten moest erkennen dat koploper Real Lunet net een maatje te groot was. Volgen-
de week de thuiswedstrijd tegen SCI. Daar zal geprobeerd worden alsnog loon 
naar werken te krijgen.

Spinning alpe d’Huzes    
bij Laco Nuenen
raar maar waar, in het Laco Sportcentrum Nuenen kan iedereen zijn eigen 
alpe d’Huzes fietsen. Iedereen kan virtueel de alpenreus zes keer in een dag 
beklimmen onder leiding van gerenommeerde en ervaren spinning instruc-
teurs. op zaterdag 15 februari kan iedereen meedoen voor het goede doel: 
het KWF kankerfonds.

Op zaterdagmiddag 8 februari zal om 
14.30 uur in LACO Sportcentrum Nu-
enen de 4e landelijke Indoor Tri-ath-
lon in Nuenen van start gaan. Alle drie 
de onderdelen worden afgewerkt in 
het zwembad en de fitnessruimte van 
LACO Sportcentrum Nuenen. Ge-
start wordt met startgroepen van 
maximaal 10 atleten. Er wordt 15 mi-
nuten gezwommen, daarna volgt 20 
minuten rust. Dan wordt er 15 minu-
ten gefietst op een hometrainer en 
daarna volgt nog eens 20 minuten 
rust. Aansluitend wordt er nog 15 mi-
nuten hard gelopen op de loopband. 

Belangstellenden kunnen op 8 februa-
ri komen kijken. Inschrijven kan niet 
meer, omdat het evenement helemaal 
vol zit. 

www.triathlonnuenen.nl/indoor.

Om 10.00 uur wordt gestart met deze 
marathonrit op de spinningfiets. Na 
elk uur mag men een paar minuten ge-
bruik maken van wat rust, iets eten of 
drinken of zich even laten masseren. 
Elke fiets kost € 10,00 per uur. Iemand 
die zes uur wil fietsen, moet dus € 60,00 
aan sponsorgeld ophalen (meer mag 
natuurlijk ook) voor het goede doel. 
Want er is veel geld nodig voor onder-
zoeken tegen kanker. Voor mensen die 
vechten tegen deze vreselijke ziekte. 

Als om 16.30 uur het laatste uur is ge-
reden, zullen degene die zes uur heb-
ben volgehouden worden gehuldigd. 
Degene die maar een, twee of drie keer 
mee wil fietsen, is welkom tussen 
10.00 en 16.30 uur. Deelnemen als 
team en elkaar per uur aflossen kan 
ook. 

Voor meer informatie kun je bellen 
met Bert Mickers 06-50203962 of aan-
melden op b.mickers@laco.eu.

Bittere pil voor waterpoloërs

Heren laten punten in Uden
Na de thuiswedstrijd tegen Zeester-meerval eerder dit seizoen makkelijk te 
winnen, leek de return afgelopen zaterdag een simpele pot. Het tegendeel 
bleek helaas voor de Nuenense heren waar. In een dramatische wedstrijd 
kregen zij nooit vat op het spel en werd met 8-7 verloren.

Waar in Eindhoven midachter Dirk 
Bothof een van de smaakmakers van 
de wedstrijd was, wist hij in Uden de 
scheidsrechters snel tegen zich in het 
harnas te jagen. Door in het eerste 
part twee uitsluitingen tegen te krij-
gen stond hij de rest van de wedstrijd 
op scherp. Dit in combinatie met een 
aardige midvoor leverde continu ge-
vaar op in de resterende speeltijd, 
waar invalkeeper Joran Peters weinig 
tegenover kon zetten.

Ook in aanvallend opzicht stond de 
wedstrijdleiding niet aan Nuenens 
kant. Vooral midvoor Arne Meeldijk 
werd regelmatig afgefloten voor ogen-
schijnlijk onschuldige acties. Door en-
kele goed uitgespeelde man-meers 
wist Nuenen de score bij te benen en 
zelfs even op voorsprong te komen. 

Enige lichtpuntje in de match waren 
de man-minders, waarbij de organisa-
tie snel en vloeiend verliep. 

Eindhoven a.V. - EmK  5-3
EmK begon slecht aan de 2e seizoenshelft. al na 3 minuten keek het tegen 
een achterstand aan. Het werd nog erger toen EmK in de 20e minuut door 
een eigen doelpunt op een 2-0 achterstand kwam. 
EMK kreeg in het restant van de eerste 
helft nog wat kleine kansjes, maar al 
met al was het vertoonde spel bene-
den niveau. EMK begon daarna aan de 
2e helft met meer inzet. Sjef Sanders 
bracht met een vlammend schot EMK 
terug in de wedstrijd. Echter deze 
meevaller was van korte duur want na 
afwachtend verdedigen aan EMK zij-
de kwam Eindhoven op een 3-1 voor-
sprong. De ingevallen Ruud Boerema 
scoorde in de 65e minuut, slechts en-
kele seconden na zijn invalbeurt uit 
een vrije trap de 3-2. EMK kreeg daar-

na in korte tijd nog 2 doelpunten te-
gen, ondanks het feit dat de EMK ver-
dediging in de eerste seizoenshelft 
stond als een huis. Ruud Boerema be-
wees met zijn 2e doelpunt in de 78e mi-
nuut het ongelijk van de trainer door 
hem op de bank te zetten aan het be-
gin van deze wedstrijd. EMK trainer 
Ronny Everaerts zal na deze nederlaag 
een hele klus krijgen om zijn team 
weer op de rit te krijgen en de na van-
daag teleurgestelde supporters tevre-
den te stellen na de soms in hun ogen 
onverwachte opstellingen.

Enorme sprong op ranglijst 
voor Z&PV Nuenen
Tijdens de 3e ronde van de landelijke vereniging zwemcompetitie heeft de ploeg 
van Z&PV Nuenen een enorme sprong op de ranglijst gemaakt. Stonden de 
zwemmers uit Nuenen na 2 ronden nog op plaats 10 in de landelijke A-klasse, 
dankzij een 3e plaats in deze ronde stegen ze naar plaats 5 in de tussenstand. 
Voor de 4e en laatste ronde op 16 februari heeft de ploeg nu nog slechts een ach-
terstand van 25 punten op plaats 4, de plaats die recht geeft op de promotie-de-
gratie wedstrijd voor de hoofdklasse, de hoogste klasse in Nederland.
De zwaarte van de 3e ronde lag op de 400m wisselslag bij de jongens junioren en 
meiden jeugd. Bij de jongens waren het Tobias Geurts en Thomas van Ekert die 
met respectievelijk 5.01.90 (persoonlijk record van 12 seconden) en 5.04.96 goe-
de zaken deden, met Bas Gibbels in 5.30.48 (eveneens een PR van 12 seconden) 
als mooie nummer 3. Bij de meiden was Silke Voets met 5.26.74 een klasse apart, 
met daarachter ook dikke PR’s voor Lot Sauren, Britt Bogers en Renee van Lier-
op. Meer dan 20 zwemmers van Z&PV Nuenen zwommen een pr.

 

Nuenen start 2014    
met nederlaag
rKSV Nuenen heeft de competitie hervat zoals die werd begonnen, met een 
1-0 nederlaag tegen UDI ’19 Beter/bed. Na 5 minuten werd een aanval van 
UDI ’19 afgerond door spits Bart van Schijndel. Hij schatte een voorzet van 
michel van Zuidam op waarde en verraste Nuenen doelman Davey Voogt 
met een diagonaal schot. Dit zou na de wedstrijd één van de schaarse hoog-
tepunten blijken. Het spel van beide teams stelde niet veel voor. 

Tien minuten voor de pauze zette spits 
Rick Wijnen aan de zijlijn een “onbe-
suisde sliding” in. Door scheidsrechter 
Hof uit Deventer werd dit beoordeeld 
als het op grove wijze onderuit halen 
van een tegenstander. Met direct rood 
werd hij naar de kleedlokalen gestuurd. 
Even voor rust werd door UDI ’19 spits 
Bart van Schijndel een overtreding ge-
maakt die voor iedereen, ook scheids-
rechter Hof, een gele kaart waardig 
was. Bij de spits aangekomen besefte de 
arbiter dat deze al geel had en liet het bij 
een reprimande. Wat de scheidsrechter 
naliet deed trainer Bas Gösgens van 
UDI’19 wel, hij haalde de spits in de 
rust uit het team. Nuenen trainer Eric 
Clijnk voerde in de rust ook een wissel 

door. Verdediger Kobus Christianen 
werd ingebracht voor spits Noël Jansen. 
Hierdoor werd Jaafar Afouallah op het 
middenveld geposteerd. Voor het kijk-
spel had het geen gevolgen. In de 88ste 
minuut volgde het eerste schot op het 
doel van UDI ’19. De schuiver van Mark 
Werts werd door keeper Rob Zegers 
makkelijk gepareerd. Vlak voor tijd 
kopte UDI ’19 verdediger Thijmen de 
Ruijter rakelings naast het eigen doel 
wat het gevaarlijkste wapenfeit van Nu-
enen bleek te zijn. Aanstaande zondag 
krijgt RKSV Nuenen een nieuwe kans 
tegen Blauw Geel uit Veghel. De uit-
wedstrijd eindigde in een 5-4 overwin-
ning voor Blauw Geel dat winnaar is 
van de eerste periode in de hoofdklasse. 

De EMK-spelers: Sjef Sanders (7), Gilles Franse (5), Bart Heezemans (3) en Léon 
Roijakkers (16) proberen een aanval te verhinderen.

Silke Voets op weg naar toptijd op 400m wisselslag.

Rikken

Yoga en Integrale 
Tai Chi
Naast de wekelijkse ontspannings yo-
galessen zijn er nu ook Yoga en Inte-
grale Tai Chi lessen op woensdag om 
17.30 uur en donderdagochtend om 
10.00 uur. Deze Tai Chi vorm komt 
voort uit de Boeddhistische traditie. 
Het beoefenen hiervan is de sleutel tot 
harmonie, zelfbewustzijn, creativiteit, 
een gezond lichaam en een gezonde 
geest. Ter kennismaking nu 5 lessen 
voor € 27,00. Opgave en info: Corina 
van Dommelen, Prana Yoga studio, ’t 
Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven. 040-
2840430 & 06-27055614 of via de web-
site www.pranayogastudio.nl



Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

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

BOUWPUT KORTING

STAPELKORTING

IN DE KOOPJESHOEK TOT 75% KORTING

10% EXTRA BOUWPUT KORTING
OP ALLE ARTIKELEN*

* met uitzondering van trouw- en gelegenheidskleding en artikelen uit de koopjeshoek

alleen 22, 23, 24 en 25 januari a.s.
(DE STRAAT LIGT OPEN...)

  1 STUK 30%
  2 STUKS 40% 
  3 STUKS 50%

SSWIJ ZIJN GEWOON 

BEREIKBAAR 

VIA DE GELDROPSEWEG. 

VIA DE ROTONDE BIJ DE 

ESSO/MULTIMATE

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

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