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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. 

Maak je eigen selfie 
Maak je eigen selfie en stuur die samen 
met je nieuwjaarswens naar redactie@
ronddelinde.nl. De leukste selfies wor-
den geplaatst in het nieuwjaarsnummer 
van Rond de Linde.

AFWEZIG
van 29 december t/m 2 januari

I.R. Steenstra, J. Kroon, 
huisartsen

 J.J.A Rutten, D. van den Top,
huisartsen

Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Dokter K. Cornelissen 
en Dokter B. de Win zijn 

AFWEZIG i.v.m. vakantie 
van 29 dec. t/m 2 jan. 

Telefoon 040-2951030
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15 Jaar café 
Schafrath met 
John en Simone

I

Mede-oprichter 
Heemkundekring 
Jan Spitzen 
overleden

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

APK €18,-

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

•	Nu	met	eigen	serviceafdeling	
voor	reparatie	en	onderhoud	
van	uw	auto.
•	Ook	voor	financiering	van	uw	
auto.
•	Al	onze	occassions	worden	
met	nieuwe	APK	afgeleverd.

Openingstijden :
Maandag	t/m	Zaterdag	9.00	tot	18.00	uur

Ons nieuwe adres:
De Tienden 34, 5674 TB Nuenen

Tel.	040	-	750	76	49
06	-	52	29	04	75	/	06	-	50	51	87	99
info@rcecars.nl	•	www.rcecars.nl

RCE Cars.nl
OP NIEUW ADRES!

Aangepaste 
aanlevertijden 

i.v.m. feestdagen
Aankomende weken zijn er aangepas-
te tijden voor het aanleveren van ad-
vertenties en redactionele berichten.
•	 Week	52	Kerst:	Advertenties	en	

redactionele berichten maandag 
22	december	vóór	12.00	uur.

•	 Week	 1	Oud	 en	Nieuw:	Adver-
tenties en redactionele berichten 
maandag	 29	 december	 vóór 
12.00	uur.

Beide weken komt de Rond de Lin-
de op woensdag uit. Voor verdere 
vragen:	rdel@onsnet.nu

Weverkeshof 
weer gewoon 
Weverkeshof

5 dagen lang
levende kerststal

muziek & arrenslee

21 december

Vincent van Gogh Affaire in Nuneville

Keukenhof plant Van Gogh Tulp
Door Elwien Bibbe

n de tuin voor Nuneville zijn op 11 december twee keer 125 tulpen-
bollen geplant. 125, omdat Van Gogh op 29 juli precies 125 jaar gele-
den overleden is. En 125 voor Margot Begemann, de geliefde van Vin-
cent. De bollen zijn een cadeautje van de Keukenhof. In het voorjaar, 

als Nuneville haar deuren opent met ‘The Vincent Van Gogh Affaire’, groeit 
daar een bijzondere, gefranjerde tulp uit: De Van Gogh Tulp. Het is een 
nieuwe bol, die nog niet in grote hoeveelheden beschikbaar is.

The	Van	Gogh	Affaire	in	Nuneville	is	
een initiatief van de Stichting Van 
Gogh Village. In twee kamers zullen 
kunstenaars, creatievelingen, geest-
verwanten van Van Gogh, een dialoog 
met de grote schilder aangaan. Het 
gaat daarbij niet om zijn schilderijen 
maar	om	zijn	gedachtengoed.	Om	wie	
hij	 was.	 Kunstenaars	 worden	 uitge-
daagd om in de geest van Van Gogh te 
kruipen. Dat moet resulteren in een 
crossover. Het is de bedoeling dat be-
zoekers die crossover in de kamers 
gaan beleven.
Wie	 een	 affaire	 met	 dwarsdenker	 en	
dwarsligger, romanticus en ruziezoe-
ker Van Gogh, lastig voor zichzelf en 
voor anderen, in een van de twee ka-
mers zal beginnen is nog niet bekend. 
Wel	 is	 er	 een	 lijst	 van	kandidaten	die	
iets met Van Gogh gemeen hebben of 
misschien ook juist niet. “En die gaan 
de komende weken benaderd worden”, 
vertelt Simone van der Heiden, direc-
teur Vincentre. Hoe de kamers inge-
richt gaan worden is dus voor iedereen 
nog een verrassing. Maar er zal nog 

Enkele beweegredenen volgens van 
den	Nieuwenhof	zijn:	 “Mijn	motiva-
tie om anderhalf jaar geleden het 
voorzitterschap	 van	 RKSV	 Nuenen	
op me te nemen was voornamelijk ge-
legen in mijn maatschappelijke en so-
ciale	betrokkenheid.	RKSV	Nuenen	is	
een	prachtige	voetbalclub	waar	1000	
jonge mannen en vrouwen voetballen 
en	 waar	 zo’n	 250	 vrijwilligers	 actief	
zijn	 om	 dit	mogelijk	 te	maken.	Om	
hieraan mijn bijdrage te leveren, trok 
mij erg aan, mede omdat ik door mijn 
pensionering voldoende tijd gekre-
gen had om dit in te vullen. Helaas 
blijkt de praktijk weerbarstiger te zijn 
en	wordt	80%	van	mijn	tijd	opgeslokt	
door	allerlei	perikelen	rondom	Nue-
nen 1.”
“Gelet op recente ontwikkelingen bin-
nen de vereniging en de reacties hier-

op heb ik er geen vertrouwen in dat er 
verandering komt in deze situatie. In 
plaats van me vooral beleidsmatig met 
de gehele vereniging bezig te houden 
ben ik nagenoeg continue bezig ge-
weest met de waan van de dag met be-
trekking tot trainers, elftalbegeleiding, 
spelers	en	enkele	sponsoren	die	Nue-
nen 1 het allerbelangrijkste vonden.

Daarom heb ik besloten om met onmid-
dellijke ingang mijn voorzitterschap van 
RKSV	Nuenen	neer	te	leggen.”
“Ik dank iedereen voor het in mij ge-
stelde vertrouwen en speciaal mijn 
medebestuursleden voor hun onvoor-
waardelijke steun en collegialiteit“.

Het	spijt	het	bestuur	van	RKSV	Nue-
nen bijzonder dat Rens tot dit besluit 
is gekomen. Het bestuur is van me-
ning dat Rens grote verdiensten heeft 
(gehad) voor de vereniging, en ziet 
hem met lede ogen vertrekken.

Het bestuur wil Rens oprecht zeer be-
danken voor zijn voorzitterschap in de 
afgelopen anderhalf jaar en wenst te 
benadrukken dat zij de analyse en ar-
gumentatie van Rens onderschrijft.  
Zij gaat zich derhalve op haar positie 
dan wel vervolgstappen beraden. Het 
bestuur zal daartoe spoedig en op pas-
sende wijze verder communiceren.

Namens	het	bestuur	van	RKSV	Nue-
nen, Joost Heijnen, Voorzitter Com-
missie Senioren.

Oliebollen bakken 
bij Jong Nederland 
Gerwen
Jong Nederland Gerwen gaat op 31 
december oliebollen bakken voor u. 
Wilt u genieten van deze overheer-
lijke verse oliebollen, dat kan.

De	oliebollen	zijn	€	0,60	cent	per	stuk	
of	 10	 stuks	 voor	 €	 5,-.	U	mag	 zoveel	
oliebollen bestellen als u wilt. Afhalen 
kan	tussen	12.00	uur	en	14.00	uur	bij	’t	
Huysven	 aan	 de	 Huikert	 35	 in	 Ger-
wen.
Jong Leven komt ze ook graag bezor-
gen	aan	huis	tussen	13.00	uur	en	14.00	
uur	dit	voor	€	1,50	extra	per	bestelling.
Oliebollen	 bestellen	 kan	 via	 oliebol-
len@jongnederlandgerwen.nl.
Vergeet niet uw naam, adres en tele-
foonnummer te vermelden. Afreke-
nen doet u bij aflevering of als u ze op 
komt halen. Hebt u vragen, ook dat 
kan via het zelfde mailadres.

Jong	Nederland	Gerwen	wenst	ieder-
een	een	smakelijk	en	gezond	2015.

V.l.n.r. Wethouder Henk Pero, Bart Siemerink, directeur Keukenhof, Jan Kees 
Lemkes, voorzitter Van Gogh Village en Frank van de Eijnden, directeur Van Gogh 
Brabant en Van Gogh Europe. (Foto: Elwien Bibbe)

Voorzitter RKSV Nuenen stapt op
Het bestuur van RKSV Nuenen maakte afgelopen zaterdag bekend dat 
Rens van den Nieuwenhof met onmiddellijke ingang terugtreedt als voor-
zitter van de voetbalclub RKSV Nuenen.

GEWIJZIGDE OPENINGTIJDEN 

Zondag 21 december: Koopzondag Maandag 22 december: Winkels hele dag geopend. Dinsdag 23 december: Extra koopavond

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Kerstconcert 
Weverkeshof
Zondagmiddag	 21	 december	 is	 er	
weer	 een	 kerstconcert	 op	 de	Wever-
keshof.	Op	dit	 concert	 spelen	musici	
uit de band van Zobi La Mouche en uit 
de	band	Overzee	plus	diversen	gastop-
tredens	samen	met	zangeres	Elke	Wi-
chers.	Naast	 eigen	 nummers	worden	
kerstnummers uit de hele wereld ten 
gehore	gebracht.	Ook	is	het	Kippevel-
koor weer van de partij.
Kerstconcert	Weverkeshof,	Hugo	van	
Berckellaan	 5	 in	 Nuenen.	 Aanvang	
14.00	uur,	vrij	entree.

KOOPZONDAG
zondag	21	december

Extra koopavond
dinsdag	21	december

meer	 gebeuren.	 Nuneville	 wil	 ook	
ruimte bieden voor andere activiteiten, 
zoals symposia of muziekuitvoeringen.
Het huis, dat nu nog leeg staat, wordt 
voor	 een	 half	 jaar	 gehuurd	 van	Wo-
ningbouwvereniging Helpt Elkander. 
Helpt Elkander heeft het huis een aan-

tal jaren geleden gekocht met de be-
doeling dat het huis een bestemming 
zou krijgen in relatie tot van Gogh. 

Meer	over	het	Van	Goghjaar	2015	op	
www.vangogheurope.eu (Meer foto’s 
op Facebook Rond de Linde)



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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AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 8	december	2014		 Soeterbeekseweg	,	nabij	huisnummer	24	
    – het kappen van een boom (KAP);
•	 8	december	2014		 Opwettenseweg	141,	5674	AB	–	het	plaatsen	
    van een dakkapel aan de voorzijde van de 
	 	 	 	 woning	(BOUWEN);
•	 9	december	2014		 Berg	26,	5671	CC	–	het	kappen	van	2	bomen	
    in de pastorietuin (KAP);
•	 12	december	2014		 Wettenseind	2B,	5674	AA	–	het	renoveren	
	 	 	 	 van	een	bedrijfspand	(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	is	de	volgende	aanvraag	
om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	De	Dwersklippels	voor	het	orga-

niseren	van	de	diverse	carnavalsactiviteiten	 (cv	optocht,	 tiener-
tentact. en klippelverbranding) tijdens de carnavalsdagen in de 
periode	van	13	tot	en	met	17	februari	2015;

•	 Aanvrager:	Korfbalvereniging	N.K.V.	voor	het	organiseren	van	een	
sponsor	sportdag	t.b.v.	Stichting	Alpe	d’Huzes	op	21	maart	2015	
op	het	sportpark	aan	Wettenseind	20;

•	 Aanvrager:	 Tourcub	 ’81	 Helmond	 voor	 de	 doorkomst	 van	 een	
gesloten	pelotonstoertocht	Helmond	Tour	op	3	mei	2015;

•	 Aanvrager:	Vrienden	van	de	Riefels	voor	het	organiseren	van	het	
kindercarnaval	op	carnavalsmaandag	op	16	februari	2015	aan	het	
Eeneind	ter	hoogte	van	zaal	de	Bakkerij;

•	 Aanvrager:	Carnavals	Vereniging	“De	Wetters”	voor	het	organiseren	
van	een	Bonte	Avond	en	Prinsenreceptie	op	17	resp.	18	januari	2015	
in MFA De Koppelaar;

•	 Aanvrager:	De	heer	A.	Tsianakas	voor	het	uitoefenen	van	het	ho-
recabedrijf aan Parkstraat 8 i.v.m. vestiging van een Grieks Medi-
terraans restaurant;

•	 Aanvrager:	De	heer	en	mevrouw	Van	Uden	(V.O.F.	‘t	Frietje)	voor	
het	 innemen	c.q.	 verlengen	van	de	 standplaats	 in	Nederwetten	
voor de verkoop van friet en snacks op de woensdagmiddagen in 
2015	en	volgende	jaren;

•	 Aanvrager:	De	heer	W.	van	Erp	voor	het	innemen	c.q.	verlengen	
van	de	standplaats	op	het	Heuvelplein	in	Gerwen	voor	de	verkoop	
van	pizza’s,	blikjes	frisdrank	en	pizzamenuutjes	op	elke	vrijdagmid-
dag-	en	avond	in	2015;

•	 Aanvrager:	de	heer	M.	Hems	voor	het	plaatsen	van	een	tent	aan	de	
achterzijde van zijn horecabedrijf aan Parkstraat 1 t.b.v. het carnaval 
in de periode van 9 tot 19 februari 2014 inclusief opbouw- en afbraak.

Naar	aanleiding	hiervan	wordt	eenieder	in	de	gelegenheid	gesteld	bin-
nen 2 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 aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen,	18	december	2014.

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 8	december	2014		 Eeuw	Driessestraat	3A,	5674	TN	–	plaatsen	
	 	 	 	 van	een	dakkapel	(BOUW).
Tegen	de	intrekking	van	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	kunnen	
geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	de	heer	E.	Hendrix	(Van	Goghbar)	zijn	vergunningen	verleend	voor	

de	kalenderjaren	2015-2016	en	2017	voor	het	aanwezig	hebben	van	2	
kansspelautomaten	in	zijn	horecabedrijf	aan	Park	63A,	het	plaatsen	
van een terras –tot wederopzegging- voor genoemd horecabedrijf resp. 
is een gewijzigde horecavergunning afgegeven i.v.m. het toevoegen van 
een nieuw terras aan Park 63A (verzenddatum 10 december 2014);

•	 aan	de	heer	en	mevrouw	Van	Keulen	(V.O.F.	de	Stam)	is	een	ver-
gunning verleend voor het aanwezig hebben van twee kansspelau-
tomaten	 in	 het	 horecabedrijf	 aan	 Gerwenseweg	 38	 in	 Nuenen	
(verzenddatum 12 december 2014);

•	 aan	de	heer	D.R.	van	Santvoort	is	een	terrasvergunning	verleend	
–tot	wederopzegging-	voor	het	horecabedrijf	aan	Berg	38	alsmede	
is een gewijzigde horecavergunning afgegeven i.v.m. het toevoegen 
van	het	terras	aan	Berg	38	(verzenddatum	15	december	2014);

•	 aan	de	heer	W.	Clermonts	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	schen-
ken	van	zwakalcoholhoudende	dranken	tijdens	de	Nieuwjaarsrecep-
tie	van	de	gemeente	Nuenen	op	2	januari	2015	in	MFA	de	Koppel,	
Koppeldreef	2	in	Nederwetten	(verzenddatum	16	december	2014);

Bij	al	deze	inzamelpunten	kan	de	speciale	zak	met	vuurwerkafval	wor-
den	ingeleverd.	Bij	inlevering	ontvangt	u	op	elke	locatie	een	bon	waar-
mee u mooie prijzen kunt winnen. De prijs blijft nog even een verras-
sing! De winnaar wordt op 16 januari bekend gemaakt. 

Samen doen we meer
In	het	kader	van	de	gemeentelijke	campagne	‘Samen	doen	we	meer’	
willen we samen met de inwoners werken aan de kwaliteit van de leef-
omgeving.	De	gemeente	Nuenen	kan	niet	alles	alleen,	daarom	vragen	
wij u om samen met ons het vuurwerkafval op te ruimen. Veeg samen 
met buurtgenoten even uw afval bij elkaar en breng het naar één van 
de inzamelpunten. Opgeruimd staat netjes!

Veiligheid
In het kader van veiligheid is het van belang om direct na oud & nieuw 
uw vuurwerkafval op te ruimen. Op nieuwjaarsdag gaan veel kinderen 
in de straten op zoek naar niet afgestoken vuurwerk. Dit vuurwerk is 
gevaarlijk.	Weet	u	dat	bijna	veertig	procent	van	de	vuurwerkslachtof-
fers op nieuwjaarsdag valt? De meeste ongelukken gebeuren met 
zwerfvuurwerk,	de	zogenaamde	weigeraars.	
U	kunt	dit	doen	door	meteen	middernacht	of	op	1	januari	vroeg	uw	
stoep	schoon	te	vegen.	Het	afval	in	de	vuurwerkafvalzak	te	doen	om	
het op 2 januari in te leveren bij één van bovenstaande inzamelpunten. 
Of	van	2	januari	tot	8	januari	bij	de	milieustraat.	Het	afsteken	van	
vuurwerk is alleen toegestaan tussen 31 december 18.00 uur en 1 
januari 02.00 uur. 

SUBSIDIE VOOR LEERBEDRIJVEN 
MET EEN STAGEPLEK VOOR 
MBO-LEERLINGEN 
De	14	regiogemeenten	in	Zuidoost-Brabant,	waaronder	ook	Nuenen	
c.a.,	introduceren	als	eerste	gemeenten	in	Nederland	de	Stagebeurs.	
Dit	is	een	tijdelijke	subsidieregeling	tot	15	juli	2015	en	is	medegefinan-
cierd	door	het	Europees	Sociaal	Fonds	(ESF).	De	subsidie	bestaat	uit	
maximaal	50%	op	de	stagevergoeding	voor	bedrijven	die	een	stage	
aanbieden	voor	MBO-leerlingen	die	een	BOL-opleiding	(Beroeps	Op-
leidende	Leerweg)	volgen.	
Stagebedrijven	kunnen	de	subsidie	aanvragen	via	www.stagebeurs.nu.	
Op deze website is ook meer informatie te vinden met de voorwaarden 
om in aanmerking te komen en veelgestelde vragen en antwoorden. 
Het	werven	en	vinden	van	geschikte	stageplaatsen	is	de	afgelopen	jaren	
een	probleem	voor	onderwijsinstellingen	en	leerlingen.	Uit	onderzoek	
van	de	stichting	Samenwerking	Beroepsonderwijs	en	Bedrijfsleven	(SBB)	
blijkt	dat	er	afgelopen	 jaar	14.500	van	de	 in	 totaal	514.000	MBO-
studenten geen stageplek konden vinden. De grootste oorzaak van dit 
tekort aan stageplaatsen zit in de sectoren die door de crisis zijn ge-
troffen.
Voor	elke	jongere	een	betaalde	stageplek,	die	past	bij	zijn	of	haar	MBO-
opleiding.	Dat	is	wat	de	gemeenten	willen.	Want	zo	maken	jongeren	een	
goede kans op werk en krijgen ze een mooie start van hun werkleven. 
Om dat te stimuleren bieden wij stagebeurzen aan leerbedrijven aan. 

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Stoken en het afsteken van vuurwerk
Wij	 hebben	 een	 jaarprogramma	 opgesteld	 waarin	 op	 thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	de	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	52	van	2014	en	week	1	van	2015	
extra	toe	op	het	thema	stoken	en	het	afsteken	van	vuurwerk.	Op	de	
naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Stoken
Bij	het	verbranden	van	afvalstoffen	in	de	open	lucht	kunnen	de	open-
bare orde en veiligheidsaspecten in het geding zijn. Daarnaast kan 
stoken veel schade aan het milieu veroorzaken. Daarom is het verbo-
den om in de open lucht afvalstoffen te verbranden of vuur te stoken. 
Het	college	kan	van	dit	verbod	ontheffing	verlenen.	De	regels	hierover	
vindt	u	in	de	Algemene	Plaatselijke	Verordening	en	in	de	Wet	milieu-
beheer.

Vuurwerk
Vuurwerk afsteken mag u alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 
januari 02.00 uur op plaatsen waar dat toegestaan is. 

Het	is	in	ieder	geval	NIET toegestaan om vuurwerk af te steken nabij 
en	op	het	terrein	van	bejaardencentra:	De	Akkers,	Weverkeshof	en	Jo	
van	Dijkhof.	In/op/aan/onder:	abri’s,	bruggen,	overkappingen,	tun-
nels,	telefooncellen,	vuilnisbakken	en	brievenbussen.	In	en	nabij	win-
kelcentra (semi overdekt). 
Het	afsteken	van	vuurwerk	is	in	deze	situaties	altijd	verboden.	In	een	
aantal	gevallen	kan	het	college	hiervan	ontheffing	verlenen.	Daarnaast	
is het natuurlijk altijd verboden om vuurwerk op een openbare plaats 
te	gebruiken	als	dat	gevaar,	schade	of	overlast	kan	veroorzaken.	De	
regels hierover staan in de Algemene Plaatselijke Verordening en het 
Vuurwerkbesluit. 

Toezicht
De	BOA’s	zijn	bevoegd	om	overtredingen	van	de	genoemde	regelgeving	
over stoken en het afsteken van vuurwerk te bekeuren. Ook zijn zij bevoegd 
vuurwerk in beslag te nemen. Als u vragen heeft naar aanleiding van 
deze publicatie dan kunt u contact opnemen via 040 2631 631. Meldin-
gen kunt u ook doorgeven via dit nummer of via: www.nuenen.nl

LET OP:
Natuurlijk	mag	u	niet	zomaar	afval	achterlaten	op	straat.	Dit	geldt	
ook	voor	vuurwerkafval.	Het	kan	de	veiligheid	in	gevaar	brengen.	In	
het	kader	van	“Samen	doen	we	meer”	heeft	de	gemeente	Nuenen	een	
leuke	opruimactie	bedacht,	waarbij	u	kans	maakt	op	prijzen!	Meer	
informatie	hierover	vindt	u	in	deze	editie	van	Rond	de	Linde.	

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

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp	of	advies	nodig	over	opvoeding	van	uw	kind,	omgaan	met	geld,	
dagbesteding,	zelfstandig	blijven	wonen,	vrijwilligerswerk	of	mantel-
zorg?	Dan	is	er	in	Nuenen	één	loket	voor	al	uw	vragen:	het	Centrum	
Maatschappelijke	 Deelname	 (CMD),	 het	 voormalige	 Servicepunt.	
Binnenlopen	zonder	afspraak	tijdens	de	openingsuren	kan	altijd!	

Adres:	Berg	22c	|	telefoon:	040-2831675	|	e-mail:	cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
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GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Tijdens	de	kerstperiode	zijn	er	wijzigingen	in	de	openingstijden	en	de	
bereikbaarheid van het gemeentehuis:
•	 Woensdag	24	en	31	december	2014:	Het	gemeentehuis	is	alleen	in	

de ochtend geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Daarna is het gemeen-
tehuis gesloten en ook niet telefonisch bereikbaar.

•	 Donderdag	 25	 december,	 vrijdag	 26	 december,	 	 donderdag	 1	
januari	2014	en	vrijdag	2	januari:	Het	gemeentehuis	is	de	gehele	
dag gesloten voor publiek en niet telefonisch bereikbaar. 

UITNODIGING    
NIEUWJAARSONTMOETING 2015
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Dit	jaar	houden	we	de	gemeentelijke	nieuwjaarsontmoeting	in	Neder-
wetten.	Wij	nodigen	iedereen	van	harte	uit	voor	een	feestelijke	begroe-
ting	op	vrijdag	2	januari	2015	van	17.00	tot	19.00	uur	in	Dorpshuis	
De	Koppelaar,	De	Koppel	5	in	Nederwetten.
Tijdens	deze	ontmoeting	zal	burgemeester	M.J.	Houben	zijn	nieuw-
jaarstoespraak houden en aansluitend zal de uitreiking plaatsvinden 
van de Vrijwilligersprijs 2014.
Uw	aanwezigheid	stellen	wij	zeer	op	prijs.

Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen.

AFVALINZAMELING
Thema: Rondom feestdagen

Inhaaldagen afvalinzameling tijdens de feestdagen
GFT	inzameling	(groene	container):	
donderdag	1e	kerstdag	25	december	wordt	verzet	naar	zaterdag	20	
december. 
REST	(grijze	container)	en	plastic	inzameling:		
donderdag nieuwjaarsdag 1 januari wordt verzet naar zaterdag 3 ja-
nuari.
Zet	uw	afval	op	tijd	aan	de	straat,	de	inzamelaar	begint	om	8	uur	en	
kan een andere route rijden dan u gewend bent en dus op een andere 
tijd in uw straat komen!

Afwijkende openingstijden Milieustraat
Op woensdag 24 en 31 december 2014 is de milieustraat open van 
11.00	uur	tot	15.00	uur.

Drukte bij de glasbak
December,	een	gezellige	maand	vol	feestdagen,	waarbij	de	consumptie	
stijgt.	Ook	het	aanbod	van	glas	bij	de	glasbak	neemt	dan	toe.	Het	kan	
natuurlijk	gebeuren,	dat	hier	en	daar	glascontainers	overvol	raken.	Het	
gevolg hiervan is dat rondom de glasbak het vol komt te staan met dozen 
en tassen met glas. Om te voorkomen dat deze niet-feestelijke tafereeltjes 
ontstaan,	vragen	wij	u	om	het	glas	niet	allemaal	tegelijk	naar	de	glasbak	
te	brengen.	Wanneer	u	het	bezoek	aan	de	glasbak	uit	kunt	stellen	tot	
begin	januari,	dan	worden	de	problemen	al	voor	een	groot	deel	voorko-
men.	Mocht	een	glascontainer	onverhoopt	toch	nog	vol	zitten,	belt	u	dan	
de	gemeente,	zodat	de	bak	zo	snel	mogelijk	geleegd	kan	worden.
Dus:	Glasbak	vol?	Bel	de	gemeente:	2631631.

Vuurwerkafval:        
Veiligheid staat voorop, maar ruim je vuurwerkafval wel op!
Oud	&	nieuw,	meestal	een	groot	feest	met	champagne,	oliebollen	en	
natuurlijk vuurwerk. Op 2 januari zijn er een drietal vuurwerkinzamel-
punten	ingericht,	hier	kunt	u	uw	vuurwerkafval	gratis	en	veilig	inleve-
ren.	Het	opruimen	van	vuurwerkafval	zorgt	niet	alleen	voor	een	op-
geruimde	straat,	u	maakt	ook	nog	eens	kans	op	een	mooie	prijs.	Van	
2 januari tot 8 januari kan het vuurwerkafval ook gratis bij de milieu-
straat worden ingeleverd. 

Hoe?
Bij	de	Boerenbond,	de	Concurrent	in	Nuenen	en	Dumpshop	Feenstra	
vuurwerk	aan	de	Wolvendijk	wordt	bij	de	aankoop	van	vuurwerk	een	
plastic zak meegegeven waar het vuurwerkafval in gedaan kan worden. 
De zak moet worden afgesloten en kunt u inleveren op 2 januari bij 
een drietal inzamelpunten: 
•	 Op	het	Vincent	van	Goghplein	 in	het	centrum	van	Nuenen	van	

12.00 uur tot 16.30 uur.
•	 Op	het	Heuvelplein	in	Gerwen	van	13.00	uur	tot	14.00	uur.
•	 In	de	Hoekstraat	in	Nederwetten	(parkeerplaats	Kruik)	kan	van	

14.15	uur	tot	15.00	uur.	
•	 Op	de	Milieustraat	aan	de	Huufkes	48	tot	50	van	2	januari	t/m	8	

januari	(di.	wo	en	vr.	13.00-17.00	uur	&	za.	10.00-17.00	uur)	



  

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

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

 

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Voor de feestdagen 
18 t/m 24 december

Ook voor al uw
Wild en Gevogelte!!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

All I want 
for Christmas...

Bospeen per bos 0,99
Cherry potatoes per doosje 2,49
Pastinaak   per stuk 0,79
Bleekselderij  per struik 0,99
Goudreinetten    hele kilo 0,99
Gieserwildeman stoofperen hele kilo 0,99
D Spruitjes  1/2 kilo 0,79
Champignons     per bakje 0,69
Dadels   per doosje 2,25
Clementine    12 stuks 1,99
Rodegrape fruit  5 stuks 1,99
Ruccola   per bakje 1,25
Veldsla   per bakje 1,69
Perssinaasappels   12 stuks 1,99

In ons assortiment diverse soorten paddenstoelen, 
exotische, vruchten en kruiden. En voor uw gourmet 

of fondue volop salades uit eigen keuken. 

Openingstijden:
Maandag 22 dec. 8.30-18.00 uur Dinsdag 23 dec. 8.30-20.00 uur 
Woensdag 24 dec. 7.00-17.00 uur Zaterdag 27 dec. 8.00-17.00 uur

Acties week 51: geldig van maandag 15 t/m zaterdag 20 december 2014
_____________________________________________________

December-feestvlaai  

     nu € 12,95 
_____________________________________________________

5 sterren-pakket
Kerstbrood middel & 
roomboter amandelstaaf 

      samen € 9,95
_____________________________________________________

Heerlijk kersttaartje  
hazelnotenbavarois 
met caramelvulling        € 10,95
_____________________________________________________

10 worstenbroodjes

  € 12,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

500 gr. Gehakt +
4 Hamburgers ............6,50
Rambolletje
100 gram .........................................2,25
GRATIS!! Rode wijn kaneel saus

bij onze Hertenbiefstuk
GRATIS!! Grissini

bij 150 gr. Parmaham 
Carpaccio 
van Varkenshaas
100 gram .........................................2,25
Toren van Pisa
“met super Kalfsvlees”
100 gram .........................................2,25

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

           Gorter
Jonge Jenever lt. €10,95

Grand Marnier Rouge
Sinaasappel likeur 0,7lt. €19,95

Chivas Regal 12y
Schotse Whisky 0,7lt. €27,95

  Baileys
  Irish cream 1lt. €17,95

Monthuys Champagne
Brut en demi-sec  €24,75

Lenotti: 
Rosso passo en Colle del Tigli

Nu voor €6,95 per fles
Acties geldig van 18 dec. t/m 31 dec. 2014 

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDO
verhuisservice

ANDO
Ontzorgt!

Flexibel
Zorgvuldig

Snelle service
Vertrouwde handen

Aandacht voor u en uw familie

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06 - 28 83 26 82

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

FYSIOTHERAPIE MET EEN NIEUWE VISIE

Oedeem & Oncologie
Steunkousen

Tape Technieken
Bel voor een vrijblijvende intake

Sophiastraat 6 | 06-19416234 | Nuenen | www.fysiotherapiehendrix.nl

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

Zondag 21 december
geopend van 12.00 - 17.00 uur

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

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

Björn Borg Heren en Kids 20% Korting!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2015!

Anita Comfort body B t/m D cup. van: 135,-  voor: 65,-

Aanbiedingen:
Pyjama’s, 

Nachthemden,
Dusters en 
Huispakken

Prima Donna BH
Deauville, in fiesta rood 
D t/m H cup 
van: 8595  9195

voor: 69,95
Bijpassende slips
mt. 40 t/m 48
van: 4495  4795

voor: 36,95



264x380 mm h - Full Colour - week 51

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m woensdag 31 december 2014.

Expert Van Erp
Rechterstraat 62, Boxtel, (0411) 688688
Helftheuvelpassage 85-87, Den Bosch, (073) 6217952
Rompertpassage 56-58, Den Bosch, (073) 6416799
Voirt 2C, Nuenen, (040) 2846060

2699,-2699,-

2299,-*

69,- 
99,-

649,- 
699,-

699,- 
EXPERTPRIJS449,- 

499,-

CURVED ULTRA HD TV UE55HU8200.

• 55” (139 cm) Curved Ultra HD TV
• 4x meer details dan Full HD
• 3D Smart TV met geïntegreerde WiFi en Quad Core Processor
• Energieklasse B
   *Prijs na 200,- retour via Samsung

SMART TV UE40H6400.

• 40” (101 cm) Full HD LED-TV
• Smart TV met ingebouwde WiFi en Quad Core processor
• 400Hz CMR voor scherpe en vloeiende actiebeelden
• Energieklasse A+

BLUETOOTH® SPEAKER SOUNDLINK MINI.

• Vol en natuurlijk geluid in de palm van uw hand
• Draadloze verbinding via Bluetooth®

• Slanke en solide behuizing uit één stuk aluminium
• Ingebouwde accu voor maximaal 8 uur afspelen ACTION CAM PSC5300FW.

• Stoere en veelzijdige sportcamera, ideaal voor het vastleggen 
   van de meest gedurfde acties
• Incl. waterproof behuizing (max. 55 meter)
• Incl. afstandsbediening, stuur-/zadelpen bevestiging en USB-kabel

KOOPZONDAG 21 DECEMBER VAN 12.00-17.00 UUR
EXTRA KOOPAVONDEN 

MAANDAG 22 EN DINSDAG 23 DECEMBER TOT 20.00 UUR

E KERSTKNALLERS
VAN EXPERT!

SOUNDBAR PLAYBAR.

• De 9 luidsprekers zorgen voor een ultra realistisch HiFi geluid 
• Stream uw muziekbibliotheek, muziekdiensten en radiostations
• Eenvoudige en snelle installatie, makkelijk te bedienen

WASMACHINE WF70F5E2Q4W/EN.

• 7 kg vulgewicht en 1400 toeren
• Ecobubble technologie
• Diamond Drum trommel 
 en aquastop

 

INCL. 1 JAAR GRATIS MUZIEK 
VIA DEEZER T.W.V. 120,-!

199,-199,-
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	is	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	i.v.m.	een	Nieuw-
jaarsparty John de Bever in de tent aan de achterzijde van voornoemd restaurant 
aan	Collse	Hoefdijk	24	op	1	januari	2015	(verzenddatum	16	december	2014);

•	 aan	Stichting	Oud	Prinsen	Goede	Doelen	is	een	evenementenvergunning	verleend	
voor het exploiteren van een schaatsbaan in de periode vanaf heden tot en met 
28	 februari	2015	op	het	 terrein	van	de	heer	F.	Linders	aan	de	Broekdijk/Ger-
wenseweg	(verzenddatum	17	december	2014).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond van de Alge-
mene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na datum van verzending van 
deze brief een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders	respectievelijk	de	burgemeester	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	
5670	GA	Nuenen.
Indien	bezwaar	is	gemaakt,	kan	door	de	indiener	van	het	bezwaarschrift	een	verzoek	
tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter bij de recht-
bank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

NIEUWE AANPAK HONDENCONTROLES
In	2013	deden	624	 inwoners	uit	Nuenen	mee	aan	de	Veiligheidsmonitor.	 In	de	en-
quête	gaven	de	inwoners	van	Nuenen	hun	mening	over	de	leefbaarheid,	woonomgeving	
en veiligheid van de gemeente en welke problemen er aangepakt moeten worden. 
Medio	2014	zijn	de	resultaten	hiervan	bekend	geworden.	Hondenpoep	was	in	de	top	
3	van	grootste	ergernissen	terug	te	vinden.	Het	afgelopen	jaar	hebben	onze	BOA’s	hier	
vaak op gecontroleerd en helaas ook op bekeurd. Toch blijven de meldingen van hon-
denoverlast binnenstromen. Daarom heeft de gemeente een andere aanpak bedacht.

‘In burger’
Om	de	overlast	van	hondenpoep	en	niet-aangelijnde	honden	te	beperken,	gaan	de	
Boa’s	per	1	januari	2015	óók	in	burger	controleren.	De	gemeente	hoopt	hiermee	te	
bereiken dat alle hondenbezitters gaan bijdragen aan een schone en veilige omgeving. 
De	BOA’s	blijven	in	heel	de	gemeente	controleren,	vooral	bij	scholen,	speeltuintjes,	
voetbalveldjes en trottoirs. Buurten waar de meeste overlast voorkomt krijgen wel 
extra aandacht.

De	BOA’s	kunnen	zich	altijd	legitimeren	wanneer	zij	in	burger	optreden.	Twijfelt	u	
eraan	of	u	te	maken	hebt	met	een	BOA?	Vraag	gerust	naar	een	legitimatiebewijs.

Nogmaals de regels
Binnen onze gemeente gelden verschillende regels voor honden. De belangrijkste zijn:
U moet uw hond overal aanlijnen. Dit geldt uiteraard niet voor de hondenlosloop-
gebieden.	Zie	voor	locaties	onze	website	(Leven	en	wonen,	menu	Huis	en	Buurt).
Op	speelplaatsen,	zandbakken,	speelweiden	en	sportvelden	zijn	honden	nooit	toe-
gestaan. 
U	moet	altijd	een	opruimmiddel	(plastic	zakje,	schepje	of	dergelijke)	bij	u	hebben.	
Als uw hond zich op een openbare plaats ontdoet van uitwerpselen dan moet u 
deze immers opruimen. 

Geen waarschuwing
De	regels	rond	het	uitlaten	van	honden	gelden	al	jaren.	Hondenbezitters	weten	in-
middels	goed	wat	de	regels	zijn.	Overtredingen	die	door	onze	BOA’s	worden	gecon-
stateerd,	leveren	daarom	direct	een	boete	op.	Er	wordt	bij	deze	controles	niet	meer	
gewaarschuwd.	De	boete	kan	oplopen	tot	€	140,-.	De	regels	komen	uit	artikel	2:57	
en	2:58	van	de	Algemene	Plaatselijke	Verordening	(APV).	U	kunt	deze	vinden	via	
www.nuenen.nl

Voor	klachten	en	meldingen	over	honden	of	vragen	over	dit	artikel	kunt	u	bellen	naar	het	
algemene nummer: 040 – 2 631 631. U kunt uw melding ook doen via www.nuenen.nl

PUBLICATIE
2 x Emigratie naar onbekend adres

Het	college	van	Nuenen,	Gerwen	en	Nederwetten	maakt	bekend	dat	uit	onderzoek	
is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar 
zij	in	de	BRP	(Basisregistratie	personen)	stonden	ingeschreven.	Op	hun	persoonslijst	
is nu opgenomen “land onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer 
in	Nederland	woonachtig	zijn.

Het betreft:
•	 Naam:	M.	Mazieva,	geboren:	14-12-1985
 en:
•	 Naam:	C.G.M.	Thijssen,	geboren:	04-05-1991

Bezwaarschrift:
Nadat	een	besluit	bekend	is	gemaakt,	kan	daartegen	binnen	zes	weken	een	bezwaar	
worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze 
publicatie	heeft	plaatsgevonden,	is	dat	het	moment	waarop	de	termijn	van	zes	weken	
ingaat.	Het	bezwaarschrift	moet	ondertekend	zijn	en	moet	tenminste	bevatten:

•	 de	naam	en	het	adres	van	de	indiener
•	 de	dagtekening
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	bezwaar	gericht	is
•	 de	gronden	van	bezwaar

Het	bezwaar	kunt	u	richten	aan	het	college	van	burgemeester	en	wethouders,	Post-
bus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	Een	bezwaarschrift	heeft	geen	schorsende	werking.	
Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige	voorziening	 indienen	bij	de	Rechtbank	Oost-Brabant,	Postbus	70584,	
5201	CZ	’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Beleidsregels Participatiewet Sociale Zaken in de dienst Dommelvallei per 1 januari 2015

De	gemeente	Nuenen	c.a.	en	Son	en	Breugel	hebben	in	verband	met	de	invoering	
van	de	Participatiewet	per	1	januari	2015	gezamenlijk	het	uitvoeringsbeleid	opgesteld.

Namens	het	college	heeft	de	directeur	van	de	dienst	Dommelvallei	op	1	december	
2014 de volgende beleidsregels vastgesteld:
•	 Beleidsregels	verlaging	uitkering	Participatiewet,	Ioaw	en	Ioaz	gemeente	Nuenen	

c.a.	en	gemeente	Son	en	Breugel	2015,
•	 Beleidsregels	Inkomenstoeslag	en	Studietoeslag	Participatiewet	2015	gemeente	

Nuenen	c.a.	en	gemeente	Son	en	Breugel	2015	en
•	 Uitvoeringsbeleid	Participatiewet	dienst	Dommelvallei.

De	beleidsregels	liggen	ter	inzage	bij	de	centrale	balie	in	het	gemeentehuis.	Ook	op	
de gemeente site kunt u het beleid inzien.

Vervolg van pagina 2
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een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
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Mede-oprichter Heemkunde-
kring Jan Spitzen overleden
Op 4 december jl. is Jan Spitzen op 94-jarige leeftijd overleden. De Gerwenaar 
was in 1971 mede-oprichter van heemkundekring De Drijehornick Nuenen-
Gerwen-Nederwetten. Vanaf de oprichting tot 1988 was hij daarvan de voor-
zitter.

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst, in 
het zaaltje van café De Zwaan, kozen 
zo’n 21 aanwezigen Jan Spitzen tot 
voorzitter van de Drijehornick, de 
33ste Heemkundekring in Noord-Bra-
bant. Deze nieuwe cultuur-historische 
vereniging kreeg de naam De Drije-
hornick, naar het plaatselijk toponiem 
Driehurk, dat driehoek betekent. De 
naam symboliseert de kerkdorpen 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten, het 
werkgebied van de heemkundekring.
Direct na de oprichting was Jan Spit-
zen naast voorzitter ook actief als me-
de-organisator van het zomerse Bra-
bantse Werkkamp.
 Heemkundekringen uit heel Brabant 
verzamelden zich in augustus 1972 in 
Nuenen c.a. Vanuit café De Linde van 
Jantje Smits in Gerwen organiseerde 
De Drijehornick fietstochten door en 
lezingen over Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. 

Oude toren Nederwetten
Jan Spitzen was de grote stimulator 
van de conservering van de oude toren 
in Nederwetten op initiatief van de 
Stichting Huis en Hoef van Brabant. 
De Bond Heemschut had jarenlang bij 
de gemeente om restauratie van de 
Nederwettense toren gevraagd, maar 
steeds nul op het request gekregen. Er 
waren zelfs plannen de oude toren af 
te breken. Door zijn overtuigings-
kracht heeft Spitzen de Stichting Huis 
en Hoef warm kunnen krijgen om de 
restauratieplannen uit te laten voeren. 

Erelid
Bij zijn afscheid als voorzitter in 1988 
telde de heemkundekring 180 leden 
en verschillende werkgroepen als ar-
cheologie en monumenten, paleogra-
fie, genealogie, beeldmateriaal, kadas-
trale kaart en redactie van het 
tijdschrift De Drijehornickels. Jan 

De oude toren in Nederwetten, Jan Spit-
zen heeft zich sterk gemaakt voor de res-
tauratie. [foto: Roland van Pareren] 

Spitzen werd voor zijn jarenlange in-
zet voor de heemkundekring in 2009 
benoemd tot erelid van de vereniging.

Schapen
Spitzen werd geboren in Steenwijker-
wold (Overijssel) en kwam naar Eind-
hoven om daar bij Philips te gaan wer-
ken. Na even in Eindhoven te hebben 
gewoond, kwamen Jan en Mia Spitzen 
naar Gerwen om te gaan wonen in een 
boerderij in het Hool. Daar hield Jan 
ook schapen, kippen en konijnen. Van 
1978 tot 1982 maakte Jan Spitzen voor 
het CDA deel uit van de gemeenteraad 
van Nuenen c.a.

Bij zijn afscheid als raadslid op 26 augustus 1982 wordt Jan Spitzen door burge-
meester Harry Terwisse de erepenning in brons van de gemeente Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten opgespeld [foto: Studio BM, 1982].

Jongerenwerk LEVgroep
FIFA 15 toernooi 
in The Lounge
In de kerstvakantie op 23 december or-
ganiseert het jongerenwerk van de LEV-
groep het FIFA 15 toernooi in jongeren-
centrum The Lounge (Molenstraat 8) in 
Geldrop. Ben je tussen de 11 en 24 jaar 
en heb je zin in een leuke en spannende 
middag, meld je dan aan bij bjorn.pin-
sel@levgroep.nl of kom eens langs tij-
dens de inlopen van jongerenhuiskamer 
op de Luistruik (Sportlaan 12).
Het toernooi begint om 13.30 uur en 
duurt tot 17.30 uur. De kosten zijn € 3,-. 
Aanmelden kan tot en met vrijdag 19 
december. Er wordt gespeeld op Playsta-
tions 4 met tv’s en controllers. Voor de 
winnaars zijn er leuke prijzen te winnen.

Kerstviering in 
Gerwen
Op kerstavond wordt u allen van harte 
uitgenodigd om aanwezig te zijn in onze 
Gezinsviering in de kerk in Gerwen. 
Rondom het thema: ‘Ik droom van een 
wereld vol licht’ willen we stilstaan bij 
het kerstfeest. Kinderen van de basis-
school Heuvelrijk zullen hun bijdrage 
leveren met een kerstspel tijdens de 
dienst, die om 18.30 uur begint. We 
wensen u allen Prettige kerstdagen.

Start EHBO cursus
Op woensdagavond 14 januari start de 
EHBO-vereniging Nuenen weer met 
een nieuwe cursus EHBO voor vol-
wassenen. De cursus bestaat uit 10 
avonden en wordt afgerond met een 
officieel examen op 6 mei. 

U verkrijgt het landelijk diploma van 
het Oranje Kruis waarmee u bijvoor-
beeld de evenementen mag begelei-
den in onze gemeente en daarbuiten. 
Maar vooral kunt u direct hulp verle-
nen aan uw gezinsleden of vreemden 
bij een ongelukje of ongeval. Dat geeft 
een zeker gevoel op vakantie, waar een 
ongelukje in een klein hoekje zit.
Elke avond beginnen we in een kleine, 
gezellige groep om 19.30 tot 22.30 uur.
U kunt zich opgeven bij onze secreta-
ris: ehbo.nuenen@onsnet.nu.
Telefonisch zijn we natuurlijk ook be-
reikbaar: 06-22325466. Onze cursus-
coördinator Leo Beckers vertelt u 
graag meer. Verdere informatie over 
onze andere cursussen (EHBO aan 
kinderen en reanimatie) vindt u op:  
www.ehbonuenen.nl
 

Kerst kienavond 
Lieshout
Op vrijdag 19 december organiseert 
KBO Lieshout een kerst kienavond in 
het Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lies-
hout. Er wordt 24 rondes gekiend om 
kerstpakketten. Na het kienen is er 
een loterij. Zaal open om 19.00 uur, 
aanvang 20.00 uur. Parkeren kan naast 
de school.



  

  

  

Voorgerechten 
 Drieluik van hollandse garnaaltjes, paling en gerookte zalm 
 Pata negra ( spaanse ham ) met galia meloen en cumberlandsaus 
 Rundercarpaccio met parmezaan, truffel en frisse salade
________________________________________________________________________

Tussengerechten
 Pikante grote garnalen met tomaten gembersaus 
 Heldere wildbouillon met bospaddestoelen en knolselderij 
	 Kikkerbilletjes	in	romige	knoflooksaus
________________________________________________________________________

Hoofdgerechten    
 Gebakken runderhaas met jus van rode ui 
 Traditioneel met peperkoek bereide hazenpeper 
	 Kabeljauwrugfilet	met	souffle	van	kreeft	en	schaaldierenjus
	 Hertenrugfilet	met	preiselberen	en	fijne	wildsaus
________________________________________________________________________

Nagerechten
 Chocolade brownie met karamel en noten 
 Omelette siberienne met coulis van rood fruit 
 Bavarois van bitterkoekjes met kruidkoek krokantjes
________________________________________________________________________

Extra’s
 Bijpassend groente garnituur voor hoofdgerechten  € 5,00 
 Aardappelgratin     € 5,00 
 In rode wijn gestoofde peertjes (6 stuks)   € 5,00
________________________________________________________________________

Stel uw kerstmenu zelf samen.
3 - gangen keuzemenu  € 26,50
4 - gangen keuzemenu  € 31,50
Al uw gerechten zijn kant en klaar verpakt en voorzien van een bereidingssticker

Naam : .................................................................   

Adres : .................................................................

Tel : .....................................................................

E-mail : ................................................................

Moorvensedijk 2 | Gerwen | Tel - 040 2831330 | info@restaurantolio.nl

Geen zin om zelf te koken? Laat dan Restaurant Olio uw kerst verzorgen.

Traiteurlijst 2014

Om te bestellen vult u het formulier duidelijk
leesbaar in en levert u het aan Restaurant Olio. 
Dit kan door middel van email, telefoon of 
geef het gewoon even af bij het restaurant.
Uw kunt bestellen t/m 21 december
Afhalen op 24 december tussen 15.00 en 17.00 uur

kijkt naar je uit

Info en inschrijven:
WWW.STICHTINGCAN.NL  

Onze korte cursussen gaan 
in januari weer van start 
om de fantastische sfeer te proeven 
bij CAN en te ontdekken dat  2015 
creativiteit en beweging voor je 
in petto heeft. 

M O T I V O  P R O N O R M  S Y S T E M A T

Bezoek nu een van onze vijf 
inspirerende keukenshowrooms.

Elke zondag geopend

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

B E R G E I J K  D E U R N E  H E E R L E N  

DE WATERLAAT 8 STATIONSSTRAAT 67 IN DE CRAMER 148A 

T0497 552882 T0493 441111  T045 5506550

S O M E R E N - E I N D  T I L B U R G

BOERENKAMPLAAN 143 APHRODITESTRAAT 2

T0493 441111 T013 5784444

 TWEEDE 
KERSTDAG 

EN ZONDAG 
28 DECEMBER 

ALLE VESTIGINGEN 
GEOPEND

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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CAN biedt vanaf januari 2015 
korte cursussen…
Om te ontdekken wat 2015 aan creativiteit of beweging voor je in petto 
heeft. Daarnaast kun je de sfeer bij CAN in Het Klooster proeven of een, 
misschien nog verborgen, talent ontwikkelen!

Iedereen kan, ook zonder vooroplei-
ding, deelnemen aan onze cursussen. 
Heb je al ervaring? Ook dan begelei-
den onze gediplomeerde docenten je 
vakkundig en sluit de begeleiding aan 
bij je niveau. Onze korte cursussen 
maken je op een speelse en kunstzin-
nige manier wegwijs bij CAN. Wer-
ken aan de hand van thema’s, het 
aanleren van vaardigheden, je kunst-
zinnig of expressief uitdrukken door 
middel van kunst of beweging; CAN 
biedt veel mogelijkheden om samen 
met anderen aan de slag te gaan. En, 
wie weet, krijg je de smaak te pakken! 
 
Korte cursussen voor kinderen:
•	 Peuterdans	en	kleuterdans	2,5+
•	 Kinderdans	5+
•	 Swingdance	10+
•	 Knutselen	 in	de	kinder-kunstklas	6	

t/m 8 jaar
•	 Kleierlei	8	t/m	12	jaar
•	 Atelier	tekenen	en	schilderen	7	t/m	

12	jaar

Korte cursussen voor volwassenen:
•	 Power	yoga
•	 Qigong	/	Taichi
•	 Tekenen	en	schilderen
•	 Beeldhouwen	in	steen	en	hout
•	 Beelden	boetseren	en	stoken
•	 Steengoed,	 porselein,	 keramiek	 en	

monumentaal werk
•	 Edelsmeden
•	 Portretten	/	ruimtelijke	vormen
•	 Architectuur
•	 Fotografie
 
Voor een overzicht van alle korte cur-
sussen en een inhoudelijke omschrij-
ving, de data en de prijzen kun je onze 
website bezoeken: 
www.stichtingcan.nl

Ben	je	ook	enthousiast?	Dan	kun	je	op	
de website het inschrijfformulier down-

loaden. Of neem telefonisch contact op 
met	de	cursusadministratie:	Diana	van	
Grootel:	06-15659960.	Schrijf	je	snel	in	
voor een korte cursus, doe mee en 
maak je talent zichtbaar. CAN kijkt 
naar je uit!

Opwettenseweg 81, Nuenen, Tel. 040-2840013
www.beddenspecialistnuenen.nl

 MEGA
MATRASSEN
MARATHON!*
Showroommatrassen 
tot 60% korting!

Nieuwe matrassen 
2e tot 50% korting!

*geldig t/m zaterdag 
3 januari 2015   

2e kerstdag GESLOTEN!

VVN Nuenen  
zette ‘Stappers’   
in het licht!!
Na de diverse fietsverlichtingsacties in 
de afgelopen weken bij de winkelcen-
tra’s	Parkhof	en	KernKwartier,	de	ba-
sisscholen	 en	het	Plein	College	Nue-
nen, waren afgelopen zaterdagavond 
de	‘Stappers’	aan	de	beurt.

Tussen	23.00	en	01.00	uur	stonden	de	
vrijwilligers van VVN afdeling Nue-
nen de fietsverlichting te controleren 
op de Opwettenseweg tegenover de 
Opwettense	 Watermolen.	 Dat	 bleek	
hard	nodig.	Ruim	125	fietsers	passeer-
den	die	avond.	Zo’n	89	fietsers	hadden	
verlichting,	 echter	bij	 39	 fietsers	was	
de verlichting niet in orde. Om de fiet-
sers toch veilig hun weg te laten ver-
volgen,	 werden	 30	 ledlampjes	 uitge-
deeld	 en	 geplaatst.	 Dit,	 onder	 de	
nadrukkelijke waarschuwing dat de 
politie vanaf afgelopen week niet meer 
waarschuwt maar direct bekeurt te-
gen	de	 lieve	 som	van	€	55,-.	Kortom	
fietsers ‘Val Op’ en laat uw licht schij-
nen, dat scheelt veel euro’s.

Succes voor   
Twirlvereniging Dedication
De leden van de Nuenense twirlvereniging Dedication hebben zeer goed 
gepresteerd afgelopen weekend op het NK twirling in het Topsportcentrum 
in Almere.

Dedication	is	een	jonge	vereniging	die	
in	 januari	 van	dit	 jaar	 gestart	 is.	 Bij-
zonder uniek is, dat alle leden op basis 
van de prestaties gedurende het wed-
strijdseizoen, uitgenodigd werden 
voor	de	voorrondes	van	het	NK.	Britt	
Kwarten	behaalde	 vorige	weekend	 in	
de	 voorrondes	 te	Den	Haag,	 een	 top	
10	 notering	 in	 de	 categorie	 twirling	
1-Baton	Runner-up	senioren.	Het	duo	
Femke	Smits	en	Anouk	van	Asten	wis-
ten zich te plaatsen in de categorie 
Duo	Twirling	 junioren.	 Els	 van	Vugt	
en	Tamara	Verbeek	kwamen	uit	in	de	
Intermediate	afdeling	met	1-Baton	en	
Dancetwirl.
Anouk	van	Asten	en	Femke	Smits	za-
gen hun inspanningen dit weekend 
beloond worden met een eerste plek 
en veroverden de titel Nederlands 
Kampioen	 Runner-up	 Duo	 Twirling	
junior!

Hun	trotse	trainster	Krystle	Hollander	
heeft wel een verklaring voor dit suc-
ces: "Onze vereniging zit nog in de op-
bouwfase en de leden zijn allemaal 
stuk voor stuk zeer gemotiveerd en 
talentvol.
Er wordt hard getraind en niet alleen 
op batontechnieken, we hebben apar-
te	 lessen	voor	dansante	vorming.	Dit	
komt ten goede aan de houding, de 
muziekbeleving en dus aan de uitvoe-
ring van de routines."

Dedication	 traint	 op	 dinsdagavond	
van	20.30	tot	22.00	uur	in	sporthal	de	
Weijer in Mierlo.
Je bent van harte welkom om een kijk-
je te komen nemen of een proefles 
mee te doen.
Wil	je	de	kampioenen	feliciteren?	Dat	
kan via: https://nl-nl.facebook.com/
dedication4twirl

Schaatsnacht van 
Eindhoven 2014
Op	 zaterdag	 27	 december	 vindt	 de	
Schaatsnacht	 van	 Eindhoven	 weer	
plaats in IJssportcentrum Eindhoven. 
Dit	 is	 een	 schaatstocht	waarbij	 de	 af-
standen	van	25,	50,	75,	150	en	200	kilo-
meter	kunnen	worden	afgelegd.	Dank-
zij een moderne chip hoeven de rondes 
dit jaar niet zelf geteld te worden, maar 
worden deze automatisch geregis-
treerd. Naast de schaatsbaan is er volop 
entertainment, dus ook de toeschou-
wers hoeven zich niet te vervelen.

De schaatstocht
Voor de een is het een mooie gelegen-
heid om de sfeer te proeven tijdens 
een schaatsevenement, voor de ander 
een mooie kans om zich voor te berei-
den op de Weissensee. Er kan worden 
gekozen	voor	afstanden	van	25	tot	en	
met	200	kilometer.	De	rondes	worden	
automatisch geregistreerd, waardoor 
alle toeschouwers en supporters thuis 
via internet live de tussenstanden en 
resultaten kunnen bekijken. 

Samenwerking Plan Nederland
De	Schaatsnacht	van	Eindhoven	werkt	
deze	 editie	 samen	 met	 Plan	 Neder-
land.	Dit	is	een	internationale	ontwik-
kelingsorganisatie gericht op kinde-
ren. Hierdoor is het voor deelnemers 
aan	 de	 Schaatsnacht	 van	 Eindhoven	
ook mogelijk om voor het goede doel 
te schaatsen, in de vorm van een spon-
sortocht.	 Haal	 jij	 meer	 dan	 €	 30,-	
sponsorgeld op, dan ontvang je het in-
schrijfgeld terug!

Vanaf	17.30	uur	zal	het	schaatsgeweld	
losbarsten.	 Dan	 start	 de	 minitocht	
voor de jongste jeugd en een kleine 
tocht	voor	de	overige	jeugd.	Om	04.00	
uur	zal	de	Schaatsnacht	van	Eindho-
ven tot zijn einde komen. 
www.ijssportcentrum.nl, 
www.schaatsnachtvaneindhoven.nl 
en www.plannederland.nl. 

Kerstconcert 
Beek en Donks 
Gemengd Koor
Ook	dit	jaar	geeft	het	Beek	en	Donks	
Gemengd	 Koor	 haar	 kerstconcert,	
met medewerking van Nick Heesak-
kers	 op	 Trompet.	 Dit	 concert	 vindt	
plaats	 op	 zondag	 21	 december	 om	
14.30	uur,	in	de	H.	Michaelkerk,	Kerk-
straat	1	te	Beek	en	Donk.	

In een sfeervol versierde kerk zal het 
koor een u een afwisselend programma 
presenteren.	Dit	Kerstconcert	staat	on-
der leiding van onze dirigent de Hr. 
Arie	 Ketelaars	 en	 wordt	 op	 de	 piano	
begeleidt	 door	 Mevr.	 Jeannette	 Seij-
kens.	Tijdens	dit	concert	worden	bui-
ten de gebruikelijke kerstliederen, o.a 
gezongen;	 Processielied,	 Verleih	 ons	
Frieden,	La	Nuit	de	Noel.	L´Adieu	des	
Bergers	 en	 vele	 andere	 liederen.	 De	
kerstgedachte zal worden uitgesproken 
door	onze	beschermheer	Mr.	H.C.L.M.	
van Rooij. Ook zal er een muzikaal in-
termezzo worden verzorgd door drie 
Trompettisten.	 Het	 is	 de	 gelegenheid	
om alvast in de kerstsfeer komen. Op 
zondag	28	december	zal	het	koor	ook	
een	viering	opluisteren	in	de	Kapel	van	
het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. 
Het	bestuur	van	het	Beek	en	Donk	Ge-
mengd	Koor	nodigt	u	van	harte	uit,	om	
op	zondag	21	december	2014	om	14.30	
uur in de H. Michaelkerk te komen 
luisteren en zo mogelijk mee te zingen.

Uw KERSTPAKKET 
niet nodig??

De Voedselbank is er 
heel er blij mee.

Bel naar 06-23848755 
en we komen het graag 

halen.

V. van Goghstraat 88, Nuenen | 040 - 2835753 Openingstijden: iedere dag

RestaurantDeSpecialist.nl van 15.00 - 22.30 uur

Professioneel Restaurant (ook afhaal en bezorging!)

Tegen inleveren van deze advertentie 25%korting

Italiaans Grieks Egyptisch
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Woooooooow en wat wa-
ren er veel kinderen die 
speciaal op die middag hun 
eigen kleine kerstboompjes 
mochten versieren.
Gezellig mochten we met 
de kerstman weer op de 
foto maar moesten wel even wachten want er stond een lange rij kin-
deren die dat ook graag wilden. Alleen toen we thuis kwamen waren 
we toch wat minder blij als toen we vertrokken. Wil je weten waarom? 
Lees dan even verder op onze website dan vertellen wij het jullie daar.
En voor nu? Nu sluiten we af met onze bekende woordjes: 

“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 34.2

“Luuk en Saar en een onverwachte brief!”
Deel 35.1 

Hallo Lindekids, hebben jullie je kerstboom al staan? Vast wel want het is 
bijna kerst. Deze week zijn er veel van jullie die kerstvakantie krijgen en 
vast hele leuke dingen gaan doen. Nou dat hebben wij ook gedaan. We 
hebben kerstkoekjes gebakken, kerststukjes gemaakt, kaarten verstuurd 
en natuurlijk de kerstboom gezet. We mochten zelf kiezen welke kleur 
ballen we wilden.

We kozen voor een mooie witte 
boom, want wit is de kleur van 
de vrede. En kijk maar eens wie 
we toen tegen kwamen bij het 
kerstinkopen doen!
Het was onze lieve kerstman 
weer die juist die dag zijn ar-
renslee tussen de kerstbo-
men bij Intratuin had staan. 

Stel je vraag aan Luuk en Saar! En misschien kom jij 
volgende week wel in de krant te staan.

Deze week:

Hoi Gijs, 
wel een beetje 

maar vast niet 
zo goed als jij!

Gijs Boersma 5 jaar
Groep 2 van Heuvelrijk in Gerwen

Hoi Luuk en Saar, ik ben gek op keepen. 
Kunnen jullie dat ook?

Lees verder op www.luukensaar.nu
Scan de QR-code in met je tablet of smartphone.
Hier vind je foto’s, tekeningen en alle andere 
weetjes over dit artikel en natuurlijk Luuk en Saar.

met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Laatste vijf 
aanwijzingen 
voor de nieuwe 
prins(es) van   
CV de Stemkes
Hier volgen de 
laatste aanwij-
zingen voor 21 
december 16.00 
uur want dan 
wordt er in resi-
dentie de Stam 
gestart met het 
afscheid nemen 
van prins LKW en 
adjudant FF en aansluitend zullen 
de nieuwe kartrekkers bekend 
worden gemaakt. Veel succes met 
de aanwijzingen en tot aanstaande 
zondag in Gerwen. 

7. Onze kartrekkers hebben meer 
dan één Q

8. Er zit geen ruit in 9, 4, 12, 21, 
173, 237

10. Het belangrijkste komt uit de 
loods

11. HULK, erwten, gras.

Inpakactie voor Duchenne
Moeder van een kind met Duchenne (Cody Stavorinus) gaat inpakken voor 
het Duchenne Parent Project. Duchenne is een zeer progressieve spierziek-
te die voornamelijk bij jongens voorkomt. Het is een afwijking in het gen. 
Deze kinderen missen een eiwit om de spieren in conditie te houden. 

Aantasting van spieren is bijvoorbeeld 
spierpijn. Bij gezonde mensen herstel-
len de spieren maar bij Duchenne kin-
deren betekent dit gewoon spieraf-
braak. Hart en longen zijn ook spieren 
en deze worden op den duur ook aan-
getast zodat de gemiddelde leeftijd 
van iemand met de ziekte Duchenne 
ongeveer 35 jaar is bij een ‘goede ge-
zondheid’. Een longontsteking op jon-
ge leeftijd kan al fataal zijn.
Om nog meer onderzoek naar Du-

chenne te kunnen doen, is er geld no-
dig en in het kader daarvan is deze ac-
tie bedoeld. 
U kunt uw kerst- of verjaardagscadeau 
laten inpakken in het kernkwartier ter 
hoogte van DA drogist Noordveld. 
Het enige wat er gevraagd wordt, is 
om een donatie te doen in de bus voor 
het Duchenne Parent Project. Hebt u 
niets in te pakken maar wilt u meer 
over Duchenne weten of hebt u ideeën 
voor leuke acties, kom gerust langs 
onze inpakstand.

Het motto van de Duchenne Heroes is...
We trappen Duchenne de wereld uit!
Ons motto is......... 
We pakken Duchenne in!

We zien u graag in het Kernkwartier 
op zaterdag 20 december en zondag 
21 december om uw cadeautje te laten 
inpakken. We hopen op een jaarlijks 
terugkeer van deze actie.
Kijk ook eens op www.duchenne.nl 
of voor MTBers op www.duchenne-
heroes.nl

15 Jaar café Schafrath met John en Simone

How to Survive your 
Midlifecrisis Party 2.0
Schafrath met Simone van Daal en John Remmig achter de tap, bestaat 22 
december precies 15 jaar. En dat gaat in het weekend van 20 en 21 december 
groots gevierd worden. Met op zaterdag een 70’s, 80’s & 90’s Party: How to 
Survive your Midlifecrisis Party 2.0 met medewerking van Nikita’s Disco-
show en op zondag een 60’s Party met The Surponics, een van de beste jaren 
60 bands aanvang. “Dus voor ieder wat,” vertelt Simone.

Bavaria had het pand in de verkoop en 
dacht dat John en Simone wel geschik-
te uitbaters zouden zijn. En daar had 
Bavaria dus wel gelijk in. Simone en 
John komen uit Aarle-Rixtel en zijn in 
Nuenen goed geland. De eerste 11 jaar 
hebben ze boven het café gewoond, 
maar drie-en-een-half jaar geleden 
hebben ze hier in Nuenen een huis ge-
kocht en zijn ze ook echt ‘gesetteld’. 
“Schafrath is een beetje de huiskamer 
van Nuenen,” gaat Simone verder. “Ie-
dereen komt hier van jong tot oud, van 
baby’s tot 80jarigen. We zijn overdag 
ook open en hebben een grote klan-
tenkring opgebouwd. De zaak loopt 
goed. Het rookverbod, de crisis, we 
hebben het allemaal goed doorstaan. 

En de rokers zijn inmiddels gewend 
aan de tent op het terras.”
Dus tijd voor een feestje. De disco-
show op zaterdag begint om 21.00 
uur; De Surponics op zondag om 
15.00 uur

The Surphonics
The Surphonics is een jaren zestig 
popgroep en speelt in de 'klassieke' 
popbezetting: slaggitaar, sologitaar, 
bas en drums en dat is te horen ook! 
De band speelt vooral rock and roll, 
surf- en beatmuziek uit de late jaren 
50 en vroege jaren 60. The Beach 
Boys, The Beatles, Chuck Berry, Elvis 
Presley en Buddy Holly, zijn bands/ar-
tiesten die onder andere op hun reper-
toire voorkomen. In november 1999 is 
Surphonics uitgeroepen tot één van 
de beste sixties cover bands van Ne-
derland. Hun demo ontving de meeste 
punten van zowel het publiek als de 
vakjury van AVRO's Steenen Tijdperk 
en tijdens de live 'test' eindigden zij als 
derde van uiteindelijk 360 genomi-
neerde bands.

Succesvolle samenwerking 
Speeltuin de Kievit     
en Schilder^scool
Op het moment dat Speeltuin de Kievit de poort sluit en het speelseizoen 
voorbij is, starten de grote onderhoudswerkzaamheden voor het klusteam. 
Deze groep hardwerkende en kundige vrijwilligers regelt dat de speeltuin 
veilig en schoon is en draagt ook zorg voor de kleurrijke uitstraling van de 
speeltoestellen. Een belangrijke rol is weggelegd voor Ad Klerx, de ‘huis-
schilder’ van de speeltuin.

De schildersklussen die dit jaar ge-
pland stonden, waren zelfs voor een 
geroutineerde schilder als Ad te om-
vangrijk en het toeval trof dat het 
Eindhovens Dagblad een bericht pu-
bliceerde met daarin een oproep van 
de Schilder^scool voor stageplaatsen 
aan bedrijven in de regio Eindhoven. 
Een mooie kans! Samenwerking zoe-
ken met onderwijsinstellingen past in 
het beleid van Speeltuin de Kievit. Na 
een snelle eerste kennismaking is een 
team leerlingen onder deskundige be-
geleiding van Ad aan de gang gegaan 
om toestellen, zoals schommels, wip-
kippen en speelhuisjes onder handen 
te nemen. De praktijk, onder meer het 
verwijderen van oude verflagen op 
meters hoge schommels, is bepaald 
geen eenvoudige en snelle klus die nu 
vanwege de winter even stil ligt. Het 
bestuur van Speeltuin de Kievit be-
dankt Schilder^scool en Ad Klerx 
voor de vele uren die zij samen in de 
speeltuin hebben doorgebracht. Het 
bestuur is ook trots dat door slimme 

samenwerking een win-win situatie 
gecreëerd is, waardoor er voor de 
speeltuin een grote klus afgevinkt kon 
worden en waardoor studenten voor 
hun opleiding belangrijke praktijker-
varing hebben kunnen opdoen. Tot 
slot veel dank aan de Nuenense schil-
dersbedrijven die materialen, zoals 
steigers beschikbaar hebben gesteld. 
Het resultaat mag fris en vakkundig 
genoemd worden, maar dat is pas te 
zien als eind april de poort weer ge-
opend wordt en speelseizoen 2015 van 
start gaat!

Inloopochtend 
Kiekeboe
Op dinsdag 23 december en 30 de-
cember is er geen Kiekeboe. Op dins-
dag 6 januari is iedereen weer welkom. 
Inloopochtend Kiekeboe wordt iedere 
dinsdagochtend gehouden van 09.30-
11.00 uur op BS De Rietpluim naast de 
BSO ruimte aan de van Duynhoven-
laan. Ouders/verzorgers met kinderen 
tussen de 0 en 4 jaar kunnen vrij bin-
nenlopen en elkaar ontmoeten. Er is 
koffie en thee en de kinderen kunnen 
er fijn spelen. De ochtend wordt ver-
zorgd door gastvrouwen die zelf ook 
kleine kinderen hebben en is een initi-
atief van het consultatiebureau. Kieke-
boe is gesloten tijdens de schoolva-
kanties.
www.kiekeboe-nuenen.hyves.nl

Stichting 
Speelvloer   
zoekt voorzitter
Stichting Speelvloer heeft een vacature 
voor voorzitter. Het gaat om een stich-
ting die namens diverse verenigingen 
repetitieruimte mogelijk maakt. Tijds-
besteding zal 4 tot 8 uur per maand 
zijn afhankelijk van de vergaderingen. 
Het pand dat door de stichting be-
heerd wordt, ligt aan de Geldropsedijk 
50a. Interesse, mail naar Pauline Jan-
sen, secretaris@stichtingspeelvloer.nl

Nederwetten, daar 
zit muziek in
Wilt u een gezellige middag, vol mu-
ziek en zang, om te luisteren of om 
ook mee te zingen? Wij brengen een 
gevarieerd programma van liedjes. 
Brabantse luister- en meezingliedjes, 
zeemansliedjes en kerstjuweeltjes. 
Voor zang en muzikale begeleiding 
zorgen Louis Staals, Ger Schoemaker 
en Wim Renders. 

Kom naar het Dorpshuis De Koppe-
laar in Nederwetten op maandag 22 
december. De zaal is open vanaf 13.30 
uur. De uitvoering begint om 14.00 
uur en duurt tot 16.30 uur. De toegang 
is gratis net als de koffie en thee met 
wat kerstlekkers erbij. Kunnen we ook 
op u rekenen? Uiteraard zijn ook men-
sen van buiten Nederwetten welkom. 
Graag tot dan.
Indien mogelijk, vragen wij u u aan te 
melden bij Louis Staals, Wim Renders 
of Bert Willems. Of via e-mail bij l.wil-
lems@onsnet.nu of telefonisch 283 
9067. 

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

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

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

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

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

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

Winkelcentrum Woensel 
in kerstsfeer
Vijf dagen lang, van 20 tot en met 24 december, is het extra gezellig in Win-
kelcentrum Woensel. Naast de sfeervolle kerstverlichting die er in de don-
kere maanden hangt, staat er deze dagen voor kerst ook nog een levende 
kerststal met echte dieren en natuurlijk Jozef, Maria en Kindeke Jezus. 

5 dagen lang
levende kerststal

muziek & arrenslee

21 december
Altijd weer leuk voor jong en oud. 
Maar ook de kerstman met zijn arren-
slee ontbreekt niet. Bezoekers kunnen 
gratis ritjes met de slee maken. Diver-
se orkesten en entertainers zorgen 
voor een gezellige kerstsfeer op Win-
kelcentrum Woensel. Deze activitei-
ten beginnen vanaf 12.30 uur. 

Winkelcentrum Woensel is de gezel-
ligste plek voor uw kerstinkopen. U 
vindt er circa 150 winkels en horeca 
gelegenheden. Lokale ondernemingen 
en bekende landelijke ketens zijn op 
WoensXL gehuisvest en u bent er als 
klant nog steeds Koning. U kunt er te-
gen een laag tarief parkeren, dichtbij 

de winkels. Dus ver lopen is niet no-
dig. Door de brede luifels en hoge 
overkapping kunt u droog winkelen en 
gebruik maken van de gezellige terras-
sen. Er is een extra koopzondag op 21 
december een extra koopavond op 
dinsdag 23 december. 
www.woensxl.nl

Wildkaarten
Aanstaande vrijdag 19 december is 
het weer ‘wildkaarten’ bij EMK. Aan-
vang om 20.00 in de kantine van EMK, 
de kantine is geopend vanaf 19.15 uur.

Kerstconcert ‘Primavera’
Op zondag 21 december houdt Primavera haar kerstconcert met medewer-
king van ‘De Muziekvrienden’ uit Boekel en soliste ‘Neeltje van Doore’, een 
bekende sopraan. Het concert vindt plaats in de Sint Servatiuskerk in Lies-
hout en vangt aan om 14.00 uur. 

Primavera zingt a capella, dus zonder 
begeleidende muziek, al moet gezegd 
dat ze op die laatste regel graag een 
uitzondering maken in verband met 
het kerstconcert. Bij sommige liedjes 
worden ze dan begeleid door ‘De Mu-
ziekvrienden’. Primavera staat onder 
leiding van dirigent Kees Manders. 
In verband met het kerstconcert heb-
ben ze de afgelopen maanden hard ge-
repeteerd. Ze willen u graag laten ge-
nieten van hun nieuwe kerstrepertoire. 
Zo is nieuw in het kerstrepertoire 
‘Rocking Around the Christmas Tree’, 
een liedje waarin het publiek echt kan 
kennis maken met hoe een koor met 

vier partijen klinkt. Daarnaast bren-
gen ze ook reeds bekend werk ten ge-
hore, tenminste, als u eerder een 
kerstuitvoering van Primavera heeft 
bijgewoond. Zo kunt u luisteren naar 
‘One moment in time’ en ook naar het 
kleine en fragiele ‘Frieden’ van de 
Duitse koorleider Gotthilf Fischer, die 
het liedje zelf componeerde. Daar-
naast kunt u luisteren naar Nkosi Sike-
lel en Hallelujah van Leonard Cohen. 
Laat u verassen!

Primavera wenst iedereen warme en 
muzikale kerstdagen en graag tot de 
21ste december. 

Mozaïek en brons 
van Geert en Okke 
Weerstand nog te 
zien in Vincentre
Geert Weerstand (1948) is een autodi-
dact beeldend kunstenaar uit Urk. 
Zijn grote passie is het leven en werk 
van Vincent van Gogh. Hij is al meer 
dan 40 jaar creatief bezig en heeft van-
af 2007 een eigen kunstatelier en gale-
rie geopend in het hart van het oude 
dorp Urk. Hij gebruikt vele technie-
ken: van glasapplicaties op keramiek 
tot mozaïekborden.
Okke Weerstand (1969) is sinds 2009 
helemaal verknocht aan het beeldend 
vormgeven van sculpturen die later in 
brons worden gegoten. Hij volgt zijn 
hart in wat hij schept. Als aannemer 
van beroep is hij altijd gebonden aan 
het bestek en tekeningen van de archi-
tect, maar in de beeldende kunst er-
vaart hij 'een ongekende vrijheid.' Veel-
al probeert hij een beweging, emotie of 
een verhaal te vatten in één beeld.
Werk van beide kunstenaars is tot 26 
januari 2015 nog te zien in de entree-
ruimte van het Vincentre. Het Vincen-
tre is open in de kerstvakantie. Bezoe-
kers hoeven hier geen entree voor te 
betalen. Geslaagde kerst opkomst 

Scouting Lieshout - Mariahout!
Zaterdagochtend 13 december stond voor Scouting Lieshout - Mariahout in 
het teken van kerst 2014. Tijdens een gezamenlijke opkomst van de drie 
speltakken werd door de Bevers, Welpen en Scouts kerst gevierd. Ter voor-
bereiding op deze gezamenlijke kerst opkomst was de blokhut door de 
Bevers versierd en waren er de avond van tevoren door de Welpen verse 
appelflappen gebakken. Ook de kerstboom en andere kerstversiering had 
een plaats gekregen in de blokhut.

Actie voor  
Serious Request  
in café de Stam
Zaterdag 20 december zal een groep 
vrijwilligers van het Rode Kruis tus-
sen 17.00 en 18.00 uur café de Stam 
aandoen. Deze enthousiaste groep 
probeert middels een fietstocht langs 
alle plaatsen waar het glazen huis al 
heeft gestaan, zoveel mogelijk geld op 
te halen voor de actie van dit jaar. Met 
de opbrengst worden dit jaar de 
slachtoffers van seksueel geweld in de 
oorlogsgebieden geholpen. Een uit-
stekende gelegenheid om een donatie 
te komen doen aan deze mensen. Zij 
fietsen dus 580 km in 4 dagen. Ze rij-
den de etappes Leeuwarden - Ensche-
de vrijdag 19 december, op 20 decem-
ber Enschede - Eindhoven. Zondag 21 
december Eindhoven - Utrecht en 
Maandag 22 december van Utrecht 
via Den Haag naar het glazen huis dat 
dit jaar in Leiden staat. De groep fiet-
sers legt dus 20 december aan in Ger-
wen om even op te warmen dit is na-
tuurlijk een uitgelezen mogelijkheid 
om deze groep een hart onder de riem 
te steken. 

Weverkeshof weer gewoon 
Weverkeshof
Het bestuur van Weverkeshof heeft tijdens de uitbraak van de vogelgriep er 
alles aan gedaan om de toegankelijkheid van de boerderij voor de bezoekers 
zo normaal mogelijk te houden. Dit gebeurde met extra hulp van haar eigen 
vrijwilligers en ondersteund door begripvolle gemeente ambtenaren. Door 
het opsplitsen van de boerderij in een Sinterklaashof met publiek, maar 
zonder dieren en de Dorpsboerderij met alle dieren, maar zonder publiek is 
de afgelopen periode toch succesvol geweest.

Zowel het normale publiek als de kin-
deren van de basisscholen uit de regio 
hebben gelukkig maar weinig overlast 
van alle overheidsmaatregelen gehad 
en konden op traditionele wijze, ge-
kenmerkt door kleinschaligheid en 
Brabantse gemoedelijkheid bij Wever-
keshof Sinterklaas vieren.
Op 14 december heeft het Ministe-
rie van EZ bekend gemaakt dat de 
maatregelen rondom de vogelgriep 
versoepeld worden. De afgelopen 
14 dagen zijn geen nieuwe besmet-
tingen met vogelgriep vastgesteld. 
Voor heel Nederland, met uitzon-
dering van de toezichtgebieden, 
gelden daarom vanaf maandag 15 
december dezelfde maatregelen. 
Voor kinderboerderijen buiten de 
toezichtgebieden zijn de maatrege-
len verder versoepeld. Zo ook bij We-
verkeshof. De afschermplicht en be-
zoekersregeling komen te vervallen en 
vanaf 5 januari a.s. is Weverkeshof 

weer gewoon Weverkeshof en kan het 
publiek de vele dieren weer komen be-
wonderen.

Tot die tijd zijn er helaas nog wel af-
wijkende openingstijden.
Op woensdag 24 en 31 december 2014 is 
Weverkeshof vanaf 12.00 uur gesloten.
Tijdens kerst op donderdag 25 en vrij-
dag 26 december en op nieuwjaar op 1 
januari 2015 zijn wij slechts van 13.30-
16.30 uur geopend. 

Langs deze weg wenst het bestuur van 
Weverkeshof alle bewoners van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten, bezoe-
kers uit de regio en onze vrijwilligers 
in het bijzonder, hen allereerst reuze 
bedankt voor hun tomeloze inzet ge-
durende het hele jaar, allen prettige 
kerstdagen en een gelukkig en gezond 
nieuwjaar toe en hoopt u weer regel-
matig op dé parel van de Hooydonkse 
Beek te mogen ontvangen.

Neeltje van Doore.

De leden van Scouting Lieshout-Mariahout genieten welverdiend van de kerst-
lekkernijen in de Blokhut.

Om 10.00 uur werd de opkomst ge-
opend met het hijsen van de verschil-
lende vlaggen. Na een korte uitleg gin-
gen de Bevers en Welpen in drie 
groepen van start met een wandel-
tocht van 5 km door de kern van Lies-
hout. Met behulp van een kaart van 
Lieshout, voorzien van een windroos 
met de vier windrichtingen, een kom-
pas en een wandel instructie door 
middel van tekens en windrichtingen, 
werden in Lieshout een zestal locaties 
gezocht, waar voor elke groep een 
herkenningspunt was geplaatst.
Gedurende de tocht van de Welpen en 
Bevers werd door de achtergebleven 
Scouts de blokhut verder voorbereid 
voor een afsluiting in kerstsfeer met 
feestelijk aangeklede tafels. Nadat de 
wandelgroepen na ongeveer 2 uur alle 
locaties gevonden hadden en weer bij de 
blokhut terugkwamen, werden zij dan 
ook begroet met vrolijke kerstmuziek en 
de geur van warme chocolademelk, 

worstenbroodjes en appelflappen. On-
der het genot van deze lekkernijen wer-
den de ervaringen van de tocht uitge-
wisseld met de Scouts en de aanwezige 
ouders. 
Na het eten snelden de Bevers en Wel-
pen naar buiten om zich nog even te 
vermaken op het scouting terrein, ter-
wijl de Scouts, aanwezige leiding en 
ouders gezamenlijk de blokhut op-
ruimden. De geslaagde kerst opkomst 
werd hierna rond 13.00 uur afgesloten.
In de laatste week voor kerst worden 
voor alle speltakken nog opkomsten 
georganiseerd. Hierna is het ook bij 
Scouting Lieshout-Mariahout twee 
weken kerstvakantie. Vanaf maandag 
5 januari 2015 gaan de opkomsten 
weer van start op de gebruikelijke da-
gen en tijden. 
Leiding en bestuur van Scouting Lies-
hout - Mariahout wensen iedereen 
prettige kerstdagen en een uitdagend 
2015 toe!



a.s. zondag geopend12.00-17.00 uur!Dinsdag 23 dec.koopavond tot 21.00 uur!
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Vloer Het Zelf eindHoVen
Willem v. Konijnenburglaan 1c, industrieterrein de Kade   tel. 040-2468180   

Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 
 kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

 oP=oP   GoedKooPste VAn nederlAnd!   uit VoorrAAd leVerbAAr

laminaat royalty 
extra lang  
203 cm lang, 19 cm breed, 8 mm dik,
met Fall Down kliksysteem, klasse 32,
in 6 kleuren leverbaar.

Nu deze week introductie prijs

15.95
normaal 27.95 

per m2 incl. btw  

PVC
eAsY CliCK sYsteeM  
op mDF drager, in 6 kleuren, 
eenvoudig zelf te leggen.

Home studio
traditioneel klik laminaat 
landhuisdelen  
2x v-groef, klasse 31, in 5 kleuren leverbaar.

Nu deze week introductie prijs v.a. Nu deze week introductie prijs

25.95 9.95
normaal 37.95 

per m2 incl. btw  
normaal 17.95 

per m2 incl. btw  

lamel parket
extra brede rustiek eiken landhuisdelen  
naturel en wit geolied, 
c.a. 18 cm breed 15 mm dik.

Nu deze week introductie prijs

29.95
normaal 49.95 

per m2 incl. btw  

multiplank 
rustiek eiken, 19 cm breed  
4 mm toplaag, leverbaar in:

34.95
naturel of wit, 
normaal 69.95

36.95
gerookt naturel of 
gerookt wit geolied, 
normaal 72.95

groot 
in vloeren

Rond de Linde 
ook compleet digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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Kerstsamenzang    
Nuenens Mannenkoor en Midore
Op zondag 21 december organiseert Het Nuenens Mannenkoor onder lei-
ding van Paul Hotterbeekx de traditionele kerstsamenzang in de H. Cle-
menskerk in Nuenen. Ditmaal met medewerking van Zanggroep Midore 
onder leiding van Frans Lammerts. 

Workshops Moestuinieren bij 
Tuincentrum Soontiëns
Het kweken van eigen groenten wordt steeds populairder, maar hoe begin 
je er aan? Begin 2015 organiseert Tuincentrum Soontiëns weer workshops 
‘Moestuinieren’ voor iedereen die zijn eigen groenten wil kweken. 

Verenigingen uit Lieshout en Mariahout     
succesvol met Grote Clubactie
 
Lotenverkopers van de Grote Clubactie zijn ook dit jaar weer fanatiek aan de 
slag gegaan voor hun sport-, cultuur- of hobbyvereniging. De opbrengst van 
deelnemende verenigingen uit Lieshout en Mariahout is in totaal € 4.347,-. 

Meulensteen Art Museum in Bratislava 
onderscheiden met Slowaakse Architectuurprijs

In september 2000 opende het Meu-
lensteen Art Museum de deuren voor 
het eerst. Meer dan tachtig tentoon-
stellingen volgden, van werken van ge-
renommeerde kunstenaars als Karel 
Appel, Corneille, Lucebert, Ger Latas-
ter, Sam Francis, en de Eindhovense 
kunstschilder Ad Snijders. Het muse-
um is inmiddels twee keer zo groot 
geworden en uitgebreid met een 
prachtige beeldentuin, ook op het dak 
van de nieuwe vleugel. Een van de 
beelden die de beeldentuin siert is het 
kunstwerk ‘De Doodgravers’ van El 
Lissitzky. Dit acht meter hoge kunst-
werk stond afgelopen vijf jaar bij het 
Van Abbemuseum in Eindhoven.

Wisselende en permanente expositie
In 2008 ontstonden plannen voor een 
uitbreiding en tevens het idee om geen 
bekende architect de opdracht te ge-
ven, maar als een afstudeerproject aan 
een tiental bouwkundestudenten van 
de Technische Universiteit Eindhoven. 
Na een Europese aanbesteding is in 
maart 2013 gestart met de bouw, en be-
gin september van dit jaar was de offi-
ciële opening. Het museum is qua 
grootte verdubbeld en biedt nu vol-
doende ruimte voor wisselende ten-
toonstellingen en een permanente ex-
positie van Slowaakse en internationale 
kunstenaars.

Via beeld in Park museum in Bratis-
lava
Oud-Philipsmedewerker Gerard Meu-
lensteen startte eind 60-er jaren aan het 
Laar in Gerwen zijn eigen bedrijf Elek-
trotechnisch Projectenbureau Meulen-

steen en richtte in Nuenen Neways op 
in 1969. De in Eindhoven geboren 
Meulensteen vestigde zich privé ook in 
Nuenen. Nu is hij weer woonachtig in 
zijn geboorteplaats Eindhoven. Hoe 
kwam Meulensteen met het Danubiana 
Museum in Slowakije terecht?
"Dat is een wonderlijk verhaal. In 
1994 kreeg ik ene Vincent Polakovic 
uit Slowakije op bezoek. Hij wilde 
destijds als ‘fan’ van Vincent van 
Gogh als een bedevaartganger alle 
plaatsen bezoeken waar Van Gogh 
ooit woonde en werkte. In Arles be-
sloot hij, als een hommage aan de be-
roemde schilder, een Geel Huis te 
bouwen in Slowakije. Dat gebeurde in 
Poprad. Maar door geldgebrek kwam 
dat Gele Huis niet echt van de grond. 
Vincent Polakovic kwam ook naar 
Nederland, waar hij in Nuenen het 
standbeeld van Vincent van Gogh op-
zocht. Bij het standbeeld in het Park 
ontmoette Vincent Polakovic iemand 
die hem op mijn spoor zette: ik zou 
misschien wel eens geldschieter kun-
nen worden,” aldus Gerard Meulen-
steen die vervolgt: "En daar zat ik, 
met die volslagen onbekende, uiterst 
gedreven man tegenover me. Wat 
moest ik doen? Ik bedacht dat ik zelf 
ook een bepaalde binding had met 
Van Gogh. Ik speelde als kind in de 
Vincent van Goghstraat in mijn ge-
boorteplaats. Nuenen, de plaats waar 
ik Neways begon, was de plek waar 
Vincent van Gogh zijn Aardappel-
eters schilderde. Ik ben met Polakovic 
in zee gegaan, omdat mijn gevoel zei 
dat het goed was. En een mooie 
droom is werkelijkheid geworden." 

Een museum voor moderne kunsten met een bijzondere collectie en gesitu-
eerd op een unieke locatie: het Danubiana Meulensteen Art Museum. Dit 
museum ligt op een schiereiland in de Donau nabij de Slowaakse hoofdstad 
Bratislava en is opgericht door oud-Nuenenaar Gerard Meulensteen. Het 
onlangs vernieuwde museum is onderscheiden met de prestigieuze Slo-
waakse Architectuurprijs 2014.

Meulensteen meende echter dat het 
Gele Huis in het afgelegen Poprad in 
Slowakije een betere locatie verdiende 
en hij besloot Polakovic te steunen om 
een museum voor moderne kunsten 
te realiseren in de Slowaakse hoofd-
stad Bratislava. De officiële opening 
van het Danubiana Meulensteen Art 
Museum was op 9 september 2000 
met Vincent Polakovic als directeur.
Oud-Nuenenaar Gerard Meulen-
steen: “Het museum in Bratislava is 
voor Slowakije niet alleen een belang-
rijke bijdrage aan de culturele maar 
ook aan de economische ontwikke-
ling.” Zie ook: www.danubiana.sk

Oud-Nuenenaar Gerard Meulensteen.
(foto Cees van Keulen)

Meulensteen Art Museum met in beel-
dentuin werk van El Lissitzky.
(foto Cees van Keulen)

De serie bestaat uit drie workshops en 
vindt plaats op zaterdagmiddag 31 ja-
nuari, 28 februari en 21 maart van 
13.00-15.30 uur. In deze serie leren 
deelnemers alles wat ze moeten weten 
om een eigen moestuin te beginnen, 
van zaaien tot planten en verzorgen. 
We gaan daarbij uit van biologisch 
kweken, zonder gebruik van chemi-
sche hulpmiddelen. De workshops zijn 

een combinatie van theorie en prak-
tijk, waarbij voldoende ruimte is om 
zelf te oefenen en vragen te stellen. De 
workshops zijn geschikt voor begin-
ners, maar ook voor hen die al langer 
een moestuin hebben en worden bege-
leid door een enthousiaste en ervaren 
moestuinder. Meer informatie is te 
krijgen via www.tuincentrumsoon-
tiens.nl of tel. 040-2811339. 

Een Afrikaanse staartster voor 
een Nuenens project
In het schop van de historische boerderij van Groendomein Het Wasven in 
Tongelre is een prachtige, bijna levensgrote kerststal te bezichtigen. Aan 
het hemelgewelf schittert een bijzondere, Afrikaanse staartster…

Deze staartster is speciaal voor deze 
kerststal gemaakt door vrijwilligers 
van stichting Rising Stars in Nuenen. 
Een heel oud, gerestaureerd masker 
uit West-Afrika vormt de kern van 
deze staartster. Met deze Afrikaanse 
staartster willen we aandacht vragen 
voor de ontwikkeling van kinderen in 
Afrika, in het bijzonder voor de kinde-
ren met een beperking in Zorgboerde-
rij Kings and Queens in Ghana.
Met veel hulp en steun uit Nuenen en 
de regio wordt deze zorgboerderij stap 
voor stap ontwikkeld door Rising 
Stars en de Ghanese partnerstichting 
Kings and Queens in Offinso.
In 2014 zijn twee varkensschuren in 
gebruik genomen voor het fokken en 
mesten van varkens. Op het land van 
de zorgboerderij worden vooral maïs 
en bonen geoogst, deels als veevoer. 
De kinderen en jongeren werken hier 
vaak enthousiast aan mee. Na 10 
maanden worden de volwassen vlees-
varkens verkocht. De opbrengst zal 
gebruikt worden om de zorgboerderij 
uiteindelijk zelfvoorzienend te maken.

Voor de kinderen is dit jaar een nieu-
we, grotere schommel gebouwd en 
een grote kippenren voor 50 kippen 
en enkele hanen. De kinderen gaan 
deze ren zelf beheren en de eieren zijn 
natuurlijk voor eigen consumptie.
Voor 2015 staan verschillende plan-
nen op stapel: de bouw van 5 kamers 
voor de begeleiders van de kinderen; 
de bouw van een derde varkensschuur 
voor 160 varkens en de ingebruikna-
me van een loods voor veevoer. Een 
grote wens is een eigen vervoermid-
del, zoals een occasion pickup truck. 
De Wilde Ganzen zijn een vaste part-
ner geworden als co-financier van 
deze boerderij in wording.
Genoeg te doen dus, maar dit alles 
kwam en komt alleen tot stand met uw 
hulp en steun. www.rising-stars.nl

Hart van de Hemel,         
Hart van de Aarde

Met brandende kaarsen in verschil-
lende kleuren vormen Maya’s een 
kruis. Zij plaatsen een gekleurde kaars 
in elk van de windrichtingen, de ‘vier 
hoeken van de aarde’; een vijfde kaars 
staat in het centrum.
De rode kaars zet men in het Oosten. 
De kleur rood staat voor vuur, bloed, 
energie en de kracht van de zon die 
telkens in het Oosten opkomt en van 
daaruit haar baan aflegt.
De zwarte kaars staat in het Westen. 
De donkere kleur symboliseert de 
nacht die intreedt wanneer de zon on-
dergaat en de schepping tot rust komt.
De gele kaars in het Zuiden is als de 
kleur van de rijpe maïs, het basisvoed-
sel van de Maya’s. Geel verwijst naar 
de mens, wanneer het leven goed is en 
naar de kracht van de jeugd.
De witte kaars in het Noorden symbo-
liseert de kleur van witte beenderen 
en is een verwijzing naar de dood van 
de mens. Maar het Noorden is ook de 
plek waar koele winden opstijgen vol 
verfrissende gedachten. 

Iedere dag opnieuw legt de goddelijke 
zon haar baan af van Oost naar West. 
En in ieder mensenleven wordt er een 
boog gespannen van Zuid naar Noord 
en voltrekt zich het bestaan. In het 
Centrum, daar waar de baan van de 
goddelijke zon en de levensboog van 
de mens elkaar kruisen, staat de groen-

Op verschillende plaatsen in Nederland hebben mensen de afgelopen weken 
kennisgemaakt met een prachtig ritueel van de Mayabevolking in Guate-
mala. In het kader van de landelijke Adventscampagne ontving de Stichting 
Nuenen-Guatemala diverse uitnodigingen om te komen vertellen over het 
Nuenense Guatemala-project. Samen met de aanwezigen werd de kaarsen-
ceremonie van de Maya’s uitgevoerd.

blauwe kaars, die verwijst naar plan-
ten, lucht en water, naar de aarde die 
wij bewonen. Geknield rond de kaar-
sen richten Maya’s hun gebeden tot 
God, die zij aanroepen als ‘Hart van de 
hemel, Hart van de aarde’. 
De Stichting Nuenen-Guatemala heeft 
setjes van 6 kaarsen gemaakt in de 
kleuren die de Maya’s gebruiken. Er 
hangt een kaartje aan met korte uitleg 
van de betekenis van de kleuren en 
kosten € 4,-per set. Ook heeft de Stich-
ting leuke engeltjes en sterretjes inge-
kocht bij Mayavrouwen van een coöpe-
ratie in Guatemala, € 6,95 per stuk. De 
opbrengst gaat naar het Guatemala-
project. Voor verdere informatie en/of 
bestellen mail naar: contact@nuenen-
guatemala.nl of bel 040-2833305 of 06-
23848755.

Engel en ster van gekleurde kraaltjes 
gemaakt door Mayavrouwen uit Gua-
temala. 

Samen met de zangers en zangeressen 
van deze Nuenense koorgezelschap-
pen kunt u in een sfeer van verbon-
denheid uw kerstperiode een mooi 
begin geven. Niet alleen zingen beide 
koren een aantal voor de kerstsfeer 
toepasselijke liederen maar vanzelf-
sprekend wordt ook u uitgenodigd om 
samen met hen een aantal bekende 
kerstliederen te zingen. Een evene-

ment dat iedereen die het kerstgevoel 
een warm hart toe draagt niet mag 
missen. Aanvang: 16.00 uur, H. Cle-
menskerk Park, Nuenen. 
Daarnaast willen wij u er nog graag at-
tent op maken dat Het Nuenens Man-
nenkoor op Eerste kerstdag om 11.30 
uur de zang verzorgt tijdens de Hoogmis 
in de H. Clemenskerk, met solistische 
medewerking van Ingeborg Bröcheler.

De jaarlijkse financiële injectie die ze 
door de Grote Clubactie krijgen, is voor 
velen onmisbaar voor de aanschaf van 
onder meer materialen, inrichten van 
het clubhuis, organiseren van activitei-
ten. Alle deelnemende clubs hebben hun 
cheque in de brievenbus gekregen met 
het bedrag dat ze hebben opgehaald.

Dit jaar deden in Lieshout en Maria-
hout mee:
- Turnvereniging De Brug uit Lieshout 
met een opbrengst van € 365,28
- R.K.V.V. Eli uit Lieshout met een op-
brengst van € 2.365,68
- VV Mariahout uit Mariahout met 
een opbrengst van € 1.615,65

Meer dan 6.000 deelnemende ver-
enigingen
In totaal deden dit jaar meer dan 6.000 
verenigingen mee. Samen zijn 2,6 mil-
joen loten verkocht en werd er bijna 8 
miljoen euro opgehaald waarvan 80% 
direct naar de clubkas gaat. Directeur 
Frank Molkenboer van de Grote Club-
actie: "We zijn erg trots op deze op-
brengst! De inkomsten van vrijwel alle 
goede doelen staan onder druk. Het is 
daarom fantastisch dat het verenigin-
gen lukt om dit resultaat te behalen. 
Dit is vooral te danken aan tiendui-
zenden enthousiaste vrijwilligers met 
hart voor hun club."



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 

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

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

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.

 PUZZELHOEKWeek 51

3 6
9 3

4 1 9
8 9 3
7 1 8

4 2
5 4 1
7 2

3 8 7 5

Sudoku

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AAGJE
BREED
EINDE
ENGEL
FACET
GAPEN
GOLIATHKEVER
KATVIS
MAHONIE
NATJE
NEGENTIG
OCTAAF
OFFSET
ONDENKBAAR
OPWACHTEN
PASTORIE
PORTAAL
RANDGEMEENTE
REVUE
START
TANGA
TARBOT
TENEUR
TEUGEL
UTRECHT
VOUWEN
ZEGGE

N E T H C A W P O R O T
P E I R O T S A P K R O
O M P M T O C T A A F B
R Z A A G J E T A F N R
T E N H G M V B S R A A
A G V E O I K E F L T T
A G Z U S N T O A H J E
L E G U E T I N C L E N
R A N D G E M E E N T E
E I N D E E R B T G D U
G O L I A T H K E V E R
E R V O U W E N G E L N

Kruiswoord

Horizontaal: 1 neerslag 6 richtingwijzer 11 knokploeg 12 Franse kaassoort 
13 vreemd 14 per persoon 16 riv. in Frankrijk 18 pl. in Gelderland 
20 land in Afrika 22 riv. in Italië 23 gelaatskleur 25 telwoord 26 deel v.h. hoofd 
27 opperwezen 28 soort zeil 30 Europeaan 31 deel v.e. trap 33 Russisch 
heerser 35 aan zee 36 titel 38 gloed 41 voordat 45 Turks bevelhebber 47 zot 
48 Europeaan 49 domoor 51 schaaldier 53 muziekinstrument 55 afgezant 
56 partij in een geding 58 watering 59 pleger 60 voorzetsel 61 Europese 
hoofdstad 63 vorstentitel 65 luitenant 66 staartster 67 medemens.

Verticaal: 1 zaadje 2 riv. in Spanje 3 roem 4 bolgewas 5 overvloed 6 schaaldier 
7 onder andere 8 tam 9 schik 10 wapen 11 cliënt 15 kledingstuk 
17 schrijfvloeistof 19 lidwoord 21 inwendig orgaan 23 offerte 24 Grieks eiland
27 autoriteit 29 broodje 32 moerasvogel 34 vlaktemaat 37 vuurpijl 
38 ijzervlechtwerk 39 Ned. voetbalclub 40 geraamte 41 uitsluitend 
42 pausennaam 43 kleur 44 erwtensoep 46 Europeaan 50 man van adel 
52 wegkant 54 Frans lidwoord 55 nors 57 strafwerktuig 59 projectieplaatje 
62 pers. vnw. 64 familielid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

H A A S T I G T O E N D R A

U S I R E O B E R K

I A M E R G E T R E T T

D A M E E S P O A R E

N Y D P I P E T O O I

B H E V A A R I F M E

A A L I N V A S I E O E N

N N F A N N E L S S G

G E L E I S E N E S T

E E D A E E N D F E L

P R A M B T S A U S R A

E C L O U R E E P A

N E D E R I G W A L N O O T

2 6 5 1 3 7 4 9 8
8 7 3 9 4 6 2 5 1
4 1 9 2 8 5 7 3 6
7 3 6 4 5 2 8 1 9
1 9 4 3 6 8 5 2 7
5 2 8 7 9 1 6 4 3
3 5 7 6 1 4 9 8 2
6 4 1 8 2 9 3 7 5
9 8 2 5 7 3 1 6 4

Oplossingen wk 50
R Z I T B K O R J A A L

E E E C E B E A G L E K

D A D U W I M E N Z K B

E E V D N M B R E I E N

O N T O E R E I K E N D

V H R R N R K K L A J T

P T E P N D E K K I N G

O N E I I R I P O Z L D

V E U E P O E U U E Y N

E T N O S A E B R S S A

R A E R E P A G U B O T

K L T G R I A L O P L S

ZIEKENBEZOEK

(MEDISCH) PEDICURE 
Anouk van Dijkhuizen. Ge-
specialiseerd in reumati-
sche en diabetische voe-
ten. Bel voor een afspraak 
040-2834576.

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.

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Pedicure-Manicure be-
handeling • Voetmassage 
NIEUW! Kleine Pedicure 
behandeling € 15,- (Alleen in 
salon) Lekker makkelijk, 
ik kom ook bij u thuis! 
Diabetes en reuma aante-
kening. KADOTIP:  Voor 
de feestdagen zijn er kado-
bonnen hier te verkrijgen. 
Marieke: 06- 50 57 11 83.

C L E A N  S E R V I C E 
NUENEN - Gevelreini-
ging - Schoorsteen renova-
tie  - Impregneren - Voeg-
werken. Vrijblijvende offerte 
06 - 23 70 36 91.

TE KOOP
Elke woensdag 

en zaterdag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

OPENHAARDHOUT/
KACHELHOUT /GE-
MENGD te koop van parti-
culier (Gerwen): € 45,- per m3. 
Blokken, zelf kloven € 1,- per 
stuk. Volle kruiwagen € 4,-. 
Tel. 06 - 53 23 81 97 (halen 
op afspraak). DOE EENS ANDERS; 

GEEF EEN HYPNO CADEAU BON
Laat nu goede voornemens simpel 
en zonder moeite uitkomen.
Met directe hypnose.
Afvallen, stoppen met roken blijven elk jaar de goede 
voornemens van de meeste mensen maar komen vaak 
niet uit, statistisch 3-6 weken.
Ik garandeer dat met ÉÉN sessie het probleem is 
verholpen, het enige wat ik vraag is dat men het WIL 
en er voor open staat.
Laat voornemens eens echt uitkomen en de besparing 
kan oplopen tot € 2500,-. Dit is toch een leuk cadeau, 
zoveel zakgeld voor de vakantie.
Geef met Kerst een HYPNO CADEAUBON.

Bel voor info Tel. 06 - 51 33 41 55 of 
mail r.valk41@gmail.com. 
Bezoek onze website www.hypnobeter.nl

Hypnotherapist René van der Valk. 
Gecertificeerd lid internaitonale hynose vereniging.

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

TE HUUR (NIEUW) Ap-
partement, omgeving Be-
nidorm/Altea. Met tv, wifi, 
zwembad e.d. Zie www.
casamama.jouwweb.nl  Tel. 
06-51 28 27 15. 

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

PIANOLESSEN IN 
NUENEN gegeven door 
gediplomeerd en ervaren do-
cente. Voor beginners en ge-
vorderden. Voor info: Noortje 
Sluyter, tel. 040-2843533 
/06-23094787 of kijk op 
www.pianolesnuenen.nl

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

21 DEC. VLOOIEN-
MARKT Sporthal Gen-
derbeemd, Sterkenburg 
616 Eindhoven. 90 kramen 
vol!  9-16 u. € 2 p.p.  06-20 
29 98 24.

DROGE HARDHOUTEN 
HAARDBLOKKEN - GE-
BRUIKSKLAAR Hooi-
donk 3 - Breugel. Tel. 
040-2837329.

NUENEN(GERWEN): 
TE HUUR stalen contai-
ner 3x12 m, op afgeslo-
ten terrein, geschikt voor 
opslag of stalling oldti-
mer/ motor, geen plantjes, 
tel.0625492520.

SCHILDERLES  IN 
NUENEN in januari heb 
ik 3 plaatsen vrij. 1 op 
woensdagochtend en 2 op 
woensdagavond. Julienne 
Warrink tel. 2838884.

ONDERNEMERS OP-
GELET! Te huur voor vast 
of tijdelijk, nieuwe bedrijfs-
ruimte vanaf 100 m2 op 
nieuw industrieterrein te 
Nuenen. Tel: 0653144105.

Hé gorgeous, ik had je nog 
een spandoek achter een 
vliegtuig beloofd, maar m’n 
brevet is verlopen. Bij deze 
dan: “Je bent geweldig!”

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

CHRISTMAS SHOPPING VAN 15 T/M 24 DECEMBER

Dorpsstraat 95   Mierlo  |  Telefoon 0492 66 11 00  |  www.lenssenmannenmode.nl  |  E-mail info@lenssenmannenmode.nl

De gebruikte modebeelden zijn slechts ter inspiratie.

at 955 MieMierlorlo | Telefoon 04904 2 666 111 00 | www lenssenmannnenmodede nl | E mail info@lenssenmanne

De gebruikte modebeelden zijn slechts te

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFiTM

20% korting op truien en vesten, extra acties in de winkel en luxe koffi e!

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

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

D a g o p v a n g  •  B S O

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

Goed voor je kind!
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Echte Bakker Godfried de Vocht genomineerd voor   
Beste Echte Bakkerswinkel van Nederland!
Wie heeft de Beste Winkelbeoordeling 
van alle Echte Bakkers?
Godfried de Vocht, De Echte Bakker is met twee winkels in de race voor de 
titel Beste Echte Bakker 2015 in de categorie Winkel. De winkels in Waalre 
en Nuenen haalden de 100% score bij de winkelbeoordeling en maken grote 
kans om de Gouden Schieter in de categorie Winkel in de wacht te slepen. 
Het Echte  Bakkersgilde in Wageningen maakt op woensdag 14 januari 2015 
de winnaar bekend.

Alle winkels van De Echte Bakkers zijn 
de afgelopen periode door een onaf-
hankelijke inspecteur beoordeeld op 
twintig punten in zes categorieën 
waaronder de productpresentatie, de 
verkoopkracht en de uitstraling van de 
winkel. Vier winkels, waaronder de 
twee van De Vocht in Waalre en Nue-
nen, haalden hierbij de maximale sco-
re van 100% en zijn nu in een span-
nende play-off verwikkeld.

Dirk de Vocht en zijn vader Godfried 
hadden de nominatie stiekem wel een 
beetje verwacht. Dirk: “We werken er 
heel hard aan om de winkels top te la-
ten zijn. Natuurlijk moeten de mede-
werksters in de winkels het doen, dus 
we hebben heel goed uitgelegd waar ze 
allemaal op moeten letten. Voor het 
laatste beetje extra motivatie hebben 
we een beloning beloofd bij het beha-
len van het maximale aantal punten. 
Die hebben ze in twee winkels binnen 
gesleept. De winkel in Eindhoven 
scoorde 99 punten, daar was het stoep-

bord iets beschadigd. Dat zijn de de-
tails waar het om gaat.”

Wie de Gouden Schieter - de trofee 
die symbool staat voor ambacht en 
kwaliteit - voor Beste Winkel in ont-
vangst mag nemen, wordt op 14 janu-
ari 2015 bekend gemaakt tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie van de Echte Bak-
kers bij het Nederlands Bakkerij Cen-
trum in Wageningen.

Oprichting      
Bijna Thuis Huis Nuenen
Door Nannie van den Eijnden

Een aantal zeer enthousiaste Nuenenaren richt momenteel een Bijna Thuis 
Huis op voor mensen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, die zorg nodig 
hebben in hun laatste levensfase en die niet thuis of in een ziekenhuis willen 
of kunnen sterven. 

Recent is in een vergadering een nieuw 
oprichtingsbestuur van vier leden ge-
vormd. Voorzitter Fred Heering, se-
cretaris Joep Elbers, vice-voorzitter 
Helma van den Brink en penning-
meester Marja van Aken vormen een 
stichting, vragen subsidie aan, gaan 
beleid en concrete plannen ontwikke-
len en een locatie zoeken. De huisart-
sen, kerk en politiek zijn nauw betrok-
ken bij dit project. Het project past 
perfect in de huidige veranderende sa-
menleving, waarin de participatie van 
burgers en sociaal-maatschappelijke 
betrokkenheid wordt gestimuleerd. 

Eindhovenaar Ben Klasens, mede-
oprichter en voormalig bestuurslid 
van het Bijna Thuis Huis (BTH) in 
Son, heeft het vuurtje in het dorp van 
Vincent van Gogh aangewakkerd. Hij 
kwam met het idee om de deuren van 
het BTH in Son open te stellen voor 
de inwoners van buurgemeente Nue-
nen, vooral omdat beide gemeenten al 
met elkaar samenwerken. Maar de 
Nuenense huisartsen kunnen geen 
zorg verlenen aan hun patiënten als zij 
in een BTH in Son verblijven. Zij 
vroegen Ben of hij een BTH in Nue-
nen wil oprichten. Ben heeft daar vol-
mondig ‘ja’ op gezegd. Hij is van me-
ning dat de opvang en begeleiding van 
stervenden bij de samenleving hoort 
en dat ieder dorp daar zijn eigen Bijna 
Thuis Huis (eerstelijns zorg) voor zou 
moeten hebben. 

Ben werkte als verpleegkundige in di-
verse ziekenhuizen waardoor hij nauw 
betrokken was bij de palliatieve zorg 
aan mensen in hun laatste levensfase. 

Het ging hem aan het hart dat mede-
mensen in deze levensfase zo weinig 
echte aandacht kregen. Zijn ervarin-
gen, samen met de persoonlijke bege-
leiding van zijn stervende moeder en 
de passie voor zijn vak, brachten hem 
ertoe om samen met een pastoor in 
Son plannen te maken voor de oprich-
ting van het BTH daar. En om nu het-
zelfde te doen in Nuenen. 

Zijn oproep in lokale weekkrant Rond 
de Linde heeft tot veel enthousiaste 
reacties geleid van gedreven mensen, 
die vrijwillig een bijdrage willen leve-
ren aan dit initiatief, in welke vorm 
dan ook: zorg rond het bed, een advi-
serende of coördinerende rol, advies 
bij de inrichting van het huis en het 
vinden van huisraad. Opvallend is dat 
veel goed opgeleide en ervaren des-
kundigen, die professioneel werk-
zaam zijn in de zorg, hebben gerea-
geerd op zijn bericht in de krant. Het 
nieuwe bestuur van het op te richten 
BTH in Nuenen is begin december 
gaan praten met het bestuur van het 
BTH in Son, om vragen te stellen en te 
leren van hun ervaringen. Het BTH in 
Son draait inmiddels 1,5 jaar. 

Een Bijna Thuis Huis is geen hospice. 
In een hospice is 24 uur per dag pro-
fessionele zorg aanwezig en dat is niet 
het geval in een BTH. Een Bijna Thuis 
Huis is verplaatste thuiszorg. In een 
kleine woonvorm met huiselijke sfeer 
wordt terminale zorg geboden aan 
mensen die gaan sterven en aan hun 
familie. Ze worden verzorgd en bege-
leid door hun eigen vertrouwde hulp-
verleners en door vrijwilligers die 

Uit d’n hoek…
Berry

Binnenkort gaat in Helmond een musical in première over Berry van Aerle. Berry, 
de oud-voetballer van PSV en het Nederlands Elftal die zo gewoon is gebleven 
dat het bijzonder is.
 Mensen hebben een haat-liefde verhouding met beroemde mensen. Be-
wonderend en jaloers. Gelukkig zijn er heel veel mensen die gewoon zijn geble-
ven zonder dat ze eerst beroemd zijn worden.
 Overigens heeft PSV een speciale band met Helmond. Er zijn meer aan-
sprekende Helmondse dan er Eindhovense PSV’ers zijn: behalve Berry van Aerle 
hebben Willy van der Kuijlen, Willy en René van de Kerkhof en Wilfred Bouma het 
eerste gehaald (telt Hans Gillhaus ook mee?). En die zijn allemaal best ‘gewoon’ 
gebleven. Misschien is dat typisch Helmonds.

Edwin Coolen

Uitzendingen LON-TV
Raadsvergadering en nachtmis live op TV
De vergadering van de gemeenteraad op 18 december wordt rechtstreeks uit-
gezonden vanuit de raadszaal in Het Klooster. Aanvang uitzending: 18.30 uur.
Op kerstavond 24 december kunt u thuis kijken naar de nachtmissen in de H. 
Clemenskerk. De heilige missen van 21.30 en 23.30 uur worden rechtstreeks 
uitgezonden. De laatste mis met medewerking van Jongerenkoor Jocanto 
wordt op Eerste kerstdag om 12.00 uur nogmaals volledig uitgezonden. 

Verder in het programma Nuenen-Nu:
- Topchef Soenil Bahadoer over de tweede Michelinster voor Restaurant De 

Lindehof
- Nieuw raadslid: Gaby Scholder (VVD)
- Gabriëlle Verouden hanteert in de Praktijk voor Onderwijsondersteuning 

Nuenen een nieuwe aanpak bij leer- en gedragsproblemen 
- Wa vinde gij? De weekmarkt tijdelijk (weer) verplaatst naar het Van Gogh-

plein
- Biografie van een dorp: Een stukske Gerwen: windmolen De Roosdonck

De tv-uitzending vindt dagelijks plaats om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 21.00 
en 23.00 uur. Ook is het programma te volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl. Tevens vindt u op deze site actuele nieuwsberichten en 
kunt u oude filmpjes terugkijken. 
Via welke tv-kanalen is LON te ontvangen?
Op de volgende zenders en frequenties wordt het signaal van de LON door-
gegeven:
UPC analoog   frequentie 256.00 MHz, kanaal S14+
Ons BrabantNet analoog  frequentie 792 MHz, kanaal 39
Ons BrabantNet Nuenen HD frequentie DVB-C 44, kanaal 61+
Ons BrabantNet Nuenen IPTV Animo set-up box, kanaal 2009

Heeft u een idee of een tip voor een reportage? De LON hoort dit graag van 
u! 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

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.

TE KOOP: TOYOTA YARIS 1.3
Bouwjaar maart 2009 • Km. stand 20.000 • 5-deurs

Hele mooie auto, 1e eigenaar, rookvrij. 

Boek Boudewijn Raessens
‘Praktijkonderzoek 
in Marketing en 
Communicatie’
Boudewijn Raessens uit Nuenen, 
werkzaam als associate-lector bij Fon-
tys Hogescholen Marketing en Ma-
nagement in Eindhoven, heeft een 
boek geschreven, getiteld ‘Praktijkon-
derzoek in Marketing en Communica-
tie’. Het boek is met name gericht op 
(beginnende) marketing en communi-
catieprofessionals, maar door de prak-
tijkvoorbeelden is het ook geschikt 
voor anderen. Boudewijn: ‘Het boek 
dient ter ondersteuning bij onderzoek 
en scriptie/ adviesrapport. Het helpt je 
om bij het opstellen van de centrale 
onderzoeksvraag en deelvragen, bij 
het kiezen van de juiste methodes voor 
dataverzameling, het analyseren daar-
van tot hoe je een goede scriptie/ ad-
viesrapport schrijft. Juist studenten 
vinden dit erg moeilijk.’ 

‘De taal van toen’   
op de Arleniusdag
Op 31 januari 2015 vindt in Lieshout de eerste Arlenius-
dag plaats, met als thema ‘De taal van toen’. 

De Arleniusdag is in het leven geroepen door de Stichting 
Brabants Dialectenfestival Lieshout ter ere van twee belang-
rijke Brabantse cultuurdragers uit de zestiende eeuw: Arn-
oud van Eyndhouts uit Aarle(-Rixtel) en Laurens van den 
Bleeck uit Gemert. 

Er zijn lezingen over leven en werk van deze historische figu-
ren door Frans Slits en over hun taal door Simon van Wetten 
(archivaris Gemert) en Jos Swanenberg (streektaalfunctiona-
ris Erfgoed Brabant). Henk van Beek zal vertellen over Aarle-
Rixtel in de zestiende eeuw, het Ampzing Genootschap uit 
Haarlem zorgt voor muziek en aansluitend is er een Italiaans 
buffet.

De Arleniusdag is van 15.00 uur tot 18.00 uur in het Dorps-
huis in Lieshout. De presentatie is in handen van Wim Da-
niels. De entree voor alleen de lezingen is € 10,-, het afslui-
tende buffet kost nog eens € 10,-. Inschrijven kan tot 15 
januari via de Stichting Brabants Dialectenfestival, t.a.v. Jean-
ny Franssen, Dorpsstraat 75, 5737 GB Lieshout, of per mail: 
secretariaat@brabantsdialectenfestival.nl

Auto Service Verbroekken

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

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

Country Dansen 
Lieshout
Zaterdagavond 20 december organi-
seert The Black Longhorn weer de 
maandelijkse Country Dance Party op 
CD muziek. We dansen in de grote 
zaal van het Dorpshuis in Lieshout. 
Alle populaire line- en partnerdansen 
worden achter elkaar gezet door 
Country-DJ Henk. De nadruk ligt 
hierbij op echte country muziek. Vol-
op genieten dus en alleen kijken mag 
ook. Aanvang is 20.00 uur. Tevens 
wensen wij u Fijne Feestdagen toe.
Tot ziens op zaterdagavond 20 decem-
ber bij The Black Longhorn: Dorps-
huis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 
Telefonische info: 0499-42 20 88. 
www.blacklonghorn.nl 

Jaren ’60 middag Dorpshuis
Op zondag 21 december organiseert Ons Tejater een Sixties Café in Het Dorps-
huis. The Time Travellers spelen dan beat, soul blues en rock and roll muziek van 
The Beatles, The Rolling Stones of CCR en af een toe een knipoog naar de seven-
ties, zoals The Eagles. Het Dorpshuis wordt een bruin cafe waar gedanst kan 
worden. Aanvang 14.30 uur, entree is € 10,- (inclusief eerste consumptie). Reser-
veren kan op www.vierbinden.nl/onstejater of via tel. 0499-422878 (ma. t/m do. 
na 13.00 uur, vrij na 18.00 uur).

daarvoor zijn opgeleid. Een dergelijk 
huis is beschikbaar voor mensen van 
alle leeftijden en van alle geloofsover-
tuigingen, met een levensverwachting 
van minder dan drie maanden. De ge-
dachte achter de naam is dat je ster-
ven in een Bijna Thuis Huis kunt zien 
als overlijden in een thuissituatie, als-
of je thuis bent, en het zo ook mag 
voelen.
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

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   

Maand december
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur
tennispaviljoen 

op sportpark de Lissevoort

Donderdag 18 december
20.00 uur 

Voel je Kerstvrouw
Café Ons Dorp

Vrijdag 19 december
20.30 uur Kaartavond R.K.V.V. Nederwetten

Piet Renders paviljoen te Nederwetten

Zaterdag 20 december en 
zondag 21 december

Cadeau in laten pakken voor Duchenne
Kernkwartier

Zondag 21 december
16.00 Kerstsamenzang 

Nuenens Mannenkoor en Midore
H. Clemenskerk, Park, Nuenen.

Vrijdag 19 december
18.00 tot 19.00 uur 

Vriendenles. Z&PV Nuenen Waterpolo
Laco De Drietip

Zaterdag 20 december
17.00-18.00 uur 
Serious Request 
in Café de Stam

Zondag 21 december
14.00 uur

Kerstconcert Primavera
Sint Servatiuskerk in Lieshout

Zondag 21 december
20.15 uur 

De Mannen van Petazzie, 
Oudejaarsvoorstelling

Het Klooster

Tot 26 januari
Werk kunstenaars Mozaiek en brons 

van Geert en Okke Weerstand 
entreeruimte van het Vincentre

Donderdag 18 december
20.00 uur 

Rik- en jokeravond
de Pelgrim te Mariahout

Zaterdag 20 December
Levend Kerstverhaal GAAT NIET DOOR

Weverkeshof

Zondag 21 december
14.00 uur Kerstconcert

Weverkeshof

Zondag 21 december
16.11 uur 

Prinsenwissel CV De Stemkes
Café De Stam Gerwen

Vrijdag 19 december
20.00 uur Rikavond NKV

Kantine Wettenseind
20.00 uur ‘wildkaarten’ bij EMK 

de kantine EMK

Zaterdag 20 december
20.00 uur 

Country Dance Party 
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2 Lieshout

Zondag 21 december
14.30 uur 

Sixties Café
Dorpshuis Lieshout

22 december t/m 3 januari
Collecte Stichting De Inhaalslag

Vrijdag 19 december
20.00 uur 

Kerst kienavond 
Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lieshout

Zaterdag 20 december
15.00 uur Levende Kerststal
Zorgboerderij De Krakenburg

Zondag 21 december
14.00 uur Kerstzang

Zorgboerderij De Krakenburg

Zondag 21 december
20.00 uur Kerstconcert 

Vocaal Ensemble Marcando
Regenboogkerk Sportlaan Nuenen

Donderdag 18 december
18.00 uur 

Herdertjestocht door Nederwetten
bij MFA de Koppelaar!

Vrijdag 19 december
20.15 uur Rikken bij de Supportersclub 

RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 20 december
21.00 uur 15 jaar Schafrath
Discoshow jaren 70-80-90

Café Schafrath

Zondag 21 december
15.00 uur 

15 jaar Schafrath 
De Surponics

Café Schafrath

Maandag 22 december
14.00-16.30 uur 

Nederwetten, daar zit muziek in
Dorpshuis De Koppelaar in Nederwetten

Kerkberichten

Byzantijnse 
kerstviering 
tweede kerstdag 
Op Tweede Kerstdag 26 december is 
er een Slavisch-Byzantijnse liturgie. 
Deze begint om 10.30 uur in de kapel 
van Eikenburg, Aalsterweg 289. 

Deze liturgie is gewijd aan de Heilige 
Maria, Moeder van God, in het Grieks 
de ‘Theotokos’; in het Kerkslavisch de 
‘Bogoroditsja’. De ‘Gemeenschap van 
de Alheilige Moeder Gods Gruzins-
kaja’ draagt zorg voor de organisatie. 
Zij is een vereniging binnen de katho-
lieke kerkprovincie van Nederland. 
Deze liturgie uit de 4de eeuw draagt nu 
nog de zuivere spiritualiteit van het 
Oost-Romeinse Keizerrijk. Het vier-
stemmige Slavisch-Byzantijnse koor 
zingt. Dit koor zoekt nieuwe leden. 
Deze gemeenschap en het koor be-
trekken in 2015 een andere kapel aan 
de Kloosterdreef, kapel Kronehoef. 
De volgende Liturgieviering is dan op 
zondag 1 februari om 10.30 uur.

Christian Science
”Is het heelal, de mens ingegrepen, 
door atoomkracht ontwikkeld?” deze 
vraag staat centraal in de dienst die 
zondag 21 december om 10.30 uur 
wordt gehouden. De leidende tekst bij 
het beantwoorden van de vraag is: U 
komen alle lof, eer en macht toe, Heer, 
onze God, want U hebt alles gescha-
pen: uw wil is de oorsprong van alles 
wat er is. (openbaring 4:11) 
Locatie: Parkstraat 54 (congrescen-
trum BTB) www.christianscience.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 20 december 18.30 uur: vie-
ring, Keskedee, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 21 december 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 20 december 18.30 uur: Ma-
rie en Johan van de Langenberg-van 
Geffen; Maria Brouwers-Kooijmans; 
Nathalie Brouwers; Hennie Koks; 
Tom van Tilburg; Tiny Steenbekkers.
Zondag 21 december 11.00 uur: Ans 
Moors-Westerveld; Noud en Marie 
van Rooij-van de Kam; Petrus Bollen; 
Ries en Anneke Meulendijk-Biemans; 
Nol Wentholt; Hendrikus en Petro-
nella Klomp-Relou en Peter; Henk 
Vrijaldenhoven; Tine van Lier-Vrijal-
denhoven; Martien de Groot; overle-
den ouders Vrijaldenhoven; overleden 
ouders van Keulen-Endevoets; Maria 
Peters-Wernaart; Anneke de Leeuw-
Swinkels (100-ste geboortedag).

Mededelingen
In onze parochie is overleden Hub 
Verhoeven, Frieda van Genniplaan 14. 
Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 21 december 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Joost en Martha Rooijackers-De 
Louw; Kees en Anna Verhagen-Sche-
pers; Miet van Rooij; Theo Rovers; Fa-
milie Sloots-van Moorsel en overle-

den kinderen; Overleden ouders Van 
Genugten-Kuijpers.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 21 december 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties 
Wim Wouters en Tiny Wouters-Ag-
ten; Jan Spitzen.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 21 december, De Regenboog 
10.00 uur. Voorganger: ds. P. v.d. Waal. 
Deze zondag vieren we de 4e Advents-
zondag. Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool. De collec-
te is voor het Ghana-project van ZWO. 
Na afloop van de dienst is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten bij een kop 
koffie of thee. Voor de jongeren is er een 
Tienerkerstviering in het Van Gogh 
Kerkje. Aanvang: 17.00 uur. Iedere dins-
dag van 16.00-17.30 uur is er gelegen-
heid om de pastores van onze gemeente 
te spreken. Kerkdiensten rondom Kerst 
komen in de volgende editie.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 18 dec. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Advent. 
Vrijdag 19 dec. 07.15 uur H. Mis, Qua-
tertemperdag van de Advent. 
Zaterdag 20 dec. 08.30 uur H. Mis, 
Quatertemperdag van de Advent. 
10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 21 dec. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 4de Zondag van de Advent. 
Maandag 22 dec. 18.30 uur H. Mis van 
de Advent. 
Dinsdag 23 dec. 18.30 uur H. Mis van 
de Advent. 
Woensdag 24 dec. 07.15 uur H. Mis, 
Vigilie van Kerstmis. 23.00 Kerstwake. 

Maandag 22 december
14.00 uur 

Zingen tijdens Inloop van WLG 
D’n Heuvel (Gerwen)

Woensdag 24 december
19.00 uur 

Gerwens Gemengd Koor
H. Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 27 december
20.30 uur 

Sunny Blues presenteert:
Trouble No More
Cafe Schafrath

Dromen van licht
 
Het licht zal komen, daar dromen 
we van, we zien dit in de speciale 
gezinsviering op kerstavond. Ieder-
een is weer welkom; de communi-
canten, broertjes & zusjes en hun 
ouders.

Toneel, verhalen, muziek en zang 
brengen ons te samen in een werkelij-
ke droom van licht en samenzijn. 
Kerstmis, we dromen van een wereld 
vol licht en vrede.
Woensdag 24 december vieren en zin-
gen we samen met het kinderkoor dat 
de muzikale omlijsting verzorgt. Je 
bent van harte welkom in de H. Cle-
menskerk te Nuenen om 17.00 uur.

Gedichtendag
Liefde is het motief van de komende 
Gedichtendag die gehouden zal wor-
den op 29 januari 2015 vanaf 14.00 uur 
tot ca.16.30 uur in de mooie en rustige 
Goeikamer in Auberge Vincent. Daar 
zal voor koffie en thee worden gezorgd 
en desgewenst kunnen dichters in de 
pauze naar de gezellige bar. Naast de 
vaste groep dichters, nodigen wij hier-
bij ook nieuwe dichters en belangstel-
lenden uit. Laat wel even weten of je 
komt: catribo@onsnet.nu

Tot het einde geïnteresseerd in alles en iedereen

Hub Verhoeven
 * 24 mei 1941 † 10 December 2014

Wij danken hem voor zijn tomeloze inzet 
en zijn vriendschap gedurende 45 jaar.

Margreet en Ton, Hans en Hannie, Dammes en Willy.

Zingen in de Inloop
Tijdens de wekelijkse Inloop van WLG in den Heuvel (Gerwen), zal op 
maandag 22 december gezongen worden. Dat gebeurde ook al op 22 novem-
ber jl. waarbij een flinke groep deelnemers genoten van de samenzang.

Voor de bijeenkomst is opnieuw een 
serie liederen bijeen gezocht die deze 
keer niet in een bundel zijn verzameld, 
maar per beamer worden geprojec-
teerd, zodat voor iedereen de teksten 
goed leesbaar zijn. En natuurlijk zal het 
voornamelijk om kerstliederen gaan zo 
vlak voor de 25ste december!
De begeleiding met gitaar, bouzouki en 
mondharmonica, wordt deze bijeen-
komst versterkt met een accordeon, zo-
dat luidkeels meegezongen kan worden. 
Het zingen vindt plaats op maandag 
van ca. 14.00 uur tot 15.30 uur in den 

Heuvel. De Inloop begint om 13.30 
uur. Er is koffie en tijd voor een praat-
je. Dus wie ontspanning zoekt en van 
zingen houdt is welkom. Wie liever 
luistert trouwens ook.
Voor meer informatie over activiteiten 
van WLG kan bellen met 06 41102625 
of een bezoek brengen aan http://
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl. 
Wil je op de hoogte blijven van activi-
teiten in Gerwen laat dan een bericht 
achter voor een abonnement op de 
nieuwsbrief. Dan is het ook niet meer 
nodig om te zeggen “Dat wist ik niet” !
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Waterpolo

Rikken

p r o g r a m m a
Voetbal

Zwemmen

RKSV NUENEN
Zondag 21 december 2014
Oirschot V. 1 - Nuenen 1 ............... 14.30
Nuenen 4 – FC Eindhoven AV2 ... 12.00
Nuenen 10 – Pusphaira 4 .............. 10.00
Nuenen VR3 – DBS VR 1 .............. 10.00

EMK
Zondag 21 december
EMK 3 - Rood Wit V 3 ................... 11.00
EMK 7 - Unitas'59 9 ........................ 13.00
Braakhuizen 6 - EMK 8 .................. 13.00

RKVV NEdERwEttEN
Zondag 21 december
Nederwetten 1 vrij
Nederwetten 2 - DVS 7 .................. 12.30
Nederwetten 3 - Acht 5 ................. 10.00
Woenselse B. 5 - Nederwetten 4 .. 12.00
Nederw.Da1 - Best Vooruit Da1 .. 12.15
Heeze Da1 - Nederwetten Da2..... 12.00

RKGSV GERwEN
Zaterdag 20 december (Beker)
Nivo Sparta 1 – RKGSV 1  ............. 14.30
Vet RKGSV – Vet Oirschot V. ...... 15.00 
Zondag 21 december
Geldrop 5 - RKGSV 2  .................... 10.30 

NKV KoRfbal 
Zondag 21 december
OEC 1 - NKV 1 ................................ 12.20
PSV 3 - NKV 2 ................................. 12.15 

rKSV Nuenen - rKVV 4-1
Het was alweer van 9 november geleden dat rKSV Nuenen in de competitie 
een overwinning behaalde. “Buurman” op de ranglijst,  roosendaal kwam 
op bezoek en was een eenvoudige prooi.  
Al vrij snel in de eerste helft stelde     
Nuenen orde op zaken. Eerst was er 
een nog een voorzet van Rick Wijnen 
die door Luuk Tielemans niet in een 
doelpunt kon worden omgezet. Na 10 
minuten was het voor de eerste keer 
raak. Een fraai uitgespeelde treffer met 
Randy Thenu zowel aan de basis als 
aan de afronding van de aanval. Mid-
dels een een-twee combinatie wist hij 
fraai de openingstreffer aan te tekenen, 
1-0. In de 18e minuut mocht Luuk 
Tielemans op rechts een vrije trap ne-
men die onderweg ongelukkig door 
een Roosendaal verdediger met het 
hoofd van richting werd veranderd. De 
jonge doelman Roy de Weert (17 jaar) 
was de tweede maal kansloos, 2-0. Tot 
aan de rust veranderde er niet veel. Nu-
enen was duidelijk de sterkste terwijl 
Roosendaal slechts één keer gevaarlijk 
werd na een rush van Wesley van Zun-
dert. Zijn schot verdween over het doel 
van Stijn van der Donk. 
Na de pauze hetzelfde beeld. Nuenen 
was beter zonder daadwerkelijk ge-

vaarlijk te worden en Roosendaal kon 
daar weinig tegen over stellen. In de 
66ste minuut mocht Nuenen een vrije 
trap nemen. Middenvelder Coen Jan-
sen plaatste de bal voor de goal waar de 
mee opgekomen Max Verkuijl zijn goe-
de spel ietwat fortuinlijk beloonde met 
een treffer 3-0. Nauwelijks een minuut 
later floot scheidsrechter Senders voor 
een overtreding van Stijn van der 
Donk. Naast de gele kaart voor de kee-
per van Nuenen kreeg Roosendaal ook 
nog een strafschop te nemen. Wesley 
van Zundert stuurde Stijn de verkeerde 
hoek in en scoorde de 3-1. De volgende 
minuten werd er druk gewisseld in bei-
de teams zonder noemenswaardige 
hoogstandjes binnen de lijnen. In de 83 
minuut wees arbiter Senders nogmaals 
naar de stip, nu in het voordeel van de 
Groen-Witten. Een nauwelijks waar-
neembare overtreding op Jurik Zim-
merman ging hieraan vooraf. Mart van 
de Gevel pakte het presentje van de 
“scheids” dankbaar uit en bracht de 
eindstand op 4-1. 

Max Verkuijl scoort de 3-0.       (foto John van den Elsen).

rKgSV 3 bedankt 
haar sponsoren
Sinds het begin van dit seizoen is de 
selectie van rKgSV 3 in een gehele 
nieuwe outfit gestoken.

Theo Leenders van Leenders RVS in-
dustrie te Beek en Donk die al jaren 
lang vaste sponsor is van RKGSV heeft 
dit seizoen ervoor gezorgd dat we 
weer in een nieuw tenue op de groene 
mat voetballen. Dit is een mooie aan-
sluiting op de sporttassen die we vorig 
seizoen gekregen hebben van Casper 
Mol, partner bij Maas Makelaars.

Eetcafé Ons Dorp uit Nuenen is er als 
nieuwe sponsor bijgekomen sinds dit 
seizoen. Martijn en Sharon hebben 
RKGSV 3 voorzien van nieuwe trai-
ningspakken zodat we er weer gelikt 
op staan voor de komende jaren. 

Vrijdag 9 januari zal RKGSV 3 haar 
nieuwjaarsreceptie vieren in Ons 
Dorp Nuenen en zullen de sponsoren 
een speciale attentie ontvangen na-
mens de “Wilde Moufflons”.

Theo, Casper, Martijn en Sharon su-
per bedankt namens RKGSV 3!

Z&pV Nuenen Waterpolo  
laat overwinning glippen
afgelopen weekend werd gestreden om de eerste plaats in de Heren 1e klas-
se van het district Zuid. Nuenen trad aan tegen koploper Hellas-glana uit 
Sittard. Nu zou duidelijk worden wie als ‘winterkampioen’ de kerst in zou 
gaan.
Het werd een erg goede wedstrijd 
waarin beide teams zich van hun beste 
kant lieten zien. Hellas kwam snel op 
voorsprong, maar Nuenen liet zich 
niet van de wijs brengen en wist zelfs 
een voorsprong van 6-4 te behalen. 
Dat hadden de gasten uit Limburg niet 
verwacht. Helaas voor de vele tiental-
len fans werd het toch nog 6-6 in het 
derde partje. Nuenen had nog enkele 
goede kansen op de 7-6, maar het luk-
te helaas niet meer de bal tussen de 
palen te krijgen. Nuenen was de bo-
venliggende partij en het gelijke spel 
voelde onterecht.
Met deze uitslag blijft Nuenen tweede 
in de competitie. Het heeft evenveel 
punten als koploper Hellas, maar 
laatst genoemde heeft een net iets be-
ter doelsaldo. In januari wordt de 
competitie hervat en de strijd om het 
kampioenschap is nog verre van be-
slist.

In de strijd om klassebehoud in de re-
serve 1e klasse is door de mannen van 
het tweede team van Z&PV Nuenen 
een belangrijke stap gezet. Na in de af-
gelopen weken tegen laagvliegers De 
Rog 2 en PSV 5 al punten te pakken, 

was afgelopen zaterdag hekkensluiter 
SBC 2000 op bezoek. Toch kon het 
oppermachtig gestarte team pas in het 
derde kwart het verschil maken: 7-2. 
Halverwege de wedstrijd stond het 
2-2. Door deze derde winstpartij kan 
naar boven worden gekeken.

Vriendenles
Aankomende vrijdag, 19 december, 
houdt Z&PV Nuenen Waterpolo voor 
de jonge sportievelingen een vrien-
denles. Dus: Ben je een stoere jongen 
of meid, zwem je graag en sport je het 
liefst in teamverband? Kijk je voor het 
discozwemmen wel eens naar de jon-
gens en meiden die een partijtje wa-
terpolo spelen en wil je dat zelf ook 
wel eens proberen? Kom dan op vrij-
dagavond 19 december van 18.00 tot 
19.00 naar de Drietip en doe mee met 
de vriendenles. Iedereen tot 15 jaar die 
goed kan zwemmen (met zwemdiplo-
ma B) is welkom.
Wil je graag eens meetrainen, maar 
ben je ouder dan 15? Stuur dan een e-
mail naar waterpolo@zpvnuenen.nl of 
loop een keer binnen op donderdag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur of op 
vrijdagavond van 18.00 tot 19.00 uur.

Jongste zwemmers Z&pV 
Nuenen sluiten 2014 stijlvol af
met nog maar 3 weekenden in 2014 was het afgelopen zondag de beurt aan 
de jongste jeugd van Z&pV Nuenen om hun eerste helft van het wedstrijd-
seizoen af te sluiten. In Vlijmen gingen 15 jongens en meiden van 7 tot 13 
jaar de strijd aan met leeftijdsgenootjes uit de regio. Totaal resultaat: 32 
persoonlijke record en 15 medailles.
Grootverdieners op het gebied van de 
medailles waren 2 jongens uit 2004: 
Chris Verhoeven en Floris Sonneveld, 
beiden wonnen 2 maal goud. Dit kon 
omdat Chris bij de gevorderde zwem-
mers (minioren) tweemaal de snelste 
was en Floris datzelfde deed bij de be-
ginnende (swimkick) zwemmers. 
Daarnaast waren er nog 4 swimkick 
zwemmers met goud, Erica Sledders 
(2005), Lotte Bastiaansen (2003), 
Nienke van Lieshout (2005) en de 
jongste van het stel Liselot van der 
Velden. Pas 7 jaar oud wist Liselot op 
de 25m vlinderslag een tijd neer te zet-
ten van 26.33, goed voor een eerste 
plaats en met 53.18 op de 50m vrije-
slag won zij het zilver.

Voor Diede Struijk (2004) was er ook 
zilver, op de 25m vlinderslag in 23.76. 
Minke Braat kwam met 45.62 op de 
50vrij en 24.52 op de 25vlinder net te 
kort voor de medailles.
Bij de minioren greep Milan Meurs 
(2002) het zilver in 2.23.23, terwijl Jel-
mer North (2002) op de 200vlinder en 
Jasper van de Knaap (2004) op zowel 
de 100school als 50vlinder naar het 

brons zwommen, beiden in nieuwe 
persoonlijke toptijden.
PR’s waren er ook voor Pieter Tijs Nij-
sen (200vrij), Lennart van Sas (200vrij 
en 200vlinder) en Bram Zwetsloot 
(200vrij). Grootverdienster was echter 
Myrthe Swinkels die in 2 races maar 
liefst 5 persoonlijke records verbeter-
de. Tijdens haar 200vrij verbeterde ze 
haar 50, 100 en 200vrij en op de 
200vlinder ging haar 50 en 200vlinder 
als beste tijd ooit in de boeken.
Komend weekend is Z&PV Nuenen 
met een 7 tal zwemmers aanwezig bij 
een wedstrijd in Amsterdam. Tussen 
kerst en oud-en-nieuw sluit vervol-
gens een groep van 23 zwemmers 
2014 af bij de 3 daagse Friendship 
Swim Meet in Maastricht, waarna be-
gin januari de ploeg met meer dan 30 
zwemmers aan de start zal verschijnen 
van de Brabantse Winter Kampioen-
schappen in Eindhoven.
Lijkt jou zwemmen bij Z&PV Nuenen 
ook leuk? Kijk dan op onze website 
www.zpvnuenen.nl of stuur een mail-
tje naar wedstrijdzwemmen@zpvnue-
nen.nl, dan nodigen we je uit voor een 
proefles.

Ploeg van Z&PV Nuenen bij swimkick/minioren wedstrijd.

Beginnerstraining 
bij Badminton 
Club Lieshout 
ook zin om eens te badmintonnen? 
Kom dan naar Badminton Club 
Lieshout. op de eerste officiële trai-
ningsavond in 2015, op 14 januari, 
gaat Badminton Club Lieshout, óók 
bij de senioren, een speciale begin-
nerstraining aanbieden. 

Nieuwjaarsborrel
De eerste speelavond van Badminton 
Club Lieshout van 2015 staat inge-
pland op 7 januari. Op die avond vie-
ren de badmintonners de aanvang van 
het nieuwe jaar met een heuse Nieuw-
jaarsborrel. Na afloop van de borrel 
wordt er niet meer getraind, maar al-
leen wat vrij gespeeld. Op de tweede 
speelavond van het nieuwe jaar wordt 
er wél getraind en wordt er gestart 
met de nieuwe beginnerstraining.

Nieuwjaarsreceptie 
rKgSV
Op zondag 4 januari wordt de nieuw-
jaarsreceptie gehouden van Voetbal-
vereniging RKGSV in Gerwen. De 
nieuwjaarsreceptie vindt plaats in de 
kantine en de aanvang is 16.00 uur. 
Omstreeks 18.00 uur zal de sportman/
sportvrouw 2014 bekend gemaakt 
worden. De receptie is toegankelijk 
voor leden en niet leden.

Rikken Supportersclub RKSV Nuenen 

Toine raaijmakers met grote voor-
sprong winnaar achtste rik avond
Na een korte onderbreking werd vrijdag jl. in de sfeervol versierde kantine 
alweer de achtste ronde gespeeld van het rik concours 2014-2015 bij de sup-
portersclub rKSV Nuenen.
Dank zij een voortreffelijk gespeelde 
eerste ronde met de laatste twee speel-
beurten een machtig eindschot wist 
Toine Raaijmakers met grote voor-
sprong de achtste editie van het rikken 
bij de supportersclub RKSV Nuenen 
in de wacht te slepen en werd met 104 
punten ruim winnaar voor nummer 
twee Harold van Bree met 69 punten. 
De hoofdprijs bij de loterij werd deze 
week gewonnen door Gerard van Or-
souw.

Vrijdag 19 december a.s. is het alweer 
de laatste speelronde van 2014 dan na 
een korte onderbreking vanwege kerst 
en nieuwjaar is de eerste rik avond in 
het nieuwe jaar 2015 op vrijdag 9 janu-
ari en ook dan zal de organisatie u van 
harte welkom heten, zowel leden als 
niet leden zijn van harte welkom.
Locatie “Oude Landen” Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 40320419.

Uitslag vrijdag 12 December 2014
 1 Toine Raaijmakers 104 punten

 2 Harold van Bree  69 punten
 3 Willy van den Heuvel 66 punten
 4 Ciska de Louw  60 punten
 5 Ria Hurkmans  58 punten
 6 Frits Roijakkers 56 punten
 7 Hans van de Reek 55 punten
 8 Bernard de Louw 55 punten
 9 Hans de Haas  55 punten
10 Leo Arts  50 punten

Nog zes avonden rikken bij NKV
Zoals vele voorgaande jaren zal er in de wintermaanden ook dit jaar weer 
gerikt worden in de kantine van NKV aan het Wettenseind te Nuenen.

We kaarten op nog zes vrijdagavonden van 20.00 tot ongeveer 22.30 uur. Elke 
avond wordt een dagwinnaar bekend gemaakt. Deze zal dan een kleine dagprijs 
ontvangen. Iedereen die minimaal 5 avonden aanwezig is geweest dingt nog mee 
naar de titel “Rikker van NKV 2014-2015”. Heeft men meer dan 5 avonden mee-
gekaart, tellen de vijf beste resultaten.
We rikken in eerste instantie voor de gezelligheid en ook de nog niet zo ervaren 
rikker mag gewoon mee doen.
De eerstvolgende twee rikavonden zijn op 19 december en 2 januari a.s.
Als je zin hebt om mee te doen, kun je gewoon om 20.00 uur komen op een van 
de geplande vrijdagavonden. De kosten om een avond mee te kaarten zijn 1 euro. 
Hiervoor krijg je dan ook nog eens het eerste kopje koffie of thee gratis. Heb je 
nog vragen? Bel gerust met 040-2833476 of 040-7872604.

aangepaste 
aanlevertijden 

i.v.m. de feestdagen
Aankomende weken zijn er aangepas-
te tijden voor het aanleveren van ad-
vertenties en redactionele berichten.
•	 Week	52	Kerst:	Advertenties	en	re-

dactionele berichten maandag 22 
december vóór 12.00 uur.

•	 Week	 1	Oud	 en	Nieuw:	Adverten-
ties en redactionele berichten maan-
dag 29 december vóór 12.00 uur.

Beide weken komt de Rond de Linde 
op WoeNSDag uit.  
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Bijdrage voor ScoutingRudyard Kipling Nuenen
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De Kievit in Nuenen

Wintersfeer Bijdrage voor
Zorgcoöperatie Leende

Een aandeel in elkaar

Rabobank Dommelstreek wenst u �jne feestdagen toe.

We zijn nauw verbonden met onze klanten en hun omgeving waarin we elkaar

sterker maken. Daarom hebben we in 2014 vele initiatieven en clubs ondersteund.

Dat doen we in 2015 graag weer. Want met elkaar bereiken we meer dan alleen.

Met elkaar maken we u en uw omgeving sterker.

Elkaar verder 
  helpen in 2015.

Dat is onze
wens voor het
nieuwe jaar.
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