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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. 

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Wethouder 
Paul Weijmans: 
“Nuenen 
is klaar voor 
de nieuwe zorg”

W

Ruzie 
Freule Constance en 
Nuenense dominee 
in nieuwe 
Drijehornickel

‘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
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Laat Nuenen   
het weten.....
Al uw verenigingsnieuws, zakelijk 
nieuws en al het nieuws wat u vindt 
dat Nuenen moet weten.
Plaats gratis uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Kerstfeest 
bij 
zorgboerderij 
De Krakenburg

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

2e kerstdag 
geopend van 
12.00-16.00 
uur.

28 december

EERSTE en LAATSTE  
zondag van de maand
Diverse activiteiten

Aangepaste 
aanlevertijd 

Aankomende week is er een aange-
paste tijd voor het aanleveren van ad-
vertenties en redactionele berichten.
•	 Week	1	Oud	en	Nieuw:	Advertenties	

en redactionele berichten maandag 
29 december vóór	12.00	uur.

De Rond de Linde komt die week 
op woensdag uit. Voor verdere vra-
gen:	rdel@onsnet.nu

Terugblik 2014 van 
Hoofdredacteur 
Gerrit van Ginkel
Dat gezondheid, ondanks alle dagelijk-
se beslommeringen, veruit het belang-
rijkste	is	dat	we	hebben	is	in	2014	voor	
mij weer eens duidelijk geworden.

Begin van dit jaar werd er bij mij darm-
kanker geconstateerd in een ernstige 
vorm	met	 een	 tumor	 van	15	 cm.	Na-
tuurlijk stortte de wereld bij die mede-
deling voor mij en voor mijn naasten 
in. Desondanks waren de vooruitzich-
ten na wat bestralingen en vier opera-
ties gunstig. Enkele weken geleden 
kreeg ik de verheugende mededeling 
dat de kanker verdwenen is uit mijn li-
chaam en dat ik over drie maanden te-
rug moet komen bij mijn chirurg voor 
een controle die voorlopig nog een jaar 
intensief gaat duren elke drie maanden.

Het is geweldig om te constateren dat 
de steun van het thuisfront onontbeer-
lijk	 is	 in	het	genezingsproces.	Ook	de	
ontelbare kaarten, mails, telefoontjes 
en andere reacties voor beterschap de-
den mij en mijn gezin goed en beves-
tigden dat berichten in een dorp vlug 
rondgaan maar bewezen ook weer op-
nieuw de plaats van Rond de Linde in 
onze samenleving. Bij deze iedereen 
nog bedankt voor alle vormen van be-
terschapswensen. 
Verder kan ik met grote voldoening te-
rugkijken op mijn mede vrijwillige re-
dactieleden die alles oppikten alsof het 
voor hen gesneden koek was. Het be-
vestigt weer eens het vaak gehoorde 
dat niemand onmisbaar is.

Het proces waarvan ik eerder dacht na 
enkele weken weer boven Jan te zijn 
duurt inmiddels wat langer maar de 
conditie die terug was naar nul, na vier 
operaties, komt weer terug en doet mij 
steeds beter voelen.
Trouwens ik vind het hier nog steeds 
veel te leuk en wil hier nog lang blijven.

Tuincentrum Coppelmans       
weer stap verder
Door Gerrit van Ginkel

Het eerdere bestemmingsplan van au-
gustus dit jaar was al eerder goedgekeurd 
maar door ingebrachte zienswijzen 
moest het opnieuw aangepast worden.
Bijna alle fracties spraken hun waar-
dering uit voor de ondernemer Cop-

pelmans	 die	 al	 14	 jaar	 met	 de	
gemeente onderhandelt over een 
nieuwe vestigingsplaats.

Het College was blij met de steun van 
het groot aantal partijen, zoals wet-

De hobby van Peter Coppens

Keep Looking Up…
Door Elwien Bibbe

e ontmoeten elkaar in de Opwettense Watermolen. Peter 
Coppens en ik. En op het moment dat ik het woord zeer spe-
ciale hobby uitspreek, kan ik mijn vraag niet meer afmaken, 
want Peter begint meteen te relativeren. Want zo uniek is zijn 

hobby niet. Per dag komen er in de EU 20.000 drones bij. Of eigenlijk zijn 
het geen drones, maar quadrocopters. Maar dat maakt zijn hobby voor 
Nuenen echter niet minder speciaal. Sinds een aantal maanden staan er 
regelmatig luchtfoto’s van Peter in Rond de Linde.

“Een quadrocopter kun je tegenwoor-
dig overal kopen”. Vertelt hij.” Aldi, de 
Hema, de Action. “Wilt u er ook een 
drone bij? Zou de dame bij de kassa 
kunnen vragen.” En hij lacht. “Zo’n 
drone is gemeengoed. Dat is de situa-
tie van nu.”

Een jaar geleden, nadat hij stopte met 
zijn werk bij Het Kadaster in Eindho-
ven, zag hij al surfend op het internet 
een ‘Parrot’ voorbij komen en die kon 
je	kopen	voor	€	220,-.	Bij	nadere	be-
studering meende hij dat hij wel een 
betere kon maken. Eentje die een stuk 
steviger is veel beter tegen een stootje 
kan. Zijn technische opleiding en de 
kennis	die	hij	ooit	op	zijn	20e	opdeed	
bij een stage op de Tu/e waren hier-
voor voldoende. “Die kennis van toen 
is nog steeds actueel.”

Zo begon hij een jaar geleden op de 
hoek van de keukentafel met zijn eer-
ste drone. En dat niet helemaal tot 
vreugde van zijn vrouw. De keukenta-
fel was al snel niet groot genoeg. In-
middels heeft hij er twintig gemaakt. 
Twintig! En wat kan zo’n drone dan 
allemaal? Vraag ik met de nodige ver-
bazing. “In de eerste plaats vliegen,” 
vertelt Peter, “over water racen, drij-
ven, sommige kunnen onder water 
duiken en zich verstoppen. En vanaf 
zo’n	 300	meter	 hoogte	 zijn	 ze	 nage-
noeg geruisloos.” En hiermee is een 
overstapje naar waarom drones popu-
lair zijn bij de krijgsmacht snel ge-
maakt. De drones van Peter zijn hier 
echter niet mee te vergelijken. Die van 
de krijgsmacht kosten ook zo’n slor-
dige 3 miljoen of meer.
“Een particuliere drone mag overigens 
niet	zwaarder	dan	25	kilo	zijn,	maar	je	

kunt er natuurlijk van alles aanhan-
gen!” Gaat Peter verder “Een drone kan 
ook ongelofelijk stabiel vliegen. Zo sta-
biel dat je met een camera zelfs de le-
gering op de wijzers van de klok op de 
H. Clemenskerk kan zien. Ik kan dus 
ook hele scherpe foto’s maken”. Maar 
lezers van Rond de Linde hoeven niet 
bang te zijn, dat ze onverwacht in bi-
kini of zwembroek in de krant staan. 
Peter stelt zich altijd voor als hij ergens 
komt om te vliegen en foto’s te maken. 
En vliegen boven bebouwing en men-
senmenigtes is sowieso verboden. 

Maar de leukste en mooiste foto’s ko-
men nog. Eerst wil hij van grote hoog-
te foto’s maken van het Van 
Gogh-Roosegaarde fietspad, dat inge-
legd is met talloze glow-in-the-dark 
steentjes. Een hele uitdaging vanwege 
het	duister.	Maar	het	doel	voor	2015	is	
om	foto’s	te	maken	vanaf	12	kilometer	
hoogte. De uitdaging daarvan zit niet 
zozeer op het technisch vlak. Denk 
bijvoorbeeld aan de temperatuur die 
op	5	kilometer	hoogte,	-40	ºC	is.	Dat	
gaat wel lukken. De bottleneck is toe-
stemming krijgen van de Dienst voor 
de Rijksluchtvaart. Maar op dit mo-
ment ligt die toestemming gevoelig.
Voor de kenners van de fotografie on-
der	 ons:	 Peter	 gebruikt	 Go-Pro’s	 en	
Panasonic Lumix en volgend jaar 
wordt	dat	een	60	Megapixel	‘fake	Has-
selblad’ van Panasonic voor het ma-
ken van zijn luchtfoto’s.

houder Jansen het verwoordde tijdens 
beantwoording van vragen in de eer-
ste termijn.
De situering van de toegangsweg naar 
het tuincentrum was nog reden voor 
discussie maar de mededeling van de 
wethouder dat een externe partij dat 
gaat onderzoeken, haalde de kou uit 
de lucht.
Ondanks	 dat	 de	 indieners	 van	 de	
zienswijzen zich niet konden vinden 
in het besluit van de gehele democra-
tische gekozen raad, (zij dreigden bij 
het verlaten van de Raadszaal met een 
gang naar de Hoge Raad) was de stem-
ming na afloop opgelucht dat het oude 
slepende dossier afgewerkt was.

De gemeenteraad van 18 december j.l. besliste unaniem dat het gewijzigde 
bestemmingsplan over de vestiging op de nieuwe locatie hoek Panakkers/
Europalaan, akkoord was.

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.



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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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 17	december	2014	 Soeterbeekseweg,	nabij	huisnummer	24		
    – het kappen van een boom (KAP).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	
10.000,	5670	GA		Nuenen.	

Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	afspraak	voor	
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn op 
basis van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
met 6 weken verlengd:
•	 Stationsweg	6A	 	 verbouwen	van	een	monumentaal	
	 	 	 	 woonhuis	en	herbouw	berging,	verlengd	
	 	 	 	 tot	5	februari	2015;
•	 De	Heijbloem	8	 	 plaatsen van een opbouw op de bestaande 
	 	 	 	 laagbouw,	verlengd	tot	1	februari	2015.

Besluit op grond van de APV en bijzondere wetten:
•	 aan	de	heer	en	mevrouw	Van	Houtum	(V.O.F.	Van	Houtum)	is	een	

vergunning –tot wederopzegging- afgegeven voor het innemen van 
een	standplaats	voor	de	verkoop	van	brood,	koek	en	banket	op	
elke	donderdagochtend	op	het	Heuvelplein	in	Gerwen	(verzend-
datum	19	december	2014);

•	 aan	de	dames	Van	de	Wetering	(Bio-Lekkers	V.O.F.)	is	een	vergun-
ning verleend voor het innemen van een standplaats voor de ver-
koop	van	biologische	producten,	zoals	aardappelen,	groente,	fruit,	
brood,	kaas,	olie	,	kruiden,	rijst	e.d.	in	het	jaar	2015	(verzenddatum	
19	december	2014);

•	 aan	blaasband	“de	Klippeleaters”	zijn	toestemming,	vergunning	
en ontheffingen verleend voor het organiseren van een muzieke-
venement	“Ameezing	carnaval”		in	het	Park	op	carnavalszondag	
15	februari	2015	(verzenddatum	22	december	2014);

•	 aan	Winkeliersvereniging	“Winkelhart	van	Nuenen”	is	ontheffing	
verleend voor het ten gehore brengen van muziek op elke eerste 
zaterdag	van	de	maand	in	het	 jaar	2015	ter	gelegenheid	van	de	
actie	“Bruisende	Zaterdag”	in	het	winkelgebied	Park,	Parkstraat,	
Parkhof,	Voirt	en	De	Smidse	(verzenddatum	22	december	2014).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA		
Nuenen.

Indien	bezwaar	is	gemaakt,	kan	door	de	indiener	van	het	bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter	bij	de	rechtbank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Concept Preventie- en handhavingsplan Drank en Horeca Wet 
Gemeenten	zijn	sinds	2014	de	belangrijkste	uitvoerder	van	de	Drank	
en Horeca Wet (DHW).
De DHW is een bijzondere wet omdat een van de voornaamste doelen 
is dat ze onze jeugd beschermt tegen de schadelijke effecten die alco-
hol kan hebben op de gezondheid en de veiligheid. 

Het wettelijk verplichte Preventie- en Handhavingsplan (PHP) heeft 
als doel dat preventie en handhaving sámen ingezet worden om doe-
len te bereiken. 

Op	18	december	2014	heeft	de	gemeenteraad	het	concept	Preventie-	
en	handhavingsplan	2015-2018	vastgesteld.	

Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen.

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. 

VEILIGHEIDSMONITOR  2013
Inwoners Nuenen voelen zich veilig
Inwoners	 van	 Nuenen	 geven	 aan	 dat	 hun	 gevoel	 over	 veiligheid	 en	
leefbaarheid	in	de	afgelopen	jaren	een	stuk	beter	 is	geworden!	Ten	
opzichte van de andere gemeenten in het basisteam Dommelstroom 
en	in	de	politieregio	Oost-Brabant	scoort	Nuenen	heel	goed.	
Nuenen	scoort	als	gemeente	zelfs	beter	dan	alle	gemeenten	in	heel	
Nederland,	waar	dezelfde	enquête	werd	gehouden.	In	het	najaar	van	
2013	deden	624	inwoners	uit	Nuenen	mee	aan	de	Veiligheidsmonitor.	
In	de	enquête	gaven	de	 inwoners	 van	Nuenen	hun	mening	over	de	
leefbaarheid,	de	woonomgeving	en	de	veiligheid	van	de	gemeente	en	
de eigen buurt. 
 
De	gemeente	Nuenen	is	dankbaar	dat	haar	burgers	hebben	meegedaan	
aan het onderzoek.
De volledige resultaten van dit onderzoek zijn na te lezen op www.
nuenen.nl / leven-en-wonen / huis-en-buurt / overig / uitkomsten-
veiligheidsmonitor 2013.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 12	december	2014	 Beekstraat	38,	5673	NA	–	het	uitbreiden	
	 	 	 	 van	de	woning	(BOUWEN);
•	 17	december	2014	 Velakker	11,	5672	PE	–	het	plaatsen	van	
    een dakkapel aan de voorzijde en 
	 	 	 	 achterzijde	van	de	woning	(BOUWEN);
•	 19	december	2014	 Kapperdoesweg	–	het	oprichten	van	
	 	 	 	 tuincentrum	(BOUWEN	en	RECLAME).

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.

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvragen omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 8	december	2014			 Eeuw	Driessestraat	3A,	5674	TN	–	plaatsen	
	 	 	 	 van	een	dakkapel	(BOUW);
•	 11	december	2014		 Marijkestraat	5,	5671	HK	–	vergroten	van	
	 	 	 	 de	woning	(BOUW);
•	 18	december	2014	 Berg	26,	5671CC	–	het	kappen	van	een	
    lariks (KAP).              
Tegen	 de	 intrekking	 van	 aanvragen	 voor	 een	 omgevingsvergunning	
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag	om	vergunning	op	grond	van	de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Drumfanfare	Jong	Leven	voor	het	organiseren	van	een	

boekenmarkt	in	gemeenschapshuis	d’n	Heuvel	op	25	januari	2015;
•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	“De	Wetters”	voor	het	organiseren	

van de diverse carnavalsactiviteiten in de periode van 13 tot en 
met	17	februari	2015	in	MFA	De	Koppel	alsmede	het	organiseren	
van	een	carnavalsoptocht	op	16	februari	2015	in	Nederwetten;

•	 Aanvrager:	Stichting	Grote	Ronde	van	Gerwen	voor	het	organise-
ren	van	een	criterium	wielerwedstrijd	onder	de	naam	49e	Grote	
Ronde	van	Gerwen	op	tweede	Paasdag	6	april	2015.

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,	24	december	2014.

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 gemeentehuis 
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 de feestdagen

Inhaaldagen afvalinzameling tijdens de feestdagen
REST	(grijze	container)	en	plastic	inzameling:		donderdag	nieuwjaars-
dag	1	januari	wordt	verzet	naar	zaterdag	3	januari.	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	consump-
tie	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-fees-
telijke	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	voorkomen.	Mocht	een	glascontainer	onver-
hoopt	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	kan	van	2	januari	

t/m	8	januari	(di.	wo	en	vr.	13.00-17.00	uur	&	za.	10.00-17.00	uur)	
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.	



  

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

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

All I want 
for Christmas...

Acties week 52: geldig van maandag 22 t/m zaterdag 27 december 2014
Zaterdag 27 december gewoon geopend van 8.00 - 17.00 uur._____________________________________________________

10 Heerlijke 
worstenbroodjes  

       € 12,95 
_____________________________________________________

Berliner bollen
      4 + 1 GRATIS!_____________________________________________________

Brusselse wafels
      4 + 1 GRATIS!_____________________________________________________

30 en 31 december:

11 Grote oliebollen
met of zonder rozijnen

SlechTS € 9,50
Appelbeignets

   4 vooR € 6,00
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

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

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

Wij 
wensen u 
smakelijke 
en fijne 
feest-
dagen!!

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!

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

BEDANKT EN EEN GOED 2015
 
Projectontwikkelingsbureau De Roosdonck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nuenen
EW Facility Services  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Arnhem
Jansen Toyota  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nuenen
Van Gastel en Neijnens Belastingadviseurs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nuenen
Close The Gap BV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nuenen
Bakeplus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Haaften
Hoveniersbedrijf Fons Linders  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nuenen
Buchrnhornen BV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Eindhoven
Lavans BV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Helmond
Jaberg Schoonmaak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Helmond

STICHTING VRIENDEN VAN DE ROOSDONCK

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Riny 
van Kessel
en medewerkers 
wensen iedereen 
een gezond 
fris en fruitig
2015!

Wij wensen 
u een zalig 
kerstfeest toe!!

Namens:
Syl - Phil - Jose -

Mieke - Evelien - 
Yvonne - Sari - 

Milou - Etienne -
Hanneke - Fren - 

Koen - Eric - 
Stefan - Wilco - 

Joep - Bram -
Monique en 

Evert

Raak mij 
aan

Toe dan

Weet jij wat je moet 
doen bij brandwonden?
Volg de workshop EHBO aan baby’s en kinderen 
over de 7 meest voorkomende ongevallen.

Kijk nu voor een workshop bij jou in de buurt op www.rodekruis.nl/ehbokids
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Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Plan Luistruik, wordt vervolgd…..

Sfeervolle kerstviering op   
De Wentelwiek
De leerlingen van de Wentelwiek hebben de laatste weken met veel plezier ge-
werkt aan het thema feest. Daarbij hebben ze veel geleerd over de verschillende 
wereldreligies, de gebruiken, de rituelen en de feesten. Rondom dit thema is aan 
allerlei opdrachten gewerkt. Zo zijn er onder andere muurkranten gemaakt en 
werden er moskeeën geknutseld. Ook waren er excursies naar de kerk en de 
moskee. De leerlingen van de bovenbouw hebben kerstboompjes versierd voor 
mensen die zij kennen of voor onbekenden die een extraatje kunnen gebruiken. 
Een aantal kerstboompjes is bezorgd bij bewoners van de Jo van Dijkhof en De 
Akkers. De kinderen hebben ook nog voor de ouderen gezongen en die waren 
daar blij door verrast.
Op 18 december was er een kerstbuffet voor alle kinderen in hun eigen klas. Met 
allemaal lekkere hapjes, gemaakt door de ouders met hun kinderen. De kinderen 
liepen in mooie jurken en stoere pakken over de rode loper de klas in. De kaars-
jes brandden en kerstliedjes klonken. Op het zelfde moment was er in de aula 
een kerstbijeenkomst voor de ouders. De klassen verzorgden daar om beurten 
een optreden. Er werd gezongen, gedanst, voorgelezen en er was zelfs een enor-
me poedersuikerwolk van de leerlingen van groep 8. Op 19 december hebben de 
leerlingen hun optreden nog een keer gedaan voor alle klassen. De leerlingen van 
de Wentelwiek hebben zich ook ingezet voor de Voedselbank Nuenen. Alle klas-
sen hebben spullen ingezameld.
Brede school De Wentelwiek wenst iedereen een fijne kerst en een goed 2015!

Wij wensen iedereen veel succes onderweg in 2015. Namens de leerlingen en team 
Basisschool de Mijlpaal.

Kerstviering BS de Mijlpaal

Patiëntgegevens sneller   
dan de ambulance
Het Catharina Ziekenhuis kan digitaal gegevens inzien van patiënten die 
per ambulance naar het ziekenhuis komen. Terwijl de spoedpatiënt nog 
onderweg is, kunnen artsen nu op de computer lezen wat de gezondheids-
situatie van de patiënt is en tegelijkertijd de medische voorgeschiedenis 
zien. Daardoor kunnen zij de ernst van de situatie beter inschatten en indien 
nodig voorzorgsmaatregelen treffen.

Het Catharina Ziekenhuis vervult in 
Zuid-Nederland een bijzondere rol. 
Als grootste hartcentrum van Neder-
land worden patiënten met hartklach-
ten uit de wijde omgeving vaak voor 
hun (spoed)behandeling naar het Ca-
tharina Ziekenhuis gebracht. Daarom 
moest het ziekenhuis niet alleen een 
digitale verbinding opzetten met de 
Regionale Ambulance Voorziening 
Brabant Zuid-Oost, maar moest het 
systeem ook de ambulanceritten van 
AmbulanceZorg Limburg-Noord en 
Ambulance Voorziening Brabant Mid-
den-West-Noord kunnen tonen. Door 
een slimme toepassing kan het zieken-
huis nu alle ritten van de drie ambulan-
cediensten inzien. Dat gebeurt op de 
afdelingen waar snel handelen van le-

vensbelang is: Spoedeisende Hulp 
(SEH), Eerste Hart Hulp, Hartcathete-
risatiekamers en de Verloskamers. Tot 
voor kort werd de patiëntinformatie 
per ambulancedienst anders aangele-
verd. Dat gebeurde per fax, telefoon, 
via een invulformulier of via de compu-
ter. Door de informatie in één systeem 
te bundelen, is de kans op misverstan-
den verkleind en wordt tijdwinst ge-
boekt, waardoor de patiënt eerder en 
beter behandeld kan worden. 

Per jaar worden meer dan 2000 patiën-
ten per ambulance overgebracht naar 
het Catharina Ziekenhuis. Van die 
2000 komen meer dan 800 patiënten 
voor een behandeling aan hun hart 
naar het Catharina Hartcentrum.

Nieuwe tarieven 
Hermes 
Op 1 januari 2015 wijzigen de tarieven 
van Hermes in de regio Eindhoven. 
De nieuwe tarieven zijn als volgt:
Basistarief OV-chipkaart € 0,88
Kilometertarief OV-chipkaart € 0,142
Dalkorting Brabant € 11,25
Jeugdmaandabonnement € 84,50
Brabant Vrij 16- en 17-jarigen € 42,25
De prijs van de Ritkaart blijft gelijk, 
namelijk € 3,50.
Voor meer informatie over de tarieven 
in 2015 zie www.hermes.nl

Computercafé:  
een nieuw jaar, een 
nieuw programma
Het computercafé is een samenwerking 
tussen Bibliotheek Dommeldal en de 
Seniorweb organisaties van Nuenen en 
Mierlo. Samen organiseren we work-
shops in de vier Bibliotheekvestigingen, 
over actuele web 2.0- onderwerpen. U 
krijgt antwoord op al uw vragen. Over 
toepassingen en over hardware of soft-
ware. Verder kunt u vrij oefenen en 
proberen. De entreeprijs is € 3,50, in-
clusief een kopje koffie of thee. Om deel 
te nemen aan het computercafé hoeft u 
geen lid te zijn van de Bibliotheek of 
van Seniorweb. En ook 50-minners zijn 
hartelijk welkom. Vooraf inschrijven is 
niet nodig. Ontdek het wereldwijde 
web in het Computercafé! 
 
Programma in januari: 
15 jan. Nuenen: Fotoalbums maken. 
22 jan. Nuenen: Wachtwoorden opslaan. 
29 jan. Nuenen: Windows 8.1
 
Voor het programma van maart en 
april kijkt u in de folder die klaarligt in 
uw Bibliotheek.

SeniorWeb voor iedereen
De naam SeniorWeb doet vermoeden dat de activiteiten van SeniorWeb 
Nuenen in de bibliotheek alleen bedoeld zijn voor 65-plussers, maar niets 
is minder waar. ‘Senior’ moet hier gelezen worden als ‘ervarene’. De cursus-
sen, de helpdesk en het Computercafé van SeniorWeb Nuenen staan dan 
ook open voor iedereen.

Open Dag
Op zaterdag 3 januari laat SeniorWeb 
Nuenen weer zien wat ze allemaal te 
bieden heeft. De deuren van de biblio-
theek aan de Jhr. Nico van Berckellaan 
zijn dan geopend van 10.00 tot 15.00 
uur. Tijdens deze open dag kan ieder-
een vrijblijvend binnenlopen en zich 
op de hoogte stellen van wat Senior-
Web Nuenen is en wat zij aan work-
shops en cursussen te bieden heeft. Bij 
inschrijving op een cursus wordt die 
dag een korting van 10% op de cursus-
prijs gegeven.
Voor mensen die tijdens de open dag 
niet kunnen is er op woensdag 7 janu-
ari van 19.00 tot 20.00 uur opnieuw 
gelegenheid om voor een cursus in te 
schrijven.

Cursussen
Cursussen die in januari van start gaan 
zijn basiscursussen, internet- en e-
mailcursussen voor zowel Windows 7 
als Windows 8.1 en basis en vervolg-
cursussen voor iPad en Samsung ta-
blets. Hiernaast zijn er nog cursussen 
op fotogebied, zoals Picasa, Fotoal-
bums maken en Digitale Camera en de 
populaire cursus Mappen & Bestan-
den (Orde op de PC).

Helpdesk en Computercafé
De gratis helpdesk is vanaf maandag 
12 januari weer iedere week tussen 
14.00 en 16.00 uur voor iedereen toe-
gankelijk. Het Computercafé, dat in 
samenwerking met Bibliotheek Dom-
meldal wekelijks op donderdagoch-
tend gehouden wordt, gaat op donder-
dag 15 januari van start. Het gehele 
voorjaarsprogramma van het Compu-
tercafé kunt u vinden op www.senior-
webnuenen.nl/computercafe
SeniorWeb Nuenen hoopt met al deze 
activiteiten zo veel mogelijk mensen 
te ondersteunen bij het verwerven van 
computerkennis, zodat men zich goed 
kan redden op de digitale snelweg. In 
de huidige en toekomstige participa-
tiesamenleving zal dit voor iedereen 
steeds meer een vereiste zijn.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Thuis
Door Elwien Bibbe

Wat doen we met de kinderen met kerst dit jaar? ……….. Dit jaar is dat geen is-
sue. Geen kerst met wc-papieren slingers in de tuin van een Ethiopisch  hotel in  
Yabello, geen kerst in een altijd kerstverlicht Jaipur in Rajasthan. Ik ben gewoon 
thuis. En de kinderen komen gewoon naar Nuenen op kerstavond. Waarschijn-
lijk na een dag werken of met feestjes van de dagen ervoor nog in het lijf of een 
combinatie van beide. En ik ga het gezellig maken. Ik heb een boom, waarvan ik 
de duurzaamheid nog maar moet afwachten en alle, in 30 jaar verzamelde kerst-
spullen staan weer ergens te glimmen. De kookboeken liggen al een week op tafel 
en ik buig me over allerlei recepten die ik bij nader inzien toch een zekere risico-
factor vind bevatten. Voor de cake van Nigella heb ik niet de goede vorm. Voor 
de ‘girdlebuster pie’ is de ‘golden syrop’ hier niet te krijgen. Dat weet ik, want 
mijn jongste dochter fietste daar voor haar 21diner speciaal voor van Amster-
dam naar Amstelveen. Ach,  eigenlijk had ik een maand eerder aan al de voorbe-
reidingen moeten beginnen, want achter in het kookboek staat waar ik de zeld-
zame ingrediënten kan bestellen. Op het internet en die shops zitten allemaal in 
Engeland zo te zien. Dus besluit ik terug te grijpen op het oude en vertrouwde, en 
het improvisatievermogen van mijn gasten. 
Na twee escapes naar verre landen wordt dit mijn eerste kerst weer thuis. Voor 
het eerst ook zonder knikkebollende opa's en oma's aan tafel in een te warm ge-
stookte woonkamer, maar met mij als mater familias. 

Internist dr. Toorians verzorgt deze 
avond een lezing. Hij vertelt over de 
functie van de schildklier, welke klach-
ten iemand kan krijgen als de schild-
klier te traag (hypothyreoïdie) of te 
snel werkt (hyperthyreoïdie) en wat 
daar aan te doen is. Aandacht hiervoor 
is belangrijk, omdat veel mensen on-
bekend zijn met de klachten behorend 
bij schildklieraandoeningen.
Meer dan een half miljoen mensen in 
Nederland worden behandeld voor 
schildklierproblemen. Verder blijkt dat 
een grote groep mensen rondloopt met 
een schildklieraandoening, zonder dat te 
weten. Een schildklieraandoening komt 
vaker voor bij vrouwen, dan bij mannen. 
De schildklier wordt wel de motor van 
het lichaam genoemd. Werkt deze klier 
te snel, te langzaam of helemaal niet, dan 
raakt je lichaam ontregeld. 

Programma
19.15 uur Ontvangst.
19.30 uur Start voorlichting dr. Toorians.
20.15 uur Pauze & mogelijkheid be-
zoeken stand Schildklier Organisatie 
Nederland. 
20.30 uur Vragenronde.
21.00 uur Afsluiting.
 
De avond vindt plaats in het St. Anna 
Ziekenhuis te Geldrop in vergaderza-
len A en B (route 59). In verband met 
de organisatie is het nodig dat geïnte-
resseerden zich vooraf aanmelden via 
www.st-anna.nl/aanmelden-activitei-
ten of bij de afdeling patiëntenvoor-
lichting via telefoon: 
040-286 4874.

Kijk voor meer informatie op:
www.st-anna.nl

St. Anna Ziekenhuis 
organiseert informatieavond 
over schildklierafwijkingen
Op maandagavond 26 januari 2015 organiseert het St. Anna Ziekenhuis te 
Geldrop samen met de Schildklierorganisatie Nederland, afdeling Zuidoost 
Brabant, een informatieavond over schildklierafwijkingen. 
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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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PUBLICATIE
Bekendmaking vastgestelde verordeningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad 
op 6 november 2014 heeft vastgesteld, de volgende verordeningen:

•	 Legesverordening	2015	inclusief	de	bijhorende	Tarieventabel;
•	 Verordening	marktgelden	2015;
•	 Verordening	rioolheffing	2015;
•	 Verordening	toeristenbelasting	2015;
•	 Verordening	vermakelijkhedenretributie	2015;
•	 Verordening	lijkbezorgingrechten	2015	inclusief	de	bijhorende	Tarieventabel.
•	 Verordening	onroerende	zaakbelastingen	(OZB)	2015;
•	 Verordening	 afvalstoffenheffing	 en	 reinigingsrechten	 2015	 inclusief	 de	 bijho-

rende	Tarieventabel;

Tot	slot	maakt	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	bekend	dat	zij	op	30	
december	2014	de	tarieven	voor	derden	2015	en	aanpassingen	van	enkele	legesta-
rieven	2015	vaststelt.	

Voornoemde	verordeningen	zijn	opgenomen	 in	de	algemeen	verkrijgbare	 lijst	van	
vastgestelde belastingverordeningen. Deze verordeningen en besluiten liggen koste-
loos	ter	inzage	bij	de	receptie	in	het	gemeentehuis.	Ook	zijn	ze	op	de	website	van	de	
gemeente te raadplegen. 

Nuenen, 24 december 2014. 
Burgemeester	en	Wethouders	van	Nuenen.	
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Wethouder Paul Weijmans: 
“Nuenen is klaar voor de 
nieuwe zorg”
Door Gerrit van Ginkel

De overgang van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ver-
dwijnt in 2015 en daarvoor komt in de plaats de Wmo (Wet maatschappe-
lijke ondersteuning). De uitvoering van die nieuwe wet ligt bij de gemeente. 
Daarnaast komt ook de uitvoering van de Jeugdzorg en de Participatiewet 
voor de uitvoering bij de Gemeente te liggen. Nuenen heeft al ervaring met 
de toepassing van de Wmo via het CMD (Centrum Maatschappelijke Deel-
name). Het CMD is gevestigd op hetzelfde adres als de Huisartsenpost op 
Berg 22c. Het telefoonnummer is 040 283 16 75 en e-mail cmd@nuenen.nl. 
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30-16.00 uur en 
vrijdag van 08.30-12.30 uur. Hier kunt u  terecht voor al uw zorgvragen.

Maatwerk Vol vertrouwen
Paul Weijmans vindt de berichten 
over massaontslagen in de zorg erg 
verontrustend.
Voor de kortlopende contracten wor-
den in het voorjaar 2015 de cliënten 
uitgenodigd voor een gesprek bij hen 
thuis. De langlopende indicaties die tot 
na 2015 lopen, stoppen in 2015. Voor-

Wethouder Weijmans stelt duidelijk: 
“Wij willen zorg borgen voor de men-
sen die het nodig hebben. Voor de ge-
meente geldt: zorg gaat voor geld. Via 
het zogenaamde keukentafelgesprek 
wordt met de cliënten gesproken en 
een plan gemaakt”. Het Pgb (Per-
soonsgebonden budget) blijft bestaan 
maar de zorgverlening wordt samen 
met u en eventueel een door u ge-
vraagde adviseur of familielid, beoor-
deeld. Het gesprek wordt gevoerd met 
een zorgverlener van de LEV groep of 
een verpleegkundige.

De wethouder wil ook een hardnekkig 
misverstand uit de weg ruimen: “Niet 
iedereen moet 20% inleveren. Dat zal 
blijken uit de mogelijkheden die ont-
staan bij de keukentafelgesprekken. 
Iedereen die nu zorg ontvangt, krijgt 
die straks ook”.
Er zijn met ruim 200 zorgaanbieders 
contracten afgesloten. Dat geldt na-
tuurlijk alleen voor die zorgverleners 
die aan de eisen van onder andere des-
kundigheid en hoogte van de  vergoe-
ding  voldoen.

We schoven even aan tafel bij…
de LON
Hella van de Roer, Ad Manders en een heel team van LON medewerkers 
stonden dinsdagavond 16 december enthousiast klaar om jammer genoeg 
maar een kleine groep Nuenenaren een kijkje te geven in de organisatie en 
in de werkruimten van de LON. Nuenens bekendste LON presentatrice Hel-
la verzorgde in een duo presentatie met collega Ad Manders de laatste infor-
mele KBO lezing in de reeks ‘Schuif even aan tafel bij…’ van het jaar 2014. 

De studio van de LON in Het Klooster.

De oprichting van de lokale omroep da-
teert van 1984. Aanvankelijk eigenlijk 
nog illegaal in verband met het ontbre-
ken van een vereiste zendmachtiging. 
Die zendvergunning kwam er in 1986. 
Sindsdien is de Lokale Omroep Nue-
nen uitgegroeid tot een brede vrijwilli-
gersorganisatie die inmiddels een niet 
weg te denken nieuwskanaal vormt in 
de plaatselijke nieuwsgaring en verslag-
geving. De organisatie brengt niet meer 
alleen het nieuws in de huiskamer via 
de uitzendingen van LON TV, maar 
ook met LON Tekst TV en de eigen 
website. Eigentijds multimediaal dus.
Met 50 vrijwilligers worden ondertus-
sen naast de geregelde uitzendingen 
van de raadsvergaderingen allerlei be-
langrijke en interessante momenten 
uit de Nuenense samenleving in beeld 
gebracht via reportages en program-
ma’s. Wat begon in een piepklein stu-
diootje aan de Vinkenhof, toen nog 
voor 1 gulden ter beschikking gesteld 

door Helpt Elkander, is inmiddels uit-
gegroeid tot een volwaardig lokale 
omroep in goed geoutilleerde en mo-
derne studioruimte op de eerste etage 
van Het Klooster. Ook schetsten de 
LON presentatoren de nieuwe kansen 
die de moderne ontwikkelingen met 
kabelnetwerken gaan bieden. Het 
team van de LON maakte tijdens deze 
KBO lezing opnamen, zodat het pu-
bliek na de koffiepauze in de studio 
zelf kon ervaren hoe door montage en 
regie zoveel beeldmateriaal kan wor-
den omgewerkt tot een toonbaar pro-
duct om uit te zenden. Dat de opkomst 
voor de doorgaans toch goed bezochte 
presentaties wat achterbleef, was jam-
mer, want zowel het verhaal als de ex-
cursie naar de studio waren meer dan 
de moeite waard. Wellicht speelde het 
gure weer van die avond en de datum-
keuze, zo kort voor kerst, een rol. 
Maar wie er niet bij was, heeft echt wel 
wat gemist.

Oproep Kunst met 
‘n grote T voor 
lotnr. 1453
Tijdens het evenement van Kunst met 
’n grote T is er een schilderij verloot. 
Het betrof een groot werk van Karin 
Geerts. Tot op heden heeft zich geen 
winnaar gemeld. Vandaar deze oproep 
aan de bezitter van het winnende lot: 
1453, om zich te melden. Dat kan tot 5 
januari. Als op die datum niemand 
zich heeft aangemeld, zal het werk 
worden geschonken. 
Bent u de bezitter van het betreffende 
lotnummer, meldt u zich dan op de 
site: www.kunstmeteengrotet.nl of te-
lefonisch 040 2833185.

Sociale controle
Inbrekers proberen met een smoes in je huis te komen. Ze bellen aan en 
vragen of ze bijvoorbeeld van het toilet gebruik mogen maken. 

’s Avonds laat is er een aantal keer bij mensen aangebeld. Eerst dachten ze aan 
een kwajongensstreek, maar de omstandigheden waren een beetje verdacht en 
het smoesje wat er gebruikt werd, was erg vreemd. De ochtend daarna hebben 
de bewoners toch maar de politie gebeld. Daar werd hen verteld dat dit inder-
daad verdacht gedrag is. De bewoners hebben een groepje mannen gezien, maar 
het kan natuurlijk zijn dat ze individueel aanbellen en dat je de anderen niet ziet. 
In elk geval bel je meteen 112. Niet open doen dus en hou uw buurt in de gaten.
Hopend op een ongestoorde nachtrust voor iedereen….

dat de vergoeding afloopt ontvangt de 
cliënt een uitnodiging voor een gesprek 
in de tweede helft van 2015.
Mensen die beschermd wonen hou-
den vanaf 2015 nog vijf jaar hun rech-
ten, behalve wanneer de indicatie eer-
der afloopt. Men ontvangt dan een 
uitnodiging voor een gesprek.

We gaan er van uit dat we iedereen die 
zorg krijgt, hebben benaderd.
Wethouder Paul Weijmans benadrukt 
dat er altijd tijd, aandacht en begrip 
zal zijn voor inwoners die denken dat 
ze niet geïnformeerd zijn of dat zoals 
hij dat noemt ‘ in de dode hoek zitten’.

Sfeervolle herdertjestocht in 
Nederwetten
Op donderdag 18 december was het, na 4 jaar wachten, eindelijk weer zover. 
De ouderraad en het team van Eenbes basisschool Sint Jozef organiseerde 
de traditionele herdertjestocht door de Nederwettense straten. 

Voordat de tocht van start ging, was er 
voor de schoolgaande jeugd eerst nog 
een heerlijk kerstdiner, met liefde be-
reid door de kookgroep ‘onder de pan-
nen’. Met volle buikjes kon de tocht 
toen van start gaan.
Vele lichtjes en sfeervuurtjes leidden 
de kinderen en vele andere belangstel-
lenden, door de donkere straten. Op 
12 unieke en sfeervolle locaties wer-
den delen van het kerstverhaal verteld, 
gespeeld of gezongen. We zagen de 
engel vanuit de lucht verschijnen, Jo-
zef en Maria die op een echte ‘ezel’ op 

weg gingen, de herberg die vol was, de 
herders met echte schapen in het veld, 
de Drie Koningen en de Wettertetters 
die zorgden voor gezellige kerstliede-
ren. Maar het hoogtepunt was het 
knusse stalletje waar een schattige 
(echte) baby in een mooie kribbe lag. 
Het Avondwakekoor zorgde voor hele 
gezellige sfeerliederen terwijl wij 
muisjes aten. Het was een erg gezellige 
tocht waar veel vrijwilligers aan mee-
gewerkt hebben. We willen iedereen 
van harte bedanken! Tevens wensen 
we iedereen een fijn kerstfeest en een 
sfeervol 2015!

PvdA Ombudsteam Nuenen 
helpt bij vragen over 
veranderingen in de zorg
Het PvdA-ombudsteam in Nuenen biedt hulp bij vragen over de zorg en de 
veranderingen die ingaan per 1 januari 2015. De gemeente wordt dan ver-
antwoordelijk voor een groot aantal taken in de zorg. Daarnaast gaan de 
WSW, de Wajong en de Bijstandswet op in de Participatiewet, die ook op 
het bordje van de gemeente komt. 

Inwoners van Nuenen, Gerwen, Ne-
derwetten en Eeneind die tegen pro-
blemen aanlopen, ergens niet uitko-
men of vragen hebben, kunnen 
contact opnemen met het ombuds-
team. De vrijwilligers van het om-
budsteam helpen u dan verder. “Hier-
mee laten we zien dat wij er écht voor 
de mensen zijn”, zegt Frank Huijink, 
PvdA-raadslid. “We proberen mensen 
verder te helpen als ze vastlopen.”
Het ombudsteam in Nuenen c.a. is te 
bereiken via de telefoon 06 33 680 064 
en per e-mail nuenen@pvda-ombuds-
team.nl
Met ingang van het nieuwe jaar ont-
moet de PvdA iedere laatste vrijdag 

van de maand in café Schafrath leden 
en iedereen die met ons in gesprek wil. 
De eerste keer is vrijdag 30 januari om 
20.30 uur in café Schafrath. Meer in-
formatie over de PvdA Nuenen c.a. en 
het PvdA-ombudsteam Nuenen vindt 
u op www.nuenen.pvda.nl 
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En ook deze geweldige krant 
voor het plaatsen van onze 
verhalen. Ook waren er ach-
ter de schermen veel mensen 
met ons bezig en ook die wil-
len wij allemaal bedanken.
Speciaal voor jullie heeft Rolf van Ostade een prachtig mooi filmpje ge-
maakt dat te zien is op onze site. Wij hopen ook dat jullie blij voor ons 
zijn dat wij oma volgende week weer in onze armen kunnen sluiten en 
wie weet komen we nog eens logeren in Nuenen C.A.
Wil je ons laatste deel lezen kijk dan nog één keer op onze website.
En voor de laatste keer zeggen wij tot jullie allemaal: 

“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar”!
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 36.2

 “Luuk en Saar gaan terug naar Niemandsland!”
Deel 36.1 

Hallo Lindekids, vorige week kregen we de droevige brief van oma Nel 
dat ze ons zo mist.
Ook hebben jullie toen kunnen lezen dat we besloten hebben om te-
rug te gaan naar Niemandsland op de slee van de Kerstman. We vinden 
het wel heel jammer dat we Nuenen C.A. gaan verlaten, maar we weten 
zeker dat jullie je niet hoeven te vervelen in jullie prachtige dorpen Nue-

nen, Gerwen en Nederwetten. 
We waren het liefst jaren bij jul-
lie gebleven maar als iemand je 
zooooooo mist is het verstan-
dig om haar niet verdrietig te 
laten zijn. Wij willen iedereen 
bedanken voor het lezen van 
de leuke dingen die wij mee 
maakten.

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

Deze week:

Lieve Luca, 
dank je wel dat je ons 

Nuenen c.a. hebt laten 
zien, we komen zeker 

nog eens langs!

Luca van Mourik  8 jaar
De Taalbrug groep E/F, Eindhoven

Lieve Luuk en Saar, dank jullie wel dat jullie bij 
mij wilde logeren, komen jullie nog eens langs?

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

Busdienstregeling rondom de feestdagen
Tijdens de feestdagen rijdt Hermes volgens een aangepaste dienstregeling. We 
adviseren u om hier rekening mee te houden bij het plannen van uw reis. 

Kerstmis: zondagdienstregeling
Op 1e én 2e kerstdag (25 en 26 december) rijden de bussen volgens de zondag-
dienstregeling. 

Oudjaar: laatste bussen ca. 20.15 uur 
Op oudjaarsavond (31 december) vertrekken de laatste bussen vrijwel allemaal 
tussen ca. 19.00 en 20.15 uur. Vanaf Eindhoven CS vertrekken de laatste ritten 
tussen 20.00 en 20.15 uur in aansluiting op de binnenkomende treinen.

Nieuwjaar: zondagdienstregeling
Op nieuwjaarsdag (1 januari) geldt de dienstregeling als op zondag.

Chipolata kerst 
Charlotte
Ingrediënten
50 g bitterkoekjes
50 ml marasquin
150 g lange vingers
3 zakjes gelatinepoeder
150 ml sinaasappelsap
400 ml vanillevla
1 eetlepel citroensap
50 g puddingvruchtjes
25 g oranjesnippers
250 ml slagroom
25 g witte basterdsuiker
bigarreaux voor garnering

Voorbereiden
Week de bitterkoekjes in de maras-
quin. Zet de lange vingers met de 
gesuikerde kant naar buiten tegen 
de rand van een charlottevorm. (bij-
voorbeeld een pan). Klop het gelati-
nepoeder door het sinaasappelsap 
en roer de vla erdoor. Voeg het ci-
troensap, de puddingvruchtjes, de 
oranjesnippers en de geweekte bit-
terkoekjes toe en meng alles door 
elkaar. Klop de slagroom met de 
basterdsuiker lobbig. Spatel 2/3 
deel van de slagroom voorzichtig 
door het vla-mengsel. Giet de pud-
ding in de vorm en laat hem 4 uur in 
de koelkast opstijven.

Bereiden
Stort de charlotte en garneer hem 
met toefjes slagroom en de bigar-
reaux.

OBS de Rietpluim steunt 
Voedselbank Nuenen
Kerst op OBS de Rietpluim staat elk jaar in het teken van samen zijn, samen 
vieren, samen een hapje eten, iets voor een ander betekenen en een gezel-
lige sfeer. 

Deze kerst willen we samen met de 
kinderen iets betekenen voor mensen 
in Nuenen die het minder gemakkelijk 
hebben. Daarom hebben we mevrouw 
Houtepen van de Voedselbank uit 
Nuenen uitgenodigd om op school tij-
dens de viering te komen vertellen 
over het werk van de Voedselbank. De 
kinderen waren geboeid door haar 
verhaal. Er werden lege dozen meege-
nomen naar alle groepen en in de 
kring is een plan gemaakt om de do-
zen te vullen. Wij zagen een enorme 

betrokkenheid bij onze kinderen en 
dozen die mooi gevuld werden. Op 
donderdagavond voor kerst hebben 
we tijdens de kerstviering alle dozen 
bij elkaar gezet. Trotse kinderen, trot-
se ouders en een trots team, zagen hoe 
de voedselpakketten klaar stonden om 
in Nuenen rondgebracht te worden. 

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen, 
een goed nieuw jaar en een heerlijke 
vakantie.
Tot ziens in 2015!

Kerst op de Crijns
Ook dit jaar werd het kerstfeest weer 
als vanouds gevierd op de Crijnsschool. 
Vanaf 17.00 uur kwamen de kinderen 
feestelijk uitgedost op school voor de 
viering. Groep zeven bracht via een 
spannend schimmenspel het kerstver-
haal tot leven. Het verhaal werd afge-
wisseld met sfeervolle kerstliedjes die 
alle kinderen en leerkrachten meezon-
gen. Na de vertelling mochten alle kin-
deren aanschuiven bij het kerstdiner 
wat zij thuis zelf hadden voorbereid. 
We willen alle ouders en kinderen be-
danken voor het fijne kerstfeest en 
wensen iedereen fijne kerstdagen en 
vast een gelukkig Nieuwjaar.

Met elkaar en voor elkaar, 
kerstviering ‘de Dassenburcht’
Afgelopen donderdag 18 december stond de jaarlijkse kerstviering van 
basisschool De Dassenburcht op het programma. De dag begon zoals alle 
andere maar om 12.00 uur eindigde de lessen zodat het feest kon worden 
voorbereid. Klokslag 17.00 uur werden de leerlingen terugverwacht om 
deel te nemen aan het kerstdiner. 

Sterren stralen op Kindcentrum 
De Nieuwe Linde
Sterren op de muren, tegen de ruiten, in de kerstbomen en vooral in de lokalen 
van Kindcentrum De Nieuwe Linde in Nuenen. Want de kostbaarste sterren wa-
ren de kinderen zelf. Reken maar dat ze straalden tijdens het heerlijke kerstdiner 
op donderdagavond 18 december. En alles zelf klaargemaakt door de sterren-
koks bij de kids thuis. Daarna optredens van allerlei muzikale ‘stars’ uit eigen stal. 
En grote ogen ook bij de ontmoeting met de kerstengel en het kindje Jezus, de 
sterren uit Bethlehem. 
Een stralende kerst voor alle kinderen, ouders en medewerkers van Kindcen-
trum De Nieuwe Linde!

Dit culinaire diner was voorbereid 
door de ouders en de kinderen die hun 
specialiteiten mee hadden gebracht. 
Dit werd per groep op een buffettafel 
gepresenteerd.
Na het eten werden de verschillende 
groepen bij elkaar geplaatst om een 
voorstelling voor de aanwezige ouders 
voor te bereiden. De kinderen gingen 
knutselen en een lied voorbereiden, 
om op deze wijze hun kerstgevoel over 
te brengen. Ondertussen konden de 
aanwezige ouders genieten van een 
gezellige kerstsfeer op het schoolplein. 

Met glühwein, erwtensoep en warme 
chocomel hielden zij zich buiten 
warm. De opbrengst hiervan zal wor-
den gedoneerd aan het goede doel; 
Stichting Mukelenzu.
Om 18.30 uur lieten de groepen op de 
brede trap van de school zien wat ze 
hadden gemaakt en geoefend. Aan het 
einde kreeg het publiek nog een spet-
terend dansoptreden van groep 8.

Moe maar voldaan ging iedereen naar 
huis om een welverdiende kerstvakan-
tie te gaan vieren. 
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Ruzie Freule Constance en 
Nuenense dominee     
in nieuwe Drijehornickels
In de nieuwe uitgave van het cultuur-historisch tijdschrift De Drijehornic-
kels wordt uitvoerig stilgestaan bij de vraag waarom de protestantse freule 
van Croy ruzie kreeg met de Nuenense dominee Willem Begemann. Freule 
Constance was rond 1870 de enige protestant van Stiphout, dat kerkelijk tot 
Nuenen behoorde. Hoe deze vrome bewoonster van kasteel Croy tot erger-
nis van haar familie en van de Nuenense dominee katholiek werd, wordt uit 
de doeken gedaan in een artikel van Peter van Overbruggen.

Op de omslag van de nieuwe Drijehor-
nickels het zelfportret van freule Con-
stance van kasteel Croy en de protes-
tantse kerk in Nuenen waar zij vanuit 
Stiphout naar de kerk ging. 

Bierbrouwerij De Kroon aan het Heieind, nu restaurant Zonnewende aan het 
Park, is het ouderlijk huis van degene die in de nieuwste uitgave van De Drijehor-
nickels onthult wie de onbekende auteur is van het dagboekje waarin de laatste 
oorlogsdagen van september 1944 in Nuenen worden beschreven. 

Ook wordt in de nieuwe Drijehornic-
kels meer duidelijk over de onbekende 
schrijver van het in 2013 opgedoken 
oorlogsdagboekje. In het vorige num-
mer werd de integrale tekst gepubli-
ceerd van een dagboekje waarin een 
onbekende auteur de laatste oorlogs-
dagen van september 1944 in Nuenen 
en omgeving beschrijft.

In zijn artikel Waar schilderde Van 
Gogh de Laan met populieren stelt 
Louis Bressers vast dat het schilderij is 
geschilderd in de huidige Lindenlaan 
en niet, zoals eerder werd gedacht, in 
de Weverstraat. Vincent van Gogh 
stond in de Lindenlaan precies tegen-
over de hoek van de heg die behoort 

bij de tuin van Parkstraat 39 toen hij 
het werk schilderde. 

In de serie ‘Nu en en … niet meer’ 
wordt de geschiedenis van het voor-
malige huis aan de Berg 1 beschreven, 
wie woonden er en hoe is het met het 
pand vergaan. Van Berg F 13 via Berg 
E 79 naar Berg 1. 

Kranten vormen een uitstekende bron 
voor historisch en dus ook heemkun-
dig onderzoek. Ger van Erkel wijst in 
zijn artikel ’van oude kranten, de din-
gen die voorbij zijn’ op het feit dat in 
het huidige digitale tijdperk deze 
bronnen op grote schaal binnen het 
bereik van veel geïnteresseerden kun-

Lions Club Nuenen steunt       
follow up van dr. Anneloes Overvelde

Dr. Anneloes Overvelde, kinderfysio-
therapeut, was erdoor geraakt toen ze 
in 2012 in Ethiopië drie maanden 
heeft lesgegeven aan de masteroplei-
ding Fysiotherapie van de Universiteit 
van Gondar. Ze startte daarom in 2014 
het project 'Train de trainer in kinder-
fysio-skills’. Op 16 december gaf ze de 
Lions Club Nuenen een inkijkje in 
haar werk, de resultaten en vooral 
haar plannen voor de toekomst.

Anneloes woont in Mierlo en werkt bij 
het Radboud UMC in Nijmegen. Dat 
wil zeggen: als ze niet in Ethiopië is. 
Daar wil ze veldwerkers de skills geven 
om kinderen met een beperking te 
helpen en fysiotherapeuten opleiden 
om die veldwerkers te trainen. 

Toekomstperspectief
In Ethiopië hebben veel kinderen be-
perkingen als spasticiteit, klompvoe-

ten, brandwonden, jeugdreuma en 
nog veel meer. Vaak ook beperkingen 
die in Nederland al in een heel vroeg 
stadium op eenvoudige wijze verhol-
pen kunnen worden, zoals een water-
hoofd. Maar weinig van die kinderen 
komen terecht in een zorgtraject. Ze 
worden bovendien laat doorverwezen. 
Daar brengt Anneloes verandering in. 
Vroege interventie verbetert het toe-
komstperspectief van de kinderen 
aanmerkelijk.

Follow up
In de regio Gondar gaf Anneloes in 
2014 al scholing aan Ethiopische fy-
siotherapeuten en training aan veld-
werkers. Dit leidde tot een aanzienlij-
ke toename van kinderen die - op 
jongere leeftijd - doorverwezen wer-
den voor een zorgtraject. In 2015 
komt er een follow up, in de aangren-
zende regio Addis Ababa/Bahir Dar. 

nen komen. De veiling van de Haver-
hoef op Olen in 1917, het noodlottig 
ongeluk op de onbewaakte overweg 
waarbij baron Van Hardenbroek om 
het leven komt, de aanbesteding van 
de nieuwe school in Gerwen door het 
gemeentebestuur in 1846: met één 
druk op de knop komt het verleden 
snel digitaal naar het heden. 

Rob Verhallen bespreekt het boek Van 
Domineeshuis tot Van Goghhuis ge-
schreven door de heemkundekringle-
den Peter van Overbruggen en Jos 
Thielemans.

Het cultuur-historisch tijdschrift De 
Drijehornickels wordt drie keer per 
jaar door heemkundekring De Drije-
hornick uitgegeven. Druk en opmaak 
wordt verzorgd door drukkerij Mes-
serschmidt. De leden van heemkun-
dekring De Drijehornick krijgen De 
Drijehornickels gratis in de bus. Voor 
andere geïnteresseerden is de nieuwe 
Drijehornickels te koop bij boekhan-
del Van de Moosdijk, Parkhof en kan-
toorboekhandel Risjamo, Kernkwar-
tier. Bij Jumbo Ton Grimberg is De 
Drijehornickels te vinden bij de tijd-
schriftenafdeling.

Ethiopië heeft ruim 90 miljoen inwoners en groeit explosief. Het land is 
volop in ontwikkeling, toch leeft 44% van de inwoners onder de armoede-
grens en hebben 3.400.000 kinderen een beperking waarvoor ze slechts in 
2% van de gevallen behandeld worden. 

De bedoeling is om hier vier Ethiopi-
sche fysiotherapeuten te scholen en 
zestig veldwerkers te trainen, met on-
dersteuning van twee Nederlandse 
kinderfysiotherapeuten. 

Donatie
De leden van de Lions Club Nuenen 
zijn onder de indruk van de inzet van 
Anneloes en de manier waarop zij een 
verschil maakt in een land als Ethiopië. 
Niet alleen door haar kennis en erva-
ring in te zetten om kinderen te hel-
pen, maar vooral door die kennis en 
ervaring te delen. Zodat veldwerkers 
het straks zelf kunnen en Ethiopische 
fysiotherapeuten nog meer veldwer-
kers kunnen trainen. We serve … we 
care, is het motto van de club in 2014-
2015. De Lions Club Nuenen wil ook 
graag een verschil maken en verraste 
Anneloes daarom na haar uiteenzet-
ting met een donatie van € 2.500,-, te 
besteden aan de follow up van haar 
project in Ethiopië. Ook geraakt door 
het project van Anneloes? Neem ge-
rust contact met haar op: 
AnneloesOvervelde@onsmail.nl

Expert van Erp verkozen tot 
Nulands Ondernemer van het Jaar
Expert van Erp is tijdens de feestavond van de Nulandse Ondernemersvereni-
ging (NOV) bekroond tot Nulands Ondernemer van het Jaar 2014. “Verkozen 
worden door je collega-ondernemers die samen vinden dat ‘je het goed doet’, 
daar zijn we met het hele team apetrots op,” aldus de broers Wilfred en Jack 
van Erp, die vanuit Nuland vier Experts-winkels runnen in Boxtel, Nuenen en 
Den Bosch. 

De gebroeders Van Erp namen de prijs 
in ontvangst, die bestaat uit een bo-
kaal en een cheque van 500 euro die zij 
kunnen schenken aan een Nulandse 
vereniging. De juryrapporten roem-
den steevast de combinatie tussen 
succesvol ondernemerschap en de 
fantastische inzet voor de Nulandse 
gemeenschap. Zo is Expert van Erp al 
jarenlang sponsor van Nulandia A1, 
betrokken bij Harmonie Union en zet-
te het tal van initiatieven op voor 
Stichting Join4Energy om onderzoek 
voor kinderen met stofwisselingsziek-
te te bevorderen. 

Trots
Mevrouw Marjon van de Ven-San-
ders, Manager Zakelijke Relaties van 
Rabobank Bernheze, had de eer om de 
winnaar bekend te maken. “Al snel 
hoorden wij in haar toespraak een 
aantal kenmerken die voor ons heel 
herkenbaar waren”, aldus Wilfred van 
Erp, samen met zijn broer Jack en hun 
echtgenotes Hedwig en Patricia de 
drijvende krachten achter Expert van 

Erp. Jack: “Trots, dat is toch wel de 
rode draad die door de verkiezing 
heen loopt. En dat merk je pas wan-
neer het dan uiteindelijk bekend 
wordt gemaakt. En de dagen erna 
wanneer de persoonlijke en schrifte-
lijke felicitaties, bloemen en cadeaus 
binnenkomen. Heel warm, de waarde-
ring die je krijgt. En vooral heel dank-
baar allemaal.”

Vier Expert-vestigingen
De broers runnen vier Experts-win-
kels vanuit Nuland, waar nog steeds 
het hoofdkantoor met magazijn ge-
vestigd is. Een echt familiebedrijf, 
want vader en moeder Van Erp begon-
nen in 1965 hun ‘elektriciteitswinkel-
tje’ in Nuland. In 1978 werd de eerste 
winkel geopend in ’s-Hertogenbosch 
(de Rompert) en in 1984 volgde de 
winkel op De Helftheuvel. Later breid-
de Expert van Erp uit naar Boxtel 
(1994) en Nuenen (2008). 

Reizen als betekenisvol 
ontmoeten
De kerstdagen zijn bij uitstek geschikt om plannen te maken voor reizen en 
vakanties in het nieuwe jaar. Ook in het jaar 2015 organiseert de Vereniging 
Nederlandse Bedevaarten (VNB) reizen naar bekende pelgrimsplaatsen 
zoals Lourdes, Rome en Fatima. 

Het zijn reizen waarin ontspanning en 
bezinning op een harmonische manier 
samengaan. Bovendien ontmoet men 
gelijkgestemde medereizigers. Daar-
om heeft de VNB als motto gekozen 
‘betekenisvol ontmoeten’. De afdeling 
Nuenen kan u inlichtingen geven over 
de verschillende reizen, met name 
naar Lourdes. In de voorbije jaren zijn 
vaak reizen naar Lourdes gemaakt, 
ook door bewoners van De Akkers. Af-
gelopen jaar heeft een groep vanuit 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

deelgenomen aan de bisdombedevaart 
die door de VNB werd georganiseerd. 
Enthousiast vertelden de deelnemers 
hun ervaringen in Lourdes. Bezinning 
en ontmoeting stonden centraal maar 
ook een onvergetelijke tocht naar de 
Pyreneeën waar ieder genoot van de 
prachtige zonovergoten natuur.
Wanneer u meer inlichtingen wilt 
over de VNB-reizen naar Lourdes in 
2015 neemt u dan contact op met 
Liesbeth Deckers, tel. 284 5855 of lies-
bethdeckers@onsnet.nu
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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.
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9 2 5
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3 7 5 2
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9 1 5
5 6 8 7 2
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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.

BARET
CARRE
ECARD
EENDER
ERFGOED
ERFLEEN
EVENAAR
FICHE
FIXEER
GALEISCHIP
HEIEN
KLEINBEHUISD
NOTOIR
OPENHEID
PARANOIDE
PEREN
POEHA
POKER
PRAAG
RAKETGRANAAT
RUINE
SCHERP
TARWE
TENGER
TOKIO
VERBALISANT
WASHOK

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 specie 6 keukenapparaat 12 Europese hoofdstad 13 componist 
15 gravin van Holland 16 vrijgevig 18 vestibule 19 plaaggeest 20 zangnoot 
22 roofdier 25 als onder 26 zuur 29 kreet 30 riv. in Frankrijk 32 kortschrift 
34 ondergrondse 36 bijbelse figuur 37 opperwezen 39 hartige hap 41 mannelijk 
dier 44 Nederlander 46 papegaai 48 werpstrik 50 onderofficier 51 Europese 
taal 53 tegenover 54 eveneens 56 deel v.h. hoofd 57 afslagplaats bij golf 
59 op grote afstand 60 warme luchtstreek 62 inwonend 64 Europese vrouw 
65 ouderwets.

Verticaal: 1 appelwijn 2 jaartelling 3 familielid 4 nauw 5 smal 7 nauw 8 heks 
9 aan zee 10 sluis 11 oogvocht 12 graansoort 14 meisje (koosnaam) 
17 speelgoed 18 hoofddeksel 21 voelspriet 23 zijns inziens 24 verbond 
27 spil 28 snedig 30 meubel 31 in opdracht 33 Ned. voetbalclub 35 ik 38 duw 
39 selenium 40 boterton 41 handschoen 42 dominee 43 stekel 45 deel v.e. zin 
47 rondhout 49 krachtig 51 Europese taal 52 teken 55 kilte 56 paardje 
58 takje 59 boerenbezit 61 onmeetbaar getal 63 ter inzage.

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

S N E E U W K O M P A S

K P B R I E R A A R P P

L O I R E E D E K E N I A

A R N O B L E E K T I E N

N E K G O D F O K E S T

T T R E D E T S A A R Y

A Z D R

R G L A N S A L E E R S

A G A G E K L E T O E N

K R A B C E L L O B O D E

E I S E R L E E D A D E R

T E R O M E E M I R L T

K O M E E T N A A S T E

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

Oplossingen wk 51
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

ROMMELZOLDER

(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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING
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Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

Nuenen
En reserve bezorgers voor op de wachtlijst
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE
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Sunny Blues Nuenen presenteert:

Trouble No More
Sunny Blues Nuenen, drie fanatieke blues liefhebbers, organiseren in 
samenwerking met cafés uit Nuenen diverse blues optredens per jaar. De 
optredens zijn altijd gratis te bezoeken en al menig top band heeft op één 
van de podia gestaan.

Op het podium van cafe Schafrath 
staat op 27 december de ervaren 
bluesband Trouble No More. Deze 
band is een gevestigde naam op de 
Nederlandse blues podia en trekt 
sinds de oprichting in 1990 langs de 
podia met een energieke live show.

In 2012 kwam Trouble No More 
(TNM) uit op de Dutch Blues Chal-
lenge. De internationale jury prees het 
enthousiasme, de arrangementen, de 
strakke groove en de professionaliteit. 
De derde plaats bevestigt de live repu-
tatie van de band. De muziek van 
TNM is swingende Rhythm & Blues, 
met Chicago, Texas en ook West Coast 

invloeden. Gevarieerd, maar steeds 
herkenbaar. Vast als een huis, en toch 
altijd open voor de sfeer van het mo-
ment. 
Hammond, sax, de rauwe stem en 
veelzijdig gitaarwerk vullen de groove 
sectie aan en maken van elk optreden 
een muzikaal feestje. Diverse CD’s 
heeft de band al uitgebracht en de 
laatste release is 'Satisfaction Guaran-
teed' (2011), een cd waar de energie 
vanaf spat. 
Datum: 27 dec. 
21.00-24.00 uur. Entree gratis
Locatie: Cafe Schafrath, Park 35 Nue-
nen
www.sunnybluesnuenen.nl

Kerstsfeer op de blokhut in Nuenen
Afgelopen weekend heeft scouting Rudyard Kipling met haar leden gezellig 
kerst gevierd. Alle speltakken hebben dat op hun eigen manier gedaan.

De welpen hebben een lekkere kerst-
lunch gemaakt en samen gegeten op 
de blokhut, waarbij de kinderen voor 
èèn keer hun scoutingkleding moch-
ten thuislaten en in hun mooiste kle-
ding aanwezig konden zijn.
De scouts hadden ‘s avonds een diner. 
Ook zij mochten in hun feestkleding ko-
men. In de in kerststijl versierde blokhut 
hebben de jongens en meiden genoten 
van hun zelfgemaakte diner. Wat na-
tuurlijk gevolgd werd door een leuk spel.
De explorers hebben er zelfs een heel 
weekend van gemaakt. Zij hebben 
Sinterkerstfeest gevierd met alle mei-
den en jongens. Er is hard gewerkt aan 
surprises en gedichten. Een aantal ex-
plorers hebben een 5-gangen menu 
gemaakt waar heerlijk van gegeten is. 
Daarna is het nog tot in de late uurtjes 
gezellig geweest.

Lijkt scouting je iets? Nieuwe leden (in 
de leeftijd van 5 tot 15 jaar) zijn altijd 
welkom, je kunt een paar zaterdagen 
meedraaien bij een speltak om te kij-
ken of je het iets vindt. 
Op facebook onder rudyard kipling of 
www.rudyardkipling.nl

Kerstdiner Nationaal Ouderenfonds 
bij Van der Valk Eindhoven 
Dinsdag 16 december was het weer zover, toen vond het jaarlijkse kerstdi-
ner bij Van der Valk Eindhoven plaats. Voor het 12e jaar worden in heel 
Nederland in deze donkere dagen Kerstdiners van het Nationaal Ouderen-
fonds georganiseerd in samenwerking met Hotels - Restaurants Van der 
Valk tevens ook sponsor. 

Landelijk krijgen ruim 3.000 ouderen 
een volledig verzorgd diner aangebo-
den, speciaal bedoeld om eenzaam-
heid onder ouderen tegen te gaan. De 
Nuenense afdeling zorgt voor de orga-
nisatie in deze regio met hulp van vele 
instanties, zoals de gezamenlijke ker-
ken, Thuiszorg, Stichting Welzijn Ou-
deren, Rode Kruis, Zonnebloem en 
vele anderen om die eenzame ouderen 
te bereiken welke in aanmerking ko-
men voor dit kerstdiner. Vele vrijwilli-
gers en chauffeurs waren ingeschakeld 
om ruim 110 gasten voor 18.00 uur bij 
Van der Valk af te leveren. Als ont-
vangst kregen de gasten een lekker 
drankje naar wens en zodra iedereen 
aanwezig was, kon gestart worden met 
een 3 gangendiner. Een welkomst-
woord namens het Ouderenfonds 

werd uitgesproken door Mevrouw 
Liesbeth Deckers, ambassadeur van 
het Ouderenfonds voor Brabant en te-
vens bestuurslid van de afdeling Nue-
nen. Tijdens de eerste gang werd door 
haar ook nog een mooi kerstverhaal 
verteld uit het werk van Godfried 
Bomans. Tijdens het diner werden 
prachtige kerstliederen gezongen, 
maar ook o.a. enkele Brabantse liedjes 
door het Duo Hij en Ik.
In de prachtige ambiance van het res-
taurant Van der Valk Eindhoven heb-
ben al onze ouderen een geweldige 
avond gehad. Dank aan de organisa-
ties, vrijwilligers en chauffeurs voor 
alle inzet en medewerking voor zo’n 
prachtig initiatief met een geweldig 
resultaat! Voor meer informatie www.
ouderenfonds.nl of 040-2835000.

De redactie van dit blad biedt wekelijks aan politieke partijen de mogelijkheid zich 
tot de Nuenense burgers te richten. Deze week W70

2015: Communicatie met 
inwoners hoog in het vaandel
Als vanzelfsprekend wensen fractie, bestuur en leden van W70 alle inwo-
ners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en het Eeneind prettige feestdagen 
en een goed maar bovenal gezond 2015 toe.

2015 wordt hoe dan ook een bijzonder 
belangrijk jaar voor onze inwoners. 
Zo bereiden alle gemeenten zich bij-
voorbeeld voor op de drie zogeheten 
transities in het sociaal domein: in-
voering Participatiewet, de transitie 
van de Jeugdzorg en de overheveling 
van de AWBZ-begeleiding en per-
soonlijke verzorging naar Wmo. 'De 
zorg' komt per 1 januari aanstaande 
dus ook grotendeels op het bordje van 
de gemeente Nuenen c.a. terecht. En 
dit terwijl er nog zoveel onduidelijk is!
De fractie van W70 zal in het komen-
de jaar dan ook stevig in gaan zetten 
op communicatie met de inwoners 

van onze gemeente. En dan niet alleen 
wat zorgkwesties aangaat, maar zo 
breed mogelijk.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van 
W70
Stuur een mailtje naar nieuwsbrief@
w70.nl en u ontvangt vervolgens onze 
periodieke nieuwsbrief. Wij houden u 
dan niet alleen op de hoogte van het 
laatste nieuws van en over W70, wij 
peilen (middels polls) dan ook regel-
matig uw mening over specifieke on-
derwerpen die op dat moment spelen 
in bestuurlijk en politiek Nuenen c.a.
www.facebook.com/W70Nuenen

Film in 
Nederwetten
De Koppelaar in Nederwetten be-
schikt nu over een groot doek waarop 
films geprojecteerd kunnen worden 
met daarbij professioneel geluidsap-
paratuur. Een reden om een keer ge-
zellig naar de film te gaan. Zondag-
middag 28 december wordt speciaal 
voor de kinderen de film: Abeltje ver-
toond.

Abeltje krijgt een baantje als liftbe-
diende in een nieuw warenhuis: Knots. 
Hij krijgt op het hart gedrukt om nooit 
op het bovenste, groene knopje van de 
lift te drukken. Als hij zich weer eens 
in de nesten heeft gewerkt, drukt hij in 
paniek de verboden knop in. De lift 
vliegt het pand uit op weg naar een 
onbekende bestemming.
Een gezinsfilm gebaseerd op het boek 
Abeltje van Annie M.G. Schmidt en 
bekroond met een gouden Kalf in de 
categorie: beste film. 

The Grand Budapest Hotel vertelt het 
verhaal van een legendarische hotel-
manager van een beroemd Europees 
hotel. Tussen de oorlogen in raakt hij 
bevriend met een jonge medewerker, 
die een vertrouweling van hem wordt. 
Een boeiende en kleurrijke film die di-
verse prijzen en nominaties heeft ont-
vangen op filmfestivals.

Kom gezellig naar de film. U wordt 
verwelkomt met gratis een kopje kof-
fie/thee/limonade. De helft van de op-
brengst gaat naar Connected to Nami-
bia, dus u steunt met uw komst ook 
het goede doel. 

Zondag 28 december, de film Abeltje, 
aanvang is 14.00 uur. Entree is € 4,-.
Maandag 29 december de mooie film: 
The Grand Budapest Hotel, aanvang is 
19.30 uur. Entree is € 5,-.

Kerstfeest bij zorgboerderij  
De Krakenburg
Zaterdag 20 december opende wethouder Weijmans de levende kerststal bij 
zorgboerderij De Krakenburg. Hij stak samen met de kinderen sterretjes 
aan om de geboorte te vieren en het licht door te geven. Het gure weer deed 
niets af aan het enthousiasme van de kinderen en van de wethouder. 

In een gezellige drukke herberg ver-
telden Juan en Justin het kerstverhaal 
van het meisje Maria in Nederwetten 
en haar vriend Jozef, de timmerman. 
Ze willen trouwen en moeten zich in 
Nuenen laten inschrijven. Maria is 
zwanger. Daarom gaan ze met de ezel 
op weg en belanden in de herberg van 
het gehuchtje Olen. In de herberg is 
geen plaats. Het kindje van Jozef en 
Maria wordt in de stal geboren. 

Blaaskapel Wa’n Klank speelde ‘De 
herdertjes lagen bij nachte’. De herders 
Marco en Wies zongen mee. Engel 
Britt kwam tevoorschijn en kondigde 
de geboorte van Jezus aan. In een lan-
ge optocht met de blaaskapel voorop 
gingen de kinderen zingend naar bui-
ten. Engel Lieke legde kindje Jezus in 
zijn kribbe. Daarna traden de engelen 
Britt, Lieke en Iris in de herberg op en 
werd er beschuit met muisjes gegeten. 

Zorgboerderij De Krakenburg is een 
initiatief van Gertie Verhagen en 
heeft in 2013 het kwaliteitskeurmerk 
voor zorgboerderijen gehaald. Kin-
deren, jongeren en volwassenen kun-
nen er terecht als dat even nodig is. 
Het kan gaan om een vorm van au-
tisme, een verstandelijke beperking 
of een andere psychische klacht. 
Gertie biedt samen met vier be-
geleiders en enkele vrijwilligers rust, 
ruimte, veiligheid en structuur in een 
mooie landelijke omgeving, met de 
bedoeling om daarna beter de weg te 
kunnen vinden in de samenleving. 
Wat wordt er zoal gedaan? Meehel-
pen op de boerderij zoals het verzor-
gen van de dieren, werken in de 
moestuin, spelletjes, knutselen, uit-
stapjes en spelen. Ook wordt er 
naschoolse opvang en huiswerkbe-
geleiding geboden. 
www.krakenburg.nl

De mythe van een 
witte kerst
Door Mariët Jonkhout

“I’m dreaming of a white christmas. 
Just like the ones I used to know.” Bing 
Crosby zong het ooit; iedereen droomt 
er nu van: een witte kerst. Een kerst is 
niet geslaagd als het niet sneeuwt. Als 
we kerstkaarten en televisieprogram-
ma’s bekijken, zouden we zomaar kun-
nen geloven dan Nederland eind de-
cember gewoonlijk onder een dik pak 
sneeuw ligt. Niets is minder waar. De 
kans dat het in Nederland sneeuwt met 
kerst is slechts 6% en er is dat ook in de 
afgelopen eeuw maar negen keer een 
witte kerst voorgekomen. Het KNMI 
spreekt van een witte kerst als er op 
beide kerstdagen sneeuw ligt. De eerste 
keer dat dit gemeten is, is in 1906 ge-
weest. laatste keer dat er op beide 
kerstdagen een dik pak sneeuw lag, was 
in 2010, toen er voor het eerst in meer 
dan 100 jaar voor het tweede jaar op rij 
meer dan 10 centimeter sneeuw lag. 
Volgens de statistieken uit eerdere eeu-
wen, lag er ook toen soms 20 jaar lang 
geen sneeuw met kerst. Waar komt dan 
toch onze wens op die witte kerst van-
daan? Volgens onderzoek komt dit 
door de beroemde kerstverhalen van 
Charles Dickens (1812 - 1870). Hij 
schreef onder meer A Christmas Carol, 
één van de bekendste kerstverhalen ter 
wereld. In de verhalen van Dickens ligt 
er altijd sneeuw. Terwijl het in Enge-
land, net als in Nederland, bijna nooit 
sneeuw met kerst. Volgens de onder-
zoeker sneeuwde het in de jeugd van de 
schrijver wél met kerst, dit werd ver-
oorzaakt door een hele kleine ijstijd 
(1810-1820) en die herinnering heeft 
hij in zijn verhalen verwerkt. De asso-
ciatie van kerst en het kerstverhaal van 
Dickens, blijken zo groot dat wij nog 
steeds sneeuw en kerst bij elkaar vin-
den horen. Met meestal een teleurstel-
ling als gevolg. 
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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

Zondag 28 december
14.00 uur 

De film Abeltje
De Koppelaar in Nederwetten

Zondag 4 januari
14.30-16.30 uur 

Nieuwjaarsreceptie met
Parkstreet

Jo van Dijkhof

Donderdag 15 januari
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, Fotoalbums 
maken. Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Tot 26 januari
Werk kunstenaars Mozaiek en brons van 

Geert en Okke Weerstand
entreeruimte van het Vincentre

Maandag 29 december 
19.30 uur 

De film: The Grand Budapest Hotel
De Koppelaar in Nederwetten

Zondag 4 januari
16.00 uur 

Nieuwjaarsreceptie
Voetbalvereniging RKGSV
kantine RKGSV in Gerwen

Zaterdag 17 januari
19.40 uur 

Bonte avond CV De Wetters
de Koppelaar te Nederwetten

Woensdag 24 december
19.00 uur 

Gerwens Gemengd Koor
H. Clemenskerk Nuenen

Woensdag 31 december
14.00-17.00 uur 

Oudjaarsdag
Gezellig samenzijn

Jo van Dijkhof

Donderdag 8 januari
20.15 uur 

René van Meurs ‘Voor de storm’
Het Klooster

Zondag 18 januari
11.00 uur 

Art in Listening. Goedele Taveirne, piano 
met Duo Taveirne/Olsen en Trio Innocence.

Het Klooster

Vrijdag 26 december
11.00 uur 

Kerstloop RKVV 
Kantine Kerstloop RKVV Nederwetten

Vrijdag 2 januari
17.00 tot 19.00 uur 

Gemeentelijke Nieuwjaarsontmoeting 2015
Dorpshuis De Koppelaar

De Koppel 5 in Nederwetten

Vrijdag 9 januari
20.30 uur 

Kaartavond R.K.V.V. Nederwetten
Piet Renders paviljoen te Nederwetten

Donderdag 22 januari 
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, Wachtwoor-
den opslaan. Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Zaterdag 27 december
20.30 uur 

Sunny Blues presenteert:
Trouble No More
Cafe Schafrath

Vrijdag 2 januari
20.00 uur 

Rikavond NKV
Kantine Wettenseind

Vrijdag 9 januari
20.15 uur 

De mannen van Percossa
Het Klooster

Vrijdag 23 januari
20.30 uur 

Kaartavond R.K.V.V. Nederwetten
Piet Renders paviljoen te Nederwetten

Zondag 28 december
14.00 uur 

muzikanten ontmoeten
Weverkeshof

Zaterdag 3 januari 
10.00 tot 15.00 uur 

Open Dag SeniorWeb Nuenen 
De bibliotheek Nuenen

Zaterdag 10 januari
21.00 uur

Lijn 7
Café Ons Dorp

Donderdag 29 januari 
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, Windows 8.1
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Woensdag 24 december 17.00 uur: 
Gezinsviering, kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker P. Peters.
Woensdag 24 december 19.00 uur: 
viering, Gerwens Gemengd Koor, 
voorganger pastor S. Kuijpers.
Woensdag 24 december 21.30 uur: 
viering, Parochiekoor, voorganger 
pastoraal werker J. Deckers.
Woensdag 24 december 23.30 uur: 
viering, Jongerenkoor Jocanto, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker P. Peters.
Donderdag 25 december 08.30 uur: 
gebedsdienst Herdertjesviering, voor-
ganger pastoraal werker J. Deckers.
Donderdag 25 december 09.30 uur: 
viering, Gregoriaans koor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker J. Deckers.
Donderdag 25 december 11.30 uur: 
viering, Nuenens mannenkoor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker J. Deckers.
Vrijdag 26 december 10.00 uur: vie-
ring, Brassband de Vooruitgang, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 28 december 11.00 uur: vie-
ring, voorganger dhr. J. van der Graaf.
Woensdag 31 december 19.00 uur: 
Oecumenische viering in de Regen-
boog.
Donderdag 1 januari 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers alle pas-
tores.

Misintenties
Woensdag 24 december 17.00 uur: 
Pastor Henk Gerrits; Pastor Freek 
Groot; Pastoor Jan van Oosterhuis; 
overleden familie van Rooswinkel-van 
Swaaij; Marijn Zandboer (vanwege 
Marijndag op 19 december).
Woensdag 24 december 19.00 uur: Pas-
tor Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; 
Pastoor Jan van Oosterhuis; Nelly Th-
ijssen-Janssen; Albert Gruijters.
Woensdag 24 december 21.30 uur: 
Pastor Henk Gerrits; Pastor Freek 
Groot; Pastoor Jan van Oosterhuis; 
Kees van Ginneken; Ria en Wout Bin-
dels-Oostelbos; Jac Geven; Paula en 
Antoon van den Boomen-Mikkers; 
Jan van Gerwen; Lajos van der Bij; An-
neke en Toon de Leeuw-Swinkels; 
Wim en Olga Kauwenberg-Wyss; Wil 
en Ida Schouten-de Leeuw; Piet Beks; 
René Havermans; Dora Bressers-Me-
gens en Wendy; Ad Poulisen; Overle-
den ouders Poulissen-Harweg; Berend 
en Ans Scholtens; Huub Smeets; Her-
man Menke; Martha Menke-van de 

Ven; Hendrik van den Broek; Anneke 
van den Broek-Hendriks; Wil van Ge-
looven; Lau van Gelooven; Anneke 
van Gelooven-Bijsterveld; Christ van 
Gelooven; Lenie van Gelooven-van de 
Nieuwenhof; Helma Appelhof;
Woensdag 24 december 23.30 uur: 
Pastor Henk Gerrits; Pastor Freek 
Groot; Pastoor Jan van Oosterhuis; 
Harrie en Tiny van der Horst.
Donderdag 25 december 09.30 uur: 
Pastor Henk Gerrits; Pastor Freek 
Groot; Pastoor Jan van Oosterhuis; 
Riek Sanders en Miet Sanders en over-
leden ouders Sanders-de Greef.
Donderdag 25 december 11.30 uur: 
Pastor Henk Gerrits; Pastor Freek 
Groot; Pastoor Jan van Oosterhuis; Jan 
Kanbier; Jan de Haas en Adrianus 
Schenkels; Martien en Dora Jacobs van 
Berlo; overleden familie van Berlo; 
Giny Linders; overleden ouders San-
ders en Maria en Hendrika Sanders; 
Antoon Vereijken; Lotte van Rooij en 
Leo van Hevelingen; Gerard Willems; 
Dora Megens-Bressers en Wendy; Kitty 
Smulders-Janssen; Wim van Rooij; Piet, 
Theo en Dorie Hiemstra-Keeris; Zus 
Teunisse-Rooijackers; overleden ou-
ders Sulèr-Vennix en overleden ouders 
Heesakkers-Tournooy; Lau Leenders.
Vrijdag 26 december 10.00 uur: Jan en 
Gusta Swinkels-Veldkamp en schoon-
zoon Hans Strijbosch; Adrianus en 
Dorothea Prinsen-Verheijen; Antoni-
us en Johanna van Overbruggen-
Wijnhoven; Cees Hendrikx en Wim 
van Boxtel; Jan en Joep Waalen; Harrie 
en Lena Renders.
Zondag 28 december 11.00 uur: overle-
den familie IJzermans van den Eijnden.
Donderdag 1 januari 11.00 uur: Cato 
en Louis de Brouwer-Bartels.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Grada 
Gullikers-Blankers, Margot Bege-
mannstraat 41. Wij wensen de familie 
en vrienden veel troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

Beide kerstdagen is de kerk van 14.00 
tot 16.00 uur open voor bezichtiging 
van de kerststal.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Woensdag 24 december 18.30 uur: 
Gezinsviering met het Gerwens jeugd 
Muziekkorps, voorganger pastoraal 
werker J. Deckers. 
Woensdag 24 december 21.00 uur: 
viering, Enodekoor, voorganger pas-
tor S. Kuijpers.

Donderdag 25 december 09.30 uur: 
viering, parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Zondag 28 december 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker P. Peters.

Misintenties alle vieringen
tijdens de kerstdagen
Pastoor Freek Groot; Bert Sengers; 
Thijs Migchels; Harrie Verschuuren; 
Ad Teunisse; Adrianus Smits en 
Christina Smits-Renders; Uit dank-
baarheid; Frans Saris; Antoon Snij-
ders; Miet van Rooij; Stien van Hat-
tum.

Misintenties vrijdag 26 december 
om 10.00 uur in Nuenen
Harrie en Lena Renders.

Misintenties zondag 28 december, 
9.30 uur
Anna Schenkels-Vereijken; De heer en 
mevrouw Hoeks; Vader en moeder Lie; 
Pastoor Freek Groot; Theo Rovers.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Woensdag 24 december 18.30 uur: Ge-
zinsviering, muzikale begeleiding door 
solisten C. Brouwer en C. Bastiaans, 
voorganger pastoraal werker P. Peters.
Woensdag 24 december 21.00 uur: 
viering, jongerenkoor Jocanto, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Donderdag 25 december 11.00 uur: 
viering, parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Zondag 28 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker P. 
Peters.

Misintenties alle vieringen tijdens 
de kerstdagen 
Leden van Jocanto; Jan Spitze; Nellie 
de Greef-van Ravestein; Schaapsher-
der Evert de Vries; Maria van Vroen-
hoven-Sanders; Martien de Louw; Jan 
Rooijackers; Piet van Dijk; Toon Jan-
sen; Harry van Erp; Vincent de Vries; 
Jo Vorstenbosch; Overleden ouders 
Hannes Maas en Hanna van Sinten; 
Bert en Marie Maas-Relou; Pastor 
Freek Groot; Pastor Jan van Dooren; 
Sjef en Lena Saris; Philippus van Hoek; 
Frans Waterschoot; Overleden ouders 
Piet van de Hurk-Hoeks 

Misintenties 28 december
Marc van Vugt, vanwege verjaardag.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Woensdag 24 december: Kinderkerst-
feest in De Regenboog 19.00 uur, met 
medewerking van P. Flach e.a. Om 
22.30 uur begint de kerstnachtdienst. 
Voorganger: ds. C. Crouwel. Medewer-
king van het Regenboogkoor o.l.v. In-
grid de Graaff. Eerste Kerstdag, 25 de-
cember: kerstviering. Aanvang: 10.00 
uur. Voorganger ds. C. Crouwel.
Zondag 28 december: viering, ver-
zorgd door de ambtsgroep Eredienst. 
In deze dienst staat het zingen centraal. 
Woensdag 31 december: oecumeni-
sche oudejaarsviering in De Regen-
boog. Aanvang: 19.00 uur. Voorgangers 
zijn de pastores van beide kerken. Op 
dinsdag 30 december kunt u meedoen 
aan Samen aan Tafel. Opgave (z.s.m.) 
bijsamenaantafel@pgn-nuenen.nl.

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 25 dec. 24.00 uur Nachtmis 
van Hoogfeest van Kerstmis; 09.45 uur 
Dageraadsmis met gedachtenis van de 
H. Anastasia; 10.30 uur Dagmis. 
Vrijdag 26 dec. 10.30 uur Hoogmis, H. 

Stefanus, eerste martelaar, gedachte-
nis van het octaaf van Kerstmis. 
Zaterdag 27 dec. 08.30 uur H. Mis, H. 
Johannes, apostel en evangelist; ge-
dachtenis van het octaaf van Kerstmis. 
Zondag 28 dec. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, zondag onder het octaaf 
van Kerstmis; gedachtenis van de H. 
Onnozele Kinderen, martelaren. Kin-
derzegen na de Hoogmis. 
Maandag 29 dec. 18.30 uur H. Mis, oc-
taaf van Kerstmis; gedachtenis van H. 
Thomas van Canterbury, bisschop en 
martelaar. 
Dinsdag 30 dec. 18.30 uur H. Mis, oc-
taaf van Kerstmis. 
Woensdag 31 dec. 16.00 uur H. Mis, 
octaaf van Kerstmis; gedachtenis van 
de H. Sylvester, paus en belijder. Daar-
na H. Lof met Te Deum. 

Oliebollen bakken 
bij Jong Nederland 
Gerwen
Jong Nederland Gerwen gaat op 31 
december oliebollen bakken voor u. 
De oliebollen zijn € 0,60 cent per stuk 
of 10 stuks voor € 5,-. Afhalen kan tus-
sen 12.00 uur en 14.00 uur bij ’t Huys-
ven aan de Huikert 35 in Gerwen. Wij 
komen ze ook graag bezorgen aan huis 
tussen 13.00 uur en 14.00 uur, dit voor 
€ 1,50 extra per bestelling. Oliebollen 
bestellen kan via oliebollen@jong-
nederlandgerwen.nl. Vergeet niet uw 
naam, adres en telefoonnummer te 
vermelden. Afrekenen doet u bij afle-
vering of afhalen. Hebt u vragen, ook 
dat kan via het zelfde mailadres.
Jong Nederland Gerwen wenst ieder-
een een smakelijk en gezond 2015.

Tekencursus 
Met Potlood en Penseel biedt de mo-
gelijkheid aan een tekencursus te vol-
gen van 35 lessen. De cursus wordt 
gegeven door Peter van Wageningen 
en is in principe toegankelijk voor le-
den en niet-leden. De kosten bedragen 
€ 176.- excl. materialen. Het doel van 
de cursus is je vertrouwd te maken 
met de vele mogelijkheden die het te-
kenen kan bieden. In de cursus zal, 
waar dit relevant is, de relatie tussen 
het tekenen en het schilderen aan de 
orde komen. Voor de cursus kun je je 
opgeven via e-mail bij apjwijnands@
gmail.com. Atelierruimte: De Lieven-
daal, Lievendaalseweg 3, Eindhoven.

Regenponcho 
gevonden
Gevonden op de Opwettenseweg op 
donderdag 18 december zo goed als 
nieuwe regenponcho.
Wie deze verloren heeft kan bellen 
met nummer 040-2114526.
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VoetbalBridge

Prinsessen Chique en Unique 
en Prins Interior bij    
de Stemkes Gerwen
Kelly van de Sande (Prinses Chique), Joyce van den Broek 
(Prinses Unique) en Nick van den Broek (Prins Interior) is 
het nieuwe prins(essen)trio bij de Gerwense carnavalsver-
eniging de Stemkes. 

Carnaval 2014 is kleurrijk en gezellig afgesloten in residentie de Stam met de 
hoofdrolspelers van de vijf carnavalsclubs op het podium. Staand v.l.n.r. duo de 
Stemkes, adjudanten van Wetters en Narre-kappen met op de voorgrond Prins 
Superior en zijn adjudanten (Dwèrsklippels), prinses Colori (Wetters) en adju-
dant Itje (Raod van Zatterdag). (foto Cees van Keulen)

Prinses Chique, Prins Interior en Prin-
ses Unique (v.l.n.r.) op de Moulin Vert 
bij de Stemkes. (foto Cees van Keulen)

Dennis Wouterse 
verlengt contract 
bij RKVV 
Nederwetten
Dennis Wouterse blijft ook in het sei-
zoen 2015-2016 trainer van RKVV Ne-
derwetten. Het seizoen dat Nederwet-
ten groots haar 50-jarig jubileum zal 
vieren (okt. 2015). Nederwetten staat 
halverwege het seizoen op een tweede 
plaats in de competitie en heeft dus 
alle kans op promotie naar de 4e klas-
se. Wouterse maakte begin dit seizoen 
de overstap van RKVVO naar Neder-
wetten. Uit deze verlenging blijkt dat 
Nederwetten er alle vertrouwen in 
heeft met de huidige trainer verder te 
kunnen bouwen aan de sportieve am-
bities van deze vereniging.

Vierde lustrum BOCN
Opgericht op 1 juni 1994 met ca. 45 leden, begonnen in de Refelingschool 
en met een zwaai via de Ds. Bakkerschool, De Bakkerij en Wijkcentrum 
Scarabee, nu met 110 leden spelend op donderdagavond op de Jo van Dijk-
hof. Dat zijn de omzwervingen van voluit: Bridge Ontspanningsclub Nue-
nen de afgelopen 20 jaar. Het vierde lustrum van deze gezellige bridgeclub 
is afgelopen zaterdag uitbundig gevierd op de Jo van Dijkhof, een locatie 
waar je fijn kan bridgen en goed kan feesten.

Bridgecursus
Bridge is een boeiend spel en een ge-
zellige tijdpassering. Bovendien is het 
een hele goede investering in ‘de oude 
dag’. Je blijft je hersens trainen en je 
ontmoet mensen die nieuwe vrienden 
kunnen worden.
Veel mensen in Nuenen spelen weke-
lijks, of vaker, bridge. Sommigen doen 
dat gezellig thuis en anderen spelen in 
clubverband. Kunt u nog niet bridgen 
of wilt u het beter leren of opnieuw de 
draad weer oppakken, dan is het nu 
tijd om een bidgecursus te volgen.
Vanaf 15 januari geeft Hans Munnik 
een beginnerscursus op donderdag-
avond. Op woensdagavond, vanaf 21 
januari, wordt er een cursus voor ge-
vorderden gegeven door Noortje van 
den Broek. Verder is er weer een oe-
fengroep op woensdagavond en vrij-
dagmiddag voor gevorderde bridgers.
Meer info via de folder waarin alle de-
tails vermeld staan of inlichtingen bij:
Noortje van den Broek 06-19419324, 
noortjevdb@onsnet.nu
Hans Munnik 040 2837119  
j.munnik@onsnet.nu

Laatste rik avond 
2014 gewonnen 
door Willy van den 
Heuvel
Vrijdag 19 december was het alweer de 
laatste rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen van het jaar 2014 in de 
sfeervol versierde kantine zat er de 
strijd al meteen goed in met een groot 
aantal deelnemers en een sportieve 
strijd om de punten voor de vele prijzen.
In de eerste ronde voor de pauze was 
het Peter de Louw die met een aantal 
van 87 punten ruim aan de leiding 
ging maar in de tweede ronde was het 
Willy van de Heuvel die alle registers 
open trok en met een mooie score van 
102 punten voor de tweede maal dag-
winnaar werd. Spannend werd het nog 
wel voor plaats twee en drie maar 
Rene van den Berg kwam op het einde 
twee punten te kort voor plaats twee.
De hoofdprijs bij de loterij werd deze 
week gewonnen door Bart van de Ven.
Na een korte onderbreking vanwege 
kerst en nieuwjaar worden de rikavon-
den hervat op vrijdag 9 januari 2015 en 
ook dan zal de organisatie u van harte 
welkom heten, zowel leden als niet le-
den zijn dan weer van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen.
Voor informatie bellen naar: 
06 10289797 of 06 40320419.

Uitslag vrijdag 19 december 2014 
 1 Willy van den Heuvel 102 punten
 2 Peter de Louw 87 punten
 3 Rene van den Berg 86 punten
 4 Riny Schepers 75 punten
 5 Bennie de Louw 62 punten
 6 Naud Leenders 61 punten
 7 Frits Rooijakkers 55 punten
 8 Gerton van Leenders 54 p unten
 9 Ronnie Elbers 53 punten
10 Loek Heijster 51 punten

BOCN is een van de grootste bridge-
clubs in Nuenen, een zeer gezellige 
bridgeclub met leden tussen de 50 en 
90 jaar, aangesloten bij de Nederland-
se Bridge Bond. “Men zegt dat bridgen 
heel goed is voor de hersens en jong 
houdt. Dat blijkt dus iedere donder-
dag en ik geloof zelfs dat ook die laat-
ste constatering echt is, want al onze 
leden komen ook als het even iets 

minder gaat en genieten als vanouds. 
Leeftijd heeft ook niemand belet om 
op dit feest nog een dansje te plegen”, 
vertelt Anny Verhoeven. “We spelen 
volgens de regels, maar nooit met het 
mes op tafel. Wel met gezond fanatis-
me, want dat is bridgers eigen, maar 
het is en blijft bij ons vooral gezellig!”
Uiteraard werd er na de koffie met lek-
kers en de welkomsttoespraak van 
voorzitter Loek Wijnhoven ook bridge 
gespeeld in 3 lijnen. Na 2 ronden on-
derbroken voor een lekkere lunch en 
een muzikaal, zingend en onderhou-
dend optreden van Nuenenaar Ad 
Verhappen. Na de laatste ronde bere-
kende de computer de uitslag. En was 
er tijd voor een borrel en optredens 
van de talenten uit eigen geleding. En 
passant werd er nog een koor gevormd 
van dames, die in het Nederlands zon-
gen en heren die het lied parodieerden 
in een geweldige Russische amateur-
vertaling! En dat was lachen. Maar het 
Nuenens Mannenkoor zou bij BOCN 
nog wel enige talenten kunnen vinden!
Een geweldige dag, een gaaf feest, en 
met een kerstwens en bloemetje voor 
elke deelnemer ook een mooie afslui-
ting van het jaar.

Kaartverkoop       
CV de Dwèrsklippels     
van start via Internet
Vanaf 27 december start de vrije verkoop van toegangsbewijzen van de vele 
carnavalsactiviteiten van CV de Dwèrsklippels. Dit jaar zal dit voor het eerst 
geheel via internet plaatsvinden. Ga naar www.dwersklippels/kaartverkoop 
voor informatie en om kaarten te kopen. Voor een aantal evenementen blijft 
het ook mogelijk de kaarten op bepaalde verkooppunten te kopen.

De 21-jarige Prins Interior is als stu-
dent interieurbouw werkzaam bij het 
Nuenense bedrijf Smeulders Interi-

eurgroep. Gerwenaar Nick mag zijn 
24-jarige zus Joyce en zijn 25-jarige 
nichtje Kelly bijstaan tijdens het ko-
mende Carnaval in café De Stam, de 
residentie van de Stemkes in Gerwen. 
Het jeugdige Gerwense trio heeft als 
motto: Gift er mar unne droai an! Het 
trio is zondagavond geïnstalleerd in 
de Moulin Vert en de wieken draaiden 
die avond al gezellig tot in de kleine 
uurtjes. Het prins(essen)trio duo werd 
zondagavond met helpende handjes 
van de Wetters, de Narre-Kappen en 
de Raod van Zatterdag onthuld met 
een kleurrijk laserspektakel in een 
groene Moulin Vert op de Gerwense-
weg.
Nick en Joyce hebben het Carnaval 
niet van vreemden: vader Ton regeer-
de ook al als prins bij de Narre-Kap-
pen in Gerwen. Eerder die avond werd 
afscheid genomen van Prins LKW en 
adjudant FF die het Carnaval 2014 
aanvoerden. Carnaval 2015 start in 
Gerwen met de prins(essen)receptie 
in de residentie van de Stemkes is op 
zaterdag 10 januari. 

Pronkzittingen op 23, 24, 30 en 31 
januari in Het Klooster
Alleen via internet. Wees er snel bij want 
op=op. Prijs: Balkon € 11,- Zaal € 12,50.

Seniorencarnaval op vrijdag 13 
februari in Het Klooster
Via internet en op donderdag 8 januari 
en dinsdag 20 januari 2015 van 13.30 
uur tot 16.00 uur in de ruimte van het 
KBO in Het Klooster.
Prijs: € 4,- Na deze data zijn de kaarten 
ook nog verkrijgbaar bij Riky Foede-
rer, Voirt 5 in Nuenen. Telefonisch be-
reikbaar op nummer: 040-2834329. 
Indien niet uitverkocht, dan kunt u 
nog kaarten kopen op vrijdagmiddag 
13 februari.

Brunch op zondag 15 februari in 
Het Klooster
Via internet of bij Expert aan de Voirt. 
Prijs: € 10,-.

Concert Carnavalesk op maandag 16 
februari in de tent op het van Gogh-
plein
Via internet of bij Expert aan de Voirt 
en maandagmiddag aan de kassa van 
de tent. Prijs:€ 6,-.

Tiener Carnaval op 14, 15, 16 en 17 
februari in de Tienertent op het van 
Goghplein
Alleen via internet. Prijs: Passe par-
tout: € 22,- dagkaarten: € 10,-.

Afhalen passe partout en dagkaarten bij 
Laco Sportcentrum Nuenen, Sportlaan 
4-6 in Nuenen op zaterdag 31 januari 
van 13.30 - 16.30 uur en zaterdag 7 fe-
bruari van 13.30-16.30 uur. Of aan de 
Tienertent zelf op het Vincent van 
Goghplein te Nuenen op vrijdag 13 fe-
bruari van 18.30-20.30 uur en zaterdag 
14 februari van 13.30-16.30 uur. Ga naar 
www.dwersklippels.nl voor meer info.

Evenement Locatie Prijs Datum 

Pronkzitting Klooster Theaterzaal € 12,50 23,24, 30 en 31 
   januari 2015 
  Klooster Theater balkon € 11,-   
Senioren Carnaval Klooster Theaterzaal € 4,- 13 februari 2015 
Brunch Klooster Theaterzaal € 10,- 15 februari 2015 
Concert Carnavalesk Tent van Goghplein €  6,- 16 februari 2015 
Tiener Carnaval Tienertent passe-partout € 22,- 14,15,16 en 17 
 Tienertent Dagkaart € 10,- februari 2015   

Kerstwandeling op 
tweede kerstdag
RKVV Nederwetten organiseert op 
tweede kerstdag een wandeling voor 
het hele gezin met leuke originele vra-
gen en weetjes. Voor alle kinderen een 
leuke attentie.
Het bestuur van RKVV Nederwetten 
wenst u hele fijne feestdagen en een 
sportief & gezond 2015. De nieuw-
jaarsreceptie is op vrijdag 2 januari om 
20.00 uur in het Piet Renders paviljoen.

Zwemmers Z&PV Nuenen 
grijpen limieten
Het was een druk weekend voor de junioren en jeugd zwemmers van Z&PV 
Nuenen, met op zondag zelfs 2 wedstrijden. In de ochtend kwamen 9 zwemmers 
in actie bij een limietwedstrijd in Veldhoven, in de middag doken 6 zwemmers 
het Sloterparkbad in Amsterdam in bij de Martinez Cup. Maar al deze drukte 
was niet voor niets, het leverde 5 limieten voor de Brabantse Winter en 3 voor de 
Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen op.
Bij de limietwedstrijd in Veldhoven greep Tessa Verdonschot haar 1e limiet voor 
de BWK. Op de 100m schoolslag zette ze 1.27.99 op de klok, mooi binnen de 
benodigde 1.28.50. Ook Lot Sauren pakte een limiet mee, op de 100rug kwam ze 
tot 1.17.17, waar 1.18.50 gevraagd was. Voor Bram Zwetsloot waren er zelfs 2 
BWK limieten. Op de 100rug noteerde hij 1.24.27 (limiet was 1.26.00) en op de 
100school kwam hij tot 1.32.24. Op die afstand dook hij samen met zijn leeftijd-
genoot Jelmer North keurig onder de 1.35.00 die nodig was, Jelmer deed dat met 
1.33.69.
Naast deze limieten waren er ook nog 13 nieuwe persoonlijke records te noteren, 
onder andere voor Danila van den Hoogenband op de 50m schoolslag, Chris 
Verhoeven op de 50 en 100m vrijeslag en Bas Gibbels op de 200m wisselslag.
De 200m wisselslag was de zwemmers van Z&PV Nuenen sowieso zondag erg 
goed gezind, want in Amsterdam wisten Merel Phaff (2001) en Robin Goossens 
(2000) op die afstand een ticket voor de NJJK veilig te stellen. Dat kwam vooral 
bij Robin niet zonder slag of stoot, met 2.36.56 hield zij aan de finish precies 0.06 
over om zich te plaatsen. Daarmee bracht ze de ploeg van Z&PV Nuenen voor 
dit kampioenschap op 5 deelnemers en 12 starts. De 3e NJJK limiet werd ge-
zwommen door Joeri Phaff, die na de limiet op de 50vrij 3 weken geleden nu de 
200vrij onder de benodigde 2.01.27 zwom. Ondanks een verre van vlekkeloze 
race stopte hij de klok op 2.00.67 en dus was ook die limiet binnen.

De 3 NJJK limiet zwemmers Joeri, Merel en Robin

Zwemmen



Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 
Urban SofaPTMD

Passe Partout • M-Flor PVC vloeren 
PTMD • Ambiant Karpetten • NORDAL

d-Bodhi meubelen • Urban Sofa

En nog veel meer...

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel  /  T. 0499 - 479 508 / info@styleathomeson.nl

BEZORGING ROND DE LINDE:
040 - 283 12 00  • rdel@onsnet.nu

AANLEVEREN ADVERTENTIES:
Drukkerij Messerschmidt • 040 - 283 12 00 • drij.mes@iae.nl

AANLEVEREN REDACTIONELE ARTIKELEN: 
040 - 787 02 81 • redactie@ronddelinde.nl

Wij wensen u 
prettige feestdagen en 

een gelukkig 2015!
Namens redactie, bezorgers, drukkerij,  
en de uitgevers.

Voor al uw drukwerk! 
Vanaf ontwerp tot en met levering...

BERKENBOSCH 6, 5672 AK NUENEN
040 - 283 12 00 • drij.mes@iae.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 AANGEBODEN: VESPA LX50
€ 2250,- • Bouwjaar okt. 2012 • Km. stand 14980

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 
Olijf
r e s t a u r a n t

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

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

Restaurant Olijf is geopend t/m 28 december
We zijn gesloten op;

29 december t/m 7 januari

Reserveren tijdens kan via onze internetsite; 
www.restaurantolijf.nl

Team Olijf wenst u heerlijke feestdagen 
en een gezond en culinair 2015!
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