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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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Archipel en 
Assist slaan 
handen ineen

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Nieuwjaars 
Ontmoeting 
Gerwen

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

APK €18,-

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

Nuenenaren 
nader belicht
Dries Potjer, 
waarnemend 
dierenarts

EERSTE en LAATSTE  
zondag van de maand
Diverse activiteiten

4 januari

Raadsvoorstel tot wijziging       
bestemmingsplan Europalaan/      
HOV2 aangehouden

Dit gebeurde tijdens de raadsvergade-
ring van 18 december j.l. De Nuenen-
se raad telt 19 zetels maar door ziekte 
was de heer Eeuwhorst afwezig. Voor 
het amendement stemden SP, PvdA, 
VVD, CDA, Combinatie, Lijst Pijs en 
Lijst van den Boomen. 
Tegen waren D66, Gr.links, W70 en 
Nuenens Belang.

Waar gaat het om
Het amendement had betrekking op 
het raadsvoorstel om de groenstrook 
die ligt aan de Europalaan tussen het 
onbebouwde perceel, Garage Jansen 
en Sanidump, anders te bestemmen. 
De gemeente wil de mogelijkheid open 
houden dat de genoemde bedrijven 
hun achterkant die nu naar de Europa-
laan gekeerd is, kunnen verbouwen en 
uitbreiden naar de Europalaan met een 

aansprekende ingang. Dit alles om de-
zelfde lijn te behouden met de bebou-
wing die straks aan die Europalaan zal 
ontstaan.
Wethouder Jansen gaf aan dat die lijn 
loopt van de luifel van het gevestigde 
benzinestation tot aan Goossens. 

Pauselijke onderscheiding  
voor Karel Prinsen
Op Tweede Kerstdag werd Nuenenaar Karel Prinsen verrast met een pauselijke 
onderscheiding. Dit gebeurde tijdens de viering in de Heilige Clemenskerk.

In die viering gaf pastor Hans Vosse-
naar een korte uitleg over de betekenis 
van Sint Stephanus, eerste diaken van 
de kerk was. Dit was een aanleiding 
om de diaconie, de hulp aan mensen 
in nood, van de kerk aan de orde te 
stellen. Daarop werd Karel Prinsen 
naar voren geroepen om iets te vertel-
len over wat de parochie doet aan dia-
conie. Karel was tot voor kort immers 
lid van het Parochiebestuur van de 
Parochie Heilig Kruis en als zodanig 
verantwoordelijk voor de financiën 
van de parochie.

Na het verhaal van Karel werd duide-
lijk dat er een andere reden was om 
Karel op het altaar te roepen: pastor 
Vossenaar maakte bekend dat het Paus 
Franciscus had behaagd om Karel 
Prinsen te benoemen tot Ridder in de 
Orde van Sint Silvester voor zijn vele 
werk voor de parochie. Karel was er 
helemaal beduusd van. Zijn vrouw 
Margriet werd gevraagd om hem de 
ordetekenen op te spelden. Na een 
‘lang zal hij leven’ door de Brassband 

en de kerkgangers ging de dienst ver-
der. Na afloop was er een feestelijke 
receptie voor familie en andere be-
langstellenden in het Pastoraal Cen-
trum van de parochie.

Kerstfeest bij Kids Society Erica
In de donkere dagen rond de kerst zorgden de kinderen en medewerkers 
ervoor dat het een gezellige bedoeling was bij Kids Society Erica. Alle vesti-
gingen werden mooi versierd met kerstdecoraties, lampjes en natuurlijk zelf-
gemaakte knutselwerkjes. Kids Society Erica zorgde ervoor dat de laatste 
dagen van het jaar feestelijk werden afgesloten.
Ook dit jaar was er op de locatie Ouwlandsedijk weer een super warme sfeer. 
Met liedjes en muziek en daarna een heerlijke lunch, waren klein en groot al 
snel in een opperbeste kerststemming en klaar voor het nieuwe jaar.
Kids Society Erica wenst iedereen fijne dagen en veel geluk voor 2015.

Frank Huijnk van de PvdA vroeg zich 
af wat dan de grondprijs zal zijn. De 
groenstrook prijs of de bouwgrond-
prijs. Verder vond hij dat de wethou-
der niet te ver moest gaan met de 
onderhandelingen met Eindhoven 
zonder de Nuenense raad vooraf bij te 
praten. Wilmar van Groen Links 
vroeg ook aandacht of er van de 400 te 
planten bomen, ook aan de Nuenense 
kant komen en Donkers van De Com-
binatie wilde geen eikenbomen door 
de overlast van die bomen. 
Omdat de stemming van een inge-
diend amendement voor het besluit 
gaat, wordt het amendement omdat 
de stemming staakte, de volgende 
raadsvergadering opnieuw behan-
deld. Het amendement wordt als het 
aangenomen wordt, verwerkt in het 
besluit waar het betrekking op heeft. 

Door Gerrit van Ginkel

Omdat de stemming van het amendement dat betrekking had op het vast-
stellen van het bestemmingsplan Europalaan/HOV2 eindigde in het staken 
van de stemmen, werd het besluit doorgeschoven naar de volgende raads-
vergadering op 5 februari 2015.

Gevonden in Nuenen
Renault Laguna autosleutel(card).
Wie deze mist kan bellen: 06-10230134.

Met deze week:
Uitneembaar overzicht van 
het aanspreekpunt CMD.

Het team van Rond de Linde bedankt 
adverteerders, schrijvers en lezers 
in het gestelde vertrouwen en voor 
de prettige samenwerking in 2014. 
Wensen u een fijne jaarwisseling en 
een gezond 2015 toe. Ook in 2015 hopen 
wij weer op u te kunnen rekenen.

Team Rond de Linde
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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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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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.

BELEIDSREGEL ‘AFWIJKINGENBELEID-
BEBOUWDE KOM, HERZIENING 2015’
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat zij 
op 23 december 2014 hebben vastgesteld de beleidsregel ‘Afwijkin-
genbeleid-bebouwde kom, herziening 2015’

Deze beleidsregel dient in acht te worden genomen bij het toetsen van 
aanvragen om omgevingsvergunning voor het verlenen van een afwij-
king van een bestemmingsplan in het bijzonder met betrekking tot:
a. het toepassen van een afwijking van het bestemmingsplan op grond 

van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2º Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreffen de afwijkingen zoals 
deze zijn neergelegd in de zogenaamde planologische kruimelge-
vallenlijst van artikel 2.7 Besluit omgevingsrecht (Bor) in samen-
hang met de artikelen 4 tot en met 7 in bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht;  

b. gelet op het bepaalde in de artikelen 2.23, 2.23a, 23b en 2.24 Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 
5.16 en 5.16 Besluit omgevingsrecht.

Tevens dient deze beleidsregel in acht te worden genomen bij het slui-
ten van een planschadeverhaalsovereenkomst met betrekking tot de 
artikelen 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2º en onder 3º Wabo. 

Aan de hand van de beleidsregel wordt beoordeeld in welke gevallen 
via het afwijken van het bestemmingsplan medewerking aan een be-
paald initiatief mogelijk is, waar het bestemmingsplan die mogelijkheid 
niet biedt. De gevallen zoals deze in de planologische kruimelgeval-
lenlijst zijn opgenomen betreffen relatief kleine afwijkingen van een 
bestemmingsplan, zoals uitbreidingen van woningen, bijgebouwen, 
dakopbouwen en wijzigingen van het gebruik van bouwwerken binnen 
de bebouwde kom. Op 1 november 2014 is het Besluit omgevingsrecht 
in werking getreden. Door deze wetswijzing zijn de wettelijke bepalin-
gen voor zowel het bouwen zonder vergunning als de lijst van catego-
rieën van gevallen zoals benoemd in artikel 4 bijlage II van het Bor 
behoorlijk verruimd. Daarnaast zijn de bestemmingsplannen in de 
bebouwde kom actueel en blijkt dat diverse artikelen van het afwij-
kingenbeleid identiek waren aan de regels in de bestemmingsplannen 
van de bebouwde kom. Het is daarom gewenst om het afwijkingen-
beleid aan te passen, zodat bij bouwplannen die afwijken van de 
bestemmingsplannen de mogelijkheid te hebben ook gebruik te kun-
nen maken van de (verruimde) landelijke regelgeving die sinds 1 no-
vember 2014 van kracht is.
De beleidsregel is niet van toepassing voor het buitengebied. Voorts 
is zij niet van toepassing in het gebied dat is vastgelegd in het bestem-
mingsplan ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West’.

Deze beleidsregel treedt in werking daags na de publicatie ervan. De 
beleidsregel ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte. De beleidsregel is tevens te raadplegen via de lan-
delijke website www.overheid.nl. Er staat tegen dit besluit geen mo-
gelijkheid tot het instellen van bezwaar of beroep open. 

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
Nuenen, 31 december 2014.

Let wel op: in centrum- en/of winkelgebieden verhindert u, door het 
plaatsen van een grote container, soms het meest doelmatige gebruik 
omdat u bijvoorbeeld een parkeerplaats bezet in een gebied waar 
weinig parkeerplaatsen zijn. Voor het plaatsen van een grote container 
in een centrum- en/of winkelgebied kan daarom een ontheffing nodig 
zijn. Bent u van plan een grote container te plaatsen in deze gebieden? 
Informeer dan van tevoren bij de gemeente of een ontheffing nodig is. 
Hiervoor belt u het algemene telefoonnummer van de gemeente: 040 
2631 631.

Regelgeving en contactgegevens
De regelgeving kunt u terugvinden in de Afvalstoffenverordening en 
de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze verordeningen zijn te vin-
den op www.nuenen.nl. Verder kunt u informatie vinden in de digi-
tale afvalkalender via afvalkalender.nuenen.nl. 
 
De BOA’s zijn bevoegd om overtredingen van de genoemde regelgeving 
te bekeuren. Als u vragen heeft naar aanleiding van deze publicatie dan 
kunt u contact opnemen via  040 2631 631. Meldingen over onder an-
dere zwerfafval kunt u doorgeven via dit nummer of via www.nuenen.nl.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 23	december	2014	 Larikslaan	5,	5671	BN	–	het	plaatsen	van	
    een carport, een overdekt terras en het 
    wijzigen van het aanzicht van de entree 
    (BOUWEN);
•	 23	december	2014	 Daniel	Eyndhoutsgaarde	16,	5671	CM	–	
    het oprichten van een woonhuis 
    (BOUWEN en RO, afwijken van de 
    bestemming).

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

•	 24	december	2014	 De	Huufkes	30,	5674	TM		–	uitbreiden	van	
    een bedrijfspand (RO, afwijken van de 
    bestemming).
  
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.

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.

KERSTBOMENINZAMELING
Op donderdag 8 januari worden in Nuenen de kerstbomen ingezameld.. 
De kerstbomen kunt u neerleggen in/ bij de bladkorven, die verspreid 
staan in de gemeente. Zorg dat er geen versieringen of pot meer aan 
de boom zitten. Voor de exacte locaties van de bladkorven verwijzen 
wij  naar de site van de gemeente Nuenen bij uw persoonlijke afvalka-
lender of u kunt bellen met de gemeente 040 2631631. Uiteraard mag 
u uw kerstboom ook gratis naar de milieustraat brengen.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Afval en containers
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 1 en 2 van 2015 extra toe op het 
thema afval en containers. Op de naleving van andere regels wordt 
uiteraard ook toegezien. 

Afvalbakken
Een schone openbare ruimte is belangrijk in uw leefomgeving. De ge-
meente draagt een steentje bij door het plaatsen van afvalbakken in 
de openbare ruimte en het inzetten van een schoonmaakploeg. Ook 
van u verwachten wij een bijdrage. De afvalbakken in de openbare 
ruimte zijn alléén bestemd voor zwerfafval (afval van beperkte omvang) 
en niet voor huishoudelijk afval, chemisch afval etc. Het overige afval 
moet u thuis in de goede afvalbakken/zakken deponeren:
•	 Huishoudelijk	afval	in	de	grijze	container;
•	 Groente-	fruit-	en	tuinafval		in	de	groene	container;
•	 Papier	in	de	blauwe	container;
•	 Plastic	afval	in	de	daarvoor	bestemde	vuilniszakken;
•	 (Klein)	chemisch	afval(	KCA)	in	de	daarvoor	bestemde	afvalbakken;	
Uw containers mag u aanbieden vanaf 22.00 uur op de dag vóór de 
ophaaldag en moet u op de ophaaldag vóór 22.00 uur binnenzetten. 
Grof huisvuil, snoei-, bouw- en sloopafval etc kunt u bij de milieustraat 
inleveren. Meer informatie over de milieustraat is terug te vinden op 
www.nuenen.nl onder “wonen in Nuenen”.

Grote containers
Als u een grote container op gemeentegrond wilt plaatsen, heeft u 
hiervoor geen vergunning nodig. Wel is er een aantal voorwaarden. 
Zo mag de container:
•	 geen	schade	toebrengen	aan	eigendommen	van	de	gemeente	(of	

van een ander);
•	 niet	gevaarlijk	of	hinderlijk	geplaatst	worden;
•	 het	meest	doelmatige	gebruik	niet	verhinderen.

Verrassend concert door 
Paulus Schäfer Trio & 
Dominique Paats
Vier virtuoze muzikanten speelden het dak eraf in het plaatselijk café de 
Stam dat als concertzaal was ingericht. Gerwenaar Paulus Schäfer, zijn 
broer Noah en Romino Grünholz zijn het drietal dat door het leven gaat als 
Paulus Schäfer Trio. En als je dan ook nog beschikt over Dominique Paats 
uit Maastricht, dan heb je vier rasmuzikanten die met hart en ziel spelen. 
Het speelplezier van deze vier staat in combinatie met hun grenzeloos 
improvisatietalent garant voor een swingende muziekavond.

Het verrassende concert op derde 
Kerstdag 27 december vond plaats in 
het kader van de barcompetitie in de 
Stam, waar eerder in deze competitie 
ook de Goed/Foutparty en het Zo-
merCarnaval werden gevierd. De 
meer dan tachtig bezoekers waren ge-
tuige van een aanstekelijke muziek-
show waar nog lang over nagepraat zal 
worden.
Paulus Schäfer, een man van weinig 
woorden, speelt op gitaar en verdien-
de het luidste applaus voor zijn onna-
volgbare solo’s. Zijn jongere broer 
Noah bespeelt zijn basinstrument als-
of het geen enkele moeite kost en hij is 
samen met rasgitarist Romino Grün-
holz verantwoordelijk voor de ritme-
sectie. En dan de Limburger Domini-
que Paats op accordeon en bugel, die 
met het grootste gemak het knoppen-
klavier van zijn accordeon bedient en 
ook de prachtigste tonen uit zijn bugel 
tovert. Alle vier oogstten waardering 
van de soms ademloos meelevende 
concertgangers. Een avond om niet te 
vergeten, en zowel publiek als muzi-
kanten hebben zichtbaar genoten.

Noah Schäfer, Romino Grünholz, 
Paulus Schäfer en Dominique Paats 
(v.l.n.r.) in ‘concertzaal’ de Stam 
Gerwen. (foto’s Cees van Keulen)

Vier generaties
Woensdag 17 december is dochter Milou geboren. De overgrootmoeder 
Francisca Martens, in de volksmond 'Zus' genoemd, 91 jaar, haar dochter en 
oma Elly Martens 58 jaar, de jonge moeder Mirjan van Tien, 30 jaar en natuur-
lijk de jongste spruit, Milou van Heuven! Een bijzondere foto voor de familie!



  

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

Met de beste wensen!

Rond de Linde 
ook compleet 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

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!

Wij wensen u een
  gelukkig nieuwjaar!!!

Acties week 1: geldig t/m zaterdag 3 januari 2015
_____________________________________________________

Haver desembrood
  

      nu slechts € 1,95 
_____________________________________________________

Zachte haverbroodjes
  

      5 stuks voor € 1,50
_____________________________________________________

Kruimelvlaai
Halve € 3,95 

        € 6,95
_____________________________________________________

Heerlijk Cerisetaartje
  

        € 4,25
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

4 Varkens Oesters
met GRATIS saus ....................6,50
Gehakt Beignet
100 gram .........................................1,60
Gemarineerde
Biefstuk puntjes
400 gram .........................................6,95
150 gr. Runder Tappenade 
+ 150 gr. Paté naar keuze  .4,50
Supermalse
Hertenbiefstuk
100 gram .........................................2,95

KOOPJE

SPECIAL

 Weekaanbiedingen 
vrijdag 2 t/m woensdag 7 januari

Hutspot panklaar 
1/2 kilo 0,89

Kakifruit 
2 stuks 0,99

Boerenkool panklaar
per zak 1,49

Zuurkool panklaar
1/2 kilo 0,69

Kiwi
1/2 kilo 1,49

Jonagold 
2 kilo 1,99

Cabbage salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

JENL
administratie.nl 

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

“Ook voor ... 2014”

WWW.STICHTINGCAN.NL

korte cursussen 2015

wenst je een gezond, actief en 
kleurrijk nieuw jaar

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

TOPPER!!



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

START 
OPRUIMING 

30 
DECEMBER

KOOPJES
HOEK
75%tot

KORTING

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

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

Hele mooie auto, 1e eigenaar, rookvrij. 

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

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Auto Service Verbroekken

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

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

‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 80 personen? Info aan de bar

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Pure Unplugged

14 december tijdens de kerstbraderie vanaf 16.00 uur

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

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

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

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

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Nieuwjaarsconcert    
Het Nuenens Mannenkoor 
Op zondag 4 januari 2015 zal Het Nuenens Mannenkoor onder de muzikale 
leiding van Paul Hotterbeekx een mooi a capella Nieuwjaarsconcert verzor-
gen in De Watermolen van Opwetten. 

In deze unieke historische Nuenense 
horeca ambiance kunt u, terwijl u luis-
tert naar de prachtige klanken van de 
mannen van Het Nuenens Mannenkoor, 
ontspannen het nieuwe jaar inluiden sa-

men met vrienden en bekenden. Het 
wordt sfeervol en mooi. Mis het niet. 

Zondag 4 januari 
Aanvang: 16.00 uur. De toegang is gratis.

Archipel en Assist    
slaan handen ineen
Per 1 januari 2015 is het officieel: de nieuwe thuiszorgorganisatie Archipel 
Thuis gaat van start. Moederorganisatie Archipel en strategisch partner 
Assist hebben op 22 december de handtekeningen gezet onder het contract 
waarmee de joint venture Archipel Thuis een feit is.

Met de nieuwe, zelfstandige thuis-
zorgorganisatie Archipel Thuis, 
spelen de samenwerkende partners 
Archipel en Assist in op de ontwik-
kelingen in het zorglandschap. Door 
de vergrijzing en het overheidsbe-
leid wordt een steeds groter beroep 
gedaan op de zelfredzaamheid van 
burgers. Tegelijkertijd wordt er fors 
bezuinigd op het beschikbare bud-
get voor de zorg, wat zorgaanbie-
ders voor een grote uitdaging stelt. 
Door optimaal gebruik te maken 
van elkaars krachten geven Archipel 
en Assist passend antwoord op de 
groeiende en veranderende vraag in 
de thuiszorg. Denk daarbij aan de 
zorginhoudelijke expertise van Ar-
chipel en de bedrijfsmatige experti-
se van Assist. Deze samenwerking 
maakt van Archipel Thuis een toe-
komstbestendige organisatie.

Alle vormen van thuiszorg
Archipel Thuis biedt alle vormen van 
thuiszorg, variërend van persoonlijke 
verzorging en begeleiding tot thuisbe-
handeling, met als uitgangspunt: het 
leveren van een zinvolle bijdrage aan 
de kwaliteit van leven! Samen met 
moederorganisatie Archipel biedt de 

nieuwe thuiszorgorganisatie naast re-
guliere thuiszorg ook gespecialiseerde 
zorg en behandeling. Ook als het com-
plex is, biedt Archipel Thuis, samen 
met de behandelaren en specialisten 
van Archipel, de juiste zorg op maat.

Persoonlijke zorg op maat
Hoe stellen we onze cliënten in staat 
om zo lang als mogelijk thuis te blijven 
wonen en de regie over het leven in ei-
gen hand te houden? Deze vraag, die in 
feite de basis vormt van de nieuwe or-
ganisatie, heeft Archipel Thuis beant-
woord door het contact tussen cliënt 
en medewerker centraal te stellen. 
“De thuiszorg hebben wij georgani-
seerd in kleinschalige en zelfsturende 
teams, die verantwoordelijk zijn voor 
de zorg in een bepaalde wijk. Door de 
kleine teams per wijk krijgen de cliën-

ten zo min mogelijk verschillende me-
dewerkers over de vloer”, aldus Chan-
tal Beks, directeur van Archipel Thuis. 
De organisatie is ervan overtuigd dat 
het klein houden van de teams, mede-
werkers beter in staat stelt om een 
band op te bouwen met hun cliënten 
en inzicht te krijgen in hun leef- en 
woonsituatie. In gesprek met de cliënt 
wordt gekeken met welke zorg de 
hoogste kwaliteit van leven behaald 
wordt en hoe de medewerkers beter 
kunnen inspelen op verwachtingen en 
wensen die cliënten hebben. Uitgangs-
punten als ‘wat kan iemand nog wel 
zelf ’ en het hebben van eigen regie 
over het leven, staan centraal. Vandaar 
dat Archipel Thuis in samenspraak 
met eventuele andere behandelaars, 
familie, buren en instanties in de wijk, 
kijkt naar mogelijkheden om de dagen 
van de cliënt zo voorspoedig mogelijk 
te laten verlopen. Die samenspraak is 
heel belangrijk, zowel voor de cliënt 
en betrokkenen, als voor de medewer-
ker die een zo goed mogelijke zorg wil 
verlenen. 
Bent u benieuwd naar Archipel Thuis 
in uw wijk? Neem dan contact op met 
Archipel Thuis (0800-0717) of kijk op: 
www.archipelthuis.nl 

Gezien in 
Nuenen-west
[foto: Timo Bossema] LIJN 7 live in Ons Dorp

Op zaterdag 10 januari geeft Lijn 7 een optreden in Café Ons Dorp. Net als 
vorig jaar is het Martijn en Sharon van Ons Dorp dus weer gelukt om deze 
feestband naar Ons Dorp te halen tijdens hun Het-is-hier-binnen-beter-
dan-buiten-wintertour.
 
‘De sfeer bij het optreden vorig jaar 
was echt top en iedereen was super 
enthousiast’, vertelt Martijn. ‘Omdat 
Lijn 7 dit jaar weer hun wintertour 
deed, was het ook voor de band geen 
twijfel: daar moest Ons Dorp bijzitten.’ 
Verschillende bandleden hebben 
roots in Nuenen of omgeving. Nuene-
naar en inmiddels ex-drummer van 
Lijn 7 Perjan Kuijten heeft echter afge-
lopen november zijn drumstokken 
doorgegeven. Hij blijft overigens op de 
achtergrond nog wel betrokken bij 
Lijn 7.

Zanger Michiel: ‘Na een druk, hec-
tisch zomerseizoen met veel feesten, 
festivals en grote tenten is het voor de 
band heerlijk om weer eens een paar 
optredens in de kleinere zalen en cafés 
te doen. Je staat zowat letterlijk tussen 
het publiek, de interactie is dan nog 
intenser. En hoewel we beperkt zijn 
met onze presentatie op het podium 
doet dit voor de sfeer niets onder. Ook 
tijdens deze tour geld ons motto: Gas 
erop, Dak eraf!’

Lijn 7 in Café Ons Dorp op zaterdag 
10 januari. Aanvang 21.30 uur, toe-
gang gratis.

Lijn 7 in hun nieuwe pakken.

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

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

Gladde stoepen
Op zondag 28 december 2014 ‘liepen’ mijn vrouw en ik vanuit de Beekstraat via 
de Margot Begemanstraat naar de winkels in de Parkstraat. Hier en daar was 
een stukje stoep sneeuwvrij gemaakt, maar op veel plaatsen lagen bevroren ijs-
blokken en -sporen. Heel ongelijk en verraderlijk glad. Ook op bergschoenen 
bijna niet te belopen. Alleen midden op de straat kon je goed vooruit komen, 
tenminste als je niet de zijkant in moest om auto's en fietsen te ontwijken. 
Winkeliers, dat kan veel beter!

Jan Janssen, Beekstraat 31A

Overdwars krakerfestival 
kraakt heel wat noten
Op zondag 25 januari wordt voor de tweede keer het Overdwars Krakerfes-
tival gehouden. Vanaf 14.00 uur staan de deuren van café Ons Dorp open 
voor iedereen die mee wil doen aan het festival dat hét Nuenense carnavals-
nummer van het jaar kiest. Ook luisteraars zijn van harte welkom.

Het Overdwars Krakerfestival gaat 
verder waar het vorig jaar is geëin-
digd. Met hetzelfde enthousiasme 
heeft de organisatie de lat iets hoger 
gelegd. Het streven is nog steeds om 
deelnemers uit Nuenen, Gerwen, 
Eeneind én Nederwetten op het po-
dium te krijgen. ‘We wachten nog op 
de definitieve inschrijving van enkele 
deelnemers, maar we denken op een 
tiental deelnemers uit te komen. 
Groepen, solisten, routiniers en nieu-
welingen; er is een mooie mix van 
deelnemers.’ Jolanda Lijten van de or-
ganisatie is aan het woord. Ook dit 
jaar hebben verschillende deelnemers 
een leuke tekst op een bestaand num-
mer geschreven. Maar er zijn ook en-
kele unieke nummers; een eigen tekst 
op een eigen melodie. Bekende routi-
niers zijn Vierkant Rond, Zsa zsa zsoe, 
de Mannen van de Maandagmiddag, 
de Klippeleaters en de oudprinsen. 
Deze tweede editie zijn er een paar 
leuke muzikale verrassingen. Regio-
nale aandacht is onder andere gezocht 
door het organiseren van een work-
shop over het maken van een goede 
carnavalskraker. Hiervoor werd de sa-
menwerking met Key 4 music in Best 
gezocht. De workshop kreeg landelij-
ke aandacht via Q-music en Veronica.
Net zoals in het eerste jaar wordt het 
evenement financieel ondersteund 
door de club van 111. ‘We zijn hier 
heel blij mee’, aldus Michiel van Dijck, 
medeorganisator. ‘We hebben vorig 
jaar een hele goede start kunnen ma-
ken. Dit jaar leggen we de lat wat ho-
ger. Het licht en geluid wordt door 
een professional verzorgd. Iedere 
deelnemer hoeft zich daardoor geen 
zorgen te maken over de verstaan-
baarheid. Met de steun van de club 
van 111 kunnen we de winnaar ook 
dit jaar een digitale opname van het 
winnende lied aanbieden. Dit is ge-
pland op maandag 26 januari zodat 
het nummer ook snel beschikbaar is 
voor belangstellenden’. De beoorde-

ling van de nummers gebeurt door 
een vakjury. Deze bestaat uit drie car-
navalsroutiniers. Zij bepalen voor een 
groot deel wie de eer verdient. Voor 
een derde heeft het publiek een aan-
deel in de stemming. Daarvoor kun-
nen ze ter plekke aandelen bemachti-
gen en indienen. Jolanda: ‘Ook dit jaar 
zijn we weer goed geholpen door café 
Ons Dorp. Martijn Hems heeft ons 
met raad en daad bijgestaan. Daarom 
zijn we er zeker van dat het dit jaar 
opnieuw een enorm succes wordt.’ 
Vierkant Rond trapt de middag af met 
‘Nune beij nacht’, het winnende num-
mer van 2014. Ook verdedigen ze de 
titel van vorig jaar.’ 
Er is nog plaats voor deelnemers. 
Meld je aan via overdwarskrakerfesti-
val@gmail.com. 
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Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Marathonman    
Maarten Houben
Je loopt tegen half zeven (18.25 uur, donderdag 18 december) de vergader-
zaal in en nietsvermoedend neem je plaats en drinkt een bekertje koffie 
leeg. Om klokslag half zeven fluit eerste burger Maarten Houben voor het 
beginsignaal en het is al ruim 19 december (01.16 uur) als hij voor het laatst 
op de fluit blaast. De laatste beelden uit de vergaderzaal tonen knikkebol-
lende ja-knikkers. Vind je dat gek? Ik niet en onze burgemeester is als 
hoofdscheidsrechter de eerstverantwoordelijke voor deze marathonzitting. 
Hij neemt het die twee dagen (!) niet zo nauw met de spelregels en let niet 
op de klok. Ik nomineer Maarten Houben (rechts op foto) voor de titel 
Marathonman. Marathonman Maarten Houben! Mag ik dat schrijven, ja dat 
mag ik schrijven.

Griffier Marloes Laurenssen zet alle 
zeilen bij om de chaos binnen de per-
ken te houden en gemeentebode Min-
ka Galjic rent zich een slag in de rond-
te om alle paperassen op tijd op de 
juiste plaats af te leveren. Om van de 
schrijvende pers nog maar te zwijgen. 
Tijdens een sanitaire stop noteerde ik 
de volgende uitspraken: wan gezeik 
en: ze dronken een glas, deden een 
plas en alles bleef zoals het was.
Daarna nam wethouder Paul Weij-
mans eventjes het woord. De ezels en 
de schapen waren ook één en al oor, zo 
staat er geschreven. Van de kerststal 
terug naar de raadszaal, waar een 
stoethaspelende Hein Kranen zijn dito 
collega’s Donkers, Van den Boomen, 
Huijink, Wilmar en het duo Joost en 
Ton Vereijken met een neuslengte ver-
slaat. Hein Kranen (links op foto) is na-
mens zowat de hele raad dagen bezig 
geweest met een amendement over 
Europalaan/HOV2. Nog voordat hij 
het amendement had ingediend wilde 
hij zijn handtekening al terugtrekken. 
Toen het amendement uiteindelijk in 
stemming kwam stemde Kranen toch 
voor en staakten de stemmen met een 
gelijkspel: 9-9. Een dag eerder zat ik in 
het PSV-stadion en stond het na 90 
minuten 3-3. Toen struikelde Mem-
phis Depay niet over de abominabele 
grasmat en scoorde 4-3 (PSV-Feyen-
oord). In Nuenen speelt Depay niet 
mee. Wellicht dat Ralf Stultiëns die rol 
op zich kan nemen, want hij kan soms 
onverwachts uit de hoek komen.

Het gelijkspel in Nuenen dwingt de 
raad om in de volgende wedstrijd op-
nieuw over het bestemmingsplan Eu-
ropalaan/HOV2 te beslissen. Komt 
dat zien, komt dat zien: donderdag-
avond 5 februari, aanvang 19.30 uur in 
theater Het Klooster. Iedereen is wel-
kom, al is het maar om inspiratie op de 
doen voor de Carnavalsoptocht. Een 
kaartje kopen is niet nodig, de voor-
stelling is gratis bij te wonen en er 
wordt ook gratis koffie geschonken.

Weer terug naar 18/19 december. 
Schorsing na schorsing, ik raakte de 
tel kwijt in de raadsvergadering die 
pakweg zeven uur duurde. Wat dat 
kost, dat wil je niet weten….Overwer-
kende ambtenaren, cameramensen 
van de Lokale Omroep Nuenen die de 
complete wedstrijd live tot in alle 
huiskamers brengen. Een raad van 18 
en een college van 5. Dat loopt aardig 
in de papieren….. 

Om in 2015 alles vlotjes te laten verlopen 
heb ik een gratis advies. Een voetbalwed-
strijd duurt tweemaal 45 minuten met 
één theepauze. Laat raadsvergaderingen 
niet langer duren dan 2x45 minuten. Dat 
moet te doen zijn, nietwaar burgemees-
ter? Een fluitje van een cent en met een 
derde helft die dan ook weer gezellig 
wordt……

In deze tijd rond Oud en Nieuw is het 
gebruikelijk om terug te blikken naar 
het afgelopen jaar. Om tijdwinst te 
boeken beperk ik me hier tot de laatste 
maand. Ook in december scoorde onze 
gemeente veelvuldig in de media. Een 
greep hieruit: BTW-fraude, Steekpen-
ningen, Grondfraude, Het Goed, Cor-
ruptie, Omkoping, Kafi-onderzoek, 
RKSV Nuenen lijkt op een stuurloos 
schip, Nuenen aan Zee, Gulbergen24, 
Leefbaarheid Gerwen, Vuurwerkvrije 
zones, Straatnamenboekje, Straatlote-
rij, Chique&Unique, Lindehof**, Zorg-
boerderij Krakenburg, La Quinta en 
Nederwetten zegt nee!

Het valt niet mee om een positieve 
kijk op de gang van zaken te houden. 
Omdat Nuenen meer is dan 24.000 
selfies gaat dat toch lukken in 2015! 
Ga in het belang van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten met respect met el-
kaar om. Op naar het nieuwe jaar en 
alles wat wenselijk is!

En dan heb ik het nog niet over de Ruit 
gehad: Vincent van Gogh zou tegen-
stander van de Ruit zijn.

Nuenenaren nader 
belicht...... Dries Potjer, 

waarnemend dierenarts

Dries Potjer. (foto: Elwien Bibbe)

Door Nannie van den Eijnden

De laatste ‘nader belichte Nuenenaar’ dit jaar is een geboren en getogen 
Nuenenaar. Een karakteristieke man, die heel dicht bij de natuur staat en 
gefascineerd is door de geschiedenis van de landbouw. Hij zit boordevol 
wijsheden en talloze verhalen, die hij zeer boeiend weet te vertellen.

Dit 100 jaar oude, karakteristieke huis, 
waar de familie Potjer sinds 1963 
woont, heeft nog oorspronkelijke ele-
menten, zoals een laaggelegen kelder 
met een gebogen plafond, dikke mu-
ren en een bochtige trap. De planken 
staan vol weckpotten met talloze 
vruchten op sap. Op de grond staan 
grote zakken tot aan de rand gevuld 
met walnoten. “Ik maak mijn eigen 
walnotenolie” vertelt hij, wijzend op 
de oude pers. Dries pakt een pot met 
ronde vruchten: “Ingemaakte noten 
worden zwart als ze op zuur worden 
gezet. Heerlijk bij vlees” vertelt hij 
glimlachend.

In de sfeervolle keuken, met hoge pla-
fonds, authentieke granieten vloer, 
een ouderwets stenen aanrecht met 
potten soda en groene zeep, een oud 
Engels fornuis en een brandende 
houtkachel gaat Dries verder met waar 
hij mee bezig was. Een scherpe geur 
hangt boven de tafel. “Mierikswortel, 
dat maak je toch vers” zegt hij alsof het 

de gewoonste zaak van de wereld is, 
“met azijn, een beetje zout en double 
cream”. Hij laat een oud, vergeeld 
kookboek zien: ‘Mrs. Beeton’s All 
about cookery’.

Dries is in 1970 dierengeneeskunde 
gaan studeren in Utrecht. Hij heeft als 
waarnemend dierenarts in heel Ne-
derland gewerkt, van Ameland tot 
Limburg. Ook is hij veel in Duitsland 
en Engeland geweest.  “Artsen zijn te-
genwoordig gespecialiseerd en niet 
meer allround” vertelt hij. Dries is dat 
nog wel. “Ik kom op plekken waar pa-
niek is. Zoals bij een dierenarts, die 
een auto-ongeluk kreeg en in het zie-
kenhuis belandde, terwijl zijn vrouw 
zwanger was. Ik neem de praktijk dan 
tijdelijk over”. Ook heeft hij iemand 
vervangen, die was getroffen door een 
langdurige ziekte. Dries komt als 
waarnemend dierenarts op allerlei 
plekken in unieke situaties terecht en 
luistert naar de vele verhalen, die 
mensen hem vertellen. Wat hem bij-
zonder maakt, is dat hij goed weet wat 
er aan de hand is en op een zo natuur-
lijk mogelijke manier, liefst zonder 
medicijnen, de dieren helpt. En dat hij 
zelf zoveel boeiende verhalen en wijs-
heden kan vertellen, dat je door hem 
gefascineerd raakt. 

“Zal ik u meteen de tuin laten zien?” 
De smalle, diepe achtertuin achter 
Park 65 heeft een lange muur, die aan 
de stijl van Anton Pieck doet denken. 
Dries heeft hem zelf gemetseld. “De 
muur moet oud worden en er komen 
struiken tegenaan”. 

Dries is een natuurmens. Van de oude 
schuur, die vol ligt met verse oogst, tot 
de bijenkasten en een grote groentekas 
achterin, vertelt hij wandelend alles 
over de vele fruitbomen, groenten en 
planten in zijn tuin. een indrukwek-
kende verzameling, van kweeperen en 
dieprode, rijpe herfstframbozen tot 
knoflook en de bijzondere 18e-eeuwse 
appel ‘Present’: een lastig te kweken 
appel, maar één van de fijnste en lek-
kerste handappels vanwege zijn zachte 
smaak. Links aan zijn tuin grenzend 
stond vroeger een brouwerij, die deels 
is afgebrand. Rechts stond ooit een 
heel oud huis met een leistenen dak, 
wat een bijzonder pand was in Nue-
nen. Op die plek staat nu het hotel. 

Steen van Heleen
Heleen van der Velden woont 7 jaar in 
Nuenen en maakt al ruim 20 jaar kera-
miek. Ze werkt in opdracht maar 
maakt ook vrij werk. Haar opdrachten 
zijn heel divers, hierbij kun je denken 
aan werk voor jubilea, bedrijven, ver-
jaardagscadeaus maar ook grafmonu-
menten of urnen. Het eigen werk be-
staat vooral uit kleurrijke dieren met 
veel humor. 
Sinds kort geeft ze ook lessen aan huis 
en wil graag mensen die interesse heb-
ben via deze weg uitnodigen om eens 
in haar atelier te komen kijken. Meest-
al is ze op vrijdagmiddag vanaf 13.00 
open maar je kunt altijd op afspraak 
langskomen. Kijk anders ook eens op 
haar website www.steenvanheleen.nlJos Cleijne exposeert in Klooster

Al enige jaren biedt Het Klooster aan het Park in Nuenen aan amateurschil-
ders de gelegenheid hun werken te exposeren in de Rabobankzaal. In de 
maand januari 2015 maakt Jos Cleijne gebruik van die mogelijkheid. Sedert  
zijn pensionering heeft hij zich toegelegd op het schilderen zoals de oude 
meesters dat deden. Dit door goed kijken, veel lezen en veel schilderen.   

Afgelopen jaar deed hij mee aan de 
verkiezing voor ‘Het schilderij van het 
jaar 2014’. 
Van de ongeveer 3000 inzendingen 
eindigde hij bij de laatste 40. Toch iets 
om trots op te zijn. Dat schilderij 
wordt in het Codamuseum in Apel-
doorn tentoongesteld, samen met de 
andere 40 gekozenen. 
Jos schildert op de klassiek-realisti-
sche manier van de oude en nieuwere 
meesters. Portretten, schaatsers, mo-
lens en bloemen en voorlopig is hij 
daar nog niet mee klaar. Zijn grootste 
schilderij (1.70 x 1.30m.) is te bekijken 
in de Opwettense Watermolen. Daar 
hangt een vergrote versie van het 
schilderij dat Vincent van Gogh van 
die molen maakte.

De tentoonstelling in Het Klooster is 
vanaf 7 januari te zien. 

Opwettense watermolen.

Een schilderij in een schilderij’.

Creativiteit en beweging voor 
kinderen 
Leren met je hoofd, je ogen en je oren. Denken, kijken en luisteren zijn 
belangrijke activiteiten waardoor kinderen de wereld leren kennen en 
waardoor de wetenschap binnen handbereik wordt gebracht. We wensen 
kinderen een brede belangstelling toe en een toekomst waarin ze zoveel 
mogelijk gebruik kunnen maken van alle verworvenheden die de geschiede-
nis heeft voortgebracht. Wij, volwassenen, hebben vaak veel aandacht voor 
het cognitieve leren. Dat vinden we belangrijk en dat is het ook.

Maar danst jouw kind door het leven? 
Tekent het met alles wat los en vast zit? 
Heeft je dochter of zoon veel fantasie? 
Bouwt je kind eindeloos zandkastelen? 
Is het kind graag met afvalmateriaal in 
de weer? Of is het jouw bengel die vol 
vuur het duurzame hout van zijn of 
haar vader bewerkt met hamer en spij-
kers? Knoopt jouw kind alles, maar 
dan ook alles, aan elkaar en ontdekt 
het steeds weer ‘technische hoog-
standjes’? Misschien is je kind creatief, 
sluimert er een bijzonder talent of -wie 
weet- schuilt er een techneut of een 
ambachtsman in je telg! 
Om een kind evenwichtig te laten op-
groeien is het enorm belangrijk om 
het vaardigheden bij te brengen en 
om het gevoelsleven door middel van 

creativiteit tot ontwikkeling te bren-
gen. CAN biedt vele mogelijkheden 
zodat een kind zich heerlijk kan uitle-
ven in dans, theater of creativiteit. 
Zodat het zich in vele opzichten kan 
ontwikkelen, een sluimerend talent 
kan wekken of mag genieten van een 
fijne hobby. En, jong geleerd is … Tot 
op hoge leeftijd kun je bij CAN bewe-
gen en kunstzinnig aan de slag. Kom 
eens kennismaken met onze korte 
cursussen en geniet in 2015 van een 
fijne hobby, een kunstzinnige uitda-
ging of van de kunst van een even-
wichtige ontwikkeling. Vanaf januari 
bieden we weer diverse korte cursus-
sen voor kinderen en volwassenen 
aan. Kijk eens op de site: www.stich-
tingcan.nl. We kijken naar je uit!

Art in Listening 
zondagmorgenconcert

Goedele Taveirne.

De School voor Praktische Filosofie en 
Spiritualiteit te Eindhoven organiseert 
in samenwerking met theater Het 
Klooster een zondagmorgen koffie-
concert in de reeks Art in Listening. 
Op 18 januari treden op Goedele Ta-
veirne, piano met Duo Taveirne/Olsen 
en Trio Innocence. Het concert begint 
om 11.00 uur. Het Klooster is om 
10.30 open.
Kaarten kosten € 9,- p.p + plus € 0,50 
administratiekosten. Kinderen tot 18 
jaar gratis www.artinlistening.nl 
www.hetklooster.org



Open  
maandag t/m donderdag 
8.30-16.00 uur en 
vrijdag 08.30-12.30 uur

Berg 22c
040-2831675 
cmd@nuenen.nl

Adres
Telefoon 
E-mail

Centrum Maatschappelijke Deelname 
(CMD)

Een aanspreekpunt

Voorheen moest u met uw vragen op het gebied 

van zorg, opvoeding en inkomen naar verschillende 

plaatsen. Dat wil de gemeente Nuenen niet meer. 

Bij het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) 

heeft u één aanspreekpunt. Samen met deze vaste 

medewerker kijkt u naar uw situatie en zorgvraag. 

Uw vraag staat centraal. Ook uw huisarts, de school 

van uw kind of een andere instantie kan u adviseren 

contact op te nemen met het CMD.

Ondersteuning op maat

Met de medewerker van het CMD bespreekt u wat 

u zelf of met behulp van familie, vrienden, buren en 

kennissen kunt doen. Lukt het niet om uw problemen 

zelf of met uw omgeving op te lossen? Dan onder-

steunt het CMD u. Bijvoorbeeld bij het bekijken van 

de mogelijkheden van dagbesteding, een cursus 

opvoedondersteuning of een woningaanpassing. 

Heeft u specialistische hulp nodig? De medewerkers 

van het CMD, die goede contacten hebben met 

gespecialiseerde hulpverleners zoals jeugd- en thuis-

zorginstellingen, begeleiden u graag. 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt in 2015.  Taken op het gebied van onder-

steuning bij mensen thuis, beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening, begelei-

ding en dagbesteding gaan naar de gemeente. Deze nieuwe taken staan in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Vragen? U kunt terecht bij het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD).

Wat zijn de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente?

- Ondersteuning

- Begeleiding

- Dagbesteding

- Cliëntondersteuning

- Persoonlijke (niet medische) verzorging

- Beschermd wonen 

- Kortdurend verblijf in zorginstelling

Wat blijft hetzelfde?

- Bestaande taken zoals woningaanpassingen en bepaalde algemene en maatwerk-

 voorzieningen zoals een scootmobiel blijven in de Wmo.

- Indicaties die tot na 2015 doorlopen, stoppen eind 2015. Voordat een indicatie afloopt,   

ontvangt de cliënt een uitnodiging voor een gesprek.

- Mensen die beschermd wonen houden vanaf 2015, wanneer nodig, nog vijf jaar hun 

 rechten, behalve wanneer de indicatie eerder afloopt.

Wat verandert er in 2015?

- Een medewerker van het CMD maakt samen met de cliënt een plan. 

- Het persoonsgebonden budget (Pgb) blijft bestaan, maar de zorgverlening wordt samen 

 met u opnieuw beoordeeld.

Wmo 
(Wet maatschappelijke 

ondersteuning) 

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugd- en opvoedhulp 

met uitzondering van langdurige, zeer intensieve zorg. Vragen? U kunt terecht bij het Centrum Maat-

schappelijke Deelname (CMD).

Waarvoor is de gemeente verantwoordelijk?

- Ambulante jeugdhulp (jeugdhulp die in de thuissituatie geboden wordt)

- Dagbehandeling, begeleiding, behandeling met verblijf

- Geestelijke gezondheidszorg

- Gesloten jeugdzorg

- Aanpak van kindermishandeling

- Jeugdbescherming

- Jeugdreclassering

Wat blijft hetzelfde?

- Wie nu jeugdhulp krijgt, houdt dezelfde zorg in het overgangsjaar 2015, behalve als de   

indicatie in 2015 afloopt.

- Bij minder zware dyslexie blijft de ondersteuning via school bestaan.

Wat verandert er in 2015?

- Een medewerker van het CMD maakt samen met het gezin een plan.

- Medewerkers van het CMD kunnen naast artsen en specialisten ook doorverwijzen naar  

 jeugdhulp.

- Persoonsgebonden budgetten (Pgb) blijven bestaan, maar de zorgverlening wordt samen 

 met u opnieuw beoordeeld.

Jeugdhulp

Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Participatiewet in. Hiermee worden gemeenten verantwoorde-

lijk voor de begeleiding en ondersteuning van de inwoners bij het vinden van werk. De gemeenten 

zorgen voor een uitkering als dat nodig is. Vragen? U kunt terecht bij het Centrum Maatschappelijke 

Deelname (CMD).

Wat zijn de nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente?

- Re-integratie 

- Begeleiden van mensen met een bijstandsuitkering

- Mogelijkheden scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking

Wat blijft hetzelfde?

- Inwoners die nu werken via de Wsw behouden hun rechten en plichten.

- Mensen die al een Wajong-uitkering hebben, behouden deze. Wel gaat het UWV iedere 

 situatie opnieuw bekijken.

Wat verandert er in 2015?

- Instroom van nieuwe mensen in de Wsw stopt, de wachtlijst vervalt.

- Nieuwe aanvragen voor een Wajong-uitkering worden op een andere manier beoordeeld  

 door het UWV. Zo krijgen alleen jongeren die geen arbeidsmogelijkheden hebben recht op  

 een Wajong-uitkering.

- Wanneer er twee of meer meerderjarige personen met een bijstandsuitkering in dezelfde  

 woning wonen, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de uitkering.

- De uitkering voor een alleenstaande ouder wordt gelijk aan die van een alleenstaande. Voor  

 alleenstaande ouders die aan de voorwaarden voldoen wordt het kindgebonden budget  

 verhoogd met een toeslag.

- De Participatiewet is strenger voor mensen die zich niet aan de verplichtingen houden.

Participatie-
wet 

Hulp of advies nodig 

over opvoeding van 

uw kind, omgaan met 

geld, dagbesteding, 

zelfstandig blijven 

wonen, vrijwilligers-

werk of mantelzorg? 

Dan is er in Nuenen 

één plaats voor al uw 

vragen: het Centrum 

Maatschappelijke 

Deelname (CMD).

Als problemen in eigen kring niet opgelost kunnen worden, dan 

helpt de gemeente. Met vragen kun je naar het Centrum Maatschap-

pelijke Deelname (CMD). Het zit aan de Berg in Nuenen en je kunt er 

tijdens de openingstijden altijd even binnenlopen. De medewerkers 

van het CMD denken graag mee met vragen waar jeugd en ouderen, 

maar ook ouders of kinderen mee te maken hebben. Of dit nu is op 

het gebied van pesten of schulden, de dagelijkse verzorging of het 

probleem van het schoonhouden van je huis, dagbesteding of een 

woningaanpassing vanwege ziekte. Als dat nodig is, kan de mede-

werker van het CMD je ook doorverwijzen naar een instelling voor 

gespecialiseerde zorg.

 

Inderdaad, het wordt anders. Maar wordt het ook daadwerkelijk 

zoveel anders? De zorg die aan mensen in 2014 gegeven werd, zal in 

2015 ook gegeven worden. Voor de gemeente geldt: zorg gaat voor 

geld, dus de gemeente gaat niet snijden in de kwaliteit van zorg en 

probeert zelfs de kwaliteit te verhogen. Dit kunnen we doen door 

de lijnen kort te houden, door zogenoemde keukentafelgesprekken 

te voeren en door een beroep te doen op de directe omgeving van 

mensen.

 

Met z’n allen moeten we een nieuwe balans vinden voor een geza-

menlijk doel: maatschappelijk verantwoord samenleven. Daar sta ik 

voor. Kan ik ook op jouw bijdrage rekenen?

 

Paul Weijmans, wethouder Sociale Zaken en coördinerend wet-

houder voor de drie transities

De zorg verandert

 

Er verandert veel op het gebied van zorg in Nederland. Vanaf 1 januari 

2015 komen er allerlei taken op het gebied van (jeugd)zorg, werk en 

inkomen naar de gemeenten. Ongetwijfeld heb je daar via de media 

of van anderen over gehoord. Om de zorg in Nederland voor iedereen 

betaalbaar te houden, moet er iets veranderen. Zorg van de wieg tot 

het graf; die tijd is voorbij.

 

In deze tijd is niet alleen de overheid of de zorgverzekeraar                 

verantwoordelijk voor de zorg. De verwachting dat alles als vanzelf 

geregeld wordt, is tegenwoordig niet meer realistisch. De eigen       

verantwoordelijkheid voor het  voorzien in jouw (zorg)behoeften 

wordt belangrijk. Dat betekent dat de mensen om je heen steeds 

meer van belang worden. Wat kunnen kinderen doen? Kan de buur-

man misschien boodschappen meenemen als hij zelf toch gaat? 

En hoe zit het met de plaatselijke voetbalclub, kunnen zij niets 

betekenen voor iemand die wat extra ondersteuning nodig heeft?

Foto: Karen Veldkamp



“Tijdens gesprekken probeer
ik vooral duidelijk te zijn, 

open, samen te zoeken naar 
antwoorden op vragen.” 

“Ik ben voorstander van 
praten met in plaats van 

praten over.”  

“Iedereen is hier een 
individueel project, 

één op één.”

‘Huisbezoeken zijn heel waardevol’
CMD-medewerker Johan van de Ven (44) merkt het bijna dagelijks: er is be-

zorgdheid over veranderingen in de Wmo. “Dat proef je tijdens gesprekken. 

Mensen vragen zich af wat er precies staat te gebeuren.” Sinds de invoering 

van de Wmo in 2007 is Johan werkzaam als Wmo-consulent bij de gemeen-

te Nuenen. Johan werkt nu in het CMD aan de Berg. “Het verandert niet al-

leen voor de klant, maar ook voor ons. Wij krijgen met andere doelgroepen 

te maken zoals jeugd. Tijdens gesprekken met mensen probeer ik vooral 

duidelijk te zijn, open, samen te zoeken naar antwoorden op vragen.” Het 

afleggen van huisbezoeken vindt Johan van grote meerwaarde. “Je komt bij 

de mensen thuis, luistert naar hun verhaal. Je onderzoekt wat het pro-

bleem is en hoe mensen dit in eerste instantie zelf kunnen oplossen vanuit 

hun eigen kracht en netwerk. Kunnen zij dit niet zelf oplossen, dan kan er 

ondersteuning worden gegeven en maatwerk worden geleverd. Het is heel 

erg waardevol dat Nuenen het zo aanpakt. ” Volgens de CMD-medewerker 

ervaren mensen het als zeer prettig dat er naar ze geluisterd wordt.

 Veel mensen zijn zich wel bewust van de veranderingen die eraan komen. 

“Uiteraard, iedereen hoort erover op tv en radio en leest het in de krant. 

Er ontstaan veel discussies. Iedereen heeft het druk, kinderen, een baan 

en daardoor minder of geen tijd voor mantelzorg. Tijdens de gesprekken 

ga ik in eerste instantie uit van de eigen kracht van de klant en zijn of haar 

omgeving. Daarna kijken we wat er echt nodig is.” Een onderwerp dat vaak 

naar voren komt tijdens een keukentafelgesprek is het niet durven vragen 

van hulp. Johan: “Het kan hierbij al gaan om een kleine hulpvraag zoals een 

boodschap doen. Dat lukt soms niet meer goed. ‘Hebt u het ooit gevraagd 

aan uw kinderen of uw buurvrouw?’ Het antwoord is meestal nee. Ouderen 

vinden het soms heel moeilijk om hulp te vragen aan mensen in hun om-

geving. Mijn advies: maak het bespreekbaar, vragen kan altijd en meestal is 

het een kleine moeite voor een ander.”

‘Een probleem sneller aanpakken’
Eén gezin, één plan, één hulpverlener. Voor Monique Verheijen (26), 

casusverantwoordelijke jeugdhulp bij de LEVgroep en werkzaam in het 

CMD in Nuenen, is dat niet zomaar uitgangspunt.  Ze is overtuigd van de 

meerwaarde van deze nieuwe aanpak. “Als casusverantwoordelijke kan ik 

sneller om tafel met de mensen, disciplines en partijen die voor de cliënt 

van belang zijn. De cliënt hoeft niet meer naar allerlei verschillende loketten 

en telkens het verhaal weer opnieuw te vertellen”, legt Monique uit.  Al een 

jaar maakt ze deel uit van het Nuenense CMD.

In dat jaar heeft ze al kunnen proefdraaien met de nieuwe manier van 

werken. “Dat is zeker erg nuttig geweest. In die tijd hebben we van alles 

moeten onderzoeken en ontdekken.  Ik kan nu zeggen dat ik helemaal 

ingewerkt ben in mijn nieuwe rol.” Als casusverantwoordelijke blijft 

Monique altijd het aanspreekpunt van het gezin. “Eerst kijk ik wat ik zelf kan 

oplossen. Als het nodig is, kan ik opschalen naar mijn collega’s, bijvoorbeeld 

van de GGZ. Ook als er gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, zoals gesloten 

jeugdzorg, blijf ik betrokken en zorg ik voor de juiste overdracht.  Ik ben 

voorstander van praten met in plaats van praten over. Op deze manier 

kunnen problemen sneller aangepakt worden.”  De casusverantwoordelijke 

merkt dat gezinnen baat hebben bij een vertrouwd gezicht en de coaching 

die ze krijgen. “Terwijl ouders van een cliënt eerst een stapel visitekaartjes 

hadden met allerlei hulpverleners en daardoor de draad soms kwijtraakten, 

kunnen ze nu altijd bij mij terecht.” 

‘Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 

(WLG) richt zich op de 

vindplaats van probleempjes’
Al lang voordat de term ‘transitie’ viel, leefde de wens in Gerwen om 

iets met zorg en welzijn op lokaal niveau te organiseren. “Onder het 

brede begrip leefbaarheid staken we vooral in op ontmoeten”, legt 

Kees van de Sande (70), secretaris van Werkgroep Leefbaarheid 

Gerwen (WLG), uit. De werkgroep -  en tevens een stichting -  bestaat 

nu zo’n vijf jaar. Voorzitter Jan Bekkers (69): “In het begin hebben 

we veel aandacht gevestigd op het opzetten van hulpdiensten. Er 

kwamen poultjes met vrijwilligers voor bijvoorbeeld administratieve 

handelingen, vervoer en boodschappen doen. Het doel was om elkaar 

even uit de brand helpen als dat nodig was.” Maar wat bleek? Vrijwil-

ligers in overvloed, maar er werd nauwelijks gebruikgemaakt van deze 

diensten. Kees: “De vraagverlegenheid speelde daarbij een belangrijke 

rol. Men wil toch niet snel toegeven dat er hulp nodig is. 

Daarnaast was toen de vrijwillige hulp nog niet zo noodzakelijk, want er 

was al veel geregeld. Maar door de veranderingen die voor de deur staan, 

gaan vrijwilligers in het voorportaal van zorg een steeds belangrijkere 

rol vervullen.” Met het oog op die veranderingen vanaf 1 januari heeft de 

WLG goed gekeken naar hoe zij kunnen ondersteunen. “Doordat wij als 

werkgroep veel mensen kennen in Gerwen en er ook regelmatig achter de 

voordeur komen, zien wij natuurlijk dingen. In plaats van afwachten totdat 

de zorgvraag gesteld wordt, kunnen wij al aangeven: ‘goh, wil je dat wij je 

helpen?’, vertelt Jan. Hij vervolgt: “We richten ons met WLG als het ware op 

de vindplaats van probleempjes.” Kees besluit: “Natuurlijk kijken wij dan ook 

eerst naar het eigen netwerk van die persoon, net zoals de overheid dat 

doet. Mocht het nodig zijn, dan helpen wij mensen ook graag vooruit door 

bijvoorbeeld aan te schuiven bij een keukentafelgesprek of door mee te 

gaan naar het CMD.”

Onduidelijkheden uitgelegd

Mijn kinderen, vrienden en buren worden verplicht 

om me te helpen.

Hulp door kinderen, vrienden of buren is niet ver-

plicht. De gemeente mag wel onderzoeken of het 

sociale netwerk kan helpen. Dit soort zaken worden 

besproken in een persoonlijk gesprek met de cliënt.

De gemeente krijgt inzage in mijn medisch dossier.

De gemeente krijg geen medische dossiers in te zien. 

De gemeente mag bijvoorbeeld alleen weten dat 

iemand een indicatie heeft, maar krijgt niet te zien wat 

er in het dossier staat. Alleen als u toestemming gege-

ven hebt, mag de gemeente alle gegevens bekijken. 

Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen 

ondersteuning meer.

In de wet staat dat de gemeente ondersteuning 

moet bieden als iemand niet zelf of met hulp van zijn 

netwerk kan meedoen in de samenleving. Ook als het 

geld op is, moet de gemeente voldoen aan deze 

wettelijke plicht.

Als ik een hoog inkomen heb of veel vermogen, dan 

krijg ik geen ondersteuning.

De gemeente mag niemand ondersteuning weige-

ren. Wel kan de gemeente een hogere eigen bijdrage 

vragen aan inwoners met een hoog inkomen of veel 

vermogen. Dit bedrag mag nooit hoger zijn dan 

landelijk is vastgesteld. Een lagere bijdrage mag de 

gemeente wel vragen.

Mantelzorgers worden aan hun lot overgelaten.

Mantelzorgers zijn erg waardevol en de gemeente 

is daar zuinig op. Mocht een kind, vriend, partner of 

buurman ondersteuning bieden, dan wordt er door 

de gemeente gekeken of de mantelzorger hulp nodig 

heeft bij het uitvoeren van zijn of haar taken.

Bij de overdacht van persoonlijke gegevens van 

jongeren is niet gedacht aan privacy.

Om jeugdhulp in 2015 te laten doorgaan, moet de 

gemeente weten welke zorg er nu geboden wordt. 

Om de privacy te beschermen, is vastgelegd welke 

informatie de gemeente krijgt en wie de informatie 

geeft. Alleen bevoegde personen mogen deze 

gegevens gebruiken.

Een gemeenteambtenaar mag straks

jeugdreclassering opleggen.

Alleen een kinderrechter, het Openbaar Ministerie, de 

Raad voor de Kinderbescherming en de directeur van 

de Justitiële Jeugdinrichting kunnen jeugdreclasse-

ring opleggen. Gemeenteambtenaren zijn en worden 

hiervoor niet bevoegd. 

De gemeente kan mij vragen om een eigen 

bijdrage voor jeugdhulp.

De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen voor 

jeugdhulp. Wel geldt er een ouderbijdrage voor jeugd-

hulp met verblijf. De jeugdhulpplicht betekent dat de 

gemeente indien nodig wettelijk verplicht is hulp of 

ondersteuning te bieden aan een kind of een gezin. 

‘De juiste persoon op de juiste 

plek, dat geeft een goed gevoel’
Stel, een man van middelbare leeftijd ziet zijn eigen bedrijf failliet gaan. 

Schulden, privéproblemen en een depressie als gevolg. De man in 

kwestie ziet het eigenlijk niet meer zitten als hij wordt uitgenodigd voor 

een gesprek met de werkconsulent van de gemeente. “Ik adviseerde hem: 

weg met die stapels sollicitaties en boor je oude netwerk aan, ga eens met 

drie van hen praten en vertel ze dat je aan het werk wilt. 

Ik gaf hem twee weken”, legt Will Cooijmans (63) werkconsulent van de 

Dienst Dommelvallei uit. “Hij durfde niet en had die twee weken dan ook 

bijna niet geslapen. Een dag voordat wij weer een afspraak hadden, besefte 

hij dat hij mij ook niet meer onder ogen durfde te komen. Hij trok op het 

allerlaatste moment de stoute schoenen aan en belde een oude kennis met 

een eigen bedrijf. Een uur later had hij een baan. ” Will’s ogen twinkelen als 

hij vertelt over dit soort succesverhalen, het begeleiden naar werk is altijd al 

helemaal ‘zijn’ ding geweest. “De juiste persoon op de juiste plek, dat geeft 

een goed gevoel. Het gaat er niet om dat ik aan mensen moet vertellen 

wat zij moeten gaan doen, dat kunnen zij alleen zelf. Stapje voor stapje, in 

de goede volgorde.” Will ziet het als taak om zijn klanten te motiveren en 

samen te achterhalen waar kansen en mogelijkheden liggen. “In principe 

heeft iedereen vijf talenten. Het is belangrijk om die samen te ontdekken. 

Rijd je graag auto? Dan is een baan als koerier misschien wel iets voor je. 

Heb je goed gevoel voor smaken en sta je graag in de keuken? Wat dacht 

je ervan om kok te worden. Sommige mensen lopen soms al heel lang met 

een compleet plan rond voor een eigen bedrijf; zonde om dat soort ideeën 

te laten liggen.” Netwerk is belangrijk, vindt Will. Weten wie je klant is, 

mensen kennen die een bedrijf runnen en mensen die het verdienen een 

kans willen geven. “Iedereen is hier een individueel project, één op één.”



“Tijdens gesprekken probeer
ik vooral duidelijk te zijn, 

open, samen te zoeken naar 
antwoorden op vragen.” 

“Ik ben voorstander van 
praten met in plaats van 

praten over.”  

“Iedereen is hier een 
individueel project, 

één op één.”

‘Huisbezoeken zijn heel waardevol’
CMD-medewerker Johan van de Ven (44) merkt het bijna dagelijks: er is be-

zorgdheid over veranderingen in de Wmo. “Dat proef je tijdens gesprekken. 

Mensen vragen zich af wat er precies staat te gebeuren.” Sinds de invoering 

van de Wmo in 2007 is Johan werkzaam als Wmo-consulent bij de gemeen-

te Nuenen. Johan werkt nu in het CMD aan de Berg. “Het verandert niet al-

leen voor de klant, maar ook voor ons. Wij krijgen met andere doelgroepen 

te maken zoals jeugd. Tijdens gesprekken met mensen probeer ik vooral 

duidelijk te zijn, open, samen te zoeken naar antwoorden op vragen.” Het 

afleggen van huisbezoeken vindt Johan van grote meerwaarde. “Je komt bij 

de mensen thuis, luistert naar hun verhaal. Je onderzoekt wat het pro-

bleem is en hoe mensen dit in eerste instantie zelf kunnen oplossen vanuit 

hun eigen kracht en netwerk. Kunnen zij dit niet zelf oplossen, dan kan er 

ondersteuning worden gegeven en maatwerk worden geleverd. Het is heel 

erg waardevol dat Nuenen het zo aanpakt. ” Volgens de CMD-medewerker 

ervaren mensen het als zeer prettig dat er naar ze geluisterd wordt.

 Veel mensen zijn zich wel bewust van de veranderingen die eraan komen. 

“Uiteraard, iedereen hoort erover op tv en radio en leest het in de krant. 

Er ontstaan veel discussies. Iedereen heeft het druk, kinderen, een baan 

en daardoor minder of geen tijd voor mantelzorg. Tijdens de gesprekken 

ga ik in eerste instantie uit van de eigen kracht van de klant en zijn of haar 

omgeving. Daarna kijken we wat er echt nodig is.” Een onderwerp dat vaak 

naar voren komt tijdens een keukentafelgesprek is het niet durven vragen 

van hulp. Johan: “Het kan hierbij al gaan om een kleine hulpvraag zoals een 

boodschap doen. Dat lukt soms niet meer goed. ‘Hebt u het ooit gevraagd 

aan uw kinderen of uw buurvrouw?’ Het antwoord is meestal nee. Ouderen 

vinden het soms heel moeilijk om hulp te vragen aan mensen in hun om-

geving. Mijn advies: maak het bespreekbaar, vragen kan altijd en meestal is 

het een kleine moeite voor een ander.”

‘Een probleem sneller aanpakken’
Eén gezin, één plan, één hulpverlener. Voor Monique Verheijen (26), 

casusverantwoordelijke jeugdhulp bij de LEVgroep en werkzaam in het 

CMD in Nuenen, is dat niet zomaar uitgangspunt.  Ze is overtuigd van de 

meerwaarde van deze nieuwe aanpak. “Als casusverantwoordelijke kan ik 

sneller om tafel met de mensen, disciplines en partijen die voor de cliënt 

van belang zijn. De cliënt hoeft niet meer naar allerlei verschillende loketten 

en telkens het verhaal weer opnieuw te vertellen”, legt Monique uit.  Al een 

jaar maakt ze deel uit van het Nuenense CMD.

In dat jaar heeft ze al kunnen proefdraaien met de nieuwe manier van 

werken. “Dat is zeker erg nuttig geweest. In die tijd hebben we van alles 

moeten onderzoeken en ontdekken.  Ik kan nu zeggen dat ik helemaal 

ingewerkt ben in mijn nieuwe rol.” Als casusverantwoordelijke blijft 

Monique altijd het aanspreekpunt van het gezin. “Eerst kijk ik wat ik zelf kan 

oplossen. Als het nodig is, kan ik opschalen naar mijn collega’s, bijvoorbeeld 

van de GGZ. Ook als er gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, zoals gesloten 

jeugdzorg, blijf ik betrokken en zorg ik voor de juiste overdracht.  Ik ben 

voorstander van praten met in plaats van praten over. Op deze manier 

kunnen problemen sneller aangepakt worden.”  De casusverantwoordelijke 

merkt dat gezinnen baat hebben bij een vertrouwd gezicht en de coaching 

die ze krijgen. “Terwijl ouders van een cliënt eerst een stapel visitekaartjes 

hadden met allerlei hulpverleners en daardoor de draad soms kwijtraakten, 

kunnen ze nu altijd bij mij terecht.” 

‘Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 

(WLG) richt zich op de 

vindplaats van probleempjes’
Al lang voordat de term ‘transitie’ viel, leefde de wens in Gerwen om 

iets met zorg en welzijn op lokaal niveau te organiseren. “Onder het 

brede begrip leefbaarheid staken we vooral in op ontmoeten”, legt 

Kees van de Sande (70), secretaris van Werkgroep Leefbaarheid 

Gerwen (WLG), uit. De werkgroep -  en tevens een stichting -  bestaat 

nu zo’n vijf jaar. Voorzitter Jan Bekkers (69): “In het begin hebben 

we veel aandacht gevestigd op het opzetten van hulpdiensten. Er 

kwamen poultjes met vrijwilligers voor bijvoorbeeld administratieve 

handelingen, vervoer en boodschappen doen. Het doel was om elkaar 

even uit de brand helpen als dat nodig was.” Maar wat bleek? Vrijwil-

ligers in overvloed, maar er werd nauwelijks gebruikgemaakt van deze 

diensten. Kees: “De vraagverlegenheid speelde daarbij een belangrijke 

rol. Men wil toch niet snel toegeven dat er hulp nodig is. 

Daarnaast was toen de vrijwillige hulp nog niet zo noodzakelijk, want er 

was al veel geregeld. Maar door de veranderingen die voor de deur staan, 

gaan vrijwilligers in het voorportaal van zorg een steeds belangrijkere 

rol vervullen.” Met het oog op die veranderingen vanaf 1 januari heeft de 

WLG goed gekeken naar hoe zij kunnen ondersteunen. “Doordat wij als 

werkgroep veel mensen kennen in Gerwen en er ook regelmatig achter de 

voordeur komen, zien wij natuurlijk dingen. In plaats van afwachten totdat 

de zorgvraag gesteld wordt, kunnen wij al aangeven: ‘goh, wil je dat wij je 

helpen?’, vertelt Jan. Hij vervolgt: “We richten ons met WLG als het ware op 

de vindplaats van probleempjes.” Kees besluit: “Natuurlijk kijken wij dan ook 

eerst naar het eigen netwerk van die persoon, net zoals de overheid dat 

doet. Mocht het nodig zijn, dan helpen wij mensen ook graag vooruit door 

bijvoorbeeld aan te schuiven bij een keukentafelgesprek of door mee te 

gaan naar het CMD.”

Onduidelijkheden uitgelegd

Mijn kinderen, vrienden en buren worden verplicht 

om me te helpen.

Hulp door kinderen, vrienden of buren is niet ver-

plicht. De gemeente mag wel onderzoeken of het 

sociale netwerk kan helpen. Dit soort zaken worden 

besproken in een persoonlijk gesprek met de cliënt.

De gemeente krijgt inzage in mijn medisch dossier.

De gemeente krijg geen medische dossiers in te zien. 

De gemeente mag bijvoorbeeld alleen weten dat 

iemand een indicatie heeft, maar krijgt niet te zien wat 

er in het dossier staat. Alleen als u toestemming gege-

ven hebt, mag de gemeente alle gegevens bekijken. 

Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen 

ondersteuning meer.

In de wet staat dat de gemeente ondersteuning 

moet bieden als iemand niet zelf of met hulp van zijn 

netwerk kan meedoen in de samenleving. Ook als het 

geld op is, moet de gemeente voldoen aan deze 

wettelijke plicht.

Als ik een hoog inkomen heb of veel vermogen, dan 

krijg ik geen ondersteuning.

De gemeente mag niemand ondersteuning weige-

ren. Wel kan de gemeente een hogere eigen bijdrage 

vragen aan inwoners met een hoog inkomen of veel 

vermogen. Dit bedrag mag nooit hoger zijn dan 

landelijk is vastgesteld. Een lagere bijdrage mag de 

gemeente wel vragen.

Mantelzorgers worden aan hun lot overgelaten.

Mantelzorgers zijn erg waardevol en de gemeente 

is daar zuinig op. Mocht een kind, vriend, partner of 

buurman ondersteuning bieden, dan wordt er door 

de gemeente gekeken of de mantelzorger hulp nodig 

heeft bij het uitvoeren van zijn of haar taken.

Bij de overdacht van persoonlijke gegevens van 

jongeren is niet gedacht aan privacy.

Om jeugdhulp in 2015 te laten doorgaan, moet de 

gemeente weten welke zorg er nu geboden wordt. 

Om de privacy te beschermen, is vastgelegd welke 

informatie de gemeente krijgt en wie de informatie 

geeft. Alleen bevoegde personen mogen deze 

gegevens gebruiken.

Een gemeenteambtenaar mag straks

jeugdreclassering opleggen.

Alleen een kinderrechter, het Openbaar Ministerie, de 

Raad voor de Kinderbescherming en de directeur van 

de Justitiële Jeugdinrichting kunnen jeugdreclasse-

ring opleggen. Gemeenteambtenaren zijn en worden 

hiervoor niet bevoegd. 

De gemeente kan mij vragen om een eigen 

bijdrage voor jeugdhulp.

De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen voor 

jeugdhulp. Wel geldt er een ouderbijdrage voor jeugd-

hulp met verblijf. De jeugdhulpplicht betekent dat de 

gemeente indien nodig wettelijk verplicht is hulp of 

ondersteuning te bieden aan een kind of een gezin. 

‘De juiste persoon op de juiste 

plek, dat geeft een goed gevoel’
Stel, een man van middelbare leeftijd ziet zijn eigen bedrijf failliet gaan. 

Schulden, privéproblemen en een depressie als gevolg. De man in 

kwestie ziet het eigenlijk niet meer zitten als hij wordt uitgenodigd voor 

een gesprek met de werkconsulent van de gemeente. “Ik adviseerde hem: 

weg met die stapels sollicitaties en boor je oude netwerk aan, ga eens met 

drie van hen praten en vertel ze dat je aan het werk wilt. 

Ik gaf hem twee weken”, legt Will Cooijmans (63) werkconsulent van de 

Dienst Dommelvallei uit. “Hij durfde niet en had die twee weken dan ook 

bijna niet geslapen. Een dag voordat wij weer een afspraak hadden, besefte 

hij dat hij mij ook niet meer onder ogen durfde te komen. Hij trok op het 

allerlaatste moment de stoute schoenen aan en belde een oude kennis met 

een eigen bedrijf. Een uur later had hij een baan. ” Will’s ogen twinkelen als 

hij vertelt over dit soort succesverhalen, het begeleiden naar werk is altijd al 

helemaal ‘zijn’ ding geweest. “De juiste persoon op de juiste plek, dat geeft 

een goed gevoel. Het gaat er niet om dat ik aan mensen moet vertellen 

wat zij moeten gaan doen, dat kunnen zij alleen zelf. Stapje voor stapje, in 

de goede volgorde.” Will ziet het als taak om zijn klanten te motiveren en 

samen te achterhalen waar kansen en mogelijkheden liggen. “In principe 

heeft iedereen vijf talenten. Het is belangrijk om die samen te ontdekken. 

Rijd je graag auto? Dan is een baan als koerier misschien wel iets voor je. 

Heb je goed gevoel voor smaken en sta je graag in de keuken? Wat dacht 

je ervan om kok te worden. Sommige mensen lopen soms al heel lang met 

een compleet plan rond voor een eigen bedrijf; zonde om dat soort ideeën 

te laten liggen.” Netwerk is belangrijk, vindt Will. Weten wie je klant is, 

mensen kennen die een bedrijf runnen en mensen die het verdienen een 

kans willen geven. “Iedereen is hier een individueel project, één op één.”



Open  
maandag t/m donderdag 
8.30-16.00 uur en 
vrijdag 08.30-12.30 uur

Berg 22c
040-2831675 
cmd@nuenen.nl

Adres
Telefoon 
E-mail

Centrum Maatschappelijke Deelname 
(CMD)

Een aanspreekpunt

Voorheen moest u met uw vragen op het gebied 

van zorg, opvoeding en inkomen naar verschillende 

plaatsen. Dat wil de gemeente Nuenen niet meer. 

Bij het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) 

heeft u één aanspreekpunt. Samen met deze vaste 

medewerker kijkt u naar uw situatie en zorgvraag. 

Uw vraag staat centraal. Ook uw huisarts, de school 

van uw kind of een andere instantie kan u adviseren 

contact op te nemen met het CMD.

Ondersteuning op maat

Met de medewerker van het CMD bespreekt u wat 

u zelf of met behulp van familie, vrienden, buren en 

kennissen kunt doen. Lukt het niet om uw problemen 

zelf of met uw omgeving op te lossen? Dan onder-

steunt het CMD u. Bijvoorbeeld bij het bekijken van 

de mogelijkheden van dagbesteding, een cursus 

opvoedondersteuning of een woningaanpassing. 

Heeft u specialistische hulp nodig? De medewerkers 

van het CMD, die goede contacten hebben met 

gespecialiseerde hulpverleners zoals jeugd- en thuis-

zorginstellingen, begeleiden u graag. 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt in 2015.  Taken op het gebied van onder-

steuning bij mensen thuis, beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening, begelei-

ding en dagbesteding gaan naar de gemeente. Deze nieuwe taken staan in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Vragen? U kunt terecht bij het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD).

Wat zijn de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente?

- Ondersteuning

- Begeleiding

- Dagbesteding

- Cliëntondersteuning

- Persoonlijke (niet medische) verzorging

- Beschermd wonen 

- Kortdurend verblijf in zorginstelling

Wat blijft hetzelfde?

- Bestaande taken zoals woningaanpassingen en bepaalde algemene en maatwerk-

 voorzieningen zoals een scootmobiel blijven in de Wmo.

- Indicaties die tot na 2015 doorlopen, stoppen eind 2015. Voordat een indicatie afloopt,   

ontvangt de cliënt een uitnodiging voor een gesprek.

- Mensen die beschermd wonen houden vanaf 2015, wanneer nodig, nog vijf jaar hun 

 rechten, behalve wanneer de indicatie eerder afloopt.

Wat verandert er in 2015?

- Een medewerker van het CMD maakt samen met de cliënt een plan. 

- Het persoonsgebonden budget (Pgb) blijft bestaan, maar de zorgverlening wordt samen 

 met u opnieuw beoordeeld.

Wmo 
(Wet maatschappelijke 

ondersteuning) 

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugd- en opvoedhulp 

met uitzondering van langdurige, zeer intensieve zorg. Vragen? U kunt terecht bij het Centrum Maat-

schappelijke Deelname (CMD).

Waarvoor is de gemeente verantwoordelijk?

- Ambulante jeugdhulp (jeugdhulp die in de thuissituatie geboden wordt)

- Dagbehandeling, begeleiding, behandeling met verblijf

- Geestelijke gezondheidszorg

- Gesloten jeugdzorg

- Aanpak van kindermishandeling

- Jeugdbescherming

- Jeugdreclassering

Wat blijft hetzelfde?

- Wie nu jeugdhulp krijgt, houdt dezelfde zorg in het overgangsjaar 2015, behalve als de   

indicatie in 2015 afloopt.

- Bij minder zware dyslexie blijft de ondersteuning via school bestaan.

Wat verandert er in 2015?

- Een medewerker van het CMD maakt samen met het gezin een plan.

- Medewerkers van het CMD kunnen naast artsen en specialisten ook doorverwijzen naar  

 jeugdhulp.

- Persoonsgebonden budgetten (Pgb) blijven bestaan, maar de zorgverlening wordt samen 

 met u opnieuw beoordeeld.

Jeugdhulp

Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Participatiewet in. Hiermee worden gemeenten verantwoorde-

lijk voor de begeleiding en ondersteuning van de inwoners bij het vinden van werk. De gemeenten 

zorgen voor een uitkering als dat nodig is. Vragen? U kunt terecht bij het Centrum Maatschappelijke 

Deelname (CMD).

Wat zijn de nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente?

- Re-integratie 

- Begeleiden van mensen met een bijstandsuitkering

- Mogelijkheden scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking

Wat blijft hetzelfde?

- Inwoners die nu werken via de Wsw behouden hun rechten en plichten.

- Mensen die al een Wajong-uitkering hebben, behouden deze. Wel gaat het UWV iedere 

 situatie opnieuw bekijken.

Wat verandert er in 2015?

- Instroom van nieuwe mensen in de Wsw stopt, de wachtlijst vervalt.

- Nieuwe aanvragen voor een Wajong-uitkering worden op een andere manier beoordeeld  

 door het UWV. Zo krijgen alleen jongeren die geen arbeidsmogelijkheden hebben recht op  

 een Wajong-uitkering.

- Wanneer er twee of meer meerderjarige personen met een bijstandsuitkering in dezelfde  

 woning wonen, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de uitkering.

- De uitkering voor een alleenstaande ouder wordt gelijk aan die van een alleenstaande. Voor  

 alleenstaande ouders die aan de voorwaarden voldoen wordt het kindgebonden budget  

 verhoogd met een toeslag.

- De Participatiewet is strenger voor mensen die zich niet aan de verplichtingen houden.

Participatie-
wet 

Hulp of advies nodig 

over opvoeding van 

uw kind, omgaan met 

geld, dagbesteding, 

zelfstandig blijven 

wonen, vrijwilligers-

werk of mantelzorg? 

Dan is er in Nuenen 

één plaats voor al uw 

vragen: het Centrum 

Maatschappelijke 

Deelname (CMD).

Als problemen in eigen kring niet opgelost kunnen worden, dan 

helpt de gemeente. Met vragen kun je naar het Centrum Maatschap-

pelijke Deelname (CMD). Het zit aan de Berg in Nuenen en je kunt er 

tijdens de openingstijden altijd even binnenlopen. De medewerkers 

van het CMD denken graag mee met vragen waar jeugd en ouderen, 

maar ook ouders of kinderen mee te maken hebben. Of dit nu is op 

het gebied van pesten of schulden, de dagelijkse verzorging of het 

probleem van het schoonhouden van je huis, dagbesteding of een 

woningaanpassing vanwege ziekte. Als dat nodig is, kan de mede-

werker van het CMD je ook doorverwijzen naar een instelling voor 

gespecialiseerde zorg.

 

Inderdaad, het wordt anders. Maar wordt het ook daadwerkelijk 

zoveel anders? De zorg die aan mensen in 2014 gegeven werd, zal in 

2015 ook gegeven worden. Voor de gemeente geldt: zorg gaat voor 

geld, dus de gemeente gaat niet snijden in de kwaliteit van zorg en 

probeert zelfs de kwaliteit te verhogen. Dit kunnen we doen door 

de lijnen kort te houden, door zogenoemde keukentafelgesprekken 

te voeren en door een beroep te doen op de directe omgeving van 

mensen.

 

Met z’n allen moeten we een nieuwe balans vinden voor een geza-

menlijk doel: maatschappelijk verantwoord samenleven. Daar sta ik 

voor. Kan ik ook op jouw bijdrage rekenen?

 

Paul Weijmans, wethouder Sociale Zaken en coördinerend wet-

houder voor de drie transities

De zorg verandert

 

Er verandert veel op het gebied van zorg in Nederland. Vanaf 1 januari 

2015 komen er allerlei taken op het gebied van (jeugd)zorg, werk en 

inkomen naar de gemeenten. Ongetwijfeld heb je daar via de media 

of van anderen over gehoord. Om de zorg in Nederland voor iedereen 

betaalbaar te houden, moet er iets veranderen. Zorg van de wieg tot 

het graf; die tijd is voorbij.

 

In deze tijd is niet alleen de overheid of de zorgverzekeraar                 

verantwoordelijk voor de zorg. De verwachting dat alles als vanzelf 

geregeld wordt, is tegenwoordig niet meer realistisch. De eigen       

verantwoordelijkheid voor het  voorzien in jouw (zorg)behoeften 

wordt belangrijk. Dat betekent dat de mensen om je heen steeds 

meer van belang worden. Wat kunnen kinderen doen? Kan de buur-

man misschien boodschappen meenemen als hij zelf toch gaat? 

En hoe zit het met de plaatselijke voetbalclub, kunnen zij niets 

betekenen voor iemand die wat extra ondersteuning nodig heeft?

Foto: Karen Veldkamp
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Woningmarkt in beweging
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

De glazen bol?
In de maand december poetsen vele deskundigen en trendwatchers hun 
glazen bol weer eens op. Wat gaat het komende jaar ons brengen? En welke 
ontwikkelingen zijn er over een langere periode te verwachten? Vaak is het: 
hoe vager, hoe veiliger. Want we kennen allemaal dat mooie citaat: voor-
spellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat. En als de voorspel-
lingen wel heel concreet zijn, dan is het voor de voorspeller meestal maar 
hopen dat een jaar later niemand ze meer terugleest.

Op deze plek hoeft u dus geen al te concrete voorspelling voor 2015 te verwach-
ten. Ook wij makelaars poetsen ons een ongeluk op die glazen bol, maar een 
helder beeld levert dat helaas niet op. ‘Woningmarkt in beweging’ is de naam 
van deze column en dat is in ieder geval voor 2014 een juiste titel gebleken. De 
dynamiek was er weer, het aantal transacties nam toe en er kwamen meer nieuw-
bouwplannen tot ontwikkeling. De lagere huizenprijzen, de historisch lage hy-
potheekrente en het stijgende consumentenvertrouwen droegen daaraan bij. 
Ook stimuleringsmaatregelen hadden een positief effect, zoals startersleningen 
en de verhoogde schenkingsvrijstelling. 

In 2015 zal moeten blijken of de markt nu op eigen kracht een structureel en duur-
zaam herstel kan realiseren. Op dit moment draagt de internationale situatie op z’n 
zachtst gezegd niet bij aan overmatig vertrouwen en stabiliteit. Dat kan gevolgen 
hebben voor het consumentenvertrouwen en de algemene economische ontwikke-
ling. En dat kan dan ook de woningmarkt weer belemmeren. Die markt krijgt daar-
naast te maken met een verdere verlaging van de hypotheekrenteaftrek (een stapje 
van 51,5 naar 51%) en met strengere hypotheeknormen. Dat laatste betekent: het 
Nibud heeft het deel dat consumenten van hun inkomen mogen besteden aan 
woonlasten naar beneden bijgesteld. Hypotheekverstrekkers zijn wettelijk ver-
plicht deze percentages als basis te nemen bij het berekenen van hypotheken.

Bij een rentestand van 3,25% mag een alleenverdiener met een bruto inkomen 
van €25.000 komend jaar een hypotheek van €90.000 afsluiten. Nu is dat nog 
€115.000, een daling van 22% dus. Voor tweeverdieners met een gezamenlijk 
inkomen van €50.000 is die daling 8%: van €244.000 naar €225.000. Tweeverdie-
ners met een gezamenlijk bruto inkomen van €80.000 zien eveneens een daling 
van 8% in het toegestane hypotheekbedrag: van €390.000 naar €360.000.

Zeker na de gebruikelijke eindejaarshectiek zullen de eerste 
maanden van 2015 aan de rustige kant zijn op de woning-

markt. Iedereen kijkt aan het begin van het jaar de kat 
weer even uit de boom. Aan de andere kant bieden de 
aanhoudend lage rente en het toenemend aantal initia-
tieven op het gebied van woningbouw volop kansen 
voor de particuliere koper. En die zal altijd op een ver-
standige manier naar de eigen financiële situatie en voor-

uitzichten kijken en op basis daarvan een aan- of verkoop-
beslissing nemen. Zeker is dat huren steeds duurder wordt; 

dat kan weer een gunstig effect hebben. Zo blijven we 
turen in de glazen bol, maar alle woonconsumenten 
samen bepalen uiteindelijk hoe sterk de beweging is 
die we kunnen waarnemen zal zijn. En consumen-
tengedrag blijft onvoorspelbaar. Ook in 2015.

Programma       
CV De Dwèrsklippels
Datum tijd Evenement Locatie
11-1-2015 13.00 Wit Voetje Park  
11-1-2015 14.30 Prinsenreceptie Klooster - Plein  
17-1-2015 14.30 Dwersklippelday Drukkerij Messerscmidt 
   en Dorp  
23-1-2015 20.00 1ste Pronkzitting Klooster - Theaterzaal  
24-1-2015 20.00 2de Pronkzitting Klooster - Theaterzaal  
30-1-2015 20.00 3de Pronkzitting Klooster - Theaterzaal  
31-1-2015 20.00 4de Pronkzitting Klooster - Theaterzaal  
11-2-2015   Carnaval in De Akkers De Akkers  
13-2-2015 17.00 Seniorencarnaval Klooster - Theaterzaal  
13-2-2015 20.11 Skôn Vrouwkes avond Centrum Nuenen  
13-2-2015 20.30 Concours Ludique Tent van Goghplein  
14-2-2015 10.30 d'n Aftrap Tienertent van Goghplein  
14-2-2015 20.00 Tiener Carnaval Tienertent van Goghplein  
15-2-2015 11.11 Brunch Klooster - Theaterzaal  
15-2-2015 13.30 Optocht Centrum Nuenen  
15-2-2015 15.00 Prijsuitreiking jeugdoptocht Tienertent van Goghplein  
15-2-2015 16.30 Prijsuitreiking optocht Tienertent van Goghplein  
15-2-2015 20.00 Tiener carnaval Tienertent van Goghplein  
16-2-2015 13.30 Concert Carnavalesk Tienertent van Goghplein  
16-2-2015 20.00 Tienercarnaval Tienertent van Goghplein  
17-2-2015 13.30 Thee Concert Ons Dorp  
17-2-2015 13.30 Kindercarnaval Tent op van Goghplein  
17-2-2015 20.00 Tienercarnaval Tienertent van Goghplein  
17-2-2015 21.11 Sluitingsbal Ons Dorp  
17-2-2015 23.50 Klippelverbranding Kerkplein  

De ladiesnight ‘Vrouwen voor Vrouwen’   
een groot succes voor voedselbank Nuenen!
Deze avond stond in het teken van vele cadeautjes en vrouwelijke verwennerij.

Als entreebewijs werd er een mooi ca-
deau gevraagd voor een andere vrouw, 
een vrouw die met haar   gezin afhan-
kelijk is van de voedselbank. De ker-
stgedachte hierachter was dat terwijl 
de dames op de ladiesnight een gezel-
lige avond hadden er ook voor een an-
der een leuke kerstverrassing werd ge-
realiseerd. Deze avond werd met veel 
plezier georganiseerd door een samen-
werking van vrouwelijke Nuenense 
onderneemsters: Wendy’s Jean shop, 
Kapsalon Raponsje, Beautysalon Puur 
& Blond, ’t Bloemateljee en Café Ons 
Dorp.  Bij een aanschaffing aan iets 
moois of lekkers voor jezelf werd er 
door deze ondernemende dames ook 

steeds een cadeau gedoneerd aan voor 
de voedselbank. Begon je de avond met 
één cadeau van jezelf, had je aan het 
einde van de avond een heus kerstpak-
ket bij elkaar verzameld. Deze werd in 
ontvangst genomen door Truus Houte-
pen, voorzitster van de Voedselbank 
Nuenen  Dankzij de grote opkomst aan 
dames die deze kerstgedachte onder-
steunde werd het een groot succes. Het 
was overweldigend te zien de hoeveel-
heid mooie en sierlijk verpakte cadeaus 
er deze avond gebracht werden. 
Iedereen bedankt voor jullie enthousi-
asme, gulheid en gezelligheid die deze 
avond tot een groot succes hebben ge-
maakt.

Dit jaar houden we de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting

in Nederwetten. Wij nodigen iedereen van harte uit voor een 

feestelijke begroeting op: 

Vrijdag  2 januari 2015
van 17.00 tot 19.00 uur

Gemeente Nuenen, Gerwen
en Nederwetten

Nieuwjaarsontmoeting 2015

Dorpshuis De Koppelaar
De Koppel 5 in Nederwetten

Maandagmorgen werd rond 7.00 uur door een bewoonster van de Cle-
mensakker brand ontdekt in een nieuwbouwhuis aan de Luistruik. De brand-
weer kwam ter plaatse met twee blusvoertuigen en een ladderwagen. De hui-
zen zijn in aanbouw, de oorzaak van de brand is nog onbekend.

Foto door Kirsten Smits.

Brabant Water 
houdt drinkwater- 
tarief voor derde 
jaar op rij gelijk
Alle huishoudens en bedrijven in 
Brabant betalen volgend jaar het-
zelfde voor hun drinkwater. Bra-
bant Water zorgt voor het derde jaar 
op rij dat het drinkwatertarief sta-
biel blijft: 46 cent (exclusief belas-
tingen) voor 1.000 liter water. Ook 
het vastrecht wordt niet verhoogd. 

Efficiënt werken en tegelijkertijd 
investeren
Brabant Water verbetert zich voortdu-
rend en werkt daardoor steeds efficiën-
ter. Dit maakt het mogelijk veel te in-
vesteren in de watervoorziening en de 
dienstverlening aan de klanten, zonder 
de tarieven te verhogen. Dit ondanks de 
inflatie. Brabant Water werkt bijvoor-
beeld met een ambitieus saneringspro-
gramma hard aan een toekomstbesten-
dig leidingnet en verlaagt daar waar 
nodig de hardheid van het drinkwater. 
Op veel locaties is dit al gebeurd.

Klant profiteert van duurzame en 
innovatieve oplossingen 
Als eerste klimaatneutrale drinkwa-
terbedrijf van Europa blijft Brabant 
Water zich ook in 2015 onverminderd 
inspannen om zo duurzaam mogelijk 
te werken. Daarbij wordt steeds ge-
zocht naar innovatieve oplossingen. 
Het ontharden van het drinkwater is 
hier een voorbeeld van. Het zorgt er-
voor dat de klant minder energie en 
zeep hoeft te gebruiken en bovendien 
worden de reststoffen, die bij het ont-
hardingsproces ontstaan, volledig 
hergebruikt. Dit levert niet alleen het 
milieu, maar ook Brabant Water voor-
deel op. En dat komt weer ten goede 
aan de drinkwatertarieven.

Meer informatie over de drinkwater-
tarieven voor 2015 vindt u op 
www.brabantwater.nl.

‘Voor de storm’ komt René van Meurs  
nog naar Het Klooster
Op donderdag 8 januari speelt René van Meurs zijn programma Voor de 
storm in Het Klooster. Van Meurs laat zien waarom hij een intelligente 
grappenmaker en taalknutselaar is.

René van Meurs maakt debuut met 
een ongeëvenaarde hoeveelheid grap-
pen, scherpe observaties, timing en 
flinke dosis zelfreflectie. Met een ge-
deelte uit zijn programma Voor de 
storm won René van Meurs overtui-
gend zowel de jury- als de publieks-
prijs van Cameretten (2012). Zijn er-
varing deed hij op als lid van de 
Comedytrain. De originaliteit, timing 
en zelfreflectie van deze ‘oranje gast’ 
(zoals hij zichzelf noemt vanwege zijn 
haar) worden in de pers geroemd. 

De voorstelling is op donderdag 8 ja-
nuari te zien in Het Klooster. De voor-
stelling begint om 20.15 uur en toe-
gangskaarten voor de voorstelling 
kosten € 17,- inclusief een pauze-
drankje. 

Kaarten kunt u bestellen via onze 
website www.hetklooster.org of u kunt 
van maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30-17.30 uur telefonisch reserve-
ren via het telefoonnummer 040 -284 
33 99.



LINDEBLAADJES

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IVITS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

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

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

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

 PUZZELHOEKWeek 1

6
4 1 5 3
8

8 1 2
4 9

7 5 6
4 3
1 9 7 8 4 5

6 9

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.

BULDERBAAN
ENTER
FAKKELDRAGER
FANFARE
GANGES
GELEERDE
GOKJE
HOUTNERF
INKOMEN
INTREK
KOKEND
KRONKEL
KURAS
LAANTJE
LAARZEN
LEVENSDAGEN
OTTER
RAAKVLAK
RATEL
RAZZIA
SFEER
STATIONSCHEF
STENO
VERSIE
ZAKEN
ZWAAN
ZWAKHEID

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 onoverwinnelijke vloot 6 gezicht 12 Ierland 13 paars 
15 nakomeling 17 nummer 19 science fiction 20 verwonding 22 papegaai 
23 optreden 25 op grote afstand 26 ijzervlechtwerk 28 gissen 30 vogel 
31 padvinder 33 zoutig vocht 35 populaire groet 36 vogelverblijf 38 staat in 
Amerika 40 humorloos 43 schik 45 vlak 47 handeling 49 voordat 50 profeet 
51 wiel 52 echtgenoot 54 namelijk 55 de oudste 57 plakband 58 profeet 
60 uniek 62 onbeschreven 63 weefsel.

Verticaal: 2 verslag 3 gevechtsvliegtuig 4 slee 5 naaldboom 7 sprookjesfiguur 
8 Chinese munt 9 indien 10 daad van agressie 11 verdieping 14 aanvankelijk 
16 jaartelling 18 deel v.e. bijenkorf 19 speelgoed 21 lidwoord 24 muziekschijfje 
27 koosnaam 28 bouwval 29 plant 30 rij 32 vrouwelijk dier 34 ijzig 37 wapen 
38 grondsoort 39 insecteneter 40 graansoort 41 autostalling 42 soort slang 
44 soort hert 46 reeds 48 vierhandig zoogdier 53 op de wijze van 
54 Ned. voetbalclub 56 koordans 57 metaal 59 voorzetsel 61 de onbekende.

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

C E M E N T Y S K A S T

T I R A N A M O Z A R T

A D A G U L H A L S A R

R E A W E Z E L V A O

W R A N G G I L S E I N E

E S T E N O M E T R O L

E V A G O D

S S N A C K W O E R D D

T W E N T A R A L A S S O

O O E F R A N S G T O

O O K K I N T E E V E R

T R O P E N I N T E R N

D U I T S E A N T I E K

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

Oplossingen wk 52
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

BORDENWISSER

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

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.

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

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

4 JAN. VLOOIENMARKT 
Sporthal de Tempel, Hene-
gouwelaan Eindhoven. 80 
kramen vol!  9-16 uur. € 2 
p.p.  06-20299824

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

Vrijdag 9 januari 2015 te Lieshout 

Elvis 80th Birthday 
tribute
Op 9 januari zijn the Taildraggers in Lieshout om de 
80 jarige geboortedag van Elvis Presley te herdenken. 
De geest van the King leeft nog immer voort, dichter-
bij en tastbaarder dan ooit. ELVIS 80th Birthday tribu-
te door The Taildraggers, ze spelen deze avond uitslui-
tend nummers van the King in originele uitvoering. 
Zanger Pascal Snijders, begenadigd met een fantasti-
sche vintage stem en de authentieke live klasse beglei-
dingsband: John van Houtum: drums, Tiny Lathou-
wers: gitaar/zang, Peter Bullfiddle: contrabass/zang.

The Taildraggers (NL) geboren in het zuiden van 
Nederland. 
Opgericht in 2001, beginnen te spelen in kleine loca-
ties. Na een tijdje evolueerde de band en speelde op 
grote 50 ‘s festivals over de hele wereld, met inbegrip 
van de Rockabilly Rave (UK) en Rockin Fest, Green-
bay (USA).
Stijl verandert altijd een beetje, maar vooral draait het 
rond 50’s en 60 ‘s Westerse roots muziek en rock ‘n’ 
roll. Van duistere vroeg Rockabilly tot 60 ‘s Honky 
Tonk en Bakersfield.

Discografie:
- Hot Rod Suit (Rarity Records) 
- Don’t Sound Like Nobody (Tombstone Records) 
- Bakersfield Boogie (as alter ego Kingsize Playboys) 
- The Return Of.. (Tail Records)
- Love Gets in the Way ( Tombstone Records )

Aanvang: 21.00 uur. Locatie: ‘t café van Lieshout,  
Dorpstraat 58,  5737 GD  Lieshout. Entree: gratis

Foto’s door Cees van Keulen en vele anderen...
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Een vergeetverzoek van een spornoseksueel   
en wat nog meer zij...
Door Mariët Jonkhout

ijdens een vergadering van een aantal weken geleden, besloten wij, 
de redactie van Rond de Linde in de laatste uitgave van 2014 (of de 
eerste van 2015, het is maar hoe je het bekijkt) een korte terugblik 
en/of vooruitblik over het jaar te schrijven. Ieder over een onder-

werp dat indruk gemaakt had of misschien nog gaat maken. Ik startte mijn 
research met een mindmap en werd niet echt vrolijk van de onderwerpen 
die de revue passeerden. Ik herinnerde mezelf dat ik in augustus van dit jaar 
al een korte terugblik op drie weken vakantie had geschreven en dat deze al 
niet overliep van feestelijkheden, zoals het neerstorten van de MH17 en de 
moorden en vluchtelingen in Syrië. Er was niet zoveel prettig nieuws 
gevolgd.

Toch was er voor mij, als schrijver ab-
soluut wel weer een lichtpuntje om 
naar uit te kijken geweest. Iedere de-
cember opnieuw, alweer ruim 10 jaar 
doe ik dat; wachten tot de Dikke Van 
Dale het woord van het jaar bekend 
maakt. Waar hebben wij ons dit jaar 
druk over gemaakt, taaltechnisch ge-
zien dan en welk woord heeft onze 
toch al rijke, levendige taal mogen 
voorzien van een blijvende toevoe-
ging.

Vol spanning dus, maar helaas het ge-
kozen woord viel me tegen; ik had het 
zelfs nog nauwelijks gehoord en kon 
mezelf er ook niet echt mee vereen-
zelvigen; de Dagobertducktaks. Een 
belasting voor hele rijke mensen. Mis-
schien is het omdat ik zelf niet tot die 
categorie behoor en dus ook niet aan-
geslagen ben dat het me niks zei. Maar 
gelukkig was dit niet het enige woord 
dat verkozen was; er is namelijk een 
heuse top 10 samengesteld en daar za-
ten natuurlijk wel woorden tussen die 
me zeer bekend voorkwamen en die 
ik in de toekomst veelvuldig zal gaan 
gebruiken. 

Persoonlijk heb ik wel iets met het 
woord Facebookvoyeur. Een persoon 
die veel op Facebook kijkt en leest, 
maar zelf geen eigen berichtjes post. 

Terugblikken en vooruitkijken
Door Jos Deckers

e jaarwisseling is een moment om terug te kijken. In de Parochie Heilig 
Kruis wisselden lief en leed elkaar af. Mensen moesten afscheid nemen 
van een iemand die hen heel dierbaar was. Als parochie namen we af-
scheid van pastor Freek Groot. Ruim 20 jaar heeft hij zich vooral inge-

zet voor de geloofsgemeenschappen in Gerwen en Nederwetten. We konden 
ook vreugde delen bij huwelijksvieringen en bij doopvieringen. Vooruitkijkend 
in de parochie zien we de samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen 
groeien. Spannend is of we erin slagen de dorpen en wijken zich op een eigen 
manier te laten ontwikkelen en daarbij te leren van elkaars ervaringen. Alles cen-
traal of eenvormig willen regelen is de dood in de pot: elke geloofsgemeenschap 
heeft liefst ook een eigen inbreng.

Hoopvol is ook de weerklank die paus Franciscus weet op te roepen. Zijn open 
manier om vragen te benaderen en zijn oprechte interesse in mensen zijn een 
voorbeeld voor pastores en vrijwilligers in de parochie. Zijn houding betekent 
een verfrissende manier om in de kerk met elkaar om te gaan. Natuurlijk roept 
dat ook tegenkrachten op bij hen die alles bij het oude willen laten en zo hun 
positie veilig willen stellen. Ik hoop van harte dat paus Franciscus erin slaagt dat 
zijn manier om mensen te benaderen uitgangspunt wordt voor het beleid in de 
r.-k. kerk. Dat vraagt ook bij ons zelf een verdergaande bezinning op het pasto-
rale beleid hier ter plaatse. 

Voor mijzelf zal 2015 het jaar zijn dat ik AOW en pensioen ga krijgen. Ik kan het 
me nog nauwelijks voorstellen. Mijn officiële zending in de parochie zal een ein-
de krijgen. De parochie is bezig een opvolger of opvolgster als pastoraal werker 
te zoeken. Ik zal een nieuwe invulling moeten vinden van mijn dagelijkse activi-
teiten. 2015 wordt daarmee een bijzonder jaar en tegelijk een nieuwe uitdaging! 

T

D

Voyeurisme is van alle tijden, dus 
waarom niet binnen de nieuwe me-
dia, misschien zit er nu ook wel ie-
mand stiekem te kijken. Als dit er 
veel zijn, is het misschien wel een 
keer slim om een vergeetverzoek in 
te sturen, zodat ik niet meer zo mak-
kelijk gevonden word en mensen 
mijn persoonlijke zaken niet meer 
kunnen volgen. Aan de andere kant; 

wie wat plaatst, wordt bekeken en dat 
is toch eigenlijk ook wat we willen? 
Ook dit jaar is het natuurlijk logisch 
dat in de lijst woorden gekoppeld aan 
de nieuwe media de boventoon voe-
ren; vorig jaar was zelfs het woord 
van het jaar een selfie en dit jaar kwa-
men daar natuurlijk de ussie en de 
selfiestick bij.

Maar mijn woord van het jaar is toch 
echt geworden de spornoseksueel. 
Dacht een van mijn mederedactiele-
den nog dat het iemand is die naakt in 
de trein gaat, niets is minder waar. 
Een spornoseksueel is een moderne 
man (vaak tussen veertig en vijftig) 
die sterk gericht is op het onderhou-
den van een aantrekkelijk lichaam en 
daarom veel sport beoefent. Ik mag er 
graag naar kijken, misschien maakt 
mij dat een spornoseksueelvoyeur?

Verstuurd vanaf mijn Ipad 

Mijn magische     
woord van 2014
Door Elwien Bibbe.

Mijn mooiste woord van 2014 is resetten. Niet vanwege de klank, want dan had 
ik ‘plompverloren’ moeten kiezen of ‘ravage’, maar vanwege de magie. Resetten is 
het toverwoord op alles. Zo reset ik mijn iPhone, mijn iPad, mijn computer, tv, 
mijn vodafoon kastje, de router en soms ook mijn hoofd.… Die magie deel ik ook 
met anderen. Menigeen heb ik na een korte probleembeschrijving van het fa-
lende apparaat, blij kunnen maken met een: “probeer het eens met een reset”. 
Meestal moet je dan een of twee knopjes op het apparaat wat langer indrukken, 
niet overstuur raken van een zwart (wordt binnenkort een regenboog) scherm 
en dan werkt alles weer. En zoals het meestal gaat met dingen die werken, die ga 
je herhalen en worden deel van het dagelijks leven… 
Hoe het resetten precies werkt, dat weet ik niet. Wel dat alles het weer doet, dat 
je door kunt gaan of weer overnieuw kunt beginnen. En dat blijf ik doen in 2015. 
Mijn magische woord neem ik mee naar het nieuwe jaar.

Hartverwarmende kerstmusical in Heuvelrijk Gerwen
De laatse dagen voor Kerst zijn groen. Maar in de gymzaal van school Heu-
velrijk in Gerwen, nu omgetoverd in een theater, gaat het publiek een witte 
Kerst tegemoet. De kerstmusical Vadertje Panov brengt ons naar naar een 
kerstmarkt in hartje Rusland. De mensen doen hun laatste inkopen en de 
kerstbomenverkoper doet goede zaken. Het publiek wordt meteen getrak-
teerd op het Sneeuwlied, want ook in dit verre stadje is er tot dusverre geen 
sneeuw gevallen. 

Dit is het eerste van een hele serie lie-
deren, helder en met enthousiasme 
gezongen door zo’n 35 kinderen van 
groep 4 tot en met 8. Af en toe  een 
welbekende kerstsong zoals Rom-
pom-pom-pom-pom, maar vooral 
onbekende sfeervolle liedjes. Door de 
leuke dansjes, het vlotte spel van de 
kinderen en de regelmatige verande-
ring van decor wordt het publiek mee-
genomen in het verhaal, dat vol staat 
van klassieke kerstelementen. Een ver-
stoten straatveger, die liefdevol wordt 
opgenomen door vadertje Panov, de 
schoenmaker. Maar het Sneeuwlied 
heeft zijn effect gehad, want het gaat 
sneeuwen zoals het nog maar zelden 
gesneeuwd heeft. De mensen verza-
melen zich in het huis van de schoen-
maker en er is een algemene verzoe-
ning, en uiteindelijk vindt er nog een 
klein kerstwonder plaats. 

Aan het eind van de sfeervolle voor-
stelling krijgen de jonge acteurs en ac-
trices, de decorbouwers en de organi-

serende juffen Leny en Marie-Chantal 
een daverend applaus. Buitengeko-
men staan de bezoekers weer in een 
groene wereld. Gelukkig staat daar 
een glaasje glühwein voor ze klaar. En 

kijk, we zijn nu een paar dagen verder, 
en het Sneeuwlied heeft zijn wonder-
lijke werk gedaan. Spelen in de 
sneeuw. Fijner kan een kerstvakantie 
niet zijn. 

Reflectie 2015
Je stuurt met kerst een mail, een 
kaart, of met Nieuwjaar.

Je ziet elkaar en zegt:
Hallo, gaat alles goed?

Zo leven we, haast naast elkaar.

Al het goede gewenst.

Alike en Niels

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

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

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

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

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

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

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

"Wie fotografeert wie op deze selfie?"
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

Maand januari
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur

parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 
gemeentehuis

Vrijdag 2 januari
20.00 uur 

Rikavond NKV
Kantine Wettenseind

Maandag 5 januari
13.30 uur 

Nieuwjaars Ontmoeting Gerwen
D’n Heuvel, Gerwen.

Zaterdag 10 januari
21.30 uur 

Lijn 7
Café Ons Dorp

Zondag 25 januari 
14.00 uur 

Overdwars Krakerfestival
Café Ons Dorp

Zaterdag 3 januari 
09.00 uur 

Knotploeg IVN aan de slag op het 
molenaarseiland van de Hooidonkse water-

molen, per fiets vanaf Het Klooster

Dinsdag 6 januari
20.00 uur 

Kienen VrouwenVereniging 
Nuenen-Gerwen
Het Pleincollege

Donderdag 15 januari
09.30 uur 

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

van Berckellaan 18

Donderdag 29 januari 
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, Windows 8.1
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Woensdag 31 december
14.00-17.00 uur 

Oudjaarsdag
Gezellig samenzijn

Jo van Dijkhof

Zaterdag 3 januari 
10.00 tot 15.00 uur 

Open Dag SeniorWeb Nuenen 
De bibliotheek Nuenen

Woensdag 7 januari
19.00 uur 

Inschrijfavond Seniorweb
Bibliotheek Nuenen

Jhr. Hugo van Berckellaan

Zaterdag 17 januari
19.40 uur 

Bonte avond CV De Wetters
de Koppelaar te Nederwetten

Donderdag 29 januari
14.00-16.30 uur 

Gedichtendag
Goeikamer in Auberge Vincent

Donderdag 1 januari
12.00 uur 

Nieuwjaarsvegen
In je eigen straat

Zondag 4 januari
14.30-16.30 uur 

Nieuwjaarsreceptie met Parkstreet
Jo van Dijkhof

Zondag 4 januari
14.00 uur 

‘Stambassy’ Gezelligheids darttoernooi
café de Stam Gerwen

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 30 januari
20.30 uur 

PvdA Ombudsman
Café Schafrath
Park Nuenen

Vrijdag 2 januari
17.00 tot 19.00 uur 

Gemeentelijke Nieuwjaarsontmoeting 2015
Dorpshuis De Koppelaar

De Koppel 5 in Nederwetten

Zondag 4 januari
16.00 uur 

Nieuwjaarsreceptie 
Voetbalvereniging RKGSV
kantine RKGSV in Gerwen

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 31 januari
14.30 uur 

Archipel Muziekconcours
Jo van Dijkhof

Vrijdag 2 januari
20.00 uur 

Nieuwjaarsreceptie RKVV
Piet Renders paviljoen Nederwetten

Zondag 4 januari
16.00 uur 

Nieuwjaarsconcert 
Het Nuenens Mannenkoor 

De Watermolen van Opwetten.

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

Zaterdag 31 januari
15.00 uur tot 18.00 uur 

Eerste Arleniusdag, 
thema ‘De taal van toen’
het Dorpshuis in Lieshout

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
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.
Zaterdag 3 januari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Zondag 4 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Donderdag 1 januari 11.00 uur: Cato 
en Lowie de Brouwer - Bartels.
Zaterdag 3 januari 18.30 uur: Aly 
Dörenberg-Engbersen; Tom van Til-
burg.
Zondag 4 januari 11.00 uur; Marinus 
Donkers (vanwege verjaardag); Jo 
Cuijpers-Coppens; Narda Renders-de 
Koning; Marte Saris (vanwege sterf-
dag); Anton van den Berg (vanwege 
sterfdag).

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Gra-
da Gullikers-Blankers, Margot Bege-
mannstraat 41, Huub Lammers uit 
Aarle Rixtel en Gertruda Smeulders- 
Sanders uit De Akkers. Wij wensen de 
familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 4 januari 09.30 uur: viering 
met parochiekoor, voorgangers pas-
tor S. Kuijpers en pastoraal werker J. 
Deckers.

Misintenties 
Anneke Mouwen; Miet van Rooij; Ilse 
Renders.

Mededeling
Al een paar jaar wordt in Nederwet-
ten door de kinderen geen Driekonin-
gen meer gezongen. De opbrengst van 
deze activiteit is steeds eerlijk ver-
deeld tussen Zuster Bonnie, Zus van 
wijlen Pastor Groot, en Pater Joosten 
uit Nederwetten. De afgelopen twee á 
drie jaar hebben de misdienaars aan 
het eind van de viering achter in de 
kerk voor dit doel gecollecteerd. Om 
onze twee missionarissen te blijven 
steunen zal tijdens de eucharistievie-
ring van zondag, 4 januari 2015, feest 
van Driekoningen, een extra collecte 

worden gehouden. De opbrengst 
hiervan zal natuurlijk weer eerlijk 
worden gedeeld. Deze extra collecte 
bevelen we van harte bij u aan.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 4 januari 11.00 uur: viering, 
Parochiekoor, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker J. Dec-
kers.

Misintenties 
Jan Spitzen.

Mededeling
De kinderen in Gerwen zingen geen 
Driekoningen meer. De opbrengst 
van dit Driekoningen-zingen was al-
tijd bestemd voor zuster Bonnie, de 
zus van pastor Freek Groot. In de 
plaats van dit Driekoningen-zingen 
zal er daarom in de kerk een extra col-
lecte worden gehouden voor zuster 
Bonnie voor haar werkzaamheden op 
Talimantan. We kunnen deze collecte 
van harte bij u aanbevelen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 4 januari, voorganger kerke-
lijk werker P. Flach. Nieuwjaarsont-
moeting. Er wordt gecollecteerd voor 
ZWO, project Oeganda. Er is kinder-
nevendienst voor kinderen van de ba-
sisschool.
Gelegenheid tot ontmoeting en ge-
sprek is er tijdens het Open Huis: van-
af 8 januari weer elke donderdag van 
10.00–12.00 uur. 

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 1 jan. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, octaafdag van Kerstmis; 
Besnijdenis des Heren. 
Vrijdag 2 jan. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis, Eerste vrijdag van de 
maand, votiefmis van het H. Hart van 
Jezus. 
Zaterdag 3 jan. 08.30 uur H. Mis, Eer-
ste zaterdag van de maand, votiefmis 
van het Onbevlekt Hart van Maria. 
Na de H. Mis uitstelling tot 12.30 uur. 
Zondag 4 jan. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Feest van de Heilige Naam 
van Jezus; kinderzegen. 

Maandag 5 jan. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Telesphorus, paus 
en martelaar. 
Dinsdag 6 jan. 18.30 uur gezongen H. 
Mis, Verschijning van Onze Heer, 
Driekoningen. 
Woensdag 7 jan. 07.15 uur H. Mis. 

‘Stambassy’ 
gezelligheids 
darttoernooi   
in Gerwen
De eerste zondag van het nieuwe jaar 
zal wederom de ‘Stambassy’ gehou-
den worden vanaf 14.00 uur in café de 
Stam. Het is een koppeldarttoernooi 
voor iedereen vanaf 16 jaar en ouder. 

De organisatie maakt iedere ronde 
nieuwe koppels en aan het einde van 
de voorrondes zullen uiteindelijk zo 
rond de klok van 17.30 uur bekend 
worden middels diverse finales wie de 
beste niet-darter is en wie de beste 
darter. Inschrijven kan vanaf 13.30 
uur en deelname aan dit toernooi is 
gratis. Dartclub de Stam heeft dartpij-
len voor mensen die geen eigen pijlen 
hebben. Een uitstekende gelegenheid 
om kennis te maken met de dartsport. 
Dartclub de Stam telt ruim 60 leden 
die uitkomen in de diverse divisies  in 
de Peelland Dartbond en de Darts Or-
ganisatie Eindhoven. Op alle niveaus 
van de eredivisie tot de vierde divisie 
wordt met veel overgave en/of gezel-
ligheid gestreden om de hoogst be-
reikbare plaats in elke divisie. Diverse 
teams zijn op zoek naar darters die 
hun team kunnen aanvullen of ver-
sterken. En natuurlijk kun je met mi-
nimaal vijf personen een nieuw dart-
team inschrijven. De competitie loopt 
van september tot en met begin mei. 
En in de zomerperiode is er de moge-
lijkheid deel te nemen aan de onder-
linge zomercompetitie per team. 
Kortom lijkt het je leuk om te gaan 
darten of wil je kijken of het darten 
iets voor jou is kom dan zondag 4 ja-
nuari naar Gerwen.

Nieuwjaars Ontmoeting Gerwen
Elke jaarwisseling is een hernieuwde kans. Kansen maken dat je er zin in 
houdt. Het prikkelt om dingen opnieuw te proberen. En dat houdt je alert 
en op de been. Daarom maakt iedereen met Nieuwjaar weer een nieuwe 
start. Al dan niet met nieuwe voornemens, plannen, ideeën en wensen. Elke 
poging die niet uit kwam, kan een nieuwe ervaring zijn die een volgende 
kans van slagen vergroot. 

Dat is waarom Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen ook dit jaar een Nieuw-
jaars Ontmoeting houdt: om plannen 
en de kansen te delen. Dat inspireert 
en WLG denkt dat mensen daardoor 
zelf invloed hebben op hun welzijn. En 
als je ergens plezier in hebt is delen ei-
genlijk vermenigvuldigen.

Daarom is iedereen uitgenodigd voor 
een gezellige bijeenkomst op maandag 
5 januari om 13.30 uur. Plaats van sa-
menkomst is in d’n Heuvel, Gerwen.
Voor informatie over de Inloop of an-
dere activiteiten van WLG, bel 06 
41102526 of mail naar werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com 
Wie interesse heeft in meer informatie 
over wat WLG allemaal organiseert 

kan terecht op www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl. Daar kan je ook be-
richten achterlaten over activiteiten 
waaraan je hebt deelgenomen of je in-
schrijven voor de nieuwsbrief.



31 december 2014Rond de Linde  Nr.  1

Tafeltennis

Mark Elbers verwerft een rol 
in de Nederlandse film   
‘Eddy en Coby’
In het begin Van 2014 werd Mark Elbers (De Nuenense Elvis) benaderd door 
het casting bureau van John Doornik. Mark werd uitgenodigd om auditie te 
komen doen voor een bijrol in een film als zanger. Hij moest het nummer 
‘Always on my mind’ vertolken van Elvis Presley, en met succes, hij kreeg die 
bijrol.

De draaidagen van de film vonden 
plaats in België.
Elbers vertelde dat het echt een mooie 
ervaring is geweest om zoiets mee te 
mogen maken: “Echt heel apart” voeg-
de hij er aan toe! Maar met veel geduld 
en een goed geheugen kom je een heel 
eind.
Het is wel opletten want de scenes wor-
den uit meerdere invalshoeken ge-
filmd, waardoor je wel moet opletten 
dat je steeds de zelfde routines herhaalt 
om het plak- en knip werk voor de ca-
meramensen makkelijker te maken.

De hoofdrolspelers Ton Kas en Cyn-
thia Abma in Eddy & Coby (3 januari 
2015 om 23.00 uur op NPO3).
Regelmatig waren zij te zien in allerlei 
series en speelfilms. 2014 was voor 
Mark een jaar met veel problemen met 
zijn gezondheid Hij is erg blij met deze 
rol. Het kan een begin zijn van een po-
sitief jaar met wie weet wel meer film-
rollen voor de Nuenense Elvis.

Mark Elbers bezig met de opnames 
voor Eddy & Coby.

IVN: Wilgen knotten op Hooidonk
Op zaterdag 3 januari gaat de Knotploeg van het IVN Nuenen weer aan de slag 
op het molenaarseiland van de Hooidonkse watermolen. Deze keer wordt 1 op 
de 3 bomen geknot. Dit proces wordt ieder jaar herhaald zodat de fauna zich 
makkelijker kan aanpassen.
Voor wie mee wil helpen: vertrek klokslag 9.00 uur per fiets vanaf Het Klooster, 
rechtstreeks kan ook. Voor gereedschap en ladders zorgt De Knotgroep, net als 
voor koffie en soep. Werkhandschoenen, laarzen en een helm zijn aanbevolen. 
Zie ook: www.ivn.nl/afdeling/nuenen-ca/werkgroepen/de-knotgroep

Nieuwjaarsborrel  
Badminton Club Lieshout
De eerste speelavond van Badminton Club Lieshout van 2015 staat inge-
pland op woensdag 7 januari. Op die avond vieren de badmintonners om 
19.30 uur de aanvang van het nieuwe jaar met een heuse Nieuwjaarsborrel. 
Op deze ‘borrel’ zijn álle jeugd- én seniorleden welkom en zal de ‘vrijwilli-
ger van het jaar’ bekend gemaakt worden. 

Ook de senioren hebben dit jaar een ge-
zellig kersttoernooi afgewerkt. Onder 
leiding van Kerstman Frans Biemans 
(midden) werd het jaarlijkse ‘kerstbal-
lentoernooi’ afgewerkt. 

Nieuwjaarsborrel
Ook dit jaar trappen de Lieshoutse 
badmintonners het nieuwe jaar weer 
af met een ‘Nieuwjaarsborrel’. Tijdens 
deze borrel kunnen de sporters elkaar 
de beste wensen voor het nieuwe jaar 
overbrengen. Zoals ieder jaar wordt 
deze ‘borrel’ gehouden voorafgaand 
(voor de senioren) en na afloop (voor 
de jeugd) van de eerste speelavond van 
het nieuwe jaar. Voor de senioren en 
junioren is dat op 7 januari 2015. Be-
langrijk onderdeel van de ‘Nieuw-
jaarsborrel’ is de bekendmaking van 
de ‘Vrijwilliger van het Jaar’. Vrijwilli-
gers zijn immers de drijvende krach-
ten van een vereniging. Het bestuur 
vindt het zeer belangrijk om de vrij-
willigers in het zonnetje te zetten. Één 
vrijwilliger wordt jaarlijks nog eens 
extra in het zonnetje gezet: hij of zij 
wordt dan benoemd tot ‘Vrijwilliger 
van het Jaar’ en mag aansluiten bij de 
groep vrijwilligers die deze eer al eens 
eerder heeft gekregen bestaande uit 
onder andere Jolanda Steegs, Albert 
van Gend, Hennie en Mariannne 
Arends, Karin van den Biggelaar, 
Frans van Geesink, Niels en Derek 
Dirven, Jan Legters, Tim van Bommel 
en Frans van Waardenburg. Na afloop 
van de borrel wordt er (door de senio-
ren) niet meer getraind, maar alleen 
wat vrij gespeeld. Op de tweede speel-
avond van het nieuwe jaar wordt er 
wél getraind en wordt er gestart met 
de nieuwe ‘beginnerstraining’.

Kersttoernooi
Het Frans Biemans kersttoernooi was 
ook dit jaar weer een leuke en gezelli-
ge afsluiter van het badmintonjaar 
2014. Zowel bij de jeugd als bij de se-
nioren werd volop gestreden om 

kerstlekkernijen, die door ‘Kerstman 
Frans’ persoonlijk werden uitgereikt. 
Na afloop verraste Frans alle leden, 
zowel jeugd als senioren, met een heus 
kerstmutsje.

Ook zin om eens te badmintonnen? 
Kom dan naar Badminton Club Lies-
hout! Vanaf de eerste officiële trai-
ningsavond in 2015, dat is op 14 janu-
ari, zal Badminton Club Lieshout, óók 
bij de senioren, iedere week van 20.00 
tot 20.30 uur een speciale ‘beginners-
training’ aanbieden. 

Programma
31 december  
Géén speelavond i.v.m. oudjaar
7 januari. 19.30 uur. 
Nieuwjaarsborrel jeugd én senioren
19.45 uur
bekendmaking van de 
‘Vrijwilliger van het Jaar’
14 januari. 20.00 uur
Eerste senioren ‘beginners-training’

Begin het nieuwe jaar goed!
Met een   
EHBO cursus
De EHBO-vereniging Nuenen c.a. 
start woensdag 14 januari met een 
nieuwe cursus EHBO (eerstehulpver-
lener) voor volwassenen. Er zijn nog 
een paar plaatsen open. De laatste 
kans om hieraan deel te nemen. 

Eerste les op woensdagavond van 
19.30 tot 22.30 uur. Daarna nog 9 les-
sen, steeds op dezelfde tijden en elke 
keer op woensdagavond. Op woens-
dag 6 mei worden de examens afgeno-
men en bij een goede afloop verkrijgt 
u het landelijk EHBO-diploma van het 
Oranje Kruis.
U kunt zich aanmelden bij het secreta-
riaat: ehbo.nuenen@onsnet.nu en te-
lefonische inlichtingen opvragen bij 
onze cursuscoördinator: 06 22325466.
Verdere achtergrondinformatie, ook 
over onze andere cursussen (voor en 
aan kinderen plus de cursus reanima-
tie), vindt u op onze website: 
www.ehbonuenen.nl 

Kom wandelen  
bij WSV Nuenen
Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van ongeveer anderhalf uur in de om-
geving van Nuenen.

Voor de echte wandelliefhebbers is er 
ook de mogelijkheid om een langere 
wandeling in groepsverband te maken. 
De startlocatie voor de wekelijkse zon-
dagmorgenwandeling is in de maand 
januari de parkeerplaats aan de vijver-
zijde bij het gemeentehuis. 

Goede voornemens? Meer bewegen 
in het Nieuwe Jaar ?
Kom wandelen bij WSV Nuenen. Ie-
dereen is welkom. Vooraanmelden is 
niet nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie. Voor nadere informatie: 
www.wsvnuenen.dse.nl. Ook kunt u 
mailen naar het secretariaat, joke_
wsv@hotmail.com

Nederwetten,  
daar zit muziek in
Maandag 22 december vond een mu-
ziekmiddag plaats in het dorpshuis De 
Koppelaar, vol muziek, meezingers en 
sketches door de Nederwettense mu-
zikanten Louis Staals en Wim Ren-
ders. De spontane donatie na afloop 
voor het project voor de aids-wezen in 
Tanzania bracht € 225,- op. Daardoor 
kunnen weer vier kinderen een jaar 
lang naar school en krijgen ze een 
schooluniform, boeken en schriften 
en dagelijks een warme maaltijd. Op 
die manier steunt Louis inmiddels 80 
weeskinderen in Tanzania. Door hun 
onderwijs te bekostigen, draagt hij bij 
aan hun ontwikkeling en hun moge-
lijkheden voor de toekomst.

JA1 verrassend aan 
kop in de Topklasse 
in de zaal!
JA1 speelt in de zaal het hoogste ni-
veau, de Topklasse. In een poule met 
Oranje Zwart, Tilburg, Helmond, 
HOD en Maastricht strijden de teams 
om een plaats voor de Zuid Neder-
landse kampioenschappen in de zaal. 
Vorige week speelde JA1 hun 
wedstrijd(en) voor thuispubliek. Na 
de 1e 3 wedstrijden gewonnen te heb-
ben (tegen Helmond en Maastricht), 
werd alles gegeven in de wedstrijd te-
gen Oranje Zwart JA1 en werd in een 
spectaculair spannende wedstrijd 
voor veel eigen publiek terecht ge-
wonnen met 4-3. Afgelopen weekend 
de return; na een 7-0 overwinning te-
gen Helmond wachtte Oranje Zwart, 
dat maar al te graag revanche wilde. 
Niets bleek minder waar: onder het 
toeziend oog van heel wat Nuenens 
publiek werd ook dit keer en nog over-
tuigender gewonnen met maar liefst 
4-7! De wedstrijd werd bepaald door 
de mannen van ons eigen Nuenen JA1; 
Oranje Zwart kwam niet in hun eigen 
spel, en dat terwijl OZ al jaren boven-
aan staat in deze klasse. Met 6 wed-
strijden gespeeld (waarvan 2 gewon-
nen tegen OZ JA1!) staat Nuenen JA1 
boven aan in de allerhoogste klasse 
met 6 punten los van nummer 2.
Met nog 4 wedstrijden te gaan, is het 
doel nu niet meer alleen de Zuid Ne-
derlandse kampioenschappen te halen 
(nummers 1 en 2 mogen hier naar toe), 
maar is het doel om als nummer 1 ons 
af te vaardigen op zondag 25 januari in 
het Indoor Sportcentrum. Op 10 janu-
ari (in Maastricht) en 17 januari (in Til-
burg) spelen we de laatste 4 wedstrij-
den (2x tegen Tilburg en HOD JA1).
Houd de Facebook pagina van JA1 
https://www.facebook.com/HCNue-
nenJA1 in de gaten voor het vervolg!

Supporters van Schoon pakken op nieuwjaarsdag   
om 12.00 uur met de buurt de bezem op. 

Nieuwjaarsvegen voor je eigen 
deur!
Klokslag middernacht op oudejaarsdag steekt bijna elke buurt vuurwerk af. 
Dat zorgt voor prachtige plaatjes in de lucht, maar voor een minder mooi 
plaatje op straat. Op nieuwjaarsdag ligt er opgeteld in Nederland zo’n 10,5 
miljoen kilo vuurwerkafval op onze stoepen. Veel mensen ergeren zich 
daaraan. Daarom roept Supporter van Schoon iedereen op om mee te doen 
met een nieuwe traditie: Nieuwjaarsvegen. Gewoon door op 1 januari om 
12.00 uur ‘s middags samen met de buurt de bezem door je straat te halen. 
Dat is een schoon én gezellig begin van het nieuwe jaar.

Van alle vuurwerk dat de lucht in gaat, 
valt zo’n 90% vlakbij weer op de grond. 
Een deel daarvan komt in het water of 
in de riolering terecht, maar ongeveer 
22% blijft liggen. In een gemiddelde 
gemeente tussen de 20.000 en 50.000 
kilo. Van in het oog springend rood 
papier tot ontplofte rotjes en vuurpij-
len. En gevaarlijke blindgangers na-
tuurlijk. Uit onderzoek van Stichting 
Nederland Schoon blijkt dat 94% van 
de Nederlanders zich ergert aan dat 
rondslingerende vuurwerkafval. Zo’n 
12% vindt dat het opruimen ervan een 

gezamenlijke taak is van de buurtbe-
woners en de gemeente, terwijl 85% 
het vooral als een verantwoordelijk-
heid van de buurt zelf ziet. Om van die 
eigen verantwoordelijkheid een mooie 
traditie te maken, worden alle buurt-
bewoners opgeroepen om mee te 
doen met Nieuwjaarsvegen. En mee-
doen is heel makkelijk: pak op 1 janu-
ari om klokslag 12.00 uur ’s middags 
een bezem, veger en blik en stap de 
straat op. Als het goed is, vind je daar 
je buren, die je die nacht nog een ge-
lukkig Nieuwjaar hebt gewenst. Of die 
je alsnog de beste wensen wilt wensen. 
Samen de stoepen vegen is een schoon 
en gezellig begin van dat nieuwe jaar. 
Zeker als de hele straat meedoet en er 
na het vegen iemand zorgt voor koffie 
of warme chocolademelk.

Share de vreugde: #nieuwjaarsvegen
Plaats je foto’s van de nieuwjaarsveeg-
actie op sociale media? Gebruik dan 
de hashtag: #nieuwjaarsvegen. Zo in-
spireer je anderen om hun straat ook 
schoon te maken. En de 10 leukste 
veegfoto’s winnen een Supporter van 
Schoon sjaal.

Meer informatie: 
www.supportervanschoon.nl Luikse Markt 

ATTC'77
Tafeltennisvereniging ATTC'77 houdt 
op 4 januari 2015 van 11.00 - 15.00 uur 
een Luikse Markt in de gymzaal aan de 
Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel. Op 
deze markt verkopen leden tweedehands 
spullen. Entree is € 1,- en kinderen t/m 
16 jaar mogen gratis naar binnen.

Ontspanningsyoga 
Ontspanningsyoga is het beste medi-
cijn om de onvermijdelijke stress die 
we in ons leven ondervinden op te 
heffen. In deze tijd waarin continu een 
beroep wordt gedaan op onze actieve 
modus, zowel fysiek als mentaal is het 
belangrijk om zelf heel bewust “actie” 
te ondernemen om de ontspannings-
respons in het lichaam op te roepen.
Door yoga te beoefenen kom je in con-
tact met je levensenergie, de levens-
kracht in jezelf. Rust en ontspanning 
heeft het lichaam nodig om tot herstel 
te komen. Het met mededogen aan-
dacht geven brengt al iets op gang. Er-
ken je patroon van negeren en maar 
doorgaan. Met volledige bewuste aan-
dacht ben je zelf de belangrijkste scha-
kel voor je gezondheid, om je weer te 
herinneren wie je diep van binnen 
bent. 
Prana Yoga Studio verzorgd ontspan-
nings-yogalessen, mindfull leven yo-
gales en speciale workshops voor 
meer info: Corina van Dommelen, 
040-2840430 & 06-27055614.
www.pranayogastudio.nl

Kienen op   
Het Pleincollege 
Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen: Dinsdag 6 ja-
nuari is er Kienen op Het Pleincollege 
Nuenen. Aanvang: 20.00 uur. Ook niet 
leden zijn van harte welkom.
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Op de valreep nog sneeuw

Met het oog op het Van Goghjaar 2015, worden in de voortuin van Nune Ville 
de speciale Van Goghtulpen gepland.

Districtsgildedag in Gerwen

Bloemenzee bij de molen

Oranjestraten in Nuenen door WK-koorts

KPJ Nederwetten viert uitgebreid haar 85-jarig bestaan Nuenen beschikt voortaan over 
gratis Wifi in het centrum

Het Kremersbos werd verkozen tot het leukste, gezelligste en 
muzikaalste woonwagenkamp van Nederland.

De eerste editie van de Dorpsquiz Heedoedemee werd een groot succes

De Van Rooijkes reünie

De bibilotheek verhuist naar het gemeentehuis
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2014 in beeld

Het Daan Roosegaarde fietspad, geïnspireerd op Sterrennacht van 
Van Gogh, verbindt de Opwettense en Collse watermolen.

Ook Gerwen kleurt Oranje tijdens het WK voetbal

Nuenen, Gerwen en Nederwetten staan uitgebreid stil bij de bevrijding, 
70 jaar geleden.

Van Gogh schilderij

PSV bij RKSV Nuenen

40 jaar IVN Nuenen

Het vervallen pandje van de legendarische electronica firma Bunger aan de 
Beekstraat wordt gesloopt

De Prins op het witte paard

Overlijden pastoor Freek Groot

Presentatie straatnamenboek 
Roland van Pareren

Gemeenteraadslid Hans Pijs, onthuller van het Kafi-rapport

Verenigingenmarkt Nuenen


	RdL wk01 2015
	VP RdL wk01 2014
	Tekst Gemeente wk01 RdL 2014
	Adv Kersvers wk01 RdL 2014
	Adv Cafe wk01 RdL 2014
	Tekst Archipel wk01 RdL 2014
	Tekst Nuenenaren wk01 RdL 2014
	Cmd 1
	Cmd 2
	Cmd 3
	Cmd 4
	Tekst Ladiesnight wk01 RdL 2014
	Adv Lindeblaadjes wk01 RdL 2014
	Tekst Selfie wk01 RdL 2014
	Tekst Kerk wk01 RdL 2014
	Tekst Sport wk01 RdL 2014
	Tekst 2014 AP wk01 RdL 2014




