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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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Prinsenreceptie 
CV De Dwèrs-
klippels

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Schuif even 
aan tafel bij… 
Gerard de Laat

‘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

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

Nieuwjaars-
bijeenkomst 
in Nederwetten

Hard werken en gewoon blijven doen

Jan Coppelmans gekozen tot 
ondernemer van het jaar 2014
Door Gerrit van Ginkel

Jan Coppelmans van C.O.R. Ontstoppingen en Reinigingen B.V. is op de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de OCN in Het Klooster op 5 januari j.l. geko-
zen tot ondernemer van het jaar. De kreet ’Hard werken en gewoon blijven 
doen’ schrijft Jan met hoofdletters.

Sinds de jaren ’80 is hij de oprichter en 
eigenaar van het bedrijf in riooltech-
niek. In de afgelopen jaren is zijn bedrijf 
uitgegroeid naar 70 personeelsleden. 
Zijn klantenkring bevat veel aanspre-
kende namen, zoals Schiphol, waar 
men de rioleringssystemen onder de 
start- en landingsbanen verzorgt. Ver-
der zijn veel gemeenten klant bij C.O.R., 
Het Eindhovense Woonbedrijf, Bava-
ria, de meeste overheidsinstellingen en 
vele particulieren.

Uit het jury rapport
Een van de kwaliteiten is de korte reac-
tietijd bij calamiteiten. Daarnaast 
streeft men naar een hoog kwaliteitsni-
veau en een goede bereikbaarheid: met 
hun 24 uur service is het bedrijf 7 da-
gen per week beschikbaar. Het bedrijf 

V.l.n.r. Echtgenote Anneke, Jan Coppelmans, Jan Veldsink voorzitter OCN en 
W. Groenen voorzitter ondernemer van het jaar commissie.

Feestelijke opening a.s. zaterdag

Nieuwe telecomwinkel in Nuenen
Zaterdag 10 januari om 10.00 uur opent aan Berg 8 (naast fietsenspeciaal-
zaak ‘De Concurrent’) Telecombinatie Nuenen haar deuren. De winkel, 
gedreven door Jan van den Brink en Jacques-Paul Thijssen, bedient de par-
ticuliere klant op maat met een compleet, gevarieerd en scherp geprijsd 
pakket telecomproducten en -diensten. 

Bij Telecombinatie Nuenen staat de 
particuliere klant nadrukkelijk cen-
traal. Elke bezoeker kan dan ook reke-
nen op een deskundig en onafhankelijk 
advies. Toegespitst op budget én het 
persoonlijke bel- en internetgedrag. 
“Iedereen kan hier terecht voor een 
mobiel toestel in combinatie met het 
beste bijbehorende abonnement”, al-
dus de in Nuenen woonachtige Jan 
van den Brink. “We hebben alle be-
kende providers en de meest actuele 
toestellen in ons pakket. Dat zorgt er-
voor dat we altijd een oplossing kun-
nen bieden, wat de wens of behoefte 
van de klant ook is.” Maar ook voor 
losse toestellen, tablets, DECT-toe-
stellen, sim-only-abonnementen en 
accessoires klopt iedereen met succes 
aan bij de telecomspecialist. “Denk bij 
dat laatste aan hoesjes, sim-kaarten, 
laders en accu’s. Daarnaast leveren we 
uiteenlopende breedbanddiensten 
voor telefonie en internet. Compleet, 
servicegericht, prijsvriendelijk en des-
kundig: dát is waar Telecombinatie 
Nuenen voor staat.” 

Antwoord 
Met de nieuwe winkel voorzien beide 
ondernemers in een duidelijke behoef-
te binnen de particuliere telecom-
markt. Naast het bedienen van de 
zakelijke klant vanuit het vertrouwde 
concept van VTM Zuid, waarvan Jan 
en Jacques-Paul eveneens de eigenaren 

zijn, kreeg het duo steeds meer vragen 
en verzoeken vanuit de particuliere 
hoek. Met Telecombinatie Nuenen, 
onderdeel van de door heel Nederland 
actieve Telecombinatie-keten, geven 
de heren een helder en pasklaar ant-
woord. Jacques-Paul Thijssen: “De ex-
pertise die we al jaren toepassen 
binnen VTM Zuid, komt ons team 
mooi van pas bij het optimaal bedie-
nen van de consument.”

Win een iPhone 6!
De officiële lancering van Telecombi-
natie Nuenen aanstaande zaterdag 
gaat gepaard met een spectaculaire 
openingsactie. “In de winkel staat een 
bak opgesteld met daarin een aantal 
mobiele telefoons”, vervolgt Jacques-
Paul. “Degene die het juiste aantal 
raadt of er het dichtste bij zit, wint een 
iPhone 6.” Een extra reden om eens 
langs te gaan bij de nieuwe telecom-
speciaalzaak van Nuenen…

Informatie
Telecombinatie Nuenen, Berg 8, Nue-
nen. Geopend: maandag van 13.30-
18.00 uur, dinsdag t/m donderdag van 
09.30-18.00 uur, vrijdag van 09.30-
20.00 uur en zaterdag van 09.30-17.00 
uur. Tel: 040 298 89 65, e-mail: info@
telecombinatienuenen.nl

Van links naar rechts: Nancy van den Brink, Jacques-Paul Thijssen, Jan van den 
Brink en Frank Breeuwer

Verloren: Zwarte leren 
dameshand-schoenen
Maandag 29-12 begin van de middag, 
verloren in de Aldi of op de parkeer-
plaats aldaar. De eerlijke vinder kan 
bellen met: 06-11309023.

is ISO 9001 en VCA 2008 gecertifi-
ceerd. Dit betekent dat alle medewer-
kers een speciale veiligheidscursus 
hebben gevolgd en dat een eenduidige 
werkwijze is geborgd. In 2013 heeft 
C.O.R. naar aanleiding van door KIWA 
uitgevoerde controles, een BRL K10014 
kwaliteitscertificaat ontvangen als be-
vestiging hiervan.  

Niet verbaasd
Het gesprek met Jan Coppelmans na 
afloop van de prijsuitreiking zegt mij 
dat Jan eigenlijk niet zo verbaasd was 
over zijn uitverkiezing. “Er waren 
geen genomineerden dit jaar en dat 
sterkte mij in de veronderstelling dat 
ik het wel eens kon zijn. Ik zat er al 
enkele jaren kort bij en ik heb veel 

goodwill bij Nuenense ondernemers”. 
Jan zijn manier van zakendoen en ga-
rantie voor succes, is nog steeds even 
simpel als bij de start 35 jaar geleden. 
“Als je hard werkt en 7 dagen in de 
week en 365 dagen per jaar klaar staat 
voor je klanten, als je gewoon blijft 
doen, gestaag groeit en midden in het 
bedrijf staat, kun je dit bereiken. Ik sta 
nog steeds om 4.30 uur op, iedere dag 
om met mijn chauffeurs  koffie te 
drinken en een sigaretje te roken. Dat 
moet ik niet want ik heb het zo voor 
elkaar dat ik voor alle taken deskun-
dige mensen heb opgeleid. Ik ben het 
zo gewend. Hij benadrukt op het eind 
van ons gesprek dat zijn uitverkiezing 
ook te danken is aan de inzet van zijn 
personeel.

Zakendoen zit in de familie bij Jan Cop-
pelmans. Zijn zoon Joeri heeft een ca-
ravanbedrijf op het Wettenseind waar 
voorheen Amoca gehuisvest was.
Ook geeft Jan Coppelmans invulling 
aan maatschappelijke verantwoorde-
lijkheden. Via C.O.R. ondersteunt hij 
financieel een aantal goede doelen. In 
Nuenen zorgde hij onder meer bij 
Woonzorgcentrum Archipel Akkers 
voor een bus die het dagelijks vervoer 
van ouderen verzorgt.

Fotos: LAVfotografie.



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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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.

AFVALINZAMELING
Thema: Kerstbomen
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 263163. Uiteraard mag 
u uw kerstboom ook gratis naar de milieustraat brengen.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Nieuwe aanpak hondencontroles
In 2013 deden 624 inwoners uit Nuenen mee aan de Veiligheidsmoni-
tor. In de enquête gaven de inwoners van Nuenen hun mening over de 
leefbaarheid, woonomgeving en veiligheid van de gemeente en welke 
problemen er aangepakt moeten worden. Medio 2014 zijn de resul-
taten hiervan bekend geworden. Hondenpoep was in de top 3 van 
grootste ergernissen terug te vinden. Het afgelopen jaar hebben onze 
BOA’s hier vaak op gecontroleerd en helaas ook op bekeurd. Toch 
blijven de meldingen van hondenoverlast binnenstromen. Daarom 
heeft de gemeente een andere aanpak bedacht.

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

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

Nogmaals de regels
Binnen onze gemeente gelden verschillende regels voor honden. De 
belangrijkste zijn:
•	 U	moet	uw	hond	overal	aanlijnen.	Dit	geldt	uiteraard	niet	voor	de	

hondenlosloopgebieden. Zie voor locaties onze website (Leven en 
wonen, menu Huis en Buurt).

•	 Op	speelplaatsen,	zandbakken,	speelweiden	en	sportvelden	zijn	
honden nooit toegestaan. 

•	 U	moet	altijd	een	opruimmiddel	(plastic	zakje,	schepje	of	derge-
lijke) bij u hebben. Als uw hond zich op een openbare plaats ont-
doet van uitwerpselen dan moet u deze immers opruimen. 

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

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

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 24	december	2014	 De	Tienden	30-32,	5674	TB	-	het	vergroten	
    van een bedrijfspand (BOUWEN);
•	 27	december	2014	 Gulberg	18,	5674	TE	-	het	uitbreiden	van	
    de bestaande bedrijfsruimte met aanbouw 
    van een koelcel (BOUWEN);
•	 29	december	2014	 Hool	9,	5674	PA	-	renoveren	en	uitbreiden	
    van de woning (BOUWEN);
•	 30	december	2014	 Weverstraat	ongenummerd	-	oprichten	
    van 24 woningen (BOUWEN);
•	 30	december	2014	 Nuenen	West	-	oprichten	van	57	woningen	
    (BOUWEN);
•	 31	december	2014	 Nuenen	West,	kavel	44	en	45	-	oprichten	
    van een dubbel woonhuis met garage 
    (BOUWEN);
•	 31	december	2014	 Nuenen	West,	kavel	23	-	oprichten	van	een	
    woning (BOUWEN);
•	 31	december	2014	 Nuenen	West,	kavel	43	en	47	-	oprichten	
    van twee woningen (BOUWEN).

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

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 18	december	2014	 Nieuwe	Dijk	11,	5674	PD	-	het	veranderen	
    van een dierenverblijf (BOUW). 
Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	Oud	Prinsen	Nuenen	zijn	toestemming,	vergunning	en	onthef-

fing verleend i.v.m. de jaarlijkse uitreikingsceremonie van de Wit-
voeter op 11 januari 2015 in het Park (verzenddatum 7 januari 2015).

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

PUBLICATIE
Uitwerkingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind-West’
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat zij 
in hun vergadering van 23 december 2014 het uitwerkingsplan ‘Be-
drijventerrein Eeneind-West’ gewijzigd hebben vastgesteld. Het uit-
werkingsplan betreft de uitwerking van de in het bestemmingsplan 
‘Uitbreiding bedrijventerrein Eeneind’ reeds mogelijk gemaakte uit-
breiding van het bedrijventerrein aan de Collse Hoefdijk. De bestem-
ming moest nog worden uitgewerkt.

Wijzigingen
Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
•	 verbeelding	en	toelichting	(paragraaf	6.3.2)	zijn	aangepast	in	ver-

band met de toevoeging van de dubbelbestemming 'Waterstaat 
- Beschermingszone watergang’ ter plaatse van de aldaar aanwe-
zige (legger)watergang aan de zuidkant van het plangebied;

•	 de	artikelen	3.5.3	en	4.4	van	de	regels	zijn	aangepast	(zoals	aan-
gegeven in de bij het plan behorende Nota van zienswijzen);

•	 paragraaf	3.2,	3.3.	en	5.3	van	de	toelichting	zijn	aangepast	(zoals	
aangegeven in de Nota van zienswijzen);

•	 bijlage	3	‘Beeldkwaliteitplan’	is	aangepast	in	verband	met	de	in	
het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind, herziening 2014-
1’ opgenomen verplichting om het gebied langs het Eindhovensch 
Kanaal in te richten als moeras en/of vochtig grasland.

Inzage 
Het uitwerkingsplan, het collegebesluit en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken liggen met ingang van 9 januari 2015 gedu-
rende zes weken (tijdens kantooruren of op afspraak) in het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor eenieder ter inzage. 
Ook is het plan in te zien via de landelijke internetsite www.ruimtelij-
keplannen.nl en kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de vol-
gende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.BPUEeneindWestUP-D001

Beroep
Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het uitwerkingsplan 
kan binnen de termijn van ter inzage leggen beroep worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019,	2500	EA	’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	 die	 tijdig	 zienswijzen	 op	 het	 ontwerpuitwer-

kingsplan aan het college kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	

geen zienswijzen op het ontwerpuitwerkingsplan bij het college 
kenbaar te hebben gemaakt;

•	 belanghebbenden,	voorzover	het	betreft	de	bij	de	vaststelling	aan-
gebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Het besluit tot vaststelling van een uitwerkingsplan treedt niet in wer-
king dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. Een beroep schorst niet de werking van het plan. Daarvoor 
moet naast het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzon-
derlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, op bovenstaand adres. Voor de behandeling van een beroep of 
verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Nuenen, 8 januari 2015
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Ontwerpbesluit artikel 3 Drank- en Horecawet St. Anna Gilde Neder-
wetten voor de uitoefening van het horecabedrijf aan Koutergat 1 in 
Nuenen.

De burgemeester is voornemens vergunning te verlenen aan St. Anna 
Gilde	Nederwetten	op	grond	van	artikel	3	van	de	Drank-	en	Horecawet	
voor de uitoefening van het horecabedrijf in het gildegebouw aan 
Koutergat 1 in Nuenen.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen, met ingang van 8 januari 2015, gedurende zes weken 
ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 
2 in Nuenen.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze schriftelijk ken-
baar maken bij de burgemeester van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 
5670	GA	Nuenen.	In	de	zienswijze	moet	duidelijk	worden	aangegeven	
op welke onderdelen van het ontwerpbesluit deze betrekking heeft.

Nuenen, 8 januari 2015

PUBLICATIE
Ontwerpbesluit artikel 3 Drank- en Horecawet Nuenense Korfbal 
Vereniging (N.K.V.) voor de uitoefening van het horecabedrijf aan 
Wettenseind 20 in Nuenen.

De burgemeester is voornemens vergunning te verlenen aan Nuenen-
se Korfbal Vereniging (N.K.V.) op grond van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet voor de uitoefening van het horecabedrijf in het vereni-
gingsgebouw aan Wettenseind 20 in Nuenen.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen, met ingang van 8 januari 2015, gedurende zes weken 
ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 
2 in Nuenen.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze schriftelijk ken-
baar maken bij de burgemeester van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 
5670	GA	Nuenen.	In	de	zienswijze	moet	duidelijk	worden	aangegeven	
op welke onderdelen van het ontwerpbesluit deze betrekking heeft.

Nuenen, 8 januari 2015

PUBLICATIE
Uitvoeringsbesluit WMO-Jeugdzorg
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 december 
2014 het Uitvoeringsbesluit WMO-Jeugdzorg vastgesteld. Eerder heeft 
de gemeenteraad de verordeningen Jeugdzorg en Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning vastgesteld. In het Uitvoeringsbesluit is geregeld 
op welke wijze het college uitvoering geeft aan de taken die uit de 
Jeugdwet en de WMO voortvloeien. U kunt het UVB inzien bij de  ba-
lie van het gemeentehuis.



  

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

Haver is 
lekker & gezond

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

Wij gaan voor een Heerlijk 
en Eerlijk nieuwjaar!!

Acties week 2: geldig t/m zaterdag 10 januari 2015_____________________________________________________

Wintervlaai 
Chocoladebavaroise, cake en
slagroom hmmm...

      hele vlaai € 12,95 
_____________________________________________________

Half rozijnenbrood
      nu € 1,25

_____________________________________________________

Vikorn
      nu € 1,75

_____________________________________________________

Haver Desembrood  

       van € 2,95 nu € 1,95
_____________________________________________________

Haverbroodjes  

5 stuks nu € 1,50
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

500 gr. Rundergehakt
+ 4 Speklappen .................6,95
Gehakt Beignet
100 gram .........................................1,60
Bij 150 gr. Beenham 
100 gr. beenhamsalade  gratis
Lams filet + Lams Rack
met GRATIS Pesto roomsaus!!!

Gevulde Paprika
100 gram .........................................1,15
Carpaccio Misto
100 gram .........................................2,10
Voor de best belegde broodjes!!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

 Weekaanbiedingen 
vrijdag 8 t/m woensdag 14 januari

D Spruitjes 
1/2 kilo 0,69

Witte druiven pitloos 
1/2 kilo 0,99

Sante aardappels
per zak 1,49

Blauwe bessen
per doosje 1,49

Erwtensoepgroenten 
1/2 kilo 1,49

Wokgroenten speciaal 
1/2 kilo 1,49

Strognoff salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

TOPPER!!

Berg 2 - 4 Nuenen - T. 040-2833708 
E. info@nuenen.vansantvoort.nl www.vansantvoort.nl

Parkstraat 5 Nuenen

Riant in het centrum van Nuenen gelegen, compleet gestoffeerde kantoorvilla (vloeropp. circa 172 m²) met 
balie, meubilair en 4 eigen parkeerplaatsen. Een ideaal en representatief kantoorpand voor accountant, 
uitzendburo, advocatuur, notariaat of andere kantoorfuncties, eventueel gecombineerd met wonen. 
Begane grond: Hal met toiletruimte. 4 Kantoorruimtes. Keuken met pantry. Vanuit 2 kantoorruimtes toegang 
tot terras. 1e Verdieping: Overloop met toegang tot plat dak. 4 Kantoorruimtes of slaapkamers. Voldoende 
vrije parkeergelegenheid in de directe omgeving met groot winkelcentrum, park etc.

Huurprijs € 2.500,-- per maand excl. b.t.w. (compleet gemeubileerd en gestoffeerd als kantoor)

Uitermate geschikt voor combinatie wonen - werken

Van Santvoort Makelaars is marktleider in de regio Zuidoost Brabant en behoort tot één van de grootste 
makelaarskantoren in Nederland.

Wij helpen u graag bij:
• aan- en verkoop van woningen;
• aan- en verkoop van bedrijfsonroerend goed;
• aan- en verkoop van agrarische objecten en maneges;
• taxaties van woningen en commercieel vastgoed.

Sinds 1976 gevestigd in Nuenen. Bel 040-2833708 voor een vrijblijvende afspraak.

Wie wil praktijk of kantoor starten in één van de mooiste 
dorpen rondom Eindhoven??

Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

Complete winterservicebeurt
voor uw fiets
(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)

€ 45,-
€ 65,-
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Computercafé Nuenen in januari
Het Computercafé van SeniorWeb Nuenen en Bibliotheek Dommeldal gaat 
ook dit jaar weer van start met een reeks van tien donderdagochtenden in 
januari, februari en maart. Er worden presentaties en korte workshops 
gegeven over diverse interessante onderwerpen.

De agenda voor januari ziet er als 
volgt uit:
15 jan. Fotoalbums maken
Hoe maakt u van uw digitale foto’s op 
de PC een prachtig fotoboek en hoe 
bestelt u dit bij de afdrukcentrale van 
Albelli?
22 jan. Wachtwoorden opslaan
Met de programma’s LastPass en 
KeePass kunt u al uw wachtwoorden 
veilig opslaan en deze automatisch la-
ten invullen.
29 jan. Windows 8.1
De overstap naar Windows 8.1 heeft 

voor veel verandering gezorgd. Het 
computercafé helpt u met tips en trucs 
in het gebruik ervan.

Zoals gebruikelijk staat om 09.00 uur 
de koffie klaar en start de inleiding om 
09.30 uur, waarna er weer volop ruim-
te is voor vragen en oefeningen.
De bijeenkomsten zijn voor iedereen toe-
gankelijk en de entree bedraagt € 3,50. 
Het Computercafé is bereikbaar via de 
hoofdingang van de bibliotheek aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 (te-
genover Dorpsboerderij Weverkeshof).

Vrijwilligersprijs 2014   
voor Sjors Driessen
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting op vrijdag 2 januari is door 
wethouder Paul Weijmans in De Koppelaar in Nederwetten de vrijwilligers-
prijs 2014 uitgereikt aan Sjors Driessen.

De wethouder benadrukte nog eens 
de rol van de vrijwilliger in de samen-
leving en noemde de vrijwilligers in 
het algemeen de smeerolie van de sa-
menleving.
Sjors Driessen is vrijwilliger bij 
RKGSV. Daarnaast is hij ook bij andere 
verenigingen betrokken. Hij organi-
seert al jarenlang vele activiteiten. 
Sjors voegt iets toe aan de leefbaarheid 
van Gerwen en dan met name gericht 
op de jeugd. Hij heeft ondanks zijn 
jonge leeftijd van 25 jaar al een flinke 

lijst van vrijwilligerswerk opgebouwd. 
Iemand om trots op te zijn binnen 
Gerwen en Nuenen.

Hij is actief binnen de jeugdcommissie 
en als coördinator activiteiten voet-
balvereniging Juventud (samenwer-
king jeugd Gerwen en Nederwetten). 
Hij is actief voor het vrijwilligersfeest 
en het jeugdweekend.
Hij is bezig voor parkevenementen zo-
als Koningsnacht en Koningsdag en 
Bevrijding.

Sjors Driessen tijdens de toespraak van wethouder Paul Weijmans.

Hij is commissielid bij het Oranje Co-
mité Gerwen en actief bij de organisa-
tie van festiviteiten rondom Konings-
dag in Gerwen.
Hij zet zich maandenlang in een jaar, en 
dat al acht jaar, in voor de organisatie 
van de Kindervakantieweek Gerwen.
Ook actief voor RKGSV Gerwen in de 
activiteitencommissie.
Voor de toneelvereniging Mariahout 
deed hij een aantal jaren de kampor-
ganisatie.

Sjors Driessen zet zich vooral in voor 
diverse jeugdactiviteiten in onze ge-
meenschap. Hij is een graag geziene 
gast binnen de gemeente. 

Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Nieuwjaar in Nederwetten.

ZOOOOOOOOZOOOOOOOO VEEL
KORTING!

OPENING 
ZATERDAG 
10 JANUARI

Kom het 
dummyspel 
spelen en 
WIN een 
iPhone 6!

Nuenen Berg 8 | 040 2988965

www.telecombinatie.nl
Nuenen

Samsung 
Galaxy S5

nu 2 jaar €59.-

€38.35
/mnd

bijbetaalprijs:

€0.-

•    onbeperkt bellen 
en sms’en

• 2000 MB

24 MAANDEN

35% 
KORTING

GRATIS
EROP UIT! 
KORTINGS 
VOUCHER

Drijehornick 
lezing:    
grote gezinnen  
in Nederland
Op donderdag 15 januari organiseert 
heemkundekring De Drijehornick een 
lezing over grote gezinnen in vroeger 
tijden en anno 2014. Spreker is Ad 
Rooms, journalist en auteur.
Sinds eind 1995 schrijft hij over het 
rijke roomse leven. Daarin waren gro-
te gezinnen, zeker in Brabant en Lim-
burg, veelvoorkomend. Tegenwoordig 
is twee tot vier kinderen per gezin de 
norm. Maar er komen nog steeds gro-
te gezinnen voor, al is het niet meer 
meneer pastoor die dat bepaalt.  Te-
genwoordig zijn de motieven het krij-
gen van aandacht of de gezellige sfeer 
in zo’n vol huis.

Met behulp van veel beeldmateriaal 
zal Rooms de geschiedenis en de dage-
lijkse praktijk van het ‘Gezin XXL’ 
schetsen, met zowel positieve als ne-
gatieve ervaringen. Daarnaast wordt 
de link met het nu gelegd en komen 
hedendaagse voorbeelden aan bod.

Lezing Ad Rooms, ‘Gezin XXL, het 
grote gezin in Nederland’, donderdag 
15 januari in Het Klooster in Nuenen. 
Aanvang 20.00 uur, toegang vrij.
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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

Nieuwjaarsbijeenkomst    
in Nederwetten
Door Gerrit van Ginkel

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Gemeente die dit jaar plaats vond in 
De Koppelaar in Nederwetten op vrijdag 2 januari jl., waren veel vertegen-
woordigers uit alle geledingen van de Nuenense maatschappij aanwezig.

In het overvolle gemeenschapshuis 
opende Dorpsraad voorzitter Piet Ren-
ders de bijeenkomst. Hij deelde mee dat 
de bezettingsgraad van de school die ook 

gevestigd is in De Koppelaar, spoedig zal 
gaan stijgen. Het inwonersaantal van 
Nederwetten zal gaan stijgen door de in-
vloed van de nieuwe wijk De Esrand.

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Spiegelen aan  
dorpskarakter
Bedrijven aan de Europalaan krijgen de kans om hun panden te spiegelen, 
zodat automobilisten en passagiers rechtstreeks in de etalages kunnen kij-
ken. Ze staan daar toch maar te niksen in de file, dus is een creatieve oplos-
sing snel gevonden voor een nuttig tijdverdrijf. Onder het motto ‘ieder 
nadeel heb zijn voordeel’ bedacht het gemeentebestuur een unieke stede-
bouwkundige truc: SPIEGELEN! Aan alles is gedacht: van vormgeving tot 
detaillering en maatvoering. De nok van de schuine daken mag maximaal 
tot 13 meter reiken en de goothoogte komt uit op precies 7 meter. Dankzij 
de aanplant van vierhonderd (400!) laanbomen wordt een dorpskarakter 
gegarandeerd en wordt de groene uitstraling zelfs versterkt.

Stedebouwkundige Cor Geluk heeft 
dat allemaal vastgelegd in een beeld- 
en kwaliteitsplan en de gemeenteraad 
neemt in de eerstvolgende openbare 
vergadering hier een beslissing over. 
Percelen op een dergelijke A-locatie 
kunnen wellicht nog wat extra geld 
opbrengen. Dat kan de gemeentelijke 
schatkist goed gebruiken. Het gaat 
hier om enkele losse percelen gelegen 
tussen Goossens (zie foto) en het Esso 
Tankstation aan de Europalaan.

De negentien volksvertegenwoordi-
gers van onze gemeenteraad gaan zich 
buigen over het groenplan, de groene 
buffer en de reeds aanwezige water-
partijen. Wellicht een idee om tegelij-
kertijd het afgebeelde pand eens tegen 
het licht te houden. Dat alles ter ver-
sterking van het dorpskarakter van 
Nuenen. 

Een mini-enquête leverde de volgende 
kwalificaties op: geen kunst maar 
kitsch, foeilelijk, luchtfietserij, wan-
staltig, kortom het lelijkste gebouw in 
Van Gogh Village.

Een bevriende architect maakte mij een 
en ander duidelijk. Je kunt niet overal 
verstand van hebben, nietwaar. Voor 
een ieder zichtbaar is dat het front niets 
met het gebouw erachter te maken 

heeft. De zuilen, die enkel lucht dragen, 
hebben een vormgeving van een rechte 
buis. Daar spreekt niet de last van dra-
gers uit, die zo essentieel is in de Griek-
se bouwkunst. Waarschijnlijk wordt 
met die rechte buizen toch gerefereerd 
aan die Griekse bouwkunst. Het is niet 
verantwoord om hier kwaliteit aan toe 
te kennen en het draagt zeker niet bij 
aan welk dorpskarakter dan ook. Waar-
schijnlijk komt het gebouw erachter be-
ter tot zijn recht als deze wansmaak er-
voor gesloopt zou worden. Tot zover 
die architect.

En nu mijn gratis advies: doe hier iets 
mee. In het kader van de viering van 
‘Van Gogh 125 jaar inspiratie’ kan het 
dorpse karakter van Nuenen wel een 
oppeppertje gebruiken. Dat kan bud-
gettair neutraal.

En nog een advies: Vincentre kan ge-
rust een enquête houden onder alle 
inwoners van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten: kies het lelijkste gebouw 
van de gemeente. Ik doe mee en ben 
benieuwd naar de uitslag. Tussen twee 
haakjes: mooie gebouwen zijn er ook 
te vinden in onze gemeente.

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

Burgemeester Maarten Houben hield 
een vrij vlakke toespraak waarin hij 
opmerkte dat aan ambities niets mis 
is. Samenwerking is voor Nuenen een 
grondhouding maar eenzijdige oriën-
tatie is kwetsbaar, constateerde hij. 
We moeten wel denken aan een schaal 
van Brabant waarin Nuenen het Cen-
tral Park is. Een Brabant met ruim 
baan voor parels.

Hij haalde uit naar Eindhoven dat bin-
nen korte tijd ingehaald zal worden 
qua inwonersaantal door Tilburg en 
Almere. Natuurlijk is Brainport een 
geweldige economische macht maar 
Eindhoven en Helmond moeten wel 
bedenken dat zij samen met 19 dorp-
jes er om heen, weinig voorstellen als 
economische macht in Europa. Men 
moet verder kijken en de regio Tilburg 
en Uden Veghel er bij betrekken. Daar 
zit bijvoorbeeld een enorme logistieke 
kennis en kunde. 

Over Nuenen zei Burgemeester Hou-
ben dat het vooruit moet kijken. Voor 
integriteit wordt de nullijn gehan-
teerd. Bovenaan staat dat we er zijn 
voor onze inwoners en voor de men-
sen die onze zorg verdienen. “We 
moeten er samen uit zien te komen”, 
waren de slotwoorden van zijn toe-
spraak. 

Verscherpt toezicht Nuenen 
opgeheven
Provincie keurt 
begroting goed
De Provincie heeft vorige week laten 
weten akkoord te zijn met de begro-
ting en meerjarenbegroting van de ge-
meente Nuenen. De verwachting van 
het college dat Nuenen onder ver-
scherpt toezicht zou uitkomen is daar-
bij bevestigd. 

De provincie had afgelopen week nog 
enkele technische vragen gesteld over 
de ingediende (meerjaren)begroting. 
Deze zijn naar tevredenheid beant-
woord. De provincie concludeert dat 
de begroting ‘structureel en reëel in 
evenwicht’ is en spreekt haar waarde-
ring uit voor de stappen die gezet zijn 
om de reservepositie en het weer-
standsvermogen weer op peil te bren-
gen. Men liet het college in dat bericht 
dan ook weten dat het verscherpte 
toezicht is opgeheven.

Digitaal Hulpplein met een afslag 
naar Bibliotheek Dommeldal
Technologische ontwikkelingen spelen een steeds belangrijkere rol in het 
dagelijks leven. Zowel op het werk als thuis. Digitale vaardigheden zijn van-
daag de dag even belangrijk als lezen en schrijven. Toch is het omgaan met 
de computer niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is er nu het Digi-
taal Hulpplein, voor wie nog niet zo vaardig is met de computer. 

Op DigitaalHulpplein.nl is te zien hoe 
u kennis en vaardigheden kunt bijspij-
keren. De website is opgezet door o.a. 
het ministerie van Sociale Zaken, het 
Ministerie van Binnenlandse zaken, 
de Vereniging Openbare Bibliotheken 
en Seniorweb. Minister Ronald Plas-
terk heeft het Digitaal Hulpplein op 16 
december jl. officieel geopend.
Op de website DigitaalHulpplein.nl 
zijn adressen te vinden, waar cursussen 
worden gegeven. Ook komt er een tele-
foonlijn en een netwerk van vrijwilli-
gers om mensen op weg te helpen om 
computervaardigheden te verbeteren. 
Het Digitaal Hulpplein is via internet, 
maar ook via de telefoon, te bereiken.

Natuurlijk is Bibliotheek Dommeldal 
ook te vinden op het Digitaal Hulp-
plein. Want de Bibliotheek is een pri-
ma plek om Digitaal vaardig te wor-
den. Er zijn boeken en tijdschriften die 

u op weg kunnen helpen. De Biblio-
theek zorgt daarnaast voor presenta-
ties en workshops, met uitleg over di-
gitale zaken. Ook werkt de Bibliotheek 
samen met Seniorweb bij het pro-
grammeren van cursussen (in januari 
wordt weer gestart met een nieuw 
aanbod).
 
Bent u digitaal nog niet zo vaardig? 
Dan kan het Digitaal Hulpplein voor u 
belangrijk zijn. Neem een kijkje. U 
komt waarschijnlijk vanzelf uit bij uw 
eigen Bibliotheek. Betrouwbaar en 
dichtbij! www.DigitaalHulpplein.nl

Percossa komt met    
The Real Deal naar Het Klooster
Op vrijdag 9 januari komen de mannen van Percossa naar Het Klooster. Ze 
zijn rauw, goudeerlijk en simpelweg lekker. Een ding is zeker: het is een 
knettergekke show vol bizarre acts en steengoede muziek.

Vier mannen, acht vuisten op tafel en 
een spiksplinternieuw spektakel! Dat 
Percossa veel meer is dan ‘rebels of 
rhythm’ alleen, weten we al lang. Dat 
ze zaal na zaal voor zich innemen met 
hun spectaculaire en hilarische thea-
trale vondsten weten we ook al lang. 
Dat ze dat nu in Frankrijk, Duitsland, 
Hongarije, China en Taiwan weten, 
weten we nu ook. Maar wat weten we 
nog niet... Wie zijn de mannen van 
Percossa nou eigenlijk precies? Wie 
gaan er schuil achter die energieke 
bonken met die gespierde armen? Het 
zijn in ieder geval echte mannen, van 
vlees en bloed die al veel gezien heb-
ben, op veel plekken zijn geweest en 
veel hebben meegemaakt. Met re-
giegrootheid Jos Thie (Jochem Myjer, 
Armin van Buuren) gaan ze deze keer 
de diepte in. Ze zijn rauw, goudeerlijk 
en simpelweg lekker. Een ding is zeker: 
het is een knettergekke show vol bi-
zarre acts en steengoede muziek. Kort 
en goed: Woordloos, Fysiek Theater. 
Korter en beter: Percossa!

De voorstelling is op vrijdag 9 januari 
te zien in Het Klooster. De voorstelling 
begint om 20.15 uur en toegangskaar-
ten voor de voorstelling kosten € 21,50 
inclusief een pauzedrankje. Kaarten 
kunt u bestellen via onze website www.
hetklooster.org of u kunt van maandag 
tot en met vrijdag tussen 13.30 uur en 
17.30 uur telefonisch reserveren via 
het telefoonnummer 040 -284 33 99.

Jubileumfeest KBO Lieshout

Beweegtuin in      
De Franciscushof
Voor de Seniorenvereniging KBO Lieshout wordt 2015 een bijzonder jaar. 
Opgericht in 1955 viert de vereniging dit jaar haar 60-jarig jubileum. Een 
start met de feestelijkheden is gemaakt tijdens de traditionele Nieuwjaar-
sinloop in de foyer van het Dorpshuis op 6 januari. Toen maakte de jubile-
umcommissie ook het programma bekend en werd het jubileumlogo gepre-
senteerd. Alle sub verenigingen zorgen in de periode januari september 
voor een leuke activiteit. 

Jubileumjaarprogramma KBO Lieshout
Februari Sjoelen
Maart Rikken en jokeren
April Bridge Jubileumdrive
Mei Kienen 
20 mei Fietstocht 
3 juni Lezing: Kunst en Curiosa
13 juni Jeu de Boules 
14 juni 40 jarig jubileum Koor
27 juni Kunst en Curiosa
Juli biljarttoernooi c.q. -demo
12 september Receptie
13 september Jubileumdag

Naast de activiteiten door het jaar 
heen is er ook een loterij opgezet. Die 
start half maart. De hoofdprijs voor de 
loterij is een E-bike, gesponsord door 
TRIA fietsen te Lieshout. De trekking 
vindt plaats op zondag 13 september. 
Dan beleeft het jubileumjaar ook haar 
hoogtepunt met een feestelijke dag 
voor al haar leden in het Dorpshuis te 
Lieshout.

De Jubileumcommissie streeft er ver-
der naar om in plaats van een blijven-
de herinnering voor alle 820 leden, 
een blijvende herinnering te schenken 
aan alle bewoners van Lieshout. Het 
idee is om een ‘beweegtuin’ te realise-
ren met behulp van sponsoren. Een 
beweegtuin is een tuin met een aantal 
toestellen in de open lucht. De bedoe-
ling is om mensen, vooral ouderen, uit 
te nodigen tot bewegen al dan niet bij-
gestaan door een fysiotherapeut. Deze 

beweegtuin zal worden geschonken 
aan De Franciscushof. Maar hierover 
later meer.
Medio september wordt het jubileum-
boek uitgegeven, met daarin een uit-
gebreid verslag met foto’s van alle jubi-
leumactiviteiten met veel foto’s. Een 
mooi bewaarboek voor iedereeen.
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Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
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Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
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Weverstraat 90 Nuenen
Aan achterzijde uitgebouwde, in het centrum van Nuenen gelegen, 
sfeervolle tussenwoning met een gezellige woonkamer met 
uitbouw, een half open keuken, 4 slaapkamers en een badkamer 
op de eerste verdieping. 

•	 Inhoud:	349	m3
•	 Woonopp:	127	m2
•	 Bouwjaar:	1961
•	 Vraagprijs:	€	225.000,00	k.k.

Weerswinkel	3	Nuenen
Bijzonder fraai vormgegeven moderne vrijstaande woning met vrij 
uitzicht. De woning is speels ingedeeld, geniet een prettige 
lichtinval door de grote raampartijen en is voorzien van een extra 
kamer, een fraaie tuinkamer, 5 slaapkamers en 2 badkamers. 

•	 Inhoud:	802	m3
•	 Woonopp:	289	m2
•	 Bouwjaar:	1997
•	 Vraagprijs:	€	639.000,00	k.k.

Wikkehof	1	Nuenen
Twee-onder-een-kap-woning gelegen op een prachtig perceel met 
een zeer royale oprit met carport en garage. De woning beschikt 
over een ruime en lichte L-vormige woonkamer met uitbouw aan 
de achterzijde en een op het zuiden gelegen achtertuin.

•	 Inhoud:	491	m3
•	 Woonopp:	142	m2
•	 Bouwjaar:	1972
•	 Vraagprijs:	€	349.000,00	k.k.

Larikslaan	5	Nuenen
In de gewilde woonwijk Lissevoort op een mooi perceel gelegen 
vrijstaande bungalow. De bungalow is voorzien van een prachtig 
aangelegde tuin rondom en vrij uitzicht, een royale woonkamer, 
keuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. 

•	 Inhoud:	660	m3
•	 Woonopp:	210	m2
•	 Bouwjaar:	1961
•	 Vraagprijs:	€	595.000,00	k.k.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Vincent	van	Goghstraat	145	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook

Frieda	van	Genniplaan	12	
Nuenen
Verrassend ruime, vrijgelegen woning met garage en een grote 
uitgebouwde serre aan de achterzijde. Voorzien van een moderne 
keuken en maar liefst 5 grote slaapkamers en een zeer luxe 
badkamer op de verdieping. 

•	 Inhoud:	628	m3
•	 Woonopp:	187	m2
•	 Bouwjaar:	1990
•	 Vraagprijs:	€	539.000,00	k.k.

aanbod
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Vincent	van	Goghstraat	66	Nuenen
Sfeervol 3-kamerappartement gelegen midden in het centrum van 
Nuenen aan de bekende Vincent van Goghstraat. Het appartement 
heeft een zeer ruime en speels ingedeelde woonkamer met een 
open keuken, 2 slaapkamers en een badkamer.

•	 Inhoud:	190	m3
•	 Woonopp:	65	m2
•	 Bouwjaar:	1988
•	 Vraagprijs:	€	130.000,00	k.k.

ver
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Juffrouw	Tempelmanlaan	1	
Nuenen
Onder architectuur ontworpen en gebouwde fraaie semi bungalow 
met inpandige garage, 4 slaapkamers, 2 badkamers, semi open 
keuken, woonkamer + eetkamer en een prachtig aangelegde 
achtertuin, gelegen nabij de “Papenvoortse Heide”. 

•	 Inhoud:	850	m3
•	 Woonopp:	243	m2
•	 Bouwjaar:	1990
•	 Vraagprijs:	€	639.000,00	k.k.

aanbod

Metselaars Makelaardij (040) 283 30 57 Van Santvoort Makelaars (040) 283 37 08

Meer informati e over de diverse nog beschikbare types? Neem dan contact op met één van de makelaars

Zaterdag 17 januari 2015 | 11.00 - 13.00 uur
Wilt u wonen op een geweldige locati e in Nuenen? Kom dan 
vrijblijvend een kijkje nemen in de modelwoning en de overige 
appartementen.

www.helpt-elkander.nl

Nog 18 koopappartementen 
in ’t Oog in Nuenen beschikbaar
In koopsom variërend van € 185.000  tot € 239.000

Vincent	van	Goghstraat	43	
Nuenen
SLAGVAARDIGE KOPERS OPGELET! Deze ruime en speels ingedeelde 
vier kamer maisonnette is nu fors in prijs verlaagd! Dit zeer net 
afgewerkte appartement bevindt zich in hartje centrum en heeft 
een prachtig uitzicht over de Vincent van Goghstraat. 

•	 Inhoud:	255	m3
•	 Woonopp:	100	m2
•	 Bouwjaar:	1982
•	 Vraagprijs:	€	175.000,00	k.k.

aanbod
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Sieraden maken  tijdens de Inloop

1000ste bevalling     
St. Anna Ziekenhuis
Op 31 december heeft - op de valreep - de 1000e bevalling van 2014 plaatsgevon-
den in het St. Anna Ziekenhuis. In het Geboortecentrum Anna werd Dhillan 
Bito geboren. De trotse ouders en hun kersverse zoon ontvingen een grote bos 
bloemen en twee leuke knuffels. 
In Geboortecentrum Anna kunnen vrouwen onder begeleiding van hun eigen 
verloskundige of gynaecoloog bevallen in een huiselijke sfeer met de garantie dat 
zij tijdens de bevalling niet hoeven te ‘verhuizen’ naar een andere plaats. Het 
centrum is ontstaan uit een nauwe samenwerking tussen de verloskundigen uit 
de regio en het St. Anna Ziekenhuis. Meer informatie is te vinden op www.st-
anna.nl/geboortecentrum.

Ter versterking van de cliëntenraad zoeken wij een betrokken 

Lid Cliëntenraad

Bijzonder werk vraagt om bijzondere mensen

MEER WETEN? GA NAAR WWW.ST-ANNA.NL

Beschik je over bestuurlijk inzicht, een relevant sociaal 
netwerk en heb je belangstelling voor en/of ervaring met 
de ziekenhuiszorg? Is er daarnaast bestuurlijk of beroepshalve 
geen binding met de St. Anna Zorggroep waartoe het ziekenhuis 
behoort en ben je woonachtig in het verzorgingsgebied van het 
St. Anna Ziekenhuis? Dan gaan wij graag in gesprek met jou.
Aangenaam Anna.

Het St. Anna Ziekenhuis is gevestigd in Geldrop en Eindhoven. Samen 
met Ananz, bestaande uit 4 woonzorgcentra en medisch sport-
gezondheidscentrum TopSupport, vormen zij de St. Anna Zorggroep. 

Schuif even aan tafel bij… 
Gerard de Laat
Voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar heeft KBO Nuenen de 
bekende Nuenenaar Gerard de Laat bereid gevonden om voor een keer aan 
tafel te schuiven. Die bijeenkomst, zoals steeds toegankelijk voor zowel 
KBO leden als niet leden, staat gepland voor:

Donderdagochtend 15 januari
van 09.30 uur- 11.30 uurin de KBO 
zaal Het Trefpunt in Het Klooster.
 
Gratis toegang, alleen de consumptie 
komt voor eigen rekening. 

Gerard de Laat is een geboren en geto-
gen Nuenenaar en is door zeer uiteen-
lopende bezigheden in de Nuenense 
gemeenschap uitgegroeid tot een be-
kende dorpscoryfee. 
 
Zo was hij als wethouder betrokken 
bij de realisatie van Het Klooster, 
zwaaide hij de scepter als Prins Carna-
val en konden we op de jaarlijkse 
pronkzittingen geregeld van hem als 
het typje Graadje in de ton genieten.
 
In 2011 gaf hij, samen met de heem-
kundekring De Drijehornick het Nue-
nens Woordenboek uit met de titel: 
“Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr.” 

Het boek heeft in grote aantallen zijn 
weg gevonden naar veel Nuenense 
leestafels. Als rasechte Brabander kan 
hij smakelijk en met humor vertellen 
hoe hij zijn verzamelwerk tot stand 
heeft weten te brengen. Want naast 
noeste en nauwgezette arbeid, was het 
ook geregeld mals lachen als mensen 
weer met briefjes en uitspraken aan 
kwamen zetten om de verzameling 
van Gerard te completeren. Gerard 
vertelt speels over de oorsprong van 
woorden, dat de uitspraak zelfs kon 
verschillen binnen Nuenen. En dat 
soms woorden hetzelfde lijken, maar 
door een klein verschil in uitspraak 
iets volledig anders kunnen beteke-
nen. Voor iedereen die van taal houdt, 
van de warme klankkleur van het dia-
lect en ook nog een keer stevig wil la-
chen, moet ervoor zorgen er deze och-
tend bij te zijn.
 
Gerard de Laat heeft de ochtend ge-
splitst in twee delen: het eerste deel 
over dialect en de schoonheid ervan in 
woorden en gezegdes, het tweede deel 
over verhalen en muziek in dialect.
De Laat: “Ik wil er een mooie ‘Nuene-
se’ morgen van maken. Ge komt toch 
ôk?” En aan het einde van de ochtend 
zult u samen met Gerard kunnen zeg-
gen:
“We hén goeje prôt gehad.”

Groene voornemens voor 2015
Met het nieuwe jaar in zicht zet Milieu Centraal groene voornemens op een 
rij. Goed voor het milieu, goed voor uw portemonnee én goed voor uw 
gezondheid. Energiebesparende maatregelen zijn volgens Milieu Centraal 
belangrijk en rendabel.

Investeer in een comfortabelere 
woning
Met de huidige lage spaarrentes kunt 
u uw geld beter besteden aan energie-
besparende maatregelen in je woning 
dan op de bank zetten. Uw investe-
ring in isolatie en dubbel glas heeft 
een rendement dat te vergelijken is 
met een rente tussen de 7 en 12 pro-
cent op een spaarrekening. Zet u het 
geld op een spaarrekening, dan krijgt 
u niet zo’n hoog percentage. En in een 
goed geïsoleerd huis is het prettig 
wonen.

Verwarm zonder verspilling
Bijna de helft van de energierekening 
gaat op aan het verwarmen van uw 
huis. Het loont dus de moeite om zui-
nig te stoken! Stook een graadje lager, 
stook alleen in ruimtes waar u ook 
echt bent en sluit de tussendeuren. En 
natuurlijk gaat de verwarming ‘s 
nachts en overdag wanneer u langer 
dan twee uur afwezig bent omlaag: 
naar 15 graden. 

Vakantie dicht bij huis
Vervang uw vliegvakantie door een 
(sportieve) vakantie dichter bij huis. Dit 
is een grote klapper voor het klimaat. 
Een vliegreis naar Thailand voor twee 
personen stoot bijvoorbeeld 5,4 ton 
CO2 uit; dat is meer dan een gemiddeld 
huishouden in een heel jaar uitstoot 
door het gas- en elektriciteitsverbruik!

Korte autoritten op de fiets
Een op de drie autoritten is korter dan 
vijf kilometer. Een afstand die ook pri-
ma af te leggen is op de fiets. Goed voor 
uw gezondheid en goed voor het mili-

eu. Juist op de korte afstanden met veel 
optrekken en afremmen met een nog 
koude motor verbruikt u een derde 
meer brandstof dan gemiddeld en stoot 
uw auto meer luchtverontreinigende 
stoffen uit. Ook goed voor uw porte-
monnee. Wilt u een stapje verder gaan? 
Fiets dan alle afstanden tot tien kilo-
meter en bespaar daarmee het dubbele. 
Het regent immers bijna nooit (de hele 
dag)! Lijkt tien kilometer nogal ver? 
Denk dan eens aan elektrische fiets.

Minder vlees
In Nederland eten we jaarlijks zo’n 40 
kilo vlees per persoon (rund, varken 
en kip samen); dat is ruim twee maal 
zo veel als vijftig jaar geleden. Vervang 
een of twee keer per week uw steak 
voor een plantaardige vleesvervanger 
en verminder daarmee de CO2-uit-
stoot van uw maaltijd met 20 procent. 
Voor uw gezondheid hoeft u het niet 
te laten: we krijgen ook zonder vlees 
voldoende eiwitten en andere voe-
dingsstoffen binnen. Kunt u echt niet 
zonder een stukje vlees? Kies dan voor 
kip met een dierwelzijnskeurmerk.

Vervang oude onzuinige apparaten
Een grote energieslurper in veel huis-
houdens is een oude koelkast. Lang 
met spullen doen is goed voor het 
milieu, maar dat geldt niet voor deze 
oldtimer koelkasten. Vervang uw 
koelvriescombinatie van zeven jaar 
of ouder door een nieuw, energiezui-
nig A+++ exemplaar en bespaar jaar-
lijks 45 tot 85 euro op uw stroomre-
kening. En lever de oude in voor 
recycling.
www.milieucentraal.nl

Geslaagde inpakactie voor 
Duchenne
 
De inpakactie voor Duchenne die in eerste instantie op 20 en 21 dec. in het 
Kernkwartier zou plaats vinden, werd door de vele positieve reacties met 
twee dagen uitgebreid. Op 23 en 24 december werd het inpakken voor 
Duchenne voortgezet, kortom: een groot succes. 

Uit d’n hoek…
Elvis

Het is vandaag precies 80 jaar geleden dat Elvis Aaron Presley werd geboren in 
Tupelo, in de zuidelijke staat Mississippi. Zijn tweelingbroer Jesse Garon werd 
dood geboren. Zijn vader en moeder heetten Vernon en Gladys. Alleen al die 
namen klinken als muziek.
 Elvis overleed in 1977, ik kan dus zeggen dat ik nog een paar jaar samen 
met hem heb geleefd. En hopelijk ouder ga worden. Het dichtst bij Elvis ben 
ik ooit gekomen tijdens een concert waarbij opnames van hem op een groot 
scherm werden geprojecteerd en hij al zingend door de originele Elvis-band live 
werd begeleid.
 Hoogtepunten van de carrière van Elvis: de ’68 comeback special en de 
jaren’ 70 concerten. Maar het mooist is toch wel de jaren ’50 rockabillymuziek die 
hij samen met gitarist Scotty Moore en bassist Bill Black maakte.
 Over rockabilly gesproken: ik krijg ineens een ontzettende behoefte om 
naar Johnny Burnette, Carl Perkins en Gene Vincent te gaan luisteren. En Elvis.

Edwin Coolen

Vele kadootjes zijn er ingepakt maar 
ook hebben veel mensen donaties ge-
daan. Ook was menigeen geïnteres-
seerd om meer te weten te komen over 
Duchenne. Cody Stavorinus bedankt 
iedereen die Duchenne, op welke ma-
nier dan ook, steunt: “We hebben ge-
noten van deze vier inpakdagen en ho-
pen dat het een jaarlijks terugkerende 
actie kan worden in samenwerking 
met het Kernkwartier.” Vooral willen 
ze drogisterij en parfumerie Noord-
veld bedanken voor het meedenken in 
het geheel van deze inpakactie voor 
Duchenne. Koffie en thee werd door 
hem regelmatig geserveerd zodat ze 
niets te kort kwamen. De opbrengst 

voor deze vier dagen was € 376,- en 
komt geheel ten goede aan onderzoek 
naar Duchenne.
Het inpakken van Duchenne gaat ook 
navolging krijgen in het noorden van 
het land, daar was men via facebook 
op de hoogte gekomen van deze actie 
en vroegen om uitleg hierover. Hope-
lijk is er een trend gezet en wordt er 
een vast inpakweekend voor het hele 
land georganiseerd in samenwerking 
met Duchenne Parent Project. 

Uw steun blijft ten alle tijden welkom, 
doneren kan op banknummer NL15 
INGB0000818818 t.n.v. Duchenne Pa-
rent Project. www.duchenne.nl

Milieuschandaal 
aan Dubbestraat 
Nuenen
De eigenaar van een bedrijf, die perso-
neel een paar jaar blootstelde aan as-
best op een voormalige stortplaats in 
Nuenen, is door de Bossche rechtbank 
een boete opgelegd van 150.000 euro. 
Op een stortplaats aan de Dubbestraat 
zijn werknemers tussen september 
2010 en september 2012 blootgesteld 
aan asbest. Asbest en asbestvezels 
kunnen doordringen in de longen en 
longkanker en/of buik- en longvlies-
kanker veroorzaken.

De geldboete bedraagt 150.000 euro, 
waarvan 50.000 euro voorwaardelijk 
met een proeftijd van twee jaren. Dit 
om het bedrijf ervan te weerhouden 
opnieuw strafbare feiten te plegen.
“Blootstelling aan asbestvezels is zeer 
onwenselijk vanwege het algemeen er-
kende gevaar daarvan voor de gezond-
heid van de mens”, aldus het vonnis 
van de rechtbank Oost-Brabant van 23 
december 2014. Het gaat hier om een 
bedrijf dat gecertificeerd is waar het 
de verwijdering van asbest betreft. 

De eigenaar van het bedrijf heeft “de 
werknemers, andere personen op het 
terrein en de omgeving op een vol-
strekt onaanvaardbare manier bloot-
gesteld aan ernstige gezondheidsrisi-
co’s alsmede hen mogelijk levenslang 
angst bezorgd dat zij een dodelijke as-
bestgerelateerde ziekte kunnen ont-
wikkelen.” In de uitspraak wordt ook 
nog opgemerkt dat een dergelijk delict 
maatschappelijke onrust kan veroor-
zaken en kan leiden tot toename van 
gevoelens van angst en onveiligheid 
onder burgers. Een ander citaat uit de 
uitspraak: “Verdachte was ervan op de 
hoogte dat het om een illegale stort-
plaats uit de jaren ’80 ging.”

Ellen Bezemer uit Gerwen zal deze 
workshop verzorgen. Omdat het bege-
leiden ervan intensieve aandacht vraagt, 
kunnen er maximaal 10 personen actief 
aan meedoen. Het benodigde materiaal 
zal aanwezig zijn. Ellen legt een 2-tal 
technieken uit. Namelijk ‘kettelen’ en de 
techniek met ‘zwevende kralen’. De 
deelnemers kunnen dan naar eigen 

smaak kralen uitkiezen en een ketting 
maken met een van deze 2 technieken. 
De eigen bijdrage is € 3,50 p.p.

Wie niet wenst mee te doen is uiter-
aard ook welkom. Er kan wekelijks on-
der leiding van Jacques Donkers een 
wandeling gemaakt worden, waarna 
de koppen nog eens vol geschonken 
worden. 
Wist je dat je er ook terecht kan voor 
eenvoudige hulpvragen? Er is altijd 
wel iemand van WLG die je verder 
kan helpen.

Wie meer wil weten kan bellen met 06 
41102625. Ook is er meer info te vin-
den op www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl. Laat een bericht achter en je 
ontvangt de nieuwsbrief voortaan au-
tomatisch. Geen enkele activiteit hoef 
je dan meer te missen.

Op maandag 12 januari organiseert WLG weer een activiteit tijdens de 
Inloop. Het gaat deze keer om een workshop sieraden maken voor volwas-
senen. Zoals gewoonlijk vindt de Inloop plaats op maandagen vanaf 13.30 
uur, onder het genot van een kop thee of koffie.
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LINDEBLAADJES

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

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 2
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Sudoku

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

ABEEL
AFKORTEN
ALPINIST
APRIL
BALTSEN
BOBTAIL
BOKSEN
BOTERHAM
CABARETIER
CAMERA
FAUNA
FRAAI
JONKER
KARATEKA
KROAAT
LAAIEN
LARVE
NETBAL
NUDIST
PANIEK
PAPKIND
RAVEN
RIVIERKREEFT
STOER
TAAITAAI
TAXUS
VERUIT

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 ladekast 6 nadeel 12 vlek 13 zandheuvel 14 aan zee 16 soort 
kabouter 18 zwemvogel 19 insect 20 amfibie 22 wees gegroet 24 voordeel 
25 deel v.h. hoofd 27 zangspel 29 vrouwelijk dier 30 muziekschijfje 31 vogel 
33 wiel 35 de dato 37 Engels bier 38 ontzag 39 maand 40 riv. in Italië 
41 pl. in Gelderland 42 Ned. voetbalclub 44 luitenant 45 geneesmiddel 
47 naaigerei 50 bloeiwijze 52 water in Utrecht 54 op de wijze van 56 recht 
vaarwater 58 zuster 59 vergrootglas 61 vogel 64 ter inzage 65 verlegenheid 
66 hetzelfde 68 Italiaans gerecht 69 bloeiwijze.

Verticaal: 1 geleerd 2 bedrijfsvorm 3 een weinig 4 wreed heerser 5 ik 
7 pl. in Gelderland 8 herkauwer 9 deksel 10 voorzetsel 11 berouw 15 tijdmeter 
17 stuk stof 18 voordat 19 knaagdier 21 lidwoord 23 mondeling 24 numero 
26 kosten koper 27 op elkaar 28 roofvogel 29 of dergelijke 30 hoofddeksel 
32 olm 34 gravin van Holland 36 aanwijzend vnw. 41 oude lengtemaat 43 circa 
46 in memoriam 48 vierhandig zoogdier 49 zouteloos 51 slee 52 schildergerei 
53 klankbekken 55 vechtsport 57 pit 59 bijbelse figuur 60 lidwoord 
62 nachtvogel 63 afslagplaats bij golf 65 Gedeputeerde Staten 67 motorschip.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

A R M A D A G E L A A T

E E I R E L I L A E

T E L G N R S F S N E E

A R A A C T V E R

G A A S R A D E N G A N S

E S C O U T P E K E L T

H O I T I L

S M A I N E M E L I G A

P R E T E G A A L D A A D

E E R E L I R A D

E E G A N L S R T A P E

R E L I A E N I G R

B L A N C O L I N N E N

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

Oplossingen wk 1
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

AFVALSYSTEEM

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

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Bij problemen 
of advies op maat. Wij ko-
men bij u thuis. Bel: 06-
40947823. Of email: info@
warrinkcomputerservice.nl

Uw hond toe aan een Trim-
beurt? TRIMSALON ALA 
PLUTO. Professioneel & 
gediplomeerd! Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

MEGAVLOOIENMARKT 
11 jan. tennishallen Eind-
hoven Noord. Vijfkamp-
laan  Eindhoven. 220 kra-
men vol!  9-16 u. € 2 p.p.  
06-20299824.

VERLOREN: Regenponcho 
in oranje/zwart gebloemd 
rugzakje met IK erop. Graag 
bellen: 040-2835084.

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

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

ANDO
verhuisservice

ANDO
Ontzorgt!

Flexibel
Zorgvuldig

Snelle service
Vertrouwde handen

Aandacht voor u en uw familie

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

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

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

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

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

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

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

GEVRAAGD: interieur-
verzorgster voor 5 à 6 uur 
per week. Sandra van Bree/
Sti jn’s Slaapstudio 06-
22513687
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Nuenense Oud Prinsen 
schenken weer aan Voedselbank
Vlak voor kerst hebben de Oud Prinsen van carnavalsvereniging De Dwèrs-
klippels weer een grote schenking in natura gedaan aan de Voedselbank in 
Nuenen en aan Stichting Vrienden van de Thuiszorg Eindhoven. In totaal 
werden 10 pallets met goederen afgeleverd bij beide instanties. 

Prinsenreceptie      
CV De Dwèrsklippels
Zondagmiddag 11 januari houdt CV de Dwèrsklippels weer haar grote prin-
senreceptie in Het Klooster. Er is volop gelegenheid prins Finanza en zijn 
drie adjudanten Chitarra, Uno en Due te feliciteren. Ook jeugdprins Valen-
tijn, prinses Anne en adjudant Casper, van ‘de Nieuwe Linde’, recipiëren. De 
aanvang is 14.30 uur.

Programma       
CV De Dwèrsklippels
Datum Aanvang Titel Locatie 
11-1-2015 12.00 Wit Voetje Park 
11-1-2015 14.30 Prinsenreceptie Klooster - Plein 
17-1-2015 14.30 Dwersklippelday Drukkerij 
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 Skon 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 Klooster - Plein 
17-2-2015 13.00 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 

O u d - p r i n s e n  n u e n e n 

Wim Daniëls wordt        
‘Witvoeter 2014’ Al enkele jaren zorgen de Oud Prinsen 

aan het eind van het jaar voor een der-
gelijke schenking en in die zin is het 
bijna traditie. De Oud Prinsen doen 
dit met veel plezier en overtuiging 
want zij vinden het belangrijk dat juist 
de minder bedeelden in onze samen-
leving ook iets extra’s hebben met de 
feestdagen. En uiteraard wordt dat 
dan gekanaliseerd via de Voedselbank, 
want dat is bij uitstek de organisatie 
die de kennis en ervaring voor zoiets 
in huis heeft. Van de in totaal 10 pal-
lets met goederen werd verreweg het 
grootste gedeelte afgeleverd door de 

Oud Prinsen bij de Voedselbank in 
Nuenen. Een paar pallets werden afge-
leverd bij de Stichting Vrienden van de 
Thuiszorg Eindhoven. Ook een thuis-
zorg organisatie heeft het door alle be-
zuinigingen moeilijk tegenwoordig. 
De schenking door de Oud Prinsen 
was daarom ook daar zeer welkom. 
Een belangrijk voordeel was dat het 
vervoer van de goederen door de Oud 
Prinsen zelf werd geregeld, zodat 
daaraan geen kosten hoefden te wor-
den besteed. Het beschikbare geld 
voor dit doel kon dus volledig besteed 
worden aan de goederen zelf.

Hopelijk komen ook dit jaar weer veel 
Dwèrsklippels en Dwèrsklippelinne-
kes de kersverse hoogheden felicite-
ren. De receptie duurt minstens tot 
18.00 uur en de hele middag is er gele-
genheid aan te sluiten. De wachttijden 
kunnen wel oplopen want het kan 
weer heel druk worden in Het Kloos-
ter maar ook heel gezellig. Op het Ra-

bobankplein zal veel live muziek te 
horen zijn, er kan worden gedanst en 
een lekker glaasje bier worden ge-
dronken. Daarom een tip: ga niet met 
zijn allen om twee uur in de rij aan de 
trap staan maar pak eerst nog rustig 
een pilske samen. Maak er een gezelli-
ge middag van zonder haast, dan is het 
genieten voor iedereen. De organisatie 
is in handen van de Senaat van de CV 
de Dwèrsklippels. Komt u met een 

Wim Daniëls heeft deze onderschei-
ding verdiend door de positief dwèrse 
wijze waarop hij als echte doorzetter 
en schrijver aan de weg timmert, daar-
bij niet altijd begrepen door raspuris-
ten in de Nederlandse taal, en zich 
blijft inzetten voor het Brabantse dia-
lect. Wim heeft 10 jaar voor de klas 
gestaan onder andere op het Eckart-
college in Eindhoven als leraar Neder-
lands en Duits en aan de Open Uni-
versiteit als tekstwetenschapper. In 
1992 is hij gestopt als leraar om zijn 

grote droom te verwezenlijken; schrij-
ver worden. Wim heeft de afgelopen 
22 jaar maar liefst 100 boeken ge-
schreven en is daarmee één van de (zo 
niet dé) meest productieve schrijvers. 
Wim zegt van zichzelf wel eens dat hij 
per strekkende meter schrijft’. Ook 
treedt Wim veelvuldig op als gastspre-
ker, doet aan toneel, geeft lezingen, 
was vaak te zien op TV in program-
ma’s als Spijkers met Koppen en bij 
Pauw en Witteman en heeft binnen-
kort zijn debuut als Cabaretier. Wim is 

thans ook nog Stadsdichter van Hel-
mond en als ambassadeur betrokken 
bij de Wensambulance Brabant. Wim 
is vaak ‘live’ aanwezig als er in de we-
reld ‘iets groots’ gebeurt, zoals de val 
van de Berlijnse Muur en bij de Tsuna-
mi op Sri Lanka in 1993. Hij komt nog 
vrijwel jaarlijks in Sri Lanka en heeft 
naar aanleiding van de Tsunami het 
‘Waterwoordenboek’ geschreven. Taal 
drijft hem (tot grote daden) en Wim is 
fel gekant tegen de ‘verengelsing’ van 
de Nederlandse taal.

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.

Naar verluid heeft de bekende Nuenense politicus W. in opdracht van 70 promi-
nente leden van haar beweging, een ultieme poging gedaan om de rechten van de 
domeinnaam ‘KaFi AlaFi’ over te nemen. Het bekende zangduo Katrien en Fien, 
in de volksmond bekend onder de naam KaFi, had vorige zomer een vooruitziende 
blik en liet destijds de naam registreren. Het duo heeft het zeer aanlokkelijke aan-
bod afgeslagen. Katrien denkt dat de marktwaarde van deze registratie zeker 
hoog zal blijven tot de carnaval. Fien vult aan, gezien de snelheid van de ontwik-
kelingen in ons dorp waarschijnlijk ook de komende jaren nog wel.

Vermeldenswaardig is de bijzondere actie van onze Chinese medeburger Hu Lang. 
Hij liet ondanks een protest van de stichting Wakker Boom met succes een hele 
kolonie Aziatische berkenboomboktorren los op de Vallestap. Kappen, rooien en 
ruimen is hiermee overbodig geworden, aldus de gemeente. Een dankbare wethou-
der denkt dat door deze enorme en onvoorziene besparing de WOZ lichtelijk kan 
dalen per 2016.
Er is ook goed nieuws uit dierentuin Europa. Onder de bezielende leiding van die-
renjuf Toos hebben de Drentse olifanten onlangs cum laude hun diploma ‘Hou-
doe’ trompetteren behaald, zonder daarbij de laatste lettergreep in te slikken. Een 
knappe prestatie van Toos en haar team, chapeau!
De provinciale goedkeuring van de meerjarenbegroting verdient een oprechte feli-
citatie aan ons college. De kritiek en de wegloopactie van de oppositie komt hier-
mee toch in een ietwat ander daglicht te staan. Troost kunnen zij nog slechts put-
ten uit het feit dat diezelfde provincie ook de aanleg van de Ruit heeft goedgekeurd, 
en die heeft het onlangs niet gehaald.

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, Nuenen.

De ‘Blijf maar thuis’ huizen zijn er al
Met Kerst heeft het in Nuenen erg gesneeuwd. Daar kan de Gemeente niets aan 
doen.
Waar ze wel iets aan hadden kunnen doen is het sneeuwvrij maken van die straat-
jes waar veel ouderen en erg ouderen en mindervaliden wonen, zoals in de Toon 
Swinkelshof, Sien de Grootstraat, Pieter Deckerstraat en Van Goghhof. Dat is niet 
gebeurd. Ook de verantwoordelijke voor uitvoering van de WMO heeft geen actie 
ondernomen naar aanleiding van een klacht hierover. De bewoners zijn hierdoor 
volledig geïsoleerd geraakt. Foei! De bewoners daar zijn niet bijna thuis, zoals de 
Gemeente mogelijk denkt. Graag meer aandacht voor degenen die nog lang niet 
bijna thuis zijn, maar er wel uit willen.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, Nuenen

het strooigoed was op en ook het strooizout
wat is het in Nuenen toch glibberig en koud
voor iedereen een heel gelukkig nieuwjaar met nog meer sneeuw
het wordt het gladste jaar van deze eeuw

Joke van Overbruggen, Antoon Kerssemakersstraat 34, Nuenen

groep, neem dan contact op met een 
van de organiserende en duidelijk her-
kenbare senatoren. U krijgt dan een 
tijd toegewezen en een van de senato-
ren zal u melden wanneer u aan de 
beurt bent. 
Zondag 11 januari van14.30 - 19.00 
uur, Het Klooster.

Zondag 11 januari wordt om 12.00 uur in het Park te Nuenen, rond het 
monument van d’n Dwèrsklippel, de onderscheiding ‘D’n Dwèrsklippel met 
het Witte Voetje’ voor de 34e keer uitgereikt. Deze keer aan de in Aarle-
Rixtel geboren en getogen Wim Daniëls, Nederlands schrijver, taalkundige 
en acteur. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door de Nuenense 
Oud-Prinsen aan iemand die positief-dwèrs tegen alles in gaat en uiteinde-
lijk toch zijn doel bereikt.

Theaterprogramma Het Klooster

Hoop-winnaars Van der Laan       
& Woe komen naar Nuenen

Van der Laan en Woe (foto: Joost Haas)

Op donderdag 15 januari is de voorstelling Alles eromheen van Van der 
Laan & Woe te zien in Het Klooster. Van der Laan en Woe zijn bekend van 
het tv-programma De Kwis. Een mix van cabaret, toneel en muziektheater. 
De Neerlandse Hoop-winnaars werden met hun vorige programma Buut-
vrij genomineerd voor de Poelifinario voor beste voorstelling van het sei-
zoen. De pers noemt hen 'Extreem veelzijdige cabaretiers' (de Volkskrant). 
'Muzikaal, snel, slim, geëngageerd, ongelooflijk grappig en perfect op elkaar 
ingespeeld.' (De Telegraaf). Met 'Ronkend amusement van de bovenste 
plank' (Trouw). 

Nu komen zij met hun nieuwe voor-
stelling Alles eromheen. En daarin 
pakken ze opnieuw groots uit. Met 
muzikale acts, ijzersterke scènes en 
Alles eromheen.
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 18,50 inclu-
sief een pauzedrankje. Kaarten bestellen 
kan via website www.hetklooster.org. 

Van maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30 uur en 17.30 uur telefonisch kan 
men reserveren via tel: 040 -2843399.

Art in Listening
Ervaar ‘Klassiek en jong talent in Nue-
nen’ op zondag 18 januari in Het Kloos-
ter. Deze jonge musici zullen u overtui-
gen waarom u naar klassieke muziek 

moet gaan luisteren. Tijdens het zondag-
morgenconcert op 18 januari kunt u ge-
nieten van Goedele Taveirne, piano met 
Duo Taveirne/Olsen en Trio Innocence.
Ontvangst met koffie of thee is om 
10.30 uur, aanvang van het concert om 
11.00 uur. Kosten € 9,50 inclusief een 
pauzedrankje. Kaarten bestellen kan 
via Het Klooster. Kinderen tot 18 jaar 
zijn gratis (kinderen tot 12 jaar onder 
begeleiding van een volwassene). 
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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 9 januari
20.30 uur 

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

Woensdag 14 januari
20.15 uur 

Jack & band, Country is hot!
Het Klooster

Zaterdag 17 januari
19.40 uur 

Bonte avond CV De Wetters
de Koppelaar te Nederwetten

Zaterdag 24 januari 
20.00 uur 

Pronkzitting CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’ 

Winkelhart van Nuenen 
Centrum

Vrijdag 9 januari
20.15 uur 

De mannen van Percossa
De Real Deal (Try-out)

Het Klooster

Donderdag 15 januari
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb, 

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

Zondag 18 januari
11.00 uur Art in Listening

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

Het Klooster 

Zondag 25 januari 
14.00 uur 

Overdwars Krakerfestival
Café Ons Dorp

Tot 26 januari
Werk kunstenaars Mozaïek en brons van 

Geert en Okke Weerstand
entreeruimte van het Vincentre

Zaterdag 10 januari
19.00 uur Prinsenreceptie CV De Stemkes

Café De Stam Gerwen
21.30 uur Lijn 7. Café Ons Dorp

Donderdag 15 januari
09.30-11.30 uur 

Schuif even aan tafel bij...Gerard de Laat 
KBO zaal Het Trefpunt, Het Klooster 

Zondag 18 januari
15.00-17.00 uur 

Prinsenreceptie De Wetters
MFA Nederwetten

Zondag 25 januari 
15.11-19.11 uur 

Schieten tegen de Prins
De Schutsherd Gerwen

Woensdag 7 januari
19.00 uur Inschrijfavond Seniorweb

Bibliotheek Nuenen
Jhr. Hugo van Berckellaan

Zaterdag 10 januari
20.30 uur 

Cabaretvoorstelling ‘Pompen’ 
door Arie Koomen& Edo Brunner
Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout.

Donderdag 15 januari
20.00 uur 

Lezing Ad Rooms, ‘Gezin XXL, 
het grote gezin in Nederland’

Het Klooster 

Donderdag 22 januari 
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb, 

Wachtwoorden opslaan
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Zondag 25 januari 
10.00-15.00 uur 

Drumfanfare Jong Leven boekenmarkt 
D’n Heuvel Gerwen

Donderdag 8 januari
20.15 uur 

René van Meurs ‘Voor de storm’
Het Klooster

Zondag 11 januari
13.00 uur Wit Voetje. Park Nuenen

14.30 uur Prinsenreceptie 
CV De Dwèrsklippels. Het Klooster

Donderdag 15 januari
20.15 uur 

Voorstelling Alles eromheen van 
Van der Laan & Woe 

Het Klooster 

Vrijdag 23 januari
20.00 uur 

Pronkzitting CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Zondag 25 januari 
15.30 uur 

Sunny Blues Nuenen presenteert:
Honeytrap. 

Cafe Goesting, Park 61 Nuenen

Vrijdag 9 januari
20.15 uur 

Rikken bij de supportersclub van de RKSV 
Nuenen. Kantine ‘Ouden Landen’ 

Pastoorsmast 14 Nuenen

Maandag 12 januari 
13.30 uur 

WLG workshop sieraden maken 
voor volwassenen

D’n Heuvel Gerwen

Zaterdag 17 januari
14.30 uur 

Dwèrsklippelday
Drukkerij Messerschmidt en in het dorp

Vrijdag 23 januari
20.30 uur 

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

Donderdag 29 januari 
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb, 

Windows 8.1
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 10 januari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger dhr. J. Haan.
Zondag 11 januari 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties
Zaterdag 10 januari 18.30 uur: Maria 
van Keulen-van der Velden en overle-
den familieleden; Tom van Tilburg; 
Drieka van de Tillaart; Marie en Johan 
van de Langenberg-van Geffen.
Zondag 11 januari 11.00 uur: Jan van 
de Ven; Jan Kanbier; Piet Saris (van-
wege verjaardag); Gerardus Kluijt-
mans; Harrij van der Velden en overle-
den ouders Duijmelinck-Bollen; Lau 
Leenders (vanwege sterfdag);

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Cor 
van den Heuvel, eertijds Molvense Er-
ven, en Jac van den Bosch, Acaci-
astraat 2. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 januari 9.30 uur: viering met 
volkszang, voorgangers werkgroepleden.

Misintenties
Piet Coolen; Martina van Heugten-
Swinkels.

Mededeling
De extra collecte op 4 januai jl. in Ne-
derwetten voor het werk van Zuster 
Bonnie en Pater Joosten heeft € 159,30 
opgebracht. Mede namens zuster 
Bonnie en Pater Joosten heel hartelijk 
dank voor uw gulle gaven.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 10 januari 18.30 uur: viering 
met kinderkoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters. 
Zondag 11 januari 11.00 uur: viering, 
Parochiekoor, voorgangers werkgroep-
leden.

Misintenties zaterdag en zondag
Lena Saris-Swinkels; Nard en Fien van 
de Sande-Verhagen; Riek van der Put-
ten-Sanders; Pastor Freek Groot.

Mededeling
De opbrengst van de extra collecte van 
afgelopen zondag voor zuster Bonnie, 
de zus van overleden pastor Freek 
Groot, bedraagt € 307,76. We danken 
de gulle gevers voor dit mooie resultaat. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 11 januari, voorganger ds. C. 
Crouwel. In deze dienst vieren we het 
Avondmaal en worden er ambtsdra-

gers ‘losgemaakt’. Voor de kinderen is 
er kindernevendienst en er is een jon-
gerenviering voor de oudere jeugd. Er 
wordt gecollecteerd voor het diaco-
naal werk in Nuenen. Vanaf 8 januari 
is er elke donderdag weer Open Huis 
tussen 10.00 en 12.00 uur. U kunt pre-
dikant en kerkelijk werker spreken op 
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 
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 8 jan. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 9 jan. 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 10 jan. 8.30 uur H. Mis, Onze 
Lieve Vrouw op zaterdag; 10.00 uur 
Godsdienstlessen. 
Zondag 11 jan. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Feest van de H. Familie. 
Maandag 12 jan. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 13 jan. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van het Doopsel van Onze 
Heer Jezus Christus door de H. Johan-
nes de Doper. 
Woensdag 14 jan. 07.15 uur H. Mis, H. 
Hilarius, bisschop en kerkleraar; ge-
dachtenis van de H. Felix, martelaar.

Gezinsviering 
Gerwen
‘Ik droom van wensen die uit komen’
 
Dromen, hét thema voor een mooi ge-
sprek. Je kunt er over lachen, je kunt 
erom huilen… het is een wens, het is 
een herinnering, het geeft je hoop…
of…
Marijn Zandboer heeft een boek ge-
schreven met herinneringen en dro-
men toen voor hem duidelijk werd dat 
hij niet oud mocht worden.
‘Make a wish’(doe een wens) probeert 
wensen van ernstig zieke kinderen te 
vervullen… zo ook een droom/wens 
van Marijn.
Dromen en dus ook wensen kunnen je 
hoop, plezier geven en je dag even an-
ders maken. Laat dromen bestaan, laat 
wensen uitkomen.
Kom jij naar de gezinsviering op zater-
dag 10 januari? Het kinderkoor zingt 
ook voor jou! Je bent van harte wel-
kom in de Clemenskerk te Gerwen om 
18.30 uur

Toverhazelaar voor 100-jarige 
Sophia Houssodin-Grünholz
Op vrijdag 2 januari j.l. reikte burgemeester M. Houben op de Sinti locatie 
Kremersbos, een Toverhazelaar, namens het Gemeentebestuur uit, aan 
mevrouw Sophia Houssodin-Grünholz.

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die hij ons achterliet, 
geven wij kennis van het heengaan van mijn dappere echtgenoot, 
ons pap en onze lieve opa.

Ir. L.G.F.M. (Loek) Swinkels
Geboren te Lieshout,  Overleden te Lieshout,
29 september 1939. 2 januari 2015.

Echtgenoot van Christine Swinkels-Lutz

Beek en Donk Lodewijk en Margit

Lieshout Christel en Erik
 Nathalie, Karlijn

Montfoort Stefanie en Gert-Jan
 Jelle, Julia

Schipborg Beatrix en Rob
 Lucas, Linde, Eva

Dorpsstraat 2, 5737 GC Lieshout

De uitvaartdienst, met gilde-eer, vindt plaats op zaterdag 10 januari 
2015 om 11.00 uur in de Sint Servatiuskerk aan de Burgemeester 
van de Heuvelstraat 1 te Lieshout.
Aansluitend wordt hij te ruste gelegd op het parochiekerkhof.

Deze levensboom is een bladverlie-
zende sierheester die in het najaar een 
schitterende oranjerode herfstkleur 
krijgt en die bloeit in de wintermaan-
den met grote bronsrode bloemen die 
later oranjebruin worden.

De 100-jarige mevrouw Sophia Hous-
sodin-Grünholz is de oma van Nonnie 
en Nouché Rosenberg die deel uitma-
ken van het bekende Rosenberg Trio.

De geweldige belangstelling voor haar 
verjaardag van vooral familie toonde 
weer aan dat de Sinti een warme fami-
lieband koesteren en dat zorg voor 
hun ouderen bij hen een groot goed is.
De 100-jarige is nog zeer goed aan-
spreekbaar en was een stralend mid-
delpunt die dag. Een spetterend feest 
met heel veel muziek heeft deze ge-
denkwaardige feestdag voor haar af-
gesloten.

Hoe mooi kan de dooi zijn...
Foto E.M.Renders-Dirksen 
Nederwetten
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Bridge

Tafeltennis
Rikken

P R O G R A M M A
Voetbal Badminton

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.

RKSV NUENEN
Zondag 11 januari
Nuenen 2 - RKGSV 1 ...................... 12.00
Nuenen VR1 -Nooit Gedacht VR1 . 12.00
Nuenen 1 - Sparta 25 1 ................... 14.00
Someren 1 - Nuenen 1 ................... 20.00 

EMK
Zondag 11 januari
Bergeijk 1 - EMK 1 .......................... 12.00
Bergeijk 2 - EMK 2 .......................... 12.00

NKV KORFBAL 
Zondag 11 januari
Klimop 1 - NKV 1 ........................... 15.00
Tilburg 3 - NKV 2 ............................ 12.50

Twee-eenheid gekozen    
tot EMK-ers van het jaar
Elk jaar kijken de drie voorgaande EMK-ers van het jaar kritisch naar de 
vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de club en wellicht in 
aanmerking zouden komen voor de prestigieuze benoeming tot EMK-er 
van het jaar.

Dit jaar kwam men tot een opmerke-
lijke voordracht: Deze twee heren vor-
men een absolute twee-eenheid! Eén 
zorgt voor omzet vóór de bar (gehakt-
ballen), terwijl de ander zorgt voor 
omzet áchter de bar (feestjes & bier). 
Ze zijn beiden typerend voor geen 
woorden maar daden, hebben een on-
gelooflijke energie en daadkracht en 
hebben de Jeugdafdeling geïnspireerd, 
gemotiveerd & gerealiseerd! Zij zijn 

het levend bewijs van niet lullen maar 
poetsen en dragen ook zelf altijd hun 
steentje bij! Onder hun bezielende lei-
ding kwamen er achtereenvolgens: De 
Seizoenopening, het Kersttoernooi en 
wordt er nog gewerkt aan een Sei-
zoenafsluiting (EMK fun dag).
Het is met gepaste trots te melden dat 
benoemd zijn tot EMK-ers van het 
jaar 2014: Ruud van Helvert en Johan 
Janssen.

Tafeltennis in Nederwetten
Voor de zomervakantie zat de Tafeltennisvereniging Nuenen nog met de 
handen in het haar. In een interview met deze krant liet het bestuur van deze 
vereniging dan ook een noodkreet horen. Na de oprichting in 1971 dreigde 
het laatste jaar voor de TTV te zijn aangebroken. Doordat de gemeente elk 
jaar de huurprijs verhoogt, tot uiteindelijk € 44,- per uur, moest een andere 
locatie gevonden worden of de vereniging werd opgeheven.

Gelukkig kwam de redding door een 
telefoontje uit Nederwetten. In de 
MFA de Koppelaar was plaats voor de 
vereniging op de dinsdagavond. Het 
bestuur ging kijken en kwam enthou-
siast terug. Ook de overige leden deel-
den dit gevoel. “Wij tafeltennissen nu 
in een schitterende accommodatie, al-
dus de secretaris Toine van de Leest. 
We waren even bang dat leden op zou-
den zeggen omdat we niet meer in het 
centrum van Nuenen zitten, maar ie-

dereen is met ons meegegaan. Ook de 
verenigingen die ons bezoeken in ver-
band met de TLE-competitie, kijken 
hun ogen uit”. Natuurlijk heeft de ver-
eniging nog plaats voor nieuwe leden. 
Vanaf 13 januari is iedereen van 17 
jaar en ouder van harte welkom kennis 
te komen maken en vrijblijvend een 
paar keer mee te spelen. De aanvang is 
om 19.30 uur voor zowel recreanten 
als spelers op competitie-niveau. Voor 
meer informatie: www.ttvnuenen.nl

De onderscheiden EMK-ers Ruud van Helvert (rechts) en Johan Janssen.

Geen kerstreces voor vrijwilligers EMK
De winterstop was voor het klussenteam van de voetbalvereniging EMK een 
ideale gelegenheid om een grote renovatie van de bestuurskamer te realiseren. 

Rikken 
Supportersclub 
RKSV Nuenen
Na een korte onderbreking door de 
feestdagen en nieuwjaar wordt weer 
gestart met het rikken bij de suppor-
tersclub van de RKSV Nuenen. Op 
vrijdag 9 januari is weer de eerste rik 
avond, aanvang 20.15 uur.
Iedereen is zoals gebruikelijk weer van 
harte welkom, de organisatie zal zowel 
leden als niet leden weer van harte 
welkom heten. 
Locatie kantine ‘Ouden Landen’ Pas-
toorsmast 14 Nuenen. 040 2833254.
Voor informatie bellen naar 06 
10289797 of 06 40320419.

Jos Kluijtmans    
‘vrijwilliger van het jaar’   
bij Badminton Club Lieshout 
Jos Kluijtmans is dit jaar unaniem uitgeroepen tot ‘vrijwilliger van het jaar’ 
bij Badminton Club Lieshout. Jos zet zich al vele jaren in voor de vereniging 
met allerhande ‘hand- en spandiensten’ variërend van het schrijven in het 
clubblad tot het mede-organiseren van de midweekcompetitie en van het 
opzetten van een toto tot het maken van teamverslagen. Kortom: een échte 
vrijwilliger die overal actief is.

Het interieur (daterend van 1991) gaat 
volledig op de schop (nieuw meubilair 
met meer werkruimte voor de wed-
strijdenadministratie, verlaagd pla-
fond, nieuwe verwarmingsketel, LED-
verlichting). 
Ook het interieur van 5 oude kleedlo-
kalen (1978) wordt gerenoveerd met 

uitbreiding van het aantal zitplaatsen. 
Na de succesvolle renovatie van de 
kantine en het overdekt terras, blijft 
men bij EMK werken aan de accom-
modatie om er een eigentijds karakter 
aan te geven. Men is gezegend bij EMK 
met een grote groep gemotiveerde 
vrijwilligers met gouden handen.

Grote renovatie van de bestuurskamer bij EMK.

Vrijwilligers van levensbelang
Badminton Club Lieshout is erg trots 
op al haar vrijwilligers. De vereniging 
heeft er gelukkig vele en daardoor kan 
de vereniging goed functioneren. De 
vrijwilligers zijn immers ‘de smeerolie’ 
van de vereniging. Zij besturen de ver-
eniging en zij vullen hem ook in. Zij 
organiseren de evenementen en zij 
doen ook gewoon mee. Kortom de 
vereniging zijn de vrijwilligers: deze 
twee zijn dezelfde personen en zijn 
niet los van elkaar te zien. Zonder vrij-
willigers geen vereniging. Om die re-
den zijn alle vrijwilligers van levensbe-
lang voor een vereniging. Ook voor 
Badminton Club Lieshout.

Gelukkig heeft Badminton Club Lies-
hout vele vrijwilligers. Sommigen val-
len erg op, staan vaak voorop, doen 
werk in de frontlinie en zijn steeds 
zichtbaar. Sommigen vallen minder 
op, staan niet vaak voorop en doen 
vooral het werk achter de schermen. 
Jos Kluijtmans is zo iemand. Al vele ja-
ren. Jos doet immers al vele jaren vrij-
willigerswerk voor de vereniging, met 
name achter de schermen.
Jos is een echte actieve vrijwilliger die 
op verschillende fronten voor Bad-
minton Club Lieshout actief is. Niet 
altijd op de voorgrond, maar wel op 
diverse terreinen, waardoor hij een 
meer dan welkome bijdrage geeft aan 

de vereniging. Om die reden is Jos 
Kluijtmans dit jaar de méér dan te-
rechte winnaar van de eretitel ‘vrijwil-
liger van het jaar’.

Jos Kluijtmans is niet alleen een zeer 
actieve ‘vrijwilliger van het jaar’ maar 
ook een zeer actieve speler.

Clubmens 2014 
RKGSV
Op 4 januari is de nieuwjaarsreceptie 
van RKGSV gehouden. Tijdens de re-
ceptie is als clubmens 2014 Pim Kuij-
ten, bekend gemaakt. 
Pim zit in het hoofdbestuur en vervult 
daarin de functie van wedstrijdsecre-
taris. Elke week zorgt hij ervoor dat de 
wedstrijden gespeeld kunnen worden 
en er scheidsrechters zijn. 
In 2014 heeft hij de opleiding tot 
scheidsrechter gevolgd bij de KNVB 
en hij is nu ook regelmatig te vinden 
op de velden. Pim doet nog veel meer 
voor de vereniging. Hij is eindverant-
woordelijk voor alle materialen voor 
wedstrijden en trainingen. Hij is leider 
van het 3de elftal en verzorgt het laat-
ste nieuws op de website en twitter. 
Naast Sjors Driessen, vrijwilliger 2014 
van de gemeente Nuenen, heeft 
RKGSV een tweetal vrijwilligers om 
trots op te zijn.

Carbidschieten
Carbidschieten, melkbusschieten of losschieten is een plaatselijk gebruik in 
sommige streken van Nederland. Het vindt gewoonlijk plaats op of rond oudjaar. 
Ook in de gemeente Nuenen werd dat op oudejaarsdag gedaan op het veld te-
genover de Molen De Roosdonck aan de Gerwenseweg. Het carbidschieten gaf 
veel lawaai en trok veel kijkers (al dan niet vanuit een rijdende auto).

‘Zonnebloemdrive’ 
van Bridgeclub 
Common Sense 
De Nuenense bridgeclub Common 
Sense organiseert weer een bridge-
drive ten bate van de Zonnebloem. De 
manifestatie vindt plaats op zaterdag 
31 januari aanstaande in de Brede 
School Oude Landen, Ouwlandsedijk 
27 in Nuenen. De eerste ronde begint 
om half twee. De zaal is open vanaf 1 
uur. Er worden zes ronden van vier 
spellen gespeeld.

Inschrijven is mogelijk bij Jos Horváth, 
telefoon 040-2836787, e-mail jos.hor-
vath@onsnet.nu of bij Wil Veugelers, 
telefoon 040-2835160, e-mail w.veuge-
lers@onsnet.nu. Uiterste inschrijfda-
tum is zaterdag 24 januari. Het in-
schrijfgeld bedraagt € 15,- per paar en 
dient te worden overgemaakt op giro-
rekening: NL36INGB0007497375 t.n.v. 
Bridgeclub Common Sense, Nuenen 
o.v.v. Zonnebloemdrive.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf zondag 11 januari NIEUW in het programma Nuenen-Nu:
•	 Nieuwjaarstoespraak	van	Burgemeester	Maarten	Houben;
•	 Vrijwilligersprijs	voor	Sjors	Driessen,	uitgereikt	tijdens	de	nieuwjaarsbij-

eenkomst	van	de	gemeente	Nuenen	in	De	Koppelaar	in	Nederwetten;
•	 Levensboom	voor	100-jarige	Sophia	Houssodin-Grünholz;
•	 Nieuwjaarsbijeenkomst	van	het	OCN	met	bekendmaking	van	de	Onder-

nemer	van	het	jaar;
•	 Kennismaking	met	het	nieuwe	raadslid	Peter	van	Leeuwen	van	W70;
•	 Biografie	van	een	Dorp:	Gerwenseweg	3	/	de	Rijt	2	/	Oude	ijsbaan.
De tv-uitzending vindt dagelijks plaats om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 21.00 
en 23.00 en 01.00 uur. Ook is het programma te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens vindt u op deze site actuele nieuwsberichten 
en kunt u oude filmpjes terugkijken. 

Via welke tv-kanalen is LON te ontvangen?
Op de volgende zenders en frequenties wordt het signaal van de LON door-
gegeven:
UPC analoog   frequentie 256.00 MHz, kanaal S14+
Ons BrabantNet analoog  frequentie 792 MHz, kanaal 39
Ons BrabantNet Nuenen HD frequentie DVB-C 44, kanaal 61+
Ons BrabantNet Nuenen IPTV Animo set-up box,  kanaal 2009

Heeft u een idee of een tip voor een reportage? 
Wij horen graag van u! Onze studio in Het Klooster is dagelijks geopend van 
10.00 tot 12.00 uur. Loopt u gerust even binnen. Of stuur een e-mail naar: 
tv@omroepnuenen.nl



Sophiastraat 6
5671 XK Nuenen

06-19416234

www.fysiotherapiehendrix.nl

FYSIOTHERAPIE MET EEN NIEUWE VISIE

• Algemeen fysiotherapie
• Oedeemtherapie
• Training met kanker
• Bewegen met l ittekens
• Steunkousen
• Zwangerschapsmisselijkheid
• Medical Taping

Ook geopend buiten kantooruren. 
Huisbezoek mogelijk.

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij Jumbo Ton Grimberg, De Smidse 1 Nuenen-centrum, van donderdag 8 t/m dinsdag 13 januari 2015. 
Maximaal 4 x dezelfde aanbieding per klant. OP=OP!

superknallers superknallers superknallers superknallers superknallers 

Mager rundergehakt
vers uit eigen slagerij,

per kilo 5,98

JUMBO koffiepads
alle varianten,

zak 36 stuks 2,99

Win je aankopen terug met je postcode

Pronkzitting  2015
C.V. de Dwersklippels
23, 24, 30 en 31 januari 2015

Aanvang 20.00 u. Zaal open 19.00 u.  
Theaterzaal het Klooster in Nuenen

Entree: Zaal € 12,50  en Balkon € 11,-

Kaartverkoop
www.dwersklippels.nl/kaartverkoop

Voor alleen leden 13 t/m 26 december. 
Vanaf 27 december kan iedereen 
kaarten via het internet kopen.

Programma
Met o.a. Harry Sijbers

Dansgardes - Blaospoepers
Frank Schrijen - Wichard de Benis

Rob Verschuren - Gerard Bloks
de dames van de Bloaspoepers

  Oud Prinsen - Tadaa!
presentatie Femke Arts
www.dwersklippels.nl

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

TE KOOP AANGEBODEN: VESPA LX50
€ 2250,- • Bouwjaar okt. 2012 • Km. stand 14980

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 
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Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Rond de Linde 
ook compleet digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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