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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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Carnavalsblad 
Nederwetten 
komt uit

Stefan Boelens 
nieuwe algemeen 
manager 
ETB Van Keulen
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Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
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BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Drie maanden 
fietsen langs 
de Mekong in 
ZO-Azië

De carnavalskrant    
komt zaterdag 17 januari
Zaterdag 17 januari is het weer Dwersklippel-Day. Op deze dag zullen de vrij-
willigers van C.V. De Dwèrsklippels, huis aan huis in Nuenen de nieuwe Carna-
valskrant 2015 bij u komen aanbieden. Deze Carnavalskrant is weer met enorm 
veel enthousiasme en zorg gemaakt en bevat weer vele wetenswaardigheden en 
natuurlijk het volledige programma voor het lopende Carnavalsseizoen.

In de periode van 17 tot 23 januari 
2015 kan de krant ook nog bij u be-
zorgd worden, dit door ruim 50 bezor-
gers die elk jaar hun eigen wijk lopen 
en dit in hun vrije tijd doen.

De bezorging zal aanstaande zaterdag 
voor een groot deel verzorgd worden 
door de leden van het geüniformeerd 
gedeelte van de vereniging dus er is 
een grote kans dat u de deur open doet 
voor een van de dansgarde dames, 
voor een lid van de Raad van Elf of Se-
naat of wellicht wel voor Prins Finanza 
of jeugdprins Valentijn! De versprei-
ding zal plaatsvinden tussen 13.00 uur 
en 17.00 uur en uw vrijwillige bijdrage 
in de collectebus komt volledig ten 
goede aan de vele activiteiten die De 
Dwèrsklippels organiseren voor jong 
en oud! Alvast dank voor uw bijdrage 
en tot zaterdag!

Het aantal bezorgers kan nooit genoeg 
zijn en daarom zoeken wij nog een 

Stichting Warme Beer   
blikt terug
In februari is het vijf jaar geleden dat Tomas Bonewald een stamceltrans-
plantatie onderging, na een aantal zware chemokuren om de leukemie in 
zijn lichaam te bestrijden. De transplantatie had het gewenste effect: na 
een moeilijke periode in zijn leven, kon Tomas weer als gezond door het 
leven gaan. Iedereen die wel eens van de Stichting Warme Beer heeft 
gehoord, weet dat Tomas sinds die tijd niet stil heeft gezeten. Een mooi 
moment om eens terug te blikken en vooral ook: vooruit te kijken.

Tomas koestert nog steeds warme 
herinneringen aan de knuffel die zijn 
pijn verzachtte tijdens zijn behande-
lingen. Die knuffel, gevuld met tarwe-
korrels en lavendel, is op te warmen in 
de magnetron. Eigenlijk zou ieder 
kind op een oncologische afdeling zo’n 
‘warme beer’ moeten hebben, vond 
Tomas. Zo is het gekomen dat in 2011 
Stichting Warme Beer werd opgericht, 
na enkele kleinschaligere acties om 
geld in te zamelen voor de aanschaf 
van warme knuffels. De stichting is 
goed voor 400 warme beren per jaar. 
Tomas is de voorzitter.

Jaaroverzicht
Ook in juni en december van 2014 
deelde de stichting warme knuffels en 
sponsorpakketjes uit in alle kinderon-
cologische centra van Nederland. Dit is 
mogelijk gemaakt door een groeiende 
groep sponsors, ambassadeurs en vrij-

willigers. In juni werden zij bedankt 
met een hartverwarmend concert. 
Anne Bonewald, zus van Tomas en se-
cretaris van de stichting: “De muzikan-
ten hadden zich vrijwillig aangeboden 
en Karin en Karlijn van der Grinten 
stelden het Boordhuys belangeloos ter 
beschikking in het kader van het vijfja-
rig bestaan van de locatie. Dat was na-
tuurlijk een geweldig aanbod!” Tijdens 
datzelfde feest werd ook ‘Vrienden van 
de Stichting’ gelanceerd: iedere vriend 
doneert € 25,- per jaar en dat is genoeg 
om één mooie knuffel te kopen en een 
kind enorm blij te maken. “Er hebben 
zich meteen al ongeveer twintig vrien-
den aangesloten en we hebben ook 
nieuwe vrijwilligers geworven, onder 
wie tekstschrijver Patricia van Laerho-
ven”, vertelt Anne. “Daar zijn we heel 
blij mee.” Een aantal bedrijven en orga-
nisaties zorgt op andere wijze voor do-
naties en sponsoring, uiteraard worden 

Vlnr Anine Linders, Anne Bonewald, Lidwien Baggen en Tomas Bonewald.

ze allemaal vermeld op de website van 
de stichting. “De Lions Club Nuenen 
heeft ook leden ingezet om samen met 
Tomas en mij of een andere vrijwilliger 
te rijden naar de ziekenhuizen.  “Eén 
donatie springt eruit dit jaar, die van 
Shots en partners. “Stan van de Dobbel-

steen, ambassadeur van de stichting, 
maakte het met zijn feestteam mogelijk 
dat Shots ons tijdens de slotfeesten van 
de vierdaagse in Nijmegen een prachti-
ge cheque kon overhandigen.” Verder 
zijn er verschillende acties op touw ge-
zet om geld in te zamelen. ‘Clowns met 
hart en neus’ haalden in samenwerking 
met Jan Linders en AH Parkstraat op 
ludieke wijze honderden euro’s en spon-
sorproducten op, en Marloes de Kok 
stond met haar kinderen op de Oranje-
markt. Allemaal voor de Warme Beer.

Nieuwe plannen
Stichting Warme Beer timmert ook in 
2015 aan de weg om het leven van kin-
deren op oncologische afdelingen en 
dat van hun ouders, broertjes en zus-
jes iets aangenamer te maken. In het 
voorjaar organiseert de PVGE Nue-
nen een zeer smaakvol meergangen 
sponsordiner; de uitnodigingen wor-
den binnenkort verzonden. Voorzitter 
Tomas is gevraagd om met Stichting 
2climb2raise naar de top van de Alpe 
d'Huez te gaan fietsen: dat wordt dus 
flink trainen. In het najaar komt er 
waarschijnlijk een sponsorloop, de 
plannen hiervoor van heer Coolen van 
DA drogisterij Noordveld krijgen 
steeds meer vorm. En natuurlijk komt 
er in juni weer een mooi bedankfeest 
voor alle betrokkenen, opnieuw in het 
Boordhuys.
Wilt u meer weten of zelf iets voor 
Stichting Warme Beer betekenen? Ie-
dere bijdrage is welkom! Volg de stich-
ting op Facebook of kijk op: 
www.warmebeer.nl
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Prins Finanza“op ons kende rekene”

’n Gezellige carnaval!
Tijdens carnaval zijn we normaal geopend. En we hebben genoeg worstenbroodjes, bier, 

huzarensalade, wijn, spare ribs, kipkluifjes, erwtensoep en eventueel ook paracetamol.

 Jumbo Ton Grimberg • De Smidse 1, Nuenen-centrum

Jeugdprins Valentijn“wereldkampioen jeugdcarnaval”

Vier nieuwe schutsbroeders       
ingeboond bij de St. Antoniusschut
Door Gerrit van Ginkel

De vier nieuwe leden vlnr; Erik de Blok, Bram van Vijfeijken, Henk-Jan Eikelboom 
en Dennis de Blok. (foto Piet van de Laar)

Het is een eeuwenoude traditie bij 
deze schutterij dat er na een jaar aspi-
rantentijd geboond gaat worden over 
de nieuwe schutsbroeder.
Ieder gerechtigd lid afzonderlijk, doet 
dan een witte of bruine boon in een 
daarvoor bestemde oude kruik. Af-
hankelijk van het aantal aanwezige le-
den mag de nieuwe gildebroeder dan 
enkele bruine bonen krijgen. Bij de 
stemming op deze avond mochten dat 
vier bruine bonen zijn per nieuw lid. 
Na de telling van de stemmen bleek 
dat alle vier zonder één bruine boon 
als lid geïnstalleerd konden worden 
door Hoofdman Dré Bemelmans.
Dat ze zonder bruine bonen als lid 
door de Gilderaad werden aangeno-
men is natuurlijk ook een gevolg van 
hun functioneren tijdens hun aspiran-
tentijd. Natuurlijk is daar ook een be-
langrijke rol weggelegd voor hun 
partners die naadloos aansluiten bij de 

Afgelopen vrijdagavond, tijdens de maandelijkse vergadering van de St. 
Antoniusschut van het Eeneind-Opwetten, zijn er vier nieuwe gildebroe-
ders ingeboond.

bestaande groep. De ‘schrik’ voor de 
bruine bonen, die vooral op het Een-
eind nog al eens wordt gehoord en als 
reden wordt gebruikt om af te zien van 
een lidmaatschap van de Schut, is vol-
ledig ongegrond, zoals tijdens deze 
stemming weer eens bleek.

Vlakbaan
De Schut is erg verguld met deze jonge 
aanwas met leden die uit de scouting-
wereld komen. Vooral de schietaccom-
modatie van de Antoniusschut en met 
name de vlakbaan was voor hen reden, 
nadat ze eens rond gekeken hadden bij 
andere gilden in de buurt, om lid te 
worden bij de St. Antoniusschut.

De Schut leverde eerder al enkele 
Prinsen en Adjudanten aan diverse 
verenigingen. 
Van de ingeboonde nieuwe leden is 
Erik de Blok op dit moment de Prins 
van de Road van Zatterdag en Henk-
Jan Eikelboom Adjudant van deze 
Prins. Natuurlijk ook een bewijs dat ze 
wel van een feestje houden en dat is 
ook mooi meegenomen.

Het is een zeldzaamheid in de wereld 
van de Gilden en de Schutterijen dat 
in één jaar vier nieuwe leden bijge-
schreven kunnen worden. Daarnaast 
heeft de St. Antoniusschut nog twee 
nieuwe aspirantleden op de rol staan 
waarover volgend keer weer geboond 
gaat worden. De goede sfeer binnen 
het zeer gemêleerde gezelschap zal 
hier zeker naast de geweldige schietac-
commodatie waarover de Schut be-
schikt, een reden kunnen zijn.

De spontane felicitaties die na afloop 
van de stemming plaats vonden zorg-
den voor een ruime uitloop van de 
avond.

aantal  vrijwilligers die bereid zijn om 
in hun of haar buurt een aantal kran-
ten te bezorgen. Hiervoor kunt u u 
aanmelden bij Luuk Messerschmidt 
040 - 2831200.

Voor meer informatie kijk op de web-
site: www.dwersklippels.nl



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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UITNODIGING 
COMMISSIEVERGADERINGEN
De commissievergaderingen zijn vanaf 19.30 uur in de commissiekamer 
van het gemeentehuis te Nuenen op de volgende data en met de vol-
gende onderwerpen: 
•	 Commissie	Ruimte,	20	januari	2015
 Structuurvisie Nederwetten
 Verordening ondergrondse infrastructuur

•	 Commissie	Samenleving,	21	januari	2015
 Preventie- en handhavingsplan 2014-2018

•	 Commissie	ABZFin,	22	januari	2015
 Toekomstvisie Bradweerzorg 1e Begrotingswijziging en Dekkings-

plan 2014 VRBZO
 Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
 Controleprotocol 2014 voor de accountantscontrole

Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl. Burgers 
kunnen in de openbare commissievergaderingen gebruikmaken van 
het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 
2631679 of email griffie@nuenen.nl

JAARPROGRAMMA 
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema:	Parkeren
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 4 en 5 extra toe op het thema 
parkeren. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toe-
gezien. 

Over parkeren is een aantal regels vastgelegd in het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Parkeren mag alleen: 
- op de weg (en de daarbij behorende zijkanten) voor zover geen 

parkeerverbod van kracht is;
- bij aanwezigheid van parkeervakken alleen in deze parkeervakken, 

niet daarbuiten;
- op de weg wanneer deze niet binnen een gebiedsgericht parkeer-

verbod valt. Deze zones kunt u herkennen aan de verkeersborden. 

Parkeren	is	niet	toegestaan:	
- op het trottoir;
- in plantsoenen;
- op grasvelden of andere groenvoorzieningen;
- voor een inrit of uitrit;
- op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicap-

tenparkeerkaart. 

Wist	u	dat:
voor het gehele centrum een parkeerverbod-zone geldt? Dit houdt in 
dat u in het centrum alleen mag parkeren in de parkeervakken.
de boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zon-
der kaart in 2015 € 370,00 is?

De wettelijke regels zijn terug te vinden in de artikelen 24, 25 en 26 
van het RVV 1990 en Hoofdstuk 5 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV). De BOA’s zijn bevoegd om overtredingen van de ge-
noemde regelgeving over parkeren te bekeuren. Als u vragen hebt naar 
aanleiding van deze publicatie dan kunt u contact opnemen via  040 
2631 631. Meldingen kunt u ook doorgeven via dit nummer of via 
www.nuenen.nl
 
AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 6	januari	2015	 Berg 8, 5671 CC – het plaatsen van lichtreclame  

  aan de gevel (BOUWEN en RECLAME).

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

AANVRAGEN	OP	GROND	VAN	DE	APV	EN	BIJZONDERE	WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-

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.

vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	De	heer	Evers	voor	het	plaatsen	van	een	tent	aan	de	

achterzijde van zijn horecabedrijf aan Park 61 t.b.v. een prinsen-
receptie op 1 februari 2015 en de diverse carnavalsactiviteiten in 
de periode van 13 tot en met 17 februari 2015;

•	 Aanvrager:	Toerclub	Nuenen	voor	het	organiseren	van	een	veld-
toertocht onder de naam “Dak van Brabant” op 15 februari 2015 
in het bosgebied in de omgeving Nuenen.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 15 januari 2015.

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT	OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis 
van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met 6 
weken verlengd:
•	 Berkenbos	8A	 het	tijdelijk	vestigen	van	een	kringloopwinkel,		

  verlengd tot 17 februari 2015.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 8	januari	2015	 De	Heijbloem	8,	5673	TM	–	plaatsen	van	een		

  opbouw op de bestaande laagbouw
   (BOUWEN en RO, afwijken van de bestemming);
•	 12	januari	2015	 Opwettenseweg	141,	5674	AB	-	plaatsen	van	
   een dakkapel aan de voorzijde van de woning
    (BOUWEN).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

BESLUIT	OP	GROND	VAN	DE	APV	EN	BIJZONDERE	WETTEN:
•	 aan	de	heer	Van	Erp	is	een	vergunning	verleend	voor	het	innemen	

van een standplaats op het Heuvelplein voor de verkoop van 
pizza’s, blikjes frisdrank en pizzamenuutjes op elke vrijdag mid-
dag- en avond in het jaar 2015 (verzenddatum 6 januari 2015);

•	 aan	de	heer	en	mevrouw	Van	Uden	(V.O.F.	’t	Frietje)	is	een	vergun-
ning tot wederopzegging verleend voor het innemen van een stand-
plaats voor de verkoop van friet en snacks voor het parkeerterrein 
aan de Hoekstraat in Nederwetten (verzenddatum 7 januari 2015);

•	 aan	drumfanfare	Jong	Leven	Gerwen	is	een	vergunning	verleend	
voor het organiseren van een boekenmarkt in gemeenschapshuis 
d’n Heuvel op 25 januari 2015 (verzenddatum 8 januari 2015);

•	 aan	de	dames	Thoonen	en	Raaijmakers	is	een	ontheffing	verleend	
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens een 
Bonte Avond resp. een Prinsenreceptie op 17 en 18 januari 2015 
in	 M.F.A.	 de	 Koppel	 in	 Nederwetten	 (verzenddatum	 8	 januari	
2015);

•	 aan	 carnavalsvereniging	 De	 Narrekappen	 zijn	 vergunningen	 en	
ontheffingen verleend voor het organiseren van de diverse carna-
valsactiviteiten in een tent op het Heuvelplein in Gerwen in de 
periode van 6 tot en met 8 februari 2015 en in de periode van 13 
tot en met 17 februari 2015 (verzenddatum 8 januari 2015);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	is	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	
i.v.m. tonpraotavonden van carnavalsvereniging “de Braakse Zot-
ten” in de tent aan de achterzijde van voornoemd restaurant aan 
Collse Hoefdijk 24 op 16 en 17 januari 2015 (verzenddatum 14 
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
Burgemeester	en	wethouders	effecturen	een	verkeersbesluit
In juni 2011 is het verkeersbesluit “Afsluiten ventweg Boordseweg” 
genomen en gepubliceerd. Door een bezwaarschrift en gewijzigde 
situaties op wegen in de omgeving werd het afsluiten van de ventweg 
als overbodig gezien. Recente metingen wijzen uit dat de verkeerssitu-
atie op de ventweg van de Boordseweg ondanks de aanpassingen in 
de omgeving ongewijzigd is gebleven.

Omdat de aanpassingen in de omgeving geen positief effect op de 
verkeerssituatie op de ventweg hebben wordt de ventweg van de 
Boordseweg ter hoogte van de huisnummer 56 t/m 60 aan de zijde 
van de Helsestraat afgesloten voor motorvoertuigen. De woningen 
zijn dan nog enkel via de Beukenlaan bereikbaar.

Omdat het in dit geval gaat om het effecturen van een reeds genomen 
verkeersbesluit is er geen sprake van een bezwaar en beroepsproce-
dure. Het indienen van een bezwaar is in dit geval dan ook niet mo-
gelijk.

Nuenen, 15 januari 2015

PUBLICATIE
Rectificatie	 vaststelling	 concept	 Preventie-	 en	 Handhavingsplan		
Drank	en	Horeca	Wet
Per abuis is op 24 december 2014 gepubliceerd dat de gemeenteraad 
het Preventie- en Handhavingsplan Drank en Horeca Wet heeft vast-
gesteld op 18 december 2014.  Dit is niet juist. De behandeling van 
dit voorstel is gepland voor de raadsvergadering van 5 februari 2015. 

PUBLICATIE
Handhavingsprogramma	2015	vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester heb-
ben in de vergadering van 16 december 2014 het handhavingspro-
gramma 2015 van gemeente Nuenen c.a. vastgesteld. Hiermee maken 
wij inzichtelijk wat wij in dit jaar aan toezicht en handhaving gaan doen.

Een programma is nodig omdat het met de huidige personele capa-
citeit niet mogelijk is om elk jaar op alle terreinen alles te handhaven. 
Daarom zijn prioriteiten gesteld. Handhavingverzoeken en spoed-    
situaties die onmiddellijk optreden vragen hebben ongeacht het on-
derwerp prioriteit.

Voorop staat dat voorkomen beter is dan genezen. Als dit niet tot het 
gewenste resultaat leidt, wordt handhavend opgetreden.

Het	werkgebied	is	onderverdeeld	in	vier	aandachtsvelden:
1. milieu;
2. bouwen en ruimtelijke ordening;
3. brandveilig gebruik bouwwerken;
4. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetgeving.

Uiteraard hopen wij dat het niet zover komt dat wij handhavend moe-
ten optreden. Daarom adviseren wij u om op tijd voorafgaand aan 
een activiteit bij de gemeente te informeren naar de regels. Dit geldt 
voor alle terreinen, zoals het gebruik van de openbare ruimte en bou-
wen en gebruik van gebouwen en terreinen. U kunt hiervoor tijdens 
onze openingstijden bij het klantcontactcentrum terecht. Het tele-
foonnummer is 040-2631631.

Het programma ligt vanaf vandaag vier weken kosteloos ter inzage in 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.
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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 & gezondWij helpen u graag!!!

Acties week 3: geldig maandag 12 t/m zaterdag 17 januari 2015
_____________________________________________________

Brood van de week 
Kloosterbrood

        € 1,75 
_____________________________________________________

Roggeknar
   

       nu € 2,00
_____________________________________________________

Haver Desembrood
   

       slechts € 1,95
_____________________________________________________

2e zak zachte broodjes
m.u.v. speltbolletjes

 GRATIS
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Shoarma Pakket
500 gr. vlees, 5 broodjes + saus 6,95
100 gr. Gebraden Fricandeau +
100 gr. Boterhamworst, samen  2,95
Dubbeldekker
100 gram .........................................1,60
Rib Eye
100 gram .........................................2,25
Hazenpeper
“Kant en Klaar, eigen keuken”
100 gram .........................................1,75
Gehakt Rondo
100 gram .........................................1,25 
Voor de best belegde broodjes!!!

KOOPJE

SPECIAL

 Weekaanbiedingen 
donderdag 15 t/m woensdag 21 januari

Veld verse prei 
hele kilo 0,79

Peulen 
100 gram 0,79

Aardbeien 
per doosje 1,99

Minneola
7 stuks 1,99

Gekookte bieten 
1/2 kilo 0,79

Geschrapte worteltjes 
1/2 kilo 0,99

Mexico salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

TOPPER!!

TOP

PTMD

Passe Partout • M-Flor PVC vloeren 

PTMD • Ambiant Karpetten • NORDAL

d-Bodhi meubelen • Urban Sofa

En nog veel meer...

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

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

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

scholengemeenschap voor:

gymnasium, atheneum, havo en mavo

Gecertifi ceerde Cultuurprofi elschool, econasium en Topsport Talentschool 

09.30 uur tot 13.00 uur
Roostenlaan 296, 5644 BS  Eindhoven
tel: 040 - 211 60 90
www.sintjoriscollege.info

Open Dag
24 januari 2015

OPRUIMING
De gehele wintercollectie:

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

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

Pyjama’s, 
Nachthemden,

Dusters en 
Huispakken
1/2 prijs!

Prima Donna, Twist, 
Marie Jo en L’Aventure

BH’s en Slips
20% Korting!
(winter 2014, op=op!)

Luxe 
Slips/Strings
van: 4995 3995 2995

nu: 15,-
Björn Borg 

Heren Boxershorts
XS, S, XL, XXL

1/2 prijs!
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Prinsenreceptie 2015 
Prins Finanza

Foto LAVfotografie / © Plaatjes Maker

Prins Interior op handen 
gedragen bij de Stemkes Gerwen
 
De 21-jarige Prins Interior van carnavalsvereniging de Stemkes Gerwen wordt 
op handen gedragen door de drie plaatselijke prinsessen La Quinta en Chique & 
Unique. Zaterdagavond 10 januari werd het al snel een dolle boel in Residentie 
Café de Stam. Veel vrienden, familieleden en stamgasten kwamen handen 
schudden zo tussen elf over zeven en elf over negen. Daarbij natuurlijk ook de 
aanvoerders van het Carnaval in Nederwetten en Nuenen. Prinses La Quinta van 
de Narre-kappen stak de handen uit de mouwen om het Stemkesduo Chique & 
Unique te ondersteunen bij de zware klus. Interior werd op handen gedragen en 
dat beviel hem uitstekend.

Receptie    
CV de Wetters
Zondag 18 januari houdt carnavals-
vereniging De Wetters uit Nederwet-
ten haar prinsenreceptie. Iedereen is 
van harte welkom om vanaf 14.00 uur 
Prins Peer en adjudanten KoMIES en 
PlezHANt te komen feliciteren. In het 
MFA gebouw aan de Koppel te Ne-
derwetten zullen ook de zustervereni-
gingen uit Gerwen en Nuenen wor-
den verwelkomd, met muzikale 
ondersteuning van diverse blaaska-
pellen. Optredens van de eigen Wet-
tertetters en dansmarietjes zullen ze-
ker niet ontbreken. Wij zien u graag 
op deze middag om samen het glas te 
heffen en er een gezellig feestje van te 
maken.

Bonte avond   
CV de Wetters
Zaterdag 17 januari staat de eerste 
bonte avond van carnavalsvereniging 
de Wetters op het programma. Er zijn 
nog kaarten beschikbaar voor deze 
avond. Het programma kunt u vinden 
op www.dewetters.nl. De avond start 
om 19.40 uur. Kaarten à 12 euro zijn 
te verkrijgen bij Rianne Verhoeven 
Soeterbeekseweg 3 Nederwetten tel: 
06-13700648.

Carnavalsblad    
Nederwetten komt uit
Vrijdagavond was het zover, de uitreiking van ’t WETTERKE het carnavalsblad 
van CV de Wetters Prins Peer en zijn Adjudanten KoMIES en PlezHANt moch-
ten het eerste exemplaar in ontvangst nemen. De dames van de redactie hebben 
er weer een mooi en kleurrijk blad van gemaakt. In de 41e editie van ’t Wetterke 
leest u alles over de Prins en zijn adjudanten en vindt u alle informatie over het 
komende Carnaval. Deze week zullen de leden van de Carnavalsvereniging in 
Nederwetten het boekje bij u aanbieden tegen een geheel vrijblijvende bijdrage. 
CV de Wetters wenst u veel leesplezier toe!

Het boerenbruidspaar uit 
Raopersgat gaat verloven 
 
Als het aanstaande boerenbruidspaar, Hans van Kemenade en Petronella 
Vervoort, met ondersteuning van hun getuigen Astrid van den Bosch en 
Martin Prinsen de beproevingen die de boerenbruiloftorganisatie voor hen 
in petto heeft goed doorstaat, kunnen zij elkaar op donderdag 22 januari 
a.s. in verzorgingshuis Franciscushof in Lieshout de trouwbelofte doen.

Kaartverkoop  
Zwamavonden 
Narre-Kappen
Ook dit jaar organiseert carnavalsver-
eniging De Narre-Kappen uit Gerwen 
weer de Zwamavonden. Deze vinden 
plaats op vrijdag 6, zaterdag 7 en zater-
dag 13 februari in hun residentie op het 
Heuvelplein in Gerwen. De drie avon-
den zijn gevuld met zwam, klets, 
dans, vermaak en ver-
tier. Kaarten à € 11,- 
zijn verkrijgbaar bij 
Cafetaria Heuvelplein 
en Tuincentrum An-
dré van Rooij in Ger-
wen.

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

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

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

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

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

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

Extra kaartverkoop 
seniorencarnaval
Het seniorencarnaval vindt dit jaar 
plaats op vrijdag 13 februari in Het 
Klooster. Er wordt een gevarieerd pro-
gramma aangeboden, met onder an-
dere tonpraoter Rob Scheepers en het 
't Orkesje van vorig jaar. Het belooft 
weer een mooi begin van de carnaval 
te worden met natuurlijk ook een 
nieuwe heerboer/barones.

Op dinsdag 20 januari 2015 vindt van 
13.00 tot 16.00 uur in Het Klooster de 
kaartverkoop plaats voor het senio-
rencarnaval op vrijdag 13 februari. 
Kaarten kunnen ook online via de 
website worden besteld. Na deze da-

tum zijn de kaar-
ten ook nog ver-
krijgbaar bij Riky 
Foederer, Voirt 5 
in Nuenen. Riky 
is alleen overdag 
telefonisch be-
reikbaar 040-
2834329.

In aanloop naar de bruiloft is de verlo-
ving van het boerenpaar in deze kille en 
donkere periode een gezellige en inter-
actieve avond voor de Franciscushof-be-
woners en omwonenden. Zoals in voor-
gaande jaren staat prinsenkwintet ‘De 
Bruurs’ uit Raopersgat weer garant voor 
een gevarieerd muzikaal intermezzo.
De voltrekking van het onecht huwe-
lijk is op maandag 16 februari in het 
Raopershuis aan de Grotenhof. Deze 
ceremonie is openbaar en voor ieder-
een gratis toegankelijk. Het begint om 
13.00 uur. Na de carnavaleske inzege-
ning en de receptie is het boerenbal.

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.

De Prinsessen Chique, La Quinta en Unique 

(v.l.n.r.) dragen Prins Interior op handen……
(foto Cees van Keulen)
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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pUBLiCaTiE
Verleende omgevingsvergunning nuenen-West gemeente nuenen, Gerwen, neder-
wetten

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 30 december 2014 beslo-
ten medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning 2e fase voor 
de activiteit ‘het (ver)bouwen van een bouwwerk’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) 
voor het bouwen van woningen in bestemmingsplan Uitbreidingsplan Nuenen-West, 
uitwerkingsplan fase 1. De aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2014-0132. 
De omgevingsvergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp van de om-
gevingsvergunning.

Voor de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is op 6 mei 2014 een omgevingsver-
gunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3° 
Wabo) verleend. Die omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer N-
HZ-2013-0107. 

De beschikking ‘omgevingsvergunning fase 1 voor de activiteit gebruik’ én de beschik-
king ‘omgevingsvergunning fase 2 voor de activiteit bouwen’ worden op moment 
van inwerking treding tezamen aangemerkt als één omgevingsvergunning. De om-
gevingsvergunning treedt inwerking na afloop van de beroepstermijn.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 16 januari 2015 voor eenieder gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte op het gemeen-
tehuis. U kunt de onderstaande omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning 2e fase N-HZ-2014-0132 (Kavel 19-22).

Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is geen zienswijzen ingebracht. Te-
gen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van de omgevingsvergunning 
beroep worden aangetekend. Het beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden die tijdig zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning aan 

het college kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen ziens-

wijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning bij het college kenbaar te hebben 
gemaakt;

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift 
moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergun-
ningen treden in werking  nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift 
is verstreken. Het beroepschrift schorst de werking van de omgevingsvergunning 
niet. Indien tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de omgevingsvergunning niet in wer-
king voordat op het verzoek is beslist. Het verzoek moet worden ingediend bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Crisis en herstelwet
Op het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning is afdeling 2 van hoofd-
stuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing (artikel 1.1. Chw in samenhang 
met artikel 3.1, bijlage I Chw). Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt strik-
tere eisen aan het beroepschrift.
Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift 
dienen te worden opgenomen. Tevens kunnen de beroepsgronden na afloop van de 
beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Nuenen, 15 januari 2015
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

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

Nieuwe dichtbundel 
verschenen
Overpeinzingen over haar levenserva-
ringen in werk, vriendschappen, lief-
de, reizen, verlies en rouw waren de 
inspiratiebron voor een aantal gedich-
ten, die Nannie van den Eijnden nu 
gebundeld uitgeeft. De bundel ‘Con-
templatie’ verhaalt over gewone din-
gen waar ze enthousiast van wordt, 
zoals het zien van een regenboog, en 
over herinneringen aan specifieke 
momenten, die haar hebben geraakt.

Nannie helpt mensen nieuwe perspec-
tieven vinden bij vragen en verande-
ringen in hun levensloop en loopbaan 
en schrijft levensverhalen voor en over 
mensen, zowel bij feestelijke gelegen-
heden als bij ziekte, afscheid en verlies. 
Voor Rond de Linde schrijft ze de ru-
briek ‘Nuenenaren nader belicht’. 

De dichtbundel is voor € 12,50 te koop 
bij boekhandel Van de Moosdijk en 
Risjamo in Nuenen.

Drie maanden fietsen   
langs de Mekong in ZO-Azië
 
De wereld is klein. Dat blijkt eens te meer uit het feit dat op de Inloop van 
WLG al eerder verhalen van  voettochten en reizen naar ‘verre’ oorden aan 
de orde kwamen. Op maandag 19 januari zal tijdens de Inloop van 13.30 tot 
ca. 16.30 uur, verslag worden gedaan van een fietstocht in de Mekongdelta. 

Margriet en Lucas uit Gerwen maak-
ten begin 2014 de tocht van hun leven! 
Nadat ze beiden gestopt waren met 
werken zijn ze, nadat ze reeds heel Eu-
ropa op de fiets hadden verkend, aan 
een lange trip in Azië begonnen. Ze 
vlogen met eigen fiets, met Malaysian 
Airways, naar Bangkok, waarna ze 
vanuit Chiang May op 15 januari (een 
jaar geleden) aan de tocht begonnen. 
Vanaf de grens van Thailand met My-
anmar (Birma), volgden ze via de gou-
den driehoek de machtige Mekong.
 
De verschillende landen werden fiet-
send, en af en toe per boot op de 
Mekong, doorkruist; het schitterende 
Laos, het boeiende Cambodja tot aan 
de weelderige en drukke Mekong-del-
ta van Vietnam. Ze proefden van de 
verschillende culturen van deze lan-
den en al fietsend genoten ze van de 
beelden, geuren en de kleurrijke vrien-
delijke bevolking.
 

Steeds opnieuw zeiden ze tegen elkaar 
“dit hadden we niet willen missen”. Er 
gaat niets boven fietsen; je ziet zoveel 
meer, je maakt zo makkelijk contact 
en reist ook nog forse afstanden! Ze 
fietsten gemiddeld 70 km per dag en 
hadden er op 15 april zo’n 4000 km 
opzitten.
 
Graag nemen zij u mee op 19 januari 
in hun fantastische fietsreis door deze 
fraaie landen.

De Inloop vindt plaats op maandagen 
van 13.30 tot ca. 16.30 uur. U kunt er 
terecht voor een kop koffie, een ge-
sprek en komende maandag dus voor 
het genoemde reisverslag. 

Wilt u meer weten over WLG bel dan 
met 06 41102625 of ga naar http://
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl. 
Als u wilt kunt u inschrijven voor de 
nieuwsbrief.

Politieberichten
Getuigen gezocht   
dodelijke aanrijding
Nuenen - De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding en wat daar-
aan vooraf ging op de Broekdijk in Nuenen afgelopen zondagavond 11 januari.

Op zondag 11 januari om 23.30 uur kwamen er bij de meldkamer verschillende 
telefoontjes binnen van een ernstige aanrijding op de Broekdijk. Er zou een auto 
in de sloot liggen en een andere auto zou zwaardbeschadigd op de weg staan. Ter 
plaatse troffen de hulpdiensten een auto aan met een gewonde man erin. In de 
auto in de sloot had ook een gewonde man gezeten. Die was, door toegesnelde 
familieleden of vrienden, al naar het ziekenhuis gebracht. Dat was een 44-jarige 
inwoner van Son en Breugel. De andere gewonde, een 83-jarige inwoner van 
Nuenen, is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij, in de 
loop van de nacht, aan zijn verwondingen overleden. De inwoner van Son en 
Breugel is aangehouden in het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart. 
De auto's hebben in tegenovergesteld richting gereden en zijn frontaal tegen el-
kaar gebotst. De politie wil graag in contact komen met getuigen van de aanrij-
ding maar ook met mensen die iets kunnen vertellen over het gedrag van de be-
stuurders ruim voor de aanrijding. Een van de partijen kwam vanuit Helmond en 
was op weg naar Son en Breugel, de andere partij reed dus in tegenovergestelde 
richting. Getuigen die iets van dit ongeval gezien hebben of wat eraan vooraf 
gegaan is worden verzocht dit te melden via het meldformulier op politie.nl/
melden of via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Muziek op de Weverkeshof: Alle Hens
Op zondag 25 januari treedt Alle Hens op in Dorpsboerderij Weverkeshof. Alle 
Hens, bestaande uit drie Kezen, een Jan en een Martin, voeren het publiek min of 
meerstemmig mee door grachten, over rivieren en zeeën, bergen en dalen. Veel 
zeemansverdriet en geluk met ballads over landlieden en landstreken en enkele 
instrumentale nummers zullen ten gehore worden gebracht. Dorpsboerderij 
Weverkeshof, aan de Jhr. Hugo van Berckellaan 5 in Nuenen. Aanvang 14.00 uur, 
vrij entree.

Hoe verandert mijn zorg?
U heeft er vast al over gehoord of gelezen: per 1 januari 2015 is de zorg her-
vormd. We leggen u graag uit wat dat betekent en waarom de veranderingen 
nodig zijn. U weet met dit overzicht waarschijnlijk niet meteen wat de 
gevolgen zijn voor uw persoonlijke situatie. Daarom volgt hieronder ook 
een overzicht bij wie u kunt aankloppen. 

Waarom verandert de zorg?
Omdat het aantal mensen dat zorg no-
dig heeft groeit. Als we niet zouden 
veranderen, wordt de zorg onbetaal-

baar, zo heeft het rijk berekend. Door 
de zorg beter te organiseren, en dich-
ter bij huis te laten plaatsvinden, met 
hulp van naasten en vrijwilligers, kun-
nen we in de toekomst wél iedereen de 
zorg blijven bieden die nodig is. 

Een andere reden waarom de zorg ver-
andert, is de wens om zo lang mogelijk 
thuis te blijven wonen. Deze wens is de 
laatste jaren gegroeid, omdat de meeste 
cliënten het prettig vinden om in hun 
eigen omgeving te zijn. Met ondersteu-
ning op maat van familie en andere 
mantelzorgers, de wijkverpleegkundige 
en thuiszorg. Dankzij technische ont-
wikkelingen zoals beeldzorg kan deze 
wens ook op een goede en veilige ma-
nier worden vervuld. 

Per 1 januari 2015 veranderen de ta-
ken van de gemeente, het rijk en de 
zorgverzekeraars : 
Ondersteuning thuis voor ouderen of 
mensen met een beperking wordt 
vanaf dan door de gemeenten geregeld 
(de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning, Wmo). Dit omvat de begelei-
ding, dagbesteding, het beschermd 
wonen en de ondersteuning van man-
telzorgers. Ook alle jeugdhulp voor 
kinderen tot 18 jaar is in handen van 
de gemeenten. Wat wel of niet wordt 
vergoed of ondersteund verschilt per 
gemeente.
Verpleging en verzorging thuis zijn 
onderdeel van het basispakket van uw 
zorgverzekering. Voorbeelden zijn het 

toedienen van medicijnen en hulp bij 
het douchen. Deze zorg valt onder de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt 
voor deze zorg geen eigen bijdrage of 
eigen risico.
Het rijk blijft verantwoordelijk voor de 
zorg aan mensen die de hele dag inten-
sieve zorg en toezicht dichtbij nodig 
hebben. Deze zorg valt onder de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Er komen meer 
mogelijkheden om deze zorg thuis te 
ontvangen. Maar u kunt ook nog 
steeds terecht in een zorginstelling.

ZuidZorg
De teams van ZuidZorg kunnen in alle 
onderdelen van de zorgverlening aan 
huis een rol spelen. De wijkverpleeg-
kundige krijgt bijvoorbeeld een be-
langrijke plek in de sociale wijkteams 
van gemeenten. Tevens gaat de wijk-
verpleegkundige de indicaties stellen 
voor verzorging en verpleging thuis. U 
kunt dus bellen als u verpleging en 
verzorging thuis nodig heeft. Maar 
ook voor vragen over opvoeden en op-
groeien, huishoudelijke hulp, kraam-
hulp, diëtiek en voeding, medisch 
complexe zorg en thuisbegeleiding 
kunt u bij ZuidZorg terecht.

Bij wie kunt u aankloppen?
Ik woon thuis en heb begeleiding en 
ondersteuning nodig -> neem contact 
op met uw gemeente
Ik woon thuis en heb medische verple-
ging en verzorging nodig -> neem 
contact op met ZuidZorg via 040-2 
308 408
Ik woon thuis, maar dat gaat eigenlijk 
niet meer -> neem contact op met 
ZuidZorg via 040-2 308 408

Hebt u vragen? 
Hebt u een vraag voor de wijkver-
pleegkundige? Belt u dan gerust voor 
een afspraak met de wijkverpleegkun-
dige, via 040-2308408 of mail naar:
wvnuenen@zuidzorg.nl



Basisberoeps, Kaderberoeps, Gemengd & Theoretisch

Op zaterdag 17 januari houdt 
Pleincollege Nuenen haar jaarlijkse 
Open Dag.  
 
Van 10.00 tot 13.00 uur ben je van 
harte welkom om onze school eens 

van binnen te komen bekijken. Natuurlijk zijn ook onze 
docenten aanwezig om al je vragen te beantwoorden.   
Zien we je zaterdag? 

Pleincollege Nuenen: Sportlaan 8 Nuenen |  
040 - 2831569 | www.pleincollegenuenen.nl

‘Kom je ook 
naar onze 
Open Dag?’

School voor vmbo - Open Dag zaterdag 17 januari 

D a g o p v a n g  •  B S O

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

Goed voor je kind!

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Met een vmbo-/mbo-diploma van Vakcollege Eindhoven ga je het maken! 
Bijvoorbeeld als onderhoudsmonteur, automonteur, timmerman, meubel-
maker, metaalbewerker, helpende zorg en welzijn of in de kinderopvang. 
Voor een deel op school zelf en voor een belangrijk deel in de praktijk. 
  
Voor meer informatie en aanmeldingen: 
www.vakcollegeeindhoven.nl

de school voor vakmensen
School voor vmbo    Kaderberoepsgerichte leerweg    Basisberoepsgerichte leerweg    Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Open Dag 24-01-2015  

Van 11.00 uur - 14.00 uur  

jij gaat het maken!
Tijdelijk adres:
Ruysdaelbaan 7  5642 JJ  Eindhoven  Tel: 040 - 211 46 80
info-vakcollegeeindhoven@sghetplein.nl

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

Nuenen Oost
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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Vrijdagavond
Koopavond 

Onderstaande winkels  
in Nuenen centrum   
zijn op de vrijdagavonden 

OPEN TOT 21.00 UUR

• Albert Heijn
• Crooijmans Mannenmode
• Etos
• Expert Nuenen
• Harry Goede Haarmode
• Hema
• I Fratelli
• IJssalon Italia (t/m okt.)
• Jan Linders
• José Cuypers Mode 
  & Lingerie
• Jumbo Ton Grimberg
• Kruidvat
• Raymond Deckers 
  Haarmode
• Schijvens Mode
• Shoeby
• Slijterij Van Lieshout
• Smolders Schoenen
• SNS Bank
• Team Kapsalon
• Ted’s Mode
• Wendy’s Jeansshop
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Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Jacques Post
Uitvaartassistent

A D V E R T O R I A L

Goede voornemens maken én uitvoeren
De feestdagen hebben we al weer achter ons gelaten en na een hopelijk 
gezellige oudejaarsavond zitten we nu in het jaar 2015. Dit nieuwe jaar ligt 
nog als een onbeschreven blad voor ons, klaar om te worden ingekleurd 
binnen en mogelijk ook wat buiten de lijntjes. 2015 biedt u mogelijkheden 
en kansen om het op uw manier in te vullen. 

Het onbeschreven blad
Het onbeschreven, lege blad symboli-
seert als het ware de basis en het fun-
dament, ons kader en ons verleden,  
waarop we verder gaan bouwen in 
2015. Bij de een is het blad wellicht 
wat zwaarder en donkerder, bij de 
ander kan het stralend wit, flinterdun 
of plooibaar zijn. Er zijn ook mensen 
die te maken hebben met een breek-
baar blad met al wat scheurtjes of 
hier een daar een zwarte veeg die 
helaas niet meer weg te poetsen is en 
waar mee geleefd moet worden. Welk 
blad u ook tot uw beschikking heeft, 
het wordt sowieso een kunst om weer 
de juiste inkt en de passende pen en 
penselen te vinden, om het nieuwe  
leven van komend jaar weer goed op 
te tekenen. 

Voornemens
Waarschijnlijk heeft u ook weer uw 
lijstje met goede voornemens ge-
maakt. Dat is alvast een stap in de 
goede richting maar nu komt dan 
toch de echte uitdaging, namelijk 
trouw blijven aan al uw positieve 
plannen. Stoppen met roken, lijnen, 
wie kent deze voornemens niet en 
heeft ze al eens op een lijstje gezet? 
In het verleden bleken dit toch wel 
vaak eendagsvliegen te zijn maar u 
weet het nu toch echt zeker; in 2015 
gaat het u lukken! Een ander voor-
nemen kan ook zijn om uw ouders 
en grootouders meer te bezoeken, 
uw kinderen minder of juist meer te 
verwennen. Of misschien wilt u wel 
iets anders gaan doen in uw werk of 
eindelijk die langgewenste droomreis 
maken. Zoveel mensen, zoveel wen-
sen. Wat uw voornemens en wensen 
ook mogen zijn; wij hopen dat alles 

uitkomt waar u van droomt en wen-
sen u veel geluk, wijsheid en vooral 
gezondheid toe. Want een goede ge-
zondheid voor u en uw naasten is uit-
eindelijk toch ons kostbaarste goed!

Ons voornemen 
Onze organisatie Van der Stappen  
uitvaartverzorging maakt zich ook  
op voor het nieuwe jaar. Natuurlijk 
hebben wij ook een aantal goede 
voornemens. Zo werken wij de ko-
mende maanden aan een nieuwe, 
eigentijdse uitstraling, die beter uit-
draagt waar wij voor staan: betrokken  
en persoonlijke uitvaarten. Een van 
onze andere goede voornemens is 
u nog beter voor te lichten over alle 
mogelijkheden bij een afscheid. Dit 
kan in een vrijblijvend persoonlijk 
gesprek, waarbij uw uitvaartwensen 
besproken en vastgelegd worden. 
Dat geeft u rust en uw nabestaan-
den hebben dan de zekerheid dat ze 
straks de uitvaart zo verzorgen, zo-
als u dat wenst. U kunt ook zelf uw 
wensen noteren en daarom als laat-
ste goede voornemen aan uw lijstje 
toevoegen: het aanvragen van het 
document ‘Mijn uitvaartwensen’ op  
www.vdstappen.nl. 

Glas in ’t Bakkie in Nuenen
Bij de glasbakken bij het Kernkwartier was op 9 januari een VIP-tent inge-
richt. Iedereen die zijn of haar glas naar de glasbak kwam brengen, werd 
door het Glasteam als VIP ontvangen en kreeg een ‘glastas’ cadeau. De 
belangrijkste boodschap was: een beetje restjes aan het glas is geen bezwaar. 
Doe de deksel of dop erop en breng het naar de glasbak. Je hoeft het glas dus 
niet eerst schoon te spoelen. Zo wordt glas scheiden nog makkelijker.

Ook wethouder Henk Pero bracht zijn 
glas die dag naar de glasbak. Een goed 
initiatief, vindt hij, om aandacht te be-
steden aan glasinzameling: “Veel men-
sen denken dat iedere Nederlander al 
zijn glas naar de glasbak brengt. Sa-
men goed voor 350 miljoen kilo. Toch 
verdwijnt er nog steeds 150 miljoen 
kilo glas in het restafval. Ook de ge-
middelde inwoner van Nuenen kan 
nog meer glas van het restafval schei-

den. Glas kun je namelijk eindeloos 
blijven recyclen, en dat bespaart veel 
energie. Goed voor het milieu en dus 
goed voor iedereen.”

Meer informatie
Mensen die meer willen weten over hoe 
gemakkelijk het is om glas naar de glas-
bak te brengen, kunnen terecht op www.
glasscheiden.nl Daar staat ook uitgelegd 
waarom het goed is om glas te scheiden.

Advocatuur
Alimentatie omhoog
Op 1 januari 2015 zijn diverse premies, uitkeringen omlaag gegaan en tarie-
ven veranderd. Hoe zit dat eigenlijk met de alimentatie?

Alimentatie wordt in veel gevallen 
vastgesteld door de rechter. De rech-
ter kan daarbij dan ook uitspreken dat 
de alimentatie bij de overgang naar 
een nieuw jaar omhoog gaat met een 
bepaald percentage. Als de rechter 
over een verhoging niets uitspreekt, 
wil dat niets zeggen. In de wet staat 
namelijk dat de alimentatie jaarlijks 
wordt verhoogd met een bepaald per-
centage: de zogenoemde wettelijke in-
dexering. De verhoging wordt jaarlijks 
in oktober door het kabinet bepaald 
en vervolgens in de Staatscourant en 
andere dagbladen en tijdschriften ge-
publiceerd. Door die publicaties kan 
en behoort iedereen te weten hoeveel 
de verhoging is. Voor het jaar 2015 is 
afgesproken dat de alimentatie met 
0,8 % omhoog gaat. Dat betekent dus 
dat als de rechter in de beschikking in 
2014 de alimentatie op € 100,00 per 
maand heeft bepaald, de alimentatie 
in 2015 per maand € 100,80 wordt. Let 
er op dat u de verhoging op het juiste 
bedrag toepast: als bijvoorbeeld de ali-
mentatie in 2013 is vastgesteld, moet u 
eerst de verhoging voor het jaar 2014 
toepassen en daarna die van 2015. Re-
kenvoorbeeld: stel in 2013 werd de ali-
mentatie op € 100,00 per maand be-
paald. Omdat voor 2014 de verhoging 
0,9 % bedroeg, was in 2014 per maand 
de alimentatie € 100,90. Vervolgens 
wordt in 2015 de alimentatie tenge-
volge de verhoging van 0,8 % per 
maand € 101,71. Op de website van 
het Landelijk Bureau Inning Onder-
houdsbijdragen, www.lbio.nl,  staan 
alle verhogingen door de jaren heen 
vermeld. Ook kunt u met behulp van 
die website makkelijk laten uitrekenen 
wat in uw geval de verandering in de 
alimentatie is.

Vaak komt het voor dat niet de rechter 
de alimentatie bepaalt, maar dat par-
tijen samen afspreken hoe hoog de ali-

mentatie is. Partijen kunnen daarbij 
ook afspreken dat de alimentatie bij de 
jaarwisseling niet verandert. Dat moet 
dan wel duidelijk worden vermeld in 
de afspraak: schriftelijk en door beide 
partijen ondertekend. Als partijen 
niets afspreken, geldt toch dat de ali-
mentatie jaarlijks omhoog gaat! Mocht 
de betalende partij niet bereid zijn de 
verhoging toe te passen, schakel dan 
bovengenoemde Landelijk Bureau In-
ning Onderhoudsbijdragen via haar 
website www.lbio.nl, in of een deur-
waarder of advocaat (zoals ondergete-
kende). Wacht niet te lang want na vijf 
jaar vervalt het recht de verhoging te 
vorderen.

Tenslotte: let er op dat de verhoging 
net als de alimentatie voorafgaand aan 
de maand waarop de alimentatie be-
trekking heeft, wordt betaald. Het kan 
zijn dat vanwege het weekend de bank 
niet in staat is de alimentatiebedragen 
tijdig over te maken, maar van betalin-
gen na de zesde van een maand kan 
worden gezegd dat die eigenlijk te laat 
zijn.

Samengevat: de alimentatie is in 2015 
met 0,8 % omhoog gegaan tenzij par-
tijen uitdrukkelijk schriftelijk iets an-
ders hebben afgesproken.

Bovenstaande is bedoeld om u meer 
inzicht te geven in c.q. bewust te ma-
ken van de juridische positie waarin u 
zich bevindt. 

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Advocatenkantoor In ’t Veld, tel. 
040 263 12 00 of via website:
www.advocatenkantoorintveld.nl

Gevestigd in Nuenen 

 

 
 

De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen 
 

Tel. 040 263 1200 
 

www.advocatenkantoorintveld.nl 
 

Jubilarissen RKSV Nuenen 
gehuldigd
Op een zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de RKSV Nuenen wer-
den zoals traditie een aantal jubilarissen gehuldigd. Voor het eerst werd de 
nieuwjaarsreceptie gehouden op de ‘clubavond’ door de week. Een keuze 
die goed is uitgepakt daar de nieuwjaarsreceptie in geen jaren zo goed is 
bezocht.

Na een welkomstwoord van de secre-
tarissen Ad van Zoggel en Peter van 
Hout werd een 6 tal jubilarissen gehul-
digd.

Jan van Maasakkers (50 jaar lid). Jan 
speelde jaren in ons vaandelteam is 
nog immer actief bij de veteranen van 
de RKSV Nuenen. 

Ronnie Elbers, Frits van de Nieuwenhof, John van de Maat, Jan van Maasakkers 
en Joost van Gestel.

Je krijgt persoonlijk 
advies over wat 
je het beste kunt 
doen. Ook kan 

‘Veilig Thuis’ 
je in contact 
brengen met 
andere hulp- 
verleners.

3

Bij acute, levensbedreigende situaties bel 112

Je krijgt een 
medewerker van 
‘Veilig Thuis’ aan 
de lijn. De hulp- 
verlener luistert 
naar je en stelt 
vragen.Zo kan 
hij of zij jouw 
situatie goed 
inschatten. 

Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken 
heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis 
is 24/7 bereikbaar via het nummer  0800-2000

2

Wat gebeurt er als je belt naar ‘Veilig Thuis’
Het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Ben je slachtoffer van geweld in 
huiselijke kring (bijvoorbeeld 
partnergeweld, kindermishande-
ling of ouderenmishandeling), 
vermoed je het in je omgeving of 
ben je pleger? Bel dan voor hulp 
en advies naar ‘Veilig Thuis’: 

0800-2000 (gratis)

Spreek je plaatsnaam in, dan 
word je doorverbonden met het 
‘Veilig Thuis’ bij jou in de buurt.1

www.vooreenveiligthuis.nl

4

Huiselijk geweld: 1 meldpunt
Op 1 januari zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) samenge-
voegd. Vanaf nu kan iedereen terecht bij één punt: 'Veilig Thuis’: het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermis-
handeling. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer 0800 - 2000. ‘Veilig Thuis’ is er voor iedereen, jong en oud, 
die te maken heeft met huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Je kan er ook terecht voor advies en 
hulp. Voor jezelf of voor een ander.

Hennie Merks (50 jaar lid). Wegens fy-
sieke ongemakken kon Hennie niet 
aanwezig zijn op de nieuwjaarsrecep-
tie. Hennie is jarenlang actief scheids-
rechter geweest voor de KNVB op 
hoog niveau en heeft zich ook lang be-
zig gehouden met het begeleiden van 
jonge talenten vanuit de KNVB. 
Frits van de Nieuwenhof (50 jaar lid). 
Frits is nog immer actief scheidsrech-
ter bij de KNVB en fluit ook regelma-
tig wedstrijden bij de RKSV Nuenen. 
Daarnaast is Frits actief geweest als 
speler en had een aantal jaren zitting 
in diverse commissies en het bestuur.
John van de Maat (40 jaar lid). John 
speelde jarenlang in de selectie bij de 
heren en is een aantal jaren verbonden 
aan de vrouwentak bij de RKSV Nue-
nen. Hiermede bereikte hij afgelopen 
seizoen een plek in de hoofdklasse.
Ronnie Elbers (40 jaar lid). Ronnie 
(Beun) Elbers is actief als assistent 
scheidsrechter bij het vaandelteam. 
Daarnaast is hij jarenlang actief 
scheidsrechter geweest bij de jeugdaf-
deling waar hij ook jarenlang als lei-
der/trainer actief was.
Hayo van Tilaart (40 jaar lid). Hayo is 
minder bekend in de club maar toch 
al. 40 jaar betrokken bij de RKSV Nue-
nen Hayo ontbrak op deze editie van 
de nieuwjaarsreceptie.
Joost van Gestel (25 jaar lid). Joost 
voetbalt al 25 jaar bij de RKSV Nuenen 
en is een bepalende speler in Nuenen 7.

De Prins gaat op 
Ziekenbezoek
Voor Prins Fi-
nanza en zijn 
adjudanten be-
tekent carna-
val; het feest 
der zotten 
meer dan al-
leen maar 
hossen en 
springen. 
Tijdens de carnavalsda-
gen denkt hij ook aan onze mede-
dorpsgenoten die door hun ziekte 
of handicap niet deel kunnen ne-
men aan de carnavalsactiviteiten. 
Hij bezoekt voor carnaval een aan-
tal mensen met een kleine atten-
tie.
Ook brengt een afgevaardigde van 
de Prins met klein gevolg op maan-
dagochtend een bezoek aan het 
huiskamerproject van het Steun-
punt. Dit project is er voor mensen 
die behoefte hebben aan een praat-
je, een schouderklopje of een be-
moedigend woord na bijvoorbeeld 
een nare ervaring, zoals het over-
lijden van een dierbare, of na een 
ernstige ziekte. Kortom mensen 
die wat extra aandacht heel goed 
kunnen gebruiken. Deze afgevaar-
digde komt op de koffie en brengt 
gezelligheid en gebak mee.
Als u als lezer van de Rond de Lin-
de iemand in uw kenniskring weet 
die wel door een bezoekje van de 
Prins en adjudanten een beetje op-
gepept kan worden, laat dat dan 
even weten. U moet er wel van 
overtuigd zijn dat de te bezoeken 
persoon dit op prijs stelt. U kunt 
het adres doorgeven voor 8 fe-
bruari op: 2831564 of ht.van.
nunen@hetnet.nl
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17 januari: Open dag  
Lorentz Casimir Lyceum 
Tijdens de open dag op 17 januari ontdekken leerlingen uit groep 8 hoe leuk 
het is om slim te zijn. Het Lorentz Casimir Lyceum verwelkomt alle toekom-
stige havo, atheneum en gymnasium scholieren en hun ouders voor een 
kennismaking. 

Twee Nederlandse kampioenen 
in Nuenen
Op 8 januari startte de Nederlandse Kampioenschappen Vogel 2015 in 
Apeldoorn. Diverse leden van VV de Bastaarden uit Nuenen deden hier aan 
mee en voor Hans Voets was dan ook in de klasse agaat rood mozaïek type 
2 de Nederlandse titel weggelegd.

Scouting Rudyard Kipling       
kijkt terug op een goed jaar!

Sponsorzwemmen   
Stichting Knipoog uit de hemel
Op zaterdag 3 januari was het dan zover. De Nuenense Stichting Knipoog 
uit de hemel organiseerde het jaarlijkse sponsorzwemmen. Dit keer was het 
doel: geld inzamelen voor koeien in India. Ze komen te staan in een grote 
stal die is opgezet door en voor pariaboeren in India. Laco de Drietip stelde 
haar zwembad beschikbaar, waarvoor hartelijke dank!

Tussen 10.00 en 15.00 uur informeren 
we hen over onze kleine en gezellige 
school. Alle leslokalen zijn open om 
een kijkje te nemen bij allerlei vakken 
zoals 3Design, Frans, tekenen, aard-
rijkskunde, Cambridge Engels en nog 
veel meer. Je kunt pannenkoeken eten 
bij biologie, sportief bezig zijn bij gym 
en een natuurkundequiz doen. Er is 
een lokaal speciaal ingericht met alle 
informatie over Quest. Dit is een aan-
trekkelijk programma dat extra uitda-
gingen biedt en die leerlingen creatief 
leert denken, onder andere in de vorm 
van spannende projecten, voor meer 
informatie zie www.lcl.nl In de aula 
zijn er optredens van de schoolband 
en is er tijd om even te genieten van 
een glaasje fris of een kopje thee. Kort-
om, een dag die boordevol activiteiten 
zit en die slimme leerlingen alvast een 
leuk voorproefje van het Lorentz Ca-
simir Lyceum voorschotelt. 
De open dag is voor alle leerlingen van 

groep 7 en 8 van de basisschool en hun 
ouders. Iedereen is van harte welkom 
van 10.00 tot 15.00 uur in het Casimir-
gebouw, Celebeslaan 10 te Eindhoven.

Casimirgebouw

Celebeslaan 10

5641 AG Eindhoven

T 040 - 2909420

w w w. l c l . n l

info
avond

SLiM? 
kieS Leuk!

donderdag
8/11/2012
19.00 - 20.30 uur

Antoon Tijhuis deed het nog een stuk 
beter hij haalde maar liefst 6 Neder-
landse titels. Hij deed dat met zwart 
rood mozaïek type 2, Bruin rood in-
tensief met bruin rood mozaïek type 2 
maar ook met zwart jaspis rood mo-
zaïek type 2, agaatjaspis geel mozaïek 
type 1 en tenslotte ook nog met agaat-
jaspis geel mozaïek  type 2.

Natuurlijk feliciteren we de kampioe-
nen met hun titels maar de kroon op 
het werk moet nog komen als van 22 
tot 25 januari de wereldkampioen-
schappen worden gehouden in Ros-
malen. Op deze show zullen meer dan 
twintigduizend vogels naar de wereld-
titel in hun klasse strijden. De inge-
zonden vogels komen dan ook van 
over de hele wereld van Brazilië tot 
Italië en natuurlijk ook uit Nederland.

Tevens kijken de Nuenense leden nu al 
vooruit naar onze eigen show die in 
november zal worden gehouden waar 

maar liefst twee vijfentwintigjarige ju-
bilarissen zullen worden gehuldigd. 
Maar vooral het feit dat Henk Hage-
man dan in het zonnetje wordt gezet 
vanwege het feit dat hij op 1 maart 
2015 vijftig jaar lid zal zijn van VV De 
Bastaarden uit Nuenen.

Afgelopen weekend was er traditiegetrouw het boerenkoolweekend bij 
Scouting Rudyard Kipling.
Vrijdagavond begon het weekend met een nieuwjaarsreceptie voor alle 
leden, ouders en andere betrokkenen. Er werd teruggekeken op het afgelo-
pen jaar. Een jaar waar veel is gebeurd. 

Er is een theater en parkeerterrein ge-
bouwd. Een jarenlange wens is in ver-
vulling gegaan. Dankzij een donatie 
van Rabobank Dommelstreek staat er 
nu een prachtige materiaalopslag-
ruimte. De vrijwilligers werden be-

dankt voor hun inzet, het opruimen 
en het klussen. Een aantal scoutinglei-
ders werden in het zonnetje gezet voor 
hun jarenlange, trouwe inzet. 
Maar er werd ook vooruit gekeken. De 
Neuzelmarkt gaat door dit jaar. In 2015-

2016 bestaat Scouting Rudyard Kipling 
50 jaar! Dat zal een mooi jaar worden 
met tal van feestelijke activiteiten.
Na de receptie begonnen alle leden 
aan het weekend. Na een avondspel en 
een overnachting op de blokhut ver-
trokken ze zaterdag richting Valkens-
waard. Bij Rofra hebben ze spannende 
activiteiten gedaan zoals; speleo en 
paintbal. Het weekend werd afgeslo-
ten met een heerlijk warm bord boe-
renkool!
Volg ons op facebook of kijk eens op 
de site www.rudyardkipling of kom 
eens kijken op zaterdag op onze blok-
hut aan de Papenvoorste Heide 5B.   Je 
bent altijd welkom!

Al ver voor 10 uur stond er een groep 
sportievelingen te trappelen van on-
geduld bij de balie van het zwembad. 
Maar er moest nog even gewacht wor-
den, pas na de uitleg en het in stelling 
brengen van de tellers, kon het start-
sein gegeven worden. En gezwommen 
werd er: heel fanatiek! Jong en wat 
minder jong, iedereen deed erg zijn of 

haar best. De jongste deelnemer was 6 
jaar (en in bezit van ABC), de oudste 
deelnemer 41 jaar oud.

De twee en een half uur zijn ten volle 
benut! Eerst werd er een half uur ge-
zwommen, toen even gepauzeerd, 
waarin er genoten werd van de heer-
lijke versnapering die gesponsord 

Toppop herleeft in Schafrath
Na veel gesprekken aan de bar is het idee ontstaan om Toppop te doen herleven. 
Er zijn een aantal vergaderingen aan vooraf gegaan maar we zijn er klaar voor! 
Op zaterdagavond 17 januari gaat het plaatsvinden. DJ 2Base met originele vi-
deoclips is geregeld. Allerlei clips zijn uitgezocht en er is de hele avond gelegen-
heid om verzoeknummers aan te vragen uit de lijst. Ook ‘Penny de Jager’ is van 
de partij en Ad Visser kijkt of het in zijn agenda past! Dus….
Heb je zin in een avond vol nostalgie en wil je er achter komen of er nog een 
Penny de Jager of Ad Visser in je schuilt, kom dan 17 januari vanaf 21.00 uur 
naar Café Schafrath!
 

werden door de Albert Heijn Kern-
kwartier. Na deze versterking gingen 
de zwemmers er weer flink tegenaan, 
gedurende nogmaals een half uur. 
Ook hierna volgde een pauze, gevolgd 
door nog twee keer 20 minuten zwem-
men. En het resultaat mocht er zijn!
De twee broertjes Roan en Yari van 
Dijk gingen er samen van door met de 
prijzen voor de basisschoolleeftijd: de 
ene voor het meest aantal sponsors 
(maar liefst 24 stuks) en de andere 
voor het meest aantal baantjes (100). 
Allebei een geweldige prestatie. 
De winnaars met de meeste baantjes 
hadden er maar liefst 176 getrokken, 
hulde voor deze prestatie van de mid-
delbare scholieren Koen Velthuis en 
Dave Bos. 
Na koortsachtig rekenen en tellen, 
bleek er maar liefst ruim € 2300,- op-
gehaald te zijn. Dit is goed voor bijna 5 
koeien!

Onze hartelijke dank voor ieders fan-
tastische inzet, zowel in het zoeken 
naar sponsors als in het zwemmen, 
voor de geweldige hulp van de tellers 
tijdens de zwemactie en natuurlijk alle 
ruimhartige sponsors! Wat ons be-
treft: graag tot volgend jaar!
www.knipooguitdehemel.nl

Ilja Leonard Pfeijffer 
in het Literair   
Café Dommeldal
Op zondagmiddag 25 januari ont-
vangt het Literair Café Dommeldal 
dichter, schrijver Ilja Leonard Pfeijffer. 
Van 14.00-16.00 uur praat hij in de 
Kasteelhoeve in Geldrop over zijn 
poëzie, zijn romans en over zijn leven 
als Haagse Genuaan.

Ilja Leonard Pfeijffer
Pfeijffer studeerde (Griekse talen) en 
promoveerde in Leiden. In 1998 debu-
teerde hij als 30-jarige dichter, met de 
bundel Van de vierkante man, die het 
jaar daarop werd gehonoreerd met de 
C. Buddingh-prijs, voor debuten. In 
2002 verscheen zijn eerste roman Ru-
pert, waarvoor hij de Anton Wach-
tersprijs ontving. Daarnaast schreef 
hij columns voor NRC en publiceerde 
hij verzamelde Gedichten in De Man 
van vele manieren. Dit jaar schrijft de 
dichter het Poëziegeschenk 2015, het 
cadeau tijdens de Poëzieweek (29-1-
2015 t/m 4-2-2015).

Kaartjes voor deze bijeenkomst zijn te 
koop bij Boekhandel van Grinsven in 
Geldrop of bij Bibliotheek Dommel-
dal, vestiging Geldrop. Voor jaarkaart-
houders van het Literair Café Dom-
meldal is de toegang gratis. En voor 
jongeren tot 18 jaar is de toegang 
slechts € 2,50

OLAT wandeltocht 
Op zondag 18 januari organiseert 
Wandelsportvereniging OLAT haar 1e 
recreatieve wandeltocht in dit nieuwe 
prille jaar en wel vanuit Waalre. Ze 
doorkruisen met de wandeling een 
winters landschap dat rijk is aan bos-
sen, heide en vennen. De korte afstan-
den verkennen het gevarieerde gebied 
tussen Waalre en Valkenswaard. Af-
hankelijk van de te lopen afstand ont-
moeten ze de Tongelreep en Strijper 
Aa, doorkruisen het gebied met de 
fraaie oude Philips visvijvers, de ge-
meentebossen van Waalre en landgoed 
De Valkenhorst. De lange afstanden 
doen ook het Laagveld, Leenderbos en 
Groote Heide aan. Zoals bij OLAT ge-
bruikelijk zal het asfalt onderweg zo-

veel als mogelijk worden vermeden. 
Startlocatie is Het Klooster, Hoog-
straat 6, 5581 BK  Waalre. Alle afstan-
den mogen vanaf 08.00 uur starten. 
Men moet rond 17.00 uur weer terug 
zijn op de startlocatie. Kinderen ge-
nieten 50% korting op het inschrijf-
geld. www.olat.nl 

Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Plan Nuenen West, wordt vervolgd...
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De oefentherapeut

Lisette Weijers

Goede voornemens?
Loopt u langer met het idee iets 
aan die vage klachten van rug, nek, 
algemeen gevoel van gespannen-
heid of buikpijn te doen?
Net feestdagen achter de rug, va-
kantie gehad, lang kunnen uitsla-
pen.
Toch heeft recent onderzoek uit-
gewezen dat er een piek is van 
stress rond de feestdagen.
Voor u hopelijk niet, en heeft u 
hooguit moeten rennen om alle in-
grediënten voor een paar fantasti-
sche dagen op tijd in huis te heb-
ben, het huis gepoetst, de juiste 
kleding in de kast e.d. 
Drukte, spanning, stress e.d. hoort 
helemaal bij de hectiek van alledag. 
Maar soms lopen we te hard! Signa-
len hiervan kunnen zijn nekpijn, 
rugpijn, hoofdpijn, algemeen gevoel 
van onbehagen.
Januari is een aardig moment om 
de balans op te maken en goede 
voornemens te maken voor 2015 
om een juist evenwicht te vinden 
tussen je belasting en belastbaar-
heid.
Hoe aardig ben ik voor mezelf? 
Hoeveel aandacht heb ik voor mij-
zelf, voor mijn lichaam? Welke in-
spanningen vragen eigenlijk te veel 
van mij? 
Herkent u dit of wilt u meer infor-
matie over de mogelijkheden die 
de praktijk u te bieden heeft?
Dan kunt u contact opnemen met 
Lisette Weijers 040-2838913, liset-
teweijers@onsnet.nu Meer info op 
website: www.cesar-adem.nl

Vierde generatie in top van Nuenens familiebedrijf

Stefan Boelens nieuwe algemeen 
manager ETB Van Keulen
Stefan Boelens (43) is per 1 februari 2015 benoemd tot algemeen manager 
van ETB Van Keulen in Nuenen. Met hem treedt de vierde generatie aan in 
de directie van het 85 jaar oude familiebedrijf. ”Hij is de oudste kleinzoon 
van mijn vader, die het bedrijf leidde tot 1982. Daarna heb ik het overgeno-
men”, zegt grootaandeelhouder Gerard van Keulen (58). 

De nieuwe man Stefan Boelens links en de terugtredende Gerard van Keulen.

Hij gaat zich na 32 jaar nu vooral toe-
leggen op acquisitie, verkoop en rela-
tiebeheer voor het elektrotechnisch 
bureau, maar tevens voor De Win In-
stallatiegroep waar zijn zoon Ramon 
de leiding heeft en voor Cleary LED-
solutions waar zijn jongste zoon Rem-
ko sinds april deel uitmaakt van het 
verkoopteam. 

Onder leiding van Gerard van Keulen 
groeide ETB Van Keulen van 2 werk-
nemers naar 60 man personeel in 
piekperiodes en circa 40 personeelsle-
den nu. Stefan Boelens, de nieuwe al-
gemeen manager, werkte al eerder 
twaalf jaar bij ETB Van Keulen. Daar-
na deed hij ruime managementerva-
ring op bij diverse Europese vastgoed-

Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Plan Luistruik, wordt vervolgd...

Uit d’n hoek…
Dienstplicht

Voorgoed ongeschikt. Dat was de keuringsuitspraak van het Ministerie van 
Defensie met betrekking tot mijn keuring voor de dienst als dienstplichtige 
in 1991. De brief kwam onlangs boven water bij ‘opruimingswerkzaamheden’.
 Op 17-jarige leeftijd moest ik mij in Roermond gaan melden. Eigen-
lijk verliep de hele keuring voorspoedig. Ik was in ieder geval niet kleuren-
blind. Ook had ik me al heel enthousiast opgegeven voor de mariniers, 
commando’s en VN-vredesmacht. Ik dacht, als ik toch in dienst moet, dan 
maar iets leuks. Op die leeftijd doe je zulke dingen. Uiteindelijk ben ik afge-
keurd op mijn knotsknieën of zoiets.
 Hoe anders had mijn leven kunnen lopen als ik goed was gekeurd. 
Achteraf was ik blij met de keuringsuitspraak. Ook al was ik dan, dankzij 
mijn knieën, ongeschikt. Voorgoed.

Edwin Coolen

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Vincent 125 jaar:      
doodskop met brandende sigaret
Zaterdagmorgen zag ik de deur van het prachtige Vincentre opengaan en 
dacht: ik ga de medewerkers de oren van het hoofd vragen. Mijn oog viel op 
een doodskop met een brandende sigaret. Een schilderij van onze beroemd-
ste Nuenenaar dat ook staat afgebeeld op een koffiekop met één oor. Past in 
de serie sleutelhanger met één oor. Neen, ik probeer u als lezer geen oor aan 
te naaien, zie bijgaande foto.

Vincent van Gogh, Skull with burning 
cigarette (Schedel met brandende siga-
ret), olie op canvas 32,5 bij 24 cm. Waar 
en wanneer schilderde Vincent van 
Gogh deze doodskop en waarom met 
brandende sigaret? De klantvriendelij-
ke medewerksters in het ‘museum’ kij-
ken mij aan alsof ze het in Keulen horen 
donderen. Nou meldt de ene bron Nue-
nen als plaats van herkomst (Nuenen, 
Netherlands, 1885), een andere bron 
zegt dat Vincent het schilderde in Ant-
werpen, in de winter van 1885-1886.
 
Of ik een kopje koffie wil? Ik sla het 
vriendelijk af. Mocht ik trek krijgen 
dan graag een cappuccino in zo’n 
mooie doodskop-mok. Er zijn niet 
minder dan acht varianten te koop in 
Vincentre. Je kunt er ook thee uit drin-
ken. Of absint, het lievelingsdrankje 
van Vincent. Bijna niemand kent dat 
groene goedje, dus dan naai je toch ie-
mand een oor aan….
 
Beeldend kunstenaar Toos van Hol-
stein brengt dit schilderij van Van 
Gogh in haar rubriek Schedelpraat 
onder de aandacht. Toos is het con-
trast opgevallen tussen die ‘dooie’ 

doodskop en die levendig brandende 
sigaret. “Waarom zou de antiroker-
slobby dit schilderij eigenlijk nooit 
hebben gebruikt? ’t Zou een leuk 
plaatje zijn geweest in hun campag-
nes”, aldus de in Eindhoven geboren 
Toos van Holstein vanuit haar atelier 
in Middelburg.

Zondag het Nieuwjaarsconcert gezien 
van de BankGiroLoterij? Ilse de Lange 
en Guus Meeuwis vertolkten Vincent 
van Don Mclean, waarbij ook de Nue-
nense Aardappeleters over het tv-
scherm rolden. Gemist? Kijk op Uit-
zending gemist.

Gratis advies: maak het niet te gek met 
de viering van Van Gogh 125 jaar. Wie 
lost het raadsel rond de dood van Vin-
cent van Gogh op? Zat het tussen de 
oren of was het een kwestie van ‘Drin-
king-and-smoking’? 
Op naar Vincent 130 jaar! Volgend 
jaar is het 130 jaar geleden dat hij uit 
Nuenen werd weggepest.

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

Samenwerking Bisschop 
Bekkers Lyceum en Christiaan 
Huygens College Broodberglaan 
Sinds 1 augustus 2014 werken het Lyceum Bisschop Bekkers en de locatie 
Broodberglaan van het Christiaan Huygens College samen om per 1 augus-
tus 2016 als één school verder te gaan. Beide scholen hebben hoge ambities 
als het gaat om het bieden van goed onderwijs en talentontwikkeling van de 
leerlingen. 

Op dit moment wordt gewerkt aan de 
realisatie van een excellent onderwijs-
aanbod voor de leerlingen en een 
nieuw gebouw om straks modern, uit-
dagend en internationaal georiënteerd 
onderwijs te kunnen geven in een 
kleinschalige omgeving. Hierbij past 
ook een nieuwe naam.

Het Lyceum Bisschop Bekkers en de 
Broodberglaan staan goed aange-
schreven en behoren tot de top van 
de jaarlijkse onderzoeken van Trouw/
Volkskrant en Elsevier. Ondanks de 
goede naam die beide scholen heb-
ben, kiezen we toch voor een nieuwe 
naam. Een naam die goed bekend 
staat in Eindhoven, een naam die ook 
ergens voor staat: medemenselijk-

heid, ondernemerschap, talentont-
wikkeling en betrokkenheid. Precies 
dat wat de nieuwe school wil zijn. 
Aan de familie Philips is daarom ge-
vraagd of ze voor de nieuwe school de 
naam Frits Philips mogen gebruiken. 
De familie heeft, bij monde van zoon 
Warner, hierop enthousiast gerea-
geerd.

Vanaf 1 augustus 2016 zal de school 
dan ook heten: Frits Philips, lyceum-
mavo.

Vanaf de open dagen van 17 januari 
2015 (Broodberglaan) en 25 januari 
2015 (Lyceum Bisschop Bekkers) zal 
de website www.fritsphilips.eu actief 
worden.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Falang
Door Elwien Bibbe

650919 is de stand op de kilometerteller, maar we weten niet of die al klokje rond 
is geweest. Het is 8.10 uur en het is onze eerste dag met de bus. De Lao hebben 
het goed geregeld hier. De eerste 2 kilometer doen we met een tuctuc. Ff samen-
gepakt met zijn tienen. Geen bussen in het centrum van Luang Prabang.

Chan Tha Moon is onze gids. Tussen half vijf en vijf is de verwachte aankomst-
tijd. We rijden op de langste weg in Laos, nummer 13 van China naar Cambodja 
en die is 1700 kilometer. En die doen we in onze vakantie ongeveer voor de helft. 
Bij het ontwijken van de kuilen hebben de motoren die ons tegemoetkomen het 
makkelijker dan onze chauffeur. We slingeren van links naar rechts over de weg. 
maar we rijden aan de rechterkant in Laos en niet links zoals de Thai. 
Of we het naar ons zin hebben. Vraagt Chan Tha. De groep reageert met: koud...
en nat. Een hele dag gevaren in de langste bui ever....op de Mekong en in een 
miezer moment een glibberig pad op, even op bezoek bij de Monk. En een dag 
later de kookcursus ook in de regen.... Ik heb me lang afgevraagd of de Lao net 
zoveel verschillende woorden hebben voor regen als de Inuit voor sneeuw! Toch 
zijn we hier in de droge tijd. Maar het weer is in de war: we maken het slechtste 
weer in januari mee sinds 150 jaar volgens een Duitse mevrouw die al jaren in de 
oude hoofdstad van Laos woont.

Rond half vijf arriveren we in Vang Vieng. Chan Tha heeft gelijk gekregen. We 
hebben nog anderhalf uur voordat het donker is en genieten van het uitzicht op 
de Nam Song en van de ondergaande zon. Ja, de zon. De Lao noemen ons trou-
wens Falang, de benaming voor de Fransen in de koloniale tijd.......voor het eerst 
ben ik een Française! 

projecten. ”Met zijn aanstelling is de 
continuïteit van ons familiebedrijf vei-
liggesteld. We kijken met vertrouwen 
naar de toekomst en verwachten ge-
zien de orderaanvragen zeker een aan-
trekkende markt”, aldus Gerard van 
Keulen.

ETB Van Keulen werd in 1929 opge-
richt door opa Dorus van Keulen, die 
begon met de plaatsing van gloeilam-
pen. Het bedrijf is nu uitgegroeid tot 
een innovatieve onderneming die 
naam maakte met complexe elektro-
technische installaties en voorop loopt 
in domotica en LED-oplossingen. 
ETB Van Keulen is op dit moment be-
trokken bij onder meer nieuwbouw 
van een woon-zorgcomplex in Some-
ren en uitbreiding van Van Rooi Meat 
in Helmond. Ook start dit jaar een 
nieuw proefproject op het gebied van 
domotica: intelligente elektrotechni-
sche oplossingen dragen daarin bij aan 
de ontwikkeling van levensloopbe-
stendige woningen. Voor de parkeer-
voorzieningen op het TU/e-complex 
in Eindhoven legt Van Keulen dit 
voorjaar diverse complexe glasvezel-
verbindingen aan met een totale leng-
te van 3 kilometer. Ook gaat naar ver-
wachting een interessante klus op 
Malta van start: het verzorgen van de 
complete elektrotechnische installatie 
voor een vliegtuighangar. Hier ope-
reert ETB van Keulen in een bouw-
team. 

“Al met al voldoende perspectief voor 
ons familiebedrijf. Ik ben blij dat we 
nu met vers familiebloed in het ma-
nagementteam de uitdagingen van de 
toekomst aan kunnen gaan”, conclu-
deert Gerard Van Keulen.
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Een succesvol optreden 
van feestband Lijn 7 

en een gezellige avond, 
afgelopen zaterdag in 

Café Ons Dorp in het kader van 
hun ‘Het is hier binnen beter

 dan buiten wintertour’.

Windak dakkapellen showroomactie januari 2015
BLADEL – Dakkapellen zijn er in allerlei soorten, maten en in diverse prijs-
klassen. Een dakkapel geeft niet alleen meer licht en ruimte maar het is ze-
ker ook een waardevermeerdering van uw woning. Bij de aankoop van een 
dakkapel is het verstandig om eerst goed rond te kijken om tot een juiste 
keuze te komen. Een bezoek aan de Windak dakkapel showroom in januari 
2015 is zeker de moeite waard want u draait uw eigen korting aan het rad.  

Advertorial

 
Voordat u een dakkapel koopt is het ver-
standig om u vooraf goed te laten advi-
seren. Een gedegen advies zorgt ervoor 
dat u de juiste keuze maakt en u later 
niet voor verrassingen komt te staan. Bij 
Windak gaan ze uit van de wensen van 
de klant en nemen ze in het voortraject 
uitgebreid de tijd voor een goed technisch 
advies. Daarbij blijft het echter niet. “Met 
onze klanten willen we een langdurige 
relatie aangaan. Zij zijn immers het visite-
kaartje van ons bedrijf. Niet voor niets is 
onze slogan: Windak. Voor altijd.”, aldus 
directeur Henk van den Borne. 

Goed geïsoleerd
Windak dakkapellen worden opgebouwd 
met een eigen ontwikkelde en gebouw-
de sandwichconstructie. In combinatie 
met de naadloze composiet (polyester) 
buitenzijde is een dakkapel van Windak 
onderhoudsvrij, waar vocht en lekka-
ges geen kans krijgen. Door deze spe-
ciale manier van bouwen zijn Windak 
dakkapellen goed geïsoleerd. Alle dak-
kapellen van Windak worden op maat 
gemaakt in de eigen fabriek in Bladel en 

worden vervolgens compleet in één dag 
op het dak van de woning gemonteerd. 

Draai uw eigen korting
In de maand januari profiteert u van kor-
ting bij de aanschaf van een dakkapel. U 
draait aan het rad van fortuin uw eigen 
korting die kan oplopen tot 0% BTW. 
Tot en met juni 2015 betaalt men tevens 
slechts 6% btw op arbeid. De gedraaide 
korting én het verlaagde btw-tarief maken 
het de moeite waard om in januari 2015 
de showroom te bezoeken. De fabrieks-
showroom van Windak, zit net als de rest 
van het bedrijf, aan de Nijverheidsstraat 
16a in Bladel. De openingstijden en actie-
voorwaarden vindt u op www.windak.nl.

Uitreiking Wit Voetje    
aan Wim Daniëls
Door Edwin Coolen

In een koud en winderig Park werd afgelopen zondag de 34ste ‘Dwèrsklip-
pel met het Witte Voetje’ uitgereikt. Al eerder was bekend dat deze onder-
scheiding van de oud-prinsen van carnavalsvereniging De Dwersklippels 
voor Wim Daniëls was.

Neerlandicus en auteur Wim Dani-
els, geboren en getogen in Aarle-Rix-
tel, kreeg de prijs voor de positief 
dwèrse manier waarop hij in 2014 als 
echte doorzetter en schrijver aan de 
weg timmert en zich blijft inzetten 
voor het Brabants dialect. In zijn 
dankwoord (in plat Aarle-Rixtels) 
zei Daniëls zeer vereerd te zijn met 
de onderscheiding, die eerder al voor 
zijn dorpsgenoot Johan Verschuren 
was. Daniëls constateerde verder dat 

dialect steeds minder wordt gespro-
ken maar juist wel met carnaval. Ook 
sprak hij over zijn band met Nuenen 
en Van Gogh, hoe hij als jonge wiel-
renner nog ooit de Ronde van Ger-
wen had gewonnen en in Gerwen 
had gevreeën. Maar bij Nuenen 
dacht hij toch vooral aan Marijn 
Zandboer die hij in het kader van 
Make-A-Wish had geholpen met 
zijn boek. Marijn overleed in 2013 
op 11-jarige leeftijd.

Achter de microfoon oud-prins Vincent Raessens, 
links van hem Wim Daniëls.

De straat van de Prins

Piazza di Papavero

Blaaskapellen trappen af   
op Het Inblaosbal 2015
Zaterdagavond 17 januari om 20.30 uur is het zover. In café Ons Dorp gaat 
dan ‘T INBLAOSBAL 2015 van start, het eerste grote muziekfestival van dit 
carnavalsseizoen. Onder het motto ‘ Vurpruuve mi onze blaoskepelle’ zal 
dan de eerste editie van dit nieuwe evenement van start gaan. 

Met 6 plaatselijke blaaskapellen be-
looft deze avond een geweldig feest te 
worden vol muziek. Samen zijn dit 
ruim 125 muzikanten die niet kunnen 
wachten tot aankomende carnaval los 

gaat barsten. Natuurlijk zijn alle lief-
hebbers van een gezellige carnavales-
ke avond vol blaasmuziek ook van 
harte welkom. In navolging van het 
vorig jaar erg gezellig verlopen 11 ja-
rig jubileum van blaaskapel Zsa Zsa 
Zsoe, waarbij een groot aantal blaas-
kappellen uit Nuenen en Gerwen aan-
wezig was, is het idee ontstaan van dit 
muzikaal samenzijn een jaarlijks te-
rugkerend evenement te maken. Dit 
idee is door het grootse deel van de 
blaaskapellen enthousiast ontvangen. 
De blaaskapellen die zaterdag hun op-
wachting zullen maken zijn uit Nue-
nen; ’t Eenoodje, Hurdut, De Klippe-
leaters, Vierkant Rond en Zsa Zsa 
Zsoe. En uit Gerwen; Tsjonge Jonge. 
Met dit inblaose voor het carnaval 
gaan de groepen ieder met hun eigen 
stijl zorgen voor een gevarieerde mu-
zikale avond. Een mooie gelegenheid 
ook om het nieuwe repertoire voor 
carnaval ten gehore te brengen, waar-
bij toch vooral de bedoeling is om er 
samen met het Nuenense carnavals-
publiek een gezellige avond van te 
maken.

Dennis Vos 
wint iPhone 
Telecombinatie 
Nuenen
De officiële start van Telecombina-
tie Nuenen afgelopen zaterdag 
ging gepaard met een spectaculai-
re openingsactie. In de winkel aan 
Berg 8 stond een bak opgesteld 
met daarin een aantal mobiele te-
lefoons. Degene die het juiste aan-
tal wist te raden of er het dichtste 
bij zat, werd de trotse bezitter van 
een heuse iPhone 6. Aan het eind 
van de dag bleek Dennis Vos de 
beste schatting te hebben gemaakt. 
Uit handen van directeur Jan van 
den Brink ontving de jonge Nue-
nenaar de felbegeerde prijs. 

Geniet uw leven lang van ’t goede leven,
een ogenblik verzuimd is voor eeuwig voorbij.

Mijn zeer positieve echtgenoot, vader, schoonvader en opa is naar het 
Licht toegegaan. Herman heeft met volle teugen genoten en alles uit 
het leven gehaald.

Herman Jansen
echtgenoot van

Marijke Jansen-Spaargaren

* Amsterdam, 3 april 1943  † Eindhoven, 13 januari 2015

 Nuenen: Marijke Jansen-Spaargaren
 Hurwenen: Gea Jansen en Mat Verkoelen
  Guido, Yannick
 Rosmalen: Nichon Frazer-Jansen en Jurgen Frazer
  Lisanne, Hester, Femke

Europalaan 230
5672 CD Nuenen
Wilt u persoonlijk afscheid nemen van Herman dan is dat mogelijk op 
zaterdag 17 januari tussen 12.00 en 12.45 uur in de rouwkamer van de 
Regenboogkerk, Sportlaan 5 te Nuenen.
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst van Herman op zaterdag 17 
januari om 13.00 uur in de Regenboogkerk.
Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats op de 
‘Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken’ aan de Broekdijk te Nuenen.

De bewoners van de straat waar ook de Prins van CV 
De Dwérsklippels woont, hebben de straat omge-
doopt tot Piazza di Papavero. De straat heeft nu een 
mooie Italiaanse uitstraling gekregen, passend bij de 
sfeer van Prins Finanza.

Al geruime tijd geleden zijn de bewoners bij elkaar geko-
men om van gedachten te wisselen. Wat te doen met De 
straat van de Prins? Iets moesten ze doen om 
carnavalminnend Nuenen te laten zien dat ook 
dit deel van Nuenen bezig is om de Prins te 
ondersteunen bij zijn activiteiten voor het 
Nuenens Carnaval.  Met man en macht heb-
ben ze de Italiaanse sfeer in Nuenen ge-
bracht, een goed begin van het nieuwe jaar!

Rond de Linde 
iedere donderdag 

digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Repair Café Laarbeek
 
De Dorpsraad van Lieshout organiseert op woensdag 21 januari wederom 
het maandelijks Repair Café. In het Dorpshuis aan de Grotenhof 2, 5737CB 
Lieshout, draait het dan allemaal om repareren en ontmoeten. Tussen 13.30 
uur en 16.00 uur staan diverse vaklieden voor u klaar.

Nationale 
Voorleesdagen in 
Bibliotheek 
De Nationale Voorleesdagen vinden 
dit keer plaats van 21 t/m 31 januari. 
Voorlezen is elke dag een feest! Lekker 
voor het slapen gaan een mooi verhaal 
voorlezen, of samen een prentenboek 
bekijken. 
In Bibliotheek Dommeldal besteden 
we graag aandacht aan het voorlezen. 
Want voorlezen heeft een positief ef-
fect op woordenschat, spelling en 
tekstbegrip. En we hebben de mooiste 
voorleesboeken in huis. De medewer-
kers helpen graag bij de keuze voor het 
juiste boek.

Ontbijtje met de Top Tien 
Als je je kind gaat voorlezen, welke 
prentenboeken kies je dan? De Biblio-
theek helpt je op weg: jaarlijks stelt 
een team van Jeugdbibliothecarissen 
de Prentenboeken Top Tien samen. 
Om jou te inspireren bij het voorlezen. 
Deze Top 10 vind je natuurlijk in jouw 
Bibliotheek.
Maar daarnaast maken we dit jaar 
graag ook nog een voorleesontbijt 
klaar voor peuters, kleuters en hun ou-
ders/oma’s en opa’s. En voor de buiten-
schoolse opvang en peuterspeelzalen. 
Niets heerlijkers dan een boek met een 
beschuitje! Dus kom proeven, kijken en 
luisteren op het voorleesontbijt in de 
Bibliotheekvestiging van Nuenen, op 
woensdag 21 januari, van  9.15-10.00 
uur en van 10.15-11.00 uur; zaterdag 
24 januari lezen we ook nog voor tij-
dens de openingsuren, van 11.30-12.00 
uur en van 12.30 -13.00 uur.

Korting op de Top Tien
Misschien wil je ook een Prentenboek 
kopen? Dan is er nu een mooie gele-
genheid: bibliotheekleden krijgen tot 
en met 28 februari een aantrekkelijke 
korting op vijf bijzondere prentenboe-
ken uit de Prentenboeken Top Tien. 
Kijk op de website van Bibliotheek 
Dommeldal hoe je de kortingsbon 
kunt uitprinten. Neem je Biebpas en 
deze kortingsbon mee naar je boek-
handel. Op de website van de Biblio-
theek vind je ook weer nieuwe voor-
leestips. 

Bibliotheek Dommeldal  
biedt lenen, lezen en leren
Leren en weten is meedoen! Daarom biedt Bibliotheek Dommeldal niet 
alleen boeken, tijdschriften en digitale dossiers, maar ook lezingen, work-
shops en trainingen. 

De Citotoets is niet meer: 

Wat verandert er allemaal voor 
groep 8 in 2015?
Het zijn spannende tijden voor de groep 8’ers uit de regio. Uiterlijk 1 maart 
2015 horen zij van hun leerkracht welk type voortgezet onderwijs het beste 
bij ze past. Op basis van dit schooladvies kunnen ze een middelbare school 
gaan kiezen. Niet meer het resultaat van de Citotoets is doorslaggevend, 
maar de leerkracht bepaalt nu het niveau voor het voortgezet onderwijs. 
Basisscholen moeten wel verplicht een eindtoets afnemen om dit niveau te 
‘checken’. Ze kunnen kiezen met welke eindtoets zij dat doen: de Centrale 
Eindtoets (dat is de oude Citotoets) of een nieuwe eindtoets: de IEP Eind-
toets of Route8. 

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische apparatuur kunnen daar 
allemaal een tweede kans krijgen. Ge-
reedschap en materialen zijn aanwe-
zig. Mensen die het Repair Café be-
zoeken, nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Broodroosters, lampjes, 
föhns, kleding, fietsen, speelgoed, ser-
vies… Alles wat niet meer werkt is 
welkom en maakt kans op een geslaag-
de reparatie. De vaklui in het Repair 
Café weten bijna altijd raad. 
Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. In 
Nederland gooien we ontzettend veel 
weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. Met 
het Repair Café wil de Dorpsraad daar 
verandering in brengen. 
Het Repair Café is voor alle inwoners 

van Laarbeek en omgeving. Het dient 
ook om bewoners op een andere ma-
nier met elkaar in contact te brengen. 
En te ontdekken dat er heel veel ken-
nis en praktische vaardigheden in de 
buurt aanwezig zijn. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten in 
de buurt. Maar bovenal willen we met 
het Repair Café laten zien dat repare-
ren leuk is, en vaak heel makkelijk. 

Bibliotheekleden kunnen nu al online 
gratis cursussen volgen aan de Hema 
Academie. Of maandelijks kennisma-
ken met 3.0 onderwerpen in het Com-
puterCafé in de vier vestigingen. En 
nu, vanaf 28 januari, kunnen bezoe-
kers (leden en niet-leden) ook twee 
workshops volgen op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling, dankzij 
een samenwerking tussen Bibliotheek 
Dommeldal en Competenza, Coa-
ching Training&Advies.

Meer weten over persoonlijkheden
Vraagt u zich wel eens af hoe het komt 
dat mensen anders zijn en waarom zij 
verschillend kunnen reageren op een-
zelfde situatie? Vindt u het een uitda-
ging om te ontdekken hoe personen 
op een andere, misschien wel betere 
manier met elkaar kunnen samenwer-
ken? Wilt u meer weten over de diver-
se persoonlijkheidstypen? Dan is deze 
training echt iets voor u! Want u leert 
uw eigen persoonlijke kwaliteiten 
kennen en verbeteren. En u ontdekt 
hoe u met deze kennis ons gedrag en 
ook onze communicatie met anderen, 
in het dagelijks leven, thuis of op het 
werk, kunnen beïnvloeden. 
Meer weten over Persoonlijkheden, 
op 28 januari in vestiging Mierlo, of op 
9 februari in vestiging Nuenen. Van 
19.30-22.00 uur.

De invloed van denkstijlen
In deze training krijgt u een beeld van 
wat onder denkstijlen wordt verstaan 
en hoe u deze bij uzelf en anderen 
kunt herkennen. Welke effecten heb-
ben denkstijlen op uw dagelijks leven. 
Wanneer u zich bewust bent van uw 
denkstijlen, kunt u uw functioneren 
verder optimaliseren. Binnen uw 
werk, in uw gezin, of in uw relatie. U 
krijgt praktische handvatten mee 
waarmee u direct aan de slag kunt.
De Invloed van Denkstijlen, op 19 
maart in vestiging Mierlo en op 1 april 
in vestiging Nuenen. Van 19.30-22.00 
uur.

Korting voor Bibliotheekleden
De prijs voor elke workshop is € 20,-. 
Bibliotheekleden krijgen korting. Op 
vertoon van de Bibliotheekpas betalen 
zij € 15,- per workshop.
Wilt u meer informatie over de trai-
ningen van Competenza? Kijk op 
www.competenza.nu
Opgeven voor één of twee trainingen 
doet u via een formulier op de website 
van Bibliotheek Dommeldal.
 

De Citotoets is al decennia een begrip 
voor groep 8’ers. Iedereen kent de 
toets en heeft herinneringen aan het 
oefenen voor de beproeving en de 
spanning voor de uitslag. Vanaf dit 
schooljaar is dat veranderd. De Cito-
toets bestaat niet meer en is opgegaan 
in de Centrale Eindtoets. En er zijn 
twee nieuwe goedgekeurde eindtoet-
sen bij gekomen. Maar de belangrijk-
ste verandering is dat niet het resul-
taat van de eindtoets, maar de juf of 
meester het niveau voor het voortge-
zet onderwijs bepaalt. Toch moeten 
alle kinderen dit jaar voor het eerst 
verplicht een eindtoets maken. Karen 
Heij, directeur bij Bureau ICE heeft 
dagelijks contact met leerkrachten en 
ouders van leerlingen. Volgens haar 
roepen de veranderingen veel vragen 
op en is er onduidelijkheid over de ge-
volgen voor de keuze van de middel-
bare school. De belangrijkste vragen 
beantwoorden we hier.

Waarom is een eindtoets nu ver-
plicht?
Staatssecretaris Dekker wil dat basis-
scholen al hun leerlingen uit groep 8 
een toets laten maken. Deze eindtoets 

heeft als doel een duidelijk beeld van 
het niveau van leerlingen op gebied 
van taal en rekenen te geven. Het is 
daarmee een hulpmiddel om vast te 
stellen of het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs inhoudelijk 
goed op elkaar aan gaan sluiten. Ech-
ter, middelbare scholen mogen de re-
sultaten van de eindtoets niet meer 
gebruiken om leerlingen toe te laten. 
Het advies van de basisschool is hierin 
bepalend.

Waarom zijn er nu drie eindtoet-
sen?
Toen Dekker besloot dat alle basis-
scholen een eindtoets moeten afne-
men, stond de Tweede Kamer erop dat 
scholen zelf een toets mogen kiezen. 
OCW heeft in november 2014 naast 
de Centrale eindtoets die zij zelf aan-
biedt ook twee andere organisaties 
toegelaten om hun eindtoets bij leer-
lingen af te nemen. Deze eindtoetsen 
zijn door OCW goedgekeurd. Basis-
scholen kunnen nu kiezen of de IEP 
Eindtoets, Route8 of de Centrale eind-
toets het beste bij hun onderwijsvisie 
past. Alle drie de eindtoetsen is de 
kwaliteit gegarandeerd en gaan de op-
gaven over rekenen en taal. Het niveau 
is vastgesteld aan de hand van zoge-
noemde referentiekaders vanuit de 
overheid.

Wat is er anders aan de IEP Eind-
toets en Route8?
Bij de IEP Eindtoets maken alle leer-
lingen van groep 8 dezelfde opgaven 
in een toetsboekje. De toets is vrien-

delijk vormgegeven en kinderen mo-
gen in de boekjes schrijven. De toets 
begint met makkelijke opgaven en 
loopt op in niveau. Er zijn zowel meer-
keuzeopgaven als open vragen en de 
rekenopgaven zijn zo geformuleerd 
dat taal geen struikelblok wordt. De 
toets wordt afgenomen op twee och-
tenden in maximaal twee uur. De leer-
ling staat centraal. Route8 van Avision 
is een digitale toets die via internet 
wordt afgenomen. De test is adaptief, 
dat betekent dat leerlingen minder 
moeilijke opgaven krijgen wanneer ze 
fouten maken of juist moeilijkere op-
gaven als ze de vragen goed beant-
woorden. Leerlingen zijn twee tot drie 
uur bezig met het beantwoorden van 
de vragen.

Wat kunnen leerlingen uit groep 8 
de komende maanden verwachten?
De basisschool heeft nog tot eind ja-
nuari om te kiezen welke eindtoets zij 
gaat afnemen. Alle groep 8’ers maken 
tussen half april en half mei de eind-
toets in plaats van februari. Dit is later 
dan voorgaande jaren om te voorko-
men dat de resultaten van de toets 
toch worden gebruikt om vast te stel-
len welk niveau het kind aankan. Leer-
krachten gaan de komende twee 
maanden het gesprek met kinderen en 
hun ouders aan en geven hun school-
advies. Dit is gebaseerd op de ontwik-
keling van de leerling in voorgaande 
jaren en gaat verder dan leerresultaten 
alleen, denk aan creatief denken, 
doorzettingsvermogen en intelligen-
tie.

Heeft de eindtoets helemaal geen 
invloed meer op het schooladvies?
Dat ligt eraan. Als het toetsadvies ho-
ger is dan het schooladvies, dan her-
overweegt de basisschool het advies 
altijd. In overleg met de leerling en 
zijn ouders kan het niveau voor het 
voortgezet onderwijs gelijk blijven of 
naar boven worden bijgesteld. Ligt de 
score van de eindtoets onder het ni-
veau van het advies van de leerkracht, 
dan wordt het schooladvies niet aan-
gepast. Kinderen krijgen de kans om 
te laten zien dat ze het onderwijstype 
aankunnen.

Jochem van Gelder en   
Rons Bons verbieden ouders  
in Het Klooster
Op zondag 1 februari om 14.30 uur is de voorstelling Verboden voor Ouders 
van Jochem van Gelder en Rons Bons te zien in Het Klooster. Een heerlijke 
voorstelling vol gezelligheid, interactie, muziek en mooie verhalen speciaal 
voor grootouders en kleinkinderen. 

Jochem van Gelder en Ron Bons in 
een heerlijke voorstelling vol gezellig-
heid, muziek, mooie verhalen, prettige 
interactie en een hele speciale brief. Ja, 
opa’s, oma’s en kleinkinderen, jullie le-
zen het goed, deze voorstelling is hele-
maal alleen en heel speciaal, onge-
woon gewoon voor jullie. In ‘Verboden 
Voor Ouders’ krijgt jullie speciale 
band heel speciale aandacht. Samen 
met jullie halen Jochem en Ron herin-
neringen op en wordt gekeken naar 
die unieke karaktertrek die opa, oma 
en het kleinkind zo buitengewoon 
maakt. De verhalen van Jochem en 
Ron zijn grappig, ontroerend en muzi-
kaal. Jullie unieke relatie wordt aan het 
einde van het verhaal op indrukwek-
kende wijze belicht en tijdens de ‘ont-
moet en groet’ ook nog eens bijzonder 
bezegeld met een speciaal cadeautje 
voor iedereen. 

De voorstelling is op zondag 1 februari 
te zien in Het Klooster. De voorstelling 
begint om 14.30 uur en toegangskaar-
ten voor de voorstelling kosten € 12,50. 
Kaarten kunt u bestellen via onze web-

site www.hetklooster.org of u kunt van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30 uur en 17.30 uur telefonisch re-
serveren via het telefoonnummer 040 
-284 33 99. 

Heemlezing over tweehonderd 
jaar koninkrijk
De Heemkundekring ‘’t Hof van Liessent’ geeft een lezing over ons konink-
rijk in de negentiende eeuw. De avond begint om 20.00 in zaal ‘De Koekoek’ 
op donderdag 22 januari. 

Het onderwerp sluit aan bij de actuali-
teit van de huidige ‘Viering van twee-
honderd jaar Koninkrijk’. De onder-
zoeksjournalist Hans van den Eeden 
neemt zijn toehoorders mee naar Bra-
bant in het begin van de negentiende 
eeuw. 
Hoe kwam het dat de Fransen in 1794 
als ‘bevrijders’ in Brabant werden bin-
nengehaald, terwijl zij in 1813 met de 
staart tussen de benen vertrokken? 
Wat was de rol van de Kozakken hier-
bij? Hoe was het gesteld met ons land 
en Brabant na het vertrek van de Fran-
sen? De negentiende eeuw zorgde 
voor grote maatschappelijke verande-
ringen. Nederland kwam mede door 
grote technologische vooruitgang op 
stoom. 
Tijdens de lezing staat de ‘regeerperi-
ode’ van vorsten voor het ‘nieuwe Bra-
bant’ in de negentiende eeuw centraal. 
Wat was de invloed van het koning-
schap van Willem I (1813-1840), Wil-
lem II (1840-1849) en Willem III 

(1849-1890) op de ontwikkelingen van 
Nederland. Bij de lezing komt ook de 
Tiendaagse Veldtocht met de afschei-
ding van België aan de orde. Waar in 
Brabant was het enorme tentenkamp 
van de militairen? Wat was de rol van 
Willem II? Wat had deze Willem met 
Brabant? Wat had Brabant met deze 
kroonprins en latere koning? Van den 
Eeden legt een relatie tot sociaal-cul-
turele en politieke aspecten, zoals: de 
rol van de kerken, de onderwijsstrijd, 
de infrastructuur en de prille ontwik-
keling van de democratie. Bijzondere 
aandacht krijgt de gigantische kunst-
verzameling van Willem II die na zijn 
dood geveild werd. De lezing wordt 
ondersteund met fraai beeldmateriaal 
en tal van anekdotes. Deze activiteit 
wordt bij de viering van het Tweehon-
derd jarig bestaan van het Koninkrijk 
Holland gehouden. Het wordt daar-
mee een actuele historische heemle-
zing. 
www.hofvanliessent.nl

 
“De dageraad gloort boven Nuenen, hopelijk een positief vooruitzicht in 
het nieuwe jaar!”. (Foto: Kees van Cappellen)



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

WONEN   
SLAPEN   
ZITTEN   
MEUBELEN   
VLOERBEDEKKING   
RAAMDECORATIE

uw WONINGINRICHTER

*vraag naar de voorwaarden

MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Zondag 18 januari geopend 
11.00 - 17.00 uur

A C T I E  
Lifetime kinderkamers*

Tot 15% korting

www.profita.nl

Auping winteractie*   

15% korting 
op het Auping assortiment

Ben je toe aan een nieuw bed? 
Dat komt mooi uit, want je 
profi teert nu van 15% voordeel 
op het Auping assortiment. 

Tip: neem je eigen kussen mee 
naar de winkel, zodat je nog 
beter kunt proefl iggen.  

Tempur winteractie*

2e bedbodem gratis
€ 150,-- voordeel op matrassen
2e kussen halve prijs

Elke 2e meter NL Label PVC (3 kwaliteiten)

Elke 2e meter NL Label Vinyl
Elke 2e meter NL Label laminaat
Elke 2e NL Label zonwering 
(Vouwgordijnen, horizontale jaloezieën, verticale jaloezieën, 
houten jaloezieën, rolgordijnen, multishades, duette en plissé)

Elke 2e meter Desso tapijt       50%

korting

op elke 2e 

meter of artik
el

De LEVgroep afd. Vluchtelin-
genwerk zoekt een vrijwilliger 
om het klusteam te verster-
ken. Hierbij gaat het om het 
verrichten van allerlei klussen 
in en om het huis.

De LEVgroep afd. Vluchte-
lingenwerk zoekt een vrijwil-
liger met interesse in juridi-
sche zaken die asielzoekers 
en vluchtelingen wil begelei-
den in hun asielprocedure en 
procedure gezinshereniging. 
Enige kennis van het vreem-
delingenrecht is niet nood-
zakelijk, maar wel gewenst.

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.

(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

TUINPLANNEN VOOR 
HET VOORJAAR? Bel 
voor een ontwerp of advies: 
06 48 68 26 12. Tuinont-
werpen ‘Irene de Jong’.

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

Kent u, of bent u iemand die behoefte heeft aan extra gezelligheid 
of hulp nodig heeft om activiteiten te ondernemen? Wij zijn 2 jonge 
vrouwen tussen de 40/50 jaar, beide in het bezit van een auto en 
wij willen u graag helpen met boodschappen doen, een bezoek 
aan arts/ziekenhuis, een uitje of gewoon thuis. Bel ons voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vergoeding in overleg.
PETRA 06-50878600 of JOLANDE 06-12892082.

18 JAN.  VLOOIEN-
MARKT Sporthal Achtse 
Barrier, Ardechelaan Eindho-
ven, 90 kramen vol! 9-16 uur. 
€ 2 p.p.  06-20299824.

TE HUUR: Sfeervol 3 kamer 
(2 slaapkamers) apparte-
ment in het centrum van Nue-
nen aan de Van Goghstraat. 
Woonoppervlakte 65 m2 met 
aparte berging. Voor meer 
info bel 06-54730705.

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

GEZOCHT: Huishoude-
lijke hulp voor 2 uur per 
week. Voor meer info. Tel: 
06-28303834.

Als uw partner, ouders of andere naasten minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, 
bent u de eerste die bijspringt. Met alle liefde. Toch kan er een moment komen dat 
uw hulp niet meer voldoende is. ZuidZorg helpt u dan graag. Met onze professionele 
zorg kan uw partner, vader of moeder toch thuis blijven wonen. Op een manier die 
bij jullie past. En dat geeft rust.

ZuidZorg is er graag voor u met:
•  Huishoudelijke zorg  •  Verpleegkundig advies, voorlichting
•  Hulp bij de persoonlijke verzorging  en instructie
•  Verpleging thuis •  Maaltijden thuis
•  Beeldzorg van ZuidZorg online •  Begeleiding thuis
•  ZuidZorg Extra: kortingen en  •  Behandeling thuis
    aanbiedingen op welzijnsdiensten  •  Personenalarmering

Onbezorgd.
Zelfstandig thuis wonen.

Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel 040 2 308 408
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'Gezin XXL, het grote gezin in 
Nederland'
Spreker: Ad Rooms

Ad Rooms is journalist, auteur en spreker. Sinds eind 1995 schrijft hij over 
het rijke roomse leven. Het plan was daarover een serie van vijf verhalen te 
maken, maar er kwamen zoveel enthousiaste reacties van lezers dat het er al 
snel tien werden. Ad Rooms was aanvankelijk geen deskundige op het 
gebied van het katholieke geloof uit die tijden van weleer, maar de afgelopen 
jaren is hij wel een kenner geworden van alles wat met het rijke roomse 
leven te maken heeft.

Er zijn veel zaken die van invloed zijn 
op de eigen identiteit. Een daarvan is 
de omvang van het gezin waaruit men 
afkomstig is. Je hoort het nog regel-
matig zeggen: 'maar ik kom dan ook 
uit een groot gezin!' Daarmee lijkt de 
spreker aan te willen geven dat hij of 
zij wel het een en ander gewend is. 
Opgroeien in een gezin met veel kin-
deren is dan ook een bijzondere erva-

ring die voor een buitenstaander vaak 
moeilijk te begrijpen is. Maar tegelij-
kertijd is het voor diezelfde buiten-
staander een fascinerend verschijnsel.
 
Wanneer het fenomeen 'grote gezin-
nen' ter sprake komt, wordt al snel de 
opmerking gemaakt dat dit iets uit het 
verleden is. En dat het met het rooms-
katholieke geloof te maken heeft. En 

Gezin van Aert uit Leur (16 kinderen) emigreert naar Canada, 1950 .

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Vertrouwen is goed, maar …
Ik geef graag ruim baan aan goed nieuws dat ons zeer recent is gebracht door 
onderzoekers van ING: de consumenten van Nederland zijn het meest positief 
over de huizenmarkt. Meer dan op de aandelenmarkt of de arbeidsmarkt, ver-
wacht men een verder stijgende lijn op de huizenmarkt. Een derde deel van de 
ondervraagden voorziet een stijging van de onroerendgoedmarkt, terwijl slechts 
15% van hen positief is over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de aandelenmarkt.

Consumentenvertrouwen vormt vaak de basis voor verdergaand marktherstel. 
En de verwachting van de consumenten is in lijn met die van de economen van 
het onderzoeksbureau van ING. Ook zij voorzien een positieve ontwikkeling. 
“Het sentiment op de huizenmarkt is verbeterd, evenals de betaalbaarheid van 
de koopwoningen: hypotheekrentes staan op een historisch laag niveau, terwijl 
de consumenten er dit jaar in inkomen juist iets op vooruit zullen gaan”, schrij-
ven zij. Andere banken hebben eveneens licht positieve rapporten over de wo-
ningmarkt de wereld ingestuurd.

Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Het is een oude uitspraak van Lenin, 
dus dat is nou niet echt een aanbeveling voor zo’n motto. Anderzijds: in de finan-
ciële wereld, maar ook in de bedrijfsvoering van bijvoorbeeld woningcorporaties 
hebben zich natuurlijk zaken voorgedaan die je toch weer anders naar zo’n uit-
spraak doen kijken. Vertalen we de uitspraak naar consumentengedrag, dan zou 
ik zeggen: het is zeker goed om verstrekkende financiële beslissingen niet te ba-
seren op vage marktsentimenten, maar om je eigen situatie goed te (laten) con-
troleren door een adviseur die je kunt vertrouwen.

Je komt overigens niet zomaar aan een hypotheek. De overheid probeert de markt 
te controleren door geleidelijke verscherping van de hypotheeknormen. Het 
maximum bedrag dat banken op basis van het onderpand mogen verstrekken 
daalt jaarlijks met 1 procentpunt. Op dit moment is dat nog geen bedreiging voor 
het marktherstel, omdat op basis van de gedaalde en nog steeds dalende hypo-
theekrente de leencapaciteit nog steeds iets toeneemt. Maar als de hypotheek-
normen verder drastisch verscherpt worden, dan zou de situatie kunnen ontstaan 

dat met name starters langdurig moeten gaan sparen voor ze 
kunnen instappen op de woningmarkt. De invoering van 

het leenstelsel voor studiefinanciering zal evenmin bij-
dragen aan verbetering van hun uitgangspositie. De 
groei van het aantal huishoudens zonder vast arbeids-
contract (zzp’ers) is ook een complicatie op de markt.

Om belemmerende ontwikkelingen te voorkomen, 
moet de overheid overwegen de controleteugels in de 

toekomst iets te laten vieren en meer ruimte te geven aan 
het vertrouwen in het gezond verstand van consumenten en 

andere marktpartijen. Het zou jammer zijn als het ont-
luikend herstel van de woningmarkt en het toene-
mend consumentenvertrouwen in de knop worden 
gebroken door een te strikte controlementaliteit.

dat je het vooral in Noord-Brabant en 
Limburg aantrof. 'Ja, vijftig jaar gele-
den, toen waren de gezinnen groot. Bij 
mij in de klas zat iemand en die had 23 
broers en zussen'. Je probeert je er een 
voorstelling van te maken hoe dat ging 
in zo'n huishouden. Het was dus tame-
lijk gewoon.
Maar anno 2014 is dat toch wel an-
ders. De gezinnen van nu bestaan over 
het algemeen uit een ouderpaar en 
twee tot hooguit vier kinderen. De 
omvang van de gezinnen is inderdaad 
al decennia lang aan het slinken. Toch 
komen er nog steeds grote gezinnen 
voor in Nederland. Maar de omstan-
digheden waaronder deze grote gezin-
nen met tien, veertien of wel zeventien 
kinderen tot stand komen, zijn anders. 
Het is niet meneer pastoor die langs 
komt en aangeeft dat er rond de eet-
tafel nog plaats is voor meer kinderen. 
Hoewel het geloof nog steeds een fac-
tor van betekenis is, worden ook het 
'machtige gevoel' van zwanger zijn of 
'er is altijd iemand op mijn verjaardag 
om voor mij te zingen' genoemd als 
redenen om nog een kind te willen.
 
Over het schijnbaar achterhaalde fe-
nomeen van het grote gezin gaat deze 
voordracht. In woord en met behulp 
van veel - ook particulier - beeldmate-
riaal worden de geschiedenis en de da-
gelijkse praktijk van het 'Gezin XXL' 
geschetst. Positieve en negatieve erva-
ringen spelen hierin een rol. Daarnaast 
wordt de link met het nu gelegd en ko-
men hedendaagse voorbeelden aan 
bod. Het krijgen van aandacht, maar 
ook de gezellige sfeer in zo'n vol huis 
komen in hun verhalen naar voren.
Drijehornick lezing, 15 januari 20.00 
uur, Het Klooster .

Startersavond, bij ons aan de 
keukentafel
Je kunt jouw financiële mogelijkheden ontdekken bij ons aan de keukenta-
fel. De startersavond is op maandagavond 26 januari a.s. in het Ontmoe-
tingscentrum Rabobank Dommelstreek, Laan der Vier Heemskinderen 7, 
Geldrop om 18.45 uur.

Ben jij je zoektocht naar je eerste eigen 
huis net gestart of wil jij deze zoek-
tocht binnenkort gaan starten? Je eer-
ste eigen 'thuis' koop je niet alleen, 
daar kun je wel wat hulp bij gebruiken. 
Daarom organiseert Rabobank Dom-
melstreek op maandagavond 26 ja-
nuari een Startersbijeenkomst, bij ons 
aan de keukentafel.

Op de avond zelf krijg je een oriënta-
tiegesprek met één van onze financieel 
adviseurs om erachter te komen wat je 
financiële mogelijkheden zijn. Daar-
naast organiseren we ook een aantal 
leuke workshops: woningstyliste Thea 
Hollanders geeft tips over de aankle-
ding van je eerste eigen 'thuis'. Budget-
coach Petra Dielemans vertelt je alles 
over de kosten van een woning naast 
rente en aflossing.
Het thema van deze avond is: ‘Jouw fi-
nanciële mogelijkheden ontdekken bij 
ons aan de keukentafel’. En dat nemen 
we op deze avond echt letterlijk. On-

der professionele begeleiding van een 
kok van The Colour Kitchen heb je de 
mogelijkheid om in kleine groepjes ta-
pas te maken.
We ontvangen je graag op maandag-
avond 26 januari a.s. om 18.45 uur. 
Om 21.30 uur sluiten we de avond af 
onder genot van een hapje en een 
drankje. Meld je wel even aan via: 
http://rabo.nl/ywmx7fsz
De startersavond is een initiatief van 
onze wooncoach Inge Walstra en 
vindt plaats in het Ontmoetingscen-
trum van Rabobank Dommelstreek, 
Laan der Vier Heemskinderen 7, 
Geldrop. Inge staat, samen met de fi-
nancieel adviseurs, de budgetcoach en 
de woningstyliste klaar om al je woon-
vragen te beantwoorden!

Ben je de 26e verhinderd, maar wil je 
toch graag een gesprek? Dat kan uiter-
aard! Stuur een e-mail naar woon-
coach@dommelstreek.rabobank.nl of 
bel naar (040) 280 75 00.

Nieuw raadslid D66 Nuenen
In de raadsvergadering van aanstaande 5 februari wordt Arend Tomas geïnstal-
leerd als nieuw raadslid van D66. Hij neemt de plaats in van Wouter Verhaak. 

Wouter Verhaak heeft zijn ontslag in-
gediend, omdat hij is verhuisd naar de 
Peel vanwege zijn werk. Arend was de 
meest aangewezen persoon om hem 
op te volgen.
Arend Tomas is al een aantal jaren ac-
tief betrokken bij de fractie van D66 in 
Nuenen. Hij heeft een belangrijk aan-
deel gehad in de totstandkoming van 
het verkiezingsprogramma van D66 
voor de Gemeenteraadsverkiezingen 
van 2014. Het afgelopen jaar was hij 
als burgercommissielid actief, met 
name in de commissie Ruimte. 
Arend wil zich vooral bezighouden 
met de problemen van Nuenen op het 
gebied van bereikbaarheid, wonen en 
werken en behoud/versterking van de 
groene omgeving. In de bijna 30 jaar 
dat hij in Nuenen woont heeft hij Nue-
nen als ‘groene parel’ zeer leren waar-
deren. 
Een ander belangrijk aandachtsgebied 
voor hem is de toekomst van Nuenen. 
De komende jaren zullen er belangrij-
ke beslissingen genomen moeten wor-
den over de samenwerkingsverbanden 
waarin Nuenen zijn toekomst vorm 
wil geven. Arend is er van overtuigd 
dat de huidige dienst Dommelvallei 

Tuinvogeltelling 
Laarbeek
Vogelbescherming Nederland organi-
seert in het weekend van 17 en 18 ja-
nuari de Nationale Tuinvogeltelling. 
Vogelwerkgroep de Ortolaan van IVN 
Laarbeek vraagt inwoners van Laar-
beek met een tuin of balkon een half 
uur hieraan mee te doen. Voor meer 
informatie zie www.tuinvogeltelling.nl. 
Ook gaat de Vogelwerkgroep in maart 
en april een vogelcursus verzorgen.

Roodborst. Foto: Leo van den Heuvel.

slechts een begin is. Voor de oplossing 
van veel problemen, bijvoorbeeld die 
van bereikbaarheid en verkeer, zijn 
mogelijk bredere bestuursverbanden 
nodig. 
Hij is overtuigd van een prettige sa-
menwerking met de andere raadsle-
den. Hij verheugt zich vooral op het 
inhoudelijke debat; want inhoud is 
voor hem het uitgangspunt, ook in de 
politiek. Hij is er van overtuigd dat de 
betrokkenheid van de Nuenense bur-
ger bij de politiek alleen kan worden 
versterkt door een eerlijk en transpa-
rant verhaal te vertellen. 

2015 jubileumjaar          
KBO Nuenen

 
Deze werkgroep bestaat uit Bert Wil-
lems voorzitter en PR, Elly van Bergen 
(cultuur), Jan Bekkers (muziek), Wim 
Jansen (sport), Willem Ligtvoet (maat-
schappij), en de uit het dagelijks be-
stuur toegevoegde leden: Co van Mil-
tenburg en Jan van der Steen, 
respectievelijk voorzitter en penning-
meester van de KBO Afdeling Nue-
nen. 
Tijdens de KBO nieuwjaarsreceptie in 
Het Klooster werd het raamprogram-
ma voor dit jaar gepresenteerd. Het 
feestprogramma kreeg als motto mee 
‘Oud en jong, samen in beweging’, be-
gint op 15 april en heeft voor praktisch 
iedere maand een boeiende activiteit 
op de rol staan.
In april gaat het van start met een Van 
Goghwandeling, -lezing en een work-
shop graffiti en schilderen. In juni 
volgt een sportmanifestatie, in sep-
tember een maatschappelijk thema, in 

________________________________ 

Oud en jong, 
samen in beweging
________________________________ 

KBO Nuenen bestaat dit jaar 60 jaar. Misschien geen echt jubileumjaar, 
maar toch een mooie leeftijd om te vieren. Al in het voorjaar startte een 
jubileumcommissie haar werkzaamheden op om een jubileumprogramma 
te ontwikkelen.

Lenny Kuhr in de 
Montfortkapel 
Oirschot
In 'Wie ben je' vertelt Lenny het ver-
haal van haar stemverlies. Meer dan 
een jaar kon ze niet spreken, laat staan 
zingen en het duurde 8 jaar voor haar 
stem geheel hersteld was. Ze vertelt en 
zingt over het proces dat je doormaakt 
als je iets wezenlijks kwijtraakt (bij-
voorbeeld je stem, je baan, je huis, je 
toekomstperspectief of een dierbare). 
Over de machteloosheid, de woede, de 
pijn, de aanvaarding en de weg om-
hoog naar essentiële inzichten. Een 
voorstelling vol spiritualiteit, humor 
en vitaliteit. Dimitri van Toren noem-
de het het mooiste Nederlandstalige 
liedjesprogramma dat hij ooit mee-
maakte. 
De theatervoorstelling vindt plaats in 
de Montfortkapel, Montfortlaan 12a 
te Oirschot. De voorstelling start om 
15.00 uur, de zaal en de kassa zijn open 
vanaf 14.15 uur.
Toegangskaarten zijn in de voorver-
koop voor € 15,- verkrijgbaar bij VVV 
Oirschot, Sint Odulphusstraat 11 te 
Oirschot, telefoon 0499-550599, e-mail: 
info@vvvoirschot.nl of voor € 17,50 aan 
de zaal voor aanvang van de voorstel-
ling. Een kopje koffie of thee is bij de en-
tree inbegrepen.

november muziek, zang en cultuur, 
met op 15 december 2015 een groot 
afsluitingsfeest met gastsprekers, op-
tredens en een tentoonstelling.
De jubileumcommissie wil in de feest-
activiteiten zoveel mogelijk andere 
verenigingen, groeperingen en instel-

lingen betrekken. Niet alleen omdat je 
een feestje nou eenmaal wilt vieren 
met anderen, maar ook om te onder-
strepen dat de positie van ouderen in 
onze samenleving ingrijpend veran-
dert.

Zeker met de zorgomslag van 1 janua-
ri 2015 is de relatie tussen ouderen en 
andere leeftijdsgroepen ingrijpend ge-
wijzigd. 
Ouderen willen en moeten blijven 
meespelen in het spel van de samenle-
ving, zolang als maar kan.
Of dat nou is door langer door te wer-
ken, actief te blijven als vrijwilliger of 
als oppas voor de kinderen, voor ou-
deren is in de toekomst een andere rol 
weggelegd.
Daarom heeft de jubileumcommissie 
naast de eigen interne KBO activitei-
tenclubs, ook partijen als het Vincentre, 
Jocanto, De Lindespelers, De Dorps-
werkplaats, Kapsones, de Jeugdkapel 
Gerwen, de Schaakclub en de Willem 
Alexanderband bij de voorbereiding 
van het programma betrokken.
De KBO zal in de loop van het jaar 
steeds het dan actuele deel van het 
programma publiceren. 



15 januari 2015Rond de Linde  Nr.  3

 

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

Elke 1e zaterdag van de maand
“Bruisende Zaterdag”

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Tot 26 januari
Werk kunstenaars Mozaïek en brons 

van Geert en Okke Weerstand
entreeruimte van het Vincentre

Donderdag 15 januari
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, 
Fotoalbums maken. 

Bibliotheek Dommeldal

Donderdag 15 januari
09.30-11.30 uur 

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

Donderdag 15 januari
20.00 uur 

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

Het Klooster

Donderdag 15 januari
20.00 uur 
Lezing IVN

De Bimd Beekseweg in Aarle Rixtel

Donderdag 15 januari
20.15 uur 

Voorstelling Alles eromheen van 
Van der Laan & Woe

Het Klooster

Vrijdag 16 januari 
20.15 uur 

Rikavond RKSV
“Oude Landen” Pastoorsmast 14 Nuenen

17 en 18 januari 
Nationale Tuinvogeltelling.

Zaterdag 17 januari
10.00-15.00 uur 

Open dag Lorentz Casimir Lyceum
Celebeslaan 10 te Eindhoven

Zaterdag 17 januari
14.30 uur 

Dwèrsklippelday
Drukkerij Messerschmidt en in het dorp

Zaterdag 17 januari
19.40 uur 

Bonte avond CV De Wetters
de Koppelaar te Nederwetten

Zaterdag 17 januari 
20.00 uur 

Country Dance Party
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout

Zaterdag 17 januari 
21.00 uur 

Toppop jeugdsentiment
Café Schafrath

Zondag 18 januari
11.00 uur Art in Listening

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

Het Klooster

Zondag 18 januari
14.00 uur 

Prinsenreceptie De Wetters
MFA Nederwetten

Maandag 19 januari
13.30-16.30 uur 

Verslag van een fietstocht in de Mekongdelta
D’n Inloop in D’n Heuvel Gerwen

Dinsdag 20 januari
20.00 uur 

Lezing Van Gogh in Brabant
Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18

21 t/m 31 januari
Nationale Voorleesdagen

Woensdag 21 januari
09.15-10.00 uur en 10.15-11.00 uur 

Voorleesontbijt
Nationale Voorleesdagen 
Bibliotheek van Nuenen

Woensdag 21 januari
13.30-16.00 uur 

Repair Café
Dorpshuis aan de Grotenhof 2, Lieshout

Donderdag 22 januari
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, 
Wachtwoorden opslaan
Bibliotheek Dommeldal

Donderdag 22 januari
20.00 uur 

Heemkundekring lezing over ons 
koninkrijk in de negentiende eeuw

‘De Koekoek’ Lieshout

Vrijdag 23 januari
20.00 uur Pronkzitting CV De Dwèrsklippels

Het Klooster
20.30 uur Kaartavond R.K.V.V. Nederwetten

Piet Renders paviljoen te Nederwetten

Zondag 25 januari
15.11-19.11 uur 

Schieten tegen de Prins
De Schutsherd Gerwen

Zaterdag 24 januari 
11.30-12.00 uur en 12.30 -13.00 uur 

Nationale Voorleesdagen 
Bibliotheek van Nuenen

Zaterdag 24 januari
20.00 uur 

Pronkzitting CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Zondag 25 januari
14.00 uur 
Alle Hens

Dorpsboerderij Weverkeshof.

Zondag 25 januari
14.00 uur 

Overdwars Krakerfestival
Café Ons Dorp

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 17 januari 18.30 uur: Vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 18 januari 11.00 uur: Oecu-
menische viering van Woord en Ge-
bed, voorgangers pastoraal werker J. 
Deckers en dominee C. Crouwel.

Misintenties
Zaterdag 17 januari 18.30 uur: Tom 
van Tilburg; Jan Jochems.
Zondag 18 januari 11.00 uur: Jan Jo-
chems; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij-van de Kam; Jan en Miet Dijstel-
bloem-Knoops; Jan de Haas; Nol 
Wentholt; Truus en Herman Camp-
man - Heuijerjans; Karel Smits; Hen-
drikus en Petronella Klomp-Relou en 
Peter; Jan en Miet de Haas; Frans 
Theunissen; Jean Coenen; Harrie Vin-
ke.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 18 januari. H. Clemenskerk 
10.30 uur. Oecumenische viering van 
de Week van de Eenheid. De pastores 
van beide kerken zullen hier voorgaan. 

Er wordt gecollecteerd voor de Stich-
ting Leergeld Nuenen. Donderdag 22 
januari is er weer Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur. U kunt hier terecht 
voor een kop koffie en ontmoeting 
met anderen. U kunt predikant of ker-
kelijk werker spreken op dinsdagmid-
dag tussen 16.00 en 17.30 uur.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
Zondag 18 januari 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Bert Sengers; Stien van Hattem; Ilse 
en Piet Renders.

Mededeling
Afgelopen week is de actie Kerkbalans 
2015 van start gegaan. Graag zien we 
uw kerkbijdragen ook dit jaar weer  te-
gemoet. Uw bijdrage is hard nodig om 
de kosten te kunnen dekken. De Ne-
derwettense parochianen kunnen hun 
bijdrage overmaken op bankrekening: 
NL55RABO 0137 498 020. Heel harte-
lijke dank voor uw bijdrage!

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zondag 18 januari 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor 
J. Vossenaar. 

Misintenties 
Lies van Erp-van de Rijt; Thea Maas-
Köhnen; Jan Rooijackers, vanwege 
sterfdatum.

Mededelingen
Afgelopen week is actie Kerkbalans 
2015 van start gegaan. Graag zien we 
uw kerkbijdragen ook dit jaar weer te-
gemoet. Uw bijdrage is hard nodig om 
de kosten te kunnen dekken. De bijdra-
gen van de Gerwense parochianen kun-
nen worden overgemaakt op bankreke-
ning: NL54RABO 0137 404 239. 
Heel hartelijke dank voor uw bijdrage!

Afgelopen week is in onze parochie 
mevrouw Lies van Erp-van de Rijt op 
78-jarige leeftijd overleden. Donder-
dag 15 januari is de uitvaart in onze 
kerk om 11.00 uur, waarna bijzetting 
op ons kerkhof.
We wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies. 

Er is nog een gift voor zuster Bonnie 
binnengekomen van € 100,-.

De opbrengst van de collecte tijdens 
de gezinsviering van zaterdag 10 janu-
ari jl. heeft € 152,73 opgeleverd voor 
het goede doel ‘Make a Wish’.

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 15 jan. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 H. Mis, H. Paulus, eerste kluize-
naar, belijder; gedachtenis van H. 
Maurus, abt. 
Vrijdag 16 jan. 07.15 uur H. Mis, H. 
Marcellus I, paus en martelaar. 
Zaterdag 17 jan. 08.30 uur H. Mis, H. 
Antonius, abt; 10.00 uur Godsdienst-
lessen. 
Zondag 18 jan. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Tweede Zondag na Drieko-
ningen; begin van de Internationale 
Bisweek voor de Eenheid van de 
Christenen. 
Maandag 19 jan. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van de H. Marius en gezel-
len, martelaren en van de H. Kanut, 
koning van Denemarken, martelaar.  
Dinsdag 20 jan. 18.30 uur H. Mis, H. 
Fabianus en Sabastianus, martelaren. 
Woensdag 21 jan. 07.15 uur H. Mis, H. 
Agnes, maagd en martelares.

Nederlandse 
taalles in 
Vrouwencentrum 
‘De Vlinder’
Elke donderdagmorgen is er de Ne-
derlandse taalles. Het is voor vrouwen 
uit het buitenland die Nederlands wil-
len leren of verbeteren. Dus vluchte-
lingen, partners van Nederlandse 
mannen, vrouwen die hier wonen om-
dat hun man hier werkt, zijn allemaal 
welkom.

Het doel is om elkaar te ontmoeten en 
te leren hoe het hier in de maatschap-
pij gaat. Het gaat om lezen, luisteren, 
schrijven, maar vooral spreken is be-
langrijk. Er worden samen allerlei in-
teressante onderwerpen gekozen. U 
bent welkom, welk niveau van de taal 
u ook heeft. Er zijn vier docenten en er 
kunnen dus groepjes op niveau ge-
maakt worden.
U bent van harte welkom op donder-
dag van 09.30 uur tot 11.30 uur in ‘De 
Vlinder’, Sportlaan 12 Nuenen.

Open repetitie  
‘De Roostenzangers’
Zingt u graag en wilt u ervaren hoe het 
is om te zingen in een koor dat een 
overwegend klassiek repertoire heeft, 
maar ook hedendaagse composities 
zingt? Het Eindhovens Gemengd 
Koor ‘De Roostenzangers’ wil graag 
nieuwe leden verwelkomen, vooral 
(hoge)sopranen, tenoren, baritons en 
bassen. Alten zijn ook nog steeds wel-
kom, maar voor hen ligt de lat iets ho-
ger. Op donderdag 22 januari houden 
ze van 20.00-22.30 uur een open repe-
titie in het activiteitencentrum Burgh-
plan, Fabriciuslaan 28 in Eindhoven. 
http://roostenzangers.dse.nl, e-mail: 
roostenzangers@dse.nl.

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder mens.

Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen onze vader,
schoonvader en lieve opa

Jan Huijbers
 * 3 oktober 1931 † 12 januari 2015

Geertje

Ben en Monique
Nicole en Coen
Lisette
Demi

Mathieu

Gerwenseweg 6
5674 SG Gerwen

Wij nemen afscheid van vader op zaterdag 17 januari om 11.30 
uur in de aula van crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1 te Helmond.

‘Art in Listening zondagmorgen-
concert’ in Het Klooster
Ervaar ‘Klassiek en jong talent in Nuenen’ op zondag 18 januari in Het 
Klooster. Deze jonge musici zullen u overtuigen waarom u naar klassieke 
muziek moet gaan luisteren. Tijdens het zondagmorgenconcert kunt u 
genieten van Goedele Taveirne, piano met Duo Taveirne/Olsen en Trio 
Innocence.

Waar muziek is, zijn de oren
Waar de oren zijn, is de geest
Waar de geest is, volgt het hart
Waar het hart is, rijst vreugde op

U bent getuige van de mooiste muziek 
gespeeld door jonge talentvolle musi-
ci, die nog aan het begin staan van hun 
muziekleven. Op deze wijze krijgen ze 
de gelegenheid hun talenten te tonen 
en ervaring op te doen. 

De voorstelling is op zondag 18 januari 
te zien in Het Klooster. Het Art in Lis-

tening zondagmorgenconcert begint 
om 11.00 uur en toegangskaarten voor 
de voorstelling kosten € 9,- + € 1,- ad-
ministratiekosten inclusief een pauze-
drankje. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis 
(kinderen tot 12 jaar onder begeleiding 
van een volwassene). Vanaf 10.00 uur 
word u gastvrij ontvangen met een 
kopje koffie of thee. Kaarten kunt u be-
stellen via www.hetklooster.org of u 
kunt van maandag tot en met vrijdag 
tussen 13.30 uur en 17.30 uur telefo-
nisch reserveren via het telefoonnum-
mer 040 -284 33 99.
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Rikken

Hockey

P R O G R A M M A

Badminton

Wielersport
EMK
Zondag 18 januari 
Milheezer Boys 1 - EMK 1  ............ 12.00
Avanti’31 2 - EMK 2 ....................... 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 18 januari
Nederwetten 1  .................................... vrij
Nederwetten 2 - DVS 7  ................. 11.00
Nederwetten 3 - RKVVO 6  .......... 10.00
RKGSV 4 - Nederwetten 4  ........... 12.00
Nederwetten Da1 - 
Best Vooruit Da1  ............................ 12.15
Nederwetten Da2  ............................... vrij

NKV KORFBAL
Zondag 18 januari
NKV1 - BMC  .................................. 17.00

Zwemmen
Brabants Record     
voor Chris Verhoeven

Nuenen JA1 plaatst zich voor 
kampioenschappen zaalhockey
Afgelopen zaterdag heeft JA1 zich weten te plaatsen voor de Zuid Neder-
landse kampioenschappen in de zaalcompetitie.

Nuenense wielrenner    
Steven Kruijswijk in Giro en Tour
Profrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen heeft voor dit wielerseizoen twee 
grote rondes op zijn programma: de Ronde van Italië (Giro) en de Ronde van 
Frankrijk (Tour de France). De 27-jarige wielrenner start als kopman in de 
Giro en als ‘knecht’ in de Tour. De eerste etappekoers is de Ronde van de 
Algarve van 18 tot en met 22 februari.

Herenteam Badminton Club 
Lieshout eerste kampioen van 2015 
Met een 3-5 overwinning op het tweede herenteam van BC Veerkracht heeft 
BCL-H1/Sportpoint Gemert voldoende punten binnen gehaald om niet 
meer achterhaald te kunnen worden in de eerste afdeling van de Heren-3 
klasse. Door deze prestatie is het eerste herenteam de allereerste kampioen 
van het sportjaar 2015. 

Door een gelijkspel tegen Tilburg en 
ruime winst op HOD is minimaal een 
2e plaats gegarandeerd. De nummers 
1 en 2 uit de 2 Topklasses mogen door 
naar het ZNK.
Als JA1 a.s. zaterdag minimaal 3 pun-
ten haalt (= minimaal 1 wedstrijd van 
de 2 winnen), dan worden ze kampi-

oen in de Topklasse, waarmee ze het 
allereerste team van HC Nuenen zijn 
die dat behaalt.
Het ZNK wordt op 25 januari gespeeld 
in het Indoor Sportcentrum, waar ge-
streden zal worden wie van de 4 teams 
door mag naar het Nederlands Kam-
pioenschap.

Het team van Z&PV Nuenen.

Tijdens de Brabantse Winter Kampi-
oenschappen in het Pieter van den 
Hoogenband stadion in Eindhoven 
heeft Chris Verhoeven (2004) een Bra-
bants Record gezwommen. De 10 ja-
rige Chris kwam op de 100m vrijeslag 
tot 1.06.01 en was daarmee precies 
0.02 sneller dan het record op naam 
van Olaf Henselmans uit juni 1997. En 
dus mag Chris zich nu officieel de 
snelste 10 jarige ooit in Brabant noe-
men, sneller nog dan Pieter van den 
Hoogenband toen hij zo oud was.
Natuurlijk leverde zijn recordrace 
Chris ook een gouden medaille op, la-
ter nog gevolgd door een tweede goud 
op de 100m schoolslag. Dat waren 2 
van de totaal 7 gouden medailles die 
de zwemmers uit Nuenen mee naar 
huis namen. De andere 5 kwamen op 
naam van Silke Voets (4 maal, op de 
100vrij, 100rug, 100vrij en 100vlinder) 
en de jongens 4x100wisselslag estafet-
te. Milan Meurs, Bram Zwetsloot, Jel-
mer North en Alexander Nijst tikten 
in hun race als 2e aan, maar doordat 
één van de zwemmers van de ploeg 
van PSV een diskwalificatie had ver-
oorzaakt, mochten de boys uit Nue-
nen het goud in ontvangst nemen. 
Naast deze gouden medailles gingen er 
nog 14 zilveren en 10 bronzen medail-
les mee naar huis met zwemmers van 
Z&PV Nuenen, o.a. met Britt Bogers 
(100vlinder), Milan Meurs (100vrij en 
100rug), Anneloes Peulen (vrij en vlin-
der), Merel Phaff (rug en vlinder), Bas 
Gibbels, Robin Goossens, Ruud van 

Heerbeek (allen 100school) en 7 esta-
fette ploegen. Zilver en brons met een 
gouden randje was er voor Joeri Phaff 
en Thomas van Ekert. Op de 100vrij 
wist Joeri naast een zilveren medaille 
met 54.37 ook zijn 3e limiet voor de 
Nederlandse Junioren en Jeugd Kampi-
oenschappen veilig te stellen. Over 2,5 
week mag hij nu starten op de 50, 100 
en 200vrij in Amsterdam. Hij krijgt 
daar op zondagmiddag gezelschap van 
Thomas, want die wist in een bronzen 
race zijn 2e limiet te pakken. Naast de 
400wissel die hij half december had be-
haald, pakte hij nu de limiet op de halve 
afstand, de 200wissel. 

Steven Kruijswijk aan het woord: “Ik 
wil de goede lijn van afgelopen seizoen 
doortrekken en competitief blijven op 
het hoogste niveau. Ik ga voor een top 
tien-klassering in de Giro d’Italia en 
wil ook in de Tour de France iets moois 
neerzetten, zeker omdat de Grand Dé-
part dit jaar in Utrecht plaatsvindt.”

Kopman in Giro
In Italië krijgt Kruijswijk hulp van on-
der meer zijn LottoNL-Jumbo-ploeg-
maten Moreno Hofland en Maarten 
Tjallingii. Hofland gaat ook van start 
in de voorjaarsklassiekers. “Daarna 

komt de Giro d’Italia. Ik ga proberen 
een rit te winnen en uit te rijden. Ook 
het NK in Emmen is een belangrijk 
doel”, aldus Brabander Moreno Hof-
land. Maarten Tjallingii gaat Steven in 
de Giro uit de wind houden en dat is 
deze ervaren renner wel toever-
trouwd.

Tourstart in Utrecht
In de Tour gaat LottoNL-Jumbo voor 
een top-10 klassering met twee kop-
mannen: Robert Gesink en Wilco Kel-
derman. Steven Kruijswijk rijdt de 
Tour - hij is dan inmiddels 28 jaar - in 
dienst van de ploeg. Hij kan bogen op 
een verdienstelijke 15e plaats in de vo-
rige editie van de Tour. Kruijswijk kan 
ook zomaar zorgen voor een verras-
sing in één van de bergritten. Ook 
Laurens ten Dam maakt deel uit van 
de voorlopige selectie voor de Tour. 
De Ronde van Frankrijk start dit jaar 
in Utrecht op zaterdag 4 juli en dat le-
vert zeker in ons land veel extra publi-
citeit op voor de deelnemende ploe-
gen. De finish is zondag 26 juli in 
Parijs.

Fanclub
De Fanclub Steven Kruijswijk bestaat 
nog op papier. De wielrenner heeft wel 
de banden met de fanclub doorgesne-
den. De leden van de fanclub zijn door 
het bestuur uitgenodigd voor een 
bijeenkomst in clubhuis café de Stam 
in Gerwen. Ook andere belangstellen-
den zijn welkom in de Stam op vrij-
dagavond 23 januari vanaf acht uur. 
Daar staat de toekomst van de fanclub 
op de agenda.

Vier renners van het Team LottoNL-Jumbo (v.r.n.l.): Steven Kruijswijk, Laurens 
ten Dam, Maarten Tjallingii en Wilco Kelderman... (foto Cees van Keulen) 

Steven Kruijswijk uit Nuenen. 
(foto Cees van Keulen)

Ruud van Vijfeijken, Bert Manders, 
Tim van Bommel, Wouter van Vijfeij-
ken, Jeroen van der Heiden en Laurence 
Roijackers konden hun geluk niet op na 
het behaalde kampioenschap.

BC Veerkracht-H2 - BCL-H1/
Sportpoint Gemert : 3-5
In de een-na-laatste competitiewed-
strijd van het seizoen 2014/2015 
moest het Lieshoutse herenteam mi-
nimaal 4 punten halen om daardoor 
een voorsprong op te bouwen, die on-
geacht de andere uitslagen nog te 
dichten zou zijn. Het team slaagde 
daar glansrijk in. De beide dubbelpar-
tijen, waarmee de wedstrijd werd ge-
opend werden beide winnend afgeslo-
ten waardoor de eerste twee punten al 
snel binnen waren. De Lieshoutse 
badmintonners wisten de twee dub-
belpartijen zelfs in twee duidelijke sets 
te winnen en onderstreepten daarmee 
de wil om zo snel mogelijk kampioen 
te willen worden. 

Het vereiste aantal punten was daar-
mee snel behaald. De sportieve tegen-
standers van BC Veerkracht  onder-
braken daarom de wedstrijden om 
hun tegenstanders te feliciteren met 
het behaalde kampioenschap. Ook de 

meegereisde fans deelden in de feest-
vreugde en feliciteerden de heren. De 
twee laatste wedstrijden, twee dubbel-
partijen, werden daarna nog afge-
werkt. Hierin was duidelijk te merken 
dat de spanning er bij BCL-H1/Sport-
point Gemert wat af was. Beide dub-
belpartijen werden dan ook verloren, 
maar dat kon de feestvreugde niet 
meer drukken. Het eerste competitie-
team van Badminton Club Lieshout is 
dit nieuwe jaar het team dat het kam-
pioenschap kan vieren: en dat deden 
de heren dan ook, samen met de mee-
gereisde fans én met de tegenstanders 
door een aantal flessen bubbelwijn te 
ontkurken en te proosten op het aller-
eerste kampioenschap van 2015.

Extra wandelgroep 
Nordic Walking 
In de vier jaar nadat gestart is, hebben 
een groot aantal Nuenenaren met veel 
enthousiasme via het KBO een cursus 
Nordic Walking gevolgd. Vele van hen 
zijn daarna gestart in de voor hen be-
stemde wandelgroepen.  

Op verzoek start op donderdagmid-
dag een extra groep die dezelfde doel-
stelling heeft als dinsdagmiddag. Deze 
groep is bedoeld voor mensen die niet 
zo hard kunnen of willen lopen en 
waarbij het sociale aspect en gezellig-
heid voorop staat.
Trek je stoute (wandel-) schoenen aan 
en kom weer meedoen. De stok(ken) 
achter de deur heb je waarschijnlijk 
nog en anders kun je ze zo lang lenen. 
De locatie en tijden zijn onveranderd;
Dinsdag en donderdagmorgen om 11.00 
uur vanaf Scouting Rudyard Kipling.
Dinsdag en donderdagmiddag om 
13.15 uur vanaf ’t Witven.
Als je er niet zeker van bent of de 
groep of het tempo bij je past omdat je 
bijvoorbeeld nog conditie op moet 
bouwen, neem dan gerust contact op 
met: Ingrid Renders: 06-18421965.

Eerste rik avond 
2015 van RKSV 
gewonnen door  
Jan Huijbers
Vrijdag 9 januari was het alweer de 
eerste rik avond bij de supportersclub 
RKSV. In de eerste ronde voor de pau-
ze ging de strijd nog gelijk op en het 
was Bernard de Louw die met een aan-
tal van 81 punten aan de leiding ging 
maar in de tweede ronde was het Jan 
Huijbers die alle registers open trok en 
er was niemand die hem in zijn weg 
naar de zege kon volgen en met een 
mooie score van 120 punten wist Jan 
de eerste prijs in de wacht te slepen. 
De hoofdprijs bij de loterij werd deze 
week gewonnen door Naud Leenders.

Vrijdag 16 januari a.s. is weer de vol-
gende rik avond, aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 40320419.

Uitslag vrijdag 9 januari 2015
 1 Jan Huijbers           120 punten
 2 Bernard de Louw 81 punten
 3 Harald van Bree 65 punten
 4 An Arts  62 punten
 5 Gerton van Leenders 58 punten
 6 Jan van den Heuvel 54 punten
 7 Willy van den Heuvel 52 punten
 8 Bennie de Louw 49 Punten
 9 Hans de Vries 46 punten
10 Frits Roijakkers 40 punten

IVN Laarbeek 
Op donderdagavond 15 januari zal een 
lezing worden gehouden. Twee be-
stuurders komen u deze avond vertel-
len wat provincie en waterschap voor 
de natuur in onze omgeving doen. 
Anne-Marie Spierings, Statenlid bij 
provincie Noord-Brabant, en Anita 
Slaats, algemeen bestuurslid bij water-
schap Aa en Maas, zullen deze avond 
verzorgen. De lezing wordt gegeven bij 
het IVN clubgebouw ‘De Bimd’. U kunt 
hier komen via een knotwilgenlaantje 
vanaf de Beekse weg bij Aarle-Rixtel. 
Toegang is gratis. Dus wie geïnteres-
seerd is in deze boeiende materie, is 
van harte welkom in IVN gebouw ‘de 
Bimd’ aan de Beekseweg in Aarle Rix-
tel. De lezing begint om 20.00 uur.

Country dansen in 
Lieshout
Ook in 2015 organiseert The Black 
Longhorn weer een maandelijkse 
Country Dance Party op CD muziek. 
Dat gebeurt weer komende zaterdag 
17 januari. We dansen in de grote zaal 
van het Dorpshuis in Lieshout. Alle 
populaire line- en partnerdansen wor-
den achter elkaar gezet door onze ei-
gen Country-DJ Henk. De nadruk ligt 
hierbij op echte country muziek. Vol-
op genieten dus en alleen kijken mag 
ook. Aanvang is 20.00 uur.
Tot ziens op zaterdagavond 17 januari 
bij The Black Longhorn: Dorpshuis-
Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. Tele-
fonische info: 0499-422088. 
www.blacklonghorn.nl 



270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

€ 1.329,-
VOORDEEL

Brandstofverbruik (EC/136/2014J of EC/136/2014W) varieert van 3,3 L/100km (30,3 km/L) t/m 5,0 L/100km (20,0 km/L); CO2 75-117 gr/km.

Prijs is incl. € 500,- extra inruilwaarde en BTW, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de 5-drs 1.3 Aspiration inclusief Design Pack vanaf € 17.770,-. Actieperiode van 01-01-2015 t/m 28-02-2015
(mits geregistreerd voor 01-03-2015). Beperkt beschikbaar, vraag uw Toyota dealer naar de voorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

Veel voordeel
en direct rijden

De Yaris nu nog vanaf € 11.995,-
De nieuwe Toyota Yaris is tijdelijk extra voordelig. U krijgt namelijk bij elke Yaris € 500,- extra inruilwaarde. En als u voor 1 maart 
kiest voor een Yaris uit voorraad profi teert u ook nog eens van € 829,- belastingvoordeel. Daarna geniet u nog jarenlang van de lage 
onderhoudskosten en hoge betrouwbaarheid waar Toyota bekend om staat. Zo is de nieuwe Yaris Hybrid als beste getest door de 
Consumentenbond. Overigens kunt u, als u nu beslist ook nog eens direct rijden in uw nieuwe Yaris. Kijk voor meer informatie op 
toyota.nl of kom langs in onze showroom. U bent van harte welkom.

school voor:

mavo

determinatie onderbouw vmbo-k/g/t

10.30 uur tot 13.30 uur

Open Dag
Jan Luikenstraat 49, 5615 JL  Eindhoven
tel: 040 - 292 02 58
www.aloysiusderoosten.info

24 januari 201524 januari 2015
10.30 uur tot 13.30 uur

24 januari 2015
10.30 uur tot 13.30 uur

Open Dag
24 januari 2015

Open Dag
24 januari 2015

Voor kinderen die bang zijn om er niet bij te horen of niet 
geaccepteerd te worden. Voor kinderen met overgewicht. 
Voor kinderen die gepest worden of regelmatig ruzie heb-
ben zonder dat ze dat eigenlijk willen. Voor kinderen die 
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken of niet lekker 
in hun vel zitten.

•   In 14 lessen van 1 1/2 uur gaan we de kinderen een 
WAUW gevoel geven over zichzelf! 

•   Start januari en september
    te Nuenen
•   Kijk voor meer informatie op 

www.gotogdb.nl 
of bel 06-11498416

Go To Feelgood cursus voor 
kids van 9-12 jaar met theater, 
dans, sport, koken, percussie, 
schilderen en nog veel meer!

www.gotogdb.nl 

ROTS  EN  WATER 
WEERBAARHEIDSTRAINING 

VOOR KINDEREN VAN 8 TOT 11 JAAR 
Maandag van 16.30 tot 17.30 uur, start 19 januari 

Dinsdag van 16.45 tot 17.45 uur, start februari 

Meidenvenijn 
met  ROTS  EN  WATER  sta je sterk 

weerbaarheidstraining  
voor meiden van12 tot 15 jaar 

donderdag van 16.45 tot 17.45 uur, start 29 januari 

STERk 
Je bewust worden van je lichaam 

kinderen vanaf 8 jaar 

Dinsdag van 18.15 tot 19.15 uur, instromen 

Erica Meuwese 06-46316210 
erica@movealong.nl 
www.movealong.nl 

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

NU AL MOEITE MET JE GOEDE VOORNEMENS
Laat nu je goede voornemens 
simpel en zonder moeite uitkomen.
Met directe hypnose!
Afvallen, stoppen met roken (je word een niet-roker), 
angsten, fobieën examenvrees, vliegangst, verslaving, 
burn-out noem maar op.
Ik garandeer dat u met ÉÉN sessie van het probleem 
verlost bent, het enige wat ik vraag is dat u het wilt 
en er voor open staat.
Laat het eens gebeuren dat uw voornemens uitko-
men en BESPAAR OP JAARBASIS € 3000,-
Maak een afspraak.
Het is niet eng, je verliest de controle niet, het is een 
diepe ontspanning en een prettige ervaring, en er heeft 
een positieve verandering plaats.

Hypnotherapist René van der Valk. 
Lid internationale hypnose vereniging  
Bel voor info 06-51334155 / E-mail r.valk41@gmail.com
Bezoek onze website www.hypnobeter.nl
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