
W E E K D I E N S T E N
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. DE
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Laat Nuenen 
 het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, zakelijk 
nieuws en al het nieuws wat u vindt 

dat Nuenen moet weten. Plaats 
GRATIS uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Eindejaars-
borrel

Nuenens Belang 
bedankt Archipel 
Jo van Dijkhof

PromotietextielPromotietextiel

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Geldig t/m 31 januari 2016.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

2015 
in beeld

Fuji F-50 camera 
verloren
Tijdens een fietstocht op zondagmorgen 
27 december is een foto-camera (Fuji 
F-50 in een zwart foudraal) verloren. Als 
u deze camera gevonden hebt (langs 
route Stefan Hanewinkellaan, Nuender-
beekse pad, Vincent van Goghstraat, 
Park, Parkstraat, Europalaan (tot de 
Sterrenlaan), Boord, Helsestraat, Kas-
tanjelaan, Beukenlaan, Eikenlaan, Lisse-
voort, Larikslaan, Dennenlaan, Berg, 
Hugo van Berckellaan, Lucas van Hau-
themlaan, Loenys van Lanctveltlaan, 
Alfons Blommenlaan, Hopvelt, via fiets-
pad naar Nuenderbeeksepad). Wilt u 
dan contact opnemen met 06-45049234 
of e-mail: aj.kokx@onsnet.nu?

Herman Rat (78) stopt nu écht 
bij Albert Heijn - Parkstraat
Vele jaren heeft Herman Rat, ook na zijn pensionering, bij Albert Heijn in de 
Parkstraat gewerkt. Nu in december het aantal jaren op 40 komt in de Nue-
nense Parkstraat is ook het moment gekomen dat Herman gaat stoppen. 
‘Stoppen op het hoogtepunt’. De laatste jaren was Herman vrijwel iedere 
week op donderdag en vrijdagmorgen erg actief op de groente en fruitaf-
deling. Donderdagochtend 31 december is Herman voor het laatst in de 
winkel op de groente en fruitafdeling te vinden en neemt hij afscheid van 
de klanten en winkel. Wij wensen Herman, zijn vrouw en (klein)kinderen 
nog vele gelukkige en gezonde jaren samen!

Oliebollen bakken bij    
Jong Nederland Gerwen
Jong Nederland is er het hele jaar voor de jeugd, maar op 31 december gaan we 
oliebollen bakken voor jong en oud. Na 5 jaar de gewone oliebol te hebben gebak-
ken, beginnen we nu ook met overheerlijke rozijnen oliebollen. Wilt u genieten 
van deze overheerlijke vers gebakken rozijnen of gewone oliebollen, dat kan.

De oliebollen zijn 0,60 cent per stuk of 
10 stuks voor € 5,-. Rozijnen oliebollen 
zijn 0,75 cent per stuk of 10 stuks voor 
€ 6,-. Of maak gebruik van onze Olie-
bollen Superdeal: 10 gewone oliebol-
len + 10 rozijnen oliebollen voor € 10,-
U mag zoveel oliebollen bestellen als u 
wil. Afhalen kan tussen 12.00 uur en 
14.00 uur bij ’t Huysven aan de Hui-
kert 35 in Gerwen. Wij komen ze ook 
graag bezorgen aan huis tussen 10.00 
uur en 12.00 uur dit voor € 1,50 extra 
per bestelling.
Oliebollen bestellen kan via oliebol-
len@jongnederlandgerwen.nl vergeet 
niet uw naam, adres en telefoonnum-
mer te vermelden. Afrekenen doet u 

bij aflevering of bij het afhalen. Hebt u 
vragen, ook dat kan via het zelfde 
mailadres.
Wilt u niet teleurgesteld worden, be-
stel de oliebollen dan op tijd maar bin-
nen lopen op ́ t Huysven op 31 decem-
ber vanaf 13.00 uur mag natuurlijk 
ook altijd om onze overheerlijke vers 
gebakken oliebollen te kopen.

Jong Nederland Gerwen wenst ieder-
een een smakelijk en gezond 2016.

Vernietigend rapport   
over bestuurskracht Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Het rapport van het bestuurskrachtonderzoek dat onlangs verscheen, uitge-
voerd in opdracht van de Provincie, laat aan duidelijk weinig te wensen over.

Enkele citaten: ‘de bovengrens van de 
bestuurskracht is goed tot zeer goed. 
De ondergrens is sterk onvoldoende. 
De in de toekomst benodigde be-
stuurskracht zal eerder toenemen dan 
afnemen als gevolg van een groot aan-
tal ontwikkelingen. De huidige be-
stuurskracht is niet toereikend om 
hier goed op in te spelen’.
Daarnaast heeft de raad een begelei-
dingscommissie ingesteld die twaalf 
keer bijeenkwam. Zij bestond uit een 
aantal raadsleden onder voorzitter-
schap van burgemeester Houben. Ze 
hebben een dialoognota opgesteld 
over de bestuurlijke scenario’s voor de 
toekomst en voor de eerste stap om te 
komen tot keuzes. Er zijn drie be-
stuurskundige bewegingen mogelijk 
volgens de dialoognota: netwerken, 
taken verdelen of integreren.

Daaruit komen 5 scenario’s: 
•	 Een	 shared	 service	 organisatie	

voor enkele taken
•	 Een	ambtelijke	fusie	als	eindmodel
•	 Een	herindeling
•	 Een	centrumgemeente	voor	enkele	

taken
•	 Een	centrum	gemeente	voor	bijna	

alle taken
Het College zal op korte termijn be-
ginnen met uitvoering te geven aan 
maatregelen om de eerste stappen te 
zetten.

Er zal een dialoog plaats vinden binnen 
de raad. Ook worden er inspreekavon-
den georganiseerd waarin burgers, in-
stellingen, bedrijfsleven, verenigingen 
en omliggende gemeenten hun zegje 
kunnen doen.
Burgemeester Houben benadrukte 
nog eens dat het bestuurskrachton-
derzoek slechts een momentopname 
is en de start is voor een visie op de 
toekomst. Het College herkent zich in 
alle zienswijzen, rapporten en scena-
rio’s. De stijgende lijn die op allerlei 
gebied gedurende het laatst anderhalf 
jaar is ingeslagen, zet zich door. Dat is 
zowel in Den Bosch als in het onder-
zoek opgemerkt. 

Swingend optreden Paulus 
Schäfer Trio in café De Stam
Door Nannie van den Eijnden

Het dak ging eraf op woensdag 23 december jl. tijdens het ‘huisconcert’ van 
de muzikale kunstenaars Paulus, Romino, Noah en accordeonist Domini-
que Paats uit Maastricht. “Als ik thuis speel, is het altijd anders” sprak de 
jazzgitarist na afloop. 

Daar had hij helemaal gelijk in, want in 
de ongedwongen, gemoedelijke sfeer 
nodigde hij spontaan zijn drie broers 
Nico, Roberto, Olli, zus Netele Schäfer 
en neef Janne Lagrene uit om op het 
podium een aantal nummers mee te 
komen zingen. Ook trad zijn dochter-
tje Gina op met drie liedjes, waaronder 
‘Oh Denneboom’, dat ze pas vier dagen 
voor dit optreden had geleerd. 

Het café was zeer stijlvol aangekleed 
met een kerstboom bij het raam en 
strobalen voor het podium, waar het 
publiek met een drankje op plaats 
nam. Het goed op elkaar ingespeelde 
kwartet bracht zeer gepassioneerd een 
afwisselend en swingend programma 
met kerstliedjes als ‘Jingle Bells’ en 
‘Let it snow’, enkele Spaanse nummers 
en bekende klassiekers als ‘Princess 
Accordeon’, ‘Indifference’ en ‘La Belle 
Vie’. Ze waren één met hun instrument 
en met hun levendige muziek; ze gin-
gen er helemaal in op. Roger Villevoye 
uit Maastricht zong enkele nummers 
in het Limburgs dialect. Hij is zanger, 
entertainer, liedjesschrijver en tevens 
producent bij audiovisueel productie-
bedrijf Raven Productions.  

Manager Henk van Beurden werd 
hartelijk bedankt voor zijn vriend-
schap en inzet. Hij ontving 120 aan-
vragen voor kaartjes, maar moest 
mensen teleurstellen. “Negentig be-
zoekers is echt het maximum aantal 
voor dit café” vertelde hij. “Op 25 ja-
nuari 2016 komt de getalenteerde 
Finse gitarist Olli Soikkeli weer in 
Gerwen optreden”. Hij speelde in ja-
nuari 2015 ook met Paulus in De 
Stam. Ze gaan samen met bassist 
Arnoud van den Berg op tournee 
door België onder de naam ‘Hot 
Club d’Europe’ en doen voor de der-
de keer mee aan ‘Djangofollies’, een 
internationaal Folk & Jazzfestival in 
Brussel dat sinds 1977 ieder jaar in 
het tweede weekend van juli wordt 
georganiseerd.

De muziek van de Sinti’s swingt de pan 
uit, stilstaan is onmogelijk. Er staan 
nog veel mooie concerten op stapel. 
Het programma is te vinden op: 
www.sintimusic.nl

Dienstregeling 
Hermes 
Hermes rijdt volgens een aangepaste 
dienstregeling:
•	 Op oudjaarsavond (31 december) ver-

trekken de laatste bussen vrijwel alle-
maal tussen ca. 19.00-20.15 uur. Vanaf 
Eindhoven CS vertrekken de laatste 
ritten tussen 20.00-20.15 uur in aan-
sluiting op de binnenkomende treinen.

•	 Op	nieuwjaarsdag	(1	januari)	geldt	
de dienstregeling als op zondag.

Voor meer info:  www.hermes.nl  of 
op www.9292.nl

Nieuwe tarieven OV 
en bestuurswisseling 
Buurtbusvereniging 
Nuenen-Best
1 januari 2016 worden de tarieven  
in Zuidoost-Brabant gewijzigd en de 
Dalurendagkaart geïntroduceerd.

Per 1 januari 2016 gelden nieuwe tarieven 
voor het openbaar vervoer met de bus:
•	 Basistarief	OV-chipkaart:	€	0,89
•	 Kilom.tarief	OV-chipkaart:	€	0,145
•	 Dalkorting	Brabant:	€	11,50
•	 Jeugdmaandabonnement:	€	86,40
•	 Brabant Vrij 16- en 17-jarigen: € 43,20
•	 OV-ritkaart:	€	3,70	

Daarnaast wordt het Dalurendagkaart-
je geïntroduceerd. Deze kost € 6,00. 
Het kaartje is geldig: In alle stads-, 
streek en buurtbussen in ZO-Brabant;
Na afstempeling door chauffeur; Op 
maandag t/m vrijdag na 9.00 uur; Op 
zaterdag, zon- en feestdagen, in de 
maanden juli en augustus en in de 
kerstvakantie de gehele dag.
Let op: dit dalurenkaartje is alleen gel-
dig bij HERMES, je kunt niet over-
stappen op bussen van een andere 
vervoerder.
Verder hebben de leden van de Buurt-
busvereniging Nuenen-Best op 21 de-
cember 2015 een nieuw bestuur geko-
zen: Uit Nuenen voorzitter Paul Sluijter 
(67)	 en	 secretaris	Ad	Kuijken	 	 (68)en	
uit Son en Breugel penningmeester Jos 
van der Hamsvoort (71). Vrijwilligers 
van deze vereniging rijden op werkda-
gen	tussen	07.45	en	18.15	uur	de	buurt-
buslijn 460 tussen het busstation aan 
de Smits van Oyenlaan in Nuenen en 
het NS-station in Best. Raadpleeg voor 
de dienstregeling de website www.
buurtbus460.nl of www.9292.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 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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Gemeentehuis nuenen
vraGen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende 
website: www.nuenen.nl

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

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.

aFvalWeetje

Afval- papier- en textielbakken in openbare ruimte worden 
rond oudjaar dichtgemaakt of weggehaald.

Gemeentehuis GeslOten
Tijdens de feestdagen zijn er wijzigingen in de bereikbaarheid van het 
gemeentehuis: 
Op donderdag 31 december is het gemeentehuis vanaf 15.00 uur ge-
sloten voor publiek en ook niet telefonisch bereikbaar.

hOOrZittinG BeZWaarsChriFten- 
COmmissie alGemene kamer
Op maandag 11 januari 2016 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. De volgende zaken komen aan de orde:
•	 Om	 20.00	 uur	 het	 bezwaar	 ingediend	 tegen	 het	 besluit	 van	 19	

maart 2015 betreffende het instellen van eenrichtingsverkeer op 
de parallelwegen Europalaan te Nuenen.

•	 Om	 20.30	 uur	 het	 bezwaar	 ingediend	 tegen	 het	 rechtsoordeel	
neergelegd in de brief van 22 oktober 2015 waarbij de vestiging 
van een uitvaarthuis niet mogelijk wordt geacht.

•	 Om	21.10	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	30	septem-
ber 2015 waarbij het Wob-verzoek m.b.t. het bestemmingsplan 
Luistruik 2A buiten behandeling is gelaten.

•	 Om	21.30	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	30	septem-
ber 2015 waarbij het Wob-verzoek m.b.t. het bestemmingsplan 
Europalaan/HOV2 buiten behandeling is gelaten.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

aFvalinZamelinG
thema: verbod op gratis wegwerptassen
Het rijk heeft een verbod ingesteld op het gratis verstrekken van weg-
werptassen. Dit moet het zwerfafval terugdringen en het milieu sparen. 
Winkeliers moeten voortaan geld vragen als zij een plastic tas aanbie-
den. Het ministerie stelt een prijs van 25 cent voor. De dunne plastic 
tasjes voor bijvoorbeeld verswaren blijven gratis als dat voedselverspil-
ling tegengaat of als er geen andere manier is om deze levensmiddelen 
hygiënisch te verpakken. Neem dus voortaan uw eigen boodschap-
pentas mee naar de winkel.

jaarprOGramma    
OpspOrinGsamBtenaren
thema: afval
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In week 1 en 2 letten we extra op het thema afval. Op de 
naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

afvalbakken
Een schone openbare ruimte is belangrijk in uw leefomgeving. De ge-
meente draagt een steentje bij door het plaatsen van afvalbakken in 
de openbare ruimte en het inzetten van een schoonmaakploeg. Ook 
van u verwachten wij een bijdrage. De afvalbakken in de openbare 
ruimte zijn alléén bestemd voor zwerfafval (afval van beperkte omvang) 
en niet voor huishoudelijk afval, chemisch afval etc. Het overige afval 
moet u thuis in de goede afvalbakken/zakken deponeren:
- Huishoudelijk afval in de grijze container;
- Het kleine, ‘normale’ groente, fruit en tuin afval in de groene con-

tainer (zie hieronder);
- Papier in de blauwe container;
 -Plastic, metalen en drankverpakkingen in de daarvoor bestemde 

plastic zakken;
- (Klein) chemisch afval (KCA) inleveren bij de milieustraat; 

Uw containers mag u aanbieden vanaf 22.00 uur op de dag vóór de 
ophaaldag en moet u op de ophaaldag vóór 22.00 uur binnenzetten. 
Grof huisvuil, (klein) chemisch afval, snoei-, bouw- en sloopafval etc. 
kunt u bij de milieustraat aan De Huufkes 48/50 inleveren. Let op: u 
kunt bij de milieustraat alleen per pin betalen! Meer informatie over 
de milieustraat is terug te vinden in de digitale afvalkalender via af-
valkalender.nuenen.nl.

tuinafval
Soms leidt illegaal gestort tuinafval ertoe dat men sneller andere zaken 
illegaal stort. Daarom hebben wij in de gemeente Nuenen een aantal 
regels waar u zich aan moet houden voor tuinafval. Zo moet u:
- tuinafval afzonderlijk aanbieden, dus niet in de grijze container;
- het kleine, “normale” (GFT) tuinafval aanbieden in de groene 

container, die afhankelijk van uw woongebied om de twee weken 
op woensdag of donderdag wordt geleegd (in het buitengebied 
kunt u bellen met het gratis nummer 0800 – 023 24 99 voor het 
legen van de container);

- het grove tuinafval aanbieden bij de milieustraat, omdat dit bij 
het grove huisvuil hoort. Op vertoon van uw milieupas kunt u daar 
grof huishoudelijk afval tot 2 m³ per keer aanbieden. Ook op de 
milieustraat moet u afval gescheiden aanbieden. 

Zwerfafval
Met zwerfafval bedoelen we (erg) klein afval zoals proppen papier, 
sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, etenswaren, verpakkingsmateri-
aal etc. Dit afval ontstaat buitenshuis, bijvoorbeeld op straat, voet-
paden of in een park. Zwerfafval kan schadelijk zijn voor het milieu en 
is storend voor het oog. 
Het is verboden om:
- zwerfafval op een andere plaats achter te laten dan in de open-

bare afvalbakken;
- de openbare afvalbakken te gebruiken voor huishoudelijk afval.

Grof huishoudelijk afval
De gemeente haalt iedere laatste woensdag van de maand grof huis-
houdelijk afval op. Dit is een verzamelbegrip waarbij u kunt denken 
aan voorwerpen zoals kastjes, tapijten, palen, stoeptegels, vlonders 
e.d. 

Bij de gemeente kunt u stickers kopen voor € 20,47 per afvalpakket. 
Maakt u hiervoor wel even een afspraak via het telefoonnummer (040) 
2631 631. U plakt de sticker op het pakket zodat de inzamelaar ziet 
dat hij het pakket moet meenemen. Dit pakket mag niet groter zijn 
dan 0,5 x 0,5 x 1,5m. Hebt u bijvoorbeeld twee keer zoveel afval, dan 
dient u twee stickers te kopen. Natuurlijk kunt u grof huishoudelijk 
afval ook bij de milieustraat inleveren. Voor de regels rondom het 
ophalen en wegbrengen van grof vuil verwijzen wij u naar de digitale 
afvalkalender van de gemeente Nuenen.

Grote containers
Als u een grote container tijdelijk op gemeentegrond wilt plaatsen, 
hebt u hiervoor geen vergunning nodig. Wel zijn er een aantal voor-
waarden. Zo mag de container:
- geen schade toebrengen aan eigendommen van de gemeente of 

van een ander;
- niet gevaarlijk of hinderlijk geplaatst worden;
- niet de bruikbaarheid van de weg belemmeren.

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

Het is niet toegestaan om afval op een andere dan de hiervoor be-
schreven wijze aan te bieden, te deponeren, of te storten zoals in 
parken, gemeentelijke plantsoenen, bossen of op parkeerplaatsen. 

regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in de Afvalstoffen-
verordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
Deze verordeningen zijn te vinden via www.overheid.nl. 
Verder kunt u informatie vinden in de digitale afvalkalender via afval-
kalender.nuenen.nl. 
 
hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl.

raaDsBesluit suBsiDieplaFOnD 2016
Jaarlijks stelt de gemeenteraad een subsidieplafond vast. Het college 
maakt bekend dat de gemeenteraad heeft besloten het subsidieplafond 
voor 2016 vast te stellen op  € 2.754.764,-.

verkeersprOjeCten
De gemeente is volop bezig met beleidsvorming en uitvoering van 
verkeersprojecten. In dit artikel vindt u informatie over enkele van die 
projecten.

hOv
We leggen, tegelijk met de reconstructie van de Europalaan, een bus-
baan aan zodat de weg klaar is voor het Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer tussen Eindhoven en Nuenen. Goed voor het openbaar vervoer 
dus. En tegelijkertijd niet slecht voor het autoverkeer, maar dat gaat 
wel toenemen, mede door een behoorlijk aantal mensen dat in Nue-
nen West komt te wonen.

Opwettenseweg minder druk
Voor autoverkeer tussen Nuenen en Eindhoven is de Opwettenseweg 
op de lange termijn geen geschikte verbinding, vanuit oogpunt van de 

functie en verkeersveiligheid van deze weg. De Opwettenseweg is een 
woonstraat binnen een 30km zone en daarmee eigenlijk alleen geschikt 
voor lokaal- en fietsverkeer. Om samenhang in functie en gebruik 
mogelijk te maken gaan we de maatregelen uit het VSP2 realiseren, 
deze maatregelen bieden aantrekkelijke alternatieven voor verkeer van 
en naar Eindhoven. Tegelijkertijd vergroten we met deze maatregelen 
ook de bereikbaarheid van Nuenen Zuid.

verbindingsboog
Op dit moment zijn we met provincie en buurgemeenten in gesprek 
om de huidige op- en afrit tussen de Geldropsedijk en A270 voor au-
toverkeer open te stellen. Daarnaast leggen we een ‘verbindingsboog’ 
aan tussen de Pinckart en de Meierijlaan. Deze maatregelen vergroten 
de leefbaarheid op de Geldropsedijk en Opwettensweg doordat daar 
de verkeersdruk af gaat nemen.

minder kwetsbaar
Over het geheel krijgen we ook een fijnmazigere verkeersstructuur: er 
komen meerdere routes, zodat wisselingen in het verkeersaanbod 
makkelijker opgevangen kunnen worden. Bijkomend pluspunt van dit 
alles: de afslagverboden aan de Opwettenseweg richting Cockeveld 
en Meierijlaan – een doorn in het oog van veel automobilisten – kun-
nen worden opgeheven. 
Daarnaast zijn we met de gemeente Eindhoven in gesprek over een 
betere afwikkeling van het autoverkeer op de A270 naar Eindhoven in 
de ochtendspits. Daar kunnen de aanwezige verkeerslichten in het 
voordeel van het verkeer op de A270 richting de Eisenhowerlaan wor-
den ingesteld.

Bestemmingsplan
Voor één onderdeel van VSP2 moet een bestemmingsplan gewijzigd 
worden: bestemmingsplan verbindingsboog Meierijlaan. Dit plan 
bevindt zich nog in de fase van inspraak (tot en met 15 januari 2016). 
Het uiteindelijke bestemmingsplan maakt meerdere plannen voor de 
ligging en inrichting van de weg en de kruising mogelijk, maar legt nog 
geen verkeerskundige keuze vast. 

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:
•	Weverstraat	11,	5671	BA	 het	 plaatsen	 van	 twee	 poorten	 in	 de	 	

 bestaande erfafscheiding, verlengd tot  
 16 februari 2016.

aanvraGen Op GrOnD van De apv en BijZOnDere Wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burgemees-
ter zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van de A.P.V. 
en bijzondere wetten ingekomen:

•	 Aanvrager:	Wandelsportvereniging	Ollandse	Lange	Afstand	Tip-
pelaars (OLAT) voor het organiseren van een wandeltocht met 
verschillende afstanden, waarvan een deel van de route door Nue-
nen loopt op zondag 17 januari 2016;

•	 Aanvrager:	Drumfanfare	Jong	Leven	Gerwen	voor	het	organiseren	
van de jaarlijkse boekenmarkt op 24 januari 2016 in gemeenschaps-
huis d’n Heuvel in Gerwen;

•	 Aanvrager:	Oranje	Comité	Gerwen	voor	het	organiseren	van	acti-
viteiten t.g.v. Koningsdag op 27 april 2016 op het Heuvelplein en 
in het centrum van Gerwen;

•	 Aanvrager:	Oranje	Comité	Nuenen	voor	het	organiseren	van	acti-
viteiten t.g.v. Koningsdag op 27 april 2016 in en om het Park en 
Vincent van Goghplein.  

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, 30 december 2015
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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

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

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 
Onze smakelijke
 oudejaarsspecialiteiten!

Acties week 53: geldig dinsdag 29 t/m donderdag 31 december 2015_____________________________________________________

Roomboter 
appelbeignets 
 4+1

   GRATIS_____________________________________________________

Mini appelbeignets 
 8+2

   GRATIS_____________________________________________________

Oliebollen
naturel of met rozijnen

   12 STukS vooR € 1000
_____________________________________________________ 

Verkoop in onze kraam
voor de winkel

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

Namens ons gehele Team 
wensen wij u, een gezond 

en smakelijk 2016!!!
En voor iedere klant is er 
op 30 en 31 december

weer een leuke attentie!!!

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Wij wensen u 
allemaal hele 
fijne en smakelijke
kerstdagen en 
een gezellige 
jaarwisseling! 

Riny 
van Kessel
en medewerkers 
wensen iedereen 
een gezond, fris 
en fruitig
2016!

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

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

WIJ ZETTEN METEEN HOOG IN...
*Stapelkorting is geldig op artikelen met blauwe kaartjes waarop “stapelkorting” staat.

TROUWPAK NODIG? 
Kijk eens bij onze bruidegomoutlet.

NU! Trouwpakken voor speciale prijzen!

 

SALESTAPELKORTING*
1 stuk    30%  korting
2 stuks  35%  korting
3 stuks  40%  korting

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

wijk Gerwen
(± 240 kranten) 

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

Nu ook in Nuenen een uitbreiding van onze 
bruidsmode: Vincent van Goghstraat 40.

In de maand december diverse aanbiedingen 
in bruidsmode en avond kleding.

0499-461346 • 0628828874

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes
en saus ..............................................6,95
Bij "Hertenbiefstuk"
Rode wijn kaneelsaus ..........gratis

KOOPJE

per direct
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 UITGAANSAGENDA

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Maand januari
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur Parkeerplaats aan 
de vijverzijde bij het gemeentehuis

Elke donderdagochtend
 09.00-12.00 uur Gratis Inloopspreekuur 

Vragen zonder afspraak!
LEV Groep, Berg 22c

Elke vrijdagavond
20.15 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Donderdag 31 december
13.00 uur Oliebollen bakken bij 

Jong Nederland Gerwen
´t Huysven Gerwen

Donderdag 31 december
14.00-16.00 uur Jaarafsluiting ‘Swingend 

en Zingend’ met Piere van Dongen 
Jo van Dijkhof

Vrijdag 1 januari
16.00 uur Flachau Try-Out 2016
met de Nünentaler Schürzenjäger

Cafe Schafrath, Nuenen

 Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsreceptie John de Bever

De Collse Hoeve, 
Collse Hoefdijk 24, Nuenen

Zaterdag 2 januari 
12,5 jaar Café de Stam 

19.00 uur Nieuwjaarsreceptie RKVV Neder-
wetten. Piet Renders paviljoen Nederwetten

Zondag 3 januari
14.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor leden 

RKSV Nuenen
kantine ’Bij Bart en Marina’ 
op Sportpark ‘Oude Landen’

Zondag 3 januari
14.30 uur Het traditionele 

koppeldarttoernooi de Stambassy 
Café De Stam Gerwen

Zondag 3 januari
16.00 uur Nieuwjaarsreceptie

bij RKGSV Gerwen
 kantine RKGSV

Maandag 4 januari
Nieuwjaarsreceptie 

Ondernemers Contact Nuenen;
De Collse Hoeve, Collse Hoefdijk 24, Nuenen

Dinsdag 5 januari
20.00 uur Kienen met VrouwenVereniging 

Nuenen-Gerwen
Het PleinCollege

Vrijdag 8 januari
20.00 uur Kaarten bij 50 jarige 

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

Zaterdag 9 januari 
10.00- 15.00 uur Open Dag SeniorWeb 

Nuenen
Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen 

Zondag 10 januari
Oud Prinsen Nuenen i.v.m. de uitreiking van 

de ‘Wit Voeter’
bij het Carnavals monumentje in het Park

Zondag 10 januari
14.00 uur Ierse Sessie 

Weverkeshof

Zondag 10 januari
14.30-16.30 uur Optreden Parkstreet

Jo van Dijkhof

Zondag 10 januari
16.00 uur Nieuwjaarsconcert door 

Het Nuenens Mannenkoor. De Watermolen 
van Opwetten. Opwettenseweg 203 Nuenen

Woensdag 13 januari 
19.00-20.00 uur Inschrijfavond 

SeniorWeb Nuenen
Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen 

Donderdag 14 januari
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

 15, 16, 22 en 23 januari 
Pronkzittingen CV De Dwèrsklippels

Zaterdag 16 en zondag 17 januari
13.30-17.00 uur Workshop Zelfverdediging 

en kungfu voor dames
 gymzaal Mgr. Cuytenlaan, Nuenen 

Zaterdag 16 januari 
19.30 uur Bonte Avond CV De Wetters

Palazzo del Meccanico, 
MFA De Koppel Nederwetten

Zondag 17 januari
10.00 uur Rikmarathon 
Gasterij Jo van Dijkhof

Zondag 17 januari
14.00 uur Overdwars krakerfestival 

Café Ons Dorp 

Vrijdag 22 januari 
20.00 uur Kaarten bij 50 jarige 

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

Zondag 24 januari
11.00 uur Art in Listening 

Het Klooster. 

Zondag 24 januari
10.00-15.00 uur Gerwense boekenmarkt
Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Gerwen

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

    Afscheid nemen 
             begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Wij danken u voor de hartverwarmende belangstelling, de fijne 
brieven met bemoedigende woorden, een kus, een arm om ons heen 
en de vele bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden van 

Tini Tielemans - Beks
Voor de bijzonder fijne ondersteuning in deze ziekteperiode 
gaat onze dank vooral uit naar dr. Nederstigt, dr.Veen, 
pastor Vossenaar en het Zorgteam regio Stiphout van Savant.

Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige 
afscheidsdienst in de St. Clemenskerk.

Het is voor ons een troostrijke gedachte dat Tini bij zo velen 
geliefd was.

Fam. Tielemans 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Donderdag 31 december 19.00 uur: 
Oecumenische viering in de Regen-
boogkerk, met voorgangers van beide 
kerken.
Vrijdag 1 januari, Nieuwjaar 11.00 uur: 
viering, parochiekoor, alle voorgan-
gers.
Zaterdag 2 januari 18.30 uur: viering, 
panfluit, voorganger pastoraal werker 
M. Feuth.
Zondag 3 januari 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker M. Feuth.

Misintenties
Vrijdag 1 januari, Nieuwjaar  
11.00 uur: Toon en Jo Hurkmans - San-
ders; Jac van den Bosch.
Zaterdag 2 januari 18.30 uur: Joop van 
der Ploeg.
Zondag 3 januari 11.00 uur: Francien 
van der Linden-Meulendijks; Cees 
Meulendijks; Willy Spaanjaars; Einar 
en Flora Aagaard-Romero; Herman 
Lutterman; Ruud Bijsterveld; Harrie 
Moonen; Maria van den Boomen-
Rooijakkers; Mieke van Soest Raes-
sens-Merkelbach; Antoinette van der 
Bolt-van de Wall; Marinus Donkers 
(vanwege verjaardag); Marte Saris 
(vanwege sterfdag); Toon van Grotel 
(vanwege verjaardag).

Mededelingen
In onze parochie is overleden Janus 
Moonen, Opwettenseweg 86. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

De opbrengst van de extra collecte 
voor het Adventsproject van zondag 
20 december heeft € 449,59 opge-
bracht. Met dank aan de gevers.

Op Oudejaarsdag 31 december is het 
secretariaat van de parochie gesloten.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Op vrijdag 1 januari is er alleen in Nue-
nen een viering om 11.00 uur, met pa-
rochiekoor, en alle voorgangers.
Zondag 3 januari 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker J. Dec-
kers.

Misintenties 
Marietje van den Putte-Habraken; 
Frans Sanders, namens het St. Anna-
gilde Nederwetten.

Mededeling
Driekoningen in Nederwetten
Het is al een aantal jaren traditie dat 
met Driekoningen de misdienaars ach-
ter in de kerk een extra collecte hou-
den. De opbrengst van deze activiteit is 
steeds eerlijk verdeeld tussen Zr. Bon-
nie, zus van wijlen Pastoor Groot, en 
Pater Joosten uit Nederwetten.
Om onze twee missionarissen te blij-
ven steunen zal na de eucharistievie-
ring van zondag 3 januari 2016, feest 
van Driekoningen, weer een extra col-
lecte worden gehouden door de mis-
dienaars. De opbrengst hiervan zal na-
tuurlijk weer eerlijk worden verdeeld.
Om deze collecte extra te ondersteu-
nen zullen de 1ste communicanten, 
die in de kerk zijn voor een kijkop-
dracht als voorbereiding op hun 1ste 
communie, aan het eind van de Eucha-
ristieviering, het Driekoningenlied 
zingen. De extra collecte bevelen we 
van harte bij u aan.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Op vrijdag 1 januari is er alleen in Nue-
nen een viering om 11.00 uur, met pa-
rochiekoor, en alle voorgangers.
Zondag 3 januari 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor S. Kuij-
pers en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Huub van den Oever.

Mededeling
De kinderen in Gerwen zingen geen 
Driekoningen meer. De opbrengst van 
dit Driekoningen-zingen was altijd be-
stemd voor zuster Bonnie, de zus van 
pastor Freek Groot. In de plaats van dit 
Driekoningen-zingen zal er daarom in 
de kerk een extra collecte worden ge-
houden voor zuster Bonnie voor haar 
werkzaamheden op Kalimantan. We 
kunnen deze collecte van harte bij u 
aanbevelen. Ook kunt u eventueel uw 
gift in onze brievenbus aan de kerk-
deur deponeren.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 3 januari, 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel.   De eerste zondag in het 
nieuwe jaar. De kinderen hebben nog 
vakantie, dus is er geen kinderneven-
dienst. Wel wensen we elkaar na af-
loop van de dienst alle goeds toe bij de 
nieuwjaarsontmoeting. We collecte-
ren voor een project van ZWO in 
Zambia.

Om 19.30 uur is er in het Van Gogh-
kerkje weer een Taizé-vesperdienst. 
Donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur. Verdere info: zie 
onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 31 december 08.30 uur H. 
Mis, octaaf van Kerstmis; gedachtenis 
van de H. Sylvester, paus en belijder. 
Daarna H. Lof met Te Deum. 
Vrijdag 1 januari 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, octaafdag van Kerstmis; Be-
snijdenis des Heren. 
Zaterdag 2 januari 08.30 uur H. Mis, 
Eerste zaterdag van de maand, votief-
mis van het H. Onbevlekte Hart van 
Maria. Daarna uitstelling tot 12.30 uur. 
Zondag 3 januari 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Feest van de Heilige Naam 
van Jezus; kinderzegen. 
Maandag 4 januari 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 5 januari 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van de H. Telesphorus, 
paus en martelaar. 
Woensdag 6 januari 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, Verschijning van de Heer, 
Driekoningen. 

‘Wat de toekomst 
brengen moge’
Op zondag 3 januari houdt het Soe-
fi-centrum Eindhoven een Informe-
le Eredienst. Mevrouw Kafia van 
Zutphen zal het thema ‘Wat de toe-
komst brengen moge’, geïnspireerd 
door Universeel Soefisme en met 
teksten uit de grote Wereldreligies 
belichten. 

Doelstellingen van het Universeel Soe-
fisme zijn: Respect tonen voor anders-
denkenden; verbinding leggen tussen 
oost en west; volgen van het mystieke 
pad.

De bijeenkomst vindt plaats in de bo-
venzaal van ‘de Herberg’ van Eckart-
dal, Nuenenseweg 1, Eindhoven. Aan-
vang 11.00 uur. Na afloop is er koffie 
en thee, een boekentafel en gelegen-
heid tot een nagesprek. 
Iedereen is van harte welkom. De toe-
gang is vrij.

Workshop fondanttaarten 
maken bij Hobbycentrum   
de Dorpswerkplaats
Ben je graag creatief, decoratief bezig en houd je bovendien ook van smul-
len, smikkelen en gezelligheid? Dan is er nu héérlijk nieuws voor je! 

Op vrijdagmiddag 29 januari van 14.00 
tot ongeveer 17.00 uur is er bij Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats een 
workshop taarten maken. Het gaat om 
fondanttaarten, dus er komt geen bak-
oven aan te pas. De laatste tijd is deze 
hobby flink aan het uitgroeien, want 
het is een trendy bezigheid. De moge-
lijkheden om er je creativiteit op los te 
laten zijn eindeloos, Google maar eens 
op internet.

Je aanmelden voor de werkshop fon-
danttaarten maken kan via e-mail: in-
fo@dorpswerkplaatsnuenen.nl.
De kosten voor deelname zijn € 15,-. 
Dit bedrag moet vooraf worden vol-
daan. Deelnemers van Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats betalen voor de 
workshop € 12,50.

Er zijn minimaal 10 aanmeldingen no-
dig voor het doorgaan van deze work-
shop. Je kunt je daarvoor nu aanmel-
den. Misschien samen met iemand an-

ders? Maximaal kan de groep uit 15 
personen bestaan. Vol is vol! Voor 
meer informatie kun je bellen naar Ria 
van der Wielen, tel (040) 2833731.

NIEUW: Op speciaal verzoek kan Hob-
bycentrum de Dorpswerkplaats voor 
kleine groepen ook besloten workshops 
organiseren. Zie de website van Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.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 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ver-
leend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn 
verzonden op:

•	22	december	2015	 De	Huufkes	88,	90	en	90A,	5674	TM	–	het		
 verbouwen van het bedrijfsgebouw (gevel- 
 wijziging en wijzigen van het brandcompar- 
 timent) en het wijzigen van het gebruik   
	 (BOUW	en	RO,	afwijken	van	de	bestemming);

•	24	december	2015	 Schout	Appelslaan	7,	5673	RM	–	het	wijzigen	
  van een kozijn en het wijzigen van het gebruik
  ten behoeve van het realiseren van een kap-
	 	 salon	(BOUW	en	RO,	afwijken	van	de	bestem-
  ming).
  
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.

AFVALINZAMELING
Thema: Vuurwerkafval
Veiligheid	staat	voorop,	maar	ruim	je	vuurwerkafval	wel	op!
Op	2	januari	zijn	er	een	drietal	vuurwerkinzamelpunten	ingericht,	hier	
kunt	u	uw	vuurwerkafval	gratis	en	veilig	inleveren.	Het	opruimen	van	

vuurwerkafval	zorgt	niet	alleen	voor	een	opgeruimde	straat,	u	maakt	
ook	nog	eens	kans	op	een	mooie	prijs.	Van	2	januari	tot	8	januari	kan	
het vuurwerkafval ook gratis bij de milieustraat worden ingeleverd. 
Met	de	vuurwerkafvalzak	kunt	u	terecht	op	2	januari	bij	een	viertal	
inzamelpunten:
•	 Het	Vincent	van	Goghplein	in	het	centrum	van	Nuenen	van	12.00	

uur tot 16.00 uur.
•	 Het	Heuvelplein	in	Gerwen	van	13.00	uur	tot	14.00	uur.
•	 De	Hoekstraat	 in	Nederwetten	(parkeerplaats	Kruik)	van	14.15	

uur	tot	15.00	uur.
•	 De	Milieustraat	aan	de	Huufkes	48-50	van	2	t/m	8	januari	
	 (di.	wo	en	vr.	13.00-17.00	uur	&	za.	10.00-17.00	uur).
 
Bij al deze inzamelpunten kan de speciale zak met vuurwerkafval wor-
den ingeleverd. Bij inlevering ontvangt u op elke locatie een bon waar-
mee u mooie prijzen kunt winnen. De prijs blijft nog even een verras-
sing!	De	winnaar	wordt	op	21	januari	bekend	gemaakt.

UITNODIGING VERGADERING COMMISSIE 
STRAATNAAMGEVING 
U bent van harte welkom op woensdag 6 januari om 10.00 uur in het 
gemeentehuis

Voor	deze	vergadering	is	de	volgende	agenda	opgesteld:	Opening;	5	
verkeerspleinen	HOV2;	Bakelaar	(was	Bakertse	Landweg);	Harden-
broekpark;	Rondvraag.	
 

PUBLICATIE
Vooraankondiging voorontwerpbestemmingsplan ‘Nuenen-Zuid 
herziening Molvense Erven 63’
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	maken	op	
grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat	een	gedeeltelijke	herziening	van	het	bestemmingsplan	Nuenen-Zuid	
wordt voorbereid.

Het bestemmingsplan
Het	nieuwe	bestemmingsplan	‘Nuenen-Zuid	herziening	Molvense	Er-
ven 63’ voorziet in de mogelijkheid om vier extra (vrijstaande) wonin-
gen	te	realiseren	op	het	perceel	Molvense	Erven	63	te	Nuenen.	

Terinzagelegging
Het	voorontwerpbestemmingsplan	‘Nuenen-Zuid	herziening	Molvense	
Erven	63’	ligt	met	ingang	van	31	december	2015	gedurende	zes	weken	
voor	een	ieder	ter	inzage	op	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	
2	te	Nuenen.
Het	plan	is	ook	raadpleegbaar	via	de	landelijk	site:	www.ruimtelijke-
plannen.nl
Het	 voorontwerpbestemmingsplan	 kan	 rechtstreeks	 worden	 ge-
raadpleegd via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.BPNuenMolvErven63-B001

Reactie
Binnen de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk of 
mondeling een (inspraak) reactie naar voren brengen. Een schrifte-
lijke reactie dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders 
van	Nuenen,	postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.	
Een	reactie	kan	ook	mondeling	worden	ingediend	bij	de	heer	D.	Sen-
ders van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 040-2631641).

Nuenen,	30	december	2015.
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

BELASTINGTARIEVEN 2016
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend,	
dat	de	gemeenteraad	op	5	november	2015	heeft	vastgesteld,	de	volgende	verordeningen:

•	 Legesverordening	2016	inclusief	de	bijhorende	Tarieventabel;
•	 Verordening	marktgelden	2016;
•	 Verordening	rioolheffing	2016;
•	 Verordening	toeristenbelasting	2016;
•	 Verordening	vermakelijkhedenretributie	2016;
•	 Verordening	lijkbezorgingrechten	2016	inclusief	de	bijhorende	Tarieventabel;
•	 Verordening	onroerende	zaakbelastingen	(OZB)	2016;
•	 Verordening	afvalstoffenheffing	en	reinigingsrechten	2016	inclusief	de	bijhorende	Tarieventabel.
Tot	slot	maakt	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	bekend	dat	zij	op	22	december	2015	aanpas-
singen van enkele legestarieven 2016 heeft vastgesteld. 

Voornoemde	verordeningen	zijn	opgenomen	in	de	algemeen	verkrijgbare	lijst	van	vastgestelde	belasting-
verordeningen. Deze verordeningen en besluiten liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeen-
tehuis. Ook zijn ze op de website van de gemeente te raadplegen. 

Nuenen,	22	december	2015.	
Burgemeester	en	Wethouders	van	Nuenen.

OVERZICHT BELASTINGTARIEVEN 2016
De	belangrijkste	tarieven	van	de	gemeentelijke	belastingen	en	heffingen	in	Nuenen	
zijn per 1 januari 2016 als volgt:

LEGESTARIEVEN   1-1-2015  1-1-2016 
Uittreksel	gemeentelijke	basisadministratie	persoonsgegevens	 €	 7,50	 €	 7,50	
Huwelijksvoltrekking	(ingezetenen)	of	registratie	van	een	partnerschap	
in trouwzaal of aangewezen locatie op:    
	-	maandag	tot	en	met	vrijdag	tussen	9.00	en	17.00	uur	 €	 339,00	 €	 343,00	
 - maandag tot en met zaterdag vóór 9.00 uur en na 21.00 uur en 
op	zondagen	en	feestdagen	 €	 566,00	 €	 572,00	
Gehandicaptenparkeerkaart	 €	 24,20	 €	 24,40	
Paspoort	(leeftijd	18	jr	of	ouder)	 €	 67,10	 €	 64,40	
Identiteitskaart	(leeftijd	18	jr	of	ouder)	 €	 53,05	 €	 50,40	
Rijbewijs	 	 €	 38,80	 €	 38,95
 

OZB    1-1-2015  1-1-2016 
Eigenaar	woning		 	 	0,17034	%	 	0,16983	%
Eigenaar	niet-woning	 	 	0,24266	%	 	0,24761	%
Gebruiker	niet-woning	 	 	0,19481	%	 	0,19879	%

 
RIOOLHEFFING:     1-1-2015  1-1-2016
per	m³	 	 	 €	 1,76	 €	 1,76	

 
AFVALSTOFFENHEFFING
Uit	onderzoek	is	gebleken	dat	het	restafval	voor	bijna	de	helft	uit	GFT	bestaat.	De	gemeente	Nuenen	
wil	scheiding	van	huishoudelijk	afval	bevorderen.	Daarom	zijn	de	tarieven	voor	het	ledigen	van	een	RST	
container	voor	2016	met	19%	gestegen	ten	opzichte	van	2015.	Daarentegen	zijn	de	tarieven	voor	het	
ledigen	van	een	GFT	container	met	10%	gedaald.	Het	vastrecht	is	met	2%	gedaald.

  
Vastrecht  2015  2016
Het	tarief	bedraagt	per	perceel	per	jaar	 €	114,72	 €	112,80

    
  Huishoudelijke afvalstoffen (huishoudens)
lediging	van	een	container	van	240	liter,	bestemd	voor	gft-afval	 €	 4,15	 €	 3,73
lediging	van	een	container	van	140	liter,	bestemd	voor	gft-afval	 €	 2,42	 €	 2,17	
lediging	van	een	container	van	80	liter,	bestemd	voor	gft-afval	 €		 1,39	 €		 1,25
lediging	van	een	container	van	25	liter,	bestemd	voor	gft-afval	 €		 0,44	 €		 0,39	
lediging	van	een	container	van	240	liter,	bestemd	voor	restafval	 €		 12,60	 €		 15,03	
lediging	van	een	container	van	140	liter,	bestemd	voor	restafval	 €		 7,35	 €	 	8,77	
lediging	van	een	container	van	80	liter,	bestemd	voor	restafval	 €		 4,20	 €	 	5,01	
lediging	van	een	container	van	25	liter,	bestemd	voor	restafval	 €		 1,15	 €	 	1,37	
keer	gebruik	van	een	ondergrondse	container	bestemd	voor	rest	afval	 €		 1,70	 €	 	1,90	

Huishoudelijke afvalstoffen (bedrijven)
Idem aan de hierboven genoemde tarieven met uitzondering van:    
lediging	van	container	van	180	liter,	bestemd	voor	oud	papier	en	karton	 €		 10,60	 €	 	10,71	
keer	gebruik	van	een	ondergrondse	container	bestemd	voor	rest	afval	 €			 	3,00	 €	 			3,03	

Overige
voor	het	verkrijgen	van	een	milieupas	 €			 	7,00	 €				 7,05
voor	het	verkrijgen	van	een	combi-milieupas	 €		 15,80	 €		 16,00
omruiling	van	een	rest-	of	gft	container		 €		 18,25	 €	 	18,45	

Milieustraat
Het	tarief	bedraagt	voor:
de 1e t/m 5e aanbieding
per	fiets(kar)/voetganger	 €		 2,10	 €		 2,15	
bestelauto	/	busje	voor	snoeihout,	blad/gras	(tuinafval)	 €		 5,25	 €		 4,75	
per	auto	/	auto	met	aanhanger	/	bestelauto	/	busje	voor	grof	huishoudelijk	afval	 €		 5,25	 €		 6,25	
per	auto	/	auto	met	aanhanger	/	bestelauto	/	busje	voor	0-1	m3 bouw- en sloopafval	 €		 5,25	 €	 	6,25	
per	auto	/	auto	met	aanhanger	/	bestelauto	/	busje	voor	1-2	m3 bouw- en sloopafval	 €		 11,55	 €		 13,75	
Meer dan 5 aanbiedingen    
per	fiets(kar)/voetganger	 €		 2,15	 €		 2,15	
bestelauto	/	busje	voor	snoeihout,	blad/gras	(tuinafval)	 €		 5,25	 €		 4,75	
per	auto	/	auto	met	aanhanger	/	bestelauto	/	busje	voor	grof	huishoudelijk	afval	 €		 15,75	 €		 18,75	
per	auto	/	auto	met	aanhanger	/	bestelauto	/	busje	voor	0-1	m3 bouw- en sloopafval	 €		 15,75	 €		 18,75	
per	auto	/	auto	met	aanhanger	/	bestelauto	/	busje	voor	1-2	m3 bouw- en sloopafval	 €	 	34,75	 €		 41,35	

De	retourstromen	(kunststofflacons,	luiers/incontinentiemateriaal,	drankverpakkingen	en	blik),	oud	
papier	en	karton,	glas,	textiel	en	schoeisel,	KCA	en	afgewerkte	olie	(max.	5	liter),	wit-	en	bruingoed,	
ferro/non-ferro,	kadavers,	asbest	(max.	35	m2),	kerstbomen	en	kringloopgoederen	zijn	gratis.
 

TOERISTENBELASTING  1-1-2015 1-1-2016
Per	persoon,	per	overnachting	 €			 	2,19	 €		 		2,21
  

VERMAKELIJKHEDENRETRIBUTIE 1-1-2015 1-1-2016
Per	betalende	bezoeker	 	 	 5%	v.d.		 	 5%	v.d.		
     entreeprijs entreeprijs

 
MARKTGELDEN  1-1-2015  1-1-2016 
Per	m¹	/	per	kwartaal	 	 €			11,90	 €			12,32			
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2015 in beeld

KBO Nuenen sluiting 

jubileumjaar (dec.) Onthulling van het beeld van de Aardappeleters (dec.)

Werkzaamheden Rotonde Europalaan (dec.)

Gerwen kermis (okt.)

Gerwen live (nov.)

Opening van de nieuwe heemkamer (nov.)

ANWB Nachtfietser (okt.)

Afscheid van pastoraal werker 
Jos Deckers (sep.)

Herdenking van 

de bevrijding (sep.)

Zora de zorg
robot 

in De Akkers (o
kt.)

Noodopvang in 

de Hongerman (nov.)

Hee Doede Mee (nov.)

Boekhandel Van de Moosdijk 
sluit definitief (sep.)

De eerste bewoners van Nuenen west (aug.)

Ooievaars overnachten 

in Nederwetten (aug.)

Brandweerfesti
jn 

in de Kievit (aug.)

Afscheid van broodbezorger 

Jan van Tien (juni)

Bluesmfestival (mei)

Bruni Heinke als liefje van 

Vincent van Gogh (juni)

Cultuurdag Eeneind (april)

Afscheid Marc Smits (maart)

Koningsdag in het Park 

(apr.)

Het Wit voetje voor 
Wim Daniëls (feb.)

Vrijwilligersprijs 

Sjors Driessen (jan.)

Prins Finanza met 

hofhouding (feb.)

a

15 jaar SeniorWeb Nuenen (feb.)

55 jaar Kapper Anton 

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Lieve Lezer,

Het leven van een tijdelijk en onbe-
zoldigd columnist gaat niet over 
rozen...
Normaal zet ik mij op zondag-
avond volledig blanco achter mijn 
Appeltje, fröbel wat met een paar 
steekwoorden die me zo door de 
week binnen vallen of aangereikt 
worden et voila...De mentale dia-
ree die in mijn verwarde hoofd nor-
maliter vrijelijk rond klotst klon-
tert als vanzelf samen tot een min 
of meer consistente massa, welke 
op wonderlijke wijze en wat knop-
penbonken gedigitaliseerd wordt 
tot het onleesbare geheel wat mijn 
baksels nou eenmaal zijn. 
Daar ik als puber op school met 
name tijdens de lessen Nederlands 
verzonken was in allerlei vieze ge-
dachtes vertrouw ik blindelings op 
mijn spellingscorrector om mijn 
bedenksels nog iets van waar-
heidsgehalte te geven en met een 
laatste ram op de ‘send’ knop is het 
geheel in de handen van grotere 
goden dan ikzelf: de Redactie...Zo 
simpel werkt het... 

Wat niet werkt is de combinatie 
‘benevelde barbecue’ en boven-
staand proces...zoals mij vorige 
week overkwam.
Een paar pinten en een beetje over-
moed en voor dat je het weet staan 
er dingen als ‘Gewense’ in plaats 
van ‘Gerwense’ op papier en is 
Volkswagen ineens een ‘Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung’ 
(GmbH) in plaats van een ‘Aktien-
gesellschaft’ (AG)...
Mea Culpa...Mijn nederige excuses 
hiervoor...

Over Mea Culpa gesproken...Ik 
weet niet hoe het u is vergaan de 
afgelopen dagen maar mij be-
kruipt zo na de kerstdagen altijd 
een wat schuldig gevoel.
Een schuldig gevoel waarbij mijn 
vermoeden met name door tussen-
komst van de spiegel en proteste-
rende weegschaal een schokkende 
realiteit mee krijgt. 
Het is verbluffend op hoeveel 
mooie en pseudo-mooie momen-
ten het glas geheven kan worden 
en de hoeveelheid wijntjes, pinten 
en borrels die nodig zijn om de li-
quiditeit te borgen tijdens deze da-
gen.
Ik ben bang dat de sportschool en 
het dieet de enige oplossingen te-
gen de fronsende blikken van mijn 
omgeving gaan zijn de komende 
tijd. 
Ik zelf zweer bij het Zuurkool-Di-
eet...Dan mag je namelijk alles 
hebben behalve zuurkool... 

Cheers!,

Vrits.

Hoogedelachtbare 
burgemeester Houben…
 
Foto en tekst: Cees van Keulen

Binnenkort gaat u weer uw nieuwjaarswens uitspreken. Graag wil ik u hier 
een paar mogelijke onderwerpen aanreiken. Op de eerste plaats: uw woon-
plaats. Ga nou niet dinsdag 5 januari op de nieuwjaarsbijeenkomst in Het 
Klooster zeggen dat het zo mooi wonen is in onze gemeente. U bent geen er-
varingsdeskundige op dit terrein. U woont als ‘onze’ burgemeester niet eens 
in onze gemeente, terwijl dat wel een vereiste is. Dat is ook afgesproken met 
de gemeenteraad tijdens uw sollicitatieprocedure eind 2011 / begin 2012, 
zo’n vier jaar geleden al weer.

Even uw geheugen opfrissen: afgesproken is dat u een burgervader dient te zijn 
voor alle inwoners met het hart op de juiste plaats. En dat u daarom ook in Nue-
nen c.a. moet komen wonen. Dat is de afspraak, en afspraak = afspraak. Of geldt 
dat niet voor hoogedelachtbare burgemeesters?

Wellicht te duur om in Nuenen te wonen? Voorbeeldje: de WOZ hier is fiks hoger 
dan in Eindhoven. Om die reden in Eindhoven blijven wonen? Niet nodig, u ont-
vangt als burgemeester maandelijks € 6.894,16 (bezoldiging klasse 3 voor bur-
gemeesters in gemeenten 14.001 tot 24.000 inwoners, exclusief eindejaarsuit-
kering en ambtstoelage). Toch mooi 1340 euro meer dan het full time salaris van 
een wethouder in Nuenen. En die wonen toch ook alle vier wel in onze gemeen-
te. Gratis advies: huur gewoon een gewoon huis in een gewone straat in Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten of Eeneind. Kost wat, maar dan heb je ook wat….  

Nog snel op de valreep een paar andere onderwerpen. Vlak voor Kerstmis las ik 
in het Eindhovens Dagblad iets over ‘Vernietigend rapport over bestuur in Nue-
nen’. Er zou nog hoop zijn, aldus het regionale dagblad. Een hoop ellende, be-
doelen ze? Bekijk het eens op  ed.nl: Rookgordijn rond grondfraudezaak Nue-
nen /   Rechtbank maakt gehakt van Nuenen in KAFI-zaak / Fractievoorzitters 
Nuenen met spoed bijeengeroepen door B en W.

Voor andere onderwerpen doe ik hier een greep uit recente krantenkop-
pen.  Nuenens raadslid vervolgd voor lekken (Trouw, 12 sept), Oppositie beticht 
B en W van rekentruc (ED, 23 okt), Alweer een lek-rel in Nuenen: Kan het nog er-
ger in politiek Nuenen? (ED, 10 okt), Nuenen eist deel voortuinen Europalaan op 
(ED, 24 dec), Extra aandacht in Nuenen voor inbraak, geweld en hondenpoep 
(ED, 2 sept). Gratis tip: laat Nuenen maar eens een poepje ruiken op 5 januari. 

Tenslotte. Gezien de vele aanmoedigingen van de lezers om toch vooral door te 
gaan met mijn columns, ga ik mijn best doen. U hoort nog van mij in het nieuwe 
jaar, wellicht niet meer wekelijks. Ik wens alle lezers en vooral onze gemeente-
bestuurders een mooi en transparant 2016!

Tekst en foto: Cees van Keulen

CeesNuenens Belang bedankt 
Archipel Jo van Dijkhof
Sinds dit jaar houdt Nuenens Belang, hierna genoemd NB, maandelijks een 
spreekuur in het Jo van Dijkhof, de eerste vrijdag van de maand. Dit spreek-
uur is van 11.30 tot 12.30 uur.

In dit spreekuur nemen wij alle tijd om 
alle vragen op en aanmerkingen van 
ouderen te beantwoorden of bij te 
staan. Denk aan huisvesting, artsenbe-
zoek, omgaan met de computer en 
maatoplossingen. En met name over 
de nieuwe participatiewet van 2015.
Dit spreekuur is bijzonder in Nuenen, 
want dit is in het verleden nog nooit op 
deze manier gedaan. Voordeel: direct 
aanspreekbaar en indien gewenst on-
der vier ogen. Dit past precies in de op-
vatting die Nuenens Belang belangrijk 
vindt: luisteren naar de mensen en hen 
serieus nemen. Veel gestelde vragen 
hebben betrekking op het feit dat men 
niet direct weet waar men moet zijn. 

Ouderen vinden dit ook lastig om dit 
uit te zoeken. Wij pleiten daarom voor 
oplossingen op maat en 1 aanspreek-
punt. Dit is mogelijk omdat Nuenens 
Belang goede contacten heeft met ou-
derenadviseurs en cliëntondersteu-
ners, KBO en PVGE.
Speciale aandacht ook voor Nuenen-
Zuid waar relatief veel ouderen en jon-
ge gezinnen wonen. Uit gesprekken 
blijkt dat veel ouderen moeite hebben 
met het lopen of fietsen naar de dichtst-
bijzijnde huisarts en apotheek. Nu vin-
den ze de afstand te groot. Men moet 
hiervoor vaak vervoer regelen. Een an-
der voorbeeld: van een gezin met twee 
jonge kinderen waarvan 1 kind naar de 
huisarts moet, wat op die leeftijd vaak 
voorkomt, moet de moeder vaak met 1 
ziek kind voorop de fiets en 1 gezond 
kind achterop door weer en wind naar 
de huisarts. Dat zorgt voor veel stress 
en ongemak. Daarom pleit Nuenens 
Belang al jarenlang voor een huisart-
senpost en apotheek in deze wijk dicht 
bij de bewoners. Wij blijven ons best 
doen om dit te realiseren. 

Man overleden na 
verkeersongeval
Een 51-jarige man uit Nuenen is vrij-
dagochtend vroeg in het ziekenhuis 
overleden. Vrijdag 25 december rond 
2.00 uur reed hij in een personenauto 
over de Soeterbeekseweg. Door nog 
onbekende oorzaak botste hij met zijn 
auto tegen een boom.
Hij werd zwaargewond overgebracht 
naar het ziekenhuis waar hij later over-
leed.

Politieberichten

Nuenens Belang wil iedereen in de Ar-
chipel Jo van Dijkhof bedanken voor 
de gastvrijheid, belangstelling en fijne 
samenwerking met de bewoners van 
de Archipel. Wij staan weer klaar in 
het nieuwe jaar om u met raad en daad 
bij te staan. Het volgende spreekuur is 
op vrijdag 5 februari 2016 in de Jo van 
Dijkhof. Fijne feestdagen en een geluk-
kig Nieuwjaar.

Joost Vereijken, fractievoorzitter Nue-
nens Belang. Telefoon 06-18459790.

‘De kleine lettertjes’
Bij het sluiten van een overeenkomst, gelden vaak ook algemene voorwaar-
den, ook wel “de kleine lettertjes”. Ondernemers zijn niet verplicht om alge-
mene voorwaarden op te stellen. Hebben zij die wel en willen zij dat deze 
onderdeel uitmaken van de overeenkomst, gelden er specifieke regels. Hier-
over onderstaand een beknopte uitleg. 

Advocatuur

Algemene voorwaarden zijn rand-
voorwaarden die de kern van de over-
eenkomst aanvullen. “De kleine letter-
tjes” mogen dus niet gaan over de kern 
van de overeenkomst, zoals de te leve-
ren dienst of de prijs van een product, 
maar het betreffen bepalingen om-
trent o.a. de facturering en betaling, le-
vertijden, garanties, aansprakelijkheid 
en geschillenbeslechting.

Ter hand stellen van de algemene 
voorwaarden
Voor het wel of niet deel uitmaken van 
de algemene voorwaarden van de 
overeenkomst, is het allereerst van be-
lang om vast te stellen of de klant de 
gelegenheid heeft gekregen om kennis 
te nemen van de algemene voorwaar-
den. De algemene voorwaarden moe-
ten aldus door de ondernemer aan de 
klant “ter hand worden gesteld”. Dit 
moet voorafgaand of tijdens het slui-
ten van de overeenkomst gebeuren. 
Wanneer de algemene voorwaarden 
niet ter hand zijn gesteld, kan de we-
derpartij de algemene voorwaarden op 
grond van de wet vernietigen. Dit heeft 
dan tot gevolg dat de algemene voor-
waarden met terugwerkende kracht 
niet op de overeenkomst van toepas-
sing zijn geweest. 

Onredelijke bepalingen
Naast bovenstaande is het van belang 
dat er in de algemene voorwaarden geen 

onredelijke bepalingen staan. In de wet 
is een zogenaamde ‘zwarte lijst’ en een 
‘grijze lijst’ opgenomen waarin bepalin-
gen staan vermeld die in ieder geval on-
redelijk zijn of onredelijk kunnen zijn. 
Hierbij kan gedacht worden aan de uit-
sluiting voor de wederpartij om de over-
eenkomst te ontbinden, een ongebrui-
kelijk lange of onvoldoende bepaalde 
termijn voor de nakoming van de over-
eenkomst of een bepaling waarin staat 
opgenomen dat de wederpartij minder 
tijd krijgt om een beroep op zijn rechten 
te doen. Wanneer een specifieke bepa-
ling uit de algemene voorwaarden op 
grond van de “onredelijkheid” wordt 
vernietigd, is deze voorwaarde niet meer 
van toepassing op de tussen partijen ge-
sloten overeenkomst en treden de wet-
telijke regels hiervoor in de plaats.

Wilt u algemene voorwaarden laten 
opstellen, wilt u ze laten controleren 
door een gespecialiseerde advocaat of 
heeft u vragen over algemene voor-
waarden? Neem dan vrijblijvend con-
tact op met Lamers Tielemans Advo-
caten (info@lamerstielemans.nl of 
040-2180515). 

Aarts paradijs
Een nieuw jaar begint met een nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal. 
Van vrijdag 8 januari tot en met dinsdag 16 februari exposeert Aart van der 
Aart met schilderijen en geassembleerde beelden.

Aart van der Aart is onderwijzer ge-
weest op de Nuenense school De Riet-
pluim. Al enige jaren heeft beeldend 
kunstenaar Aart van der Aart (1975) 
zijn atelier aan de monumentale Lam-
bertushof, midden in het centrum van 
de stad Helmond. De thema’s en uitvoe-
ring van zijn werk zijn zeer gevarieerd. 
Zijn schilderijen in acryl zijn vaak 
kleurrijk en zijn een mengeling van zo-
wel abstract als figuratief. Daarnaast 
maakt hij geassembleerde beelden van 
gevonden materialen. De laatste perio-
de ligt de nadruk voornamelijk op zijn 
ruimtelijk werk. Ingenieus in elkaar ge-
knoopte beelden, geïnspireerd op de 

verzameldrang van eksters. Daarnaast 
maakt hij beelden van oude wisselbe-
kers en trofeeën. Alle materialen zijn 
gevonden of gekre-
gen en juist die af-
h a n k e l i j k h e i d 
zorgt voor een uit-
daging. De expo-
sitie is te bekijken 
tijdens de ope-
ningstijden van 
de Bibliotheek. 
En meer werk is 
te zien op www.
aartvanderaart.
com

Kerstactie Jumbo Ton Grimberg 

Wensen        
gaan in vervulling
Jumbo Ton Grimberg organiseerde in december een speciale wensactie. Klanten 
konden op een speciale ‘wensster’ aangeven wat zij voor wie wensten en waarom.

Honderden wensen
In een grote kerstboom in de winkel 
aan de Smidse werden door klanten 
honderden sterren met wensen voor 
een ander gehangen. De wensen wa-
ren in de meeste gevallen gericht op 
personen die in omstandigheden ver-
keren die je niemand toewenst: finan-
ciële problemen, ziekte, eenzaamheid, 
vluchtelingen enz.

‘Gelukkige’ winnaars
Alle wensen zijn beoordeeld. De be-
oordelaars namen zorgvuldig kennis 
van al het beschreven lief en leed en 
dat viel hen vaak zwaar. Maar zoals be-
loofd bij aanvang van de actie, moes-
ten er keuzes gemaakt worden. De ge-
lukkige - voor zover je daar gezien de 
omstandigheden van kunt spreken - 

winnaars zijn op kerstavond persoon-
lijk op de hoogte gebracht van de voor 
hen vervulde wensen. De personen en 
gezinnen om wie het gaat, verdienen 
het zonder twijfel. Met groot enthou-
siasme werden de prijzen ontvangen. 
Het spellenpakket, een PlayStation, 
het grote boodschappenpakket en de 
minuut gratis winkelen komen op goe-
de plekken terecht.

Reacties
Op de actie is zeer positief gereageerd, 
ondanks dat slechts vier van het grote 
aantal wensen in vervulling kon gaan. 
Stilstaan bij de omstandigheden waar-
in anderen verkeren, spreekt in deze 
tijd aan, maar moet uiteraard niet be-
perkt worden tot de periode rondom 
de feestdagen.



STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-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.

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.

 PUZZELHOEKWeek 53

7 1 2 8
7 4 9

8 6 7
6 4

2 8 5
4 3

3 2 1
2 5 8

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 moedig 6 schaaldier 12 riem 13 monster 15 een zekere 
16 drinkbakje 18 deel v.e. naald 19 afslagplaats bij golf 20 boksterm 
22 windrichting 25 Frans lidwoord 26 inham 29 hoofdgroet 30 jaargetijde 
32 haarkleur 34 waakzaam 36 op de wijze van 37 plechtige gelofte 
39 harde wind 41 tromp 44 vergissing 46 takje 48 deel van Engeland 50 slee 
51 woonplaats 53 dierengeluid 54 herkauwer 56 Engels bier 57 kern 
59 Turks bevelhebber 60 stierenvechter 62 sportman 64 vleesgerecht 
65 tennisterm.

Verticaal: 1 bloedgever 2 vlaktemaat 3 per dag 4 schrijfgerei 5 geestdrift 
7 kleur 8 nauw 9 en dergelijke 10 gezond 11 verbouw 12 tropische hagedis 
14 werkelijk 17 gewicht 18 zwaardwalvis 21 betrekking 23 onzes inziens 
24 verbond 27 getijde 28 gevaarte 30 roofdier 31 deel v.d. bijbel 
33 grappenmaker 35 deel v.h. oor 38 bloot 39 Sovjet-Unie 40 honingdrank 
41 speelgoed 42 gulden 43 Russisch heerser 45 breekbaar 47 nummer 
49 intiem 51 overal 52 vorstentitel 55 jaartelling 56 papegaai 58 voorzetsel 
59 houding 61 oude lengtemaat 63 Europese Unie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65

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

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

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

R E A W E Z E L V A O

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

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

E V A G O D

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

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

O O E F R A N S G T O

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

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

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

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

Oplossingen wk 52
K R N O T O I R E K B V

P O E H A O E V H L G E

P R H D A G E T C E A R

E R N S N N T O I I L B

D D A E A E E K F N E A

I I T A R W E I N B I L

O E R A G E X O E E S I

N H B C T E P R E H C S

A N D A E E C N L U H A

R E N R K W I A F I I N

A P I R A U S S R S P T

P O K E R F G O E D E R

BORDENWISSER

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

ALARM
AUTOPECH
CAMPINGGAST
EGAAL
GRUTTER
INCONSISTENT
KELNER
KLASSENAVOND
KLEURFILTER
KOPPELING
KRAAG
KRING
LEIDEN
LUILAK
METER
NAZORG
NOBEL
NUMMER
PAPPA
PONEREN
PUREE
ROOSTER
SLAVIN
STOEP
TAXUS
VUISTDIK
ZAGEN

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: Week 51, I. de Koning, Nuenen.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

OPENHAARD HOUT 
13 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

VERRASSING bij elke 
m3 droge eiken haardblok-
ken. Hooidonk 3 - Breugel 
Tel. 040 - 283 73 29.

Zoek je nog een huishoude-
lijke hulp, neem dan contact 
op met tel. nr. 06-87020182.

 Zoek de 50 verschillen
Wintergasten

LAAT NU UW GOEDE VOORNEMENS SIMPEL 
EN ZONDER MOEITE UITKOMEN.

Met directe hypnose
Afvallen, stoppen met roken, blijven elk jaar dé 
goede voornemens van de meeste mensen
maar deze komen vaak niet uit, omdat het een 
gewoonte is. Statistisch gezien houden de meeste 
mensen het gemiddeld 1-3 weken vol. 

Ik garandeer dat met directe hypnose het 
probleem is verholpen, het enige wat ik vraag 
is dat u het WIL en er voor OPEN staat. 
Laat voornemens eens echt uitkomen en de besparing 
zal aanzienlijk zijn. Dit kunt u dan voor leukere dingen 
gebruiken b.v. voor vakantie, auto, meubels, enz.
 
Doe eens anders geef een HYPNO CADEAU BON 
MET DE JAARWISSELING!

Bel voor info 0651-334155. 
Of stuur een mail r.valk41@gmail.com
Bezoek onze website www.hypnobeter.nl 

Hypnotherapist René van der Valk. 
Gecertificeerd lid internationale hypnose vereniging 

Dierenspeciaalzaak

WEVERSTRAAT 19 • NUENEN • TEL. 040 - 283 83 33

WWW.DEDIERENVRIENDNUENEN.COM

Graag tot ziens! Ewald en Daniëlle

Like onze Facebook pagina!

Wij wensen iedereen en alle 
dieren veel geluk, gezelligheid,

warmte en gezondheid toe 
voor het nieuwe jaar!

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

INSTITUUT ZILVER-
SCHOON wenst voor ie-
dereen  veel Gezondheid, 
Voorspoed, Liefde, Schoon-
heid voor 2016!!

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

LUIDER & VAN DONSELAAR 
De Revue gepasseerd | € 17,50 

20.15U
. 

BOURGONDISCHE BELGEN III 
Stand-up | uitverkocht 

20.15U
. 

BOURGONDISCHE BELGEN III 
Stand-up | € 19,50 

20.15U
. 
11.00U

. 

ART IN LISTENING 
Koffieconcert | € 9,50 

RAPALJE 
Celtic Folk Night | € 20,00 

20.15U
. 

18 
02 

24 
01 

14 
01 

09 
01 

07 
01 

www.hetklooster.org 

VERZET NAAR 25-02 

VERZET NAAR 24-02 
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Nieuwjaars-
receptie  bij   
RKGSV Gerwen
 
Op 3 januari wordt de nieuwjaarsre-
ceptie bij RKGSV gehouden. Tijdens 
deze gezellige receptie is iedereen wel-
kom, zowel leden en niet leden. De re-
ceptie begint om 16.00 uur en wordt 
gehouden in de kantine. Rond 18.00 
uur zal de voorzitter het woord ne-
men. Aansluitend zal de clubmens 
2015 bekend gemaakt worden.
 

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.

Gratis (vervolg) 
bridgeles
Dinsdagmorgen 12 januari 2016 be-
gint de vervolgcursus bridge van 
deel 2 Berry Westra. Er is nog plek 
voor instromers.

Wie wat weggezakte of verloren kennis 
wil ophalen of onderdelen van het 
bridgen beter wil beheersen, is wel-
kom. Overigens geldt ook hier: vol = 
vol. Snelle aanmelding is daarom aan-
geraden. Tel. 040-2831187.

Goede voornemens? Meer  
bewegen in het Nieuwe Jaar?

Kom wandelen  
bij WSV Nuenen
De startlocatie voor de wekelijkse 
zondagmorgenwandeling is in de 
maand januari de parkeerplaats aan 
de vijverzijde bij het gemeentehuis. 

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van ongeveer anderhalf uur in de om-
geving van Nuenen. Voor de echte 
wandelliefhebbers is er ook de moge-
lijkheid om een langere wandeling in 
groepsverband te maken.
Vooraanmelden is niet nodig, men kan 
zich melden op de startlocatie.
Voor nadere informatie:www.wsvnue-
nen.nl. Ook kunt u mailen naar het secre-
tariaat, secretariaat-wsv@outlook.com
 

 
 
 
 

Uitnodiging 
nieuwjaars-
receptie
Alle leden, vrijwilligers, sponsors, sup-
porters en inwoners van Nederwetten 
zijn uitgenodigd voor de nieuwjaarsre-
ceptie van de RKVV Nederwetten.

Elkaar het beste wensen onder het ge-
not van een drankje en hapje kan op
zaterdag 2 januari vanaf 19.00 uur in 
het Piet Renders paviljoen.

Nieuwjaarsborrel 
bij Badminton  
Club Lieshout 
Ook dit jaar trappen de Lieshoutse 
badmintonners het nieuwe jaar 
weer af met een ‘Nieuwjaarsborrel’. 
Tijdens deze borrel kunnen de spor-
ters elkaar de beste wensen voor 
het nieuwe jaar overbrengen. Zoals 
ieder jaar wordt deze ‘borrel’ gehou-
den voorafgaand (voor de senioren) 
en na afloop (voor de jeugd) van de 
eerste speelavond van het nieuwe 
jaar. Voor de senioren en junioren is 
dat op 6 januari 2015. 

Belangrijk onderdeel van de ‘Nieuw-
jaarsborrel’ is de bekendmaking van de 
‘Vrijwilliger van het Jaar’. Vrijwilligers 
zijn immers de drijvende krachten van 
een vereniging: zo ook van Badminton 
Club Lieshout. Het bestuur vindt het 
zeer belangrijk om de vrijwilligers te 
koesteren en soms ook in het zonnetje 
te zetten. Één vrijwilliger wordt jaar-
lijks nog eens extra in het zonnetje ge-
zet: hij of zij wordt dan benoemd tot 
“Vrijwilliger van het Jaar” en mag aan-
sluiten bij de groep vrijwilligers die de-
ze eer al eens eerder heeft gekregen. 

De groep bestaande uit onder andere 
Jolanda Steegs, Albert van Gend, Hen-
nie en Mariannne Arends, Karin van 
den Biggelaar, Frans van Geesink, 
Niels en Derek Dirven, Jan Legters, 
Tim van Bommel, Frans van Waarden-
burg en Jos Kluijtmans. 

Zij zetten zich immers allemaal al ja-
ren voor Badminton Club Lieshout in 
en zijn daarom eens extra in het zon-
netje gezet. 

Kienen
Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen:
Dinsdag 5 januari 2016: Kienen op Het 
pleincollege. Aanvang: 20.00 uur.

Ook niet leden zijn van harte welkom.

Gezelligheids-
toernooi    
de Stambassy 
Het traditionele koppeldarttoer-
nooi de Stambassy op zondag 3 ja-
nuari om 14.30 uur is een speciaal 
darttoernooi zodat ook niet darters 
de hele middag gezellig een pijl 
kunnen gooien en in de prijzen kun-
nen vallen. 

Nu dagelijks de beste darters ter we-
reld aan hun WK bezig zijn, is dit de 
uitgelezen mogelijkheid om zelf te dar-
ten. Aan dit gratis koppeltoernooi kan 
iedereen van 18 jaar en ouder mee-
doen. Inschrijven kan vanaf 14.00 uur 
in café de Stam in Gerwen. Dartclub 
de Stam nodigt iedereen uit die deze 
middag zijn of haar dartkunsten wil la-
ten zien. Na afloop van het toernooi 
zal er natuurlijk gezamenlijk naar de 
finale van het wereldkampioenschap 
van de PDC worden gekeken. Dartclub 
de Stam bestaat 20 jaar en hoopt vele 
darters en vooral veel niet competitie-
darters te mogen verwelkomen de eer-
ste zondag van 2016. 

Nieuwjaarsconcert 
door Het Nuenens 
Mannenkoor in  
De Watermolen 
van Opwetten
Op zondag 10 januari zal Het Nuenens 
Mannenkoor het nieuwe jaar 2016 in-
zingen met een bruisend Nieuwjaars-
concert in de fraaie nostalgische am-
biance van De Watermolen van Op-
wetten. De mannen brengen een mooi 
gevarieerd repertoire van bij velen be-
kende liederen. Een uitgelezen gele-
genheid om in een gezellige en onge-
dwongen sfeer elkaar alle goeds voor 
het komende jaar toe te wensen. De 
muzikale leiding berust als altijd bij di-
rigent Paul Hotterbeekx. Het koor 
wordt begeleid door Arno ter Burg. De 
toegang is gratis.

Tijd: Zondagmiddag10 januari om 16.00 
uur. Plaats: De Watermolen van Opwet-
ten, Opwettenseweg 203 Nuenen.

SeniorWeb Nuenen in 2016
Voor diegenen die voornemens hebben gemaakt om zich in het nieuwe jaar 
op computergebied wat te laten bijspijkeren of om er nu eindelijk eens aan 
te beginnen kan SeniorWeb Nuenen uitkomst bieden.

Afgelopen oktober is men voortvarend 
van start gegaan met cursussen Win-
dows 10, zowel voor echte beginners 
als voor mensen die overstappen vanaf 

Windows 7 en 8.1 naar Windows 10. 
Voor die laatste categorie zijn er in het 
najaar al drie volgeboekte cursussen 
geweest en zijn de eerste vier cursus-
sen van 2016 al volgeboekt. Er zullen 
dus nog meer cursussen ingepland 
gaan worden. Daarnaast staan uiter-
aard de populaire cursussen voor iPad- 
en Samsung-tablets weer op het pro-
gramma. Verder zijn er cursussen voor 
Picasa Fotobewerking, Albelli Fotoal-
bums, Digitale Camera en Mappen & 
Bestanden (Orde op uw PC).

Open dag
U kunt kennis maken met de activitei-
ten van SeniorWeb en eventueel in-
schrijven voor een cursus tijdens de 
open dag op zaterdag 9 januari van 
10.00 tot 15.00 uur in het cursuslokaal 
in de bibliotheek aan de Jhr. Hugo van 
Berckellaan 18. Tijdens de open dag 
krijgt men 10% korting op de cursus-
prijzen. Voor mensen die tijdens de 
open dag verhinderd zijn, is er op 
woensdag 13 januari van 19.00 tot 
20.00 nog een inschrijfavond.

Eindejaarsborrel
Een gezellige eindejaarsborrel, afgelo-
pen zondag, bij en georganiseerd door 
Café Ons Dorp en Art Dumay. Er was 
muziek van Punt NL met de Nünenta-
ler Schürzenjäger, een gastoptreden 
van Brechtje van Leuken, glühwein, 
erwtensoep en zelfs wat (schuim)
sneeuw. Het feestje ging tot in de late 
uurtjes door.

Nieuwjaars- 
receptie    
RKSV Nuenen
Graag wil het bestuur onder het genot 
van een hapje en drankje aan alle leden 
van de RKSV Nuenen de beste wensen 
overbrengen. Wij nodigen jullie dan 
ook van harte uit voor de nieuwjaars-
receptie op zondag 3 januari om sa-
men het glas te heffen op het nieuwe 
jaar. Wij hopen je vanaf 14.00 uur te 
mogen verwelkomen in de kantine ’Bij 
Bart en Marina’ op Sportpark ‘Oude 
Landen’. We zullen kort stilstaan bij 
enkele hoogte- en dieptepunten van 
het afgelopen jaar en om 14.30 uur zet-
ten we ‘onze jubilarissen van 2016’ in 
het zonnetje als dank voor hun lid-
maatschap van vele jaren.

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur 
in Nuenen. Zijn behandelingen werken vaak goed bij heel uiteen-
lopende pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
Belt u gerust om advies: 040-2837612. www.acupunctuur-lieveld.nl
Deze column verschijnt iedere twee weken.

Dokter Lieveld vertelt...

2016:        
eindelijk stoppen met roken of afvallen?

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, 
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

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

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

© 2015 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Veranderingen 
parkeren St. Anna 
Ziekenhuis 
Het parkeren op het terrein van het 
St. Anna Ziekenhuis verandert per 4 
januari 2016. Door renovatie van het 
terrein rond het ziekenhuis gaat het 
aantal parkeerplaatsen omhoog en 
wordt de doorstroming beter. Dank-
zij kentekenherkenning bij de hoofd-
ingang kun je bijvoorbeeld sneller 
uitrijden omdat de slagbomen auto-
matisch omhoog gaan als je betaald 
hebt. De tarieven blijven gelijk.

Voorheen waren er 550 parkeerplaatsen 
op het terrein van het ziekenhuis, dat 
worden er 780. Het aantal invalidenpar-
keerplaatsen groeit van 13 naar 30. Bij 
alle betaalautomaten kun je voortaan 
pinnen. Er is ook een betaalautomaat 
binnen in de centrale hal gekomen, daar 
blijft ook contante betaling mogelijk. 
Vanaf 4 januari is het voor bezoekers die 
vaak in het ziekenhuis moeten zijn mo-
gelijk om een weekkaart te kopen. Het 
hele parkeerterrein wordt van twee kan-
ten benaderbaar. Zowel vanaf de Heg-
gestraat als vanaf het Bogardeind kun je 
het terrein op- en afrijden. De renovatie 
is nog niet helemaal klaar. In 2016 wordt 
op een deel van het terrein nog gewerkt. 
Bezoekers die verder weg staan op het 
parkeerterrein kunnen tijdens de win-
termaanden gebruik maken van een 
gratis pendelbusje om naar de hoofdin-
gang te gaan. www.st-anna.nl

Foto Peter Coppens

Met medische acupunctuur: grote 
kans dat het lukt! 
Miljoenen Nederlanders nemen zich 
jaarlijks rond Nieuwjaar voor om af te 
vallen. Honderdduizenden willen 
stoppen met roken. De ene helft van 
de ‘afvallers’ wil een beter figuur. De 
andere helft een betere conditie. De 
‘stoppers’ willen minder kans op ziek-
tes en óók een betere conditie. Eind 
januari heeft negen van de tien men-
sen de goede voornemens al weer op-
gegeven. Graag wil ik mensen helpen 
om af te vallen of te stoppen met ro-
ken. Omdat ik het belangrijk vind een 
bijdrage te leveren aan het gezonder 
worden van mensen. Voor mij telt bij 
afvallen het schoonheidsaspect veel 
minder. 
 
Want mijn ouders kwamen uit Surina-
me en mijn opa van moederskant uit 
China. Van hen leerde ik dat dik niet 
lelijk is, maar juist heel fraai. In hun 
cultuur wordt een zwaarder persoon 
vaak juist gewaardeerd als letterlijk 
‘gewichtig’, net als in Afrika, het Cari-
bisch gebied en delen van Azië. Als je 
er zo flink uitziet, moet je ook wel een 
flink persoon zijn! Ook vindt men 
laagjes ‘knuffelvet’ of een forse bilpar-
tij gewoonweg mooier dan ‘dat ma-
gere gedoe.’ 
 
Echter, we weten inmiddels dat te 
zware mensen en rokers enorme ge-
zondheidsrisico’s lopen. Wat kun je 
met medische acupunctuur berei-
ken? Medische acupunctuur stoelt 
deels op de traditionele Chinese ge-
neeskunde. De traditionele Chinese 
geneeskunde heeft een heel eigen vi-
sie op gezondheid, dus ook op pro-

blemen als overgewicht of rookversla-
ving. De Chinese geneeskunde ziet 
overgewicht en rookverslaving als 
een gevolg van een verstoorde ener-
giebalans. 
 
Als je de harmonie in het lichaam van 
iemand herstelt, gaat afvallen en 
stoppen met roken praktisch vanzelf. 
Tegelijkertijd verbeteren er vaak ook 
een aantal andere zaken. De behan-
delde voelt zich vaak fitter, is minder 
gestresst, slaapt beter en zit lekkerder 
in zijn of haar vel. Daarnaast kan me-
dische acupunctuur de stofwisseling 
en de zogeheten spiegelcellen direct 
beïnvloeden. Je spiegelcellen dwin-
gen je weer te gaan eten of roken. Me-
dische acupunctuur maakt deze spie-
gelcellen als het ware onschadelijk. 
 
Zo kan medische acupunctuur ook 
voorkomen dat iemand die stopt met 
roken, meer gaat eten. Want één van 
de belangrijkste oorzaken dat men-
sen weer beginnen met roken, is dat 
ze in gewicht aankomen. 



Opwettenseweg 81, Nuenen, Tel. 040-2840013

WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Sandra, Stijn en Ans, 
de slaapspecialisten van Stijn’s Slaapstudio

heten u van harte welkom!

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Heeft u het gevoel niet 
serieus genomen te worden door de betreffende verkoper en/of 

winkel? Wordt u een bepaald bed opgedrongen? 

Kom dan naar Stijn’s Slaapstudio! 
Van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur krijgt u bij ons persoonlijk en deskundig 

advies. Onder het genot van een kop koffie of thee kijken we samen wat voor u de beste 
slaapoplossing is en het parkeren voor de deur is gratis! Twijfelt u, kies dan voor onze 

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

Collectie; matrassen, boxsprings, (deelbare) ledikanten, 
verstelbare bodems, waterbedden, bedtextiel etc.
Merken; Pullman, Eastborn, Mline, Matrair, Clima Comfort, 
Carpe Diem, Silvana, Bella Donna etc. SLAAPSPECIALIST

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 

traditionele 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)

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

www.vansantvoort.nl

Nuenen, plan Nuenen West, kavel 8

Rusti g, ruim en echt ‘Nuenens’, met de gezelligheid van het dorp, maar óók de dynamiek en de voor-
zieningen van de stad heel dichtbij. In Nuenen West vind je de ideale combinati e tussen eigenti jds 
en dorps wonen. 

KAVEL 8: Riante twee-onder-één-kapwoning met ruime tuin op het zuiden.
Op de begane grond ruime hal, zeer ruime woonkamer met dubbele openslaande tuindeuren, royale 
leefk euken. Op de eerste verdieping 3 slaapkamers en doucheruimte. Ruime zolderverdieping met 
diverse indelingsmogelijkheden. Tuin op zuiden. Ruime oprit.
Diverse opti es mogelijk zoals a.o. carport, overkapping, aanbouw achtergevel etc.

Vraagprijs € 315.000,-- v.o.n

Start bouw voorjaar 2016!!

KOOPZONDAG
3 JANUARI

Alle ondernemers van Winkelcentrum Woensel wensen u 
een fijne jaarwisseling en een gezond 2016 en 
bedanken u voor al uw bezoeken van het afgelopen jaar.

Ook in 2016 zullen er weer veel activiteiten op het programma staan, 
want in Winkelcentrum Woensel is altijd wat te doen.
Koopzondag op 3 januari  van 12.00 tot 17.00 uur. 

Op donderdag 31 december zijn de meeste winkels om 17.00 uur 
gesloten.
Supermarkten en horeca kunnen ruimere openingstijden hanteren.

FIJNE JAARWISSELING!

WWW.WOENSXL.NL
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