
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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Wenst iedereen alle
kookplezier in 2016.

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

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.

Roland 
van Bergen 
EMK-er 
van het jaar

Manege Cahama 
wordt 
Manege Hooidonk

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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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

Simone 
van der Heiden 
Ondernemer 
van het jaar 2015 
in Nuenen 

De carnavalskrant    
komt zaterdag 9 januari
Zaterdag 9 januari is het weer de dag dat de vrijwilligers van C.V. De Dwèrs-
klippels, huis aan huis in Nuenen de nieuwe Carnavalskrant 2016 bij u komen 
aanbieden. Deze Carnavalskrant is weer met enorm veel enthousiasme en zorg 
gemaakt en bevat vele wetenswaardigheden en natuurlijk het volledige pro-
gramma van verschillende horecagelegenheden en natuurlijk ook van CV De 
Dwèrsklippels voor het carnavalsseizoen 2016.

De bezorging zal aanstaande zaterdag 
voor een groot deel verzorgd worden 
door de leden van het geüniformeerd ge-
deelte van de vereniging dus er is een gro-
te kans dat u de deur open doet voor een 
van de dansgarde dames, voor een lid van 
de Raad van Elf of Senaat of wellicht wel 
voor Prins Naturijn of jeugdprins Bas! 

De verspreiding zal plaatsvinden tus-
sen 13.00 uur en 17.00 uur en uw vrij-
willige bijdrage in de collectebus komt 
volledig ten goede aan de vele activi-
teiten die De Dwèrsklippels organise-
ren voor jong en oud! 

Ook bezorging na 9 januari 2016
Omdat Nuenen een groot dorp is, kan 
het zijn dat niet alle huizen aan de 
beurt komen op 9 januari. Vandaar dat 
ook in de periode van 9 tot 16 januari  
de krant nog bij u bezorgd kan wor-
den. Dit gebeurt door ruim 50 bezor-
gers die elk jaar hun eigen wijk lopen 
en dit in hun vrije tijd doen.
Alvast dank voor uw bijdrage en tot 
zaterdag!

Bezorgers gevraagd
Bezorgers hebben we nooit genoeg, 
daarom zoeken wij nog een aantal vrij-
willigers of verenigingen die bereid 
zijn om in hun buurt een aantal kran-
ten te bezorgen. Hiervoor kunt u u 
aanmelden bij Luuk Messerschmidt 
040 - 2831200.
Voor meer info kijk op de website:
www.dwersklippels.nl

CARNAVALSKRANT 2016

Zo, nu eerst even carnaval vieren.
Met carnaval zijn we normaal geopend. En we hebben genoeg Bavaria bier, worstenbroodjes, 

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

 Jumbo Ton Grimberg • De Smidse 1, Nuenen-centrum

L I E S H O U T  H O L L A N D

Jeugdprins Bas“Knalluh met z’n alluh”

Prins Naturijn“Mi carnaval 
komme wij tot leven”

Vrijwilligersprijs 2015        
voor Wim Vermeulen

2016 is voor ons het jaar van de verbinding

Nieuwjaarstoespraak 
Burgemeester
Door Gerrit van Ginkel

In een redelijk gevuld Klooster hield Burgemeester Houben op dinsdag 5 
januari zijn nieuwjaarstoespraak.
De ‘verkeerde’ plaats van het monument in het Park kwam nog eens aan de 
orde met alle kwalificaties van mooi tot niet mooi. Ook het schaamteloos 
omgaan met de schilder van Gogh werd aangestipt. De inzet van Nuenen 
en de burgers werd opnieuw geroemd bij het vluchtelingenprobleem waar-
bij ook vermeld werd dat Nuenen klaar is voor een wellicht nieuw verzoek.

Burgemeester M. Houben bezig met zijn nieuwjaarstoespraak.

“Onze ambtenaren mogen fouten ma-
ken maar niet steeds dezelfde”, sprak 
de eerste burger en vervolgde: “Deze 
burgemeester is niet aangesteld om 
Nuenen te verkwanselen aan Eindho-
ven. Het fundament is dat Nuenen zelf 
keuzes maakt voor de toekomst. Met 
die visie gaan we keuzes maken voor 
de toekomst. De verantwoordelijkheid 
voor die toekomst ligt bij de raad.
Nuenen is geen atol in de stille Zuid-
zee. We liggen midden in een regio die 

kartrekker is in de economische ont-
wikkelingen. Op 38 fronten zijn we 
actief in diverse samenwerkingsver-
banden. Daar liggen onze toekomst-
mogelijkheden. Het is een middel 
maar geen doel op zich. Laat ons voor-
al blijven samenwerken. We moeten 
goed voor elkaar zorgen”.

Burgemeester Houben besloot met de 
wens uit te spreken: “2016 is voor ons 
het jaar van de verbinding”. 

Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting op dinsdag 5 januari om 
17.30 uur, reikte wethouder Paul Weijmans in Het Klooster te Nuenen de 
vrijwilligersprijs 2015 uit aan Wim Vermeulen, vrijwilliger bij De Walburg 
Tuinen aan Boord 64 te Nuenen.

Wim Vermeulen
Wim Vermeulen is vrijwilliger bij De 
Walburg Tuinen. Wim is al vanaf mid-
den 70-er jaren (al 40 jaar) actief bij De 
Walburg. Hij is actief als tuinman, 
timmerman, loodgieter, oppasser en 
krachtpatser bij zware klussen. Kor-
tom een manusje van alles. Als Wim er 
niet was geweest, hadden De Walburg 
Tuinen niet meer bestaan. Hij is de 
steun en toeverlaat in goede en slechte 
tijden. Wim is altijd postbode geweest 
en daardoor had hij veel vrije tijd. Zo 
werd Wim al snel door zijn over-
buurvrouw Hetty Cox, aangesproken 
te helpen bij zware klussen. Want 
Wim is namelijk ontzettend sterk. 
Hetty was een eigenzinnige en origi-
nele tuinarchitect die in 1957 haar 
kwekerij met tuinen De Walburg aan 
Boord 64 in Nuenen begon. Hetty 
deed steeds vaker een beroep op hem 
en zo is Wim vandaag de dag als het 
ware vergroeid met De Walburg. 

De Walburg
Aan de oevers van de meanderende 
Dommel aan Boord 64 te Nuenen ligt 
een paradijs van anderhalve hectare 
grootte, waar je nog op een ongecom-
pliceerde manier kunt genieten. De 
tuinen van de Walburg werden in 1958 
ontworpen door Hetty Cox (1921-
2001) en zijn uitgegroeid tot een lev-

end monument waarin tuincultuur en 
natuur naadloos samenvallen. Je kunt 
een heerlijke wandeling maken over 
spannende paadjes tussen opvallende 
en bijzondere bomen en planten-
soorten. Een ruime binnenplaats met 
koffie- en theeterras vormt het start-
punt van een boeiende rondwandel-
ing. Er is een rotstuin en een land-
schappelijke tuin, een moestuin en 
een rozentuin. Achter de indrukwek-
kende terrassentuin ligt een betover-
ende bloementuin. De route voert ver-
volgens naar een grote bloemenweide 
met een imkerij. Met de planten-
verkoop, de speciale tuindagen en di-
verse workshops en cursussen hebben 
veel bezoekers al jaren genoten van De 
Walburg Tuinen. 

Nieuwe beheerders
In 1980 werd Hay Bedaux beheerder 
van de tuinen. Wim was ook voor Hay 
Bedaux de vaste steun en toeverlaat. 
Niet in het minst omdat Wim een 
oogje in het zeil hield ook als Hetty 
haar lange tuinreizen maakte. Nadat 
Hetty was overleden op 19 juni 2001 
heeft Wim drie jaren De Walburg 
Tuinen onder zijn hoede genomen. 

Vanaf 2004 betrokken de huidige be-
heerders de familie Bedaux-Nas het 
leegstaande huis. Dit vergemakkelijk-
te de zorg voor kwekerij en tuinen. 
Toch bleef Wim de grote steun en to-
everlaat ook na zijn pensionering.

Duizend-dingen-doener
Het kapotte onderdeel dat Wim niet 
kan repareren moet nog worden uit-
gevonden! En welke inval de be-
heerders ook hebben om de tuinen 
mooier en de bedrijfsvoering ef-
ficiënter te maken: Wim werkt aan de 
oplossing. De werkschuur bij zijn 
woonhuis aan Boord 74 is zijn per-
soonlijk terrein waar hij creatieve 
oplossingen bedenkt voor praktische 
problemen. Recycling is al vele tiental-
len jaren de dagelijkse praktijk in de 
werkschuur van Wim Vermeulen. Hij 
is tuinman, timmerman, loodgieter en 
wat al niet meer. Maar hij was ook ti-
jdelijk de sleutelbewaarder, oppas 
voor de huisdieren. Hij is een duizend-
dingendoener en altijd stipt van de 
klok. Stipt om 10.00 uur kwam hij flui-
tend aanzetten en om 11.45 uur ver-
trok hij ‘naar de soep’ van zijn zus 
Mien. Om 14.00 uur kwam hij weer 
terug voor de koffie en rond 16.30 uur 
was de dag gedaan. Elke dag behalve 
op zondag. Hij heeft ons nooit om iets 
teruggevraagd. Pas de laatste twee jaar 
is Wim’s inzet iets gaan minderen, na 
het overlijden van zijn broer Harrie. 
Eindelijk is dan nu het moment aange-
broken dat deze ‘onzichtbare’ vrijwil-
liger eens in het zonnetje te zetten. 
Wim verdient deze Oscar!
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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 
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.

Van/voor de Gemeente

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

NUENEN VEILIG
Geef inbrekers geen kans
Tips om het aantal woninginbraken terug te dringen in Nuenen:
Sloten: Boven de was aan het ophangen? Sluit uw woning beneden 
goed af. Doe uw deuren en ramen op slot; zorg voor goed hang- en 
sluitwerk. Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Verlichting: Laat verlichting aan, ook als u er niet bent; zo geeft u 
de woning een bewoonde indruk. Zet inbrekers op het verkeerde 
been: Laat de lampen branden als u weg bent. 
Babbeltrucs: Onbekende aan de deur? En u vertrouwt het niet. Doe 
dan niet open. Baas over eigen deur! Bepaal zelf wie er binnenkomt. 
Geef criminelen geen kans.

Kijk voor meer inbraakpreventietips op http://www.politiekeur-
merk.nl/bewoners/preventietips

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 29	december	2015	 Berkenbos	8A,	5672	AK	-	het	wijzigen	van	
   het gebruik ten behoeve van vestiging van 
   een kringloopwinkel (RO, afwijken van de 
   bestemming);
•	 2	januari	2016	 Broek	6,	5674	BB	-	het	vervangen	van	de	
   garagedeuren, plaatsen van een raamkozijn 
   en houten lamellen (BOUW).

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 danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	Samen	Verder	voor	het	organiseren	van	een	

collecte in een vrije periode voorkomend op het collectenrooster 
van	het	Centraal	Bureau	Fondsenwerving	van	29	maart	2016	
tot	en	met	2	april	2016;

•	 Aanvrager:	Squadra	Events	voor	het	organiseren	van	een	zwem-
loop	op	zaterdag	2	april	2016,	waarbij	wordt	gestart	met	het	
zwemonderdeel vanaf Laco sportcentrum Nuenen en het loop-
onderdeel in het centrum plaatsvindt.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld 
binnen	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 
gemeentehuis	(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	
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen,	7	januari	2016

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen 
zijn verzonden op:
•	 28	december	2015	 Margrietstraat	16,	5671	HR	-	het	verbouwen	
   van het woning (interne constructieve 
   wijzigingen en gevelwijzigingen) (BOUW);
•	 28	december	2015	 Van	Veldekestraat	32,	5671	VD	-	het	ver-
   bouwen van de woning (interne construc-
   tieve wijzigingen) (BOUW);
•	 28	december	2015	 Beekstraat	48,	5673	NA	-	het	plaatsen	van	
   lichtmasten en legalisatie van erfafschei-
   dingen (BOUW);
•	 31	december	2015	 Kruisakker	6A,	5674	TZ	-	het	wijzigen	van	
   het gebruik ten behoeve van het realiseren 
   van een atelierruimte (RO, afwijken van 
   de bestemming).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	ma-
ken bij het College 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 voorlopige voorziening te treffen.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	Oud-Prinsen	Nuenen	zijn	toestemming,	vergunning	en	ont-

heffing verleend voor het organiseren van de jaarlijkse uitrei-
kingsceremonie “D’n Dwersklippel met het Witte Voetje” op 
zondag	10	januari	2016	(verzenddatum	5	januari	2016).

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 
burgemeester	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
Rectificatie Vooraankondiging en inspraak voorontwerp-bestem-
mingsplan Verbindingsboog Meierijlaan

Rectificatie
Deze rectificatie is noodzakelijk, omdat er een fout zat in de hyper-
link,	die	in	de	publicatie	van	3	december	2015	werd	opgenomen.	
De gecorrigeerde hyperlink dient te zijn:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPNuenVerbindb-B001
Het	plan	was	overigens	wel	goed	te	vinden	op	naam.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
op	grond	van	artikel	1.3.1.	van	het	Besluit	ruimtelijke	ordening	be-
kend dat een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan 
Nuenen-Zuid wordt voorbereid.

Het bestemmingsplan
Het	nieuwe	bestemmingsplan	‘Verbindingsboog	Meierijlaan’	voor-
ziet in de aanleg van een verbindingsweg tussen de Meierijlaan en 
de Spegelt.
Naast het realiseren van deze verkeersverbinding wordt in het nieu-
we bestemmingsplan ook een uitbreiding van het bestaande bedrij-
venterrein aan het Cockeveld mogelijk gemaakt.

Ter inzage ligging
Het	voorontwerpbestemmingsplan	‘Verbindingsboog	Meierijlaan’	
ligt	met	ingang	van	4	december	2015	gedurende	zes	weken	op	het	
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen,	voor	een	ieder	
ter	inzage.	Het	voorontwerpbestemmingsplan	kan	op	het	gemeen-
tehuis worden ingezien bij de balie Wonen en Openbare Ruimte. 
Het	plan	is	ook	raadpleegbaar	via	de	landelijk	site:
www.ruimtelijkeplannen.nl
Het	 voorontwerpbestemmingsplan	 kan	 rechtstreeks	 worden	 ge-
raadpleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPNuenVerbindb-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 de gemeenteraad van Nue-
nen,	postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.
Een reactie kan ook mondeling worden ingediend bij de heer D. 
Senders	 van	 de	 afdeling	 Ontwikkeling	 (telefoonnummer	 040-
2631641).

Nuenen,	7	januari	2016.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

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	vol-
gende 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 man-
telzorg? 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

U kunt uw kerstbomen weer inleveren in de bladkorven 
en bij de ondergrondse containers. 
Op 15 januari worden de bladkorven weggehaald. 

Vervolg op pagina 5

De Dorpswerkplaats met vernieuwd 
bestuur het nieuwe jaar in
De nieuwjaarsreceptie van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats, afgelopen 
maandag, stond vooral in het teken van vertrekkende en nieuw aantreden-
de bestuursleden. Na 20 jaar is het mooi geweest voor secretaris Jo Stam, de 
man die samen met een paar andere bestuursleden de basis legde voor de 
totstandkoming van het Nuenense hobbycentrum. Ook Stefan Nagelkerke, 
bijna 10 jaar voorzitter, heeft zijn bestuurlijke taak overgedragen. Beiden 
kijken met gepaste trots terug op drukke jaren waarin er enorm veel is gere-
aliseerd. Als dank werden de scheidende voorzitter en secretaris tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst onder luid applaus benoemd tot ere-deelnemer 
van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats.

René Jansen, de nieuwe voorzitter: 
"We hebben inmiddels 325 deelne-
mers. Dat aantal groeit nog steeds, jaar 
na jaar. Geen wonder, als je ziet wat er 
hier in creatieve zin allemaal gebeurt 
en wat onze werkplaatsen te bieden 
hebben." Hij vervolgt: "Wat onze deel-
nemers hier in 20 jaar samen hebben 
ondernomen om dit stadium te berei-
ken is echt ongekend!" 

Op 17 december jl. zet scheidend voor-
zitter Stefan Nagelkerke na langdurige 
onderhandelingen nog zijn handteke-

ning onder een nieuw huurcontract 
met woningbouwvereniging Helpt Elk-
ander. Daarmee krijgt Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats huisvestingsze-
kerheid over een reeks van jaren. 
Secretaris Jo Stam regelde in de afgelo-
pen maanden dat de statuten van Hob-
bycentrum de Dorpswerkplaats wer-
den aangepast aan de nieuwe doelstel-
lingen. Vanaf nu kan iedereen die 
ouder is dan 18 jaar deelnemer wor-
den. Jo Stam heeft zijn taak als secreta-
ris per 1 januari overgedragen aan zijn 
opvolger Ad van Hoogstraten. Maar 

hij benadrukt dat zijn vertrek zeker 
geen afscheid is: "In elk geval kom ik 
hier nog heel vaak terug om lekker met 
mijn handen te kleien. Daar krijg ik nu 
absoluut meer tijd voor!"

Naast voorzitter René Jansen en secre-
taris Ad van Hoogstraten bestaat het 
bestuur van Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats nu uit penningmeester Jan 
Merks en de bestuursleden, Ad van 
Rooij, Fien van Grootel en Bart Coolen. 

Scheidend voorzitter Stefan Nagelkerke 
(rechts) en voorzitter René Jansen.

Scheidend secretaris Jo Stam (rechts) en 
voorzitter René Jansen.

Informatie over activiteiten en deelne-
mer worden van het mooiste hobbycen-
trum van Nuenen vind je op de website: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Eerste lammetjes 
in de wei
Bij Veehandel Marten van Rooij 
aan de Papenvoortse Heide in 
Nuenen zijn in de nacht van 29 
op 30 december de eerste lam-
metjes geboren. Een primeur in 
het seizoen. De lammetjes ma-
ken het goed, worden goed ver-
zorgd en spelen al blij in de wei. 
Laat het voorjaar maar komen!

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 8 januari is het weer Kienen in 
Lieshout met de KVL in het dorpshuis aan 
de Grotenhof. Aanvang 20.00 uur. Zaal 
open om 19.00 uur. Er zijn hele mooie prij-
zen en een jackpot. Iedereen is welkom.



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

 
Een smakelijk begin

voor het nieuwe jaar

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333  |  E info@neworiental .nl  |  W neworiental .nl

AFHAAL MAANDMENU JANUARI
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN 
€ 18.75 * 

1)  KROEPOEK 
2)  MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN ( 4 STUKS)

3)  SATÉ AJAM (2 STUKS)

4)  BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5) TERIYAKI YU PIEN
  (PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” 

BEREID MET EEN OOSTERSE FIJNE JAPANSE TERIYAKI SAUS 
VAN SAKE, MIRIN. AF GEGARNEERD MET GEPOFTE SESAM-
ZAADJES)

6) DAGING BOEMBOE KERRIE
 (RUNDVLEES GESTOOFD EN GESUDDERD IN KRUIDIGE 
 KERRIE-KOKOSSAUS, SEREH LEMON PURUTBLAD)

7) SA TJA KAI PIEN
  (PLAKJES GESNEDEN MAISKIPFILET IN EEN SOJA GARNALEN-
 VIS SAUS, DIV. GROENTEN EN BESPRENKELD MET DE BEKENDE 

XO COGNAC (SA TJA SAUS IS EEN MILDE PITTIGE CHINESE BBQ SAUS)

GESTOOMDE JASMIJN RIJST - NASI - OF BAMI NAAR KEUZE!!!
(MET MIHOEN GELDT EEN TOESLAG VAN € 2.00)

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!

Openingstijden:
Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur  

(dinsdag is onze rustdag!!)
Vrijdag t/m Zondag en Feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur

New Oriental
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Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Glen Moray Classic Elgin
Single malt 0,7lt. €21,50

Goblet
Jonge Jenever 1lt.€12,25

Old Captain rum
Wit of bruin 1lt. €12,50

Cointreau
Triple sec  0,7lt. €19,95

Seppelt Australië
Chardonnay of Shiraz-Cabernet

5+1 per stuk  €6,75
Acties geldig van 4 januari t/m 30 januari 

Auto Service Verbroekken

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

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

Ook voor de 
best belegde broodjes!!!

4 Hamburgers
+ GRATIS bakje saus .................5,00
Bonke Vink
100 gram ..........................................2,25
100 gr. Gebr. Gehakt +  
100 gr. Cervelaatworst ............2,25
Diverse soorten Paté
100 gram ..........................................1,50
4 Runder 
Schnitzels ..............................6,00
Carpaccio Misto
100 gram ..........................................2,10

SPECIAL

SPECIAL

Spaanse broccoli
   1/2 kilo 0,99
Cretastar sinaasappels

7 stuks 1,99
Zuurkool uit het vat

1/2 kilo 0,69

Cabbage salade
250 gram 1,69

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 7 t/m woensdag 13 januari

Kiwi groen  
    hele kilo 2,49

Acties week 1: geldig maandag 4 t/m zaterdag 9 januari 2016_____________________________________________________

Brood van de week:
Gelders hoog
volkorenfijnbrood   € 189_____________________________________________________

Ski cake
vanillecake met witte chocolade 
en schuimpjes   nu € 450_____________________________________________________

Wintervlaai
zachte bodem met banketbakkersroom,
chocoladebavarois, soesjes, cake en
slagroom. Halve vlaai € 6,95   € 1350_____________________________________________________

Appelstrudel 3-4 personen 
Ook lekker met vanillesaus € 1,35

   nu € 395_____________________________________________________

Iedere vrijdag & zaterdag

6 Zachte broodjes    € 199

KOOPJE

KOOPJE

Jhr. Hugo van Berckellaan 18 
www.seniorwebnuenen.nl 



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.

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

per direct

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)

Woonbedrijf 
is verhuisd!

Vanaf 4 januari 2016 werken 
wij op ons nieuwe adres 
Wal 2, 5611 GG, Eindhoven.

Wij blijven bereikbaar via onze Klantenservice op 
 telefoonnummer 040 - 2 43 43 43 of per email: 
info@woonbedrijf.com.

Kijk voor de route en parkeermogelijkheden op 
woonbedrijf.com/contact.

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Wal 2, 5611 GG Eindhoven
Postbus 280, 5600 AG Eindhoven
T: 040-2 43 43 43
www.woonbedrijf.com
info@woonbedrijf.com

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

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

 

 

 

 

 

 Cocina española 

Francisco 
 

Spaanse 
specialiteiten 
restaurant 

 

lunch 
van 12.00 tot 16.00 uur 

 

keuze menu’s met 
kleine gerechten 

of à la carte vanaf € 20,00 p.p. 
de keuken is open van  

woensdag tot en met zondag 
van 17.30 tot 21.30 uur 

 

Berg 32a Nuenen 
www.dekeukenvanfrancisco.nl 

06-30121624 

 

Olijf
r e s t a u r a n t

 

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

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten. www.restaurantolijf.nl
Reserveren kan telefonisch of via www.restaurantolijf.nl/reserveren

DEGUSTAZIONE D’ARGENTO
De zilveren proeverij. 
Een 6 gangen menu,  bestaande uit 6 amuse gerechten.
Alleen te bestellen in de maanden januari en februari.

Degustazione d’Argento 6 gangen  € 40
Degustazione d’Argento All-in   € 59,50
6 gangen, 6 BOB bijpassende glazen wijn  
en koffie compleet

Wij starten het nieuwe jaar helemaal fris.
Vanaf donderdag 7 januari om 17:30 is Olijf weer open;
• nieuwe menukaart
• nieuwe verrassingsmenu’s, vanaf   € 29,50
• nieuwe wijnkaart
• nieuwe open wijnen

Restaurant Olijf, waar het eten, de wijn en het genieten innig 
zijn verbonden met elkaar.     

  

BEDANKT EN EEN GOED 2016
 
Bosch & Van Oers Bouwkundigen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Heeswijk
Projectontwikkelingsbureau De Roosdonck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nuenen
EW Facility Services  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Arnhem
Jansen Toyota  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nuenen
Van Gastel en Neijnens Belastingadviseurs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nuenen
Close The Gap BV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nuenen
Bakeplus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Haaften
Hoveniersbedrijf Fons Linders  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nuenen
Buchrnhornen BV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Eindhoven
Lavans BV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Helmond
Jaberg Schoonmaak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Helmond

STICHTING VRIENDEN VAN DE ROOSDONCK



Rond de Linde  Nr. 1 Donderdag 7 januari 2016

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.

© 2016 - “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:

Vincent aan de lijn…
Ik schrik me een hoedje, ene Vincent belt mij. Is het die schilder met één oor, 
vanuit zijn graf in Auvers sur Oise? Om zijn beklag te doen over 125 jaar Van 
Gogh in het algemeen en over dat bronzen patatboerenbeeldje in het bijzon-
der? Neen, het is de president van de Dwèrsklippelprinsen. Hij informeert voor-
zichtigheidshalve of ik zondagmiddag 10 januari beschikbaar ben voor een ge-
wichtig evenement in Nuenen. “Ik ben jarig op die dag en dat vier ik in mijn 
geboorteplaats Gerwen”, aldus antwoord ik hem open en eerlijk. “Dat is jammer, 
want wij gaan die middag D’un Dwèrsklippel met ut Wit Voetje uitreiken. Omdat 
jij als Columnist Cees wel enige dwèrsigheid tentoonspreidt en ook het regiona-
le dagblad jouw pennenvruchten en foto’s publiceert, hebben wij de keuze op 
jou…sorry, dit heb ik niet gezegd. Mondje dicht, afgesproken?”

Voordat ik dat kan bevestigen of ontkennen is Vincent al weggedrukt. Jammer, 
maar helaas, een volgende keer dan maar. Ik duik in de annalen van de Wit Voe-
ters en kom beroemde bekenden tegen. Autofabrikant Wim van der Leegte (ge-
boren in het Nuenense Klooster), ‘Eindhoven de Gekste’ en miljonair Johan 
Vlemmix, weerman Johan Verschuren, taalvirtuoos Wim Daniëls en Vincent-
kenner-bij-uitstek Ton de Brouwer, ja wie heeft die hoge carnavaleske onder-
scheiding nog niet ontvangen? Ik kan nog wel gewichtige kandidaten noemen 
die in het kader van 125jaar Van Gogh in beeld zijn geweest. Twee Eindhovena-
ren: Nuenens eerste burger Maarten Houben en beeldend kunstenmaker, car-
toonist en publicist Peter Nagelkerke. Of wordt het weer eens tijd voor een ech-
te Nuenense ingezetene? Veelschrijver en KBO-voorman Rens Kuijten 
misschien? Die is al Wit Voeter. Dan zijn broer Sjef, met dat mooie Vincent-beeld-
je in zijn voortuin. Hij poetst elke dag het bronzen patatboerenbeeldje op. 

Een gokje: paardenman en miljonair Cor van der Linden gooit hoge ogen. Een 
oogverblindend bronzen beeld liet hij op een voor onmogelijk gehouden loca-
tie in Nuenen plaatsen. Oogverblindend, dankzij de LED-lampen die de Playmo-
bil-constructie op het grote voetstuk in de spotlights zetten. Een paar centime-
ters afschot zorgen ervoor dat bijna al het hemelwater vanaf het beeldje de 
vijver instroomt. Behalve dan het regenwater op de losse stoel en in het diepe 
bord met bintjes. Dat water zorgt voor een nat achterwerk en voor een natte 
prak.

Loop ik mooi dat Wit Voetje mis. Jammer, ik laat dat gewichtige evenement aan 
mijn neus voorbijgaan en vier mijn verjaardag met mijn familie en mijn fiets-
vrienden. De Oud-Prinsen hebben gewikt en gewogen: Cor is de juiste man op 
de juiste plaats. Of heb ik het deze keer weer mis?

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Art in Listening’
De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit te Eindhoven organi-
seert in samenwerking met theater Het Klooster zondagmorgen koffiecon-
certen in de reeks ‘Art in Listening’. Met Het Helios Trio, bestaande uit Daan 
Boertien, piano, Eline Welle, mezzosopraan en Iteken Wijbenga, altviool in 
Theater Het Klooster te Nuenen op zondag 24 januari.

Programma
10.30 uur: bezoekers worden gastvrij 
ontvangen met een kopje koffie of 
thee 
11.00 uur: aanvang concert: Frank 
Bridge (1879-1941) Georg Philipp Te-
lemann (1681-1767) Francis Poulenc 
(1899-1963).
11.45 uur: pauze.
12.00 uur: aanvang 2e deel concert: 
Charles Martin Loeffler (1861-1935)  
Johannes Brahms (1873-1897) Joseph 
Marx (1882-1964). 
12.30 uur: einde concert.

Voor nadere info zie: www.artinliste-
ning.nl www.hetklooster.org.

Kaartverkoop
Theater Het Klooster Nuenen, Park 1 
5671 GA Nuenen. Maandag t/m vrij-
dag 13.30-17.00 uur. Telefonische re-
servering: 040-2843399. Via www.het-
klooster.org is het ook mogelijk te re-
serveren en een e-ticket uit te printen. 
Kosten: slechts € 9,- p.p + € 0,50 admi-
nistratiekosten. Kinderen tot 18 jaar 
gratis. Kinderen tot 12 jaar alleen on-
der begeleiding van een volwassene. 

Heemlezing over Landgoederen 
in Noord-Brabant
Op donderdag 14 januari om 20.00 uur geeft Thijs Caspers in zaal ‘De Koe-
koek’ een lezing over ‘Landgoederen in Noord-Brabant’. Hij is ook voor een 
groot deel schrijver van het boek met dezelfde titel. Hij is werkzaam bij het 
Brabants Landschap. De Heemkundekring ‘’t Hof van Liessent’ organiseert 
deze voordracht.

Cliëntondersteuners voor senioren 
in Nuenen C.A. ook voor u
Zoals u ongetwijfeld hebt kunnen lezen in diverse dagbladen of andere pu-
blicaties, is onze Zorg vanaf 2015 drastisch gewijzigd. Zo is de uitvoering 
van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), als een belangrijk on-
derdeel van de Zorg, in handen van de Gemeente. Voorheen kon u voor het 
aanvragen van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een invalidenparkeer-
kaart, een woningaanpassing etc., naar het Servicepunt aan de Berg 22c. 
Ook al is het adres nog hetzelfde, de nieuwe naam voor dit loket is het CMD. 
Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname. 

Als u in de toekomst een aanvraag wilt 
doen voor een voorziening vanuit het 
WMO kunt u, naast hulp van familie of 
bekenden, ook een beroep doen op één 
van de Cliëntondersteuners, die al een 
jaar in Nuenen actief zijn. Zij kunnen 
uw belangen behartigen als onafhanke-
lijke partij en ondersteuning bieden bij 
uw aanvraag. Zij mogen, op uw verzoek, 
aanwezig zijn bij het onderzoekgesprek, 
dat u samen met een WMO-consulent 
van het CMD zult voeren. Dit onder-
zoekgesprek, voorheen genoemd keu-
kentafelgesprek, wordt altijd gevoerd 
voorafgaande aan de uiteindelijke goed-
keuring voor de verstrekking van een 
voorziening door de Gemeente. Op dit 
moment zijn er in Nuenen twee Cliënt-
ondersteuners, die opgeleid en gecerti-
ficeerd zijn door het VBOB (Verenigde 
Bonden Overleg Brabant). Zij zijn lid 
van de Nuenense Ouderenbonden maar 

bieden hun diensten aan alle Nuenense 
senioren aan, ook als zij geen lid zijn van 
een Ouderenbond. Zij werken als vrij-
williger en aan de dienstverlening zijn 
geen kosten verbonden. Als u gebruik 
wilt maken van deze ondersteuning 
kunt u contact opnemen via Hans Bijle-
veld 06 20722386 hansbijleveld.co@
gmail.com of Wil Walraven 06 30711472 
wilwalraven.co@onsnet.nu 

 

 

Hans Bijleveld en Wil Walraven.

‘Schilderen’ met 
snippers papier
Op maandag 11 januari bent u van 
harte uitgenodigd om deel te nemen 
aan het ‘schilderen met papiersnip-
pers’. Door gekleurde stukken pa-
pier te verscheuren en in kleuren te 
rangschikken kan je net als bij schil-
deren met verschillenden nuances 
kleuren aanbrengen op een paneel 
waardoor een geheel nieuwe afbeel-
ding, naar eigen inzicht en smaak 
ontstaat. Tijdens de Inloop van WLG 
kunt u er aan meedoen. 

Aan de hand van een zelf te kiezen 
voorbeeld (landschappen, stillevens 
etc.) gaan de deelnemers onder bege-
leiding, met gekleurde papiersnippers 
een ‘schilderij’ plakken. Daarvoor wor-
den allerlei gekleurde vellen uit tijd-
schriften gebruikt. Neem daarom zelf 
een stapeltje oude tijdschriften en een 
duimdikke kwast mee om te plakken! 
De inloop is van 13.30 tot 15.00 uur in 
den Heuvel. Er wordt gevraagd om een 
bijdrage van € 2,- .
Als u meer van het ‘voetenwerk’ bent, 
bent u evengoed welkom: want weke-
lijks wordt een route gelopen die door 
Sjaak Donkers wordt uitgestippeld; 
voorafgegaan en gevolgd door een 
kopje koffie.
De Werkgroep wil graag iedereen be-
trekken, activeren en helpen participe-
ren en daarom mensen met welke be-
perking ook tegemoetkomen, die 
moeite hebben met vervoer, klusjes, 
boodschappen etc. Hebt u vragen bel 
dan met 06 41102625 dan krijgt u ie-
mand van de Werkgroep aan de lijn. 
Voor meer info kunt u ook mailen: 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com of kijk voor de activiteitenkalender 
op http://www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl. U kunt daar ook inschrijven 
voor de nieuwsbrief, zodat u regelmatig 
op de hoogte wordt gesteld van nieuwe 
activiteiten in Gerwen.Thijs is helder hierover: “Omdat land-

goederen mooi zijn, bovendien hebben 
we er in Brabant een hele hoop van, wel 
zo’n 150”. De landgoederen zijn over het 
algemeen wel bekend, zoals die in onze 
omgeving: Kasteel Croy, Eyckenlust, 
kasteel Helmond, Kasteel Henkensha-
ge, Soeterbeek, Eckart, de Kampina, 
Nationaal Park de Loonse en Drunense 
Duinen, de Plateaux en het Hageven, 
Malpie, Dommeldal en de Stippelberg.
Als kenner van Flora en Fauna van de 
provincie en als historicus weet Thijs op 
een luchtige manier de natuur en de ge-
schiedenis van de buitenplaatsen te 
schetsen. Daarbij vergeet hij de mens 
niet; van deze soort hebben we enkele 
merkwaardige exemplaren rondlopen 
in kloosters en kastelen. De term ‘Land-
goed’ blijken we letterlijk te kunnen ne-

men: het betekent van oorsprong een 
‘groot land met daarop een goed’. Meest-
al was dat een boerderij die diende om 
het land te ontginnen. De eigenaar zette 
daar een pachter in. Deze boerderij is in 
vele gevallen uitgegroeid tot een land-
huis of kasteel. Landgoederen blijken 
samen te hangen met de steden. 
Heb je door al deze gegevens over land-
goederen nog meer informatie nodig, 
kom dan naar deze lezing. Het zal een 
boeiende avond worden, want Thijs 
Caspers weet dit alles op een sappige 
manier voor zijn hoorders te brengen.

Zorgen
Als geboren en getogen Nuenennaar maak ik me zorgen. Ik lees dat onze Burge-
meester en Wethouders extra beveiligd gaan worden. Is toch wel triest maar sinds 
oudejaarsdag kan ik dat begrijpen. Tegenover windmolen de Roosdonck begint om 
een uur of twee carbidschieten. Mijn buurman belt en ook een alleenwonende vrouw 
van 84 jaar belt me.
Ik loop effe naar de jeugd die dit gaat organiseren en men zegt vergunning te heb-
ben en me wordt ook verteld dat ik daar niets te vertellen heb. Ik krijg een middelvin-
ger en ouwe lul is hetgeen wat ik te horen krijg. Nu ben ik als ex-scheidsrechter wel 
wat gewend en ken de woorden klootzak en blinde in zes talen. Maar uitgelachen 
worden door de nieuwe generatie is nieuw voor me. Het carbidschieten gaat begin-
nen, mijn huis gaat op en neer, de hond hangt aan het plafond en bij de buren trillen 
ramen en deuren. Vanuit de buurt wordt om twee uur, half drie en half vier de politie 
gebeld. Ja, men komt want s’middags mag dit niet. Er komt helemaal geen politie. 
Geen enkele handhaver gezien en wanneer men bij een melding van de Burgemees-
ter en Wethouders ook zo handelt, hebben we vervroegde verkiezingen.

Hennie Merks, Gerwenseweg 2, 5674 SG Nuenen

B & W bang voor eigen bevolking?
Zoals in het ED van 2 januari te lezen is heeft B&W van Nuenen als één van de eerste 
gemeenten in Nederland gemeend om een protocol “Veilige publieke taak bestuurders” 
te moeten opstellen, ondanks dat ze aangeeft dat hiervoor geen directe aanleiding is. 
Voor de Nuenense burger heeft dit als consequentie dat B&W om haar privéwonin-
gen te beschermen voor € 12.000 gemeentegeld spendeert. Onbegrijpelijk! Waarom 
zouden inbrekers speciaal in de privégoederen van het college geïnteresseerd zijn?
Daarnaast, burgemeester Houben haalt zijn schouders op over het vernietigende 
rapport over de bestuurskwaliteit Nuenen, noemt het een momentopname, gaat 
voorbij aan het feit dat de situatie al jaar en dag dezelfde is en praat over hoop. Waar 
haalt hij die hoop vandaan als hij tegelijkertijd zich en de rest van het college tegen 
de burgerij van Nuenen wil beschermen.
Als B&W zou gaan luisteren naar wat de burgerij wil (en zich daarbij niet beperkt tot 
het kleine kringetje om hen heen), is er geen reden om voor wie dan ook bevreesd te 
zijn en is het niet nodig gemeenschapsgeld uit te geven. De ‘gewone’ Nuenenaar, die 
huis en haard wil beschermen tegen ongenode gasten, moet zich hiervoor op eigen 
kosten wapenen. Waarom kan B&W dat niet op eigen privé kosten doen? 
Op internet is heel eenvoudig te vinden wat de eisen zijn voor het verkrijgen van een 
politiekeurmerk en door het inschakelen van Nuenense vakmensen is de veiligheid 
snel en eenvoudig gewaarborgd.
Als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, behoeft er bij iedere bestuurswisse-
ling en / of verhuizing niet opnieuw gemeenschapsgeld hiervoor worden uitgegeven.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven
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Lieve lezer,

Mag ik u een buitengewoon vrolijk 
en liefdevol nieuwjaar toe wen-
sen?...vast wel...

Persoonlijk ben ik weer blij dat 
‘het’ er weer op zit...Nog even door 
de eerste paar dagen op het werk 
heen bijten en dan kunnen we weer 
normaal tegen elkaar doen.
Vreselijk dat nieuwjaarsgeneuzel 
bij het koffieapparaat...
Dat gênante wel of niet kussen...
niet, een, twee of drie keer...Er schij-
nen regels voor te zijn maar die blij-
ven niet echt in de geestelijke woes-
tenij van mijn hoofd hangen.
Ik hou mijn eigen criteria maar aan...
familie, vrienden (M/V) wel, collega's/
vage kennissen (M) niet, collega's/
vage kennissen (V, woest aantrekke-
lijk) wel...collega's/vage kennissen (V, 
met baard en/of snor) niet... 
Seksistisch?...Zeker!

Bent u bekend met de term: ‘Blue 
Monday’ of, om het Nederlandsch 
niet te willen verkwanselen, Depri-
maandag?
De Britse psycholoog Cliff Arnall 
heeft in 2005 een pseudoweten-
schappelijke formule bedacht waar-
mee de meest deprimerende dag 
van het jaar berekend kan worden 
en, oh wonder, dit is altijd zo'n beet-
je vier weken na nieuwjaar...
Dit jaar op maandag 25 januari: u 
rookt weer, het pretentieuze sport-
abonnementje dreigt meer stof dan 
zweet te vangen en dat alcoholvrij 
leventje wat u zichzelf in een vlaag 
van volstrekte verstandsverbijste-
ring opgelegd heeft, is volkomen 
mislukt...
U voelt zich de absolute onderkas-
te, het leven is een aaneenschake-
ling van kansloze pogingen, de 
kwartjes zijn op, de maand nog 
lang niet en de aanblik van het 
deerniswekkend hoopje mens aan 
zijn/haar kant van de sponde 
noopt tot een langdurige huilbui...
Dát gevoel...dat is de Blue Monday, 
of Deprimaandag...en dat gevoel 
houdt met een beetje pech aan tot 
half maart!

Maar dit jaar niet, jongens en meis-
jes!! Twee weekjes later staat er na-
melijk een feestje op stapel, lekker 
vroeg!!...en ik heb er me toch een 
zin an!!

Kusje(s),
Frits.

Bonte avond    
CV De Wetters
Op zaterdag 16 januari staat de eer-
ste Bonte avond van carnavalsver-
eniging De Wetters op het program-
ma. Hiervoor zijn nog kaarten be-
schikbaar, à € 12,- te verkrijgen bij 
Rianne Verhoeven, Soeterbeekse-
weg 3 in Nederwetten (tel. 06-
13700648) of in de voetbalkantine 
van RKVV Nederwetten. 
Zie ook: www.dewetters.nl

BOY JANSENKUUB

CV de Wetters

1e Bonte avond: 16 januari 2016
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

2e Bonte avond: 5 februari 2016
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.40 uur

Kaartjes zijn 12 euro per stuk, verkrijgbaar bij Rianne Verhoeven 
in Nederwetten, tel: 06-13700648 en in de kantine van RKVV Nederwetten

Residentie: Palazzo del Meccanico

ALEX WINTERMANS
ERIK MULDER

ANDY MARCELISSEN

Prinsenreceptie CV De Wetters
Op zondag 17 januari vindt in de MFA aan de Koppel te Nederwetten de prinsen-
receptie van carnavalsvereniging De Wetters plaats. Vanaf 14.00 uur is iedereen 
welkom om te komen genieten van een gezellige middag en natuurlijk om Prins 
Meccanico, Adjudant Martello en Adjudant Mandero te feliciteren. Zustervereni-
gingen uit de hele gemeente zullen aanwezig zijn en er zijn optredens van verschil-
lende blaaskapellen, waaronder de eigen Wettertetter en dansgarde.

Oproep 
vrijwilligers 
Tienertent
Om het Tienercarnaval in de tent ook in 
de toekomst te kunnen blijven vieren, is 
de commissie Tienertent op zoek naar 
vrijwilligers die voor een of meerdere 
dagen willen helpen. Geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen met:   Ton 
Visser (tel. 06-30 08 02 93), Helmut van 
der Vorst  (tel. 06-20 40 36 00) of Carl 
van der Velden (tel. 06-22 23 33 75).

UI
TN

OD
IG

IN
G Jeugdprins Bas (van Glabbeek) met zijn

Adjudant Bram (van Oostenbrugge) 
en Prinses Guusje (Bonthuis)

Prins Naturijn 
(Martin Raaijmakers)
met zijn 
3 PiekFijne adjudanten 
(Bernie Raaijmakers, Dian de Kok 
en Lilian Bastiaans)

Namens Zijne Dwèrse Hoogheden nodigt het bestuur 
van C.V. De Dwèrsklippels u uit voor de receptie op 

zondag 10 januari 2016 vanaf 14.00 uur 
in residentie ”Het Klooster”, Park 1 te Nuenen. 

Voorafgaand wordt, om 13.00 uur 
bij het monument in het park, 
het ”Wit Voetje” uitgereikt 
door de Oud-Prinsen.

Het boerenbruidspaar uit 
Raopersgat gaat verloven
Als het aanstaande boerenbruidspaar, Raymundus van den Elsen en Antonia 
van der Aa, met ondersteuning van hun getuigen Ceesje en Marianneke Boek-
weit slaagt voor de beproevingen die de boerenbruiloftorganisatie op don-
derdag 14 januari in verzorgingshuis Franciscushof in Lieshout voor hen in 
petto heeft, kunnen zij elkaar daar de trouwbelofte doen. In tegenstelling tot 
eerdere berichtgeving komt de boer toch echt uit Handel en niet uit de andere 
regioplaats die om begrijpelijke redenen hier niet nog eens wordt herhaald.

v.l.n.r. Marianneke, Ceesje, Raymundus en Antonia

In aanloop naar de bruiloft is de verlo-
ving van het boerenpaar in deze door-
gaans kille en donkere periode van het 
jaar een gezellige en interactieve avond 
voor de bewoners van het verzorgings-
huis en omwonenden. De voltrekking 
van het onecht huwelijk is op maandag 8 

februari in residentie ‘Het Raopershuis’ 
aan de Grotenhof in Raopersgat. Deze 
ceremonie is openbaar en voor iedereen 
gratis toegankelijk. Om 12.15 uur staat 
de petazzie gereed. De trouwerij begint 
om 13.00 uur. Na de carnavaleske inze-
gening en de receptie is het boerenbal.

Uitreiking   
D’n Dwèrsklippel 
met het Witte Voetje
Op zondag 10 januari 2016 zal om 
13.11 uur in het Park te Nuenen, rond 
het monument van D’n Dwèrsklippel, 
de onderscheiding D’n Dwèrsklippel 
met het Witte Voetje voor de 35e keer 
worden uitgereikt. Deze keer aan de 
in Nuenen geboren en getogen Cor 
van der Linden. Deze onderscheiding 
wordt jaarlijks uitgereikt door de 
Nuenense Oud-Prinsen aan iemand 
die positief-dwèrs tegen alles in gaat 
en uiteindelijk toch zijn doel bereikt.

Vrijwilligers 
gezocht 
Kindercarnaval
De werkgroep Kindercarnaval van car-
navalsvereniging De Dwèrsklippels 
zoekt vrijwilligers voor het realiseren 
van het kindercarnaval op dinsdag-
middag 7 februari. Deze vrijwilligers 
staan achter de diverse kramen waar 
de kinderen hun bonnetjes kunnen in-
ruilen voor een lolly, een zakje chips, 
een suikerspin of bij het springkussen. 
Ook het maken en schenken van de 
gratis ranja en helpen in de knutsel-
hoek met knippen en plakken.
Geïnteresseerden ouder dan twaalf jaar 
(jonger eventueel in overleg) kunnen 
contact opnemen door te mailen naar 
Kindercarnaval@onsnet.nu of te bellen 
naar mevrouw L. van Rekum, tel. 040-
2837192, ook voor meer informatie.

Kaartverkoop 
senioren   
carnaval
 
Het seniorencarnaval vindt dit jaar 
plaats op vrijdag 5 februari in Het 
Klooster, de aanvangstijd is 16.30 uur 
(ipv 17.00 voorgaande jaren). We bie-
den een gevarieerd programma aan, 
met onder andere de tonpraoters Har-
rie Sijbers en Jasper van Gerwen en 
muziek van '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 12 en donderdag 14 janua-
ri 2016 vindt van 13.00 tot 16.00 uur in 
Het Klooster de kaartverkoop plaats 
voor het seniorencarnaval op vrijdag 5 
februari. Kaarten kunnen ook online 
via de website worden besteld.
Na deze datum zijn de kaarten ook nog 
verkrijgbaar bij Riky Foederer, Voirt 5 
in Nuenen. Riky is alleen overdag tele-
fonisch bereikbaar op nummer: 040-
2834329

Darten tegen de Prins    
bij 20-jarige Dartclub de Stam
De 20-jarige Dartclub de Stam in Gerwen vierde het vierde lustrum in een 
nieuwe outfit en kondigde meteen de volgende activiteit aan: Darten tegen 
de Prins op vrijdagavond 5 februari, aanvang 11 voor 8. Deze 22e editie heet 
voor een keertje ‘Darten zonder Prins’ en begint vrijdagavond i.v.m. Carna-
val om 19.49 uur. Teams van minimaal 4 en maximaal 6 darters kunnen gra-
tis deelnemen aan dit gezelligheidstoernooi. Er wordt gegooid in teams met 
competitiedarters en niet wedstrijddarters. De aanmelding (ook individue-
le aanmelding is mogelijk) voor dit toernooi is geopend en opgeven kan in 
café de Stam, Gerwenseweg 38 of telefonisch bij Dartclubsecretaris Bas van 
Keulen  06 5396 5925.

Drie van de acht teams van Dartclub de Stam Gerwen. Foto’s Cees van Keulen.

Acht teams in competities
Tijdens de receptie in café de Stam 
vierde de ruim vijftig leden tellende 
vereniging het vierde lustrum door al-
le leden in een nieuwe outfit te steken: 
een zwarte vest met opdruk en voor-
zien van de eigen naam. Dartclub de 
Stam speelt met acht teams mee in de 
competitie bij zowel Darts Organisa-
tie Eindhoven (D.O.E.) als Peelland 
Dartbond (PDB).

Stambassy-toernooi
Zondagmiddag werd ook het traditio-
nele Stambassy-toernooi gespeeld, een 
gezelligheidstoernooi met daarbij een 
10-tal niet-competitiedarters. Na span-
nende poulewedstrijden klonk rond zes 

uur het beginsignaal voor de finale. Het 
koppel Gerrit van de Tillaart (darter 
1e divisie PDB, tevens voorzitter van de 
dartclub) en Jari van Ham trad in het 
strijdperk tegen Joep van den Hurk 
(3e divisie D.O.E.) met niet-wedstrijd-
darter Leon Kuijten. In een ware thril-
ler waren het Leon Kuijten en Joep van 
den Hurk die met een mooie trippel 15 
dubbel 18 dus 81 finish, de winnaars 
werden van de Stambassy. De dartcom-
petities gaan deze week alweer verder. 
Mensen die interesse hebben om com-
petitie te gaan gooien, kunnen langsko-
men in de Stam voor informatie. In de 
maand mei worden de teams voor het 
nieuwe seizoen geformeerd en kunnen 
nieuwe teams zich inschrijven.
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Het Orwell protocol

Nieuwste boek 
Willem van Ravestijn
Woensdagavond 20 januari presen-
teert de Nuenense schrijver Willem 
van Ravestijn zijn nieuwste boek in 
Bibliotheek Dommeldal, vestiging 
Nuenen. Vanaf 20.00 uur aan de Jhr. 
Hugo van Berckellaan 18 in Nuenen 
(naast het gemeentehuis).

Orwell Protocol
Het Orwell Protocol is de vierde thril-
ler van de Nuenense schrijver. En ook 
dit keer is het een spannend avontuur 
van hoofdpersoon Johan de Witt. In 
dit verhaal wordt De Witt geconfron-
teerd met de ondemocratische activi-
teiten van de geheime diensten van 
‘bevriende’ naties, zoals Amerika, Is-
raël en Engeland. Deze drie NAVO-
bondgenoten blijken al sinds 1961 ge-
heime afspraken te hebben die leidden 
tot systematische afluisterpraktijken 
in diverse landen waaronder Neder-
land. De Witt duikt in de materie en 
ontrafelt niet alleen de afluisterpraktij-
ken, maar hij ontdekt ook dat de Ne-
derlandse politiek én media geïnfil-
treerd zijn. En dat bedrijven, of hun 
medewerkers, regelmatig gechanteerd 
worden. De Witt en zijn team moeten 
vervolgens alles uit de kast halen om 
deze machtige tegenstanders, in het 
belang van onze democratie, het hoofd 
te bieden. Of dat lukt? Er worden op-
nieuw grote offers gevraagd… 
 
Kaartjes
Reserveer een kaartje via Kaartjes Be-
stellen in het snelmenu op www.Bi-
bliotheekdommeldal.nl Kaartjes kos-
ten € 3,- (incl. koffie/thee). Op vertoon 
van de Bibliotheekpas is er een korting 
van € 1,- (per pas, per persoon).

In het Heilig jaar     
met de gilden naar Rome
Het is weer zover. We hebben de smaak van het reizen weer te pakken. Na 10 suc-
cesvolle reizen wordt in 2016 de 11de Pelgrimage, een 12 daagse reis naar Ro-
me, georganiseerd. De route voert ons door 8 landen. Ook deze keer zullen er 
weer meerdere bussen vertrekken vanuit diverse opstapplaatsen in de regio. 

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 10-01 in het programma Nuenen-Nu : 
•	 Nieuwjaarstoespraak	van	burgemeester	Houben
•	 Nieuwjaarsontmoeting	van	de	gemeente	Nuenen	met	o.a.	de	uitreiking	van	

de vrijwilligerssprijs van het jaar 2015
•	 Nieuwjaarsbijeenkomst	van	Ondernemenings	Contact	Nuenen	(OCN)
  met o.a. bekendmaking ondernemer van 2015
•	 Viering	60	jaar	KBO
•	 Open	Huis	Atelier	Nuenen
•	 Voortgang	renovatie	Europalaan	en	aanleg	HOV-2
•	 Biografie	van	een	Dorp	over	de	Opwettenseweg,	afl.1

De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00 uur , 14.00 uur, 
17.00 uur, 19.00 uur, 21.00 uur, 23.00 uur en 01.00 uur. 

Het programma is ook te volgen via de livestream op www.omroepnuenen.nl. 
Tevens kunt u op deze website actuele nieuwsberichten lezen en oude LON-
opnames bekijken. U kunt alle reportages ook apart bekijken op You Tube en 
Facebook.

Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage?
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl U kunt ook op werkdagen 
gewoon binnenlopen in onze studio in Het Klooster tussen 10.00 u en 12.00 u.

Workshops 
Moestuinieren  
bij Tuincentrum 
Soontiëns
Begin 2016 organiseert Tuincen-
trum Soontiëns voor de vierde keer 
een cursus ‘Moestuinieren’ voor ie-
dereen die zijn eigen groenten wil 
kweken. De cursus bestaat uit drie 
workshops en vindt plaats op zater-
dagmiddag 30 januari, 5 maart en 2 
april van 13.00-15.30 uur. 

In deze cursus leren deelnemers alles 
wat ze moeten weten voor een succes-
volle moestuin: van zaaien, bodemkun-
de, bodembewerking en gereedschap 
tot planten en verzorgen. Het uitgangs-
punt is biologisch kweken, zonder ge-
bruik van chemische hulpmiddelen. 
De workshops zijn een combinatie 
van theorie en praktijk, waarbij vol-
doende ruimte is om zelf te oefenen en 
vragen te stellen. De workshops zijn 
geschikt voor beginners, maar ook 
voor hen die al langer een moestuin 
hebben en worden begeleid door een 
enthousiaste en ervaren moestuinder.
Meer informatie tel. 040-2811339 of
www.tuincentrumsoontiens.nl 

De reis valt in de periode van 21 sep-
tember tot en met 2 oktober 2016. Tot 
ons genoegen heeft Paus Franciscus 
2016 als een bijzonder heilig jaar uitge-
roepen vandaar onze belangstelling 
voor Rome. Onze vaste reizigers weten 
ondertussen dat onze reizen naast pel-
grimage bestaan uit het bezoeken van 
een aantal bezienswaardigheden en 
vooral het gezellig samen op vakantie 
gaan. Na een gezamenlijke openings-
viering in de Kathedraal van Limburg 
a.d. Lahn (Duistland), zullen er op onze 
reis een aantal steden worden bezocht 
zoals München, Bologna, Siena en Mi-
laan. Maar liefst 5 nachten brengen we 
door in Rome zodat we ruim voldoende 
tijd hebben om deze prachtige histori-
sche stad te bezichtigen. 
Op de dag van pelgrimage brengen we 
een bezoek aan het Vaticaan en de 
prachtige Santa Maria Maggiore Ka-
thedraal waar we de viering met gil-
deëer hebben. Op onze terugreis gaan 
we op de voorlaatste dag naar de be-
kendste bedevaartplaats van Zwitser-
land, Einsiedeln, voor de afscheidsvie-
ring. De ervaren chauffeurs/reisleiders 
zullen zorgen dat de gasten tijdens de 
gehele reis niets ontgaat. De reis wordt 

verzorgd op basis van halfpension. 
Vertrek is mogelijk vanaf diverse op-
stapplaatsen in de regio. De reis wordt 
georganiseerd door de Stichting Pel-
grimage en de verzorging is wederom 
in de vertrouwde handen van Pelikaan 
Vakantiereizen. Een uitgebreide folder 
is hiervoor beschikbaar. 
In de maand januari 2016 worden er in 
diverse regio’s informatieavonden ge-
houden. Voor de regio Zuid-Oost-Bra-
bant wordt deze gehouden op maan-
dag	25	januari	2016	in	Conferentiecen-
trum	de	Couwenbergh,	Dorpstraat	1,	
Aarle-Rixtel en op dinsdag 26 januari 
in het Vrijthof, Molenstraat 6 te Oir-
schot. De aanvangstijd is 20.00 uur. Ie-
dereen die belangstelling heeft voor 
deze prachtige reis is van harte wel-
kom op deze avonden. 
Voor meer informatie of de uitgebreide 
folder kunt u ook terecht bij de verte-
genwoordiger van de stichting Pelgri-
mage, Jan van Rooij, Heerendonk 6 Ne-
derwetten. Tel. 040-283 73 12 / 06-20 
89 09 60 of Jos van de Ven, Buizerd-
straat 2, Aarle-Rixtel. Tel.: 0492-382288 
/ 06-52462803. E-mail: info@gildepel-
grimage.nl of bezoek de website: 
www.gildepelgrimage.nl

Aan de basis van vooruitgang   
staat vertrouwen!  
De woningmarkt blijft in beweging. Wij kijken tevreden terug op 2015. Het her-
stel van de woningmarkt zet zich voort en dat heeft geleid tot een flinke stijging in 
het aantal verkochte woningen. We kijken ook met vertrouwen en enig optimis-
me vooruit. De aanhoudend lage hypotheekrente blijkt een sterke stimulans. 
Voor ons heeft die vooruitgang komend jaar een extra feestelijk tintje, omdat Van 
Santvoort Makelaars 40 jaar bestaat. 

Dat is mede te danken aan de degelijke en stabiele basis die de oprichters Jan van 
Santvoort en Frans van Santvoort hebben gelegd. Precies 40 jaar geleden hebben 
zij Van Santvoort Makelaars en Van Santvoort Architecten opgericht. Tien jaar 
geleden hebben ze de leiding van het makelaarskantoor overgedragen aan mijn 
neef Dirk en mij. We zijn trots op de manier waarop onze vaders deze bedrijven 
tot groei en bloei hebben gebracht. En we zijn ze dankbaar voor de ruimte die ze 
ons hebben gegeven. 

In 40 jaar is er ongelooflijk veel veranderd. Neem alleen al de huizenprijzen: in 
1975 lag de gemiddelde verkoopprijs voor een woning nog rond de 100.000 gul-
den; vorig jaar was dat zo’n 225.000 euro. Ook de manier van communiceren on-
derging revolutionaire wijzigingen. Nu gaat vrijwel alles via internet, e-mail, so-
cial media en mobiele telefoon, waar eerder papier, verkoopborden en de vaste te-

lefoon de hoofdrol speelden. Gebleven is de gerichtheid op de 
klant: die staat centraal, 40 jaar geleden en nu! De klant 

moet op je kunnen rekenen. Want aan de basis van voor-
uitgang staat vertrouwen. Alleen dankzij dat vertrou-
wen hebben we in die 40 jaar zo’n 30.000 transacties 
kunnen realiseren.

We kijken niet te lang terug want nieuwe uitdagingen 
liggen klaar. En die gaan we graag aan! U kunt ook in de 

toekomst op ons rekenen. Daarom delen we ook dit jaar 
informatie en opinies over de vastgoedmarkt in deze co-

lumn en houden u zo op de hoogte van alle ontwikkelin-
gen op de woningmarkt. Namens alle medewerkers 

van Van Santvoort Makelaars wensen wij u een goed, 
gezond en succesvol 2016 toe.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Verstuurd vanaf mijn iPad

Banaan
 
Door Elwien Bibbe

"Would you like a banana", vraagt de jongen naast me in de trein. Mijn blik ver-
glijdt van mijn iPad naar de opgestoken banaan en vervolgens naar de stralende 
ogen van iemand met een halve baard en een vrolijk hoedje op. Ja, ik wil wel een 
banaan. En ik merk dat ik ook begin te stralen. Ik stop met het schrijven van de 
brief aan mijn jongste dochter. And we talk.... He is going home. En home is Roe-
menië. Hij vliegt vanaf Schiphol en ik ontmoet zo een vriendin in Amsterdam, 
heb de directe trein gemist en nu zit ik dus naast die jongen en eet een banaan. 
Het is hem niet gelukt om een betaalbare vlucht voor de kerst te boeken, dus het 
wordt alleen de jaarwisseling: home. We hebben het over thuis. Ja, hij heeft het 
naar zijn zin hier. Studeert hier, heeft vrienden, Nederland is een fijn land, hier 
kan veel. Maar home is home, de vanzelfsprekendheden van familie en het land 
waar je opgegroeid bent. We switchen even naar het Nederlands en zijn Neder-
lands is best wel goed. Nee, in Nederland zal hij waarschijnlijk niet blijven en te-
ruggaan	naar	Roemenië	ook	niet	en	ik	vertel	over	Cowboy	Paradise....	Want	daar	
zit	mijn	jongste	dochter	nu,	in	Cowboy	Paradise,	New	Zealand.	Zijn	ogen	begin-
nen te schitteren. And we talk. Ik moet niet vergeten over te stappen in Utrecht.
De brief aan mijn dochter maak ik af tussen Utrecht en Amsterdam. Ik kan hem 
nog	net	met	'wifi	in	de	trein'	posten.	En	als	ik	tegen	middernacht	weer	op	CS	
Eindhoven arriveer, tingelt mijn iPhone. Mijn dochter is verguld met een echte 
'Verstuurd vanaf mijn iPad'. 
Voor diegenen die het nog niet weten, ik ben een paar maanden geleden gestopt 
met het redactiewerk voor Rond de Linde. Mijn opvolgster Nannie van de Eijn-
den wens ik heel veel succes toe en de lezers van Rond de Linde in 2016 toch 
vooral heel veel bananen!

Diagnostiek voor U neemt 
TDM-activiteiten Brocacef 
Ziekenhuisfarmacie over 
Het laboratorium van Brocacef Ziekenhuisfarmacie verricht momenteel 
twee activiteiten: de kwaliteitscontrole van eigen bereidingen en het analy-
seren van bloed- en urinespiegels (TDM; therapeutic drug monitoring). Op 
de markt voor TDM is de laatste jaren een toenemende concentratie ont-
staan, waardoor schaalgrootte steeds belangrijker wordt voor een efficiën-
te bedrijfsvoering. Hierdoor is besloten deze activiteiten per 1 januari 2016 
over te dragen aan ‘Diagnostiek voor U’. De overname is recent goedge-
keurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Brocacef Ziekenhuisfarmacie levert 
als ziekenhuisapotheek al meer dan 40 
jaar integrale farmaceutische zorg aan 
instellingen voor de gezondheidszorg, 
zoals ziekenhuizen, GGZ-instellingen, 
verpleeghuizen, verslavingszorginstel-
lingen, zelfstandige behandelcentra en 
privéklinieken. Duncan van Orsouw, 
algemeen directeur Brocacef Zieken-
huisfarmacie: “Door de krachtenbun-
deling van Brocacef Ziekenhuisfarma-
cie en Diagnostiek voor U op het ge-
bied van TDM-metingen zijn wij in 
staat onze klanten nu en in de toe-
komst hoogwaardige analyses aan te 
blijven bieden.”. 
Diagnostiek voor U is gestart met de 
voorbereiding van de verhuizing van 
het TDM laboratorium naar haar cen-
trale locatie in Eindhoven. Hier is reeds 

een modern laboratorium van ruim 
750 m2 aanwezig. Het TDM laborato-
rium wordt in een nieuwe ruimte gere-
aliseerd. Tot de verhuizing gerealiseerd 
is, naar verwachting april 2016, gaan de 
werkzaamheden in het laboratorium 
op de huidige locatie in Oostrum ge-
woon door. Jules Keyzer, bestuurder 
Diagnostiek voor U: “Dit betekent voor 
ons een uitbreiding van onze dienst-
verlening én expertise. Bloedspiegelbe-
palingen besteden wij voorheen uit aan 
andere laboratoria. Omdat de labora-
toriummedewerkers van Brocacef bij 
ons in dienst komen krijgen wij deze 
expertise in huis en kunnen we deze 
analyses nu ook zelf voor onze eigen 
klanten uitvoeren. Uiteraard blijven wij 
de klanten van Brocacef Ziekenhuis-
farmacie ook graag van dienst.” 

Nieuw jeugdbestuurslid   
bij Waterschap De Dommel
Nine van Hemert uit Boxtel is, uit de 16 geïnteresseerde jongeren, gekozen 
als nieuw jeugdbestuurslid van Waterschap De Dommel. Op 4 januari werd 
zij door watergraaf Peter Glas geïnstalleerd. Nine volgt Joeri Renes uit Best 
op die sinds september 2012 jeugdbestuurslid was. Nine gaat zich zowel 
landelijk als voor De Dommel inzetten om jongeren meer te betrekken bij 
water, waterbeheer en het waterschap.

Tanden erin zetten
Nine van Hemert is 14 jaar en volgt de 
derde klas van het gymnasium op het 
JRL in Boxtel. Nine heeft een passie voor 
dansen. Ze ziet het als een uitdaging om 
meer te leren over het waterschap. Nine: 
“Het lijkt me heel leuk en interessant om 
meer te weten en te leren over water en 
de rol van het waterschap. Ik zie het als 
een uitdaging die kennis te vertalen 
richting andere jongeren om zo de be-
trokkenheid bij water te vergroten. 
Daarnaast spreekt het politieke mij erg 
aan. Het lijkt me heel bijzonder om met 
Tweede Kamerleden in gesprek te gaan. 
Ik heb er super veel zin in”. 

Jongeren betrekken is essentieel
Watergraaf Peter Glas: "Geweldig om te 
zien dat 16 enthousiaste jongeren gere-
ageerd hebben op de vacature van 
jeugdbestuurslid. Jongeren weten over 
het algemeen te weinig van water en het 
werk van de waterschappen. Daarom 
ben ik een grote voorstander van het 
(landelijk) jeugdbestuur. Juist niet op 
een afstand zeggen dat de jeugd meer 
betrokken moet worden. Nee, haal de 
jeugd letterlijk in huis en laat ze mee-
denken over hoe we de jongeren goed 
kunnen bereiken. Dan werkt het beide 

kanten op. Zij leren meer over water en 
ons werk en wij leren te denken vanuit 
de jeugd. Ik verheug me erop om samen 
met Nine aan de slag te gaan”.  

Rol van het jeugdbestuur 
Landelijk is in 2010 het initiatief opge-
pakt om een jeugdwaterschapsbestuur 
op te zetten. De vraag daarbij is: Hoe 
denkt de jeugd over waterbeheer in ons 
land? Het jeugdwaterschaps-bestuur 
bestaat nu 5 jaar. Het heeft al veel goe-
de, frisse en nieuwe inzichten opgele-
verd. Er is een manifest opgeleverd. 
Hierin staat aangegeven hoe de water-
schappen de jeugd bewust kunnen ma-
ken van het feit dat het niet zo vanzelf-
sprekend is dat wij veilig, met droge 
voeten en schoon water in Nederland 
kunnen leven en hoe het werk van de 
waterschappen bij de jeugd de aan-
dacht kunnen brengen. Daarnaast heeft 
het jongerenbestuur ’10-gouden regels’, 
deze tips helpen de waterschappen om 
jeugd te betrekken. Een van de 10 regels 
is het opstellen van een jongerenpanel. 
Dit gaat Waterschap De Dommel begin 
2016, samen met Nine, verder vorm ge-
ven. De twee (oud) jeugdbestuursleden 
Laurien Broeders en Joeri Renes gaan 
hierbij nadrukkelijk een rol spelen. 



Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Nuenen Centrum + Berg

(± 305 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

per 1 februari

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Pronkzitting  2016
C.V. de Dwersklippels
15, 16, 22 en 23 januari 2015

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

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

Kaartverkoop
Alleen via het internet:

www.dwersklippels.nl/kaartverkoop

Programma
Met o.a. Dansgardes, Blaospoepers, 

Oud Prinsen, Bram van Gogh,
Plus Minus, Menno van Hoek,

Harrie Sijbers, van Binsbergen Trio
Peter vd Maas en Hans  Eijkemans

Presentatie Femke Arts

www.dwersklippels.nl
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Egelantierlaan 25 Nuenen
Een zeer solide gebouwd, groot, goed onderhouden, vrijstaand 
herenhuis met carport, in spouwmuur gebouwde garage, op een 
perceel van 426m² gelegen in zeer groene woonomgeving van 
Nuenen Zuid vlakbij alle voorzieningen zoals winkelcentrum, 
scholen, sportaccommodaties etc.

•	 	Inhoud:	550	m3
•	 	Woonoppervlakte:	163	m2
•	 	Bouwjaar:	1975
•	 	Vraagprijs:	€	450.000,00	k.k.

ver
ko
cht

De	Beethof	12	Nuenen
Een perfect onderhouden fors uitgebouwde twee-onder-een-kap 
woning gelegen in een rustig hofje met een extra grote garage. 
Maar liefst 5 slaapkamers en de grote privacy biedende achtertuin 
op het zuid westen maken dit een perfecte gezinswoning.

•	 	Inhoud:	430	m3
•	 	Woonoppervlakte:	140	m2
•	 	Bouwjaar:	1983
•	 	Vraagprijs:	€	299.000,00	k.k.
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Berghof	6	Nuenen
Een stijlvolle en verrassende ruime twee-onder-een kapwoning in 
jaren 30 stijl, rustig gelegen maar toch in het centrum. De woning 
heeft een zeer royale woonkamer, open keuken, grote inpandige 
berging, 5 slaapkamers en een zonnige achtertuin. De woning is 
gelegen nabij winkels, scholen en diverse voorzieningen.

•	 	Inhoud:	530	m3
•	 	Woonoppervlakte:	177	m2
•	 	Bouwjaar:	2007
•	 	Vraagprijs:	€	459.000,00	k.k.
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De	Doorn	14	Nuenen
Uitstekend onderhouden tussenwoning met berging, maar liefst vier 
slaapkamers, een moderne keuken en badkamer, een aparte ruimte voor 
wasmachine en droger en een privacybiedende achtertuin gelegen op het 
zuidwesten. Deze woning ligt in de gewilde woonomgeving Nuenen-Oost 
in de directe nabijheid van het gezellige centrum van Nuenen.
 
•	 	Inhoud:	300	m3
•	 	Woonoppervlakte:	110	m2
•	 	Bouwjaar:	1982
•	 	Vraagprijs:	€	199.000,00	k.k.
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Het	Puyven	61	Nuenen
Deze topwoning is voorzien van een woon-/eetkamer met open 
keuken, een grote slaapkamer, badkamer op de begane grond 
en een garage met carport. Op de verdieping bevinden zich 3 
slaapkamers en een badkamer. Prachtig gelegen met aan de 
achterzijde vrije uitkijk op een wandelroute aan het water.

•	 	Inhoud:	432	m3
•	 	Woonoppervlakte:	133	m2
•	 	Bouwjaar:	1973
•	 	Vraagprijs:	€	275.000,00	k.k.

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

nieuw	aanbod

Noorstraatje	2	Nuenen
Semi bungalow gelegen in hartje centrum. Deze instapklare woning 
is voorzien van een badkamer en een ruime slaapkamer op de begane 
grond alsmede een slaapkamer en een badkamer op de verdieping. 
De woning is afgewerkt met luxe materialen. In de knusse achtertuin 
is een kunststof overkapping gerealiseerd. 

•	 	Inhoud:	300	m3
•	 	Woonoppervlakte:	101	m2
•	 	Bouwjaar:	2010
•	 	Vraagprijs:	€		299.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Noorderklamp	4	Nuenen
In Nuenen Oost aan een verkeersluwe straat gelegen ruime 
twee-onder-een kapwoning met L-vormige woonkamer, semi open 
keuken, bijkeuken, 5 slaapkamers, garage en een fraai aangelegde 
achtertuin op het zonnige zuiden. De woning is gelegen tegenover 
landerijen en nabij het gezellige centrum van Nuenen.

•	 	Inhoud:	650	m3
•	 	Woonoppervlakte:	200	m2
•	 	Bouwjaar:	1993
•	 	Vraagprijs:	€	439.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

IJsvogelhof	19	Nuenen
Instapklaar! Moderne recent compleet gerenoveerde tussenwoning 
met berging. De woning beschikt over een lichte woonkamer, een open 
keuken, 4 slaapkamers en een moderne badkamer. De woning is gelegen 
in een verkeersluwe straat op een steenworp afstand van zowel het 
winkelcentrum Kernkwartier, alsmede scholen en sportaccommodaties.

•	 	Inhoud:	400	m3
•	 	Woonoppervlakte:	132	m2
•	 	Bouwjaar:	1968
•	 	Vraagprijs:	€	239.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Het	Puyven	49	Nuenen
Vrijstaand geschakelde woning die over de volle breedte aan achterzijde 
is uitgebouwd. De woning beschikt over een woonkamer, een gezellige 
woonkeuken en een slaapkamer en luxe badkamer op de begane grond 
+ 3 slaapkamers en een badkamer op de eerste verdieping en verder 
heeft de woning een ruime privacy biedende achtertuin..

•	 	Inhoud:	461	m3
•	 	Woonoppervlakte:	159	m2
•	 	Bouwjaar:	1974
•	 	Vraagprijs:	€	309.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Vallestap	72
Royale over de volle breedte uitgebouwde hoekwoning met vijf mooie 
slaapkamers, een gemoderniseerde badkamer, een extra speel-/werk-
kamer op de begane grond, berging en garage, een fraaie tuin gelegen op 
zonzijde (westen). Deze woning ligt in een 30 km zone, dichtbij diverse 
scholen, sportaccommodaties en winkelcentrum Het Kernkwartier.

•	 	Inhoud:	510	m3
•	 	Woonoppervlakte:	150	m2
•	 	Bouwjaar:	1976
•	 	Vraagprijs:	€	319.000,00	k.k.

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook
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Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Nuenen op het randje

Sigrid Hielkema-Tas en Gert-Jan Hendrikx
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en Geldrop

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

ADVERTORIAL

Voorspellingen
Wereldwijd doen waarzeggers en 
paragnosten allerlei verschillende 
voorspellingen, zoals bij elk nieuw 
jaar. Ondanks alle oorlog en haat in 
de wereld zijn er gelukkig toch altijd 
weer mensen die ook nog positieve 
ontwikkelingen voorspellen in de 
nabije toekomst. Zo ook onze eigen 
politici. Als we hen mogen geloven, 
wordt 2016 een gunstig jaar, waar-
bij veel huishoudens er financieel op 
vooruit zullen gaan. Dat zou inder-
daad een gunstige ontwikkeling zijn, 
waar hopelijk ook alle mensen die 
zorg nodig hebben van mee kunnen 
profiteren. 

Ons leven
We wachten het maar af, alle ont-
wikkelingen en voorspellingen op 
internationaal en nationaal niveau. 
En ondertussen leven wij ons leven, 
met hopelijk veel mooie en positieve 
momenten, die u mag beleven met 
uw dierbaren. 

Onze wens
Wij wensen u van harte toe dat u 
in 2016 een gezond en gelukkig jaar 
tegemoet gaat, met al uw dierbaren 
in goede gezondheid in uw nabij-
heid. Wij hopen dan ook oprecht dat 
u geen afscheid hoeft te nemen van 
iemand die u dierbaar is. 
Mocht dit echter wel gebeuren, 
weet dan dat u op ons kunt rekenen.  
Samen met u verzorgen we het  
afscheid dat u wenst en waar u 
met een goed gevoel op terug kunt  
kijken. Dát is namelijk ons goede 
voornemen waar we gegarandeerd 
aan vasthouden: doorgaan met onze 
vertrouwde verzorging van persoon-
lijke en onvergetelijke uitvaarten, die 
u als nabestaande houvast geven 
voor de tijd daarna.

Wat brengt 2016 ons?
Het nieuwe jaar is alweer een paar dagen oud. De kruitdampen van het 
vuurwerk zijn opgetrokken, de meeste vuurwerkresten verwijderd. De 
goede voornemens beginnen alweer wat te benauwen of zijn inmiddels al 
verbannen naar een later moment. De bekende vraag dient zich weer aan 
of er nu wel wat gaat veranderen in dit nieuwe jaar.

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
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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

Deze nieuwe historische rubriek ‘Nuenen op het randje,’ die elke veertien da-
gen verzorgd gaat worden door de auteurs van het gelijknamige boek, begint 
in winterse sferen met het huisje van Gonneke van Dam (1892-1969), inwoon-
ster van koninklijke bloede. Haar bescheiden boerderijtje lag eenzaam aan de 
Bakertse landweg en werd in 1996 door een fatale brand verwoest. Nu staat er 
een moderne woning. Het volledige verhaal staat in het boek op pagina 98 e.v.

Naar oud gebruik ontvangt Gonneke een Nieuwjaarspeperkoek van haar oom en tante.

Simone van der Heiden      
Ondernemer van het jaar 2015 in Nuenen 

Vincentre, het Van Gogh museum aan 
de Berg in Nuenen, bestaat inmiddels 
vijf jaar en sinds die tijd voert Simone 
de directie. In het museum beleeft de 
bezoeker het Nuenen van 1883. Bezoe-
kers worden door gidsen ook naar bui-
ten begeleid, naar de locaties die aan 
Van Gogh herinneren en waar de door 
hem gemaakte schilderijen en tekenin-
gen beleefd kunnen worden. 

Samenwerking 
Door het ontwikkelen van arrangemen-
ten met lokale en regionale horeca en 
samenwerking met (inter)nationale 
partijen is het Vincentre recent een vas-
te partner geworden van diverse bui-
tenlandse reisorganisaties. Een mooi 
voorbeeld hiervan zijn de Amerikaanse 
riviercruisemaatschappijen, die Nue-
nen standaard in hun reizen hebben 
opgenomen. Dit wordt natuurlijk ver-
sterkt door de activiteiten in het Van 
Goghjaar 2015. Door de samenwerking 
met Visit Brabant en het Nederlands 
Bureau Toerisme en Congressen en de 
positionering van Nuenen als een 
openluchtmuseum met 22 Van Gogh-
locaties heeft Nuenen veel internatio-
nale media-aandacht gekregen. Dit 
heeft erin geresulteerd dat er in deze 
periode ruim 100.000 bezoekers zijn 
geweest. In de toekomst gaan er meer 
toeristen naar Nuenen komen, vooral 
via georganiseerde reizen. De coördi-
natie van deze gearrangeerde bezoeken 
is in handen van het Vincentre. 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Ondernemers Contact Nuenen 
op 4 januari is bekend gemaakt dat Simone van der Heiden van Museum 
Vincentre verkozen is tot Ondernemer van het Jaar 2015. De jury koos voor 
Simone van der Heiden vanwege de wijze waarop zij met 150 vrijwilligers 
het afgelopen jaar het Vincentre en Nuenen nationaal en internationaal op 
de kaart heeft gezet. 

“De wijze waarop Simone omgaat 
met de verschillende belanghebben-
den en meningen, zoals die van de 
Nuenenaren, de vrijwilligers, de ge-
meente, de bezoekers en de samen-
werkingspartners, is de basis van het 
succes van het Vincentre. Dit doet ze 
naar ons inzicht zo goed, dat Nuenen 
een aantrekkelijke plaats is geworden 
om te bezoeken,” aldus het juryrapport. 

Drie genomineerden 
De prijs ‘Ondernemer van het Jaar’ 
wordt door OCN jaarlijks uitgereikt. 
Aan de hand van enkele criteria wor-
den de 125 OCN-leden uitgenodigd 

collega-bedrijven voor te dragen. Dit 
jaar werden drie ondernemers geno-
mineerd: Hans Duisters van CCM, 
Olaf Janssen van Autogroep Janssen-
Kerres en Simone van der Heiden. Uit 
deze genomineerden heeft een jury de 
winnaar over 2015 gekozen. 

Met prachtige films over de drie be-
drijven werden de genomineerden ge-
presenteerd en de winnaar bekend ge-
maakt tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst van OCN.
De nieuwjaarsbijeenkomst had dit jaar 
een extra feestelijk karakter vanwege 
het 35-jarig bestaan van de vereniging. 

Foto’s LAVfotografie

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu



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.

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.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

 PUZZELHOEKWeek 1

6
4 1 5 3
8

8 1 2
4 9

7 5 6
4 3
1 9 7 8 4 5

6 9

SudokuKruiswoord

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63

D A P P E R K R E E F T

G O R D E L O N D I E R

E N E N A P O O G T E E

K O R N O O R D V L E

K R E E K N I K L E N T E

O B L O N D A L E R T L

A L A E E D

N S T O R M S L U R F T

A B U I S E N T W A L E S

A R E A D R E S G I A

K O E A L E P I T A G A

T O R E R O R O E I E R

S A L A M I R E T U R N

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

Oplossingen wk 53
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

RUIMTEVLUCHT

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

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

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

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 52, Mw. Collignon, 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.

AANGEBODEN: Huishou-
delijke hulp. Tel: 040-255 57 
50 of 06-85 86 58 35.

 Zoek de verschillen
door Huub Coenen

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

HONDENUITLAAT-
SERVICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg

Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

ZONDAG 10 JANUARI 
VLOOIENMARKT TEN-
NISHALLEN EINDHOVEN 
NOORD. VIJFKAMPLAAN 
12 EINDHOVEN. 120 KRA-
MEN BOMVOL! 9.00 TOT 
16.00 UUR. € 2,- P.P. 06-
20299824.

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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

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

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

(XL)PRINTEN
ONTWERPEN

NABEWERKEN
DRUKKEN

MULTI PRINTEN



Rond de Linde  Nr. 1 Donderdag 7 januari 2016

 
 UITGAANSAGENDA

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

Maand januari
WSV-wandeling

Zondag 9.00 uur Parkeerplaats 
aan de vijverzijde bij het gemeentehuis

Elke donderdagochtend
 9.00-12.00 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

Vrijdag 8 januari
20.00 uur Kaarten bij 50 jarige 

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

Vrijdag 8 januari
20.00 uur Kienen in Lieshout

 dorpshuis Lieshout

Vrijdag 8 januari
Schieten tegen de Prins

Lankveld 10 Gerwen

Zaterdag 9 januari 
10.00- 15.00 uur Open Dag SeniorWeb 

Nuenen. Bibliotheek Dommeldal
Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Zaterdag 9 januari 
Dwèrsklippel - Day

Drukkerij Messerschmidt

Zondag 10 januari
13.00 uur Uitreiking van de ‘Wit Voeter’

bij het Carnavals monumentje in het Park

Zondag 10 januari
14.00 uur Ierse Sessie 

Weverkeshof

Zondag 10 januari
14.00 uur Prinsenreceptie 

CV De Dwérsklippels
Het Klooster

Zondag 10 januari
14.00 uur IVN Laarbeek wandeling 

het einde van de weg 
de Schaapsdijk Laarbeek

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

Maandag 11 januari
13.30-15.00 ‘Schilderen’ 

met snippers papier
 Tijdens de Inloop van WLG in Gerwen

Maandag 11 januari
20.00 uur Lezing door Fred Lambert

Wandelavontuur naar de Franse Alpen
IVN-ruimte in Het Klooster

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

Donderdag 14 januari 
20.00 uur Lezing Thijs Caspers 

‘Landgoederen in Noord-Brabant’
 ‘De Koekoek’ Lieshout

Vrijdag 15, zaterdag 16 januari
20.00 uur Pronkzittingen 

CV De Dwersklippels
Het Klooster

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
Wandeltocht 

Wandelsportvereniging 
Ollandse Lange Afstand Tippelaars (OLAT) 

door Nuenen

Zondag 17 januari
10.00 uur Rikmarathon 
Gasterij Jo van Dijkhof

Zondag 17 januari
14.00-20.00 uur Overdwars krakerfestival 

Café Ons Dorp

Zondag 17 januari
14.00 uur Receptie CV De Wetters

MFA Nederwetten

Woensdagavond 20 januari 
20.00 uur Presentatie ‘Het Orwell protocol’

van de Nuenense schrijver Willem van 
Ravestijn. Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18 in Nuenen

Donderdag 21 januari
9.30 uur Computercafé
Overstap Windows 10

Jhr. Hugo van Berckellaan 18
Nuenen

Vrijdag 22 en zaterdag 23 januari 
20.00 uur Pronkzittingen 

CV De Dwersklippels
Het Klooster

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.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de enorme steun die wij hebben ontvangen 
na het plotselinge overlijden van mijn allerliefste vriend, onze lieve broer en 
geweldige oom.

Toon van Erp
Hartverwarmend waren de vele lieve kaarten, bezoekjes, telefoontjes, 
berichtjes, de prachtige bloemen en de vele mensen die aanwezig waren bij 
zijn afscheidsdienst.

Alhoewel wij hem verschrikkelijk zullen missen, waren alle blijken van 
medeleven een grote troost voor ons.

Birgitte vd Burgt en kinderen
Wilma van Erp en kinderen
Rien en Leny van Erp en kinderen

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

Verdrietig, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij 
afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en 
lieve opa 

Piet Plekkenpol
Rotterdam, 1 oktober 1928                                       Veldhoven, 1 januari 2016

Lenie Plekkenpol-Smits

Ineke en Peter
   Thijs en Jolien
   Lonneke en Dennis
   Ruud en Lenka
   Irene

Ron en Mireille
   Niels en Nikie
   Marjolein

Sleedoornlaan 12
5672 BN Nuenen

Het afscheid van Piet heeft inmiddels plaatsgevonden.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 9 januari 18.30 uur: Geen 
dienst in Nuenen, wel een gezinsvie-
ring in Gerwen.
Zondag 10 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger: pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 9 januari 18.30 uur: Henk 
Gödde; Drieka van de Tillaart.
Zondag 10 januari 11.00 uur: Hub Ver-
hoeven; Marijke Dijkstra-Maassen; 
Toon en Jo Hurkmans-Sanders; Harrij 
van der Velden; overleden ouders 
Duijmelinck-Bollen; Joop van der 
Ploeg; Marco Hoeks; Harrie Vinke; 
Lau Leenders (vanwege sterfdag); 
Overleden oud-prinsen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 januari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties 
Theo Rovers en overleden familie; 
Overleden familie Verkuijlen.

Mededeling
Driekoningen in Nederwetten.
Op 3 januari 2016 was het prachtig om 
te horen hoe in de mis van 9.30 uur de 
eerste communicantjes het Driekonin-

genlied zongen. Dit deden zij ter onder-
steuning van de extra collecte voor het 
werk van Zr. Bonnie en Pater Joosten.
Zij kregen een mooi applaus van de 
mensen in de kerk. Hierna hebben de 
misdienaars bij de collecte achter in de 
kerk € 162,90 opgehaald. Later terug in 
de sacristie hebben zij zelf het geld ge-
teld. Namens Zr. Bonnie en Pater Joos-
ten heel hartelijk dank voor ieders gul-
le gaven. We hopen dat jullie volgend 
jaar weer allemaal meedoen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 9 januari 18.30 uur: gezins-
viering, kinderkoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en dhr. P. Peters.
Zondag 10 januari 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties
Toon en Lies van Erp-van de Rijt; Riek 
van der Putten-Sanders, vanwege 
sterfdag; Nard en Fien van de Sande-
Verhagen en overleden kinderen.

Mededeling
De opbrengst van de extra collecte van 
vorige week zondag voor zuster Bon-
nie heeft in onze kerk € 215,85 opgele-
verd. Heel hartelijk dank voor alle gul-
le gevers. 

IVN Laarbeek organiseert     
wandeling in het Gerecht 

De kans op een eekhoorn is heel reëel. 
(Foto: Leo van den Heuvel)

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 10 januari, 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. Voor de kinderen is er weer 
kindernevendienst. Er is een jongeren-
viering in de jeugdruimte. We collecte-
ren voor het diaconaal werk in Nuenen. 
Donderdag is er Open Huis tussen 10.00 
en 12.00 uur. Meer info zie 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 7 januari 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, Eerste donderdag 
van de maand, votiefmis van Onze 
Heer Jezus Christus Hogepriester. 
Vrijdag 8 januari 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 9 januari 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; 10.00 
uur Godsdienstlessen. 
Zondag 10 januari 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Feest van de H. Familie. Na 
de H. Mis toewijding van de gezinnen 
aan de H. Familie.
Maandag 11 jan. 18.30 uur H. Mis, gedach-
tenis van H. Hyginus, paus en martelaar.
Dinsdag 12 januari 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 13 januari 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van het Doopsel van Onze 
Heer Jezus Christus. 

Het IVN Laarbeek heeft in het nieuwe jaar 2016 meteen een interessante wan-
deling op het programma staan, die voor iedereen toegankelijk is. Als eerste 
activiteit van het nieuwe jaar zal deze op zondag 10 januari plaatsvinden in 
en langs de bossen van de Boerdonkse Kampen en de Hei, in het noorden van 
de gemeente Laarbeek. De wandeling zal om 14.00 uur beginnen aan het ein-
de van de weg de Schaapsdijk. Hier kan men komen door de Schaapsdijk in 
Mariahout te volgen tot aan het einde van de verharding bij de bossen.

Een groot deel van het natuurgebied 
ligt tegenwoordig in de gemeente Veg-
hel en is behalve onder de naam het 
Gerecht ook onder de namen het Lijnt 
en de Hei bekend. Hier kwamen vroe-
ger de gemeentegrenzen van Erp, Veg-
hel en Lieshout bij elkaar, tegenwoor-
dig Veghel en Laarbeek. Op de plek 
waar de grens een knik maakt, ligt de 
oude prehistorische grafheuvel, waar-
op in de Middeleeuwen de grens tus-
sen de oude gemeenten is getrokken. 
Dit was een mysterieus gebied, waar 

vroeger ook de galg van Erp stond. 
Hier kwam de echte oude Erpse Pad 
langs. Dit was een ander pad als de 
Erpse Pad, die tegenwoordig sinds kort 
weer als wandelroute is te volgen, want 
die route kwam pas in gebruik, toen de 
Zuid-Willemsvaart was aangelegd en 
er een veer kwam richting Boerdonk/
Erp. Langs de alleroudste Erpse Pad 
stond vroeger niet ver van het Gerecht 
een kroegske, waar Mie de Heks woon-
de, over wie verhalen gingen dat ze 
mensen betoverde.

In deze bossen, waar het dode hout 
vaak blijft liggen, voelen dieren als ree-
en, eekhoorns en vossen zich goed 
thuis, en ook vogels als de boomkrui-
per, de boomklever, het goudhaantje, 
het winterkoninkje, de zwarte specht 
en vele andere. 
Waarschijnlijk zal er flink worden door-
gestapt om dit gebied te verkennen. Er 
wordt wel geadviseerd om laarzen of 
hoge schoenen aan te doen. De wande-
ling zal tot ongeveer 16.00 uur duren.

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



Rond de Linde  Nr. 1 Donderdag 7 januari 2016

SPORT Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad 
van Laco 

Sportcentrum Nuenen

Diploma A: Lisa Strijbos, Vera Hurkmans, Flavien Gouyet, Reshad Safdari, 
Malou Sanders, Demi v.d. Meer, Elize v.d. Berg, Sanna Adriaans, Aimy van Schaijk, 
Roan Bertelink, Bas van Beek, Semih Karatas.

Diploma B: Isolde Bontje, Azra Sengun, Ryan Joosten, Lucas Dittmer, 
Anouk de Heus, Jill van Oosterwijk, Julia Martens, Daan van Dijk, Jesse Akerboom, 
Pim Voorman, Mick Peeters, Nikki Manders, Mare van der Sommen, 
Liz van de Westerlo, Emma Koppens, Jonas Steinacker, Lynn Sonneveld, Rosa Meijs, 
Saar van der Weijden, Hasse van Schijndel, Sjoerd Kuijpers, Puck van Westen, 
Marith de Bonth, Sanne Rooijakkers, Jasper de Lint.

Diploma C: Isis Peeters, Madelief Snel, Jasper Bouwman, Lisa Thoonen, Sofie Nijssen, 
Cas van den Berg, Wouter Dommisse, Sofie Leistra, Guusje van Loon, Lize Muskens, 
Pippe Broshuis, Storm Snel, Robine Stoevelaar, Elize van Winkel, Andy Bogers.

Laco sportcentrum Nuenen T +31(0)40-2832970
Sportlaan 4-6, 5671 GR Nuenen www.laco.eu

Zaterdag 2 januari

Manege Cahama wordt 
Manege Hooidonk
1 januari 2016 krijgt Manege Cahama een nieuwe naam: Manege Hooidonk. 
Per 1 januari 2011 is Manege Cahama gekocht en de afgelopen vier jaar is er 
samen met veel hulp gebouwd aan vernieuwing, vervanging en uitbreiding:

•	 een	overdekte	leaserijbaan	
•	 een	nieuwe	longeercirkel
•	 twee	royale	buitenbakken	
•	 zes	paddocks	
•	 het	toegankelijk	maken	van	de	gro-

te	weide	
•	 elf	nieuwe	stallen	
•	 een	wasplaats	
•	 een	solarium	
•	 nieuwe	tafels	voor	de	kantine
•	 een	verse	bonen	koffieautomaat	
•	 drank	&	snacks	verkoop	in	de	kantine

De	accommodatie	is	geïnspecteerd	op	
veiligheid	 voor	 een	 veiligheidscertifi-
caat	en	hierop	zijn	aanpassingen	aan-
gebracht.	Aan	de	ponyzadels	zijn	vei-
ligheidsbeugels	 aangebracht.	 Voor	 de	
paarden	 en	 pony’s	 komt	 jaarlijks	 de	
tandarts.	Ook	de	zadelmaker	komt	aan	
huis	om	de	zadels	goed	passend	te	ma-
ken	op	de	paarden	en	pony’s.	Ook	ko-
men	de	paarden	en	pony’s	weer	dage-
lijks	buiten.	Recent	is	de	manege	aan-
gesloten	bij	de	Manege	en	Ruiterbond.	

RKSV Nuenen    
huldigt jubilarissen
Zondag	3	januari	zijn	op	de	nieuwjaarsreceptie	van	RKSV	Nuenen	de	jubilarissen	
van	afgelopen	jaar	uitgebreid	in	het	zonnetje	en	de	bloemen	gezet.	Maar	liefst	11	
jubilarissen	telde	de	vereniging	in	2015,	drie	vierden	hun	25-jarig	lid	zijn	van	de	
vereniging,	vijf	hun	veertig	jarig	en	drie	zelfs	hun	vijftig	jarig	lidmaatschap.	Een	
fantastische	prestatie	en	hulde	meer	dan	waard!

Voetbal

De jubilarissen vlnr: Nico Kemps, Hans Waterschoot, Perry v/d Meulen, Gerton van Leen-
ders, John Swinkels, René Luining, Toon van Hout, en Tiny Gevers.
Op de foto ontbreken: Jos van Asten, Frank Sanders en Frans de Brouwer

Een goede start voor de 
Nieuwjaarsvoornemens
Op zaterdag 16 en zondag 17 januari organiseert Wudang Wushu school of 
martial arts een Kung Fu workshop voor dames.  Tijdens deze workshop is er 
aandacht voor lenigheid, buik, benen en zelfverdediging in de vorm van 
stoot en trap technieken.

Naast	 een	 reeks	 oefeningen	 voor	
kracht,	 lenigheid	 en	 focus	 zult	 u	 ook	
kennis	 maken	 met	 de	 eeuwen	 oude	
Kung	Fu	vorm	‘ShanZi’	of	Waaier.	 De	
Waaier	 vorm	 staat	 in	 China	 bekend	
om	zijn	elegantie	en	wordt	soms	verge-
leken	met	een	dans.	Een	van	de	doelen	
van	het	beoefenen	van	Kung	Fu	is	om	
lichaam	en	geest	 samen	 te	 laten	wer-
ken	in	harmonie.	Geen	beweging	komt	
alleen	uit	de	arm	of	het	been	maar	ge-
bruikt	coördinatie	vanuit	het	gehele	li-
chaam.	 Tijdens	 het	 weekend	 zult	 u	
ShanZi	leren	en	u	zal	merken	 hoe	deze	
set	bewegingen	 lenigheid,	 kracht,	 co-

ordinatie	en	elegantie	samenbrengt	en	
oefent.
De	workshop	word	gehouden	op	16	en	
17	januari	van	13.30-17.00	in	de	gym-
zaal	 in	de	Mgr.	Cuytenlaan,	5671	BK,	
Nuenen.	De	kosten	voor	de	workshop	
bedraagt	€	19,50	voor	de	twee	dagen,	
dit	is	inclusief	een	Kung	Fu	waaier	en	
verfrissingen	tijdens	de	pauze.	Er	zijn	
nog	maar	een	beperkt	aantal	plaatsen	
beschikbaar	en	de	inschrijving	sluit	10	
januari.
Inschrijven	kan	via	www.wudangwushu.
nl.	Kijk	ook	op	facebook,	zoek	dan	naar	
wudang	wushu	school	of	martial	arts.

Kei-gaaf Koperen feest ‘de Stam’

Dit	om	kwaliteit	verder	uit	te	bouwen.	
In	2011	 is	 gestart	met	20	paarden	en	
pony’s,	nu	zijn	er	ruim	70	paarden	en	
pony’s,	in	de	manegelessen	en	voor	de	
lease	en	pension.	Wij	zijn	trots	op	alle	
paarden,	 het	 zijn	 stuk	 voor	 stuk	 on-
misbare	kanjers.	

Waarom manege Hooidonk?
De	 Hooidonkse	 Beek	 is	 een	 zijbeek	
van	de	Dommel.
Zij	 ontstaat	 uit	 twee	 waterlopen.	 De	
eerste	begint	in	Mierlo	(oorspronkelijk	
bij	de	kerk)	en	de	tweede	begint	op	de	
Luchense	 Heide	 als	 Luchense	 Wete-
ring	op	een	hoogte	van	20	m.	De	water-
loop,	die	in	Mierlo	begint,	loopt	100	m	
van	de	manege	locatie.	Bij	buitenritten	
wordt	deze	waterloop	altijd	over	gesto-
ken.	De	beekstraat	waaraan	de	manege	
ligt,	 is	 genoemd	 naar	 de	 Hooidonkse	
Beek.	 Manege	 Hooidonk,	 Beekstraat	
48	5673	NA	Nuenen	040	2832363	/	06	
23469976	info@manegehooidonk.nl
www.manegehooidonk.nl

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

Het koperen jubileum van café de Stam in Gerwen is uitbundig gevierd. Met 
optredens van de Nuenense zanger Mark Elbers en van Gerwenaar René 
werd het plaatselijk café een meezing-stadionnetje. Goed dat Guus Meeu-
wis die avond bezet was. DJ Nick wist de stemming muzikaal tot in de kleine 
uurtjes op peil te houden. “Keigaaf, zo’n feestje”, aldus één van de feestgan-
gers, die zelf ook zijn 12,5 jarig jubileum als Stamgast vierde.

Nadat	 zaterdagavond	 2	 januari	 de	 vrije	
inlopers	zo	tussen	19.00	en	21.00	uur	ge-
noten	hadden	van	de	foto’s	uit	de	afgelo-
pen	periode	van	de	Stam,	kwam	het	feest	
goed	 op	 gang.	 Het	 was	 deze	 keer	 ook	
makkelijk	 afrekenen	 met	 de	 eenheids-
prijs	van	1,50	euro	voor	bier	en	fris,	een	
bedrag	dat	zo’n	12,5	jaar	geleden	ook	be-
taald	werd	voor	een	pilsje	of	frisje.

Foto’s Cees van Keulen.
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IVN Lezing over  
het wandelavontuur 
van Fred Lambert 
Van eind maart tot eind juli 2014 heeft 
Fred Lambert een wandeling gemaakt, 
voornamelijk langs de Grande Ran-
donnée GR5, van Nuenen naar Men-
ton.Tijdens deze wandeling heeft hij 
heel wat, vooral bergachtige, land-
schappen doorkruist: Zuid-Limburg, 
de Ardennen, Lotharingen, De Voge-
zen, de Jura, en de Franse Alpen.
De gehele afgelegde wandelweg heeft 
hij gedocumenteerd met foto’s van de 
rijke plantengroei en de ontmoetingen 
met vogels en dieren, zoals gemzen, 
steenbokken en Alpenmarmotten. 
Ook gesteenten en vormen van bergen 
komen aan bod. In deze lezing wil Fred 
u meenemen op deze soms adembene-
mende tocht, u mee laten genieten van 
de veelheid aan natuurschatten en met 
u daarover van gedachten wisselen.
Maandag 11 januari 20.00 uur IVN-
ruimte in Het Klooster te Nuenen.
De ruimte is beperkt tot maximaal 50 
personen. Informatie: 040-2421423.

SPORT
Programma

Voetbal eGym-Cirkel bij     
Laco sportcentrum Nuenen
Vanaf 2 januari biedt Laco sportcentrum Nuenen een uniek trainingscon-
cept aan: de eGym-Cirkel. Deze cirkelopstelling van 8 volautomatische toe-
stellen maakt het mogelijk om in slechts 30 minuten het hele lichaam te 
trainen en dat met veel meer resultaat dan op normale fitnesstoestellen.

“De eGym-Cirkel is een slimme com-
binatie van 8 volautomatische toestel-
len. De eGym-coach stelt eenmaal alle 
toestellen voor je in en al je persoonlij-
ke gegevens, zoals je zitpositie en trai-
ningsgewicht, worden automatisch 
bewaard op een chipkaart,” zegt Team-
leider Bart de Vries. “Tijdens de trai-
ning krijgen onze fitnessleden via het 
intuïtieve touchdisplay trainingsin-
structies waardoor eventuele blessures 
of een onjuiste uitvoering van de be-
weging tot het verleden behoren. Je 
traint dus snel, veilig en bovendien 
heel eenvoudig.”
Bart vervolgt: “Het unieke zit hem te-
vens in de verschillende trainingsme-
thodes met effectieve periodisering op 
de eGym-Cirkel. Door middel van de 
verhoogde excentrische weerstand 
wordt de vetverbranding dermate goed 
gestimuleerd dat het lichaam nog 3 da-
gen lang vet blijft verbranden. Boven-
dien worden via deze manier van trai-

nen extra spieren opgebouwd, die ook 
op de lange termijn voor een betere 
verbranding zorgen. Dat is belangrijk 
want spieren maken je slank, sterk, be-
schermen je gewrichten en zorgen voor 
een betere houding.”

Tevredenheidsgarantie
Met dit revolutionaire trainingsconcept 
zet Laco sportcentrum Nuenen een 
nieuwe stap op het gebied van resultaat-
gericht trainen. “Zeker twee derde van 
onze leden komt naar ons om fitter en 
slanker te worden. Daarom hebben we 
geïnvesteerd in deze effectieve manier 
van trainen. Omdat we overtuigd zijn 
van dit nieuwe concept, bieden we zo-
wel bestaande alsook nieuwe leden een 
tevredenheidsgarantie aan.”
Meer informatie leest u op http://www.
laco.eu/nuenen/fitness/egym-cirkel of 
maak een afspraak voor een gratis 
proeftraining via de club. Tel: 040-
2832970.

Marly Swinkels 
Atletiek Kampioen 
Cross 2016 meisjes 
pupillen 
Op zondag 3 januari zijn in Asten de 
Brabantse Atletiek Kampioenschappen 
Cross gehouden. Marly Swinkels uit 
Nuenen, lid van Eindhoven Atletiek, 
wist in haar klasse, meisjes pupillen C, 
als eerste over de finish te komen. 
In de Polderse bossen in Asten wist zij 
de 1000 meter over een drassig en 
daardoor zwaar parcours in 5 minuut 
23 af te leggen. 

NKV Korfbal

Zondag 10 januari 
NKV 2 - Keep Fit ’70 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
NKV 1 - Keep Fit ’70 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .30

Marly Swinkels kampioen Cross pupillen

Roland van Bergen    
EMK-er van het jaar 
Bij de druk bezochte nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2016 van EMK, is be-
kend geworden dat Roland van Bergen gekozen is tot EMK-er van het jaar 
2015. De keuze is geheel zelfstandig gemaakt door de laatste titeldragers. 

Roland van Bergen (33) is al meer dan 
23 jaar lid van EMK, steeds actief als 
voetballer en sinds drie jaar bestuurs-
lid en penningmeester van de vereni-
ging. In het jaar 2015 is veel gebeurd 
bij EMK. Roland is opgevallen door 
deskundigheid, stressbestendigheid, 
doortastendheid, inzet en maatschap-
pelijke betrokkenheid. Opvallend was 
dat de activiteiten bij EMK gecombi-
neerd werden met een verantwoorde-

lijke baan, studies en een druk familie-
leven. Roland heeft het beheer van de 
financiën bij EMK op een doortasten-
de manier verbeterd wat betreft struc-
tuur en transparantie, het aansturen 
van het kantinebeheer en het functio-
neren van de kascommissie. Naast een 
actieve bestuursfunctie toonde Rol-
and grote betrokkenheid door steun te 
bieden aan velen bij het verwerken 
van het dramatisch ongeval dat EMK 
overkwam in april 2015. Voor alle in-
spanningen en positieve attitude ver-
dient Roland van Bergen terecht het 
respect van alle leden met de titel van 
EMK-er van het jaar 2015. 

Roland van Bergen, EMK-er van het jaar.

Laco bedankt   
deelnemers onderzoek 2015
In oktober en november 2015 heeft er een onderzoek plaatsgevonden on-
der de bezoekers van Laco sportcentrum Nuenen. Het onderzoek heeft de 
wensen en behoefte van de bezoekers van Laco sportcentrum Nuenen in 
kaart gebracht, om vervolgens verbeteringen door te kunnen voeren en te 
kunnen investeren.

Vele gasten hebben deelgenomen aan 
het onderzoek, waar Laco sportcen-
trum Nuenen dan ook zeer content 
mee is. Onder de respondenten zijn 
daarom een drietal prijzen beschik-
baar gesteld. De drie prijswinnaars zijn 
door middel van loting bepaald en zijn 
hieronder weergegeven. De eerste 
prijs is een 12-bezoekenkaart, de twee-

Theo Donkers blijft 
trainer RKVV ELI
Theo Donkers zal ook in het komen-
de seizoen trainer zijn van de jonge 
selectie van ELI. Deze Lieshoutse 
trainer is momenteel voor het 2e jaar 
hoofdtrainer van de ELI-selectie. 

Hiermee wil ELI de ingezette lijn van 
het afgelopen jaar voortzetten. Daar-
om is in principe ook een afspraak ge-
maakt voor nog twee seizoenen met 
een tussentijdse evaluatie. Theo Don-
kers was eerder gedurende 6 en later 
nog eens 3 seizoenen trainer van de se-
lectie. Momenteel staat de Lieshoutse 
ploeg op de 6e plaats in de 5e klasse. 

Rene van Erp 
Blauwwitter 2015 
bij ELI
Bij voetbalvereniging ELI werd Rene 
van Erp door de leden van ELI en van 
de supportersclub gekozen tot Blauw-
witter 2015. 

De nieuwe voorzitter Hans van Schaik 
van de supportersclub ELI maakte dit 
bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van ELI op 1 januari. De verkiezing van 
de Blauwwitter vond al voor het 30e 
jaar plaats.
Rene van Erp is een echte ELI-man. Hij 
heeft met grote inzet meegewerkt aan 
de aanleg van het LaOla-veld, heeft ge-
zorgd voor het fraaie nieuwe buiten-
meubilair bij de kantine, zorgt voor de 
belijning van de velden en zet zich ook 
in bij de keuring van de velden. 

Rene van Erp ontvangt de bloemen van 
Hans van Schaik.

Jubilarissen bij ELI Lieshout
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging ELI op 1 januari wer-
den door voorzitter Nick Scheltens niet minder dan 12 leden gehuldigd. 

Wilco Migchels en Barry Spierings 
ontvingen een ELI-speldje voor hun 
zilveren jubileum. Bart-Jan van der 
Aa, Alexander Bevers, Toon Don-
kers, Dorus Jonkers en Henk Verkuij-
len waren 40 jaar onafgebroken lid 
van de Lieshoutse voetbalclub. De 
ELI-leden Peter van de Berg, Piet 
Migchels, Henny Scheepers en Jozef 
Verhoeven kregen deze onderschei-

ding opgespeld vanwege hun gouden 
(50 jaar) jubileum. Tenslotte werd 
Guus van de Biggelaar onderscheiden 
vanwege zijn diamanten (60 jaar!) ju-
bileum. 

Op bijgevoegde foto ontbreken de ju-
bilarissen: Guus van de Biggelaar, 
Dorus Jonkers, Barry Spierings en 
Henk Verkuijlen.

Staande vlnr: Toon Donkers, Alexander Bevers, Henny Scheepers en Peter van de Berg. 
Gehurkt vlnr: Bart-Jan van der Aa, Wilco Migchels, vader Piet Migchels en Jozef Verhoeven. 

Bianca Heuvelmans is dit jaar ‘vrijwilliger 
van het jaar’ bij Badminton Club Lieshout.

Bianca Heuvelmans 
vrijwilliger van het 
jaar bij BCL
Bianca Heuvelmans is dit jaar door 
het bestuur van Badminton Club Lies-
hout verkozen tot ‘vrijwilliger van het 
jaar’. Bianca is de afgelopen jaren op-
gevallen door haar niet aflatende 
hulp bij de begeleiding van de jeugd. 
Als vaste begeleidster is ze wekelijks 
aanwezig om de jeugd op te vangen, 
te begeleiden en bij te staan. Om die 
reden is Bianca een onmisbare scha-
kel geworden binnen deze jeugdbe-
geleidingsgroep en een méér dan 
terechte ‘vrijwilliger van het jaar’.

Al jaren meldt Badminton Club Lies-
hout dat het érg trots is op al haar vrij-
willigers. De vereniging heeft er geluk-
kig vele en daardoor kan de vereniging 
goed functioneren. De vrijwilligers zijn 
‘de smeerolie van een soepel draaiende 
vereniging’: zij houden de vereniging 
draaiende én zij vullen hem ook in. 
Net als vorig jaar Jos Kluijtmans is Bian-
ca Heuvelmans ook iemand die niet 
graag en niet vaak voorop staat. Samen 
met haar vriend, Tim van Bommel, is zij 
er echter wél altijd. Zij is altijd bij de 
jeugd, laat eigenlijk nooit verstek gaan en 
zorgt er voor dat de speelavonden van 
die jeugd goed verlopen. In het afgelopen 
halfjaar, waarin Badminton Club Lies-
hout geen trainer heeft ingezet op de 
jeugdgroep, is er nóg meer verantwoor-
ding op Bianca en haar collega’s van de 
jeugdbegeleiding gekomen. Zonder trai-
ner staan zij immers aan het roer en 
moeten zij de invulling van de training 
verzinnen én maken. Bianca draagt daar 
volop in bij. Met mensen als Bianca (die 
wekelijks helemaal uit Oostelbeers(!) 
naar onze vereniging komt) wordt Bad-
minton Club Lieshout vormgegeven. 
Daarom zijn de vrijwilligers belangrijk 
en daarom is Bianca belangrijk. 

de prijs een smartwatch en de derde 
prijs een Laco tas met inhoud. Laco 
sportcentrum Nuenen bedankt via de-
ze weg iedereen die deel heeft geno-
men aan het onderzoek.

Prijswinnaars
De 12-bezoekenkaart, Smartwatch en 
Laco tas met inhoud zijn gewonnen 
door respectievelijk Thom Flasch, Ans 
van der Linden en Henk van Rens.
www.laco.eu



Van Santvoort Makelaars al 40 jaar ‘Thuis in uw regio’

Onze vaders, Jan en Frans van Santvoort, startten 1 januari 1976 hun bedrijven. Hard werken in het belang 
van de klant, dat is altijd hun instelling geweest. Van Santvoort Makelaars is dankzij hun inzet uitgegroeid 

tot een makelaarskantoor dat staat als een huis. Toen wij 10 jaar geleden de leiding overnamen, 
hebben we op dat degelijke fundament doorgebouwd. 

We hebben daarnaast de nieuwe mogelijkheden van digitale technologie omarmd en leren toepassen 
in een tijd waarin de woningmarkt een absoluut dieptepunt bereikte. Nu plukken we daarvan de vruchten 
in een opgaande markt. In 40 jaar tijd realiseerden we meer dan 30.000 transacties: van klein tot groot, 

van stadswoning tot landgoed, van appartement tot bedrijfspand. 

We bedanken iedereen die daaraan heeft meegewerkt: onze vaders die nog altijd hun steentje bijdragen, 
onze onmisbare medewerkers en onze businesspartners. En natuurlijk onze klanten en zakelijke opdrachtgevers. Om u draait het 
allemaal! Hartelijk bedankt voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We kijken niet te lang terug want nieuwe uitdagingen liggen 

klaar. En die gaan we graag aan! U kunt ook in de toekomst op ons rekenen.

In alle opzichten een goed 2016 toegewenst!
Pieter van Santvoort & Dirk van Santvoort

Van Santvoort Makelaars heeft vestigingen in: Eindhoven, Helmond, Nuenen, Eersel en Deurne

WWW.VANSANTVOORT.NL

AAN DE BASIS VAN VOORUITGANG
STAAT VERTROUWEN!
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