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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

Wij bewijzen u het tegendeel!
Geopend woensdag t/m zaterdag

van 9.30 tot 17.00 uur of 
op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Dr. M. Raemaekers-Spierings
AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 19 t/m 24 maart
Telefoon 040-2951030

Brons voor 
pastoraal
werker 
Jos Deckers

De mooiste 
dag van
 je leven

Sarah Brinkman 
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GLASZETTER

Al meer dan 35 jaar
u vertrouwd adres voor

alles op het gebied van glas.
 

Renovatie • Nieuwbouw
Herstel • Spiegels • Decoratie

Kerkakkers 1 • 5674 RP Gerwen
040 - 283 56 19
06 - 54 75 76 94

info@glasbedrijfsmits.nl
www.glasbedrijfsmits.nl

INVAKWERK     GLASWERK

Kijk op www.luxe-outlet.nl
voor betaalbare luxe producten   

bij jou om de hoek!Lezers en 
adverteerders 

opgelet.
Vanaf heden

Rond de Linde 
ook compleet
digitaal op 

www.ronddelinde.nl

In gesprek met Maarten Houben

Knopen doorhakken
Door Gerrit van Ginkel

Eindelijk kon er een gesprek plaatsvinden met Maarten Houben, de nieuwe 
eerste burger van Nuenen. De lange wachttijd voor een gesprek met hem 
bewijst in ieder geval dat de Nuenense organisaties en instellingen veelvul-
dig gebruik maken van het kennismakingsgesprek en dat je in Nuenen 
gelukkig de gemeentebestuurders desondanks op vrij korte termijn kunt 
spreken. Even wennen tijdens een gesprek met Maarten Houben is wel dat 
hij nooit een gesprek onder vier ogen zal houden. Er is altijd een wethou-
der, een ambtenaar of iemand van de afdeling voorlichting bij aanwezig. 
”Een gesprek met mij als burgemeester moet altijd open zijn en ik wil geen 
deelgenoot worden van achterbakse zaken die anderen niet mogen horen”, 
verklaart hij ter verduidelijking.

Wat ook wennen was voor Houben 
was de enorme betrokkenheid van de 
Nuenense vrijwilligers die actief zijn 
in allerlei verenigingen. Tijdens het af-
gelopen carnaval was hij veelvuldig 
aanwezig bij allerlei activiteiten en 
kon zo ook in de keuken kijken bij di-
verse verenigingen. ”Het is werkelijk 
enorm verwarmend om te zien hoe 
die vrijwilligers bezig zijn om anderen 
een geweldig carnaval te bezorgen 
zonder daarbij meteen om subsidies te 
vragen”.

Speerpunten
Zijn speerpunten van beleid die hij tij-
dens zijn inaugurale reden bekend 
maakte: Veiligheid, Jeugd en Vereni-
gingsleven wil hij graag nader om-
schrijven.
Over veiligheid wil hij zeggen dat      
Nuenen al een superveilige gemeente 
is, zeker vergeleken met de grote buur 
Eindhoven. ”De kleinschaligheid van 
het dorp en het vakmanschap van de 
wijkagenten zorgen ervoor dat wij 
steeds op de hoogte zijn van hetgeen 
er leeft in die wijk. Ook wat er net on-
der de oppervlakte leeft is bij ons be-
kend en dus ook de personen die we 
extra in de gaten houden. Maarten 
Houben wil zich wel sterk maken voor 
een nog betere communicatie met de 
politie richting burgers.
Het verenigingsleven zoals het zich 
hier voltrekt komt hem zeer aange-
naam over. Als ik Houben attent maak 
op de grote nood wat betreft onbetaal-
bare huisvesting en repetiteruimte, 
wil Houben wel eens kijken naar de 
mogelijkheden die er liggen bij de ver-
schillende scholen die van 19.00 uur   
’s avonds leeg staan. “Hier ligt wellicht 
voor de gemeente een taak als inter-
mediair”, stelt hij voor.
Met de jeugd moeten we oppassen dat 
die behouden blijft voor Nuenen. Het 
is zaak voor betaalbare woonruimte te 
zorgen voor de jeugd die na een voort-
gezette opleiding elders, terug wil naar 
de plaats waar ze geboren zijn. ”Dat is 

cruciaal voor een evenwichtige bevol-
kingsopbouw en dus een wapen tegen 
vergrijzing zoals die  zich nu manifes-
teert”.

Op de vraag wanneer hij vindt dat zijn 
periode waarvoor hij zijn aanstelling 
heeft gekregen, (6 jaar, red.) zinvol 
heeft ingevuld is hij zeer stellig.
”Allereerst wil  ik zeggen dat het mijn 
ambitie is om langer dan zes jaar in 
Nuenen te blijven. Als na zes jaar  
ambtenaren, het college, de raad en de 
bevolking vinden dat ik beslist moet 
blijven, zal ik dat zeker doen.
Ik wil me sterk maken voor een duide-
lijke communicatie naar de burgers en 
een college dat een voorbeeldfunctie 
moet zijn, ook naar de ambtenaren, 
vooral op het gebied van duidelijk-
heid.

Knopen doorhakken
Mijn eerste ervaring met de Nuenense 
raad was wel verrassend. In ieder geval 
heel anders dan in Eindhoven. Het 
formuleren van de raadsvoorstellen en 
het maken van duidelijke keuzes zijn 
zaken die anders kunnen. Verder wil 
ik op zeer korte termijn de Nuenense 

financiën op orde hebben. We staan 
dit jaar voor de meest drastische fi-
nanciële uitdaging die Nuenen ooit 
meemaakte.
Ieder jaar een procentje minder, dat 
werkt niet. Als we zo doorgaan staan 
we zo weer onder toezicht van Den 
Bosch en komt de zelfstandigheid op 
de tocht te staan.
De kadernota die nu voorbereid wordt 
zal een hele klus worden voor alle 
fracties.
De samenwerking met de buren Son 
en Breugel en Geldrop zijn een teken 
in de goede richting maar tevens een 
aanzet tot een langere zelfstandig-
heid”.

In zijn  tuin in de Eindhovense wijk 
Bilxembosch is afgelopen weekend 
een bord geplaatst met daarop ‘’Te 
Koop’. Maarten Houben is vast beslo-
ten in Nuenen te gaan wonen om daar 
knopen te gaan doorhakken en duide-
lijk en actief met de burgers en het 
ambtenarenapparaat, open en eerlijk 
te communiceren. Zijn eerste indruk-
ken zijn dat hij veel positieve ervarin-
gen heeft opgedaan waar hij ook veel 
van kan leren.

 

Maarten Houben tijdens een rookpauze bij de achteringang van het gemeente-
huis.

Cor Jansen 60 jaar lid van O&V

Afscheid van muzikale duizendpoot Gerrie Baselmans
Door Elwien Bibbe
Afgelopen zondag klonken tijdens het voorjaarsconcert in een tot de nok 
gevuld Klooster de laatste klanken van Showkorps O&V onder leiding van 
Gerrie Baselmans. Vanaf 1978 was hij dirigent en muzikaal leider en vanaf 
1987 hoofdinstructeur van het Showkorps. Locoburgemeester Martien 
Jansen overhandigde hem een Koninklijke Onderscheiding. Hij mag zich 
nu Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Showkorps O&V benoemde 
hem die middag eveneens tot erelid. Erelid Cor Jansen vierde zijn 60 jarig 
jubileum en kreeg een Van Gogh-wandbord uitgereikt.
Het voorjaarsconcert eindigde met een 
muzikale ‘toegift’, een muzikale wande-
ling door bijna 25 jaar muzikaal leider-
schap van Gerrie Baselmans, een 
periode van veel veranderingen binnen 
het showkorps. Zo veranderde de naam 
van Drumfanfare Oefening en Volhar-
ding in Showkorps O&V, kwamen er 
instrumenteren bij, werd het repertoire 
moderner en ging ook het niveau om-
hoog. In 2005 en 2009 werd het show-
korps onder Gerries leiding Nederlands 
kampioen in de divisie show en verover-
de men in 2005 de zilveren medaille op 
het Wereldmuziekconcours in Kerkra-
de en werd dit in 2009 zelfs goud.
Al eerder in 2007 ontving Gerrie Basel-
mans de erepenning in brons van de 
gemeente Nuenen. In het dagelijks le-

ven is hij werkzaam als technicus bij de 
Faculteit Technische Natuurkunde van 
de TU/Eindhoven. Daarnaast vond hij 
ook nog tijd voor dirigentschappen bij 
andere muziekverenigingen. Op dit 
moment is hij ook invaldirigent bij de 
Parkblaozers. Met de uitsmijter, een 
bewerking van Born to be wild van 
Steppenwolf, gaf Gerrie het dirigeer-
stokje over aan zijn opvolger Peter 
Spierings. Gerrie neemt zijn vrouw Ka-
rin, altsaxofoon, mee, “want anders zit-
ten ze nog niet samen in de tuin”, werd 
er gegrapt.
Cor Jansen (68) kwam als 8-jarige bij 
Showkorps O&V. In 1962 als 16-jarige 
toonde hij al zijn leidinggevende kwali-
teiten en werd hij aangesteld als tam-
bour-maître. Tot 1987 gaf hij leiding 

aan het korps om vervolgens sousafoon 
te gaan blazen. Cor was in die 60 jaar 
voorzitter en zat in vele commissies. 
Vanwege zijn verdiensten is hij al ver-
schillende keren onderscheiden. In 
1984 ontving hij de gemeentelijke ere-
penning in zilver, in 1991 een Konink-
lijke Onderscheiding en in 1996 werd 
hij erelid van O&V.

Karin en Gerrie Baselmans met de Koninklijke Onderscheiding en Alma en Cor 
Jansen met het Van Gogh-wandbord. 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

•	 aan	Scouting	Rudyard	Kipling	is	een	ontheffing	verleend	van	het	
stookverbod voor het jaar 2012 voor de kampvuurcirkel bij de 
blokhut aan de Papenvoortse Heide (verzenddatum 2 maart 2012);

•	 aan	Scouting	Panta	Rhei	is	een	ontheffing	verleend	van	het	stook-
verbod voor het jaar 2012 voor de kampvuurcirkel bij de blokhut 
aan de Pastoorsmast (verzenddatum 2 maart 2012);

•	 aan	Stichting	Parkfeesten	Nuenen	zijn	toestemming,	vergunningen	
en	ontheffingen	verleend	voor	het	organiseren	van	de	diverse	half-
vastenactiviteiten in en om het Park in de periode van 16 tot en 
met 18 maart 2012 (verzenddatum 6 maart 2012);

•	 aan	de	Raod	van	Zatterdag	is	een	vergunning	verleend	voor	het	
organiseren van een loterij op zondag 18 maart 2012 tijdens het 
halfvastenspektakel (verzenddatum 6 maart 2012).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen.	 Tegen	 desbetreffende	 besluiten	 kunnen	 belanghebbenden	
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10	000,	5670	GA	Nuenen.
Op	grond	van	artikel	6:5	van	de	Awb	moet	een	bezwaarschrift	worden	
ondertekend en tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens	kan	aan	de	voorzieningenrechter	van	de	rechtbank	te	‘s-Her-
togenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90	125,	5200	MA	‘s-Her-
togenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige voorziening te treffen. 

Nuenen,	8	maart	2012

PUBLICATIE

Afwijkingenbeleid Wabo – bebouwde kom, 1ste wijziging
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	maken	bekend	dat	zij	
het	‘Afwijkingenbeleid	Wabo	–	bebouwde	kom	1ste	wijziging’	hebben	
vastgesteld. Het afwijkingenbeleid wordt toegepast indien een aan-
vraag om omgevingsvergunning afwijkt van het bestemmingsplan en 
is gelegen in de bebouwde kom. 

Artikel 3.2.3 lid f, sub 1 van het afwijkingenbeleid wordt gewijzigd. De 
maximale goothoogte van 3,00 meter bij bijbehorende bouwwerken 
wordt gewijzigd naar 3,20 meter. Dit vanwege verscherpte regelgeving 
vanuit het Bouwbesluit.

Dit afwijkingenbeleid treedt in werking op de dag na de publicatie 
ervan. Het afwijkingenbeleid ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de 
balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte	(Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen)	
en op de gemeentelijke website www.nuenen.nl.
Tegen	de	vaststelling	van	het	 ‘Afwijkingenbeleid	Wabo	–	bebouwde	
kom,	1ste	wijziging’	staat	geen	bezwaar	of	beroep	open.

Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.
Nuenen,	8	maart	2012.

Huufkes	48-50	te	Nuenen.	Voor	het	aanleveren	van	snoeihout	moet	
u	bij	de	Milieustraat	een	entreetarief	van	€	5,00	(1e	t/m	4e	aanbieding)	
of	€	10,00	(vanaf	5e	aanbieding).

BOMEN KAPPEN
Op	 het	 grasveld	 bij	 de	 aansluiting	 van	 Refelingse	 Heide	 op	 de	
Geldropsedijk	zijn	alle	populieren	aangetast	door	oesterzwam.	Het	
gaat om de bomen die op het grasveld/parkeerterrein staan en om de 
rij bomen langs de rand van dit terrein. De oesterzwam is een parasi-
taire schimmel die veroorzaakt dat een boom in de stam totaal verrot 
en daardoor onstabiel wordt. Alle bomen in het genoemde gebied 
hebben	 dezelfde	 symptomen	 in	 meer	 of	 mindere	 mate.	 Wij	 willen	
voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat. Daarom worden de 
populieren gekapt in de periode van 12 t/m 16 maart.

Mocht	u	over	het	bovenstaande	nog	vragen	hebben,	dan	kunt	u	con-
tact	opnemen	met	de	heer	Muskens.	Hij	 is	bereikbaar	via	nummer	
(040) 2631 699.

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter	voldoening	aan	het	bepaalde	in	artikel	3.8	van	de	Wet	algemene	
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 
Nuenen	c.a.	bekend	aanvragen	om	omgevingsvergunning	te	hebben	
ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 29/02/2012	 N-HZ-2012-0034	 Gauwehof	13	 Plaatsen	carport	aan	de	garage	

Deze aanvragen liggen ter inzage bij de balie Wonen en Openbare 
ruimte,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	de	aanvragen	kan	
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend.

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Er	 is	 ingevolge	 het	 Besluit	 Algemene	 Voorwaarden	 	 en	 Bepalingen	
Machtiging	en	Mandaat	een:
reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

01/03/	 N-HZ-2012-	 Rutger	van	den	 Bouwen	 Bouwen	carport,	 01/03/	
2012 0003  Broeckelaan 10   aanbouw achterzijde,  2012  
    wijzigen schoorsteen en    
    aanpassen kozijnen   

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	besturen	van	dartclub	de	Stam	en	carnavalsvereniging	de	

Stemkes zijn vergunningen verleend voor het organiseren van half-
vastenactiviteiten	op	een	deel	van	de	Gerwenseweg	op	zondag	11	
maart 2012 (verzenddatum 29 februari 2012);

•	 aan	V.O.F.	de	Stam	zijn	vergunning	en	ontheffingen	verleend	ter	
gelegenheid	van	het	Halfvasten	in	Gerwen	op	zondag	11	maart	
2012 (verzenddatum 29 februari 2012);

•	 aan	de	ouderraad	van	het	Plein	College	Nuenen	zijn	toestemming	
en vergunning verleend voor de aankomst van de galavoertuigen 
aan het Park t.g.v. het galafeest op vrijdag 1 juni 2012 (verzend-
datum 1 maart 2012);

SERVICEPUNT
Berg	22c,	5671	CC	Nuenen,	telefoonnummer:	(040)	283	16	75
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

CONTACT MET BURGEMEESTER   
EN WETHOUDERS
U kunt via het bestuurssecretariaat informatie krijgen over de mogelijk-
heid om met de burgemeester of een wethouder in contact te komen.
De secretaresse van burgemeester en gemeentesecretaris is mevrouw 
R.	van	Geffen.
De	secretaresse	van	de	wethouders	is	mevrouw	G.	Grinwis.
Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via telefoonnummer (040) 263 
16 10.

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

PINNEN BIJ MILIEUSTRAAT
Vanaf 1 april alleen betalen met pin
Sinds	1	januari	kunt	u	bij	de	Milieustraat	pinnen.	Pinnen	is	gemak-
kelijk	voor	u,	maar	ook	voor	de	medewerkers	van	de	Milieustraat.	Met	
ingang	van	1	april	2012	kunt	u	bij	de	Milieustraat	alleen	nog	met	uw	
pin	betalen.	Contant	betalen	is	dan	niet	meer	mogelijk.

COLLECTE
In	de	week	van	11	t/m	17	maart	2012	wordt	gecollecteerd	door	het	
Reumafonds.

VERKEER
•	 Verkeersmaatregelen	halfvasten	Gerwen	zondag	11	maart	2012
Op	 zondag	 11	 maart	 wordt	 in	 Gerwen	 het	 halfvasten	 gevierd.	 De	
Gerwenseweg	wordt	dan	afgesloten	voor	alle	verkeer	vanaf	de	Mgr.	
Frenkenstraat	tot	aan	de	Kerkakkers	tussen	10:00	uur	en	19:30	uur.	
De busdienst wordt omgeleid.

INZAMELEN SNOEIHOUT
In	maart	houdt	de	gemeente	Nuenen	c.a.	een	inzameling	van	snoei-
hout. Wanneer u snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor één of 
meerdere stickers kopen bij de afdeling Publiekszaken op het gemeen-
tehuis.		Een	sticker	kost	€	8,15.	Voor	dit	bedrag	kunt	u	1	collo	snoeihout	
laten	ophalen.	Een	collo	mag	niet	groter	zijn	dan	0,5*0,5*1,5m.
Op dit collo plakt u de sticker, zodat de inzamelaar ziet dat hij het 
moet meenemen. 

De	inzameldag	voor	snoeihout	is	woensdag	28	maart	2012.
Natuurlijk	kunt	u	uw	snoeihout	ook	brengen	naar	de	Milieustraat,	De	

Brons voor 
pastoraal werker Jos Deckers
Bij gelegenheid van zijn 12,5 jarig jubileum bij de Pastorale Eenheid Heilig 
Kruis Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft pastoraal werker Jos Deckers 
afgelopen zondag 4 maart aan het einde van de eucharistieviering in de H. 
Clemenskerk te Nuenen, de gemeentelijke bronzen erepenning in ontvangst 
mogen nemen uit handen van loco-burgemeester Martien Jansen.  
Op 1 maart 2012 is het 12,5 jaar gele-
den dat Jos Deckers als pastoraal wer-
ker bij de parochie te Nuenen in dienst 
trad. Jos Deckers is een zeer sociaal 
bewogen Nuenenaar. Hij vervult een 
inspirerende rol in de kerkgemeen-
schap maar ook ver daar buiten. 
Vanuit zijn functie is hij indringend 
aanwezig bij diverse belangrijke mo-
menten in het leven van velen, o.a. bij 
de doop, het huwelijk, het overlijden 
van ontelbare medeburgers en doet 
dat op een heel persoonlijke manier, 
die zeer gewaardeerd wordt. Hij is ac-

drie Nuenense Gilden van Nuenen-
dorp een vendelhulde op het kerk-
plein. Drie jonge tamboers van het 
St. Annagilde lieten zien en horen 
hoe ver ze al waren gevorderd met 
hun opleiding tamboer.

tief bij de samenwerking tussen ver-
schillende religies en/of levensbe-
schouwelijke richtingen, zoals o.a. de 
Protestantse Gemeente Nuenen. Kerk 
en maatschappij zijn voor hem onlos-
makelijk met elkaar verbonden.

Naast zijn bezoldigde functie is hij ac-
tief met tal van nevenactiviteiten. Hij 
is o.a. lid van de LKR (landelijke Kom-
missie Rechtspositie pastoraal Wer-
kenden) en in het  verleden betrokken 
bij de reizen naar Lourdes. 

Hij had zitting in diverse overlegorga-
nen en was betrokken bij de training 
en opleiding van priesters en pastoraal 
werkenden. Zijn nevenactiviteiten 
waren onder andere Voorzitter van de 
Cliëntenraad Sociaal Beleid van de ge-

meente Nuenen en bestuurslid van 
Stichting Plus Minus en Stichting 
Leergeld.
Op het einde van de eucharistievie-
ring in de volle H. Clemenskerk bracht 
een vendelier van een delegatie van de 

Loco-burgemeester Martien Jansen speldt de bronzen erepenning op bij Jos Deckers.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Basisscholen 
Nuenen-Zuid 
zetten hun deuren 
open
De drie basisscholen in Nuenen-
Zuid presenteren zich in maart aan 
ouders die voor hun kinderen een 
goede schoolkeuze willen maken. In 
Nuenen-Zuid bevinden zich drie 
basisscholen die alle drie kwalitatief 
goed basisonderwijs verzorgen. 
Ieder van deze drie scholen doet dat 
op eigen wijze.

Om een indruk van deze scholen te 
krijgen, stellen zij hun deuren open 
op:
21 maart van 08.30-12.15 uur: 
Brede School De Wentelwiek, 
www.dewentelwiek.nl.
23 maart van 08.30-12.30 uur: 
Inspecteur J. Crijnsschool, 
www.crijnsschool.nl.
29 maart van 17.00-18.30 uur: 
De Mijlpaal, www.obsdemijlpaal.nl.
(bij De Mijlpaal tevens informatie-
avond op 27 maart om 20.00 uur).                  



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.ToT ziens bij

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl
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iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 9 eN 10 mrt.: 

Witlof België, 1/2 kilo .......................0.79
Nw. Oogst nicola’s, 2 kilo ..............1.89
champignons, per bakje ..................0.69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 12 maart:

Venkel, hele kilo ................................1.99
DINSDag 13 maart:

raapstelen, 2 bosjes .......................1.49
WOeNSDag 14 maart:

rodekool, panklaar, hele kilo ...........0.99
DONDerDag 15 maart:

Parijse worteltjes, 1/2 kilo .............1.49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

gehele Week VaN 9 t/m 15 mrt.:
rode pruimen, hele kilo ..................2.49
ananas gold, per stuk ......................0.99
Witte druiven, zonder pit, hele kilo .2.98
courgette salade, 250 gr. ..............1.59 
Perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Bijna al onze belegde broodjes 
gaan warm de deur uit!

Hachee pakket
500 gr. vlees, uien en kruiden ..............5,95
Hazelino 
Varkensfilet gevuld met mozzarella, 
spinazie en hazelnoot, 100 gram ............1,80 
100 gr. Boterhamworst + 
100 gr. Rauwe Ham ..............2,95
Lasagne “Kant en Klaar”
met gratis salade Caprese!!
Cranberry Paté
“Zacht en zoet”, 100 gram .................1,50 
Tomaat Mozzarellasalade
100 gram .................................................1,75

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

SPecIal

kOOPJe

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Brood van de maand: Maart

Prokorn Vezelfit
40% meer vezels, 40% minder zout. 
Aanbevolen door WeightWatchers.

Appelfleurtje

Toscaans brood

1/2 Boeren
rogge muesli-
brood

Actie geldig van 9 t/m 15 maart:

€ 5,50

€ 2,30

€ 1,70

Ma. gesloten • Di. t/m do van 10.00-18.00 uur • Vr. van 10.00-20.00 uur • Za. van 10.00-17.00 uur

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Staan onder elkaar 

De nieuwe voorjaarscollectie
pyjama’s, nachthemden en 

dusters zijn binnen! 
	 •	 Mey	
	 •	 Calida	
	 •	 Schiesser	
	 •	 Ringella	
	 •	 Charmor
	 •	 Rösch
De	allernieuwste	herenboxershorts	van	Björn	Borg	en	Mey	zijn	binnen!

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

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

       

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 



JOS MARTENS & ZN BV
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, Mariahout 
tel. 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE / ONDERHOUD

DIERVOEDERS

Diervoeders Rond de Linde 39 mm.indd   12/23/2012   1:36:30 PMRond de Linde
 nu compleet
digitaal op 
internet

www.ronddelinde.nl

Lekker bourgondische

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Solo Mio 
“Special”, 100 gram ....................................................................................230

Hazelino
“Special”, 100 gram ....................................................................................180

Hachee Pakket 
“500 gr. hachevlees, uienringen en kruiden”
samen ...............................................................................................................................595

4 Kipfilets
voor ......................................................................................................................................550

150 gram Cranberry paté 
halen 100 gram betalen

Alle lekkers van

DEZE WEEK:

100 gr. Boterhamworst +
100 gr. Rauwe ham
samen voor  .................................................................................................295

Bogardeind 2 - 5664 EH Geldrop TopSupport en St. Anna Ziekenhuis locatie Eindhoven zijn deze 
dag vertegenwoordigd in St. Anna Ziekenhuis te Geldrop

De vier woonzorgcentra van Ananz 
worden deze dag tussen 12.00 en 16.00 
uur vertegenwoordigd op locatie Akert, 

Appelaar 35 - 5664 TZ Geldrop

locatie Geldrop     locatie Eindhoven

Met 

demonstraties 

 brandweer en 

ambulance -

dienst

twitter mee via 
#opendaganna

KOM BINNEN KIJKEN BIJ ANNA
OPEN DAG
ZATERDAG 
17 MAART
10.00 TOT 16.00 UUR

Met een uiteenlopend programma aan rondleidingen, 
activiteiten en entertainment. Uiteraard zal de 
PSV-mascotte Phoxy niet ontbreken. Wij heten u 
van harte welkom bij het gastvrije Anna.

GA VOOR MEER INFORMATIE OVER DE OPEN DAG 
NAAR WWW.ST-ANNA.NL

Bailey’s 
Irish cream 

70cl … €12,50 
Malibu, 70 cl … €11,95

Grant’s 
Schotse whisky 
70cl … €11,50 

Safari, 70 cl … €9,95
Smeets 

Jonge jenever 
100cl … €9,95

Condor Peak, Argentinië
Merlot of Sauv. Blanc 

6 flessen voor €27,50
Acties geldig tot en met 29 maart 
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272
Email info@andrevanrooij.nl

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Volop 
bloeiende
VioLen
(Grootbloemig - Mini)

Primula’s Alles van eigen kwekerij

EEN 
BEZOEK 
MEER 
DAN 
WAARD!

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Iets te vieren of organiseren?
Doe het creatief en inspirerend in 

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

John Geven Studio’s  Spegelt 45 Nuenen
040-2831231 info@johngevenstudios.nl

www.johngevenstudios.nl

AdvertentieRonddelinde.indd   1 06-02-12   08:53

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

volop violen 
in meer dan
50 kleuren

de ideale 
sfeermakers!
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Zanggroep Midòre en Ernesto 
Op donderdagavond 15 maart a.s. zal zanggroep Midòre een optreden ver-
zorgen in het Klooster te Nuenen. Het Nuenense a-capellakoor zal dan de 
backing vocals verzorgen in het programma ‘Klap van de korenmolen’ van 
cabaretier Ernest Beuving, onder de naam Ernesto bekend van zijn verma-
kelijke optredens met Wilfried Finkers en Marcelino. Ook de eerste recen-
sies van ‘Klap van de korenmolen’ zijn zeer positief.

Toen in mei 2011 bekend werd dat Ernest Beuving in zijn nieuwe programma, 
behalve met zijn Bende van Beuving, het podium wilde delen met een plaatselijk 
koor, informeerde zanggroep Midòre direct of zij dan in Nuenen dat ‘plaatselijke 
koor’ konden zijn. Het impresariaat van Beuving aanvaardde dat aanbod graag.  
Zanggroep Midòre doet overigens meer van dit soort enerverende dingen. Zin 
om mee te doen? Je bent bijzonder welkom, zeker als sopraan of man! Het koor 
(ruim 40 leden) repeteert elke maandag van 20.00 tot 22.00 in de speelzaal van 
BS De Wentelwiek, Jacobushoek 5 te Nuenen. Informatie: 040-2834321 (Wija 
Koelwijn). Zie ook www.midore.nl

 “ZINN in Blues” met 
Leif de Leeuw Band
Sunny Blues Nuenen, organisator van 
Blues optredens in Nuenen laat weer 
van zich horen op zondag 11 maart 
2012. Op die zondagmiddag wordt 
vanaf 15.30 uur het podium in Diner-
Café ZINN aan het Park in Nuenen 
vrijgemaakt voor de “Leif de Leeuw 
Band” met naast het supertalent Leif 
de Leeuw ook de regionale zangeres 
Britt Jansen in hun midden.  Leif de 
Leeuw is pas 17 jaar, maar hij wordt nu 
al dé nieuwste bluessensatie van Ne-
derland genoemd. 

Op dit moment brengt de Leif de 
Leeuw band een prachtige mix van 
blues/rock covers en een aantal eigen 
nummers. De band werkt hard aan het 
schrijven van meer eigen materiaal. 
Inmiddels hebben ze al in het voor-
programma gestaan van Jan Akker-
man en Andy Timmons. Deze band, 
die zowel onderling als met het pu-
bliek een opmerkelijke dynamiek en 
interactie laat zien, zal ongetwijfeld 
veel van zich gaan laten horen.
 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.SunnyBluesNuenen.nl.

Leif de Leeuw Band

ZuidZorg zoekt collega’s in Nuenen!

Tijdens de landelijke Week van Zorg 
en Welzijn zijn de deuren geopend
Thuiszorgorganisatie ZuidZorg zoekt versterking in Nuenen. Op donder-
dag 15 maart van 13.00 tot 17.00 uur opent zij de deuren aan de Klooster-
straat 15 voor verzorgenden en verpleegkundigen die geïnteresseerd zijn in 
afwisselend werk, dicht bij huis en goed te combineren met hun privé-leven. 
Ook studenten en oproepkrachten zijn van harte welkom om kennis te 
maken met het ZuidZorg team.

Tijdens de vacaturedag zullen collega’s 
met verschillende opleidings- en des-
kundigheidsniveaus aanwezig zijn. Op 
deze manier krijgen geïnteresseerden 
een goed beeld van de sfeer en de ma-
nier van werken bij ZuidZorg. 

ZuidZorg organiseert ieder jaar vaca-
turedagen en dit jaar ook tijdens de 
Week van Zorg en Welzijn. Mensen 

vinden het fijn om eerst eens vrijblij-
vend een kijkje te nemen. Een kennis-
makingsgesprek met collega’s in de 
zorg is nu eenmaal veel laagdrempeli-
ger dan een sollicitatiegesprek. 

Mocht er een klik zijn, dan worden de 
kandidaten uitgenodigd voor een ver-
volggesprek en mogen ze een dagdeel 
meelopen. Zie ook: www.zuidzorg.nl.

Grootste Fashion Event van 
Nuenen: Be Beautiful
Op maandag 26 maart vormt John Geven Studio’s in Nuenen het decor van 
de release party van de spring/summercollectie 2012 van Shoeby Fashion. 
Op deze avond krijgt u de preview van de nieuwste haartrends van dit voor-
jaar die kapsalon Raymond Deckers in samenwerking met zijn stylistes naar 
buiten zal brengen. 
Iedereen is beautiful, alleen soms zijn 
we het even kwijt. Daarom is Be Beau-
tiful geintroduceerd. In samenwerking 
met Shoeby Fashion Nuenen, Shoeby 
Fashion Eindhoven (Vaartbroek) en 
kapsalon Raymond Deckers krijgen de 
modellen een metamorfose. Tijdens de 
avond showen alle modellen hun nieu-
we look en laten ze zien hoe dat je met 
kleine aanpassingen een compleet an-
dere look kunt creëren. 

Vanaf 20.00 uur kunt u de zaal betre-
den en om 20.30 uur zal de avond ge-
opend worden met een echte fashion 
knaller. Top modellen van Cachet In-
ternational showen al een deel van de 
collectie en nemen u mee in de trends 
van aankomend voorjaar. Waarna de 
modellen van Be Beautiful hun nieu-
we look aan u presenteren. 

Ook aan sfeer en entertainment zal 
het deze avond zeker niet ontbreken. 
De aanwezigheid van een veejay zal 
zorgen voor een sterke fashion im-
pressie met beelden en muziek. Na de 
show is er ook nog de mogelijkheid 
om langs verschillende stands te lopen 
of zelf een persoonlijk stylinggesprek 
aan te knopen met een van onze pro-
fessionele stylistes. 

Kaartjes kosten € 8,50 incl. gratis gar-
derobe, 1 consumptie en goodie bag 
en zijn te koop bij Shoeby Fashion  
Nuenen, Shoeby Fashion Eindhoven 
(Vaartbroek) en kapsalon Raymond 
Deckers.

Klussen bij Kunstencentrum 
CAN tijdens NL DOET 
U kunt op 17 maart van 10.00 tot 15.00 uur terecht bij Kunstencentrum 
CAN om te klussen in het kader van NL DOET. Dit is de grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NL 
DOET steken mensen in het hele land de handen uit de mouwen. Zij zetten 
zich vrijwillig in voor diverse culturele en maatschappelijke organisaties die 
via NL DOET net dat beetje extra hulp kunnen gebruiken. Bij het CAN kunt 
u samen met anderen de 3 kunstateliers een belangrijke facelift te geven. 
‘Het is voor kunstencentrum CAN  
een goede gelegenheid om juist dát 
beetje extra te  laten doen aan de ate-
liers waar we normaal gesproken niet 
aan toe komen. Daarnaast hopen we 
dat de mensen die zich bij ons aanmel-
den zo positief zijn dat ze volgend jaar 
weer meedoen of vaker een dagje vrij-
willigerswerk bij ons willen gaan doen’, 
aldus Christa Alaert die er alle vrijwil-
ligerswerk coördineert. ‘Mensen die 
met collega’s, vrienden of familie in 
actie willen komen bij het CAN kun-
nen zich aanmelden op www.nldoet.nl 
of rechtstreeks bij mij als coördinator 
(06-10611969). We gaan oa. timme-
ren, schilderen, meubilair opknappen 
en zandzakken maken voor de cursus-
sen beeldhouwen, om houvast te bie-
den van de stenen tijdens het hakken 
in de steen.’

Het succes van NL DOET blijkt onder 
andere uit het groeiend aantal vrijwil-
ligers dat zich tijdens deze dagen in-
zet. Ook leden van het Koninklijke Fa-
milie en diverse landelijke en lokale 
politici staken de afgelopen jaren hun 

Beauty & Bubbels in Hotel 
Restaurant de Collse Hoeve 
Op 31 maart a.s. ontvangt Iris Verspaget van Beauty Instituut de Collse 
Hoeve u graag om 10.00 uur in hotel restaurant de Collse Hoeve. 

Marc Lubach dé top visagist bekend 
van de metamorphoses van koffietijd, 
society kapper/visagist van vele bn’ers 
op RTL4, zal op deze dag een presen-
tatie geven en u alles vertellen over de 
juiste visagie-technieken.
Iris Verspaget van Beauty Instituut de 
Collse Hoeve geeft u informatie over 
huidverzorging en de nieuwste behan-
delingen met NANNIC PROF NBE 
500 voor anti-aging en over behande-
lingen met betrekking tot huidproble-
men.  Miriam Kahlmann van Image en 
Styling gaat een presentatie geven 
over styling, mode en kleuren voor het 
voorjaar van 2012. Kapster Thera van 
der Heijden is er voor u om u te advi-
seren over haarkleuren en de juiste 
haarverzorging van Joico.
Nagelstyliste Nicole Meulendijks pre-
senteert en voorziet u deze middag 
van de nieuwste kleuren van OPI. 
Voor informatie over prachtige witte 
tanden laat Ilke u zien hoe u op een 
zeer veilige manier in 21 minuten een 

prachtige wit gebit krijgt en zal Body-
tan aanwezig zijn voor tanning treat-
ments voor een bruine zonnige kleur 
indien u dat wenst.
De chefkok van de Collse Hoeve zal u 
gaan verwennen met een heerlijke 
luxe beauty lunch en zanger Jayden 
Morris laat u wegzwijmelen bij de 
meest prachtige songs van zijn net uit-
gebrachte nieuwe CD. Hij zingt de 
sterren van de hemel uit het genre van 
Michael Bubble, Il divo, George Mi-
chael en Marco Borsato. Alle dames 
ontvangen deze dag een goodiebag 
t.w.v. 59,50.
Er gaan voor deze exclusieve middag 
slechts 40 kaarten in de verkoop. Op = 
op. Kaarten voor deze exclusieve dag 
zijn te bestellen voor slechts € 59,50 en 
is inclusief een luxe lunch & twee drank-
jes.  Voor informatie en bestellen van 
kaarten kunt u contact opnemen met 
Iris Verspaget, tel.: 040-2841588 / 06-
23399345. Hotel Restaurant de Collse 
Hoeve - Collse Hoefdijk 24 - Nuenen. 
 

Zanggroep Midòre

handen uit de mouwen. “Met NL 
DOET laat het Oranje Fonds zien hoe 
belangrijk vrijwilligers voor de samen-
leving zijn. Daarnaast draagt het bij 
aan een goed imago van vrijwil-ligers-
werk. ”aldus Ronald van der Giessen, 
directeur Oranje Fonds. 

NuenenNet, het nieuwe 
community platform voor de 
inwoners van Nuenen
NuenenNet is het community platform voor alle inwoners van Nuenen c.a. 
waarop Inwoners, lokale ondernemers, maatschappelijke instellingen en 
zorgorganisaties in Nuenen elkaar ontmoeten en met elkaar digitaal dien-
sten uitwisselen.
Afgelopen vrijdag 2 maart onderteken-
den de coöperatie OnsNet Nuenen, de 
Lokale Omroep Nuenen, Edutel en 
Mextal een samenwerkingsovereen-
komst voor de pilot van NuenenNet. 
De pilot loopt van april 2012 tot april 
2013. NuenenNet is een beveiligd digi-
taal platform waarmee men eenvoudig 
– via beeldbellen - kan communiceren 
met familie en vrienden, organisaties, 
instellingen, mantelzorgers en winkels. 
Afhankelijk van de wensen en behoef-
ten kan men comfort-, gemaks- infor-
matie- beveiligings- of zorgdiensten 
kiezen.

Met NuenenNet wordt er een serieuze 
stap gezet in het benutten van de mo-
gelijkheden van het glasvezelnetwerk 
in Nuenen. NuenenNet maakt het le-
ven leuker, makkelijker en interessan-
ter. NuenenNet houdt u in verbinding 

met uw sociale omgeving. De deelne-
mers krijgen toegang tot handige 
communicatiemiddelen en aangena-
me comfort- en gemaksdiensten.
NuenenNet is een beveiligd digitaal 
platform met vele mogelijkheden. Een 
van de belangrijkste functionaliteiten 
van NuenenNet is communicatie via 
beeld en geluid. Beeldbellen; u kunt el-
kaar horen en zien tegelijk, terwijl u 
met elkaar praat. Handig om een vraag 
te stellen aan de Gemeente, om met 
familie te overleggen, een zorgorgani-
satie te raadplegen of zaken te bestel-
len bij uw plaatselijke winkelier. Maar 
natuurlijk ook om intensief contact te 
onderhouden met uw vereniging, 
vrienden of kinderen.
Met NuenenNet krijgt men toegang 
tot een veelheid aan mogelijkheden en 
diensten op het gebied van gemak, 
comfort en entertainment. Zo kan 
men bijvoorbeeld eenvoudig bankza-
ken regelen, boeken bestellen bij de 
bibliotheek, foto’s en berichten uitwis-
selen, het laatste nieuws volgen en 
spelletjes spelen.

Beeldbellen met NuenenNet is niet al-
leen leuk, het kan ook heel handig 
zijn. Bijvoorbeeld als de kinderen of 
kleinkinderen even willen zien en ho-
ren of alles goed gaat met oma of opa. 
Goed om te weten: als een inwoner 
van Nuenen kiest voor NuenenNet 
dan kan men gratis drie familieleden 
of bekenden laten aansluiten, ook bui-
ten Nuenen. Zij moeten wel beschik-
ken over een computer met webcam 
en internetverbinding.

Als men zelfstandig wil blijven wonen, 
is het verstandig om aan de veiligheid 
in en om de woning te denken. Nue-
nenNet is hierbij graag van dienst, bij-
voorbeeld met maatregelen om brand 
of inbraak in de woning te voorkomen. 
Thuis wonen, wordt ook veiliger en 
comfortabeler dankzij alarmering, ca-
merabewaking, video-intercom en het 
openen van de voordeur op afstand. 
NuenenNet informeert graag over de 
mogelijkheden.

Wat men ook doet met NuenenNet, 
men hoeft zich in ieder geval nooit 
zorgen te maken over de privacy. Het 
platform is heel goed beveiligd en de 
gebruiker staat bovendien altijd zelf 
aan het roer. Alleen als hij toestem-
ming geeft, wordt er een verbinding 
met anderen tot stand gebracht.

NuenenNet gaat op maandag 2 april 
2012 van start. In eerste instantie gaat 
het om een pilot van een jaar. De deel-
name daaraan is gratis. Meer informa-
tie: www.nuenennet.nl

“Gezellige Muziek 
Zondag”   
in Het Klooster
Op zondag 11 maart zal in Het 
Klooster van 14.00 tot 19.00 uur de 
alweer zesde editie van de Gezellige 
Muziek Zondagen plaatsvinden. Dit 
keer in samenwerking met De Park-
bloazers, Drumfanfare Jong Leven 
en Blazerij De Molshoop.

Het Klooster organiseert dit seizoen 
de “Gezellige Muziek Zondagen” met 
medewerking van diverse Nuenense 
muziekverenigingen. De Parkbloazers 
brengen een gevarieerd en verrassend 
repertoire van Zuid Amerikaans tot 
dixieland, van Spaans tot Oostenrijks 
en Nederlandse nummers. Drumfan-
fare Jong Leven is een enthousiaste 
groep, voor zowel jong als oud. In no-
vember 2011 zijn zij gepromoveerd 
naar de eerste divisie. Deze promotie 
is het gevolg van de eerste prijs die zij 
wonnen tijdens het Nationale Federa-
tieve Marching en Music Contest in 
Schiedam. Naast deze prijs voor de 
hele fanfare, werd tambourmaître 
Twan van Erp verkozen tot beste tam-
bourmaître van het concours.

De gezellige blaaskapel uit Nuenen, 
Blazerij de Molshoop, zal deze middag 
een gevarieerd repertoire ten gehore 
brengen zoals Zuid Amerikaans, Jazz, 
Big Band en nummers uit de jaren ’60, 
’70 en ’80. De zondagen zijn gratis te 
bezoeken. 





































Ideale mode 
merken die 

vernieuwd zijn.
Fox - Oui Moments - 
Caroline biss - Anna 
Montana - Giovane - 
Milano -L'Argentina - 
Scarva- Comma ect. 

met de 
allernieuwste 
mode kleuren 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl
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Wagner 
Piccolinis
alle varianten
9x 30 gram
2.37

Jan Linders 
Zeeuwse mosselen
bak 1000 gram
3.98

Alle Maggi 
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alle combinaties 
mogelijk
fl es, pak of pot
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Half om half saucijs
4 stuks
3.49    

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

VRIES-
VERS

10 soorten
groente en fruit

Kies en mix

www.janlinders.nl
Acties zijn geldig 
t/m zondag 11 maart 2012 1e week
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Boekenweek 2012

Vriendschap en andere 
ongemakken
Van 14 t/m 24 maart is het Boekenweek. Het thema van dit jaar is Vriend-
schap en andere ongemakken. Bibliotheek dommeldal staat de hele maand 
in het teken van de Boekenweek. Tom Lanoye is auteur van het Boeken-
weekgeschenk Heldere hemel (te verkrijgen bij de boekhandel bij besteding 
vanaf € 12,50). Tijdens de Boekenweek doet bibliotheek dommeldal extra 
moeite om haar bezoekers te vriend te houden.

Geen Boekenweek zonder schrijvers-
bezoek: op zondagmiddag 11 maart 
komt schrijfster Rosita Steenbeek 
naar de kasteelhoeve in Geldrop. En 
op dinsdagavond 20 maart is schrijf-
ster Josha Zwaan te gast in vestiging 
Nuenen. Kaartjes zijn te reserveren 
via www.bibliotheekdommeldal.nl

Trouwe vrienden van bibliotheek 
dommeldal ontvangen (op vertoon 
van de bibliotheekpas) het Geschre-
ven Portret. Een boek over de schrij-
ver Tom Lanoye (met prijsvraag). 
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven 
voor een vriendenprijsje. Maar die 
korting wordt elke dag minder. Op 
woensdag 14  maart is de korting € 
10,- , op 15 maart nog € 9,- en zo elke 

Start vernieuwde slagwerk- en 
percussiegroep
 
Na het succesvol aantrekken van slagwerkdocent Job van 
Duijnhoven, wil het Gerwens Muziekkorps haar slag-
werk- en percussiegroep verder uitbreiden. Het GMK 
nodigt daarvoor eenieder uit die belangstelling heeft 
zich hierbij aan te sluiten.
 
De slagwerkgroep van het Gerwens Muziekkorps onder-
scheidt zich door het gebruik van zowel ritmisch als melo-
disch slagwerk. Een unieke groep dus binnen de gemeente 
Nuenen!
 
Job van Duijnhoven weet verschillende niveaus prima bij el-
kaar te brengen. Het niveau in de huidige bezetting varieert 
van leerlingen die in september zijn begonnen op de mu-
ziekschool tot slagwerkers met jarenlange ervaring. Voor-
waarde om mee te kunnen doen is dat je ritme kunt lezen en 
enigszins vaardig bent op een slagwerkinstrument. Zoals 
gezegd, op elk niveau en in elke leeftijd!
 
Heb je interesse om op woensdagavonden vanaf 19.30 uur 
mee te komen doen, neem dan contact op met Willemijn 
Hofstede 2834821 en kijk op www.jobvanduijnhoven.nl en/
of www.gerwensmuziekkorps.nl.

Verander de wereld vanuit je 
huiskamer
A.s zondag  11 maart van 20. 00 tot 21.00 uur wordt weer 
thuis - praktijk Krystal, Zuiderklamp 111, Nuenen - een 
meditatie gehouden. 

Dat gebeurt op hetzelfde tijdstip als bij ongeveer 400 groe-
pen mensen in huiskamers in heel Nederland en elke maand 
komen er tientallen huiskamers bij. De meditatie maakt deel 
uit van een project dat heet “stadsverlichting”.  Proefonder-
vindelijk is namelijk vastgesteld dat groepen mensen in me-
ditatie een zeer positief effect hebben op hun omgeving ( 
dorp - stad – land ). Het is een bijdrage aan vrede en een lief-
devolle samenleving. Een niet geringe bijdrage en het kost je 
geen geld en slechts een uur van je tijd.

Je hoeft niet te kunnen mediteren als een yogi en met je be-
nen gevouwen te zitten. Op een stoel zittend en tijdens een 
geleide meditatie in gedachten liefde zenden naar je gezin, je 
vrienden, je omgeving. Dat is het en meer niet. Aanmelden 
kan via de website van de praktijk www.praktijkkrystal.nl 
email krystal@onsnet.nu of telefonisch 040 2838548 
Je kunt meer lezen over het project “stadsverlichting” op de 
website  www.stadsverlichting.nu.
 

Oude strippenkaarten leveren 
10 duizend euro op
Brabanders hebben massaal gevolg gegeven aan de oproep van provincie 
Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, om hun 
oude, deels gebruikte strippenkaarten in te leveren. Sinds de start van de 
actie in oktober vorig jaar hebben reizigers maar liefst 5.120 strippenkaar-
ten geschonken aan Villa Pardoes. 
Voor elke ingeleverde strippenkaart 
wordt € 2,- gedoneerd aan dit vakan-
tieverblijf voor ernstig zieke kinderen. 
De actie heeft dus in totaal €10.240 
opgeleverd.  Gedeputeerde Ruud van 
Heugten reikte vandaag, tot grote 
dank en vreugde van de bewoners, de 
cheque ter waarde van € 8.240,- euro 
uit aan Villa Pardoes. Eerder reikten 
vervoerders Veolia en Arriva al €2.000 
uit, toen de eerste duizend strippen-
kaarten binnengekomen waren (10 
december 2011). De actie heeft dus in 
totaal €10.240 opgeleverd voor Villa 
Pardoes.

Ook konden mensen hun strippen-
kaart inleveren in ruil voor kortingen 
op attracties in Brabant, zoals Safari-
park Beekse Bergen, Holland Casino, 
Thermen Son of Chassé theater Bre-
da. Hier hebben 632 mensen gebruik 
van gemaakt. De actie eindigde 31 de-
cember 2011. Deze was bedoeld om 
reizigers aan te sporen de papieren 

strippenkaart vaarwel te zeggen en 
over te gaan op de OV-chipkaart. Van 
Heugten: “Ik hoop dat de overgang 
van ‘strip naar chip’ niet alleen makke-
lijk is voor diegenen die hebben mee-
gedaan aan de actie, maar dat dit ook 
geldt voor andere busreizigers.” Sinds 
3 november 2011 is de strippenkaart 
niet meer geldig in de bus in Brabant. 
 
Websites OV-chipkaart
Het aanvragen van een persoonlijke 
OV-chipkaart kan via www.ov-chip-
kaart.nl. Anonieme OV-chipkaarten 
zijn te verkrijgen bij de servicepunten 
van de vervoerders en bij diverse su-
permarkten, tabakszaken en sommige 
Bruna- en Primerawinkels.

Om reizigers te helpen bij het kiezen 
van de juiste OV-chipkaart en reispro-
ducten is er de OV-chipwijzer (www.
ovchipwijzer.nl). Dit hulpmiddel geeft 
het voordeligste advies op basis van 
persoonlijke situatie en reisgedrag.

Start collecteweek 
Reumafonds
Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse, lan-
delijke collecte. In de week van 12 t/m 17 maart 2012 
gaan ruim 60.000 vrijwilligers langs de deuren om te col-
lecteren voor de bestrijding van reuma en artrose. 

In Nederland leven ruim twee miljoen mensen met deze in-
grijpende aandoening, die niet te genezen of te voorkomen 
is. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is 
kostbaar. Daar is veel geld voor nodig. Het fonds is blij met 
iedere gift die bijdraagt aan hun missie: reuma de wereld uit. 
Giro 324, Amsterdam.  0 Voor meer informatie zie: www.
reumafonds.nl.

Tentoonstelling 
herfstfoto's IVN
Eén van de werkgroepen van IVN 
Nuenen is de FotoWerkGroep. Deze 
werkgroep bestaat uit een aantal 
enthousiaste amateurfotografen die 
er plezier in hebben om de Nuenen-
se natuur te fotograferen. 

Elke maand trekken zij er samen een 
zaterdagochtend op uit om op beeld 
vast te leggen hoe mooi en gevarieerd 
de natuur is in de verschillende jaarge-
tijden. Een paar keer per jaar wordt er 
voor belangstellenden een tentoon-
stelling georganiseerd. De eerstko-
mende tentoonstelling is op zondag 11 
maart van 12.00 tot 18.00 uur in de 
IVN-ruimte in Het Klooster. Dan zijn 
er 50 herfstfoto’s te zien allemaal ge-
maakt in de Nuenense natuurgebie-
den. De fototentoonstelling is ook te 
zien tijdens de openingstijden van het 
IVN winkeltje op donderdagmiddag 
van 15.00 tot 16.00. Meer informatie 
over het IVN op www.ivn.nl/nuenen.

AR-theater 
in Buurthuis 
Mariahout
Op zaterdag, 10 maart speelt het 
AR-theater in Mariahout de voor-
stelling “Een ons komma’s”. Het AR-
theater bestaat uit Marlon Kicken, 
Yvonne Gijsbers en Wim Daniëls. 

Marlon Kicken woont in Aarle-Rixtel 
en Yvonne Gijsbers en Wim Daniëls 
hebben er gewoond. Marlon Kicken 
verdiende zijn sporen al als stand-up-
comedian en cabaretier. In 2010 werd 
hij gekozen tot de beste stand-upper 
van Nederlander en België. Yvonne 
Gijsbers speelde diverse rollen in the-
aterproducties van het Helmondse ge-
zelschap Genesius. 

Wim Daniëls trad in 2010 op met zijn 
voorstelling de Wim-crisis. 'Een ons 
komma's' is de eerste theatervoorstel-
ling van het AR-theater. Het is een to-
neelvoorstelling die bestaat uit een 
grote reeks van lichtvoetige, humoris-
tische en absurde sketchjes, die alle-
maal gespeeld worden met het Bra-
bantse dialect als voertaal. De 
voorstelling bedraagt 10 euro en de 
avond start om 20.30 uur. Reserveren 
via 0499-422878 of via de website 
www.sghl.nl of bij Buurthuis Maria-
hout en Dorpshuis Lieshout

Pleincollege Nuenen

Pleincollege Nuenen
School voor mavo en vmbo
Sportlaan 8
5671 GR Nuenen
Postbus 30
5670 AA Nuenen
T    040 . 283 15 69
F    040 . 283 80 31
E    info@pleincollegenuenen.nl
W   www.pleincollegenuenen.nl

Hoe kom je d’r op?
Hoe kom je d’r op?

Aanmelden van leerlingen
voor de brugklas
(voor aanmeldingen in de hogere jaren: zie de website van de school)
Maandag 12 en dinsdag 13 maart, van 16.00 - 17.00 uur en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 14 maart, van 14.00 - 17.00 uur
Vergeet niet het burgerservicenummer van de leerling mee te nemen! 

Problemen?

LUISTEREN
HERKENNEN

DELEN

ESCAPE NUENEN

Kijk voor meer informatie op www.escape-nuenen.nu
onderdeel van de LEVgroep Nuenen      

Problemen?
Bij het verwoorden van een probleem verandert vaak
het perspectief. Escape is een groep vrijwilligers,
die echt naar u luistert en met wie u ervaringen 
kunt delen. Ze doen dat in persoonlijk contact en
strikt vertrouwelijk, zonder rapportage naar derden.

Het contact is kosteloos en waardevol. 

U bereikt Escape via telefoonnummer 06 39 60 23 80
of e-mail escape@onsnet.nu

Praten helpt

VRIJ SCHILDEREN
met acryl, onder

DESKUNDIGE BEGELEIDING 

DINSDAGOCHTEND  09.30 – 12.00 u.
8 wekelijkse lessen (m.u.v. 10 april a.s.)  

start op 27 maart a.s.

DONDERDAGAVOND 19.00 – 21.30 u.
 8 wekelijkse lessen / start op 22 maart a.s.

VRIJDAGMIDDAG 13.30 – 17.30 u.
 6 tweewekelijkse lessen / start op 9 maart a.s.

Hierbij wordt geschilderd volgens thema 
 met Artisan waterdragende olieverf

(geen gebruik van schadelijke middelen)

Voor meer informatie:
ATELIER & GALERIE DEN DRIES

Wettenseind 4 - 5674 AA Nuenen
www.brabant-art.nl 

info@brabant-art.nl   040-2842202

SBN SBN
Studie Begeleiding Nuenen
Ons bureau richt zich op leerlingen uit het voortgezet onderwijs, 
die behoefte hebben aan:
Huiswerkbegeleiding in kleine groepen met
 aandacht voor leren studeren
Individuele begeleiding voor een of meer vakken
Inschrijven voor het nieuwe schooljaar nu al mogelijk.
Inlichtingen: 040 - 2836524, postbus 10, 5670 AA 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

dag een euro minder. Daarnaast krij-
gen nieuwe leden een mooie bundel 
van Nico Dijkshoorn cadeau. Zolang 
de voorraad strekt. Tijdens de Boe-
kenweek leggen de medewerkers 
graag uit hoe u digitale boeken kunt 
lenen. Een eReader kunt u gratis lenen 
in de bibliotheek. Meer informatie op 
www.bibliotheekdommeldal.nl. 

Rond de Linde 
op internet:

 www.ronddelinde.nl 



LINDEBLAADJES BIJ 
vooruItBEtALINg

LINDEBLAADJES

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.

●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar      www. autoschadesmits.nl

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774

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

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

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.

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.

WIJ vErhurEN 
BoxEN voor 

tIJDELIJkE
opSLAg

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

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

v E r r A S S E N D 
k o M p L E E t !    
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

Verkeersschool

Sinds 1955

NIeUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

rijopleidingen
 • Auto
 • Automaat
 • E achter B
 • Bromfiets
 • Aangepast rijden

040-2831486

te huur: 150 m2 voor 
opslag. Spegelt 21, Nue-
nen. 040-2831679.

Wil je er volgend jaar met 
carnaval eens echt bijzon-
der uitzien? Maak je kos-
tuum dan zelf! Begin nu voor 
een gegarandeerd succes. 
Voor beginners en gevor-
derden. Monique Bolwerk 
kostuum- en kledingde-
sign. Info: 06-42628481 / 
moniquebolwerk@gmail.
com.

ZoNDAg 18 Mrt. gro-
tE SpIrItuELE BEurS. 
11-17 uur 4 GRATIS lezin-
gen no-nosland. Irislaan 7 
Leende. Entree € 5,-. Kor-
tingsbon op de site www. 
stichting-deva.nl.

Ik heb 40 jaar erva-
ring met de was strij-
ken en wil dat graag 
met u delen. Voor € 15,- 
per uur strijk ik uw was-
goed. 06-10777168.

Van pup naar gehoorzame 
huishond met Honden-
scHool PuP & uP. Pup-
pycursus. Gehoorzaam-
heidscursus. Ook les aan 
huis. 040-7873622. www.
gewoongillian.nl. pupenup@
gewoongilian.nl.

aangifte iB 2011. Parti-
culieren € 45,- Gehuwden/
fisc.partners, zzp-ers € 35,- 
per uur. Tel: 06-36560796. 
www.vhfiscaaladvies.nl

Snellen Stucadoors-
werken. voor vrijblij-
vende prijsopgave 06-
13128169.

tuINAANLEg en ont-
werp, gazonaanleg: Gras-
zoden of kunstgras, tuin-
beregening, grondwerk. 
www.lapagondatuinen.nl. 
Tel: 06-19702668.

voor onderhoud en re-
paratie van uw vloer 
of nieuwe vloer bij 
Bernard Smits. Kerkak-
kers 3, Gerwen. Tel. 040-
2833994/0651935589 of 
kijk voor info op www.
smitshoutenvloeren.n l 
voor het assortiment.

DE BEvEILIgINgS-
SpEcIALISt van Nue-
nen e.o. voor hang en sluit-
werk, spoeddienst na inbraak 
en buitensluitingen, alarm 
en camera, verlichting etc. 
www.kbsvangrootel.nl 
tel: 06 - 53 42 14 18.

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

De beveiligingsspecialist 
van Nuenen e.o. voor hang 
en sluitwerk, spoeddienst 
na inbraak en buitenslui-
tingen, alarm en camera, 

verlichting etc.
www.kbsvangrootel.nl
tel: 06 - 53 42 14 18

Boeken en platenbeurs 
10 en 11 maart.  Speel-
boerderij Aardbeienhof, 
Koksedijk 1 Gemert. Van 
9.00 tot 16.00 uur.

Wist u dat Café René beschikt over een zaal tot 100 personen en 
dat deze voorzien is van airco, een professionele beamer en een 

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

personeelsfeesten - bedrijfsborrels - enz. enz
Bel voor vrijblijvende informatie of kom eens langs!

Parkstraat 3
5671 GD Nuenen
Tel. 040-2838777
Mobiel 0612699691

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

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

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

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

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

Pijn in 2012: “Dat is niet meer nodig”
APS TherAPie/BioreSonAnTie

De APS therapie is medisch gecertificeerd en een revolutie op het gebied 
van pijnbestrijding. We hebben nu APS en BioreSonAnTie gecombineerd: 
APS maakt de pijnverlichtende hormonen aan, Bioresonantie harmoniseert. 
(nu nog betere resultaten)
heeft u last van: Chronische pijn, onderrugpijn, fibromyalgie, artritis, artrose, 
reuma of sportblessure dan geeft APS/Bioresonantie therapie pijnverlichting 
en/of gedeeltelijk herstel in samenwerking met de andere therapieën (in 
medische studies aangetoond).
Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed door de meeste zorgverzekeraars. 

Maak eens een afspraak: 06-51334155
Berg 26a, Nuenen • Cortenbachstraat 130, Helmond
www.vdvalk-natuurgeneeskunde.nl • rvalk820@zonnet.nl

c L E A N  S E r v I c E 
NuENEN. - Gevelreini-
ging - Voegen - Schoor-
steenrenovatie - Dakpan 
reiniging. Vrijblijvende of-
ferte 06-23703691/ 040-
2832957. Tel. 040 - 283 60 43

b.g.g. 0495 - 53 87 37 

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

gelukkiger met jezelf en je relaties
      

www.hoger-bewustzijn.nl
Liz Schouten          040-2906060

 

     

Onbezorgd.
Daar zorg jij graag voor.

Welkom op onze vacaturedag
De beste indruk van een organisatie krijg je door er zelf een kijkje te nemen.
Voel je je thuis in het team? Spreekt de manier van werken jou aan?
Vragen waar je antwoord op krijgt tijdens onze vacaturedag voor:

  Verzorgenden en Verpleegkundigen     

Ben jij verzorgende niveau 3 of verpleegkundige niveau 4 dan wel 5?
Of volg jij hiervoor de opleiding? Kom dan langs op 
onze vacaturedagen.

ZuidZorg Nuenen, Kloosterstraat 15, 5671 BG Nuenen
• Donderdag 15 maart van 13.00 tot 17.00 uur

Kijk op www.zuidzorg.nl/vacatures

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Mark Elbers op 
Halfvastenspektakel Gerwen 
De Nuenense Elvis-tribute zanger Mark Elbers treedt zaterdagavond 10 
maart op in café de Stam in Gerwen. 
Het Halfvastenspektakel Gerwen met 
muziek, ringsteken en een veiling 
wordt zaterdagavond muzikaal inge-
luid met een DJ en een live-optreden 
van Mark Elbers. Deze all round zan-
ger en entertainer staat garant voor 
een supergezellig feest. Mark zingt di-
verse feestnummers uit een uitgebreid 
repertoir.

De organisatie van het Halfvasten-
spektakel Gerwen is in handen van 
carnavalsvereniging De Stemkes en 
Dartteam Stam 2. Het Halfvasten-
spektakel Gerwen is op beide dagen 
gratis toegankelijk.

Ringsteken
Zondag 11 maart vanaf 12.00 uur 
ringsteken door kinderen en volwas-
senen. Aanmelden in café de Stam en 
via: www.cvdestemkes.nl.

Veiling
De veiling voor de goede doelen De 
Kindervakantieweek en Jong Neder-
land Gerwen begint zondag 11 maart 
om 17.41 uur. Er wordt een twintigtal 
items aangeboden. Een greep hieruit: 
Huifkartocht met Theo Knoops; 
Rondvlucht boven je woonplaats met 
piloot Tonnie v/d Heijden; 111 con-
sumptiebonnen van café de Stam; 

Ontbijt op bed aangeboden door As-
trid en Yvonne van de kindervakantie-
week; Een etentje voor 6-8 personen 
bij u thuis verzorgd door Ton Tenback 
en Jan Bekkers van de Dorpsraad Ger-
wen. En nog vele andere leuke items, 
zoals tegoedbonnen. 

Gerwen Schoon
In het kader van de landelijke schoon-
maakdag, wordt Gerwen gekuist. De 
dag staat in het teken van Andre van 
der Maat. Iedereen die een bijdrage 
wil leveren is welkom op zaterdag 10 
maart om 14.00 uur bij de kiosk op de 
Heuvel. Na afloop is er koffie en soep 
in ’t Huysven. 
DOE MEE en laat het vandaag nog 
weten bij werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com zodat er soep genoeg 
is.

De mooiste dag van je leven
Door Elwien Bibbe

Sophie Gobits-van Beek en Jopie Moors-Danker vieren hun 25 jarige jubi-
leum als trouwambtenaar met een lunch. Daarna ontmoet ik ze in de trouw-
kamer van het gemeentehuis.
“Een bruidspaar moet met heel veel 
plezier terugkijken op deze onvergete-
lijke dag. Die eerste dag moet goed 
zijn, een mooi begin van een huwe-
lijk,” vertellen ze. “En de ceremonies 
met een lach en een traan. Dat zijn de 
mooiste. Vaak komen er toch emoties 
los. Dus tissues zijn altijd aanwezig.”

Hoe word je BABS? Officieel zijn ze 
buitengewoon ambtenaar van de bur-
gerlijke stand, afgekort BABS.
In 1987 zijn ze begonnen. In Rond de 
Linde stond een advertentie en daar 
hebben ze op gesolliciteerd. De be-
weegreden van beiden waren toen 
heel verschillend. Jopie maakte elders 
een trouwplechtigheid mee en dacht 
“dat moet toch beter kunnen” en voor 
Sophie was het een mogelijkheid om 
in de voetsporen van haar moeder te 
treden. Sophie is door haar moeder 
getrouwd. En zelf trouwde ze ook haar 
eigen dochter. “En nu is het al 25 jaar 
een hobby, die zo positief is, vervolgt 
Sophie, want iedereen zegt altijd ja!”

De eerste huwelijken maakten ze mee 
als toeschouwer. Een cursus was er 
niet. De eisen bij de sollicitatie waren 
dat je representatief was en in het 
openbaar goed kon spreken. De ge-
meente Nuenen ging bij hun aanstel-
ling overigens niet over een nacht ijs. 
Er gingen verschillende serieuze diep-
gaande gesprekken aan vooraf en dat 
voor een onbezoldigde baan! Daar 
kunnen ze nu om lachen. 
De beëdiging vond plaats op 11 febru-
ari 1987 in het kantongerecht in Den 
Bosch. Dat was redelijk uniek. Want 
Nuenen begon toen met 3 vrouwelijke 

trouwambtenaren. De idee om BAB-
SEN aan te stellen kwam in die tijd van 
burgemeester Terwisse. De paren wil-
den wat meer persoonlijke noten bij 
het trouwen, kerkelijk trouwen deed 
niet iedereen meer, en dat konden de 
gewone ambtenaren er niet bij doen. 
Vandaar de BABSEN. Sophie en Jopie 
hebben dit werk overigens altijd naast 
hun gewone baan gedaan.

De meeste huwelijken zijn in mei, juni 
en september. Met pieken van wel 9 
huwelijken in 14 dagen. “Je moet dus 
wel goed voorbereiden, alert blijven 
en je niet vergissen in de namen.”
Voor de eerste huwelijken werd een 
half uur uitgetrokken, maar dat werd 
al snel driekwartier. “Zo hebben we 
meer tijd voor de wensen van het 
bruidspaar en voor eigen inbreng. 
Vaak willen familie en vrienden ook 
nog iets zeggen en ook dat kost tijd.” 

Ze streven naar een ceremonie die 
past bij het bruidspaar. Maar het laat-
ste woord ligt toch bij de ambtenaar. 
Het wettelijke deel, de ceremonie 
rondom het uitspreken van het ja-
woord, nemen Jopie en Sophie heel se-
rieus. Geroezemoes, spelende kinde-
ren rondom of onder de tafel worden 
dan niet getolereerd. Trouwen is een 
serieuze zaak. Maar daar omheen kan 
een heleboel.
Sophie en Jopie hechten veel waarde 
aan het voorgesprek. Dit draagt in ho-
ge mate bij aan de sfeer in de trouw-
zaal. Soms spelen er gebeurtenissen 
op de achtergrond die de huwe-
lijksplechtigheid kunnen beïnvloeden. 
Soms is een familielid ernstig ziek, is 
er pas iemand overleden of zijn er 
conflicten in de familie. Dan kun je 
daar als trouwambtenaar bij je toe-
spraak rekening mee houden. Emoties 
spelen soms ook hoog op. En daar kun 
je dan ook maar beter voorbereid zijn. 
Je moet ook zorgen dat de opa’s en de 
oma’s en de getuigen een speciaal 
plaatsje krijgen. Het kan zijn dat er 4 
generaties bij een huwelijksvoltrek-
king aanwezig zijn. Of zijn er kinderen 
uit vorige huwelijken. Een huwelijk is 
ook een verbintenis tussen 2 families.

De voorbereiding komt toch gauw op 
zo’n uurtje of zeven. “En in die eerste 

jaren,” memoreert Jopie, dan begon ik 
aan mijn toespraak, ik schreef die toen 
op een elektrische typemachine, en als 
ik dacht dat wil ik toch anders, dan be-
gon ik gewoon weer opnieuw. En nu 
werk ik in Word. Dat is bijna niet meer 
voor te stellen.”

In Nuenen worden jaarlijks ongeveer 
110 huwelijken gesloten. Sophie en Jo-
pie doen er zo tussen de 20 en 25 per 
jaar. Eens in de zoveel tijd komen alle 
BABSEN, ze zijn met zijn vijven, met 
iemand van bevolking bij elkaar en 
dan worden de agenda’s getrokken en 
de huwelijksdata verdeeld. Jopie en 
Sophie voltrekken ook huwelijken 
buiten de gemeente. Voor vrienden en 
familie. Maar daarvoor is toestemming 

Sophie Gobits-van Beek (links) en Jopie Moors-Danker.

Brenda van den Akker 
wint voorleeswedstrijd
Brenda van den Akker heeft de voorleeswedstrijd van Pleincollege Nuenen 
gewonnen. Naast een enorme beker ontving ze een gesigneerd boek van 
kinderboekenschrijfster Ellen van den Bogaart, die tevens in de jury zat.
In een volle aula en ten overstaan van 
een driekoppige jury namen Sara Dio, 
Kim Oosterwaal, Oumaima Haliba, 
Jennifer Trinidad, Ava Bos, Britney 
van Lieshout, Lynne van Rijsingen, 
Brenda van den Akker en Kazoe Ak-
kus het tegen elkaar op. De jury be-
stond uit docente Bernadette Brands, 
rector Jean Wiertz en kinderboeken-
schrijfster Elle van den Bogaart.
Uiteindelijk vielen drie leerlingen in 
de prijzen. De derde plaats ging naar 
Britney van Lieshout. De tweede plek 
was voor Kazoe Akkus. Zij sleepten 
naast een beker een boekenbon bin-
nen. En de winnares van de voorlees-

wedstrijd was dus Brenda van den Ak-
ker. 
Hier twijfelde de jury geen moment 
over. “Een voorleestalent”, aldus Van 
den Bogaart.
De afgelopen weken hebben alle eer-
stejaars een boek van schrijfster Elle 
van den Boogaart gelezen. Een schrijf-
ster die al verschillende spannende 
boeken schreef zoals: De Gele Scooter, 
Vermist, Prooi, Krassen, De val en 
Verdoofd. Na het lezen en oefenen 
zijn de klassen aan de slag gegaan met 
een verwerkingsopdracht. Sommige 
leerlingen hebben zelfs een vervolg-
verhaal geschreven.

Brenda van den Akker met beker, Kazoe Akkus en Britney van Lieshout.

nodig van de betreffende gemeente en 
wordt de ‘trouwambtenaar van buiten’ 
benoemd voor 1 dag. Sophie trouwde 
zo in Boxtel en St Oedenrode en ook 
nog verder weg in Wassenaar, Haaks-
bergen en Jopie in het mooie Kasteel 
Ammersoyen in Ammerzode.

Sophie en Jopie worden altijd bijge-
staan door de bodes. Die zorgen dat de 
gsm’s uit zijn en dat iedereen een 
plaatsje krijgt. Ze letten mee op. “Voor 
de toeschouwers vervullen ze een be-
scheiden rol, maar voor ons is het heel 
fijn dat ze er zijn. Soms valt er wel eens 
iemand flauw. Of gebeuren er andere 
onverwachte dingen en dan is het fijn 
als je er niet alleen voor staat.”
Inmiddels heeft Nuenen vier trouwlo-

caties. De trouwzaal in het gemeente-
huis, de raadszaal in het Klooster, de 
Opwettense watermolen en het Van 
Goghkerkje. De laatste wordt het 
meest gebruikt en is ook heel populair 
bij mensen van buiten. Sophie herin-
nert zich het huwelijk van soapster 
Tanja Jess nog heel levendig. Die 
kwam speciaal terug naar het dorp 
van haar jeugd om te trouwen in het 
kerkje. Daar kwamen toen heel veel 
BN’ers en fotografen op af.

In 1987 viel er nog niets te kiezen. 
Toen werden alle huwelijken nog ge-
woon gesloten in de herenkamer van 
de baron van Hardenbroek van de 
Kleine Lindt. Want dat was de trouw-
kamer van het gemeentehuis vroeger.
En Jopie heeft mij getrouwd in die ka-
mer in 1989. Ik heb de foto bij me. Wat 
opvalt, is dat we bijna 25 jaar jonger 
zijn, er dat nog een groen tafelkleed op 
de tafel ligt. En Jopie nog geen toga 
draagt. En wat ze precies gezegd heeft, 
weet ik niet meer. Maar dat kan ik al-
tijd nog naluisteren op mijn trouwvi-
deo, vertel ik ze. Wel dat het toen een 
half uur duurde en dat het een mooie 
plechtigheid was en er ook nog gela-
chen werd. Want mijn echtgenoot was 
op krukken, omdat hij 2 dagen ervoor 
tijdens het vrijgezellenfeest een voet 
gebroken had. En Jopie was de laatste 
in het gezelschap, die daar achter 
kwam!

En wat geven ze het bruidspaar mee, 
als ze elkaar het ‘jawoord’ hebben ge-
geven:
Sophie: “Wees voorzichtig met kritiek 
en royaal met lof.”
Jopie: ”Het is geven en nemen. Wees 
niet te dwèrs voor elkaar!”

De Nuenense zanger Mark Elbers 
opent zaterdag 10 maart het Halfvas-
tenspektakel Gerwen.

(foto Cees van Keulen) 

Signeersessie 
Wim Daniëls

Per abuis is de tijd niet vermeld 
van de signeersessie van Wim 
Daniëls van zijn nieuwe boek 
Komkomma op 10 maart a.s. 

bij Boekhandel van de Moosdijk 
in Nuenen. 

Die tijd is om 15.30 uur.

Halfvastenfestijn 16-17-18 maart, Park in Nuenen
Volgend weekend wordt weer het jaarlijkse halfvastenfestijn in het Park in 
Nuenen georganiseerd door de stichting Parkfeesten Nuenen samen met de 
Raod van Zatterdag en Vierkant Rond. Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 
maart is het feest in het Park!
Het Halfvastenfestijn op de zondag zal 
dit jaar anders zijn dan voorgaande ja-
ren. In de tent zal een Frühschoppen 
programma plaatsvinden met muzi-
kale begeleiding van diverse Egerlän-
der kapellen.

Dit jaar geen meerkamp maar vanaf 
14.00 uur een nieuw spel: “Trek ‘m Er-
in”. Een ludiek spel waar ook de toe-
schouwers zeker plezier aan zullen be-
leven. 

Natuurlijk is er weer het Rad van For-
tuin, waarvoor gedurende de middag 
lootjes kunnen worden gekocht, met 
kans op een leuke geldprijs. Dit jaar 
ook weer het traditionele veilen van 
een half varken. 
De opbrengst van deze veiling zal wor-
den gedoneerd aan Stichting Poolse 
Kinderen. 

Na het succes van vorig jaar zijn er 
weer twee spetterende feestavonden 
op de vrijdag- en de zaterdagavond. 
Vrijdagavond is er in de feesttent in 
het Park een herleving van de jaren 80 
met de Fabulous Party Band. Zaterdag 
krijgt de feesttent een totale meta-
morfose zodat we ’s avonds een skon 
fisje kunnen bouwen met Duo Team 
Fiësta Siësta en skanking party band 
Skalala. Trek je dansschoenen maar 
vast uit de kast, want stilzitten kan 
niet met zulke muziek!
Op beide avonden gaat de tent open 
om 19.30 uur en begint het feest om 
20.00 uur.

Kaarten voor de vrijdag- en de zater-
dagavond zijn te verkrijgen bij Diner 
Café Zinn, Café Schafrath en Eetcafé 
Ons Dorp. De entreekaarten kosten      
€ 5,00 per stuk per avond. Telefonisch 

bestellen kan via 06-21862104 of 06-
53627989 en op de avond zelf zijn 
kaarten te koop aan de ingang van de 
tent.

Voor alle informatie verwijzen wij u 
naar www.parkfeestennuenen.nl.

Voorproefje 
op St. Patricksday
Op zondagmiddag 11 maart kan ieder-
een een stukje Ierse cultuur beleven op 
de dorpsboerderij De Weverkeshof. 
Dit zal een opwarmertje zijn voor de 
Ierse heiligendag die op zaterdag 17 
maart gevierd wordt. St. Patrick zorg-
de ervoor dat er geen slangen voorko-
men in Ierland en legde de Heilige 
Drie-eenheid uit met een klavertje 
drie. Dat  wordt gevierd in heel Ierland 
en overal in de wereld waar Ieren naar 
toe verhuisd zijn. Aanvang tussen 
13.00 en 13.30 uur tot 17.00 uur. 

Station Charlotte: 
Rick Franssens 
Op zaterdag 10 maart vanaf 21.00 
uur treedt Rick Franssens op in Sta-
tion Charlotte.
 
Deze muzikant heeft jarenlang in 
meer dan 10 verschillende bands ge-
speeld als zanger, gitarist, bassist en 
drummer, maar besloot in 2011 zijn 
eigen muziek te gaan spelen zoals hij 
het wilde. Hij heeft zijn eerste EP 
“Toronto Stories” opgenomen en is in-
middels bezig met een tweede EP met 
producer JB Meijers (de Dijk, Acda en 
de Munnik).
Zie ook: www.stationcharlotte.nl en/
of www.rickfranssens.com



administratie en belastingadvies

van LIESHOUT van de GRIENDT
gevestigd te Nuenen, Collse Hoefdijk 16

behartigt al 25 jaar financiële en fiscale zaken voor cliënten. Met ons enthousiast 
team van 13 personen bieden wij de kennis en ervaring om voor onze relaties 
jaarrekeningen en aangiften te verzorgen, financiële- en salarisadministraties te 
voeren en fiscaal-juridische adviezen te verstrekken.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar

ASSISTENT ACCOUNTANT (M/V)
(40 uur per week)

Functie-informatie: Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega, die in staat is op 
adequate wijze financiële administraties en aangiften omzetbelasting voor onze 
cliënten te verzorgen, jaarrekeningen samen te stellen en een flexibele instelling 
heeft. De werkzaamheden vinden plaats zowel op ons kantoor te Nuenen als bij 
cliënten.

Functie-eisen: Een afgeronde MBO opleiding (bedrijfsadministratie) of vergelijk-
bare opleiding en enige jaren relevante werkervaring. Praktische ervaring met het 
gebruik van financiële en fiscale softwarepakketten is een pré.

Wij bieden: Een grote mate van zelfstandigheid met ruime doorgroeimogelijkhe-
den in een organisatie met een prettige werksfeer en een goed pakket arbeids-
voorwaarden.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Indien u zich geschikt acht voor 

deze vacature, nodigen wij u uit een 

schriftelijke sollicitatie met uitge-

breide C.V. te sturen aan ons adres:

Postbus 295

5670 AG Nuenen

Emailadres:

info@vanlieshoutvandegriendt.nl

Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met de heer 

Eef Schrader 

Telefoon 040-2636363

Raadpleeg onze website

www.vanlieshoutvandegriendt.nl

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Een bezorger voor Rond de Linde. 
Wijk in Gerwen.
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 06-48698919

LEukE BijvERDiEnstE

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

1ste eigenaar  ....................................................... April 2008

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

Kom jij ons verkoopteam versterken?

Ben jij gemotiveerd, klantvriendelijk, servicegericht 
en heb je een commerciële inslag? Ben je flexibel en deins je 
er niet voor terug om ook een paar zaterdagen per maand te 

werken? Reageer dan nu op deze vacature!

Parttime verkoper mannenmode m/v 
Geïnteresseerd in deze leuke en afwisselende functie? 

Stuur dan je sollicitatie met cv, binnen twee weken, 
naar Crooijmans Mannenmode, t.a.v. dhr. W. Crooijmans, 

Postbus 290, 5670 AG Nuenen.

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen
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UITGAANSAGENDA   WEEK 9             
Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

Datum Tijdstip Activiteit Organisatie Plaats Website
  8 maart 09.30 uur Belasting met DigiD Het Computercafé Bibliotheek Dommeldal www.seniorwebnuenen.nl  
  8 maart 13.30-16.30 uur Internationale Vrouwendag Vrouwencentrum De Vlinder Sportlaan 12 nuenen www.vrouwencentrumdevlinder.nl  
  8 maart 20.15 uur Voices / Rock 4 Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
10 maart 15.30 uur Wim Daniëls signeert boek “Komkomma” Boekhandel Vd Moosdijk Nuenen Boekhandel Vd Moosdijk Nuenen www.moosdijk.com  
10 maart 14.00-15.30 uur Open Beeball training Honk-en Softballclub Nuenen  grote ballonhal van de TV de Lissevoort www.hscn.nl  
10 maart 16.00-17.00 uur Inschrijven Oranjemarkt Diner-café ZINN Oranje Comité www.oranjecomite-nuenen.nl  
10 maart 14.00 uur André van de Maatdag Dorpsraad Gerwen/Gerwen Schoon! Kiosk in Gerwen   
10 maart 20.15 uur Angela en de Optigan / Angela Groothuizen / theaterconcert Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
10 maart 20.30 uur Halfvastenspektakel Gerwen met o.a. Mark Elbers Café de Stam Café De Stam gerwen   
10 maart 21.00 uur Rick Franssens Station Charlotte Sportlaan 12 nuenen www.stationcharlotte.nl  
11maart 09.00 uur Wandelen WSV  Wandel Sport Vereniging Nuenen Lissevoort, ingang tennisterreinen www.dse.nl/~wsvnuenen  
11 maart 12.00 uur Halfvastenspektakel Gerwen cv De Stemkes centrum Gerwen nabij Café de Stam www.cvdestemkes.nl  
11 maart 12.00-18.00 uur Tentoonstelling herfsfoto’s Foto WerkGroep IVN Het Klooster www.ivn.nl/nuenen  
11 maart 13.00 uur Ierse sessie Weverkershof Weverkershof www.weverkeshof.nl  
11 maart 15.30 uur Leif de Leeuw band  Sunny Blues Nuenen DinerCafé Zinn www.SunnyBluesNuenen.nl  
12 maart 19.30 uur Start Beginnersgroep lopers Hardloop- en wandelclub Runnersclub Lieshout  Provinciale weg te Lieshout  www.runnersclublieshout.nl 
13 maart 20.00 uur Vleermuizen, dialezing  IVN Nuenen Het Klooster www.ivn.nl/nuenen  
13 maart 20.00 uur Kienen VrouwenVereniging Nuenen/Gerwen het Pleincollege   
14 maart 19.00 uur Start Beginnersgroep wandelaars Hardloop- en wandelclub Runnersclub Lieshout  Provinciale weg te Lieshout  www.runnersclublieshout.nl 
15 maart 09.30 uur PC onderhouden en veilig internetten Het Computercafé  www.seniorwebnuenen.nl  
15 maart 13.00-17.00 uu Vacaturedagen Zuidzorg Thuiszorgorganisatie Zuidzorg Kloosterstraat 15, Nuenen www.zuidzorg.nl  
15 maart 20.15 uur De Bende van Beuving & Midòre / Nuenense zanggroep Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
16 maart 14.00 uur Introductiemiddag voor senioren, Woon morgen Zonder zorgen PVGE en Stichting WAG  Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10 Nuenen www.pvge-nuenen.nl  
16 maart 16.00 uur Lezing “Presteren in spannende tijden”   Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
17 maart 14.00–16.30 uur open dag van de zorg Archipel    www.archipelzorggroep.nl  
17 maart 21.00 uur Cantesk Station Charlotte Sportlaan 12 nuenen www.stationcharlotte.nl  
17 maart 20.00-01.00 uur Het Lindefeest / galafeest Gezamenlijke Serviceclubs Nuenen Het Klooster www.lindefeest.nl  
16-17 maart  Vrijwilligersactie NL DOET Oranjefonds Nuenen c.a. www.nldoet.nl  
16-18 maart   Halfvasten Festijn Stichting Parkfeesten Nuenen  Park Nuenen www.parkfeestennuenen.nl

COLOFON
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, 
Melanie Dumay. Monique van Hagen.
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

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

BEZORGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

© Niets uit deze uitgave mag worden 
gebruikt voor herpublicatie of te ver-
menigvuldigen of tegen vergoeding 
beschikbaar te stellen aan derde zoals 
foto's, teksten, illustraties, en grafi sch 
materiaal, op welke manier dan ook, 
zonder uitdrukkelijke toestemming van 
de uitgevers. 

Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...

Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

Spaarpot Oost 2, Geldrop 
T 040 286 1383, www.vdstappen.nl

Met menselijke 
  betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000

www.uitvaartzorgnuenen.nl

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl  

Weekenddiensten
Zaterdag 10 maart, 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, gezinsviering met kin-
derkoor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en past. werker P. ten Hacken.

“Dringen om een plaats aan tafel”
Het verhaal in deze viering gaat over 
twee zonen, ze kiezen zelf een eigen 
weg…maar komen later beiden weer 
thuis & gaan samen weer aan tafel. De 
tafel is en blijft centraal in deze gezins-
vieringen. Er moet plaats zijn voor ie-
dereen, voor het hele gezin, voor 
vrienden en voor iedereen die iets met 
je wil delen. We willen iedereen uitno-
digen aan deze tafel, we willen met ie-
dereen delen en genieten van het le-
ven.
Zondag 11 maart, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, Gregoriaans koor, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.
Zondag 11 maart, 11.00 uur: Woord 
en communiedienst, kinderneven-
dienst, voc. omlijsting, voorganger: 
Mevr. M. Habraken.

Misintenties
Zaterdag 10 maart, 18.30 uur: Harrie 
Roestenburg; Drieka van de Tillaart en 
Familie; Rony Beekmans-Janssens; 
Peter van Maasakkers; Mia Béguin 
(vanwege verjaardag); Overleden fa-
milie Rooswinkel-van Swaaij; Mieke 
Heijnen-Linssen. 
Zondag 11 maart, 09.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 11 maart, 11.00 uur: Wim 
Smulders; Bertus Raaijmakers.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Gerrit 
van Bree, Stormmeeuwhof 2. Wij 
wensen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

De Regenboog Nuenen 
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 11 maart, 10.00 uur: Voorgan-
ger op deze 3e zondag in de Veertigda-
gentijd is ds. R. Bartlema, de voorma-
lige predikant. Het is een dienst van 
Schrift en Tafel. Voor de kinderen is er 
nevendienst.
De collecte is voor het Diaconaal werk 
in Nuenen. Na de dienst is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten. Donder-
dag van 10.00-12.00 uur is er Open 
Huis.
Op woensdagavond is er een film-
avond in De Zaak: "Il y a longtemps 
que je t'aime."

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 maart, 9.30 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Piet Coolen; Gerret en Miet Douven-
Sanders.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 11 maart, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering met kinderwoorddienst,   
parochiekoor, voorganger pastor F. 
Groot.

Kindernevendienst
We zien Jezus niet vaak boos. We zien 
hem in de vele verhalen vaak als een 
goede, aardige man. Aandacht voor 
iedereen en altijd bereid om te helpen. 
Maar in het verhaal wat we vandaag 
vertellen is hij boos, heel boos! Jezus 
ziet de kerk als het huis van zijn vader. 

En hij wil niet dat mensen er bijvoor-
beeld een markthal van maken. Hoe 
gedraag je je eigenlijk in een kerk en 
waarom? Waar is Jezus in de kerk. Wat 
is een tabernakel en wat wordt daarin 
bewaard? Daarover gaan we praten en 
knutselen met elkaar.

Misintenties
Jan de Louw (nms. Kaartclub “De Vro-
lijke Katters”; Riek van der Putten-San-
ders; Ben van den Hurk; Jo Renders-
Schoenmakers; Jan Schuts; Peter van 
Venrooij; Johannes en Wilhelmina En-
gelen; Overleden ouders Bunthof-de 
Weerd; Overleden ouders Martinus 
Donkers en Hanneke Donkers-Van Agt.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 8 maart: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 9 maart: 7.15 uur Heilige Mis.
Zaterdag 10 maart: 8.30 uur H. Mis.
Zondag 11 maart: 3e zondag van de 
Vasten, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 12 en dinsdag 13 maart: 
18.30 uur Heilige Mis.
Woensdag 14 maart: 7.15 uur H. Mis.            

Uit d’n hoek…
Plaat

Vinyl, de voorloper van de cd als geluidsdrager, is aan een opmars bezig. 
Jeugdsentiment? Of klinkt het beter? Ik denk het laatste. Vinyl klinkt toch 
warmer, voller. Cd’s, digitaal geluid, zijn toch losse klanken, vinyl is aaneenge-
sloten. Er is verschil. Maar mijn cd-collectie vervangen, daar begin ik niet aan. 
 Ik weet het nog wat mijn eerste vinylsingle was. En nog zelfs waar ik 
hem kocht. Op de braderie in Gemert. Het was High Energy van Evelyn Tho-
mas, achteraf een clubklassieker. Maar dat wist ik toen niet. Afgaande op het 
jaar waarin het een hit was, moet het rond 1984 zijn geweest en ik dus 11 jaar.
 Verder had ik in mijn van zakgeld betaalde collectie I just can’t get 
enough van Depeche mode, wat singles van Prince en van Wham. LP’s had ik 
weinig: een verzamelaar van The Shadows en natuurlijk Skunk, Doris Day en 
4-us van Doe Maar. Het was de tijd van de 12 inches. Rumors, You spin me 
round en PM Dawn. Dat werk. Alhoewel, Prince, The Shadows en Doe Maar 
heb ik later wel op cd aangeschaft.
 Nu is de vraag: wat was je eerste cd? Dat weet ik dan weer niet pre-
cies. Het was Legend van Bob Marley, The Chief van Tony Scott of Rewind van 
The Rolling Stones. Die laatste was in ieder geval het begin van mijn Stones 
adoratie.
 Er schijnt zoiets te zijn als cd-rot.

Edwin Coolen

Training LEVgroep

Wat doet echtscheiding 
met uw kind?
Kinderen zijn de zwakste partij gedurende het hele proces van de ouderlijke 
(echt)scheiding. Moeders en vaders hebben het ook moeilijk, maar zij 
nemen initiatieven of kunnen reageren en bovendien: zij zijn volwassen. 
Kinderen willen niet dat hun ouders gaan scheiden en hebben vaak het 
gevoel machteloos te staan in een onzekere wereld.

De periode rond de scheiding is voor 
alle kinderen moeilijk, maar veel kin-
deren hebben ook op langere termijn 
last van problemen, zoals angstgevoe-
lens, agressief gedrag, boosheid en 
verdriet en een negatief zelfbeeld. 

Meer aandacht voor kinderen die met 
een ouderlijke scheiding te maken 
krijgen is van groot belang voor hun 
gezonde ontwikkeling en ontplooiing.

De training: “ Wat doet echtscheiding 
met uw kind ” wordt vanuit het CJG 
(Centrum Jeugd en Gezin) aangebo-
den door de LEVgroep. De training 
geeft kinderen de gelegenheid open te 
communiceren over hun ervaringen 
en gevoelens, vragen te stellen, hun 
eenzaamheid te verminderen en her-
kenning te vinden bij anderen om met 

de scheiding van hun ouders om te 
gaan. De training is gericht op kinde-
ren van 10 tot 12 jaar uit de boven-
bouw van basisscholen. Maximaal 
tien kinderen in de leeftijd van 10 t/m 
12 jaar. De begeleiding is in handen 
van twee, daartoe speciaal opgeleide, 
schoolmaatschappelijke werksters. 

Op een pratende, spelende en creatie-
ve manier wordt er met de kinderen 
naar het doel van de training gewerkt.

De bijeenkomsten vinden plaats in de 
maanden mei en juni, locatie Lev-
groep, Berg 22c in Nuenen. Eigen bij-
drage is € 35,-. 

Meer informatie bij of aanmelden via 
het CJG Nuenen, tel. 040-2831675 of 
mail naar info@cjgnuenen.nl.

Aanmelding 
leerlingen PCN
Op 12, 13 en 14 maart 2012 kunnen 
reguliere leerlingen zich aanmelden 
op Pleincollege Nuenen.

Maandag 12 maart 2012
 16.00-17.00 uur
 19.00-21.00 uur
Dinsdag 13 maart 2012
 16.00-17.00 uur
 19.00-21.00 uur
Woensdag 14 maart 2012
 14.00-17.00 uur

Signeersessie 
Wim Daniëls
Per abuis is de tijd niet vermeld van de 
signeersessie van Wim Daniëls van zijn 
nieuwe boek Komkomma op 10 maart 
a.s. bij Boekhandel van de Moosdijk in 
Nuenen. Die tijd is om 15.30 uur.



17&18
www.regionalenieuwbouwbeurs.nl

HET COMPLETE NIEUWBOUWAANBOD VAN ZUIDOOST BRABANT 

EN FAVORIETE WONINGONTDEK 
 

UW FINANCIËLE RUIMTE

Op 17 en 18 maart a.s. van 10.00 tot 16.00 uur worden alle toonaangevende nieuwbouwprojecten van Zuidoost Brabant gepresenteerd in 
het Evoluon.  Een weekend vol acties en primeurs. Met meer dan 10.000 nieuwbouwwoningen van alle vooraanstaande nieuwbouwpartijen, 
kunt u zicht perfect oriënteren op de nieuwbouwmarkt. Bent u geïnteresseerd in een starterswoning, appartement, eengezinswoning of 
bungalow? Of wilt u liever uw eigen droomhuis bouwen?  Op de Regionale Nieuwbouwbeurs bent u aan het juiste adres! Ontdek uw 
fi nanciële ruimte en favoriete woning. We zien u graag in het Evoluon.

De Regionale Nieuwbouwbeurs is een initiatief van ASR Vastgoed Ontwikkeling en Van Santvoort Makelaars

ENKELE HIGHLIGHTS VAN DEZE BEURS:

• Nuenen,  vrijstaand wonen vanaf € 300.000,-- Primeur!
• Nuenen West, diverse types
• Nuenen Luistruik, diverse types
• Toversnest, Heeze Primeur!
• Het Klavier, Aarle Rixtel

GRATIS
ENTREE!

   +

Schrijf u vandaag nog in 
op onze website!
De Regionale Nieuwbouwbeurs 
is gratis toegankelijk nadat u zich 
heeft geregistreerd. 

facebook.nl/nieuwbouwbeurs @nieuwbouwbeurs

www.restaurantpezzaz.nl 
Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725  Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

Menu

Pezzaz is eerste en tweede paasdag geopend!Pezzaz is eerste en tweede paasdag geopend!
Geniet van het Pezzaz menu of laat u verrassen!Geniet van het Pezzaz menu of laat u verrassen!

Eerlijk en sfeervol dineren!Eerlijk en sfeervol dineren!

Dun gesneden zwaardvis 
met ansjovis créme 

met gemarineerde olijfjes, 
krokant kruiden koekje 

of
Salade met gekonfijte hoender 

appel, spekjes en frisse balsamico dressing
of

Italiaanse minestronesoep
rijk gevuld met groentes en pesto croutonrijk gevuld met groentes en pesto croutonrijk gevuld met groentes en pesto crouton

Gebakken victoriabaars en scampiGebakken victoriabaars en scampi
op bulgur met kerrieschuim 

en krokante peterselie
of

Gegrilde varkensbloemstuk 
van het Livar scharrelvarken

met tomaten kruiden boter en knoflook
of

Hartige taart van savooie kool
met cheddar kaas, walnoten, shiitake 

en saus van ras el hanout

In rode wijn pocheerde peerIn rode wijn pocheerde peer
witte chocolade parfait en krokante peperkoek

ofof
Wentelteefjes

met compôte van abrikozen en maple caramelijs 

€ 23,50

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen, T. 040 284 3106, info@woodforlife.nl
                 www.woodforlife.nl

U bent op zoek naar 
een betaalbare 
planken vloer
tot wel 45 cm. 
breed?

AKTIE
Eiken 26 cm. br.

Lengtes tot 240 cm.

Legklaar !! 

Div. kleuren

€ 52.95 / m²

Vergelijken kost niets, 
teveel betalen voor uw hypotheek 

komt elke maand terug!

Weerswinkel 7 L
5673 PM Nuenen
06-46 31 41 52

www.straatman-kolsters.nl



8 maart 2012Rond de Linde  Nr.  10 

Neuzelmarkt
Scouting Rudyard Kipling organiseert ook dit jaar weer een grote rommel-
markt in Nuenen. Jaarlijks halen zij neuzelwaar bij alle huizen in Nuenen op 
welke zij op Tweede Paasdag verkopen. Ook dit jaar zal de Neuzelmarkt 
plaats vinden in een hal aan de Berg in het centrum van Nuenen.
 

NL Doet in Nuenen
Het is bijna zover. NL Doet, de lande-
lijke actiedagen die in het teken staan 
van vrijwilligerswerk, vinden plaats op 
vrijdag 16 en zaterdag 17 maart. In 
Nuenen hebben de volgende organisa-
tie's laten weten goed hulp te kunnen 
gebruiken. Dat zijn de Voedselbank, 
Dorpsboerderij Weverkeshof, Kun-
stencentrum CAN, Speeltuin de Kie-
vit, BS de Wentelwiek, Scouting Panta 
Rhei, Scouting Rudyard Kipling en het 
WIN wooncomplex. Meer lezen over 
de werkzaamheden en aanmelden kan 
via www.nldoet.nl. 
Vragen hierover kunt u ook kwijt bij 
het Servicepunt, tel. 040-2831675. 
Vraag naar Ismene Borger. NL Doet 
wordt jaarlijks georganiseerd door het 
Oranjefonds.

Samen zonnepanelen 
aanschaffen: dat loont!
De energierekening loopt op. Tussen 1997 en 2011 zijn de elektriciteitsprij-
zen met gemiddeld meer dan 11% per jaar gestegen (bron: CBS). Naar ver-
wachting zullen de prijzen nog verder stijgen door de teruglopende voor-
raad van onder meer gas en kolen. Door het plaatsen van zonnepanelen 
kunnen particulieren zelf elektriciteit opwekken en daardoor hun energie-
rekening aanzienlijk reduceren. De Nuenense coöperatie Morgen Groene 
Energie wil daarbij helpen.

Naast de portemonnee, heeft ook het 
milieu te lijden van het energiever-
bruik uit fossiele brandstoffen. De tra-
ditionele regioleverancier levert 
meestal grijze stroom. Opgewekt met 
bijvoorbeeld kolencentrales, die CO2 
uitstoten. De hoofddoelstelling van 
Morgen Groene Energie is om duur-



















Wilt u ook graag zingen?                      
 
Kom dan naar de open repetitie van het dames ”Enode“ koor op 20 maart. 
De oefenavond vindt plaats in  het Enode  gebouw  op het Eeneind van 20.00 
uur tot 22.00 uur.

Je mag meezingen of luisteren. Het koor staat onder leiding van dirigente Eva 
Wiselius en er wordt met veel enthousiasme populair, licht klassiek en kerkmu-
ziek gezongen. Het koor werkt nu met veel plezier aan een vernieuwing van het 
repertoire. Daarom zijn nieuwe leden van harte welkom. Er is geen wachtlijst, je 
kunt je meteen opgeven. Meer informatie bij Mieke van  Spreeuwenberg, tele-
foon 2836112.
 
 

Het Enode koor tijdens een Carat Concert in Helmond

Sarah Brinkman, de nieuwe 
voorleeskampioen van Nuenen
Afgelopen dinsdag op 28 februari streden de voorleeskampioenen van 6 
Nuenense basisscholen om de titel voorleeskampioen van Nuenen. Dit keer 
kwamen de klassen bijeen in BS. Heuvelrijk in Gerwen. Sarah Brinkman 
van OBS De Rietpluim werd uiteindelijk de winnaar. Zij las een spannend 
stukje voor uit een boek van Francine Oomen, Hoe overleef ik de brugklas.
Alle kandidaten lieten zien dat ze goed 
voor konden lezen. En dat ze helemaal 
alleen op het grote podium op de 
voorleesstoel de voorleeszenuwen 
goed onder controle hadden. Het pu-
bliek, de eigen klasgenootjes, luisterde 
zeer aandachtig. Op sommige mo-
menten was het zelfs heel stil. Dat be-
tekende dat ze de luisteraars goed mee 
konden voeren in hun verhaal. Zelfs 
bij bekende fragmenten uit boeken 
van Jacques Vriens, Roald Dahl en 
Francine Oomen. Sarah Brinkman liet 
zich bovendien niet uit het veld slaan 
door de schoolbel, die plotseling af-
ging. En even voor rumoer zorgde.

De jury met daarin Ineke Hoekstra 
(Boekhandel Van de Moosdijk), Anja 
Vereijken (kinderboekenschrijfster) 
en Elwien Bibbe (Rond de Linde) had 
de moeilijke taak om een winnaar aan 
te wijzen. Maar uiteindelijk is toch 
unaniem voor Sarah gekozen.

De andere kandidaten waren: Mei-
rong v.d. Boomen (Heuvelrijk), Femke 
Molenaar (Dassenburcht), Isabel Rus-
tige (Mijlpaal), Lieke Engelen (Ins. 
Crijnsschool) en Nienke Godding 
(Mijlpaal). Sarah kreeg een oorkonde 
en mag nu door naar de provinciale 
halve finale in Goirle op 10 maart.

Dakar truck op bezoek 
bij Jumbo Nuenen
Liefhebbers van de Dakar kunnen op vrijdag 9 maart tussen 19.00 uur en 
20.00 uur hun hart ophalen bij de Jumbo in Nuenen bij het Kernkwartier. 
Op die dag staat de echte Jumbo Dakar racetruck voor de ingang bij de win-
kel. Met deze wagen heeft het Jumbo team - Jasper van de Heuvel, Charly 
Gotlib en Peter Vervoort - in januari meegedaan aan de Dakar Rally 2012. 
Het team behaalde de 21e plaats in het truck klassement tijdens deze zware 
race in Zuid-Amerika.
 De truck is nog helemaal in vol ‘woes-
tijn-ornaat', compleet met deuken en 
krassen en bedekt met het Argentijnse 
zand ‘fes-fes'. Belangstellenden kun-
nen de truck aan een uitgebreide in-
spectie onderwerpen. Ook kunnen fo-
to's van de vrachtwagen worden 
gemaakt. De coureurs kunnen er niet 
bij zijn, maar er worden wel fotokaar-
ten met hun handtekeningen uitge-
deeld aan de liefhebbers, en tevens 
kunt u bij Jumbo Nuenen ook nog 

meedoen aan een leuke Dakar prijs-
vraag.
 
Jumbo Supermarkten
Jumbo Supermarkten telde eind 2011 
263 winkels verspreid over het hele 
land en groeit dit jaar door naar 300 
winkels. Door de overname van Super 
de Boer in 2009 en overname van 
C1000, zal Jumbo uitgroeien tot het 
tweede supermarktbedrijf van Neder-
land.

Isabel, Femke, Meirong, Lieke, Nienke en Sarah.

Zonnepanelen op het Boordhuys (Boord 37 te Nuenen)

zame elektriciteit te leveren, bijvoor-
beeld uit zonlicht, waar mogelijk lo-
kaal opgewekt. Meer hierover op 
www.morgengroeneenergie.nl 
Het aanschaffen van zonnepanelen is 
een investering die loont. Met een set 
zonnepanelen worden particulieren 
minder afhankelijk van energieleve-

ranciers en kan de energieprijs flink 
omlaag. Geen vervelende verrassin-
gen meer op de deurmat! Kortom, een 
eenmalige aanschaf van zonnepanelen 
is goedkoper dan maandelijks de ener-
gierekening te blijven betalen. De aan-
schaf van zonnepanelen verdient zich-
zelf terug. Het financieel rendement is 
hoger dan op een spaarrekening bij de 
bank. 

Morgen Groene Energie heeft geen 
winstoogmerk. De vrijwilligers van 
Morgen Groene Energie helpen bij de 
keuze van de juiste zonnepanelen en 
installateur. Ze bundelen de vraag en 
kunnen daardoor voor de leden in-
koopvoordeel behalen. Een groot aan-
tal geïnteresseerden heeft zich inmid-
dels aangemeld. 

Geheel vrijblijvend aanmelden als 
mogelijk geïnteresseerde voor het col-
lectieve zonnepanelen project kan 
door een mail te sturen naar zonnepa-
nelen@morgengroeneenergie.nl of te 
bellen naar 0850021902 (optie 2). Eén 
van de vrijwilligers van de Werkgroep 
Techniek & Projecten van de coöpera-
tie Morgen Groene Energie neemt dan 
contact met u op. 

Ontwikkeling van de elektriciteitsprijs 
1997 – 2011 (bron: CBS)

De JUMBO truck die vrijdag te zien is bij JUMBO Nuenen

De Neuzelmarkt wordt georganiseerd 
door scouting en voor scouting. Het 
geld dat de leden met steunbonnen en 
tijdens de verkoopdag ophalen wordt 
volledig gebruikt voor activiteiten van 
de scoutingleden.

Ophaaldagen
Binnenkort komen de leden van de 
scouting bij u aan de deur, zij advise-
ren u om alvast uw spullen voor de 
Neuzelmarkt bij elkaar te zoeken. Za-
terdag 24 maart en zaterdag 31 maart 
komen zij neuzelwaar bij u ophalen. 

Zij halen alleen kleingoed op zoals 
boeken, beeldjes, kleren, huishoude-
lijke apparaten, fietsen en speelgoed. 
Meubels, koelkasten en kapotte spul-
len kan de scouting niet meenemen.
 
De verkoopdag zal plaatsvinden op 
Tweede Paasdag, maandag 9 april. 
Voor meer informatie over de ophaal-
dagen en de verkoopdag kunt u kijken 
op www.neuzelmarkt.nl.

Dialezing 
vleermuizen
Op dinsdag 13 maart organiseert 
IVN Nuenen een dialezing over de 
in Nederland voorkomende vleer-
muizen. De lezing wordt gegeven 
door Leo Klok, lid van de vleermui-
zenwerkgroep Noord-Brabant. 

Vleermuizen roepen ook nu nog, in 
onze moderne en ruimdenkende we-
reld, vrees, schrik en afschuw op. 
Zoekt men naar de oorzaken daarvan, 
dan is het eerste dat opvalt dat slechts 
weinig mensen echt kennis hebben 
van de leefwijze van deze unieke vlie-
gende zoogdiertjes. Deze avond hoopt 
Leo Klok een tip van de sluier op te 
lichten en duidelijk te laten zien en ho-
ren, hoe belangrijk deze unieke en eni-
ge vliegende zoogdiertjes zijn in onze 
omgeving.
U bent van harte welkom in de ruimte 
van het IVN in Het Klooster. Aanvang: 
20.00 uur
Meer informatie via tel. 040-2421423. 
De toegang is gratis; het maximale 
aantal deelnemers is 50.

KBO Muziekmiddag

Senioren, Zit daar muziek in??
Donderdag 10 mei wordt er een muzikale middag gehouden in Het K loos-
ter, vanaf 12.30 uur is er een Muzikaal onthaal. De Muziekmiddag zal om 
13.00 uur aanvangen in de Theaterzaal. De middag is toegankelijk voor alle 
senioren van Nuenen. Leg dit alvast in uw agenda vast. De entreeprijs is € 
3,00 .Informatie over de kaartverkoop volgt te zijner tijd.
De organisatie is in handen van de drie 
KBO-muziekgezelschappen, Senio-
renkoor, Seniorenorkest en Mondhar-
monicaclub in samenwerking met de 
activiteitencommissie van de KBO. 

In een afwisselend programma met de 
muziekgezelschappen kunt u hierbij 
ook een grote rol spelen. Alle Senioren 
worden opgeroepen voor deelname 
als artiest / musicus voor dit muzikale 
treffen. 

U kunt op deze middag op muzikaal  
of instrumentaal gebied als solist/duo 
of met een klein ensemble iets ten ge-
hore brengen. Iets wat u al lang had 
willen doen!?!? Wellicht heeft u thuis 
nog een instrument liggen dat u graag 
nog eens zou willen bespelen. Mis-
schien heeft u altijd al eens de wens 
gehad om eens een liedje te zingen op 
het toneel.

Voor verdere informatie kunt u bij de 
voorzitters van de muziekgezelschap-
pen terecht: Arie Verhaegh, 2834457; 
Harold van de Ven, 2834500; Jan Strij-
bos, 2833205. 

Bel ze gerust of spreek ze even aan. 
Opgave tot 1 April 2012. 

Waarschijnlijk zal er na afloop gezegd 
worden: “Senioren, daar zit muziek 
in!!”

Kienen
VrouwenVereniging Nuenen/

Gerwen organiseert op dinsdag 
13 maart a.s.: Kienen op het Plein-

college. Aanvang 20.00 uur. 
Ook niet leden zijn 
van harte welkom.



van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

Di. t/m Do.: 10.00-18.00 uur

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Stijlvolle keukens
op maat en naar wens gemaakt

Lekker en gezond!!!

Proef het ook!

Op de menukaart van ZuidZorg Maaltijden Thuis treft u lekkere en 
gezonde maaltijden: alles vers en gezond en met veel aandacht 
bereid. Kortom een heerlijke, gezonde maaltijd waar u verder geen 
omkijken naar hebt. Alle maaltijden worden op een speciale manier 
bereid, waardoor bij verwarming in de magnetron de smaak 
optimaal behouden blijft en de versheid wordt gegarandeerd.

Om iedereen te laten ervaren hoe lekker gezond kan zijn, biedt ZuidZorg iedereen die geïnteresseerd is 
een standaard proefpakket van twee soepen, twee hoofdmaaltijden en twee nagerechten. Stuur nu een 
e-mail met uw adresgegevens naar maaltijden@zuidzorg.nl of bel 040 - 880 65 81 en krijg een 
proefpakket thuisgestuurd. 

Wees er wel snel bij, want op is op! Smakelijk eten alvast!

• De heer Verdonk uit Veldhoven: “Ideaal voor mensen zoals ik, die 
niet altijd kunnen of willen koken en die naast een gewone lekkere 
maaltijd zichzelf ook af en toe culinair willen verwennen: van 
‘gewone’ gehaktbal tot ambachtelijk bereid varkenshaasje en van 
speklap tot struisvogel-biefstuk. Belangrijk detail is dat de maaltijden 
zijn bereid met verse groenten en dat zij passen binnen een gezonde 
levensstijl. Kan ik me mooi aan mijn gezonde voornemens houden.”
• Mevrouw Baeten uit Geldrop: “Er gaat niets boven zelf koken, 
maar als je dit niet meer zelf kunt of wilt, dan biedt ZuidZorg prima 
maaltijden die ook nog eens zijn bereid met lekkere verse groenten. 
En ook lekker makkelijk! Je hebt in een mum van tijd en zonder veel 
moeite een heerlijke warme maaltijd op tafel staan. Voor mij is de 
Maaltijden Thuis dan ook een ideale service.”

Koel- en vriesverse maaltijden 
zijn er vanaf € 5,25, Culinique 
maaltijden vanaf € 6,95. Ieder 
lid van PuntExtra krijgt hierop 
ook nog eens € 0,25 korting.

Theo Albers, manager Maaltijden Thuis, is blij met de grote keuze 
aan maaltijden. “Men kan kiezen uit drie soorten maaltijden: 
koelvers, vriesvers of de luxere maaltijden van Culinique. Deze 
luxere maaltijden kan men helemaal zelf samenstellen. Zo kun je 
vlees, groente en aardappelen los van elkaar bestellen, waarna ze 
apart verpakt thuis worden bezorgd.”

 

BerkenBos 6 • 5672 Ak nuenen • tel. 040-2831200 • fAx 040-2836055
e-mAil: drij.mes@iAe.nl • WeBsite: WWW.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Posters / Leaflets
 • Flyers / Brochures
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk

DRUKKERIJ ESSERSCHMIDT

www.stedelijkcollege.nl

AANMELDEN 
SCHOOLJAAR 2012-2013

Henegouwenlaan

12 maart 2012 van 19.00 tot 21.00 uur

13 maart 2012 van 19.00 tot 21.00 uur

     14 maart 2012 van 14.00 tot 16.00 uur

Avignonlaan

12 maart 2012 van 17.00 tot 21.00 uur

13 maart 2012 van 17.00 tot 21.00 uur

14 maart 2012 van 13.00 tot 16.00 uur

Ma

Di

Wo

Ma

Di

Wo

Voor locatie Avignonlaan ook het hele jaar 
op afspraak.

Vergeet je burgerservicenummer niet! Breng daarom een kopie van 
je identiteitsbewijs of het uittreksel van de Gemeentelijke Basis 
Administratie mee. 
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Inschrijving Oranjemarkt
Evenals de vorige jaren wordt ook dit jaar op Koninginnedag, maandag 30 
april a.s., de traditionele Oranjemarkt gehouden. Naast de niet-commerci-
ele instellingen, zoals verenigingen (en andere organisaties), kan ook de 
jeugd aan de slag. De basisschoolleerlingen krijgen hiermee de kans, een 
zakcentje bij te verdienen. In een gehuurde kraam kunnen zij (opgeknapt) 
speelgoed, boeken, zelfgemaakte sieraden, enz., verkopen.
De verenigingen, instellingen, e.d., 
hebben reeds een brief van het Oranje 
Comité Nuenen ontvangen, en kun-
nen tot 25 maart a.s. schriftelijk bij het 
secretariaat reageren.Maar; de jeugd 
moet zichzelf  aanmelden!   

Inschrijving
Op zaterdag 10 maart a.s., zitten van 
16.00 tot 17.00 uur in diner-cafè 
“ZINN “ aan het Park enkele leden van 
het Oranje Comité, om de aanmelding 
te noteren, en de € 9,- (voor een halve 
kraam) in ontvangst te nemen. Het 
aantal inschrijvingen is beperkt. Dus: 
het is zaak er op tijd bij te zijn. 
Vol is vol!! Voor de duidelijkheid: als je 
een hele kraam wilt hebben, betaal je   
€ 18,- Probeer gepast geld mee te ne-
men. Dat bevordert de snelheid bij het 
inschrijven.

Oranjemarkt is geen vrijmarkt!
Ieder jaar opnieuw blijkt dat de opzet 
van de Oranjemarkt niet voor ieder-
een duidelijk is. Daarom  wil het Oran-
je Comité Nuenen het doel van de 
Oranjemarkt nog even verduidelijken.
Om te beginnen is de Oranjemarkt in 
Nuenen GEEN VRIJMARKT! Dus: 
het is geen markt, waarop iedereen - 
zonder voor-inschrijving - zijn/haar 
spullen mag verkopen. Dus: geen 
markt, waar je - zittend op een matje 
of op de grond - handel mag drijven.

Wat is deze markt dan wél?
Deze markt heeft twee doelgroepen, 

die aanwezig mogen zijn op de Oran-
jemarkt.
1. De markt geeft aan verenigingen, 

organisaties en stichtingen in Nue-
nen de mogelijkheid zich te presen-
teren. Naast reclame maken voor 
hun activiteit, mogen zij ook aan 
hun doelstelling verwante produc-
ten verkopen. Deze organisaties zijn 
reeds schriftelijk en/of digitaal uit-
genodigd, en worden verzocht, 
vooraf te reserveren. Kosten voor de 
kraamhuur zijn € 18,-per kraam. 

 Mochten verenigingen / organisa-
ties geen uitnodiging hebben gehad: 
meldt je dan aan bij het secretariaat: 
t.swinkels01@onsnet.nu, u krijgt 
dan digitaal de nodige informatie 
toegestuurd.

2. Daarnaast wil het Oranje Comité 
Nuenen aan de Nuenense kinderen 
tot 12 jaar de mogelijkheid bieden, 
om op deze markt een zakcentje bij 
te verdienen. Dit kunnen zij doen 

Jubilarissen bij 
CV  “De Narre-Kappen”
CV “de Narre-Kappen” heeft tijdens de carnavalsbrunch op zondag 19 
februari met veel plezier enkele jubilarissen mogen huldigen. 
Jubilarissen
Als 11 jarig lid werden gehuldigd Ton 
en Carin van de Broek, Astrid en Wil-
lem de Laat, Rene van de Westelaken. 

Als 33 jarig lid werden gehuldigd Peter 
en Marij Uipkes, Noud en Mia Leen-
ders en Theo en Wil Knoops. Het be-
stuur en de leden van CV “de Narre-
Kappen” zijn alle jubilarissen zeer 
erkentelijk voor hun jarenlange inzet 
en toegevoegde waarde aan de vereni-
ging. 

Erelid
Daarnaast was er ook nog een bijzon-
dere benoeming, Theo van Duppen 
werd benoemd als erelid van de ver-
eniging. Theo heeft vele jaren diverse 
(bestuurs-)functies vervuld en is nog 
steeds niet weg te denken bij de orga-
nisatie van de carnaval in Gerwen. 

Inmiddels is Theo 40 jaar lid, en was 
onder andere: Prins Theo d’n Twidde 
in 1985 met zijn prinses Clasine; Ad-
judant in 1974, 1980 en 1990; Groot-
vorst in 1986; Regent in 1989; Raadslid 
van november 1972 t/m 1992; Vice 
voorzitter van 1973 t/m 1980; Voor-
zitter van 1981 t/m 1992; Secretaris 
van 1978 t/m 1984; President van 1981 
t/m 1984 en van 1987 t/m 1989.

Theo is nog steeds nauw betrokken bij 
de verzorging van het licht en geluid 
tijdens alle carnavalsactiviteiten. Hij 
was jarenlang organisator van de boe-
renbruiloft, vele jaren verzorgde hij de 
carnavalskrant van de vereniging. Hij 
is ontwerper van het verplaatsbaar po-
dium. Hij verzorgde de tientallen on-
derscheidingen die tijdens de carna-
valsfestiviteiten worden uitgereikt. Hij 
maakte grote schilden voor de ver-
schillende prinsen. Verder deed Theo 
nog vele nevenactiviteiten voor de 
vereniging, zoals presentator bij boe-
renbruiloften, prinsenballen, enz. 

Ook was Theo jarenlang secretaris 
van de AvondZesdaagse, wat nu Ger-
wen Actief heet. Het bestuur van deze 
vereniging is samengesteld uit be-
stuursleden van de carnavalsvereni-
ging en het Heilig Kruis Gilde. De taak 
van deze vereniging was het verzorgen 
van de jaarlijks terugkerende am-
bacht- en antiekmarkt. De laatste ja-
ren werd deze markt vervangen door 
de Luikse markt, wat nu weer vervan-
gen is door de Kofferbak Verkoop 
Gerwen.
Theo van Duppen is al vanaf het mo-
ment dat hij op 11 november 1972 lid 
werd van de vereniging een actief lid 
gebleken. 

Ondanks dat hij 13 jaar geleden zijn 
Raad van Elf kostuum heeft uitgedaan, 
en de voorzittershamer heeft overge-
dragen, is hij nog altijd een grote steun 
voor de carnavalsvereniging. Met zijn 
jarenlange ervaring staat Theo de ver-
eniging nog altijd terzijde met het or-
ganiseren van de carnavalsactivitei-
ten. 
Al met al een terechte voordracht als 
erelid van CV “de Narre-Kappen” 

Voor iedereen is er een passende 
haard
“Tegenwoordig is er voor ieder type 
huis, mens en inrichting een goed pro-
duct te vinden. Als u van gemak houdt 
is een gashaard ideaal. En als u liever 
‘echt’ vuur heeft, ligt een houthaard 
meer voor de hand” aldus Toon van 
Tiel, eigenaar van Van Tiel Haard & 
Interieur. Daarnaast geeft Toon aan 
dat er in zijn zaak zowel voor het 
strakke als het klassieke interieur zeer 
veel mogelijkheden zijn. Zo creëert u 
met een kachel sfeer en nuttige warm-
te in huis. 

Speeddate met een binnenhuisar-
chitect
Tijdens de open zondagen op 11 en 25 
maart kunt u speeddaten met een bin-
nenhuisarchitect. Samen met de bin-
nenhuisarchitect gaat u na wat het 
beste past bij uw interieur, kijk op de 
website hoe u zich hiervoor aan kan 
melden.
Vanaf het begin tot het einde is het 
Veghelse bedrijf de betrokken, be-
trouwbare en bekwame partner bij de 
uitvoer van uw wensen. Ook voor 
sloopwerkzaamheden, het aanleggen 
van een gasleiding, en een compleet 
rookgasafvoerkanaal bent u bij Van 
Tiel ‘aan het goede adres’. Alle werk-

zaamheden worden door eigen mon-
teurs uitgevoerd. 

Maart is actiemaand bij Van Tiel 
Haard & Interieur.
In maart krijgt u 19% BTW retour op 
uw haard of kachel. Op 11 en 25 maart 
zijn er extra koopzondagen. Dan zijn 
zij geopend van 12.00 uur tot 17.00 
uur.
Neem anders een kijkje voor alle in-
formatie op de website www.haarden-
interieur.nl

Van Tiel in het kort.
• Grootste showroom  van de regio 

(1200 m2 sfeer en warmte)
• Meer dan 100 opstellingen, van 

klassiek tot modern  (Grotendeels 
brandend)

• Eigen binnenhuisarchitect (Voor ei-
gentijds interieur advies)

• Productie van maatwerk  in eigen 
werkplaats

• Plaatsen van haard door vakkundig 
personeel   

• Dealer van alle bekende merken 
• Betrokken en servicegericht
• Ook voor alleen afhalen/bezorgen 

van haarden en kachels

Zij zien u graag in de showroom, 
Doornhoek 3766 in Veghel.

Nieuws met zaken
Laat u inspireren en adviseren bij Van Tiel Haard & Interieur

Beleef de warmte bij 
Van Tiel Haard & Interieur
Heeft u plannen om uw huis op te warmen door een haard of kachel? Beleef 
dan de warmte tijdens een bezoek aan het inspiratiecentrum van Van Tiel 
Haard & Interieur in Veghel. Hier kunt u volop ideeën opdoen, voorbeelden 
zien, advies krijgen en zelfs uw complete interieur omtoveren. Alle haard-
opstellingen bij Van Tiel worden in huislijke sfeer gepresenteerd. In combi-
natie met stijlvolle meubels en accessoires wordt het makkelijker om een 
beeld te vormen wat een open haard met uw huis kan doen. Het begrip 
Haard & Interieur krijgt op deze manier een extra dimensie. 

De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week het CDA.

Is de politiek in ons dorp 
eigenlijk wel leuk?
Een volmondig “ja “ is hierop mijn antwoord en bovendien zeer de moeite 
waard. Overigens moet ik direct bekennen dat ik vooraf hierover een com-
pleet ander beeld had. Deze beeldvorming week over het algemeen niet veel 
af van die van u als lezer. Ergens worden beslissingen genomen en vroeg of 
laat wordt je daarmede geconfronteerd. 

Zo gaat dat ook in ons dorp en reactief 
als we zijn zullen we ageren zeker als 
we moeten ervaren dat het te dicht bij 
mezelf of mijn voordeur komt. Als we 
ons dan tevens realiseren dat de tijd 
waarin we momenteel zitten er niet al 
te florissant voor staat (dit geldt ook 
voor ons dorp), dan zal er iets moeten 
gebeuren. Veel zin heeft het niet om te 
blijven staren naar de deur die voor je 
neus is dichtgeslagen. Als je 180 gra-
den draait zie je deuren helemaal open 
staan. Tijd om van reactief naar pro-
actief te gaan. Loop een van die open-
staande deuren binnen en ga je oriën-
teren. Leer, ervaar, en vooral, beleef 
wat er allemaal nog meer achter de 
dorpspolitiek zit. Een van die open-
staande deuren is die van het CDA en 
het is zeker de moeite waard eens bin-
nen te lopen. Onze fractieleden Jan 
van Bruggen, Theo van den Tillaart en 
Hans Pijs willen uw verhaal graag ho-
ren en hier zo nodig mee aan de slag 
gaan. Als burgercommissielid geldt 
voor mij hetzelfde en ik beschouw het 
als een persoonlijke uitdaging u te 
overtuigen dat dorpspolitiek in Nue-
nen bijzonder interessant is, zeker als 
je inzicht krijgt in wat er allemaal ach-
ter zit. Politiek doe je niet voor jezelf, 

je vriend of je familie maar voor de ge-
meenschap die Nuenen heet.
Ton Vereijken, burgercommissielid 
CDA Nuenen.

Jarenlang heeft ons fractielid Hans Pijs 
zich sterk gemaakt voor een speelveld 
voor de jeugd en met name zich inge-
spannen voor het vinden van een ge-
schikte locatie. Deze inspanning is uit-
eindelijk beloond en het zg. Pannaveld 
zal op korte termijn worden ingericht 
op de kop van de Oude Landen. Het 
CDA wenst onze Nuenense jeugd veel 
spelplezier.

Soms kunnen zaken bijzonder snel 
gaan. De weg vanaf de Beekstraat naar 
Mierlo was op sommige stukken in een 
deplorabele toestand en leidde tot ge-
vaarlijke situaties voor met name fiet-
sers. Onderzoek wees uit dat een stuk 
van de weg over Helmonds grondge-
bied loopt. De fractie van het CDA 
heeft hierover contact opgenomen met 
de gemeente Helmond en binnen een 
week was men aan de slag en ligt de 
weg er weer piekfijn bij. Dank aan de 
gemeente Helmond en voor de fietsers 
weer een veiliger stuk. CDA Nuenen is 
meer dan de moeite waard.

door zelfgemaakte dingetjes, niet 
meer gebruikt speelgoed, e.d. te ver-
kopen

Let wel: er mag GEEN witgoed en/of  
bruingoed op de Oranjemarkt worden 
aangeboden. Dus: geen koelkasten, 
wasmachines, bankstellen, armstoe-
len, stoelen, tafels e.d. We zullen dit 
ook tijdens het inrichten van de kraam 
controleren. Ook zullen we er op toe-
zien dat u de kraam (en omgeving)  
schoon en netjes achterlaat.
Bij het Park wordt een grote afvalcon-
tainer geplaatst. Deze staat dit jaar 
weer vóór de pastorie van de Cle-
menskerk .Daar kun je na afloop van 
de markt alle rommel en afval in kwijt.

Mocht er iets gebeuren i.v.m. de situ-
atie van prins Johan Friso: wij volgen 
dan de landelijke richtlijnen. Mocht 
de Koninginnedagviering niet door-
gaan, dan krijgen jullie uiteraard het 
betaalde kraamhuurgeld terug.

Tot slot
Kinderen die  na 10 maart alsnog wil-
len inschrijven, betalen extra! Een hal-
ve kraam kost dan  € 10,- en een hele 
kraam € 20,- . Deze inschrijving is mo-
gelijk bij Ted’s Mode, Parkstraat 10A, 
5671 GG (tot uiterlijk 6 april).

Koninklijke onderscheiding voor 
prof. dr. ir. H.L. (Huib) Vader
In het auditorium van het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven is op 
woensdag 29 februari j.l. aan afscheidnemend prof.dr.ir. Huib Vader, de 
koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitge-
reikt, door de burgemeester van de gemeente Nuenen, de heer M.J. Houben. 
 
Prof. dr. ir. H.L. (Huib) Vader die in 
Nuenen woont is sinds 1972 werk-
zaam als klinisch chemicus in het 
Maxima Medisch Centrum. Klinische 
chemie is dat gedeelte van de analyti-
sche chemie dat zich bezighoudt met 
de analyse van patiëntenmateriaal zo-
als bloed en ander lichaamsvocht ten 
behoeve van de diagnose en preventie 
van ziekte en de gevolgen van de effec-
ten van behandeling. Sinds 1986 is hij 
hoofd van het Klinisch Laboratorium 
van bovengenoemd ziekenhuis. Huib 
Vader wordt in het binnen- en buiten-
land gezien als een vooraanstaand en 
invloedrijk klinisch chemicus. Hij 
deed wetenschappelijk onderzoek 
naar de schildklierfunctie bij zwange-
ren. Met een door hem opgezet on-
derwijsprogramma heeft hij nieuwe 
perspectieven op het snijvlak van 
technologie en zorg aangeboord. Door 
de heer Vader is een sterke band ge-
smeed tussen het theoretisch weten-
schappelijk onderwijs in de klinische 
chemie aan de TU Eindhoven en de 

echte praktijk  van de klinische chemie 
in het ziekenhuis. De theoretische 
kennis van studenten werd hiermee 
praktisch vertaald in de problematiek 
in het ziekenhuis. Huib Vader heeft 
ruim 150 publicaties in nationale en 
internationale wetenschappelijke tijd-
schriften op zijn naam staan. Daar-
naast ontplooide hij vele activiteiten 
die gerelateerd waren aan het Sint Jo-
seph Ziekenhuis en  Máxima Medisch 
Centrum.

Daarnaast maakte hij zich verdienste-
lijk met verschillende bestuursfunc-
ties bij de Nederlandse Vereniging van 
Klinische Chemie. 

Vanwege bovengenoemde verdien-
sten met een bijzondere waarde voor 
de samenleving in het algemeen, en 
voor de klinische chemie in Neder-
land in het bijzonder, is decorandus bij 
koninklijk besluit benoemd door Hare 
Majesteit de Koningin tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

De heer Vader (midden) wordt onderscheiden door Nuenens Burgemeester M. 
Houben.         (Foto Studio BM)



HAH-adv. Grote Schoonmaak - 251x275mm h - Full Colour - week 10

Van experts kun je meer verwachten.

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 10 maart 2012.

MIELE 1400 toeren wasmachine 
W3241. • SoftCare-System en SoftCare-trommel • 6 kg 
vulgewicht • Eénknopsbediening • Programmaverloop 
en resttijdaanduiding • Energieklasse A

ZANUSSI condensdroger 
ZTE277. • 7 kg vulgewicht • 8 programma’s en start- 
uitstel 3-6-9 uur • Ruime vulopening • Energieklasse B

MIELE 2200 watt stofzuiger 
Black Pearl 5000. • 2200 watt vermogen • HyClean 
stofcassette • 4,5 liter inhoud • Stofstandindicator • Incl. 
accessoires

TEFAL stoomstrijksysteem 
GV7450. • 5 bar stoomdruk • 120 g/min constante 
stoomafgifte • Ultraglide Diffusion strijkzool • Gebruiks-
klaar binnen 2 min.

899.-
VAN 1099.-

399.-
VAN 489.-

218.-
NU

199.-
NU

Kijk op www.expert.nl

Maak kans op een 
compleet verzorgde 
schoonmaak van 
uw hele huis!

IJssalon ”Italia”

gaat zaterdag 10 maart

weer open!

Op vertoon van deze advertentie-bon ontvangt 

u op zaterdag 10 maart van 14.00-16.00 uur 

GRATIS

HANDIJS
Vincent van Goghstraat 9, Nuenen, tel. 040-2836879

$
Rond de Linde nu 

compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Honk- en Softbal

Wielersport

Voetbal

Korfbal

P r o g r a m m a
 

Hockey
Dijkse Boys - Nuenen 2-4
omdat Nuenen-routinier Tommy Jacobs in de warming-up afhaakte, maak-
te Len Koeman zijn debuut in de basiself van Nuenen. Dat pakte goed uit 
voor Nuenen, want de bezoekers wonnen met 2-4. 
Wat op papier een makkelijke wed-
strijd zou moeten worden voor RKSV 
Nuenen, werd het zeker voor de pauze 
niet. De openingsfase was namelijk 
voor de thuisploeg. Zo leek het op ba-
sis van de score althans, want Nuenen 
kreeg wel degelijk kansen. Toch was 
het Dijkse Boys dat al na acht minuten 
de score opende. Nadat Nuenen-aan-
voerder Ruud Jansen geblesseerd het 
veld moest verlaten en werd vervan-
gen door Rick de Haas, werd het in de 
twintigste minuut zelfs 2-0 in het 
voordeel van Dijkse Boys.
 
Na een half uur raakte ook Nuenen-
spits Noël Jansen geblesseerd. Hij 
werd vervangen door Joep van Maas-
akkers.
Nog voor rust bogen de groenwitten 
een op het oog kansloze missie om tot 
een geweldig uitgangspunt voor de 

tweede helft. In nog geen tien minuten 
tijd scoorden achtereenvolgens Ri-
chard van Malten (tweemaal), en in-
valler Van Maasakkers namens de be-
zoekers, 2-3.
 
Eén minuut voor het laatste fluitsig-
naal gooide Nuenen-spits Patrick Phi-
lippart het duel definitief in het slot: 
2-4.
A.s. zaterdagavond om 20.00 uur 
komt de roemruchte Baronie uit Bre-
da op bezoek bij de RKSV.
De Bredase ploeg neemt op dit mo-
ment een plaats in op de ranglijst die 
beneden haar stand is. Ze zullen er al-
les aan doen om op die ranglijst wat 
plaatsen te klimmen, desondanks ten 
koste van Nuenen. Na afloop van de 
wedstrijd is er de traditionele sfeervol-
le gezellige derde helft met veel mu-
ziek.

EmK  -  oirschot Vooruit 0-1
Na het verlies van vorig weekend waren er ook dit weekend geen punten 
voor EmK. In tegenstelling tot afgelopen weekend was er wel meer inzet, 
maar het ontbrak aan voetbalvermogen en creativiteit aan de zijde van EmK 
om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. 
In het begin van de  wedstrijd waren er 
nog wel enkele kansjes voor EMK. In 
de 20e minuut ging een schot van Sjef 
Sanders net naast. Enkele minuten la-
ter zag Ruud Boerema een door hem 
genomen vrije trap naast gaan. Aan 

EMK zijde trad doelman Cuppen goed 
op na een voorzet vanaf rechts die hij 
goed inschatte bij de eerste paal. EMK 
kwam hierna ongelukkig op een 0-1 
achterstand nadat de scheidsrechter 
een overtreding op een EMK verdedi-
ger onbestraft liet en zodoende Oir-
schot Vooruit een vrije doorgang naar 
het EMK doel verleende. 

Na rust kreeg Joey Saasen na een 
scrimmage voor het Oirschot doel de 
kans om de gelijkmaker te scoren 
maar zijn inzet werd door een verde-
diger gestopt. 

EMK speler Ronnie Jansen kwam 
hierna nog het dichtst bij de gelijkma-
ker, maar zijn inzet ging recht op de 
Oirschot doelman af. Het spel van 
EMK is de laatste twee wedstrijden 
onder de maat gebleven. 

Spelers en trainer moeten eens bij 
zichzelf te rade gaan wat er beter moet 
om dit seizoen niet als verloren in de 
boeken te schrijven.

Nederwetten - 
Eindhoven         1-4
Nederwetten startte sterk. Een kop-
bal van giel van Korven ging rake-
lings langs. Een vrije trap van Eind-
hoven ging tegen de paal. 

In de 18e minuut zette Cantemur met 
een kopbal Eindhoven op voorsprong. 
Na een half uur kreeg Nederwetten 
drie kansen op rij om de stand gelijk te 
trekken maar de bal werd op wonder-
baarlijke wijze driemaal van de lijn ge-
haald.  Eindhoven kwam in de 43e mi-
nuut op een 0-2 voorsprong toen 
Cornelis een vrije trap prima inkopte. 
Nederwetten kwam een minuut la-
ter  op 1-2 door een vrije trap van Niek 
Evers.
In de tweede helft had Nederwetten, 
evenals vorige week, een veldover-
wicht. Toch konden de blauwwitten 
niet echt een vuist maken en werd het 
spel er gaandeweg niet beter op. Een 
aantal uitvallen van Eindhoven be-
paalden uiteindelijk de stand op 1-4 
door 2 x Cantemur.

Voor Nederwetten snel vergeten en 
volgende week er weer tegenaan tegen 
Pusphaira.
  

NKV-ELKV
op zondag 4 maart ontving NKV ELKV uit Etten-Leur in Sporthal de Hon-
german. NKV staat momenteel 2e en ELKV puntloos onderaan, op papier 
zou deze wedstrijd gemakkelijk gewonnen moeten worden. om aanspraak 
te maken op de 2e plaats en dus een promotiewedstrijd, heeft NKV nog 
maar 2 punten nodig. 
NKV begon de wedstrijd voortvarend 
door na 7 seconden(!) de 1-0 binnen te 
schieten via een ingestudeerde aanval. 
Ondanks die snelle eerste goal duurde 
het toch 5 minuten voordat NKV de 
score weer oppakte en na 15 minuten 
spelen voorstond met 6-2. Na een paar 
mooie creatieve combinaties door het 
vak van Wim van de Heijden en Den-
nis van Kemenade wist NKV de score 
op te drijven. Het andere vak speelde 
in op de snelheid van Kelly Slaats die 
elke keer opnieuw een doorloopbal 
wist te verzilveren. Hierdoor gingen 
de 2 teams de rust in met een stand 
van 13-3.
In de rust droeg Coach Gert-Jan Hen-
sing de ploeg op om geen medelijden 
te hebben, gewoon door te gaan met 
korfballen en met minimaal 20 doel-
punten de wedstrijd af te sluiten.

In de tweede helft werd door NKV 
weer snel en veel gescoord. Helaas 
stokte op een gegeven moment het 
scoren en door een andere speltactiek 
van NKV kon ELKV ook wat doelpun-
ten meepakken. Coach Gert-Jan Hen-
sing besloot om met nog 11 minuten 
op de klok een heel vak eruit te halen 
en de reserves ook wat minuten te ge-
ven, de junior Anouk Cramer maakte 
hierdoor haar debuut in het eerste 
team. De eindstand was 25-9.

NKV dankt haar supporters voor de 
grote opkomst en steun. Volgende 
week is de laatste officiële zaalcompe-
titie wedstrijd tegen KCR om 17.50 
uur in Sporthal De Fakkel in Ridder-
kerk. In 1 van de 2 daaropvolgende 
weekenden zal NKV vervolgens de 
promotiewedstrijd spelen.

RKSV NueNeN 
Zaterdag 10 maart
Nuenen 1 – Baronie 1 .................... 20.00
RKGSV Vet - Nuenen Vet A.......... 15.30
De Valk Vet - Nuenen Vet B .......... 15.30
Zondag 11 maart
JEKA 2 - Nuenen 2 .......................... 12.00
PSV 3 - Nuenen 3 ............................ 11.00
Nuenen 4 - Brabantia 4 .................. 14.00 
Nuenen 5 - RKSV Heeze 3 ............ 12.00
Nuenen 6 - Braakhuizen 3 ............. 12.00 
RKGSV 3 - Nuenen 7 ...................... 11.30
Nuenen 8 -  Nieuw Woensel 8 ...... 12.00
Dommelen 7 - Nuenen 9 ............... 10.00
Pusphaira DA1 - Nuenen DA1 ..... 12.00 
Reusel DA1 - Nuenen DA2 ........... 12.00 

eMK
Zaterdag 10 maart
Wilhelmina B.- EMK Classics ...... 16.00
Zondag 11 maart
Spoordonkse Boys 1 - EMK 1 ....... 14.30
Wilhelmina Boys 2 - EMK 2 .......... 11.00
EMK 3 - Eindhoven AV 3 .............. 11.30
EMK 4 - WODAN 7 ....................... 11.30
Pusphaira 5 - EMK 5....................... 14.30

RKGSV GeRweN
Zaterdag 10 maart
RKGSV vet. – Nuenen A vet. ........ 15.30
Zondag 11 maart
RKGSV 1 – Tongelre 1 ................... 14.30
RKGSV 2 – Beerse Boys 3 ............. 11.00
RKGSV 3 – Nuenen 7..................... 11.30
Tivoli 6 – RKGSV 4 ......................... 13.00
SBC 12 – RKGSV 5 ......................... 12.00

KoRfbal  NKV
Zondag 10 maart 
KCR 1 - NKV 1 ................................ 17.50

Het nieuwe hockeyen

Start avondcompetitie vanaf april
op initiatief van hockeyclub Heeze en Cranendonck wordt een start 
gemaakt met een donderdagavondcompetitie voor de regio zuidoost. Is 
hockey jouw sport, maar zijn de bestaande competitietijden voor jou lastig 
in te plannen? Dan is dit toch goed nieuws? Doel: het spelen van een seri-
euze wedstrijd, gelijkwaardig aan de normale competitie, met daarna een 
gezellige ‘derde helft’.

De competitie is bedoeld voor senio-
ren en veteranen die niet (meer) deel-
nemen aan de zondag en/of donder-
dagcompetitie. Dames en heren 
spelen gescheiden (alleen bij te weinig 
deelnemers zal in een eerste fase ge-
start worden met gemengde teams). 
De speelperiode is april t/m mei, sep-
tember t/m november en het aantal 
wedstrijden is afhankelijk van deelne-
mende clubs. Deelnemers worden for-
meel lid van een club en betalen dus 
normaal contributie en zijn dus ook 
via de club verzekerd. (Zoals bij regu-
liere competitie wordt de contributie 
per club bepaald) De teams spelen 1 
keer per week een wedstrijd op don-
derdagavond 20.00 uur. Heb je inte-

resse? Stuur een bericht naar de TC 
senioren t.a.v. Diana Heijnerman. Op 
www.hcnuenen.nl tref je de contact-
gegevens aan.

Wil je geen competitie spelen maar 
wel lekker je conditie op peil houden. 
Dat kan ook! Op de donderdagavon-
den zijn ook de trainingen voor trai-
ningsleden. 
 Deze bestaan uit een gedeelte condi-
tie, techniek en behendigheid en tot 
slot een korte wedstrijd. Er is voor ie-
der een uitdaging, voor zowel dames 
als heren, voor beginners of gevorder-
den. Wie zich aanmeldt kan direct van 
start. Er is geen wachtlijst. Contact-
persoon is ook Diana Heijnerman.

Inschrijving voor 
mountainbikemarathon gulbergen 24 
De tweede editie van deze marathon vindt plaats in het weekend van 29 en 
30 september 2012.
  

open Beeball training voor kinderen
op zaterdag 10 maart zal Honk- en Softballclub Nuenen weer een open 
Beeball training organiseren. Beeball is de spelvorm voor de jongste jeugd, 
zowel jongens als meisjes tussen circa 5 en 9 jaar oud. afhankelijk van leef-
tijd en niveau wordt de spelvorm aangepast evenals de teamgrootte. Het 
doel is om de kinderen op een actieve en leuke manier met honk- en softbal 
te laten kennismaken. 

mC1 en mC2 Zaalhockeykampioen

MC1 Zaalhockeykampioen. Trotse trainer/coaches Jorg Hoefs en Denise Zweers 
van MC1 staan samen met MC1 op de foto tijdens het warming up toernooi afge-
lopen zaterdag. Jorg en Denise spelen zelf in H1/D1, maar hebben er toch tijd voor 
gemaakt om het team 2x per week te trainen en te coachen. 
In MC1 spelen: Anouk Fickinger, Nieke Raaijmakers, Jaimy Smeulders, Evi Bee-
len, Julia Vogelzang, Jitte Jennekens, Simone Luttikhuis, Milou Rooijakkers, Anais 
van Hout, Doortje Govaert, Julia Visarius, Kaye Raas, Marit Tonkens, Pien van 
Luyt en Lotte Bronckers.

Annemiek Brugman, trainster van MC2 van Hockeyclub Nuenen is trots op haar 
meiden, want ze zijn afgelopen winter zaalhockeykampioen geworden. MC2 be-
staat uit Veerle, Yoni, Karlijn, Anne, Renee, Luup, Joelle, Naomi, Floor, Lotte, Nie-
nek, Marlou, Eline, Pien ( en niet op de foto) Laure en ( ook niet op de foto ) coach 
Marco Beurskens.

Supergeslaagd 
PCN schaak- en 
damtoernooi
op woensdagmiddag 29 februari jl. 
vond voor de 28e keer in het Plein-
college Nuenen (PCN) het schaak- 
en damtoernooi plaats, gehouden 
voor teams van leerlingen van basis-
scholen uit Nuenen en omgeving. 
De organisatie lag net als vorig jaar bij 
de SchaakVereniging Nuenen, de In-
terscolaire Sportraad Nuenen en het 
PCN. Ongeveer 85 kinderen van scho-
len uit Nuenen, Gerwen, Lieshout en 
Breugel namen deel aan dit toernooi. 
De kinderen, maar ook de teamcoa-
ches, de scheidsrechters, en de men-
sen van de organisatie hebben genoten 
van deze middag. 

Na een uitermate geslaagde eerste edi-
tie staat er dit jaar wederom iets bij-

zonders te gebeuren op Landgoed 
Gulbergen. “Leuk om te zien en fan-
tastisch om aan deel te nemen. Men 
biedt de recreatieve en sportieve fiet-
sers gezelligheid, plezier en uitdaging. 
In teamverband of individueel, voor 
zowel bedrijven als particulieren. De 
steile klim van een kilometer, de tech-
nische afdaling en een aantal bochtige 
stukken door het bos, zorgen voor een 
zwaar en aantrekkelijk parcours”, al-
dus Benni Schrurs, voorzitter van      
de Stichting Mountainbike Promotie 
Nuenen.  “Naast de 24-uurs marathon 
is er ook een 6-uurs variant. Men kan 
inschrijven met (bedrijfs)teams van 
twee tot maximaal zes personen voor 
de 6-uurs variant en van twee tot 
maximaal 12 personen voor de 
24-uurs variant. Daarnaast is er nog 
ruimte voor individuele bikers. 
 
Deze spectaculaire 24-uurs moun-
tainbikemarathon vindt ook dit jaar 
plaats op en rond Landgoed Gulber-
gen. De fietsroute loopt door Nuenen 
en Geldrop-Mierlo, over Bospark ’t 
Wolfsven en het zogeheten ‘Dak van 
Brabant’, met 60 meter boven NAP het 
hoogste punt van Brabant. In totaal 
klimmen de deelnemers in een etmaal 
net zoveel als drie keer de Alpe d’Huez. 
Dat maakt dit mountainbike-evene-
ment uniek in Nederland. Voor meer 
informatie en inschrijven: www.gul-
bergen24.nl. 

De vrijblijvende deelname is geheel 
gratis en voor begeleiding en spelma-
teriaal wordt uiteraard gezorgd door 
HSCN. Het enige wat nodig is is een 
sportieve outfit en sportschoenen 
zonder zwarte zool. De training zal ge-
houden worden van 14.00 tot circa 
15.30 uur. 

Normaliter wordt beeball buiten be-
oefend, maar omdat het nog vroeg in 
het seizoen is zal er worden uitgewe-

ken naar de grote ballonhal van de 
tennisvereniging de Lissevoort op het 
gelijknamige sportpark. 

U vindt de ballonhal achteraan het 
tennispark. Belangstellende ouders 
zijn van harte welkom de training te 
bekijken vanaf de banken in de hal.

Meer informatie over Beeball en over 
Honk- en Softbalclub Nuenen kunt u 
vinden op www.hscn.nl.



Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

In uw Jan Linders supermarkt staan onze topchefs Gerrie en Carolien met de 
lekkerste hapjes voor u klaar. Op vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 18.00 uur
bent u van harte welkom. Geniet tijdens het boodschappen doen van de 
kookkunsten van onze gastvrouwen. Heerlijke geuren komen u tegemoet, 
dat wilt u toch niet missen? Graag tot ziens!

Op vrijdag en zaterdag koken wij voor u

Kookdemonstraties in Nuenen
Kom smullen!

Jan Linders Nuenen
Vincent van Goghstraat 37

Nieuwstraat 45  
5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 
F. 0499 - 460 975
info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel • Brasserie • Zalen

Trouwbeurs Weddingdreams
Ga je trouwen? Ben je op zoek naar inspiratie voor je 
huwelijksdag, naar een bruidsjurk, fotograaf of trouwlocatie? 
Op deze beurs zijn alle specialisten aanwezig die uw huwelijks- 
of jubileumdag extra glans kunnen geven. 
U wordt rondgeleid door de wereld van huwelijksspecialisten 
in de bijzondere ambiance van la Sonnerie.
Kijk voor meer info op www.weddingdreams.nl

Met Reederij Overtuygt & Co
Muzikale middag met het Shantie koor Reederij Overtuygt uit 
Nuenen, opgericht in maart 2002 door 6 enthousiaste mannen 
die op beeldende wijze en vol Overtuyging traditionele Shanties 
en liederen van de zee a capella vertolken. Ook behoren originele 
vissers en walvisvaart-liederen tot het repertoire. 
Aanvang 14:00 uur.
Entree € 5,00 p.p. (inclusief 1 kopje koffi e)

Weekend van 10 &11 maart

Kijk voor meer info op www.weddingdreams.nlKijk voor meer info op www.weddingdreams.nl

Rondje muziek
zondag 18 maart

 

Uw totale 

inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

Wij geven uw interieur graag 
een nieuwe uitstraling!

Keukens met Klasse!

www.vandenboomkeukens.nl

Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Maak Kennis met een 
Keukenspecialist welke 
anders is dan andere. 
Kwaliteit, Kreativiteit 
en uiterste Zorg zijn 
uw Zekerheden voor 
jarenlang kookplezier 
tegen een eerlijke prijs.

Keukens 
Renovatie 

Tegels 
Laminaat

DOORNHOEK 3766 • VEGHEL 
TELEFOON 0413-367911

WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

 Koopzondag 11 en 25 maart 
In maart 19% btw retour
op uw haard of kachel

Rond de Linde nu ook digitaal op
 www.ronddelinde.nl 


	RdL wk10 2012
	VP 10
	tekst gemeente-10
	Adv Kersvers FC
	Adv Vogels FC
	tekst nuenen net-10
	Adv Jan Linders 1-1
	tekst adv en rest tekst-10
	Lindeblaadjes 10 FC
	tekst je mooiste dag-10
	Adv C1000 FC
	tekst kerk-10
	Adv NieuwBouwBeurs FC
	tekst morgen-10
	Adv Zuidzorg FC
	tekst inschrijven-10
	Adv Expert FC
	tekst sport-10
	Adv Jan Linders 1-4




