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Kinderconcert
door muziek-
korps GMK
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BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

bij jou om de hoek!

Rond de Linde 
nu ook compleet

digitaal op 
www.ronddelinde.nl

AUTOMOWER
Nu met GRATIS installatie!

Uw Specialist in 
de regio!

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

vdwiel
    gremac

Tuin-Park & Golfmachines - Beekerheide 32 - Beek en Donk - 0492-464162

www.automower-service.nl

model 305 

€ 1.499,=

Met de politie op boevenpad
Op een woensdagmiddag met de Politie Geldrop-Mierlo-Nuenen èn met 
burgemeester Houben op boevenpad in de wijk Het Puyven vlakbij het 
winkelcentrum het Kernkwarter. Het zogenaamde project “wit voetje”. Een 
verslaggever van Rond de Linde maakte op uitnodiging de wandeling mee. 
Spannend!
Dat het spannend kon worden, bleek 
al na 100 meter gewandeld te hebben. 
Bij elk huis was iets te vinden waar-
door de politie reden had om aan te 
bellen of een zogenaamd “wit voetje” 
in de brievenbus achter te laten als de 
bewoners niet thuis waren. Het “wit 
voetje” is een folder in de vorm van 
een voet en wijst bewoners erop dat 
het huis niet helemaal veilig is afgeslo-
ten. 

Bij bijna elk huis stond een raam open 
of er stond een kliko waar gemakkelijk 
op geklommen kon worden om ver-
volgens op de eerste verdieping door 
een openstaand raam te klimmen. 
Ook diverse sloten waren gemakkelijk 
te forceren. Zo stond een van de 
dienstdoende agenten binnen een 
paar tellen in de tuin van één van de 
bewoners. De man in kwestie schrok 
van de aanwezigheid van een geüni-
formeerde agent in zijn achtertuin. Na 
uitleg werd het de bewoner duidelijk 
dat hij iets moest wijzigen om niet nog 
meer onbekenden in zijn tuin en huis 
te krijgen. 

Ook burgemeester Houben was onder 

Op zoek naar de mooiste stem!

The Voice of Nuenen
Door Melanie Dumay

Het populaire tv programma The Voice of Holland krijgt een Nuenense 
variant. De Rotaryclub Nuenen organiseert vanaf april The Voice of Nue-
nen. Wie heeft de mooiste Nuenense stem? De bijdrage van de deelnemers 
komen ten goede aan een aantal doelen. 
Talent
De voorrondes vinden plaats in diver-
se Nuenense uitgaansgelegenheden. 
In deze voorrondes wordt er toege-
werkt naar de finale die op 1 septem-
ber plaats zal vinden. Dan zal op een 
groot podium met professioneel licht 
en geluid bepaald gaan worden wie de 
Nuenense Voice is. Diverse talenten 
uit het Nuenense hebben hun mede-
werking al toegezegd. Zo zit de Nue-
nense Elvis, Mark Elbers, in de jury en 
zal Prins Carnaval 2012, Hans Kuijten, 
het geheel gaan presenteren. 

Doe mee!
Iedereen, woonachtig in Nuenen ca, 
en minimaal 12 jaar is, kan deelne-
men. De voorwaarden, maar ook an-
dere informatie zijn te vinden op 
voiceofnuenen.nl. Inschrijven kan ook 
via de site. Alle Nuenense talenten 
worden opgeroepen zich snel in te 
schrijven!  Voor de winnaar is er een 
professionele fotoshoot, en worden er 

studio opnames gemaakt om te ge-
bruiken voor iTunes. Een mooie eerste 
stap voor een grote internationale car-
rière…

Goede doelen
The Voice of Nuenen wordt georgani-
seerd door Rotaryclub Nuenen, en 
door deelname worden de volgende 
goede doelen gesteund: Club Sam, 
Stichting Leergeld en De Stichting 
Poolse kinderen. 

Programma:
Voorrondes zijn op:
Donderdag 12 april in Café Schafrath.
Zondag 15 april in Café René.
Donderdag 19 april in Eetcafé Ons 
Dorp.
De halve finale
Donderdag 10 mei in Dinercafé Zinn.
De finale.
1 september. Locatie en tijd volgen 
nog. 

de indruk van de vele mogelijkheden 
om een huis binnen te komen. Voor 
hem was het niet alleen interessant als 
burger, want hij zet na de wandeling 
zeker zijn kliko op een andere plek, 
maar als burgervader was het gesprek 
en de wandeling met de politie erg 
zinvol om een indruk te krijgen van 
het inbraakpreventieproject. Middels 
dit project wil de politie en de ge-
meente Nuenen de inbraken in de ge-
meente terugdringen. In de maand 
maart wordt in verschillende wijken in 
Nuenen het project “wit voetje” uitge-
voerd. 

Agent Ricky Timmermans raakt in ge-
sprek met een bewoner en wordt 
vriendelijk uitgenodigd om in huis te 
kijken wat de bewoners allemaal al ge-
daan hadden aan inbraakpreventie. 
De bewoners zijn blij dat in de wijk 
veel mensen overdag thuis zijn en dat 
daardoor de “sociale controle” hoog 
ligt. Op die manier houden de buren 
de buren in de gaten. Een geruststel-
lend idee.

Het Puyven heeft een actieve bewo-
nersvereniging en een inwoner ver-
meldde al dat het misschien interessant 
is als de politie een keer een presenta-
tie komt geven over hoe je je huis be-
ter kunt beveiligen. Dus wie weet 
krijgt deze middag met een wit voetje 
ook nog een positief staartje.
Voor meer informatie zie ook: www.
stopwoninginbraak.nl.

Tijdens het Lindefeest 
Special act en maak kans op…
Door Melanie Dumay

Hét Lindefeest dat aanstaande zaterdagavond 17 maart in Het Klooster 
plaatsvindt, herbergt een special act. Een muziekoptreden dat zijn weerga 
niet kent. Laat deze beleving u overkomen tijdens het Lindefeeest. Maar  er is 
nog meer verrassend nieuws….Als bezoeker van het Lindefeest maakt u kans 
op een origineel en gesigneerd kunstwerk van kunstenaar Coen Blankwaard. 

Traditie!
De vijf serviceclubs die Nuenen rijk is 
(Kiwanis, Lions, Oude Ronde Tafel, 
Ronde Tafel, Rotary) wensten elkaar 
dit jaar het allerbeste in Auberge Vin-
cent. Het jaar waarin het Lindefeest 
plaatsvindt. Het Lindefeest dat als 
thema ‘Passie’ draagt. Als voorproefje 
daarop hebben alle leden van de ser-
viceclubs tijdens deze receptie een 

schilderij gecreëerd. Vanuit hun hart, 
vanuit hun passie.

Kunstenaars?
Prachtig! Qua insteek. Qua vorm was 
het een ander verhaal. Natuurlijk zijn 
de serviceclubleden geen kunstenaars, 
behalve Coen Blankwaard. Coen bood 
aan om het gecreëerde schilderij kwa-
liteit en professionaliteit te geven. Om 
het als het ware af te maken. Coen ge-
bruikte de elementen die de service-
clubleden schilderden, maar gaf er 
zijn toon, toets en sfeer aan. 

Kans  maken op deze unica?
Coen Blankwaard stelt het werk geheel 
belangeloos beschikbaar. Het werk is 
voorzien van een zwarte hoogglans lijst 
die belangeloos beschikbaar wordt ge-
steld door de lijstenmakerij van Art Du-
may. En ú kunt dat werk winnen als u op 
het Lindefeest aanwezig bent en lootjes 
koopt voor slechts 5 euro. De opbrengst 
gaat geheel naar het goede doel: Stich-
ting Make-A-Wish Nederland en Voed-
selbank Nuenen. Kaarten voor het feest 
zijn te bestellen via www.lindefeest.nl

Agent Ricky Timmermans in gesprek met één van de bewoners van het Puyven.

15% korting

op alles!*
slechts een dag 

geldig!

zaterdag 17 maart

praxis eindhoven - nuenen - son 

*Zie voor de actievoorwaarden: praxis.nl

eindhoven, zondag open 12-17 uur
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Kunstencentrum CAN 
zoekt breiwol
Om de 14 dagen zijn er zo’n 12 mensen bij Kunstencentrum CAN samen aan 
het breien. Ze breien lange stroken voor een kunstproject voor de Week van 
de Amateurkunst (WAK) in de eerste week van juni van dit jaar. 
Een aantal breiers breit ook truitjes voor 
een project in de Chitwan regio in Ne-
pal. Maar zo gaat de wol snel op. Daar-
om het verzoek aan iedereen met nog 
restjes breiwol in de kast, breng de wol 
naar Het Klooster. Alle soorten breiwol 
zijn welkom, van dikke garens tot sok-
kenwol. Het maakt ook niet        uit welke 
kleur. En de breiers maken er iets moois 
van. Of iets voor het kunst-    project of 

iets voor de kinderen in Nepal. Wilt u 
ook meebreien? Dan bent u van harte 
welkom op de woensdagmorgen bij 
kunstencentrum CAN. De eerstvol-
gende breiochtend is op woensdag 28 
maart van 10.00 tot 11.30 uur.

Coördinator breiproject Marie-José van der 
Sandt met de eerste gebreide truitjes voor 
het project in de Chitwan regio in Nepal.

Collectanten 
gezocht voor 
Astmafonds 

Voor de collecteweek van het 
Astmafonds, in de week van 

7–12  mei 2012, worden in de 
gemeente Nuenen nog enkele 

collectanten gevraagd. 

U kunt hiervoor contact opnemen 
met marc.slijpen@collecte.astma-

fonds.nl of  telefonisch: 
06 46325022.

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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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10000, 5670 GA  Nuenen.

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

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV   
EN BIJZONDERE WETTEN

Besluit op grond van de APV en bijzondere wetten:
•	 aan	 Jongerenkoor	 Jocanto	 is	 een	 vergunning	 verleend	 voor	 het	

inzamelen van lege statiegeldflessen en andere glazen verpakkings-
middelen huis-aan-huis in de periode van 6 tot en met 9 juni 2012 
(verzenddatum 7 maart 2012);

•	 aan	Stichting	Truckersday	is	medewerking	verleend	aan	de	door-
komst	van	Truckersday	op	zondag	10	juni	2012	over	een	gedeelte	
van in Nuenen gelegen wegen (verzenddatum 7 maart 2012);

•	 aan	 Vereniging	 Natuurmonumenten	 is	 een	 vergunning	 verleend	
voor het houden van een collecte in de periode van 26 augustus 
2012 tot en met 1 september 2012 (verzenddatum 9 maart 2012);

•	 aan	Friesland	Campina	 is	een	evenementenvergunning	verleend	
voor de Campina Open Boerderijdag bij de fam. Van Genugten 
aan Kerkhoef 12 op tweede paasdag, 9 april 2012 (verzenddatum 
9 maart 2012);

•	 aan	Stichting	Nuenen	Culinair	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	
verleend voor het organiseren van het evenement “Nuenen Culi-
nair” in de periode van 22 tot en met 24 juni 2012 in het Park 
(verzenddatum 13 maart 2012);

•	 aan	het	Heilig	Kruisgilde	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	verleend	
voor het organiseren van een kofferbakverkoop op zondag 15 april 
2012 op het terrein aan het Lankveld 10 (verzenddatum 13 maart 
2012).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  
Nuenen.

Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

MANDATEN WET OPENBAARHEID   
VAN BESTUUR

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen maken bekend 
dat zij op 6 maart 2012 aan de afdelingshoofden onder nader aange-
geven voorwaarden mandaat hebben verleend voor het nemen van 
beslissingen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet Open-
baarheid van Bestuur. Zij hebben onder nader aangegeven voorwaarden 
de mogelijkheid ondermandaat te verlenen aan hun medewerk(st)ers. 

Het besluit van burgemeester en wethouders ligt vanaf maandag 19 
maart 2012 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Ruimte en Wonen.

Was getekend
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen

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 de navolgende aanvragen om omgevingsvergun-
ning te hebben ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 02/03/2012 N-HZ-2012-0035 Papenvoort 19 Plaatsen aanbouw  

Regulier 06/03/2012 N-HZ-2012-0036 Olen 28 Verhogen bestaande  
    schuur  

Regulier 07/03/2012 N-HZ-2012-0037 Stad van Gerwen 9 Verhogen dak   
    bestaande schuur  

Regulier 07/03/2012 N-HZ-2012-0039 Papenvoort 20 Verwijderen asbest-
    houdende platen  

Regulier 09/03/2012 N-HZ-2012-0040 Zwanenstuck 11 Vervangen bestaande  
    dakkapel  

Deze aanvragen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Hiertegen kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dit kan pas nadat omgevings-
vergunning is verleend.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV  
EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:

•	 Aanvrager:	Wandelsportvereniging	Nuenen	voor	het	organiseren	
van de jaarlijkse avondvierdaagse in de periode van 5 tot en met 
8 juni 2012; 

•	 Aanvrager:	Mevrouw	A.	Braakenburg	voor	het	organiseren	van	het	
jaarlijks evenement “ Beelden in ’t Park” op zondag 3 juni 2012;

•	 Aanvrager:	Stichting	Triotters	Evenementen	voor	het	organiseren	
van de zwemloop op zaterdag 7 april 2012, waarbij het zwemon-
derdeel plaatsvindt in “de Drietip” en het looponderdeel in het 
centrum van Nuenen;

•	 Aanvrager:	Organisatie-commitee	Int.	Stationaire	Motorenshow	
voor het organiseren van de jaarlijkse show op het terrein aan de 
Schoutse Vennen 15 op 27 en 28 mei 2012;

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

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens 
op woensdag van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte van de gemeentesecretarie, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen.

Nuenen, 15 maart 2012.

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  

12/03/ N-HZ-2012- Sportlaan 4-6 Bouwen Aanpassen 12/03/2012 
2012 0029   constructie 

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 

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 18 t/m 24 maart 2012 wordt gecollecteerd door stich-
ting Simavi.

INZAMELEN SNOEIHOUT
In maart zamelt de gemeente Nuenen snoeihout in. Wanneer u snoeihout 
wilt aanbieden, kunt u hiervoor één of meerdere stickers kopen bij de 
afdeling	Publiekszaken	op	het	gemeentehuis.	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 
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).

ONDERHOUD WATERPARTIJEN FASE 2
De werkzaamheden voor het uitvoeren van de 1e fase van het onder-
houd aan de waterpartijen in Nuenen zijn al een tijdje aan de gang. 
Medio maart wordt begonnen met de aanpak van de 2e fase, be-
staande uit de volgende waterpartijen:
•	 Zuiderklamp;
•	 vijver	bij	achterzijde	woonwagenlocatie	Pieterveld;
•	 vijvers	Europalaan	aan	weerszijden	van	de	aansluiting	de	Pinckart.	

In het merendeel van de genoemde waterpartijen wordt alleen de 
bodem opgeschoond. Bij twee waterpartijen in de Zuiderklamp wordt 
aan de openbare zijde ook een natuurvriendelijke oever aangebracht. 
Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april afgerond.

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

MILITAIRE OEFENING.

De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 19 tot en met 23 
maart 2012 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 20 
personen	deel	met	6	pantserwielvoertuigen.	Er	wordt	geen	gebruik	
gemaakt van oefenmunitie.
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SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

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

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 16 eN 17 mrt.: 

Broccoli, hele kilo .............................1.35
Spitskool, hele kilo ..........................1.35
IJsbergsla, per krop .........................1.35
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 19 maart:

Zuurkool uit ‘t vat, 1/2 kilo .............0.69
DINSDag 20 maart:

chinese wokgroenten, 1/2 kilo .....1.35
WOeNSDag 21 maart:

rodekool, panklaar, hele kilo ........0.99
DONDerDag 22 maart:

Parijse worteltjes, 1/2 kilo .............0.99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

gehele Week vaN 16 t/m 22 mrt.:

Bamipakket, 1/2 kilo ........................0.99
minneola’s, 10 stuks ........................1.99
Bleek-kaassalade, 250 gram ..........1.59
Perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Met onze “Berliner Bol” houdt 
u iedereen zoet, aan tafel!!!

4 Stroganof burgers +
4 Speklappen, samen ..........5,95
Gevuld Kippendijtje 
100 gram ..................................................1,60 
Bij 150 gr. Beenham 
100 gr. Beenhamsalade ..GRATIS
Kip in Braadzak
per stuk ...................................................4,50 
Berliner Bol
“Gekruid gehakt in bladerdeeg”
per stuk ...................................................1,50
Rucola Rolletje
100 gram .................................................2,00

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

SPecIal

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.

Middel 
chipolatavlaai
Tarwe 
hoeve brood
Op zoek naar iets leuks voor Pasen? 
Kom dan naar een van onze winkels 
en geniet van al dat lekkers!

Actie geldig van 16 t/m 22 maart:

€ 6,50

€ 1,99

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Staan onder elkaar 

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl het gevoel van samen

Onze Open Dag  
bezoeken op 17 maart?

Dat vinden wij bijzonder normaal
Kom Archipel proeven! In locaties Akkers en Jo van Dijkhof kunt u  
kennismaken met de activiteiten die we organiseren, de sfeer op  
locatie en het werk. De Gasterijen laten u proeven van heerlijke hapjes. 
Wij ontmoeten u graag op 17 maart van 14.00 tot 16.30 uur.

Activiteiten:
•	 Proef de heerlijke hapjes in de Gasterij

•	 Geniet van live-muziek met gratis koffie en thee met iets lekkers

•	 Bekijk de Archipelfilm

•	 Doe mee met de Tombola

•	 Informeer u over het eetpunt, dagbesteding, zorg (thuis) en wonen

•	 Bezoek de informatiestands over werken, vrijwilligerswerk  

en leren bij Archipel

•	 en meer

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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



Lekker makkelijk!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Haas op Stok 
“Special”, 100 gram ....................................................................................225

Gevuld Kippendijtje
“Special”, 100 gram ....................................................................................160

Keurslager Koopje 

4 Stroganoffburgers + 
4 Speklapjes ..............................................................595

Babi Pangang
500 gram ......................................................................................................................495

Krabsalade 
100 gram ......................................................................................................................199

Alle lekkers van

DEZE WEEK:

Bij 150 gr. Keurslager Achterham
 GRATIS 250 gr. Leverworst

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  
financiële 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.com/pages/nieuwbouwbeurs @nieuwbouwbeurs

ROBO bouwkundig ontwerp- & adviesbureau [T] 040 - 290 60 55 [M] 06 - 13 46 39 59 
Vredehof 6, 5671 DS Nuenen [E] r.vanrooij@robobureau.nl [I] www.robobureau.nl

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

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

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

Het gehele traject van ontwerp t/m 
de selectie van de aannemer kunnen 
wij voor u verzorgen.
Voor een vrijblijvend gesprek komen 
wij dan ook graag bij u langs. 

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

NIEUWE
Prijzen Printen

A4 Full Colour
€ 1,00

A3 Full Colour
€ 2,00

A2 Full Colour 
90 grams papier

€ 8,50  

A2 Full Colour
120 grams papier 

€ 9,00

A1 Full Colour 
90 grams papier

€ 12,50

A1 Full Colour 
120 grams papier

€ 14,00
(prijzen exclusief 19% B.T.W.)

Andere formaten of 
op bv. Canvas? 

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 Ca nuEnEn

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen
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Lezing 
heemkundekring 
De Drijehornick
Op donderdag 15 maart om 20.00 uur 
zal Jan Broertjes een voordracht hou-
den in de Nuenense bibliotheek over 
de geologie van de provincie Brabant. 
Door de afwisseling van ijstijden en 
warmere periodes werd het land ge-
vormd door gletsjers en smeltwater. 
Ook was de bodem voortdurend in 
beweging door geologische processen, 
waardoor breuken in de aardkorst 
ontstonden. Hierdoor werd het land-
schap gevormd met zijn talrijke rivier-
tjes en beken, zoals we dat nu nog ken-
nen. Toegang is gratis.

Nuenens Mannenkoor zingt 
met Femmes Vocales
Traditioneel organiseert het Nuenens Mannenkoor (NMK) een voorjaars-
concert. Dit jaar is dat op vrijdag 30 maart. Speciaal voor dit concert is het 
koor Femmes Vocales uit Meijel  uitgenodigd. Het NMK brengt ook wat 
nieuwe, wat lichtere nummers.
Femmes Vocales, een koor van circa 
35 leden, staat onder leiding van Vé-
ron Jongstra en zal worden begeleid 
door Rob van Heck (piano), Ralph 
Brummans (klarinet) en een jeugd-
slagwerkensemble van de harmonie 
uit Meijel. Het koor beschikt over een 
breed repertoire van hedendaagse 
muziek, pop, musical en ook het klas-
siek genre ontbreekt niet. Op het pro-
gramma van deze avond staat onder 
meer Chicago (gezongen door o.a. 
Frank Sinatra), Lullabye van Billy Joël 
en Adiemus van Karl Jenkins, bij velen 
bekend als de reclamesong van Delta 
Airlines.
Het NMK staat onder leiding van haar 
vaste dirigent Paul Hotterbeekx met 
Ton Toirkens aan de piano. Ter voor-
bereiding op de opening van het 3e 
lustrum op 21 april hebben Paul en 
Ton diverse lichtere nummers inge-
studeerd. Tijdens het voorjaarscon-
cert zal het NMK al een paar van die 
nieuwe nummers zingen. Nummers 
zoals Spanish Eyes, Vincent, The 

Rhytm of Life en diverse liederen van 
Frank Sinatra en Ramses Shaffy. Na 
afloop van het concert wordt een tom-
bola gehouden met als hoofdprijs een 
flat screen televisie.
Het concert vindt plaats op vrijdag 30 
maart vanaf 20.15 uur (zaal open 19.30 
uur) in Het Klooster. Hoewel voor dit 
concert in de eerste plaats de Vrien-
den & Vriendinnen en sponsors van 
het NMK zijn uitgenodigd, zijn voor 
de niet-bezette plaatsen nog kaarten 
in de vrije verkoop beschikbaar á              
€ 10,00 bij Crooijmans Mannenmode 
aan de Parkstraat. De toegangsprijs is 
inclusief koffie/thee met wat lekkers 
bij binnenkomst en een drankje tij-
dens de pauze.

Wilt u één dag 
bankier zijn?
Dat kan a.s. zaterdag 17 maart bij de 
Voedselbank Nuenen.  Die dag is de 
NL.DOET actiedag van het Oranje-
fonds. Bij de Nuenense Voedsel-
bank  liggen kluskarweitjes te wach-
ten. Wilt u helpen en meer informa-
tie over wat er die dag te doen is?   
Dat kan, bel met 06.23848755.

Kunt u die dag niet en wilt u de Voed-
selbank op een andere manier helpen?
Heel dringend is er behoefte aan 
steekwagentjes en plateauwagens.  
U doet er de vrijwilligers die elke week 
‘voedselbankieren’ er een groot ple-
zier mee. Telefoon: 06-23848755.

Zo denkt VVN Nuenen over 30 km
Het Eindhovens dagblad van 6 maart 2012 kopte boven een artikel over 
snelheidsmetingen: “Niemand maakt zich nog druk om 30 kilometerzone”. 
Die kop blijft bij veel lezers hangen. De nuancering zit in de tekst, maar die 
wordt lang niet altijd gelezen. Vandaar deze reactie van Veilig Verkeer 
Nederland, afdeling Nuenen.  

Dit zijn de feiten
Afstand die een auto nog aflegt (stopafstand) als je 30 of 50 km per uur rijdt:

Snelheid per uur Per seconde Remweg Stopafstand 
30 km  8,3 meter 5 meter 13 meter  
50 km 13,9 meter 12 meter 26 meter

Je zou in 30 km-gebieden niet harder 
moeten willen rijden. Hoeveel langer 
zou het duren om op dat stukje van je 
autorit de wijk uit te gaan of thuis te 
komen? Je rijdt daar tussen buurtge-
noten, vaak kinderen, die op dat mo-
ment langzaamverkeerdeelnemer zijn. 
De meest kwetsbare deelnemers aan 
het verkeer. 
We kennen allemaal wel iemand in 
onze omgeving, die als fietser of voet-
ganger de gevolgen heeft ervaren van 
een auto die niet meer tijdig kon stop-
pen. Slachtoffers, hun dierbaren én 
betrokken automobilisten zijn vaak 
voor hun leven getekend.

Wetenschappelijk onderzoek toont 
aan dat in straten waar eerst een limiet 
gold van 50 km en nu van 30 het risico 
op een ernstig ongeluk met ongeveer 
een kwart is afgenomen. Tot de leef-
tijd van elf jaar hebben kinderen moei-
te om de aandacht te richten op be-
langrijke zaken. Ze kunnen zich op 
slechts één ding tegelijk concentreren, 
een vriendje aan de overkant krijgt 
meer aandacht dan een naderende au-

to.
44 Procent van de ongevallen in 30 
km-zones wordt veroorzaakt door het 
niet verlenen van voorrang, vooral 
door automobilisten.
Tot 20 km per uur kan een helm be-
scherming bieden tegen ernstig her-
senletsel. Als je door een auto met 40 
km wordt aangereden is de klap al 10 
keer harder dan de ontwerpnorm van 
de helm..
Met een auto tegen een muur aanrij-
den met 50 km per uur overleef je al-
leen maar omdat de moderne auto vol 
zit met veiligheidsmaatregelen zoals 
veiligheidsriemen, airbags en kreukel-
zones.
Voorkom ongelukken, ook in 30 km-
zones. Je kunt er als automobilist(e) 
zelf aan bijdragen door je te houden 
aan de in ons land democratisch over-
eengekomen regel ten aanzien van 30 
km. Je moet toch niet willen dat de po-
litie jou daarop gaat controleren.
Als je deze oproep wilt ondersteunen, 
kun je bij de balie van het gemeente-
huis 30 km stickers krijgen die je op je 
vuilniscontainer kunt plakken.

NL Doet! En zo ook het CAN
Vrijwilligers gevraagd
Op 17 maart doet kunstencentrum 
CAN mee aan deze landelijke vrij-
willigersactie van het oranjefonds. 
Het CAN heeft vrijwilligers hard 
nodig. Draag je het CAN een warm 
hart toe, kom dan naar de vrijwilli-
gersdag en meld je aan voor de klus 
op Nl.doet. via het icoon: een klus 
zoeken. Maar wees er snel bij, want 
aanstaande zaterdag is het al zover. 

Het CAN zoekt vrijwilligers die de 
handen uit de mouwen willen steken 
om de lokalen een hoognodig opknap-
beurtje te geven. Het gaat dan om:  de 
kunstateliers grafiek, beeldhouwen en 
schilderen. Daarnaast is het CAN nog 
op zoek naar vrijwillige medewerkers 
op verschillende plaatsen en functies 
zoals ateliermedewerkers voor het 
schilderlokaal en het grafieklokaal, 
projectmedewerkers tijdens de week 
van de amateurskunst, voor publiciteit 
en pr en om informatie te verstrekken 
tijdens open dagen. Bij interesse kun 
je binnenlopen van 10.00 tot 14.45 uur 
aanstaande zaterdag. 

Brave New World
Door Elwien Bibbe

Ik heb een iPad en daar heb ik het heel druk mee. Zo druk, dat ik me afvraag 
of ik ooit nog toe kom aan het lezen van een boek. Ook op die iPad natuurlijk. 

Vriendenkring 
start met vier 
debutanten
Het oefenen zit erop bij Toneelver-
eniging de Vriendenkring uit Lies-
hout. Nog een paar uurtjes en dan 
klinkt uit de mond van Mevrouw 
Gravensande de eerste zin: “Nee, 
maar dat is toch wel het toppunt!”

Maar liefst 9 avonden treedt dit gezel-
schap op met de voorstelling: Drie is te 
veel. En een aantal van deze avonden 
is ook al uitverkocht. Dat laat zien dat 
de toneelvereniging goed bezig is. 
Goed nieuws is ook dat er dit jaar 
maar liefst 4 debutanten optreden.  
Onder leiding van regisseur Bart Ma-
thijssen maken Lizette Dekkers, Cindy 
Verbeek, Marielle Cruts en Tim War-
bout hun debuut. Wilt u zien hoe het 
hun afgaat, dan kan dat vanaf 17 maart 
in het Dorpshuis in Lieshout. Ook zij 
brengen ongetwijfeld de lachspieren 
op gang. De andere avonden zijn 18, 
21, 23, 24, 25, 28, 30 en 31 maart. 
De voorstelling begint om 20.00 uur 
en de zaal is open om 19.00 uur. Kaart-
jes kosten € 5,-  en zijn verkrijgbaar bij 
Top1toys in de Dorpsstraat. Meer in-
formatie op www.devriendenkring-
lieshout.nl

Geen hoger beroep 
provincie in zaak 
Omroep Brabant
Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant gaan niet in beroep tegen 
de uitspraak van de rechter betref-
fende de bezuinigingen op Omroep 
Brabant. 

“Een hoger beroep leidt waarschijnlijk 
niet tot antwoorden op de lastige vra-
gen die de Mediawet oproept. Boven-
dien zitten we liever aan tafel dan bij de 
rechter”, aldus gedeputeerde Brigite 
van Haaften. Gert Bielderman, direc-
teur van Omroep Brabant, laat weten 
graag te willen meewerken aan een 
constructieve oplossing. In januari ver-
klaarde de rechter een bezwaar van 
Omroep Brabant tegen de bezuiniging 
door de provincie terecht. Partijen 
hebben de afgelopen periode veelvul-
dig constructief overleg gehad over het 
realiseren van een haalbare bezuini-
ging op de regionale omroep. De ge-
sprekken zijn vergevorderd, op korte 
termijn worden nadere afspraken ge-
maakt. De afspraken hebben als uit-
gangspunt dat GS zich samen met Om-
roep Brabant inzetten voor een sterk 
regionaal verankerd Omroep Brabant.

Inwonertal Brabant 
groeit met ruim 9000
In 2011 is de Brabantse bevolking met 9.300 mensen toegenomen. Daarmee 
ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste jaren. Het 
binnenlands migratiesaldo was voor het eerst in lange tijd weer positief. Het 
buitenlands migratiesaldo lag met +3.700 lager dan in voorgaande jaren. De 
natuurlijke aanwas, oftewel het verschil tussen geboorte en sterfte, nam in 
2011 verder af. 
Op 1 januari 2012 telt Brabant 
2.463.600 inwoners. De laatste 10 jaar 
kende Brabant vrijwel onafgebroken 
een (klein) binnenlands vertrekover-
schot. In 2011 is deze tendens door-
broken en is het binnenlands migra-
tiesaldo weer positief (+500). Dit 
betekent dat zich in 2011 meer men-
sen vanuit de rest van Nederland in 
Brabant hebben gevestigd, dan dat er 
vertrokken zijn naar andere delen van 
ons land. 
Vanuit het buitenland hebben zich in 
het afgelopen jaar 19.600 personen in 
Brabant gevestigd, 750 meer dan in 
2010. Vanaf 2008 ligt de immigratie op 
een duidelijk hoger niveau dan in 
voorgaande jaren. Dit is voor een be-
langrijk deel toe te schrijven aan im-
migranten vanuit de Europese Unie. 
Ondanks hogere immigratiecijfers is 
het buitenlands migratiesaldo afgeno-

men. Dit komt omdat het aantal emi-
granten in 2011 weer sterk is toegeno-
men. Vorig jaar zijn bijna 16.000 
personen vertrokken naar het buiten-
land, 2.000 meer dan in 2010. Het bui-
tenlands migratiesaldo is hiermee in 
2011 uitgekomen op +3.700. In 2010 
lag dit saldo nog op +5.000. 

Natuurlijke aanwas
De natuurlijke aanwas (het saldo van 
geboorte en sterfte) neemt al geruime 
tijd af. De afgelopen jaren werd dit 
vooral veroorzaakt door een teruglo-
pend aantal geboorten: van ruim 
30.000 in 2000 naar iets minder dan 
25.000 in 2011. De sterfteaantallen 
zijn de laatste jaren weinig veranderd. 
In 2011 lag het aantal sterfgevallen op 
19.750. De natuurlijke aanwas lag 
daarmee vorig jaar op +5.200, waar-
mee de dalende trend zich ook in 2011 
heeft doorgezet. Wel is de natuurlijke 
aanwas nog altijd de belangrijkste fac-
tor in de bevolkingsgroei in Brabant. 
De komende tijd verandert dit, vooral 
onder invloed van de vergrijzing. 
Hierdoor neemt de sterfte toe, terwijl 
het aantal geboorten naar verwach-
ting vrij stabiel blijft. Door deze de-
mografische ontwikkelingen slaat de 
natuurlijke aanwas in de loop van de 
jaren ’20 naar verwachting om in een 
natuurlijke afname. 

Stedelijk gebied
Al langere tijd ligt de bevolkingsgroei 

in het stedelijk gebied hoger dan in het 
landelijk gebied. Zo nam de laatste 
tien jaar het aantal inwoners in Bra-
bant met 72.400 personen toe, waar-
van maar liefst 90% (65.800) in het ste-
delijk gebied terecht is gekomen en 
zo’n 10% (6.600) in het landelijk ge-
bied. Met percentages van 85% res-
pectievelijk 15%, is ook in 2011 sprake 
van een (voortgaande) concentratie 
van de bevolking in het stedelijk ge-
bied. Hierbij valt de bovengemiddelde 
groei op van de grote steden: zowel in 
Breda (met een groei van 1,1%), ’s-
Hertogenbosch (0,8%), Tilburg (0,6%) 
als Eindhoven (0,6%) ligt de bevol-
kingsgroei in 2011 boven het niveau 
van Brabant als geheel (0,4%). Met een 
groei van 0,2% nam de bevolking in 
het landelijk gebied beduidend min-
der sterk toe. 

In 15 van de 67 Brabantse gemeenten 
(22%) is het inwonertal vorig jaar te-
ruggelopen. In 2012 woont ruim 68% 
van de Brabantse bevolking in het ste-
delijk concentratiegebied. Eén op de 
drie Brabanders (33,8%) woont in de 
vijf grote steden (de B5), die bij elkaar 
832.000 inwoners tellen.

Ik lees mijn mail, volg de twitters van 
Maarten, ja onze burgemeester twit-
tert ook, volg de highlights van het 
ED, ik heb die app, leg mijn woordjes, 
mijn wordfeud opponents zijn inmid-
dels allemaal bekenden, bel via Skype 
en nu ook via Face Time. En dan, dan 
loop ik met mijn iPad door het huis en 
laat mijn broer, het is meestal mijn 
broer, mijn nieuwe postzegels zien. 
Dit laatste is niet waar,  maar ik weet 
zeker, dat mijn vader dat gedaan zou 
hebben, als hij niet in 1918 geboren 
was en zijn leervaardigheden in de 
loop van de jaren niet hopeloos ach-

teruit gegaan waren. Eerst het flappie 
eraf, want dat hangt in de weg, en dan 
die camera, - dat is ergens een obscuur 
gaatje, waar ik nog wel eens onbedoeld 
mijn vingers voor houd -, goed op de 
zegel positioneren. Het contrast in het 
beeldscherm zorgt ervoor dat deze 
jonge senior dat allemaal nog kan zon-
der bril! Brave New World! En dit 
stukkie? Ja, dat typ ik dus ook op de 
iPad, op het bloknootje. Razendsnel, 
met 1 vingertje, en dat kan mijn ge-
dachten precies bijhouden. En daarna, 
hup ff verzenden via de mail! En dan 
heb ik het nog niet over youtube, mijn 
facebook app, uitzending gemist.....

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

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

Het plantenseizoen
is weer begonnen!

Een groot assortiment
tuinplanten, groenteplanten

en volop violen:
De ideale

sfeermakers!

Actie Samen Verder en  
Solidariteitsmaaltijd 2012
De actie Samen Verder  van de gezamenlijke kerken en de Solidariteitsmaal-
tijd  van de werkgroepen MOV en ZWO staan weer voor de deur.
Beide acties zijn er op gericht om, in 
de tijd voor Pasen, geld in te zamelen 
voor kleine herkenbare projecten en 
op de eerste plaats voor een project 
dat vanuit Nuenen wordt georgani-
seerd.
Dit jaar is gekozen voor een project in 
Rio de Janeiro in Brazilië. De stichting 
Sint Martinus zet zich al 20 jaar in 
voor de opvang van straatkinderen. 
Het secretariaat van deze stichting is 
gevestigd in Nuenen met als Nuenen-
se contactpersoon Piet v.d. Heuvel. 
Voor meer info www.parochienuenen.
nl 
Samen Verder zal in de week van 18 - 
25 maart  in Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten huis aan huis collecteren 
voor dit project.
Wij doen een beroep op alle inwoners 
van de gemeente Nuenen om de col-

lecte te steunen zodat ook dit jaar 
weer een mooi bedrag uit onze ge-
meente aan “ons” project gegeven kan 
worden.

De Solidariteitsmaaltijd staat volledig 
in het teken van Brazilië en dit project. 
We hopen, dat weer veel mensen, jong 
en oud, bij de solidariteitsmaaltijd 
Braziliaans komen eten, veel informa-
tie over Brazilië komen bekijken en 
beluisteren, leuke producten kopen en 
naar Braziliaanse muziek komen luis-
teren. Wij zien graag alle 160 aanwe-
zige stoelen bezet!
De Solidariteitsmaaltijd 2012 vindt 
plaats op vrijdag 30 maart in het Plein-
college Nuenen vanaf 18.00 uur. En-
treeprijs € 7,-  Reserveren vanaf 10 
maart op www.solidariteitsmaaltijd.
info of telefonisch 040-2835733 .
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Roomboter 
fl appen
appel, abrikozen 
of kersen 
4 stuks
3.40

Witlof  
zak 500 gram
1.39

Alle Lipton 
thee of Ice Tea
alle combinaties 
mogelijk
pak of fl es
0.59-2.35     P
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Shoarmavlees
450 gram
3.59 

Hele assortiment
•  Sunil wasmiddel

vloeibaar 
• Sun vaatwastabletten 
•  Robijn wasverzachter 

grootverpakking 
•  Andrélon 
•  Dove 
• Soapy 
 

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

www.janlinders.nl
Acties zijn geldig 
t/m zondag 18 maart 2012 2e week
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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.

© 2012  - Niets uit deze uitgave mag 
worden gebruikt voor herpublicatie, 
vermenigvuldigen of tegen vergoeding 
beschikbaar te stellen aan derde zoals: 
foto's, teksten, advertentie's, illustraties, 
en grafisch materiaal, op welke manier 
dan ook, zonder uitdrukkelijke toestem-
ming 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

KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUUrSTeeN - grAfwerKSPeCIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

Voor uw vensterbanken, dorpels, aanrechtbladen, 
raamdorpels, etc. 
Maar ook voor een passend grafmonument, urn 
graf of urn tegel, naar uw of ons ontwerp.

Kanaaldijk noord 113, Eindhoven  040-281 35 69 of 06-519 80 777
info@kluijtmansnatuursteen.nl www.kluijtmansnatuursteen.nl 

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl   

Weekenddiensten
Zaterdag 17 maart, 18.30 uur: Eucha-
ristieviering met abdijliturgie, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 18 maart, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.
Zondag 18 maart, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 17 maart 18.30 uur: Harrie 
en Johanna Maria van Grootel-Daams 
(vanwege sterfdag).
Zondag 18 maart 09.30 uur: Tineke 
van Gestel-Maas en haar zoon Joris.
Zondag 18 maart 11.00 uur: Theo 
Teuwen; Hans Sprengers; Toon en 
Sjaan Hoeks-Adriaans (verjaardag 
Toon); Piet Roijakkers, (vanwege 
sterfdag); Jetta Thibau-Janssen; Jan 
Schafrat; Kees en Ida Baselmans-
Schilders; Julia Moonen-Kwinten; 
Toos Nijssen-van Lieshout; Gerard de 
Haas.

De Regenboog Nuenen 
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 18 maart, 10.00 uur: Voorgan-
ger op deze 4e zondag in de Veertigda-
gentijd is ds.  C. Crouwel. Voor de kin-
deren is er nevendienst en voor de 
jeugd een Jongerenviering in De Zaak.

De collecte is voor Kerk in Actie, het 
Diaconaat. Na de dienst is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten. 
Donderdag van 10.00-12.00 uur is er 
Open Huis. Op 20 maart is er in het 
Pastoraal Centrum aan het Park een 
vesperdienst voor de Veertigdagen-
tijd. De fotoworkshop wordt gehou-
den op donderdag 22 maart.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 18 maart, 9.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor F. Groot.

Misintenties
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foede-
rer; Overleden Ouders Willem en An-
na Rooijackers-de Louw; Jan Kluijt-
mans; Jan en Truus van Rooij van 
Lieshout; Gido van Rooij; Jan en Riek 
de Goeij van Rooij; Ouders Renders-
van Hoof; Ilse Renders; Overleden ou-
ders Renders-de Brouwer; Overleden 
fam. Kluijtmans.

Mededeling
Op 30 maart is er ‘s avonds weer de 
jaarlijkse solidariteitsmaaltijd in het 
Pleincollege. Dit jaar in het teken van 
een opvangproject voor straatkinde-
ren in Brazilië. Achter in de kerk lig-
gen flyers met meer informatie en ook 
waar u zich kunt opgeven voor deze 
bijzondere Braziliaanse avond.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
 
Zondag 18 maart, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, gezinsviering, muzikale be-
geleiding C. de Brouwer en C. Basti-
aans, voorganger pastor Stef Kuipers.

Thema gezinsviering: 
Lente: Een kleurenpalet.
Na de stille, witte winter, die nu gaat 
wijken, willen we aandacht hebben 
voor het ontluiken van de nieuwe, fris-
se kleuren van de lente, die nu in volle 
pracht gaat prijken. We willen stil-
staan bij alle mooie, nieuwe dingen 
van het leven. Er wordt tijdens de mis 
gezongen door Christel de Brouwer en 
Catharien Bastiaans. 
Zondag 18 maart in de kerk van Ger-
wen om 11 uur.

Misintenties
Piet en Miet Maas-van Berlo; Jo Ren-
ders-Schoenmakers.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 15 maart: 9.15 uur Heilige 
Mis, daarna uitstelling tot 18.15 
uur,18.30 uur Heilige Mis. 
Vrijdag 16 maart: 7.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 17 maart: 6.45 uur H. Mis. 
Zondag 18 maart: 4e zondag van de 
Vasten, 10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 19 maart: H. Jozef, 18.30 uur 
Heilige Mis. 
Dinsdag 20 maart: 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 21 maart: 7.15 uur H. Mis.

Uit d’n hoek…

Skelter

De skelter. Een soort eerste auto in een mensenleven. Klinkt Helmonds, skel-
ter. Misschien was het oorspronkelijk wel schelter.
 In ieder geval, mijn dochter had er een gekregen voor haar vierde 
verjaardag. Een meisjesskelter, wit met roze en toch stoer. Na wat geoefen in 
beschermde omgeving, zijn we samen naar oma gereden. Zij op haar skel-
ter, ik op de fiets erlangs. Al kletsend reden we van Nuenen-centrum naar 
Nuenen-zuid en weer terug. Mooie ervaring voor papa.
Omdat ze nu vier is, gaat ze naar de basisschool, de Grote School. Ze had al 
wat oefenlessen gehad, die gingen goed. Maar toen het eenmaal echt zover 
was, had ze het er toch moeilijk mee. Wij dus ook.
 Tijdens één van haar eerste skeltertochtjes buiten op straat, ging 
ze te hard door de bocht. Ze kantelde om en viel op haar knie. Ze verbeet 
haar tranen en huilde niet. ‘Dat doe je niet als je vier jaar bent’, zei ze. Toen ik 
’s avonds naar bed ging, keek ik nog even op de slaapkamer van mijn doch-
ter. Ze lag heerlijk te slapen.

Edwin Coolen

UITGAANSAGENDA   WEEK 11             
Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

        
Datum Tijdstip Activiteit Organisatie plaats website  
 
maart  Braille tentoonstelling Bibliotheek dommeldal Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl 
15 maart 20.00 uur Lezing Jan Broertjes De Drijehornick Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl 
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   zie website www.archipelzorggroep.nl 
17 maart 19.00 uur Drie is te veel Vriendenkring Lieshout Dorpshuis Lieshout www.devriendenkringlieshout.nl 
17 maart 19.30 uur country dansen The Black Longhorn Buurthuis Mariahout www.blacklonghorn.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  
16-18 maart  Halfvasten Festijn Stichting Parkfeesten Nuenen  Park Nuenen www.parkfeestennuenen.nl 
18 maart 09.00 uur Wandelen WSV  Wandel Sport Vereniging Nuenen  Lissevoort, ingang tennisterreinen www.dse.nl/~wsvnuenen 
18 maart 13.00 uur Ierse sessie Weverkeshof  Weverkeshof www.weverkeshof.nl  
18 maart 11.00 uur Art in Listening / koffieconcert Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
18 maart 14.00 uur Muziek So Last Season  Weverkeshof  Weverkeshof     
19 maart 20.00 uur theatervoorstelling, “ Wel Winnen he”  Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
20 maart 20.00-22.00 uur Open repetitie dameskoor Enode Dameskoor Enode Enodegebouw Eeneind    
21 maart 08.30-12.15 uur Openhuis  Brede School De Wentelwiek Brede School De Wentelwiek www.dewentelwiek.nl  
21 maart 19.30 uur Kinderconcert door harmonieorkest Gerwens Muziekkorps Gerwens Muziekkorps Brede School Heuvelrijk Gerwen www.gerwensmuziekkorps.nl 
21 maart 13.30 en 16.00 uur Poep (Reprise) kindervoorstelling Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
22 maart 20.00 uur Ontmoeting met schrijfster Josha Zwaan  Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl 
22-23 maart 20.15 uur El Niño / Harry Glotzbach / Cabaret Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
23 maart 08.30-12.30 uur Openhuis  Inspecteur J. Crijnsschool Inspecteur J. Crijnsschool www.crijnsschool.nl  
24 maart 21.00 uur De Maaslanders Station Charlotte Sportlaan 12 Nuenen www.stationcharlotte.nl 
25 maart 09.00 uur Wandelen WSV  Wandel Sport Vereniging Nuenen (WSV Nuenen) Sportpark Wettenseind  www.dse.nl/~wsvnuenen 
25 maart 14.00-17.00 uur Kinderconcert en Gezellige Muziek  Gerwens Muziekkorps Het Klooster www.gerwensmuziekkorps.nl 
25 maart 20.00 uur Liederentafel Liederentafel Café Schafrath  
25 maart 08.00-14.00 uur Voorjaarruilbeurs/rommelmarkt De Klassieke Landbouw WerktuigenVereniging  Ginderdoor 55, tussen Lieshout en Mariahout www.klw-vereniging.nl 
25 maart  Tentoonstelling over “Lieshout en Mariahout, jaren ‘50’  Oranjeplein 1 te Mariahout

Twee optredens 
GMK in maart
Het Gerwens Muziekkorps heeft 
volgende week 2 concerten op het 
programma staan: op woensdag 21 
maart geeft het Harmonieorkest 
een Kinderconcert op de Brede 
School Heuvelrijk in Gerwen, aan-
vang 19.30 uur. En op zondag 25 
maart vindt dit concert plaats op 
het Rabobankplein in Het Klooster. 

Het Kinderconcert is onderdeel van 
de Kinder Muziekmiddag. Kinderen 
kunnen die middag deelnemen aan 
verschillende activiteiten waaronder 
een slagwerk-workshop, een muziek-
quiz, kleurplaten kleuren en ook échte 
muziekinstrumenten uitproberen.  

Kinderen die al een instrument bespe-
len kunnen meespelen met het Opsta-
porkest. De muziek daarvoor is te 
downloaden via de website www.gmk.
nu.

Tijdens deze muziekmiddag treden al-
le geledingen van het GMK op: Het 
Harmonieorkest, het Opstaporkest, 
de Junior percussiegroep en het Aspi-
rantenorkest. De middag is gratis toe-
gankelijk en het Rabobankplein kent 
een vrije inloop.

GGD zomercursus Plezier op school 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert tijdens de komende zomervakantie 
een cursus Plezier op school. Deze cursus is voor kinderen uit groep 8 die 
de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs, maar die in het 
lager onderwijs zijn gepest of problemen ervaren in het contact met ande-
ren.
Om er voor te zorgen dat deze kinde-
ren een goede start maken in het 
voortgezet onderwijs, worden zij in de 
laatste week van de zomervakantie 
twee hele dagen getraind in het opko-
men voor zichzelf en het omgaan met 
anderen. Er is voor de vakantieperiode 
gekozen, omdat er juist dan sprake is 
van een overgangssituatie. In een der-
gelijke situatie zijn mensen het meest 
gevoelig voor verandering. De groe-
pen bestaan uit ongeveer 10 kinderen. 
De eigen bijdrage voor deelname be-
draagt 45 euro. De GGD geeft de      
cursus in samenwerking met GGZ 
Oost Brabant, GGzE, OCGH en de 

Lumensgroep. De gemeente Nuenen 
heeft de cursus bij de gemeente inge-
kocht. Kinderen uit Nuenen kunnen 
dus deelnemen.
Aanmelden kan door een aanmel-
dingsformulier aan te vragen bij          
het secretariaat Jeugdgezondheids-
zorg van de GGD Brabant- Zuidoost. 
Tel. 088 0031 390 of mail Jgz-secreta-
riaat@ggdbzo.nl.

BEZoRGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



HULP NODIG BIJ STUDIEKEUZE OF AANMELDEN?  

WIJ STAAN VOOR JE KLAAR!

Hulp bij studie- of beroepskeuze
Weet jij nog niet wat je wil
worden en welke studie daar bij 
hoort? Bij het Infopunt kunnen
we samen met jou(en je ouders) 
bekijken waar jouw talenten
liggen en welke studie het beste 
bij je past.

Hulp bij inschrijven
Vind je het invullen van het 
aanmeldings formulier lastig? 
Geen nood. Ook dan kunnen 
wij je helpen.  

Meer informatie
Ga naar roceindhoven.nl

Open Avond
Op donderdag 15 maart kun je 
bij ons terecht voor al je vragen! 

Loop binnen of maak een afspraak
Wij zijn elke werkdag aanwezig. 
Loop gerust even binnen of 
neem contact met ons op!

De medewerkers van 
   het Infopunt...

Wil jij een mbo-opleiding volgen, maar ben je er nog niet uit? Weet je wel wat 
je wilt, maar heb je moeite met het invullen van het aanmeldingsformulier? 
De medewerkers van het Infopunt staan altijd voor je klaar, ook op de Open Avond...

SOFIESOFIE
MARJABERNYBERNY

JANNEKEJANNEKE INGRID

INFOPUNT
Locatie Sterrenlaan 10Tel. 040 269 44 44 
infopunt@roceindhoven.nlma, di, wo, vr: 
9.00 - 16.30 uur
do: 9.00 - 20.00 uur

Kom je ook?
Geef je dan op via
roceindhoven.nl

OPEN AVOND
donderdag 15 maart

18.00 - 21.00 uur

 Spegelt 102 – 5674 CD – Nuenen
Tel. 040.2857790 info@dlczonwering.nl

Gratis Somfy motor !! 

Bij aankoop van een 
Sunmaster knikarmscherm 
type Sun Eye  krijgt u een 
gratis Somfy motor met 
schakelaar t.w.v. € 400.00!!  

D.L.C. Zonwering voor uw Rolluiken – Screens – 
Markiezen - Verandadaken - Horsystemen 

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

 

OPEN DAGEN 
ZONDAG    18 mrt. van 11.00 tot 16.00h   
MAANDAG 19 mrt. van 18.30 tot 21.00h  

 
Onze workshops zijn compleet verzorgd inclusief alle bloemen,                       
groen en droog materialen.               

Presentatie: 

PAAS en VOORJAAR WORKSHOPS. 
voor al uw bruidswerken, rouwarrangementen,  bedrijfsfeestjes 

vrijgezellen/familie/kinderfeestjes/groepen en instellingen.  
                                                                                           

                                                                                       Henk en Petra Draad 
            De Haverkamp 34,  Gerwen 

                 Tel.                         040-2835692    
                                                               e-mail:   hepelier@onsnet.nu 

             website: www.hepelier.nl                                                                
 

 CREATIEF  
  

  HEPELIER   

Henk en Petra Draad 

 

  

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

Inlichtingen: 040 - 2836524, postbus 10, 5670 AA NuenenWWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Sfeervolle Eucharistie-viering 
in de Jo van Dijkhof
Bij zijn zilveren priesterjubileum medio 2011 had Pastor J. Vossenaar 
beloofd dat hij na het gereedkomen van de Jo van Dijkhof daar een Heilige 
Mis zou opdragen.
Dinsdag 6 maart waren bewoners en 
omwonenden van de Jo van Dijkhof 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij 
een eucharistieviering in de Gasterij. 
Ongeveer 50 personen hadden aan de-
ze uitnodiging gehoor gegeven.
In zijn overweging ging pastor Vosse-
naar in op de betekenis van dit huis als 
een ontmoetingshuis; een huis van 
vrede. En hij sprak daarbij de wens uit 
dat velen gebruik zullen gaan maken 
van de geboden gastvrijheid en de 

De overdracht van de piano in het bijzijn van vertegenwoordigers van Jo van Dijk-
hof; Vrienden van de Akkers en Helpt Elkander met aan de piano Ton Toirkens.

Gasterij zullen gaan beschouwen als 
ontmoetingsplaats voor met name ou-
deren en alleenstaanden.

Tijdens deze viering werd tevens de 
nieuwe piano in gebruik genomen. 
Deze piano is geschonken door Wo-
ningbouwvereniging “Helpt Elkan-
der” aan de stichting “Vrienden van de 
Akkers” die hem op hun beurt gelijk-
tijdig overdroegen aan de leiding van 
de Jo van Dijkhof.

B, A, E achter B en AM

Verkeersopleiding 
Kriegenbergh 40 jaar
Door Edwin Coolen

‘De eerste die bij ons slaagden voor hun rijbewijs waren René Coolen en 
Hennie Merks. Dat was bij mijn oudere broer Arthur. Hij begon de rijschool 
in 1972. Zelf begon ik er in 1977, uiteindelijk waren we met vier broers. 
Mijn eerste leswagen was een Opel Ascona.’

Vinnie tussen de lesscooters, -motoren, -auto’s en -aanhangwagen van Verkeers-
opleiding Kriegenbergh.

Aan het woord is geboren en getogen 
Nuenenaar Vincent (‘Vinnie’) von 
Kriegenbergh. We zitten aan de koffie 
in het eigen leslokaal voor het theore-
tisch rijbewijs. In de tafels zitten de 
bijbehorende knoppenkastjes, de 
wand hangt vol verkeersborden. Deze 
maand is het 40 jaar geleden dat de fa-
milie Von Kriegenbergh begon met 
een eigen rijschool.

Groei
‘Vanaf 1991 ben ik samen met mijn 
vrouw Corrie doorgegaan als v.o.f. In 
de loop der jaren zijn we doorgegroeid 
van twee naar nu zeven wagens. We 
hebben vijf instructeurs in dienst. Ook 
geven we lessen voor bromfiets, motor 
en aanhangwagen. En het theorie-exa-
men natuurlijk’, aldus Vinnie. Verkeers-
opleiding Kriegenbergh zit nu ook in 
Gemert, Laarbeek en Son en Breugel.

Verandering
‘Vergeleken met de beginjaren zijn er 
nu veel meer jongeren en vrouwen die 
hun rijbewijs halen. Dat was toen niet 
zo vanzelfsprekend. Tegenwoordig 
beginnen de meesten op hun achttien-
de, inmiddels zeventien, met lessen. 
Dat hoort bij de opvoeding en wordt 
vaak betaald door de ouders’, aldus 
Vinnie.

Vertrouwen
Armenië, Thailand, Iran, Somalië en 
zelfs Kirgizië. Steeds meer cursisten 
van buitenlandse afkomst weten Krie-
genbergh te vinden. ‘Je zit veel uren 
samen met de leerling in de auto en 
bouwt een vertrouwensrelatie op. Dat 
moet ook wel. Je moet mensen gerust 
stellen en vertrouwen geven.’ Daar-
naast is Vinnie speciaal opgeleid om 
les te geven aan mensen met bijvoor-
beeld ADHD of andere problemen. 
Bovendien is Kriegenbergh aangeslo-
ten bij het BOVAG-garantiefonds. Dat 
wil zeggen dat bij een faillissement 
van een andere rijschool, mensen via 
die garantie hun opleiding bij Krie-
genbergh kunnen afmaken.

Begrip
Verkeersopleiding Kriegenbergh, met 
de herkenbare rode wagens en het 
geel/zwarte logo, is niet zómaar een 
begrip in Nuenen en ver daarbuiten. 
Vinnie: ‘Ons slagingspercentage bij de 
eerste keer is 65 procent. Daarmee zit-
ten we boven het regionale gemiddel-
de. Hele gezinnen, families en vrien-
denclubs hebben hier les gehad. Ook 
zie je steeds meer twee- en drielingen. 
Die krijgen trouwens een speciale 
prijs. En ik krijg de kinderen van oud-
leerlingen weer bij mij in de wagen.’

Regionale Nieuwbouwbeurs 2012
De Regionale Nieuwbouwbeurs staat op 17 en 18 maart 2012 weer op het 
programma. Op deze unieke beurs in het Evoluon te Eindhoven is het com-
plete nieuwbouwaanbod van Zuidoost-Brabant vertegenwoordigd. Een 
weekend vol primeurs en acties, dat een oriënterende huurder of koper op 
de huizenmarkt in deze regio niet mag missen. 

De beurs presenteert het volledige 
nieuwbouwaanbod van Zuidoost-Bra-
bant met zowel koop- als huurmoge-
lijkheden. Niet alleen in Eindhoven en 
Helmond, maar ook alle plaatsen en 
gemeentes eromheen. Nieuwbouw-
projecten die momenteel gebouwd 
worden, projecten die al opgeleverd 
zijn tot aan nieuwe ideeën en concep-
ten die nog op de tekentafel liggen.
Het voordeel is dat bezoekers alles on-
der één dak vinden en op hun gemak 
kunnen rondkijken. Een perfecte gele-
genheid om zich te oriënteren, zowel 
qua woning als qua financiële ruimte. 
Tussen 10:00 uur en 16:00 uur is ieder-
een zaterdag en zondag van harte wel-
kom. Toegang en parkeren is gratis. 
Als u zich als bezoeker vooraf aan-
meldt bij www.regionalenieuwbouw-
beurs.nl kunt u bij de ingang zo door-
lopen. 

Naast informatie, biedt de beurs per-
soonlijke adviezen op maat. Wat kan 
ik maximaal lenen? Welke woningen 
passen daarbij? Makelaars, hypothee-
kadviseurs, projectontwikkelaars, ge-
meenten en woningcorporaties hel-
pen elke bezoeker vrijblijvend op weg.  
De standhouders laten de bezoekers 
aan het woord en horen graag wat 
men van bepaalde ontwikkelingen 
vindt en wat ieders persoonlijke voor-
keur is zodat vraag en aanbod beter op 
elkaar aansluit, nu en in de toekomst. 
Ook aan de kleintjes is gedacht met 
een speelhoek waar zij zich (onder be-
geleiding) prima kunnen vermaken.

De beurs gaat ook niet voorbij zonder 
enkele primeurs. De 400e startersle-
ning in Helmond is een feit. Deze 400e 
starterlening zal door Wethouder 
Frans Stienen en directeur Stimule-
ringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de 
heer Jan Willem Van Beek worden uit-
gereikt op zaterdag 17 maart om 14.00 
uur op de begane grond. 
De starterslening is een -door de over-
heid verstrekte -aanvulling op de       
hypotheek die mensen voor hun eer-
ste koophuis afsluiten. Voordeel van 
de starterslening is dat er de eerste 
drie jaar geen rente betaald hoeft te 
worden; bovendien hoeft in deze peri-
ode ook geen aflossing te worden ge-
daan. Woningen tot 265.000 euro (de 
grens voor de Nationale Hypotheek-
garantie) komen hiervoor in aanmer-
king. De starterslening is hoogstens 
eenvijfde van de aankoopsom van       

de woning met een maximum van                    
€ 36.500,- . 
In mei 2010 stopte de bijdrage van het 
rijk en in april 2011 die van de provin-
cie. De gemeente Helmond vond dat 
deze succesvolle stimuleringsmaatre-
gel voortgezet moest worden. Hel-
mond heeft daarop besloten om 8 mil-
joen euro extra beschikbaar te stellen 
om de starterslening veilig te stellen. 
 Misschien wist u al dat er in Nuenen 
een vrijstaande woning ruim onder de 
prijs van €300.000,-- gerealiseerd gaat 
worden. De precieze locatie wordt op 
de beurs onthuld. Verder zal voor het 
eerst uitgebreide informatie beschik-
baar zijn over de Rochusbuurt en 
Blixembosch Buiten in Eindhoven. 
De Regionale Nieuwbouwbeurs is    
een samenwerking van gemeenten, 
makelaars, projectontwikkelaars, hy-
potheekverstrekkers en woningcorpo-
raties en is mogelijk gemaakt door Van 
Santvoort Makelaars en ASR Vastgoed 
Ontwikkeling. 
Meer informatie? Bekijk de website 
www.regionalenieuwbouwbeurs.nl. en 
www.van-santvoort.nl

Een impressie van een eerdere Regionale Nieuwbouwbeurs

De biologische groepstuin! 
Doe je mee?
Wie het zandpad tegenover de Roosdonkse molen inslaat komt voorbij de 
Protestantse begraafplaats bij het hek van een stukje grond dat al meer dan 
vijfendertig jaar op biologische wijze bewerkt wordt.
Geleidelijk aan is daar door een bevlo-
gen groep mensen iets ontwikkeld wat 
behalve het telen van groente, fruit, 
kruiden etc. ook steeds meer een stuk-
je van een manier van leven is gewor-
den. Wie eenmaal de grond bewerkt, 

gezaaid, geteeld en last but not least 
geoogst heeft die weet hoe smakelijk  
verse en onbespoten groenten zijn en 
wil niet anders meer. Veel mensen in 
de tuin zijn dan ook al jarenlang lid. 
Daar ligt ook een stukje van het pro-
bleem in de huidige tuin. De groep van 
het eerste uur is letterlijk vergrijsd en 
heeft zich de afgelopen jaren geleide-
lijk  teruggetrokken uit de tuin. Wel 
hebben ze de kennis die in de loop van 
de tijd is opgebouwd overgedragen en 
de grond in uitstekende conditie ach-
tergelaten. De nu achtergebleven 
groepsleden zijn dan ook vastbesloten 
om het werk van deze mensen voort te 
zetten, maar zoeken daarvoor verster-
king. Spreekt het je aan om mee te 
doen dan is dit het ideale moment om 
te starten. Het zaad is besteld, er is 
zelfs al wat gezaaid en de grond wordt 
deze maand verder zaaiklaar gemaakt.

Ben je geïnteresseerd, kijk eens op      
de website www.biologischetuin-nue-
nen.nl wat ze te bieden hebben en wat 
er gevraagd wordt om mee te kunnen 
doen. Via de site kun je contact opne-
men. Ook kun je bellen met Gea Rade-
maker-Smit 040-2834905 of René 
Gerlings 040-2816260.

Braille tentoonstelling in 
bibliotheek Nuenen
Deze maand zijn in de Nuenense bibliotheek Braille-materialen te zien. 
Deze tentoonstelling is samengesteld ter gelegenheid van de geboortedag 
van Louis Braille op 4 januari, tevens Wereldbrailledag. De tentoonstelling 
trekt langs een aantal bibliotheken.
Louis Braille (1809-1852) is de beden-
ker van het internationaal braille-
schrift. Een lees- en schrijfsysteem dat 
werkt met de tastzin. Een praktische 
uitvinding uit 1854, die ook nu nog 
heel veel wordt gebruikt. Dagelijks le-
zen in Nederland enkele duizenden 
mensen met behulp van het braille-
schrift. Maar tegenwoordig zorgt het 
brailleschrift er ook voor dat de spel-
ling en het woordbeeld van mensen 
met een visuele beperking worden ge-
stimuleerd. En de fantasie. Want je 
kunt een boek nog zo mooi voorgele-
zen krijgen, alleen door zelf te lezen 
kun je er een eigen interpretatie aan 
geven. Destijds was de uitvinding van 
het brailleschrift al revolutionair. 
Maar ook in de toekomst zal het zeker 
blijven bestaan.

De presentatie is interessant voor ie-
dereen die meer wil weten en zien 
over braille. Dus ook geschikt voor 
kinderen. Er liggen ook materialen om 
mee te nemen, zoals braille alfabetten. 
Leuk voor een spreekbeurt. De expo-

sitie is te zien tot begin april, tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek.
Bij het Loket aangepast lezen, de bi-
bliotheek voor mensen met een visue-
le beperking, zijn meer dan 10.000 ti-
tels in brailleschrift te leen. De 
bibliotheek kan u hiernaar doorver-
wijzen.

Abert Feddes en 
Michael Koopman 
exposeren in atrium 
van bibliotheek
De schilderijen van Albert Feddes en 
Michael Koopman zijn heel verschil-
lend. Op hun gemeenschappelijke ex-
positie is dat verschil ook meteen en 
goed zichtbaar. Afwijkend zijn beiden 
in schilderstijl en kleurgebruik, dat 
ook, maar wat met name opvalt, is het 
onderscheid in thematiek. Beide figu-
ratieve collecties dragen thema’s, die 
qua betekenis en dimensie volledige 
elkaars tegenpool zijn: Albert Feddes 
met ‘Ruimte’, leegte, stilte en Michael 
Koopman met ‘India’, vol, druk. Zet de 
twee bij elkaar en de expositie is volle-
dig. Te zien van 19 maart tot en met 19 
mei in het atrium van de Nuenense bi-
bliotheek.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Open Dag bij 
Archipel locaties
Op zaterdag 17 maart is het open 
dag bij diverse Archil locaties. Op 
deze dag kun je kennismaken met 
het werk, de activiteiten die Archi-
pel organiseert voor haar cliënten 
en wijkbewoners en de sfeer op de 
locaties. 

Onderstaande locaties zijn geopend 
op zaterdagmiddag 17 maart: 
Archipel Akkers en Archipel Jo van 
Dijkhof in Nuenen. Open van 14.00 
tot 16.30 uur.
Archipel Berkenstaete in Son en Breu-
gel. Open van 14.00 tot 16.30 uur.
Archipel Eerdbrand in Eindhoven 
(Woensel). Open van 11.00 tot 16.00 uur
Archipel Zuiderpark in Eindhoven 
(Gestel). Open van 14.00 tot 16.30 uur
Kijk voor de adresgegevens en het 
programma per locatie op de website
www.archipelzorggroep.nl. 
Voor meer informatie 040 264 64 64.

Informatieavond 
over bedplassen
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert 
in samenwerking met gastsprekers van 
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s op 22 
maart a.s. een infor-matieavond over 
bedplassen. De avond vindt plaats in 
het Catharina Ziekenhuis in Eindho-
ven en begint om 20.00 uur. Aanmel-
den kan via de website van de GGD. 
www.ggdbzo.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.

gevraagd: Gemeubi-
leerde woning te Nuenen. 
Tel. 06-30874437.

kruidencursus -5 les-
sen. Start: woe. 21 mrt 
19.00 uur. Info: www.
volksuniversiteit.nl/gel-
drop of tel. 040-2800203.

gezocht: 2 kaarten voor 
de voorstelling “t Zal je 
kind maar wezen” van 
Vuile Huichelaar 2 op 29 
maart in Het Klooster. 
T.e.a.b. Tel. 06-53410759.

Arthur koelewijn vis-
specialist zoekt haring-
schoonmakers ongeveer 20 
uur per week, zeer goede 
verdiensten. 06-54730705 
of www.koelewijnvis.nl. Ook 
zoeken wij zaterdaghulp.

gezocht: Gezellige singles 
(45+) voor nieuwe eetclub. 
Tel. 2840740.

te huur: ±170m2. Berg 
23 te Nuenen. Info: Tel. 06-
53645882.

Carnaval 2012. Wie 
heeft mijn grijs/zwarte 
HH.-jas meegenomen bij 
de Zinn te Nuenen. Tel. 
040-2913082.

te huur opslagruimtes, 
in Gerwen op afgesloten ter-
rein. Ruimtes vanaf 65 m2. 
Idem garagebox grootte ach-
teraf te bepalen. Aanvaarding 
in overleg, info 06-13320300.

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.

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

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

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

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.

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

gelukkiger met jezelf en je relaties
      

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

 

     

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840

Wij halen bij u thuis 
op alle defecte en onde-
fecte televisies, audio-ap-
paratuur, witgoed, fietsen 
en bromfietsen, tevens 
alle bruikbare spullen. Tel. 
040-2856809.
tweedehands speel-
goed, baby- en kin-
derkledingbeurs. 120 
kramen in sporthal de 
Bongerd in Breugel. 1 april 
van 11.00-14.00 uur. www.
kinderbeursbreugel.nl

Computerproblemen? 
Vakkundige en voordelige 
computerhulp aan huis! Bel 
Richard Hempelman op 06-
19149097 of internet www.
insyte.nl. 7 dagen per week. 

AAnhAng
wAgens

verhuur - verkoop
onderhoud

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

het Is Voorjaar!
Grote kans dat uw ALLERGIE voor pollen weer opspeelt.

We hebben goede resultaten met: 

BIo-resoNaNtIe eN tINctUUr
Met een korte kuur van 6-8 behandelingen kunnen 

we de allergie voor u weer dragelijk maken.

Maak eens een afspraak. Tel: 06-51334155.
Berg 26a Nuenen, Cortenbachstraat 130 Helmond

Therapie word vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Te koop: CoNIfErEN. 
Diverse soorten en maten. 
Voor haag, tuin en terras. 
Tel. 06-51998311.

Snellen Stucadoors-
werken. voor vrijblij-
vende prijsopgave 06-
13128169.
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SRE-Stimuleringsfonds 
opengesteld
Subsidie voor een samenwerkingsproject? Dien voor 1 april je aanvraag in! 
Het Dagelijks Bestuur van het SRE heeft een nieuwe tender voor het SRE-
Stimuleringsfonds opengesteld. De tender sluit weer op 1 april 2012. Tot 
dat moment kunnen aanvragen worden ingediend voor subsidiëring van 
samenwerkingsprojecten die bijdragen aan het behalen van de (economi-
sche) doelstellingen van de regionale agenda.
SRE-Stimuleringsfonds
Het SRE-Stimuleringsfonds is een 
subsidiefonds, dat beoogt om projec-
ten te subsidiëren die de economische 
structuur in de regio versterken. Aan-
vragen kunnen door iedereen worden 
ingediend, mits er sprake is van sa-
menwerkingsprojecten met een inno-
vatief karakter en een positief econo-
misch effect voor de regio.

Welke projecten komen in aanmerking?
Een belangrijke eis van het SRE-Sti-
muleringsfonds is, dat het moet gaan 
om samenwerkingsprojecten. Er moe-
ten altijd minimaal twee partijen uit 
de regio risicodragend participeren in 
het project. Daarnaast moet een pro-
ject vernieuwend zijn om in aanmer-
king te komen voor een bijdrage en 
moet het project zorgen voor een po-
sitief effect op de economie in de regio 
Zuidoost-Brabant. Aanvragen kunnen 
worden ingediend voor projecten op 
het gebied van werkgelegenheid, in-
novatie, versterking van de concur-
rentiepositie van de regio, verbetering 
van het vestigingsklimaat en/of duur-
zame ontwikkeling van de regio.

Tendersysteem
Het SRE-Stimuleringsfonds kent een 
zogeheten tendersysteem. Dit bete-

kent dat twee keer per jaar partijen 
worden uitgenodigd om projectvoor-
stellen in te dienen, waarna deze wor-
den getoetst aan de criteria van het 
fonds en worden gewogen ten opzich-
te van elkaar. Tot 1 april 2012 kunt u 
aanvragen indienen voor de eerste 
tender. Alleen projectvoorstellen die 
vóór de sluitingsdatum worden inge-
diend, zullen in behandeling worden 
genomen. De toetsingscriteria zijn te 
vinden in de beleidsregel, die u hier 
kunt downloaden. Aangeraden wordt 
om voor indiening van een project-
voorstel contact op te nemen met het 
programmamanagement. 

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Maikel Denissen, telefoon: 040 259 
45 98, e-mail: m.denissen@sre.nl, of 
kijk op www.sre.nl/stimuleringsfonds.

Expositie Lieshout en 
Mariahout in Jaren ‘50’
Op 23 maart opent om 19.00 uur burgemeester Ubachs de grote tentoonstelling 
over “Lieshout en Mariahout, jaren ‘50’. Deze expositie is bij Van Heeswijk Meu-
belen, Oranjeplein 1 te Mariahout. Openingstijden zijn in de weekenden van 25 
maart en 1 april; vrijdags van 19.00 tot 22.00 uur; zaterdags en zondags van 10.00 
tot 17.00 uur. De Heemkundekring “’t Hof van Liessent” organiseert deze ten-
toonstelling samen met de Mariahoutse groepen “Mariahout-Lieshout-Canada 
Reüniecomité” en “Fotoarchief Parochie Mariahout”. De toegang is € 1,50. 
De tentoonstelling biedt van veel onderwerpen uit die tijd een herinnering. De 
jeugd krijgt een spiegel uit de tijd van hun grootouders.

SuperW(ellen)Master zoals Maitre Diplome Leo Aarts, dameskapper in Lieshout, 
deze in de jaren ’50 gebruikte. Hij plaatste er verwarmde klemmen mee bij een 
permanent.

Pas op! Padden!
Deze maand is de paddentrek begonnen. Duizenden padden verlaten hun 
winterverblijf om naar de poel terug te keren waar ze ooit geboren zijn, om 
zich voort te planten. De combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid 
(hoe natter hoe beter) is belangrijk voor het op gang komen van de padden-
trek. Jaarlijks verliezen talloze diertjes het leven bij het oversteken van ver-
keerswegen. Op sommige plaatsen worden tijdelijk schermen neergezet, 
waarbij de padden in ingegraven emmers vallen, en door vrijwilligers elke 
dag ‘s morgens en ’s avonds veilig naar de overkant worden gebracht.  Vorig 
jaar is in Nederland ruim 7000 kilo aan amfibieën overgezet! 
 

Parende padden in ’t Broek, maart 2010.         foto: Marianne van Goudoever.

In Nuenen heeft de gemeente op twee 
plaatsen, de Berg en de Broekdijk, een 
faunapassage aangelegd, zodat de pad-
den door een veilige tunnel de over-
kant kunnen bereiken. Maar de pad-
den maken natuurlijk van veel meer 
wegen gebruik. Een werkgroep be-
staande uit vrijwilligers van het IVN 
gaat de komende maanden onderzoe-
ken langs welke wegen de paddentrek 
zich voltrekt. Vermoed wordt dat met 
name de Broek en het Frankrijk erg 
druk zullen zijn met overstekende 
padden. Als de paddentrek goed in 

beeld is gebracht, wordt samen met de 
gemeente bekeken of aanvullende 
maatregelen zoals het tijdelijk aan-
brengen van schermen of het plaatsen 
van paddentrek waarschuwingsbor-
den mogelijk is.
   
De vrijwilligers vragen u als wegge-
bruiker om in de maanden maart en 
april vanaf  zonsondergang en ‘s nachts 
voorzichtig te rijden op de buitenwe-
gen, vooral als het vochtig weer is, zo-
dat zoveel mogelijk van deze fascine-
rende beestjes gespaard blijven.

Ontmoeting 
met schrijfster Josha Zwaan
Josha Zwaan, bekend van haar eerste roman Parnassia, komt dit jaar op 22 
maart tijdens de Boekenweek naar de Nuenense bibliotheek. 

Josha Zwaan.
 foto: Annemarieke van den Broek.

Josha Zwaan (Zutphen) werd in 1963 
geboren in Nieuw Zeeland, als doch-
ter van Nederlandse immigranten. 
Toen zij drie jaar was verhuisde het 
gezin terug naar Nederland. Ze groei-
de op in Zeeuws Vlaanderen, West-
Friesland en op de Veluwe. Na haar 

studies andragologie en sociale peda-
gogiek werkte zij jarenlang in de 
jeugdhulpverlening en bij extreem 
problematische drugsgebruikers. In 
1999 maakte zij de overstap naar iets 
heel anders: trainingen op het gebied 
van communicatie en leiderschap. 
Sinds 2004 heeft Josha Zwaan een ei-
gen praktijk voor coaching en proces-
begeleiding. Als publiciste schreef 
Josha Zwaan artikelen en essays, on-
der andere in Trouw, Volkskrant Ma-
gazine en Tijdschrift Volzin. Haar eer-
ste roman Parnassia, verscheen in 
2011.
Josha Zwaan baseerde haar debuutro-
man op historische feiten. In het Ne-
derland van na de Tweede Wereldoor-

log werd het voor ondergedoken 
joodse kinderen vaak beter geacht bij 
hun christelijke pleegouders te blijven, 
dan terug te keren naar hun eigen fa-
milie. Joodse en christelijke organisa-
ties voerden jarenlang strijd over hon-
derden kinderen. Parnassia is het 
ontroerende verhaal over een moeder-
dochter relatie. Over identiteit en de 
vernietigende werking van een ge-
heim. Dit aangrijpende verhaal werd 
uitstekend ontvangen in de pers. 
Daarmee groeide het boek langzaam 
uit tot een ‘stille bestseller’.

De bijeenkomst is op donderdag 22 
maart van 20.00-22.00 uur in de Nue-
nense bibliotheek en wordt georgani-
seerd door de bibliotheek samen met 
Boekhandel van de Moosdijk. Toe-
gangskaartjes zijn voor € 5.00 te koop 
in de bibliotheek. Op vertoon van een 
geldige bibliotheekpas krijgen biblio-
theekleden € 1.00 korting. Reserveren 
kan ook via www.bibliotheekdommel-
dal.nl.

Inschrijven voor 
Oranjemarkt
Jongens en meisjes kunnen zich nog 
tot 6 april inschrijven voor de Oranje-
markt in Nuenen bij Ted’s Mode, 
Parkstraat 10 A  Nuenen (tijdens de 
openingstijden van de zaak). Voor een 
halve kraam betaal je € 10, voor een 
hele kraam € 20. Geld meebrengen als 
je komt inschrijven. Zorg dat je er op 
tijd bij bent, want het aantal kraam-
plaatsen is beperkt. 

Jaarvergadering ANBO
De ANBO afdeling Nuenen houdt op 22 maart a.s. haar Jaarvergadering. 
Plaats van handeling: Steunpunt de Goudvink, Goudvinkhof 12A, 5672 EM  
Nuenen. Zaal open 12.15 uur. 
Zij beginnen met een lunch aangebo-
den door het Bestuur van 12.45 tot ± 
13.30 uur.   Daarna volgt een filmvoor-
stelling verzorgd door de Eindhovense 
Filmclub La Lumiére. De te vertonen 
film zal een beeld geven van het “ou-
de” Eindhoven. (en wellicht dat er ook 
nog gedeelte over Nuenen zal gaan) 
De voorstelling duurt van ± 13.45 tot 
15.30 (incl. pauzeDe eigenlijke Jaar-
vergadering begint om ± 15.45 uur en 
wordt om uiterlijk 16.45 uur beëin-
digd. 
De toegang voor diegenen die alléén 

de Jaarvergadering bezoeken is gratis. 
De kosten voor Nuenense ANBO-le-
den zijn € 7,50 p.p., voor niet leden        
€ 10,00. Aanmelden z.s.m. bij Mw. J. 
Geerings, tel: 040 -283 7790 of via        
e-mail: jacky@onsnet.nu. 
 
Betalingen bij voorkeur vooraf via de 
ANBO-Nuenen bankrekening 305741 
onder vermelding: ALV 2012. De stuk-
ken ten behoeve van de Jaarvergade-
ring liggen ter inzage in de zaal. AN-
BO-leden van de afd. Nuenen hebben 
deze al thuis gestuurd gekregen.

Muziek op 
Weverkeshof
Op zondagmiddag 18 maart, aanvang 
14.00 uur, treedt de band So Last Sea-
son op in de dorpsboerderij. De jonge 
muzikanten brengen ‘Feel good Mu-
sic’, vrolijke aanstekelijke muziek en 
dat heeft inmiddels al veel fans  opge-
leverd. De Weverkeshof ligt aan de 
Hugo van Berckellaan 5 in Nuenen, de 
entree is gratis.             

NL Doet zoekt vrijwilligers 
voor Weverkeshof 
Weverkeshof is alweer druk in de weer met de voorbereidingen van het 
nieuwe seizoen. Dit doen zij dit jaar ondermeer met de actie NL DOET van 
het landelijk Oranjefonds en wel op 16 en 17 maart.
 
Daarvoor bent u van harte welkom 
vanaf 09:30 tot 14:00 uur. Er zijn ge-
noeg klussen te doen. Het zand van de 
zandbak moet ververst worden, en de 
binnendeuren zijn aan een schilder-
beurt toe en er zal wat aan het hout-
werk van diverse speeltoestellen wor-
den gedaan.  U kunt zich aanmelden 
via de website van NL DOET  (www.
nldoet.nl), of gewoon bellen dat u wilt 
komen (tel: 2838772 of 2835390). Op 
vrijdag kunt u zelfs onaangemeld ko-
men. Op deze wijze hopen zij met u en 
voor u weer schoon en veilig klaar te 
zijn voor het voorjaar.  Er worden ook 
al broedeieren gespaard, die op de 
paasdagen uit moeten komen. En rond 
Pasen worden de eerste lammetjes 

verwacht van de Kempische heide-
schapen. 

Geslaagd
Mark Vrijhoeven is  geslaagd voor 
Master Planologie aan de Universiteit 
Utrecht en mag zich nu Master of Sci-
ence Planologie noemen. Hij is oud 
leerling van basisschool De Nieuwe 
Linde en het Strabrechtcollege in 
Geldrop.
 
Myrte Schrurs is geslaagd voor Mas-
ter of Sience. Zij is afgestudeerd als 
Orthopedagoog. 
Myrte is oud leerling van basisschool 
St. Clemens te Gerwen  en het Augus-
tinianum te Eindhoven.

Milieudefensie
Bleker gaat toch 
grenzen stellen aan 
megastal
Milieudefensie is blij dat staatsse-
cretaris Bleker vandaag aankondig-
de nog voor de zomer met wetge-
ving te komen tegen megastallen. 
Bleker komt met concrete dieraan-
tallen die de grenzen moeten aange-
ven. Hugo Hooijer van Milieudefen-
sie: “Tot nog toe wilde Bleker maar 
geen grens stellen, nu gaat dat dan 
toch gebeuren.”

Waar Bleker de grens precies gaat trek-
ken is nog onduidelijk. Wat Milieu-  
defensie betreft moeten die grenzen 
aansluiten op de normen voor een me-
gastal van kennisinstituut Alterra. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om 250 melk-
koeien of 7.500 vleesvarkens. 

Milieudefensie voert campagne voor 
een landelijk verbod op megastallen. 
Hooijer: “De schaalvergroting in de 
veehouderij zorgt voor risico's voor de 
volksgezondheid, staat haaks op de 
vrije uitloop van dieren en is schadelijk 
voor natuur en milieu. Het is de hoog-
ste tijd dat er grenzen worden gesteld 
aan de ongebreidelde groei.”

Voorjaarruilbeurs/
rommelmarkt

De Klassieke Landbouw Werktui-
genVereniging organiseert op 

zondag  25 maart weer haar voor-
jaarruilbeurs/rommelmarkt, die 

plaatsvindt aan het Ginderdoor 55 
tussen Lieshout en Mariahout. 
Aanvang 8.00 uur tot 14.00 uur. 

Info: Jos Heijmans, tel: 0413-
476619, www.klw-vereniging.nl.



KORTING OP ALLE
MONTUREN TOT 75%

ACTIE VERHUIZING

Parkstraat - 15a • Nuenen • 040 - 283 22 23

www.optiekverhoeven.nl

Wij gaan verhuizen naar:
Parkstraat 24!

Van 6 t/m 29 maart:
verhuizingsopruiming in de huidige winkel.

Tot ziens!

Heeft u het al
gehoord of gezien?

Dorpsstraat 95 Mierlo  |  Tel. 0492 66 11 00

www.lenssenmannenmode.nl

Zondag 18 maart open
van 12.00 - 17.00 uur

Zondag 18 maart open van 12.00 - 17.00 uur

Auto Service Verbroekken

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

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

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
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Zonovergoten 
Halfvastenspektakel Gerwen
Het Halfvastenspektakel met ringsteken beleefde afgelopen weekeinde de 
4e editie en groeit langzaam maar zeker uit tot een evenement voor jong en 
oud. Op de met zand bestrooide Gerwenseweg hebben honderden bezoe-
kers genoten van een mooi paardenspektakel en van het mooie voorjaars-
zonnetje. De organisatie van het Halfvastenspektakel was bij carnavalsver-
eniging De Stemkes en Dartteam Stam 2 in goede handen.
De winnaars bij de drie groepen zijn: 
jeugdteams De Snijdertjes Gerwen, 
prinsenteams De Wetters onder aan-
voering van Prins Bartoli en bij de vol-
wassenen ging het team van reclame-
studio Vision 8 uit Lieshout met de eer 
strijken.
Het Halfvastenspektakel werd zater-
dagavond muzikaal ingezet met een 

geslaagd live-optreden van de Nue-
nense zanger-entertainer Mark Elbers 
in café De Stam in Gerwen. De veiling 
voor de goede doelen Kindervakantie-
week en Jong Nederland Gerwen le-
verde ruim 1100 euro op. Wethouder 
Martien Jansen reikte de prijzen uit en 
beoefende ook zelf het ringsteken (één 
op drie raak).

 

Eline van Rooij in Oeganda 
met stichting Edukans
Na een aantal sollicitatieronden was Eline van Rooij uit Nuenen uitgekozen 
om namens haar school, het Lorentz Casimir Lyceum, met stichting Edu-
kans naar Oeganda te gaan. De campagne Going Global van Edukans houdt 
in dat zo’n zestig middelbare scholieren, allemaal van verschillende scholen 
vanuit heel Nederland, naar een land gaan waar Edukans actief is om het 
onderwijs te verbeteren. Vanuit het actieland, wat dit jaar Oeganda is, bren-
gen zij live verslag en achteraf zullen zij op scholen presentaties houden. Dit 
allemaal met de achterliggende gedachte dat het indrukwekkender is het 
van een medeleerling te horen dan van iemand vanuit de stichting. Na deze 
presentaties gaat elke school zich inzetten om zo veel mogelijk geld voor 
Edukans op te halen wat vervolgens weer naar de projecten in Oeganda 
gaat. Eline doet hieronder verslag van haar ervaringen in Oeganda.

The Lord’s Resistance Army
We zijn allemaal gekoppeld aan een 
buddy, een Oegandees meisje van tus-
sen  de 14 en 16 jaar oud (de jongens 
uit onze groep zijn gekoppeld aan een 
jongen). We kunnen behoorlijk goed 
met ze communiceren, ondanks dat 
zij ‘Oegandees Engels’ praten. Als er 
een onderwerp wordt aangesneden 
slaan ze echter bijna allemaal dicht en 
doen ze alsof ze onze vraag niet begrij-
pen. De LRA en het recente oorlogs-
verleden van Oeganda. 
Onze buddies wonen in een post-con-
flict gebied, vele  van hen hebben de 
oorlog van de LRA (Lord’s Resistance 
Army) meegemaakt. De strijd van Jo-
seph Kony, die zonder duidelijk doel 
een leger aan kindsoldaten bij elkaar 
ronselt ‘in de naam van God’. Onver-
wachts overvallen hij en zijn aanhang 
al 26 jaar lang dorpen in Noord-Oe-
ganda, en later ook andere delen van 
centraal Afrika, waarbij de kinderen 
worden ontvoerd en velen anderen in 
het dorp worden vermoord, verminkt 

of verkracht. De jongens die ze mee 
nemen worden kindsoldaten en de 
meisjes seksslavinnen.  Er wordt ge-
schat dat hij al zo’n 66.000 kinderen 
heeft ontvoerd voor zijn leger, sommi-
gen ontsnappen en anderen komen 
nooit meer terug. 
Slechts één van de buddies uit onze 
groep heeft echt iets los willen laten 
over dit alles. Ze vertelde dat haar 
school vijf jaar geleden werd aangeval-
len door de LRA, met als doel kinde-
ren te ontvoeren. Ze heeft gezien hoe 
haar vriendinnen werden verkracht en 
vermoord. Zelf wist ze met haar fami-
lie de wildernis in te vluchten.  De 
mensen hier hebben zo veel meege-
maakt en verdienen een mooie toe-
komst. Hiervoor hebben zij onderwijs 
nodig, onderwijs dat Edukans ze helpt 
te bieden.

Abere Primary school
De school die we bezoeken is de beste 
van haar omgeving toch worden wij al 
snel op de hoogte gebracht van alle 

problemen die er zijn. De waterpomp 
is kapot waardoor de kinderen ver 
moeten lopen voor water, er zijn te 
weinig boeken, te weinig toiletten, te 
weinig lokalen en te weinig huizen 
voor leraren. We gaan een les mee kij-
ken in de laagste klas, 138 jongens en 
meisjes van tussen de 4 en 6 jaar oud 
in één lokaal met één leraar. We heb-
ben eerder al een klas gezien met 156 
kinderen.

Het onderwijs in Oeganda bestaat uit 
‘primary school’ (basisschool) en ‘se-
cundary school’ (voortgezet onder-
wijs). Dankzij de regering is het basis-
onderwijs gratis, al moeten de ouders 
wel de boeken, pennen en schooluni-
formen kunnen betalen, wat vaak al 
een probleem is. Een ander probleem 
is het tekort aan docenten, deze krij-
gen namelijk ontzettend slecht be-
taald en er moet voor hen daarom een 
mogelijkheid zijn om in een huisje op 
het schoolterrein te wonen. Deze mo-
gelijkheid is er vaak niet. 
Misschien wel het grootste probleem  
ligt echter bij de ouders, zij zien 
meestal het belang van onderwijs niet 
in. Veel kinderen gaan naar primary 
school maar slaan vaak een jaar over 
omdat ze thuis moeten helpen. Daar-
naast haakt bijna iedereen na primary 
school al weer af. Vooral bij de meisjes 
is dit probleem erg groot, zodra zij on-
gesteld worden gaan velen niet meer 
naar school. Edukans steunt allerlei 
lokale Non Government Organisati-
ons, deze zijn betrouwbaar en weten 
precies wat er moet gebeuren. Waar 
Edukans zich in Oeganda veel op richt 
is de ouders bewust maken dat educa-
tie erg belangrijk is.
Voor meer informatie over Edukans, 
de acties op het Lorentz, reisverslagen 
en foto’s van de reis kunt u terecht op  
http://lorentzcasimirlyceum.inactie-
vooredukans.nl/. 

André van de Maat-Dag 
en schoon is Gerwen
Wat André van de Maat in zijn eentje deed, hebben zo’n zestig vrijwillige dorps-
bewoners op zaterdagmiddag 10 maart gepresteerd: Gerwen Schoon! Samen 
met het ingezamelde vuil van de Brede School Heuvelrijk (139 kg) bedroeg de 
berg afval 1690 kilogram. Verdeeld over tien groepjes kwamen de vrijwilligers in 
actie. Na afloop was er soep en koffie met vlaai. De organisatie van de Gerwen 
Schoon!-actie was een co-productie van de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen, 
actiegroep ‘André Hield Gerwen Schoon’, de gemeente Nuenen c.a. en de Dorps-
raad Gerwen. 

Enthousiaste vrijwilligers, waarbij ook ouders met kinderen, gingen aan de slag 
om Gerwen schoon te maken                                                                   (foto Cees van Keulen)

Eline van Rooij met haar Oegandese ‘buddy’ Mirriam.

Nieuws met zaken
IT2Recycle, veilige en duurzame 
oplossing voor de oude computer
Eigenlijk voorziet het onlangs gestarte IT2Recycle bedrijf in een logische, 
duurzame en veilige oplossing. Zowel bij particulieren als bij het MKB haalt 
dit bedrijf oude computers en mobile telefoontjes op met de complete rand-
apparatuur.
Men ontvangt daarbij een officieel 
certificaat van vernietiging waardoor 
men ervan verzekerd is dat de harde 
schijf eerst in 5 delen wordt vernietigd 
en de overblijfselen daarna compleet 
worden geshredderd.

Bijna iedereen weet dat een harde 
schijf nooit helemaal te wissen is en 
dat geeft een onzeker gevoel als een 
oude computer bij het grof huisvuil 
gezet wordt of aangeboden wordt op 
de mileustraat of bij de afvalverwer-
king. Privacy gevoelige informatie  zal 
altijd via kleine deeltjes aanwezig blij-
ven op een harde schrijf, ook als een 
computer volledig samengeperst zal 
worden.

IT2Recycle is een familiebedrijf dat 
vele jaren actief is in de recycling van 
allerlei grondstoffen en restproducten 
en heeft zijn netwerken door heel Eu-
ropa. De activiteiten die dit bedrijf on-
wikkelt verlopen in een stroomver-
snelling. Een grotere auto voor de 
ophaaldienst en een vaste chauffeur 
daarvoor zijn naast de uitbreiding van 
de werkplaatsbezetting met gelec-
teerd personeel, in deze korte tijd, po-
sitieve signalen voor een gezonde ont-
wikkeling.
Een belangrijk verschil in de recycling 

van de aanbieding van een computer 
bij de afvalverwerking en bij IT2Recy-
cle is dat bij de afvalverwerking altijd 
sprake is van een restproduct. Bij 
IT2Recycle wordt een computer in 
wel 15 delen gedemonteerd terwijl 
voor alle delen gespecialiseerde be-
drijven actief zijn die de componenten 
100% recyclen zodat koper weer koper 
wordt, kunstsof wordt opnieuw kunst-
stof en glas wordt omgesmolten tot 
glas.
Voor iedere aangeleverde computer 
wordt overigens 1 Euro gespaard voor 
een goed doel. Een aardige bijkom-
stigheid is dat het jonge bedrijf plaats 
heeft voor enkele minder validen en 
als project voor een job die perspectief 
biedt voor kansen op de arbeidsmarkt.  
Als er nog vrijwilligers zijn die zich als 
gepensioneerde thuis vervelen, kun-
nen die in de afdeling demontage een 
nuttige invulling vinden in onderling 
overleg.
Het bedrijf aan de Huufkes 11 is dage-
lijks open voor het aanbieden van uw 
computer van maandag t/m vrijdag 
van 09.00 uur tot 17.00 uur. Meer info 
via www.it2recycle.com 

De  allereerste SCHOOLWEEK 
komt er aan
Van 19 t/m 23 maart staat het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs 
in de schijnwerpers. Overal in het land vestigen de komende periode, de 
scholen voor algemeen toegankelijk en openbaar onderwijs de aandacht op 
hun uitgangspunten; kernwaarden waar deze scholen trots op mogen zijn.

Algemene toegankelijkheid, weder-
zijds respect, waarden en normen en 
burgerschap, dat is wat de kinderen 
hier leren  naast de gewone leervak-
ken. Waardering voor een ander,  ook 
als die een andere opvatting heeft.

De zes kernwaarden van het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs 
op een rijtje:
Iedereen is welkom
Wij staan open voor alle kinderen en 
hun ouders, ongeacht hun levensover-
tuiging, godsdienst, politieke gezind-
heid, afkomst, geslacht of seksuele ge-
aardheid.

Iedereen is benoembaar
Ongeacht levensovertuiging, gods-
dienst, politieke gezindheid, afkomst, 
geslacht of seksuele geaardheid.

Wederzijds respect
Wij houden rekening met en gaan uit 
van wederzijds respect voor de levens-
beschouwing of godsdienst van alle 
kinderen, ouders en personeelsleden.

Waarden en normen
Wij besteden actief aandacht aan uit-
eenlopende levensbeschouwelijke, 
godsdienstige en maatschappelijke 
waarden.

Van en voor de samenleving
Wij betrekken leerlingen, ouders en 
personeelsleden actief bij de besluit-
vorming over de doelstellingen en 
werkomstandigheden en stemmen af 
met betrokkenen buiten de school en 
belanghebbenden.

Levensbeschouwing en godsdienst
Wij bieden de kinderen de gelegen-
heid zich te oriënteren op de wereld-
godsdiensten en in contact te komen 
met godsdienstige uitingen zoals die 
in onze maatschappij voorkomen.

Bent u benieuwd hoe dit er in de 
dagelijkse praktijk uitziet?
In Nuenen kunt u voor algemeen toe-
gankelijk onderwijs terecht bij: Basis-
school De Mijlpaal, tel. 040-2952279, 
Directeur: Marianne Boschman.
Voor openbaar onderwijs bij: Basis-
school De Rietpluim, tel. 040-2834981 
of tel. 040-2841111. Directeur: Lia 
Ringburg. Beide scholen vallen onder 
het bestuur van  Stichting PlatOO, 
voor Openbaar en Algemeen Toegan-
kelijk Onderwijs. tel. 0492-392112, 
Helmond.

Wethouder Martien Jansen opende het ringsteken in Gerwen door zelf het goede 
voorbeeld te geven…..                  foto: Cees van Keulen.

www.twitter.com/deronddelinde
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SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in het Cathari-
naziekenhuis. De Centrale Dienstapotheek is gehuisvest 
in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoedgevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ct/m.): 
Maandag t/m vrijdag van 17.00-08.00 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Maandag t/m vrijdag van 17.30 - 08.30 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en nacht.______________________________________

LEVGROEP (VOORHEEN BWI)
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675, fax 
040-2840533, e-mail bwinuenen@wel-zijn.org. 
Geopend: ma. t/m do. van 8.30-16.00 uur. en vr. van 
8.30-12.30 uur
Spreekuren: 
• Algemeen Maatschappelijk Werk: Op afspraak 
• Echtscheiding: Iedere dinsdag van 19.00-21.00 uur 
• Sociaal Raadsliedenwerk: Na tel. afspraak.
• Jeugd- en jongerenwerk: Tel. 040-2831675.
• Vluchtelingenwerk en nieuwkomers:
 Dinsdag van 12.00-14.00.______________________________________ 

SERVICEPUNT WONEN, WELZIJN ZORG NUENEN
Het servicepunt is gevestigd aan de Berg 22c, 5671 
CC in Nuenen, telefoonnummer (040) 283 16 75 
(tel. spreekuur van 09.00 tot 11.00 uur).
De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag 

van 08.30 tot 12.30 uur. Het servicepunt is hét loket in 
Nuenen waar u terecht kunt voor informatie en advies 
over en aanvragen van voorzieningen op het terrein 
van welzijn, wonen en zorg. 
Dit zijn: •  Woonvoorzieningen 
  •  Huishoudelijke hulp
  •  Vervoersvoorzieningen 
  •  Zorgconsulenten
  •  Rolstoelen 
  •  Mantelzorg
  •  Informatiewinkel
Het servicepunt is een samenwerkingsverband tussen 
de LEVgroep (voorheen BWI) en de gem. Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button servicepunt vindt 
u uitgebreide informatie over het servicepunt. ______________________________________

BEREIKBAARHEID POLITIE NUENEN
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen
Alarmnummer 1 - 1 - 2 (spoedeisende gevallen).
Telefoon 0900 8844 (24 uur per dag).
Bureau geopend: Ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.______________________________________ 

SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. Chat:
www.sensoor.nl • Postbus 4644, 5601 EP Eindhoven______________________________________

PROBLEMEN? PRATEN HELPT
Escape, tel. 06 - 39 60 23 80
www.escape-nuenen.nl • escape@onsnet.nu

KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. Tel. 0800-04322 
(gratis).______________________________________ 

”PLUSMINUS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den via tel. 06-39243420, postbus 62, 5670 AB Nuenen 
of e-mail: plusminus@onsnet.nu______________________________________

STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu______________________________________

MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699, 
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.______________________________________ 

OPENINGSTIJDEN VAN DE MILIEUSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en 
zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 040-2631699. 
Ophalen van grof vuil kan ook door de gemeente, tegen 
betaling. Meer informatie: Tel. 040-2631699.______________________________________                                                        

VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675______________________________________

DE AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Kantooruren tel. 2635999. 
Acute hulp vereist: Tel. 2486324.

VAN DER STAPPEN UITVAARTVERZORGING
Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550
info@vdstappen.nl • www.vdstappen.nl______________________________________ 

OPENBARE BIBLIOTHEEK NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-20.00 uur, di. gesloten, 
wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-
20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek______________________________________ 

VRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTERVENDEN
Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 
(St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar. ______________________________________ 

OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”
Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00 - 12.00 uur.
Ook tijdens de vakanties. ______________________________________

TELEKABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.______________________________________

AA - EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen voor mensen met alcoholproblemen, 
tel. 040-2110124, dag en nacht bereikbaar.______________________________________

BLOEDAFNAME
Bloedafnamedienst Regio Eindhoven: 
Ma. t/m vr. in de Akkers (M. Begemannstr.) 8.30-10.45 
uur en in Medisch Centrum De Berg, 8.30-10.30 uur.

ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Bureau Zuidzorg Nuenen, Kloosterstraat 15.
• Servicepunt Zuidzorg, Kloosterstraat 15. 
 Vooraanvraag/verhuur verpleegartikelen,  
 personenalarmering, maaltijdservice en alle andere 
 dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur______________________________________

LABORATORIUM ST. ANNAZIEKENHUIS
Zuidzorg (Kloosterstraat 15):
Maandag, woensdag, donderdag  en vrijdag van 8.15 
tot 09.00 uur. (voor vragen kunt u contact opnemen 
met het secretariaat laboratorium, tel: 040-2864866).
Patiënten uit de trombosedienst worden door de 
trombosedienst afgesproken op speciaal daarvoor 
gereserveerde tijden. Deze zijn hier niet vermeld.______________________________________ 

HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.______________________________________ 

SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.

DIENSTEN EN INFORMATIE  29-02-2012

Open dag St. Anna  ziekenhuis 
In het kader van de landelijke Open dag van de Zorg op zaterdag 17 maart 
aanstaande, opent het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop haar deuren voor 
belangstellenden tussen 10.00 en 16.00 uur. 

De bezoeker ontvangt een uitgebreid 
aanbod aan zorggerelateerde informa-
tie, demonstraties en activiteiten; van 
demonstraties op een nagebootste IC 
en OK tot een kijkje op de sterilisatie-
afdeling en de technische ruimte. De 
brandweer en ambulancedienst ver-
zorgen in samenwerking met SIGMA* 
een aantal keren per dag demonstra-
ties, waarbij ze LOTUS* slachtoffers 
bevrijden uit auto’s en vervolgens sta-
biliseren. Tussendoor wordt verschil-
lend entertainment aangeboden, zoals 
diverse live muziek optredens. 
(* LOTUS: Landelijke Opleiding tot 
Uitbeelding van Slachtoffers. * SIG-
MA: Snel Inzetbare Groep ter Medi-
sche Assistentie)

Ook voor de jonge bezoekers is er veel 
te doen. Ze kunnen met hun pop of 
beer naar de poppendokter, diverse 
‘diploma’s’ behalen, meedansen met 
optredens van jonge leerlingen van Dé 
Dé Danceballet, meedoen aan een rol-
stoelen- en krukkenrace, op de foto 
met PSV-mascotte Phoxy en nog veel 
meer!

Overige locaties St. Anna Zorggroep
Woonzorgcentrum Akert, net als het 
St. Anna Ziekenhuis onderdeel van de 
St. Anna Zorggroep, opent namens de 
vier woonzorgcentra van Ananz haar 
deuren tussen 12.00 en 16.00 uur. Zij 
bieden de bezoekers een zo volledig 
mogelijk beeld van wonen-welzijn-
zorg binnen Ananz. Met informatie 
over de verschillende woonvormen  
zoals kleinschalig wonen en afdelings-
wonen , nieuwbouwplannen, dagop-
vang en thuiszorg. 

De vestigingen van het St. Anna Zie-
kenhuis en TopSupport te Eindhoven 
presenteren zich deze dag in het St. 
Anna Ziekenhuis te Geldrop met on-
der meer een gezondheidskiosk, een 
uitgezette Route Fysiek waar deelne-

29ste  Van Gogh 
bridgetoernooi 
succesvol
Zaterdag 10 maart was het weer zover.  
Het Rabobankplein stroomde ’s mor-
gen vanaf 09.00 uur snel vol.  In de 
ochtend  speelden  geroutineerde en 
minder geroutineerde bridgers  door 
elkaar, zodat in de middag de paren 
die het hoogste hadden gescoord            
's middags in de A- en B-lijn kwamen 
te spelen en diegenen die het wat min-
der hadden gedaan in de daarop vol-
gende lijnen.
De winnaars van het toernooi werden 
de broers Coen en Simon de Haas. Zij 
zijn geen lid van Bridge Club Nuenen. 
Het paar dat tweede werd, Noortje en 
Maarten v.d. Broek, zijn wel lid. Alle 
winnaars gingen met een geldprijs 
naar huis. 

4e generatie 
Van Maasakkers geboren
Sten is de stamhouder van Van Maasakkers en is het 8e achterkleinkind van 
Marinus en Koos van Maasakkers uit Nuenen.

Laat de kinderen 
niet de dupe worden
Een echtscheiding gaat meestal gepaard met veel emoties bij ouders en kin-
deren. Er verandert  enorm veel en iedereen heeft tijd nodig om te wennen 
aan de nieuwe situatie. 
De ouders hebben het druk met hun 
eigen emoties en als de problemen 
groot zijn is het soms moeilijk om een 
goede omgang voor de kinderen met 
de niet-verzorgende ouder af te spre-
ken. 
Als  kinderen van gescheiden ouders  
de dupe dreigen te worden bij de 
scheiding van hun ouders biedt Hu-
manitas  praktische ondersteuning om 
te voorkomen dat kinderen (t/m 12 
jaar) het contact verliezen met de ou-
der die niet bij hen woont. Die onder-
steuning van de Begeleide Omgangs-
regeling (BOR Humanitas Helmond) 
kan nu ook in Nuenen worden gege-
ven.

De  vrijwilliger van de BOR Humani-
tas begeleidt kinderen van de ene naar 

de andere ouder, door ze te halen en te 
brengen en eventueel bij een contact 
aanwezig te blijven. Dit kan bij de ou-
der thuis zijn, maar ook op neutraal 
terrein b.v. een speeltuin. De contac-
ten vinden in de regel plaats na school-
tijd of in het weekend.  De band tussen 
de kinderen en hun beide ouders kan 
zo blijven bestaan. Want een kind kan 
en wil niet kiezen tussen een van de 
ouders.

Het is fijn als een vrijwilliger van Hu-
manitas een steuntje in de rug en een 
luisterend oor kan bieden in zo´n 
moeilijke periode.  Het streven is dat 
na verloop van tijd de ouders op eigen 
kracht de omgang kunnen regelen.                                                                                                                            
Kent u mensen in Nuenen die gebruik 
zouden willen maken van deze vorm 
van ondersteuning of  spreekt deze 
problematiek u aan en wilt u tijd vrij 
maken om kinderen t/m 12 jaar te be-
geleiden? Neem dan contact met ons 
op. Wij werken voor de regio vanuit 
ons kantoor in Helmond.                                                      
Op de site vindt u meer informatie 
over Begeleide Omgangsregeling 
(BOR Humanitas Helmond)  www.hu-
manitas.nl/afdeling/helmond. Joland 
Widdershoven, coördinator, T: 06-
10952844 of E: bor.helmond@huma-
nitas.nl 

SRE verliest taken 
door afschaffi  ng 
WGR-plus
Het Kabinet heeft besloten om           
de WGR-plus af te schaff en. Voor            
het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE) betekent dit dat de 
taken, bevoegdheden en geldstro-
men op het gebied van mobiliteit, 
openbaar vervoer en woonruimte-
verdeling, overgaan naar de provin-
cie Noord-Brabant. 

In het SRE-gebied wordt door 21 ge-
meenten op meerdere thema’s nauw 
samengewerkt. Behalve ruimte en wo-
nen en mobiliteit zijn dat nog de twee 
thema’s economie en sociale leefbaar-
heid.

Bij het vaststellen van de Regionale 
Agenda, het programma voor de regi-
onale samenwerking, is unaniem door 
de 21 gemeenten gesteld dat de sa-
menwerking voortgezet moet worden. 
In de regio wordt al 25 jaar samenge-
werkt, en daardoor is een sterke regio 
ontstaan. Met het afschaffen van de 
WGR+ komt geen einde aan deze sa-
menwerking. De komende maanden 
zal overleg plaatsvinden tussen SRE 
en provincie over op welke manier het 
besluit van het kabinet uitgevoerd zal 
worden.

Station Charlotte: 
Cantesk
Op zaterdag 17 maart treedt op het 
duo Cantesk, een samenwerkings-
verband tussen zangeres Hetty 
Pronk en zanger-pianist-componist 
� eo Hofmans. 

Het duo brengt songs van Anouk, 
Adéle en Beth Hart,  blues van Norah 
Jones en eigen composities. Ook Fran-
se chansons van Jacques Brel en 
Rhamses Shaffy, worden ten gehore 
gebracht. Verder staan Griekse en 
Duitse liederen op het muzikale me-
nu. U vindt Station Charlotte aan de 
Sportlaan 12 in Nuenen.

Toegang gratis, aanvang 21.00 uur. Zie 
ook: www.stationcharlotte.nl en/of 
www.cantesk.nl.

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

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

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

Overgroot Opa  Marinus van Maasakkers,  Opa Wil van Maasakkers, Vader Re-
né van Maasakkers met op schoot zoon Sten van Maasakkers, geboren op 24-02-
2012.

mers alles te weten kunnen komen 
over onder andere hun BMI, bloed-
druk en knijpkracht. Daarnaast wordt  
informatie verstrekt over het uitge-
breide aanbod van beweegprogram-
ma’s. 
Kijk op website www.st-anna.nl/open-
dag voor het volledige programma. 
Meetwitteren kan via #opendaganna. 
Kijk voor meer informatie over het St. 
Anna Ziekenhuis op www.st-anna.nl. 

Politieberichten
Politie GMN pakt openstaande arrestatiebevelen en geldboetes aan
De politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen heeft in de afgelopen maand een 
aanzienlijk bedrag aan openstaande boetes kunnen incasseren. Ook werden in-
woners met een openstaand arrestatiebevel door de politie aangehouden.

Geldboetes
In de maand februari werd door de politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen een 
bedrag van € 9.072,44 aan openstaande boetes geïnd. Er waren enkele uitschie-
ters betreffende deze boetes. Zo zijn er boetes van ruim € 2.400,- € 1.400,- en         
€ 1.000,- betaald. In 2011 werd er door de afdeling een totaalbedrag van                           
€ 78.436,- aan openstaande boetes geïnd. Inmiddels is er in het jaar 2012 al een 
bedrag van € 11.472,-  geïncasseerd.

Arrestatiebevelen
De politieafdeling heeft in februari drie personen uit Geldrop-Mierlo-Nuenen 
aangehouden. Het ging hierbij niet om geldboetes, maar om openstaande arres-
tatiebevelen. Zij zitten gezamenlijk een hechtenis van 70 dagen uit.

Openstaande boete/straf
Sinds het afgelopen jaar zijn openstaande CJIB zaken (arrestatiebevelen en geld-
boetes) extra onder de aandacht gekomen bij de politie in Geldrop-Mierlo-Nue-
nen. Het is belangrijk dat deze zaken binnen een bepaalde termijn afgehandeld 
worden. Inwoners van de drie gemeenten die nog een boete of arrestatiebevel 
open hebben staan, kunnen zich melden op het politiebureau in Geldrop. Hier-
mee kan een bezoek van de politie en een verblijf op het bureau, bijvoorbeeld 
tijdens de feestdagen, worden voorkomen. Wanneer er een geldboete openstaat, 
wordt de kans geboden om deze alsnog te betalen. Personen die een vrijheids-
straf open hebben staan, worden echter onmiddellijk aangehouden.

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
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P r o g r a m m a

Terechte kampioen KCr 
zonder veel moeite langs NKV
De laatste officiële zaalcompetitiewedstrijd van NKV was tegen de absolute 
kampioen KCr. met een gemiddelde van 28 goals per wedstrijd kon geen 
enkel team echt weerstand bieden. Wat overigens niet wil zeggen dat NKV 
dit niet ging proberen. NKV was van plan te laten zien, dat zij terecht op de 
2e plaats staan en zich met deze wedstrijd wilde voorbereiden op de aanko-
mende promotiewedstrijd.

De eerste paar minuten van de eerste 
helft begonnen goed. Meteen werd er 
gescoord en NKV leek op scherp te 
staan. Helaas duurde het niet lang, 
voordat NKV alle vertrouwen had ver-
loren. En vergat zijn eigen spelletje te 
spelen. KCR had NKV snel uit de wed-
strijd gekregen en wist daardoor flink 
uit te lopen wat resulteerde in een te-
leurstellende ruststand van 18 - 5. In 
de rust was het echt even nodig dat 
het team wakker werd geschut. Na wat 
duidelijke woorden van coach Gertjan 
Hensing wist het team weer wat het te 
doen stond. Winnen gingen ze dan 
wel niet, maar vooruitkijkend op de 
promotiewedstrijd, moest de instel-

ling echt veranderen. In de tweede 
helft liet NKV zien dat ze goed geluis-
terd hadden en herstelde NKV in spel 
en scherpte. De aanvallen werden be-
ter opgezet en afstandsschoten had-
den de boventoon gekregen. Hierdoor 
wist NKV toch nog aardig wat goals 
bij te scoren en waren ze daarbij ook 
nog sterker in de verdediging. Dit alles 
resulteerde in een eindstand van 31 - 
17. 
NKV gaat zich nu voorbereiden op de 
promotiewedstrijd tegen DKOD. 
Deze wedstrijd is zaterdag 17 maart  
om 16.15 uur in sporthal Mondriaan 
te Oss. Supporters zijn van harte wel-
kom.

geslaagd Laarbeektoernooi  
bij BC Lieshout 
De organisatie van Badminton Club Lieshout kan terugzien op een zeer 
geslaagd “Laarbeektoernooi”. Tijdens dat door rabobank Peel Noord 
ondersteunde toernooi streden een grote groep Laarbeekse badmintonners 
voor de eretitels. Uiteindelijk mochten Nienke Houët, riky van maaren, ad 
Donkers en Daan van melick uit handen van sportwethouder Briels in 
sporthal De Klumper de bekers die bij de eerste plaats horen in ontvangst 
nemen.
In vier klassen speelden de Laarbeekse 
badmintonners om het eremetaal. Zo-
wel de dames als de heren speelden 
hun wedstrijden in een recreatieve en 
in een competitieve klasse. 

BC Ganzeveer haalde in de competi-
tieve klasse, zowel bij de dames als bij 
de heren het belangrijkste eremetaal. 
Bij de dames wist Nienke Houët haar 

teamgenote Stephanie van Melick net 
voor te blijven. Bij de competitieve he-
ren wist Daan van Melick iedereen 
voor te blijven. Bij de recreatieve da-
mes wist Riky van Maaren de andere 
dames met goed spel voor te blijven en 
bij de recreatieve heren won Ad Don-
kers van Badminton Club Lieshout 
omdat hij als enige in het hele veld 
slechts één partij verloor. 

De deelnemers verzameld tijdens hun deelname aan het “Laarbeektoernooi”.

Pusphaira - Nederwetten     4-4
In de uitwedstrijd tegen Pusphaira, de nr. 6, kon Nederwetten bij winst 
boven Pusphaira komen in de ranglijst. In  het eerste kwartier had Neder-
wetten via giel van Korven en Niek Evers de kans om de score te openen, 
maar de Pusphaira doelman tikte beide schoten bekwaam tot corner.
Pusphaira wist in de 17e minuut het 
geknoei in de Wettense defensie gena-
deloos af te straffen, 1-0 door Andreas 
Hanegraaf. Nog geen 10 minuten later 
maakte de razendsnelle nr. 11 Rik 
Hopmans de 2-0. En na een half uur 
spelen keek Nederwetten zelfs tegen 
een 3-0 achterstand aan, wederom 
door Rik Hopmans. Direct na rust 
nam Toon van Rooij Nederwetten op 
sleeptouw. Zijn corner werd door Giel 
van Korven ingekopt. 3-1.
2 minuten later weer een aktie van 
Toon. Zijn voorzet werd met een ge-
plaatste kopbal van Giel van Korven 
tot de aansluitende treffer verwerkt. 
3-2.
Ook daarna kreeg Nederwetten nog 
een paar uitgelezen kansen op de ge-
lijkmaker. Nederwetten kwam met de 
schrik vrij toen in de 50e minuut een 
schot op de paal uiteenspatte. Pusp-
haira kon de voorsprong toch uitbou-

wen. Een strak genomen corner werd 
snoeihard ingekopt door de vrijstaan-
de Andreas Hanegraaf. Maar Neder-
wetten geloofde erin en trok weer ten 
aanval. En die inzet, inmiddels met 
Rens Stabel en Luuk ten Hoor, werd 
beloond. Een prima aktie via Jos Lam-
mers en Toon van Rooij belandde in 
de 16 meter. Na enig klutswerk sloeg 
een Pusphaira verdediger de bal van 
de lijn. De penalty werd zuiver inge-
schoten door Niek Evers. 4-3. Dat gaf 
extra kracht, in de 82e minuut werd 
het gelijk. Wederom een prima aktie 
over links van Toon, zijn voorzet werd 
door Niek behendig ingetikt. Een ver-
diend gelijkspel en als Nederwetten 
hetzelfde spel van de 2e helft ook in de 
1e helft op de mat had neergelegd had 
er zeker een overwinning ingezeten. 

Volgende week de thuiswedstrijd te-
gen de Bocht’80.

rKgSV - Tongelre      3-1
gezien de twee voorafgaande wedstrijden van gerwen begon het team van-
daag op een hele andere wijze: fel en overtuigend werd er gevoetbald. Er 
moest gewonnen worden, zo werd er vanaf de eerste minuut gevoetbald. 
Dit resulteerde al meteen in een kans-
je voor Erik Sleegers, die op afstand 
net naast schoot. Maar in de 10e mi-
nuut werd de felheid beloond: Een 
corner die door Mike van den Berk 
perfekt werd genomen wist Jeffrey van 
Dingenen te  benutten, 1-0. Gerwen 
bleef druk zetten en Tongelre kon daar 
niet op antwoorden. Het was ook niet 
in staat om echt in de aanval te gaan. 
Walter van Kuringen werd neerge-
haald nadat hij doorgebroken was, de 
vrije trap die het gevolg daarvan was 
ging maar net naast. Zo kwam Ger-
wen meerdere keren gevaarlijk voor 
goal maar moest de eerste helft genoe-
gen nemen met een 1-0 voorsprong. 
De tweede helft bleef Gerwen door-
gaan op dezelfde voet als de eerste 
helft en liet Tongelre weinig mogelijk-
heden, al kregen ze iets meer ruimte 
dan in de eerste helft. Gerwen kwam 
telkens voor de goal maar wist niet 
echt gevaarlijk te worden maar in de 
65e minuut zorgde een handsbal er-
voor dat Gerwen een penalty kreeg die 
door Nick van Loon benut werd. 10 
minuten later kwam Tongelre weer te-
rug in de wedstrijd doordat de 2-1 ge-
maakt werd en moest Gerwen weer 
aan de bak. In de 80e minuut kreeg 
Mike van de Berk weer een prachtige 
kans die echter via onderkant lat het 
doel weer verliet. Tegen het eind van 
de wedstrijd maakte een Tongelre spe-
ler een overtreding op Nick van Loon 
die in de zestien was, wat wederom re-
sulteerde in een penalty. Zelf mocht 
hij dit afmaken en schoot via de penal-
ty de 3-1 in het doel. Er werd verdiend 

gewonnen en de drie punten (die Ger-
wen heel hard nodig heeft) zijn bin-
nen.

Spoordonkse 
Boys - EmK        2-0
Na twee verlieswedstrijden op rij 
was het voor EmK zaak om afgelo-
pen zondag een goed resultaat neer 
te zetten. 

In de 12e minuut was er een kans voor 
Joey Saasen, maar zijn schot ging over 
het doel. Spoordonk kreeg daarna een 
beste kans op de voorsprong maar de 
kopbal van de vrijstaande aanvaller 
ging over het EMK doel. Hierna hiel-
den beide teams elkaar in de eerste 
helft qua spel en kansen in evenwicht. 
Meteen na rust kwam EMK op een 1-0 
achterstand na een misverstand in de 
EMK verdediging. Piet van Dorenma-
len had hierna de pech dat zijn lob 
over de doelman op de lat eindigde. 
Enkele minuten later kon dezelfde 
speler een voorzet van Sjef Sanders 
vanaf rechts bij de eerste paal net niet 
binnen schieten. In de 85e minuut was 
er een snelle aanval van Spoordonk 
waarbij de EMK verdediging uit elkaar 
werd gespeeld en Spoordonk op een 
2-0 voorsprong kwam. Het derde ver-
lies op rij voor EMK met a.s zondag de 
derby tegen RKGSV op het program-
ma.

RKSV NueNeN
Zondag 18 maart
EHC/Heuts 1 – Nuenen 1  ............ 14.30
OJC Rosmalen 2 – Nuenen 2 .......  11.00
Pusphaira 2 – Nuenen 3  ................ 12.00
WODAN 4 – Nuenen 4 ................  11.00
Nuenen 5 – DBS 5  .......................... 12.00
Nuenen 6 – Oirschot V. 4  ............. 12.00
Gestel 7 – Nuenen 7  ...................... 12.00
Nuenen 8 – RKGSV 4  .................... 12.00 
DVS 5 – Nuenen 9  ......................... 10.00
Nuenen DA1 – UDI’19 DA1  ........ 14.00
Dommelen DA1 – Nuenen DA2  . 12.00

eMK
Zaterdag 17 maart
EMK Classics - Best Vooruit  ........ 15.30
Zondag 18 maart
RKGSV 1 - EMK 1   ......................... 14.30
RKGSV 2 - EMK 2   ......................... 11.00
EMK 3 - WODAN 6  ...................... 11:30
Best Vooruit 9 - EMK 4  ................. 10.00
EMK 5 - Tongelre 5   ....................... 11.30 

RKGSV GeRweN
Zaterdag 17 maart
Brabantia vet – RKGSV vet.  ......... 15.00
Zondag 18 maart
RKGSV 1 – EMK 1 ......................... 14.30
RKGSV 2 – EMK 2 ........................  11.00
RKGSV 3 – ODC 7  ........................ 11.30
Nuenen 8 – RKGSV 4  .................... 12.00
Brabantia 9 – RKGSV 5 ................. 12.00

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 17 maart
Geldrop vet. - Nederwetten vet. .  16.15
Zondag 18 maart
Nederwetten 1 - De Bocht'80  ...... 14.30
Nederwetten 2 - Brabantia 3  ........ 12.30
Wilhelmina B. 7 - Nederwetten 3  11.00
Unitas'59 8 - Nederwetten 4   ....... 12.00
Dees Da 1 - Nederwetten Da1  ..... 10.00

NKV KORFBAL    promotiewedstrijd
Zaterdag 17 maart .......................... 16.15
Sporthal Mondriaan in Oss.

 

Verwachtingsvol, 
rusteloos en 

radeloos 
Is Nuenen, gerwen en het Eeneind 
in afwachting van halfvasten, bier, 
vrouwen, kerels en plezier, of welke 
sluimerende spanning zorgt hier 
voor de Schoonheid van de nade-
rende Nuenense Klassieker, kortom: 
Derbykoorts.

Vriendschap, plezier, strijd, rivaliteit, 
resultaat, sportiviteit, overwinning of 
nederlaag, bier en bavaria ..... allemaal 
elementen die we hopenlijk terug gaan 
zien in de rijke en historische wed-
strijd RKGSV- EMK. Laat revanche  
de prachtige drijfveer zijn voor deze 
Nuenense derby.

Dus a.s. zondag geen ja maar, vergeten 
of misschien volgende keer, ben erbij 
in de strijd om de sportieve Nuenense 
eer.

_

Voetbal

Country dansen in 
mariahout
Zaterdagavond 17 maart, de derde za-
terdag van de maand, is weer de maan-
delijkse Country Dance Party op CD 
muziek in de zaal van het Buurthuis 
aan de Bernadettestraat 43 in Maria-
hout. De organisatie is in handen van 
The Black Longhorn en vooraf ver-
zorgt de Stichting Country Dance 
Foundation een miniworkshop,  zodat 
ieder weer een nieuwe dans kan leren. 
Line- en partnerdansen met de nadruk 
op echte country, zoals altijd keurig 
achter elkaar gezet door onze eigen 
Country-DJ Henk. Aanvang 19.30 uur 
en de toegang is € 2,-- per persoon. Te-
lefonische info: 0499-422088. Meer in-
fo: www.blacklonghorn.nl of email: in-
fo@blacklonghorn.nl.

Z&PV Nuenen 
behoudt mooie klassering
Tijdens de afsluitende 4e ronde van de competitie hebben de wedstrijd-
zwemmers van Z&PV Nuenen handhaving in de a-afdeling veilig gesteld. 
Na het kampioenschap van vorig jaar in de B-afdeling eindigt de ploeg uit 
Nuenen dit jaar keurig in de middenmoot van de a-afdeling.
Aan de kant van de meiden vielen de 
zusjes Gorren op. Zowel Celine als Si-
mone tekenden voor dikke persoonlij-
ke records op de vrijeslag, rugslag en 
vlinderslag. Voor Nienke Langerak 
betekende de 100m rugslag en 200m 
schoolslag allebei een verbetering van  
haar beste tijd, net als voor Renee van 
Lierop op de 100m schoolslag en de 
400m vrijeslag. Op die laatste afstand 
haalde ze een volle minuut van haar 
vorige toptijd. Meike Nauta tekende 
ook voor twee tijdsverbeteringen, op 
de 100m vrijeslag kwam er 1.05.86 op 

de klok, op de 200m rugslag 2.47.63. 
Jeroen Schelling voerde bij de jongens 
de lijst aan van de persoonlijke re-
cords, hij kwam tot 3 persoonlijke re-
cords, op de 200m schoolslag met bij-
na 20 seconden. Voor Timo Bossema, 
Tobias Geurts, Niels Loomans, Mark 
Westerterp en Tom van Leeuwen top-
te de teller bij 2 persoonlijke records. 

Helaas betekende het PR van Tom op 
de 100m vrijeslag nog net geen door-
braak van de minuutgrens, hij kwam 
tot 1.00.44. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders

Brabant krijgt meer 
snelfietsroutes
Noord-Brabant wil in 2020 fietsprovincie nummer 1 zijn. De provincie wil 
dat doel bereiken met fietssnelwegen, E-bikes, betere fiets-apps en meer 
oplaadpunten voor elektrische fietsen. maar liefst dertig projecten verdeeld 
over heel Brabant maken het fietsen straks nog veiliger, makkelijker én leu-
ker. Een van die snelfietsroutes is die van Helmond, via Nuenen naar Eind-
hoven. Dat staat in het Brabant magazine, het digitale en interactieve maga-
zine van de provincie.

In West-Brabant ligt al zo’n snelfiets-
route, namelijk tussen Breda en Etten-
Leur. Glad asfalt onder je banden. 
Goede fietspadverlichting. Duidelijke 
bewegwijzering, weinig bochten en 
slechts één stoplicht tussen Breda en 
Etten-Leur. En op bijna alle plaatsen in 
de route hebben de fietsers voorrang. 
Dat maakt fietsen op een snelfietsrou-
te aantrekkelijk. 
Dankzij het rijksprogramma ‘Fiets fi-
levrij’ krijgt Noord-Brabant nóg drie 
van deze routes:
1. Oss - Maasdonk - ’s-Hertogenbosch
2. Eindhoven - Waalre - Valkenswaard
3. Eindhoven - Nuenen - Helmond

Dit jaar begint de aanleg van de drie 
snelfietsroutes. In 2014 zijn ze klaar. 
Het grotere doel achter dit project en 
de 29 andere is, dat we over 8 jaar de 
auto vaker laten staan en dat we voor 
30% van de verplaatsingen de fiets 
pakken. De provincie maakte het ont-
werp van de snelfietsroute samen met 
de betrokken gemeenten, het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu en het 
Samenwerkingsverband Regio Eind-
hoven (SRE). 
Warm voorstander van het ambitieu-

ze Brabantse fietsbeleid is Statenlid 
Paul Smeulders (GroenLinks). “Fiet-
sen is gezond, gemakkelijk en duur-
zaam. De provincie doet er daarom al-
les aan om fietsen nog aantrekkelijker 
te maken." Gedeputeerde Ruud van 
Heugten: “Provinciale Staten kozen 
voor het fietsbeleid het scenario van 
de hoogste versnelling. Dat zetten we 
de komende periode door.”
Meer lezen hierover kan op www.bra-
bant.nl/magazine. Abonneren is gratis 
en kan met 1 muisklik via www.bra-
bant.nl/abonneren.

De snelfietsroute tussen Breda en Et-
ten-Leur.              Fotograaf: Erik van der Burgt



Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

van Jan Linders

Wie verdient 
een vlaai?

Jan Linders Nuenen
Vincent van Goghstraat 37

Kent u iemand die iets goeds heeft gedaan 
of een oppeppertje nodig heeft? Geef hem 
of haar dan op voor de vlaai van de week. 
De deelname formulieren liggen klaar bij 
Jan Linders in Nuenen.

Mevrouw Ossenblok wenst mevrouw Ploegmakers een vlaai 
toe omdat zij altijd voor iedereen klaarstaat. Koffi eschenken 
in het klooster, met buren naar het ziekenhuis, kaarten met 
eenzame mensen, niets is haar teveel!

van het zuiden.

Mevrouw Ploegmakers verdient een vlaai van Jan Linders!

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

JOS MARTENS & ZN BV
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

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

WERKSCHOENEN

Schoenen Rond de Linde 39 mm.indd   12/23/2012   11:51:27 AM

Piano-keyboard lessen
gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

 

Mocht u nog op zoek zijn naar een (nieuwe) tandarts 

Bij ons in de praktijk is er bij tandarts  Femke Vermeulen 

nog ruimte voor nieuwe inschrijvingen 

Mondzorg Duivendijk 
Duivendijk 1G, 5672 AD Nuenen 
0402840599 
www.mondzorgduivendijk.nl 
 

Mocht u nog op zoek zijn naar 

een (nieuwe) tandarts 
Bij ons in de praktijk is er bij tandarts 

Femke Vermeulen 
nog ruimte voor nieuwe inschrijvingen

Mondzorg Duivendijk 
Duivendijk 1G, 5672 AD Nuenen 

040-284 05 99 • www.mondzorgduivendijk.nl 

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