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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Onder-
scheidingen 
bij Club 111
uitgereikt

Een 
twitteraccount 
milieuteams

Uitslagen 
Carnavals
activiteiten
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GLASZETTER

Al meer dan 35 jaar
u vertrouwd adres voor

alles op het gebied van glas.
 

Renovatie • Nieuwbouw
Herstel • Spiegels • Decoratie

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

info@glasbedrijfsmits.nl
www.glasbedrijfsmits.nl

INVAKWERK     GLASWERK

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

bij jou om de hoek!

Contact met 
Redactie 
Op vrijdag 24 februari  zijn de lezers 
van ons blad in de gelegenheid om 
met het redactieteam van Rond de 
Linde in gesprek te gaan bij Kunst-
handel Art Dumay, Park 75. 

U bent daar welkom tussen 19.00 en 
19.30 uur om uw vragen, suggesties en 
tips voor te leggen. Maandelijks wordt 
een ‘Contact met Redactie’ belegd. 
Uitgevers en Redactie hopen daarmee 
een extra impuls te geven aan de spe-
ciale relatie die Rond de Linde heeft 
met de Nuenense gemeenschap.

Halfvastenfestijn 
16-17-18 maart
Ook dit jaar organiseert de stich-
ting Parkfeesten Nuenen in samen-
werking met de Raod van Zatterdag 
en Vierkant Rond het Halfvasten-
festijn in het Park van Nuenen. Een 
feestweekend voor en door inwo-
ners van Nuenen. In het Park wordt 
een grote feesttent neergezet met 
daarin het volgende programma:

Vrijdagavond 16 maart herleven de ja-
ren 80 met de Fabulous Party Band!
Zaterdagavond 17 maart een skon fis-
je met Skanking party band Skalala.
Zondagmiddag 18 maart früh- en 
spätshoppen met Egeländerkapellen 
gevolgd door de traditionele Carnava-
leske Meerkamp van de Raod van Zat-
terdag.
Zet bovenstaande data vast in je agen-
da en houdt Rond de Linde in de gaten 
voor meer informatie. 
Meer informatie over het gehele pro-
gramma is te vinden op www.park-
feestennuenen.nl. 

NL DOET 
in Nuenen nu al groot succes
Op 16 en 17 maart organiseert het Oranje Fonds voor de 8e keer NL DOET. 
Maatschappelijke organisaties in Nuenen meldden 8 klussen aan. Voor het 
eerst zijn in 99 procent van alle gemeenten klussen te doen op 16 en 17 
maart. Een record. Het Oranje Fonds roept iedereen op om zich op deze 
dagen in te zetten voor sociale organisaties.   
 
Tijdens NL DOET verzetten vrijwilli-
gers werk waar de organisaties nor-
maal niet aan toekomen. Voor 
tweederde van de klussen vroegen de 
klusorganisaties bij het Oranje Fonds 
een kleine financiële bijdrage aan voor 
bijvoorbeeld klusbenodigdheden. Op 

de speciale website staan op dit mo-
ment 8 klussen in Nuenen. Nu is het 
aan bedrijven, kantoren, scholen, 
ambtenaren, families en andere inwo-
ners om op 16 en 17 maart de handen 
uit de mouwen te steken. Op www.nl-
doet.nl kunnen zij een leuke klus in de 
buurt vinden. 
Het Oranje Fonds steunt sociale initi-
atieven met geld, kennis en contacten. 
Per jaar besteedt het € 32 miljoen aan 
organisaties die een betrokken samen-
leving bevorderen in het Koninkrijk 
der Nederlanden. Vrijwilligers vor-

men de basis van alle organisaties die 
door het Oranje Fonds worden ge-
steund. Met NL DOET geeft het Fonds 
hier een collectieve impuls aan. Het 
Oranje Fonds wordt gesteund door de 
Nationale Postcode Loterij, De Lotto 
en Vrienden van het Oranje Fonds. De 
Prins van Oranje en Prinses Máxima 
zijn beschermpaar van het Fonds.

Uitslag optocht Nuenen 
Plaats          Naam groep        Naam act 
WAGENS
1 Road van Zatterdag Dwerse Nuenense Kunst 
2 Boord Boord smult ervan 
3 Zsa Zsa Zsoe Op (plunder) tocht 
4 CC de supermanstam Fijn Visje Nie?! 
5 Goed Zat Fanfare 
6 C.V. de Gasgevers Gries Laajting 
7 De stemkes We missen de Boot/prinsenwagen 
    
TIENERS 
1 Anica Remi Karlijn Bij Kletsen 
    
KLEINE LOOPGROEP
1 Skon Toetjes Skon Toetjes 
2 Tingelingeling Wij maskeren nogal wa 
3 De communiekantjes Dwerser dan Dwers kan(t) 't nie 
4 Stam'pij' Al 55 jaar een skuins/dwersmacheerder 
5 Houston we've got a problem Wit'nie 
6 Jeannette en Ingrid 2 Bietjes 
7 Gratis negerzoen De Luchtkus 
8 Broedens van de Nieuwenhof Klinkt als een Klok 
9 Blont en Blauw Blont en Blauw 
10 Het Gouden Duo Het Gouden Duo 
11 Poedelprijs Man met Hond 
    
INDIVIDUELEN
1 Hein Donkers Bliejkbakkes 
2 Steve Jobs De nieuwste I-pod 
3 Jos Sandbergen Dee'z skon vrouw zoekt lelijke man 
4 Pim Jans  Kleurijke gekke Dwersklippel 
5 Ginnie van Gijzel Oude worre, ik knijp 'm 
6 facebook-mannetje facebook I like Ijsbaan Nuenen 
    
GROTE LOOPGROEP
1 Wijkvereniging Den Akert We goan naar de Taptoe 
2 Vriendengroep de Mutsen De koek is bijna op 
3 VHJK VoorHeen Jong en Knap Meiskes met Maskers,geen gezicht 
4 Kweet 't nie  Als het maar hart is 
5 De Bloaspoepers Symphonica in Yellow Promo 

(Foto: Ivo Ploegsma)

Liederentafel
Voor wie van zingen houdt, is er 
weer de liederentafel op zondag 
26 februari in Café Schafrath , 

Park 35 Nuenen, aanvang 20.30 
uur, de toegang is gratis.

Wereldgebedsdag
De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag uit Maleisië wordt gehouden 
op vrijdag 2 maart 2012. Het thema zal zijn: Gerechtigheid Voor Allen. De 
viering is voorbereid door vrouwen uit Maleisië, een land dat uit twee delen 
bestaat en wordt gescheiden door de Zuid-Chinese Zee. 
Het motto van de Wereldgebedsdag is 
samen bidden, samen vieren, samen 
delen! Het geeft uiting aan het onder-
linge gevoel van verbondenheid en het 
maakt dankbaar om deel uit te mogen 
maken van de prachtige wereldorgani-
satie. Ook laat het de mensen in Ma-
leisië voelen dat zij deel uit maken van 

de wereldbevolking die hun hoop, 
zorg, vreugde en hun problemen deelt. 
Het Nederlands Comité Werelgebeds-
dag heeft voor de volgende projecten 
gekozen:
1: een kindertehuis in Maleisië wordt 

gebouwd voor lichamelijk en 
geestelijk gehandicapten;

2: Kanlungan project: mensen uit 
mensenhandel lokaliseren en ze ook 
bevrijden;

3: Longhouse in Menangkin te Borneo, 
hier wonen zes families die door 
een brand dakloos zijn geworden. 
Samen wonen zij daar met hun 
gehandicapte kinderen en hebben 
een soort "dorpshuis" nodig, een 
gemeenschapsruimte. 

De viering in Nuenen vindt plaats op 2 
maart in de Kapel van "de Akkers". 
Aanvang 15.00 uur. Er wordt aan mee-
gewerkt door mensen uit verschillen-
de kerken. Info: D. Kaper, 040 36 83 
778 of www.wereldgebedsdag.nl.

Jongeren krijgen woonkansen 
in Gerwen 
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid  zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week De Combinatie.
Tijdens de komende raadsvergadering 
van 29 maart 2012 staat de structuur-
visie van Gerwen op de agenda.
In het kader van woonvisie 2005+ 
heeft de  raad destijds besloten om het 
kerkdorp Gerwen tot 3.000 inwoners 
te laten groeien.
De voorliggende structuurvisie van 
Gerwen heeft het karakter van een lo-
catiestudie. Mogelijke bouwlocaties 
zijn hierin aangegeven voor de toe-
komst. In deze structuurvisie is ook 
ruimte opgenomen voor het bouwen 
in CPO (Collectief particulier onder-
nemerschap) verband. Dit betekent 
dat starters op de woningmarkt met 
elkaar een vereniging oprichten en 
zelf zonder tussenkomst van een pro-
jectontwikkelaar een gezamenlijk 
bouwplan maken. Woningbouwver-
eniging Helpt Elkander, Gemeente 
Nuenen en de CPO vereniging zijn 
hierin de partijen die zaken met elkaar 
doen. De woningbouwvereniging 
speelt hierin een sociaal maatschap-
pelijke rol. Ook heeft de Dorpsraad 
Gerwen in het voortraject veel werk 
verricht. 

De Combinatie kan deze structuurvi-
sie van harte ondersteunen omdat zij 
het van groot belang vindt dat de leef-
baarheid van Gerwen hiermee veilig 
gesteld wordt.

Immers heeft de jeugd van Gerwen de 
toekomst en zullen met name de 
schoolfunctie in het dorp en de vele 

sociaal maatschappelijke verenigin-
gen hiervan de vruchten plukken. 
Vanuit het IDOP Gerwen zijn hier-
voor gelden beschikbaar gesteld. 
Met de ondersteuning van deze struc-
tuurvisie Gerwen denkt de Combina-
tie dat Gerwen in de toekomst qua 
leefbaarheid een groot aantal jaren 
vooruit kan.
Mocht u nog vragen of opmerkingen 
hebben, laat dan een bericht achter op 
website www.combinatie-nuenen.nl.

 

www.twitter.com/deronddelinde



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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KENNISGEVING BESLUIT MOBIEL BREKEN 
BOUW- EN SLOOPAFVAL
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 30 november 2011 
een melding ingevolge het ‘Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval’ 
is ontvangen van Gebr. W. Beerens, Prinsenweier 9 5673 TX te Nuenen. 
De melding betreft het mobiel breken van bouw- en sloopafval op de 
locatie Kloostertuin te Nuenen.

De werkzaamheden vinden naar verwachting plaats in de periode 
vanaf 29 februari. De werkzaamheden zullen ongeveer 15 to 20 werk-
dagen in beslag nemen en zijn beperkt van 07.00 uur tot 19.00 uur. 

Het ‘Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval’ bevat onder meer 
voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Deze melding 
dient slechts ter kennisgeving, het is dan ook niet mogelijk tegen deze 
melding bezwaar te maken. Een mondelinge toelichting kunt u tijdens 
kantooruren verkrijgen van de heer G. Koops, te bereiken via telefoon-
nummer (040) 2631631.

De melding en andere ter zake zijnde stukken, liggen met ingang van 
23 februari  tot en met 15 maart 2012, elke werkdag tijdens kantoor-
uren ter inzage bij de balie Ontwikkeling.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN 
BIJZONDERE WETTEN

Collecte
Aan Stichting Out of Area is een vergunning verleend voor het houden 
van een collecte door het B1 team van voetbalvereniging R.K.S.V. in 
de periode van 10 tot en met 14 april 2012 t.b.v. een humantair project 
in Bosnië (verzenddatum 15 februari 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.

Aanvragen
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:	Stichting	Broederschap	der	Handelse	Processie	i.v.m.	

de doorkomst van de Handelse Processie op 16 resp. 17 juni 2012 
door Nuenen;

•	 Aanvrager:	Stichting	Van	Goghmert	voor	het	organiseren	van	de	
jaarlijkse Van Goghmert op zondag 10 juni 2012 in het centrum 
van Nuenen;

•	 Aanvrager:	De	heer	Van	Keulen	namens	dartclub	de	Stam	en	car-
navalsvereniging de Stemkes voor het organiseren van het halfvas-
ten op zondag 11 maart 2012 op een gedeelte van de Gerwenseweg;

•	 Aanvrager:	Oranje	Comite	Gerwen	voor	het	organiseren	van	een	
spelletjesochtend voor kinderen op het Heuvelplein tijdens Konin-
ginnedag op 30 april 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, 23 februari 2012.

REGELING ADVIESCOMMISSIE 
ONTWERPTEAM NUENEN-WEST (ONW)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat in haar vergadering van 13 februari 2011 de Regeling Ad-
viescommissie Ontwerpteam Nuenen-West (ONW) is vastgesteld. 
Deze Regeling treedt in werking daags na deze bekendmaking.
Het collegebesluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage 
op het gemeentehuis bij de balie Wonen en Openbare Ruimte (Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen). 
Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Nuenen, 23 februari 2012

PARKSTRAAT AFGESLOTEN VOOR 
SNOEIEN BOMEN 
De meeste eiken in de Parkstraat zijn enkele jaren geleden ingrijpend 
teruggesnoeid. In vaktermen heet dit kandelaberen. Bij kandelaberen 
wordt de kroon van de boom sterk ingenomen, waarbij doorgaans 
alle takken met minimaal 50% worden ingekort. De boom wordt dan 
bij een goede groei ongeveer één keer in de zes jaar gesnoeid. En dat 
gebeurt nu.

De Parkstraat is een belangrijke route, onder andere vanwege de aan-
liggende winkels. We willen het verkeer zo min mogelijk hinderen. 
Daarom worden de snoeiwerkzaamheden uitgevoerd op zondag 4 
maart. Op die dag is er geen verkeer mogelijk in de Parkstraat vanaf 
Voirt/Lindelaan tot de Boordseweg. Het verkeer wordt omgeleid. Ver-
der vragen wij u dringend om op die dag geen auto’s in de straat te 
plaatsen.

De bomen die gesnoeid worden bevinden zich tussen Parkstraat 40 
en Park. Verder wordt er nog één linde gesnoeid op de hoek van Berg 
en	Mgr.	Cuytenlaan.	Hiervoor	wordt	de	weg	niet	volledig	afgesloten.

BIJDRAGE VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
DEELNAME
Op 9 februari 2012 heeft de gemeenteraad de Verordening maatschap-
pelijke deelname vastgesteld. In deze verordening zijn regels opgeno-
men waarbij u een vergoeding kunt krijgen voor het lidmaatschap van 
bijvoorbeeld een sportvereniging. Ook kunt u tot een bedrag van € 
50,00 vergoed krijgen van toegangskaartjes voor pretparken, theater 
of voor een bioscoopbezoek. De bijdrage bedraagt maximaal € 150,00 
per gezinslid. 

De verordening ligt ter inzage bij de balie Wonen en Openbare Ruim-
te in het gemeentehuis. Deze balie is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Op de site www.nuenen.nl 
kunt u ook de verordening inzien.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de regeling maatschap-
pelijke deelname?
Uw gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan 110% van de normen 
zoals die gelden voor de Wet werk en bijstand. Er wordt ook onder-
zocht of uw vermogen (o.a. spaargelden en bezittingen) niet meer 
bedraagt dan wat is opgenomen in de Wet werk en bijstand.   

Voor meer informatie kunt u terecht bij de balie van Sociale Zaken. 
De balie is in het gemeentehuis en is open op maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur. De balie is op deze tijden ook telefonisch be-
reikbaar op telefoonnummer (040) 2631 631. Voor een zo goed mo-
gelijk advies, wordt u verzocht om uw inkomensgegevens en bankaf-
schriften mee te brengen.

INFORMATIESTAND VOOR  
UITKERINGSGERECHTIGDEN
Op dinsdag 28 februari en woensdag 29 februari staat het Steunpunt 
Uitkerings-gerechtigden Eindhoven met een informatiestand in de 
Openbare Bibliotheek Eindhoven (gevestigd in gebouw "de Witte 
Dame",  Emmasingel 22). 
Medewerkers van het Steunpunt zijn op die dagen van 12.00 uur tot 
16.00 uur aanwezig met uitgebreid informatiemateriaal en om al uw 
vragen over arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand te be-
antwoorden. U kunt ook via telefoonnummer (040) 245 53 00 (9.30 
uur - 12.30 uur) een afspraak maken voor het spreekuur (aan de Kem-
pensebaan 80).

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 13/02/2012 N-HZ-2012- De Smidse 3 Plaatsen 2   
  0027  buitenunits op dak 

Regulier 13/02/2012 N-HZ-2012- Parallelweg/ Oprichten  drietal geluids- 
  0028  Stationsweg schermen langs spoor  

Regulier 15/02/2012 N-HZ-2012- Sportlaan 4-6 Aanpassen   
  0029  constructie  

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.

INGETROKKEN AANVRAAG   
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

Regulier 13/02/2012 N-HZ-2011-0188 Soeterbeekseweg Oprichten 3   
   2 en 2A woningen  

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 gemeentehuis@nuenen.nl

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 26 februari aangewezen als 
koopzondag voor de bedrijven uit gebied III. Dit wil zeggen de vol-
gende ondernemingen:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Alle bedrijven uit gebied III mogen op deze dag geopend zijn.

KLEDINGINZAMELING
De gemeente Nuenen heeft besloten de kledinginzameling voortaan 
aan één professionele kledinginzamelaar te gunnen. Vanaf 1 maart 
a.s. wordt uw textiel en kleding door Humana ingezameld. Alle tex-
tielcontainers worden op 29 februari a.s. opgehaald en vervangen 
door containers van Humana. Houdt u hier rekening mee als u uw 
textiel en kleding weg wil brengen!

Door het doneren van gebruikte kleding aan Humana krijgt de kleding 
een tweede leven en met de opbrengst uit de kledinginzameling steunt 
Humana verschillende ontwikkelingsprojecten. Zo worden meerdere 
levens geholpen in Afrika. 

U helpt Humana door uw gedoneerde textiel in een gesloten zak aan 
te bieden. Let u op bij het vullen van een zak dat deze door de opening 
van de kledingcontainer moet.

Dit mag wel in de kledingcontainer
•	 Kleding
•	 Schoeisel	(per	paar	samengebonden)
•	 Huishoudtextiel
•	 Lakens,	dekens
•	 Lappen	groter	dan	25x25	cm
•	 Tassen	/	riemen
•	 Gordijnen

Dit mag niet in de kledingcontainer
•	 Matrassen	en	kussens
•	 Knipselresten
•	 Ernstig	vervuild	/	nat	textiel
•	 Speelgoed	(harde	vorm)
•	 Boeken
•	 Afval
 
Voor meer informatie kijk op 
www.humana.nl 

VERGADERING DORPSRAAD GERWEN

De Dorpsraad Gerwen heeft een openbare vergadering op maandag 
27	februari,	20.00	uur	in	’t	Huysven,	De	Huikert	35,	Gerwen.

Natuurlijk komt de actuele stand van zaken rond de IDOP-projecten 
aan bod. De kartrekkers en projectleider Arie Ras zijn aanwezig om 
toelichting te geven. Het jaarverslag over 2011 wordt besproken. Za-
terdag	10	maart	wordt	de	GERWEN	SCHOON	André	van	de	Maat-Dag	
gehouden. Meer informatie hierover komt bij agendapunt 7 aan de 
orde. De Dorpsraad Gerwen vergadert in het openbaar en belangstel-
lenden zijn welkom.

AGENDA     

1. Opening. 
2. Notulen vergadering 21 november.
3. Post/mail In en Uit.
4. Mededelingen dagelijks bestuur. 
5. Jaarverslag over 2011.
6. Stand van zaken IDOP-projecten door kartrekkers met toelichting 

door Arie Ras, projectleider gemeente Nuenen c.a. 
7. Leefbaarheid Gerwen: werkgroep aan het woord o.a. over Gerwen 

Schoon: André van de Maat-Dag.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

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

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 24 eN 25 feb.: 

broccoli, 1/2 kilo ...............................0.99
champignons, per bakje ..................0.69
aardappelschijfjes, 1/2 kilo ...........0.99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 27 februari:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo ................0.69
DiNSDag 28 februari:

chinese wokgroenten, 1/2 kilo .....1.35
WOeNSDag 29 februari:

rodekool, panklaar, hele kilo ...........0.99
DONDerDag 1 maart:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo ...........0.79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

geHele Week vaN 24 feb. t/m 1 mrt.:

conferance peren, 1,5 kilo .............1.35
elstar appel, 1,5 kilo ........................1.35
Wittekool zoet/zuur salade, 250 gr. .1.59
Perssinaasappels, 12 stuks ....1,99

Weer even 
bij komen!!!

Broodje gezond
per stuk .................................................2,75
Crunchy rosbief 
100 gram ..................................................2,10 
Caprese al forno 
100 gram ..................................................2,25 
3 Katenhaasjes ..................5,50
Rucola rolletjes
100 gram .................................................2,00 
Haas in ‘t groen 
100 gram ................................................2,10

Voor de best belegde broodjes!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

SPecial

kOOPJe

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Brood van de maand: Februari

Tarwe Hoeve brood
Lekker luchtig tarwe brood, heerlijk gebakken in onze 
authentieke vloeroven. Zo hoort brood te smaken!!!

Olijf
r e s t a u r a n t

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

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

Italiaanse wijn en spijsavonden op 27 en 28 februari bij Olijf.
Restaurant Olijf zal twee Italiaanse wijn & spijsavonden 
organiseren, waarin wij u laten genieten van originele 

gerechten met bijpassende wijnen.
Een “Giro d’ Italia”, waarin wij u meenemen op culinaire 

doorreis, om u heerlijke wijnen in combinatie met lekker eten, 
uit de diverse Italiaanse streken te laten proeven. 

U wordt om 19.00 uur ontvangen in restaurant Olijf waar wij 
u met een apéritief verwelkomen. Vervolgens zullen wij een 
Italiaans 5 gangenmenu voor 67,50 € per persoon serveren.

Het menu zal bestaan uit een voorgerecht, 1e tussengerecht, 
2e tussengerecht, hoofdgerecht en een dessert. 

(Dit is inclusief wijnapéritief, 5 bijpassende glazen wijn, 
koffi e of thee). Alleen gebruik maken van het 

Italiaanse menu kan ook.

Geniet net zoals de Italianen van het goede leven en sluit on-
der het genot van een mooie espresso, wellicht in combinatie 

met een van onze grappa’s, deze avond af.

Wij kijken er naar uit u bij Olijf te mogen ontvangen.

Restaurant Olijf is vrijdag 24 februari 
vanaf 17.00 uur weer geopend.

Kleine 
roombotercake

Zuiderlicht
brood 
(400 gram)

4 krentenbollen

€ 1,25

€ 1,60

Actie geldig van 24 febr. t/m 2 maart:

€  2,55

Rond de Linde op internet:
www.ronddelinde.nl

Voor de afdeling Horeca en Receptie van Dierenrijk zijn wij 
per direct op zoek naar 

De mooiste tijd beleef je bij Libéma!
Met drie vakantieparken, zes attractieparken, zes beursaccommodaties, eigen organisatiebureaus en 
ruim 750 medewerkers is Libéma de grootste aanbieder van leisure-producten voor zowel de zakelijke als 
consumenten-markt in Nederland. Jaarlijks komen meer dan 5 miljoen gasten in aanraking met de 
uiteenlopende producten en merken van Libéma.

Bij de receptie en in de horeca ben jij hét aanspreekpunt voor 
onze gast. Van maart t/m augustus zijn wij op zoek naar 
enthousiaste collega’s die ons team kunnen versterken in de 
weekenden en vakanties. De standplaats van deze functie is 
Nuenen.

Op www.libema.nl/werken vind je meer informatie over 
bovenstaande functie. Pas je in het gewenste profiel en wil jij 
graag werken in een levendige en bruisende omgeving? Dan 
nodigen wij je van harte uit te solliciteren via de website.

Gastvrouwen / Gastheren

In Dierenrijk werk je samen met 40 collega’s van de afdelingen Educatie, 
Dierverzorging, Facilitaire Dienst en Horeca/Receptie. Jij zorgt ervoor dat 
de bezoekers kunnen genieten van de talrijke diersoorten in het park en 
dat kinderen ook nog lekker kunnen beesten tussen de dieren op en 
rondom unieke speelattracties.

Meer info over deze vacature, sollicitatiemogelijkheden en 
werken bij Libéma? Kijk op www.libema.nl/werken.

 

Ruitersportcentrum Cahama  

Gezelligheid, vakmanschap, recreatieve paardensport 

Altijd al willen paardrijden? 
 

Privéles starterpakket voor volwassenen: 
 Op woensdag of vrijdagochtend 

 10 starterlessen privéles 
In tien lessen weet je of je door wilt gaan 

met paardrijden.  
Meld je nu aan!!!! 

RSC Cahama vof 
Desiree Dankelman-Huijberts 
Beekstraat 48 
5673 NA  Nuenen 
06-23469976 info@cahama.nl 

 
 

Prijs starterpakket  
€ 275,00 all in 

Meidenvenijn
met

ROTS EN WATER
sta je sterk

weerbaarheidstraining
voor meiden van
12 tot 15 jaar

erica meuwese 06-46316210
www.movealong.nl



Lekker ouderwets

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Beenhamsalade
100 gram ......................................................................................................................129

Crunchy Rosbief 
“Special”, 100 gram ....................................................................................210

150 gram Zeeuws spek halen 
                        100 gram betalen

Carpaccio misto
“Special”, 100 gram ....................................................................................210

soep van de week
Goulash soep
Liter .....................................................................................................................................325

Vrijdag in de vakantie geen koopavond. 

DEZE WEEK:

Oma’s sudderlapjes
4 voor  ...............................................................................................................595

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

100

175.-
VAN 229.-

Topkwaliteit
producten
met de service
en garantie van
Expert!

OOK VER-
KRIJGBAAR

IN WIT

15
,6
”

81 cm
 

LED

10011000000

55.-
VAN 79.-

10
,1”

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 25 februari 2012.

Van experts kun je meer verwachten.

PHILIPS
elektrische
tandenborstel
HX6711/02. • Opzetborstel met ge-
bogen nek voor het beter poetsen van 
de kiezen • Natuurlijk wittere tanden 
• Timer van 2 minuten

TOSHIBA 15,6” laptop
C660D-1C7. • AMD E300 processor • 4 GB ge-
heugen • 320 GB harde schijf • AMD HD6310 
grafi sche kaart • LED-scherm

PHILIPS Grind & Brew
koffi emachine
HD7751/00. • Geschikt voor koffi ebonen en fi lter-
koffi e • Met maalselectieknop, sterkteregeling en 
versheidsindicator • 2 tot 12 kopjes verse koffi e

ASUS 10,1” Eee Pad tablet
TF201-1I040A. • 8 megapixel camera met LED
• Micro SD en HDMI-aansluiting • Quad-core 
processor • Slechts 8,3 mm dun • 32 GB fl ash 
geheugen • Android 4.0 ready

APPLE
iPod Touch 8 GB MP4-speler
Touch8GB4G. • 8 GB geheugen voor muziek, 
fi lm, games en video • Videogesprekken via WiFi 
• Multi Touch breedbeeld display van 8,9 cm

SONY iPod/iPhone dock
RDPM5iP. • Luidsprekersysteem met dock voor 
iPod/iPhone • Krachtige stereoluidsprekers en af-
standsbediening met volledige iPod menubediening

SHARP
combimagnetron
R879INA. • Inhoud van 26 liter • Druktoetsen en 
ontdooiprogramma • Vermogen magnetron 900 
watt, heteluchtoven 1800 watt en grill 1200  watt 
• Kleur zilver*Prijs excl. iPhone

PHILIPS 81 cm LED-TV
32PFL5306. • 100 Hz Perfect Motion Rate voor 
superscherpe actiebeelden • 2x HDMI • Geschikt 
voor Digitenne, Ziggo en UPC • Energieklasse A

399.-
NU

124.-
VAN 149.-

111”””””””

599.-
NU

169.-
VAN 219.-

gen • Android 4.0 ready

55.-
VAN 75.-

*

346.-
VAN 449.-

OOK VERKRIJGBAAR IN 
VIOLET-GRIJS DESIGN

Nieuwstraat 45  
5691 AB  Son en Breugel

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

www.sonnerie.nl

Hotel • Brasserie • Zalen

Belle Fraîche 
De laatste jaren veranderen langzaam veel van onze 
eetgewoontes. Men eet steeds vaker afhaal- en kant-en-klaar 
maaltijden i.p.v. de traditionele Hollandse maaltijd. 
Veel van de afhaal- en kant-en-klaar maaltijden zijn rijk 
aan verzadigd vet en zout. Er wordt weinig tot geen groenten 
gegeten en de consumptie van producten die veel suiker 
bevatten groeit. Deze veranderingen zijn ongezond en 
dus niet goed voor ons lichaam.  

la Sonnerie wil haar verantwoorde manier van koken extra 
onderschrijven en introduceert vanaf 1 februari 2012 een 
speciale menukaart onder de naam Belle Fraîche.

Binnen de uitgebalanceerde Belle Fraîche maaltijden worden 
eerlijke en gezonde ingrediënten zoals duurzaam gevangen 
vis, vlees, groenten en kruiden, met aandacht en zorg 
gecombineerd tot een smaakvol geheel. De verantwoorde 
samenstelling wordt zorgvuldig bewaakt door 
diëtiste Joyce Coumans. 

Bekijk de menukaart op www.sonnerie.nl

Dagelijks verantwoord genieten 
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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.
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

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

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

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

kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...

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

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

Met menselijke 
  betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000

www.uitvaartzorgnuenen.nl

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl  

Weekenddiensten 
Zaterdag 25 februari, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger: pastor J.Vossenaar.
Zondag 26 februari, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, muzikale omlijsting, 
voorganger: pastor S.Kuijpers.
Zondag 26 februari, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor, voorgan-
ger: pastor S.Kuijpers (kinderwoord-
dienst).

Misintenties
Zaterdag 25 februari,18.30 uur: Ben en 
Adrie van der Wielen-Karremans; 
Fransje Ahuis-Philippa; Wim en Jan 
van Boxtel; Mieke van Overbeek; Jo 
van Iersel; Thea de Louw-Janssen.
Zondag 26 februari, 09.30 uur: Fransje 
Ahuis-Philippa; Pastoor J. van Ooster-
hout; Henk Deenen, (vanwege sterf-
dag).
Zondag 26 februari, 11.00 uur: Overl.
ouders van de Plas-Brenders; Riek van 
Santvoort-van den Heuvel; Gerard van 
Roosmale; Mariet de Greef-Arts; Ti-
nus van Gils; Toos Hoeks-Schenkels; 
Albert en Riek van Hienen-Koster-
man; Gerd en Riek Dirksen-van Hie-
nen; Henk de Ridder; Fransje Ahuis-
Philippa; Hans van de Griendt 
(vanwege verjaardag); Gerard van 
Roosmale.

De Regenboog Nuenen 
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 26 februari, 10.00 uur: dhr. P. 
Flach, Jeugddienst (viering vrije vorm) 
op de 1e zondag van de veertigdagen-
tijd. Voor de kinderen is er neven-
dienst. 
De collecte is voor het project van 
Kerk in Actie in de veertigdagentijd. 
Na de dienst is er koffie en thee.

Woensdag 29 februari is er een oecu-
menische thema-avond voor jonge-
ren, thema: Mystery Day, Mystery 
Guest, Mystery Place. Donderdag van 
10.00-12.00 uur Open Huis. 

Brabantse banengroei komt 
praktisch tot stilstand
De dubbele dip wordt voelbaar in Noord-Brabant, met een stagnerende 
arbeidsmarkt. In het laatste kwartaal van 2011 nam het aantal werknemers 
toe met slechts 0,3%. Dat is flink minder dan voorgaande kwartalen, zo 
blijkt uit de HLB Werkgelegenheidsbarometer Brabant.
Op brancheniveau groeide alleen de 
transportsector, waar sprake was van 
0,9% banengroei. In de overige secto-
ren kromp het aantal werkzame Bra-
banders. In de bouw was deze trend 
het sterkst (-5,2%). De krimp was licht 
in de detailhandel (-0,1%), horeca 
(-0,2%) en metaalnijverheid (-0,1%). 
Edwin Verhoeven van HLB Van Daal 
& Partners: ‘We vrezen dat de trend 
ook in 2012 doorzet. Het is logisch dat 
bedrijven in deze tijd minder geneigd 
zijn om mensen aan te nemen, maar 
ze moeten ook naar de toekomst kij-
ken en rekening houden met de voor-
spelde krapte op de arbeidsmarkt.’ In 
het eerste half jaar van 2011 was er 

nog sprake van een relatief forse groei. 
In het derde kwartaal is deze groei 
echter gehalveerd en in het vierde 
kwartaal is de groei dus nagenoeg ni-
hil. De geringe groei in het vierde 
kwartaal is overigens vooral het ge-
volg van toename van het aantal vrou-
wen op de arbeidsmarkt. 
Over de HLB Werkgelegenheidsba-
rometer Brabant
De HLB Werkgelegenheidsbarometer 
Brabant is een kwartaalonderzoek 
naar de bewegingen in de Brabantse 
arbeidsmarkt. Daartoe analyseert het 
de salarisadministratie van MKB be-
drijven in Brabant van de gegevens 
van 10.000 werknemers. De HLB 
Werkgelegenheidsbarometer is een 
initiatief van HLB Van Daal & Part-
ners, een Brabantse accountantsorga-
nisatie met vestigingen in Waalwijk, 
Dongen, Gemert, Tilburg, Oss, ’s-
Hertogenbosch, Uden en Schijndel. Er 
werken ruim 200 mensen. HLB Van 
Daal & Partners is onderdeel van het 
internationale HLB-netwerk, met col-
lega’s in meer dan 100 landen.

Uit d’n hoek…
Carnaval

Ik zag housende pausen en kreeg bier van een sjeik. De straten, pleinen en 
cafés waren vol.
 Drie sneeuwwitjes kwamen in de maat binnengedanst. Ik heb met 
oude schoolvrienden herinneringen opgehaald en nieuwe mensen leren 
kennen. Tijdens de optocht hebben we vanaf ons balkon Prins CreHansa ge-
groet die in de prinsenwagen voorbij kwam. De kinderen gingen mee naar 
het café om te dansen en springen. ’s Nachts viel ik thuis op de bank in slaap.
 Een heel mooi carnavalsmoment was zaterdagavond, op het Catha-
rinaplein in Eindhoven. Daar begon een stel carnavalsvierders spontaan te 
zingen en hossen op de klanken en ritmes van een muziekske op straat. Ze 
speelden der alte Dessauer. Wildvreemde voorbijgangers sloten zich erbij 
aan. 
 Een prachtig gezicht. En gevoel.

Edwin Coolen

Bavaria Open Air wordt Brabant Open Air
Brabant Open Air en verhuist het evenement van Lieshout naar Eindhoven. 
Volgens festivaldirecteur Marc Meeuwis is dit nodig om het voortbestaan te 
kunnen garanderen. Meeuwis: "Bavaria heeft aangegeven geen preferred 
partner meer te willen zijn. Ze willen zelf een evenement organiseren dat 
hun naam draagt. Daarbij willen we het evenement graag houden in een 
grote stad in Brabant, omdat dat logistiek beter is en meer aanspreekt bij 
het festivalpubliek."

Goederen- en dienstenveiling ELI
Op zaterdag 21 april 2012 organiseert voetbalvereniging ELI een grandioze 
goederen- en dienstenveiling. De opbrengst van deze veiling wordt gebruikt 
voor de gewenste bouwkundige aanpassingen en modernisering van de ELI-
kantine. 

Extra voorstelling 
Leon van der Zanden 
 
De voorstelling van Leon van der Zanden was snel uitverkocht. Het Kloos-
ter wist echter een extra avond bij te boeken op donderdag 1 maart. Vorig 
seizoen was er in Het Klooster al een try-out van zijn voorstelling te zien.

Naast theater profileert Leon zich ook 
op andere vlakken. Voor Omroep Bra-
bant maakt en presenteert hij tot 2008 
het televisieprogramma Olifantendo-
ders, waarin maatschappelijke taboes 
in beeld worden gebracht en ontdaan 
worden van hun lading. Voor MTV 
presenteerde hij ‘Pimp My Room‘ en 
als comedian heeft hij opgetreden 
voor ‘Rayman is laat‘, ‘Vara Laat‘, 
‘BNN’s laughing matters‘ en de ‘Hard 
Gelach‘- avond tijdens oud en nieuw 
2006 en in 2010 werkt hij mee met een 
nieuw Omroep Brabant-programma 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
Zondag, 26 februari, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger: pastor J.Vossenaar. Kinderneven-
dienst.

Misintenties
Jos van Esch; Overleden familie A. Sa-
ris-Renders; Wim en Riek Hoeks; Va-
der en Moeder Lie.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 26 februari, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor, voorgan-
ger: pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Jan de Louw (namens de buurtgeno-
ten “d’n Tip”); Ben van den Hurk.

Dus wordt de vierde editie van het fes-
tival gehouden op vrijdag 24 en zater-
dag 25 augustus 2012 op het Strijp-S 
terrein in Eindhoven. Hier worden 
voormalige Philips fabrieken getrans-
formeerd tot een bolwerk van cre-
atieve bedrijven, restaurants en uit-
gaansgelegenheden. Meeuwis: "Dit 
terrein, waarop we 17.500 bezoekers 
kwijt kunnen, had onze voorkeur. Het 
gebied is erg in opkomst, is goed te 
bereiken met het openbaar vervoer en 
heeft de uitstraling die bij de toekomst 
van het festival past. De gemeente 
Eindhoven ontvangt ons met open ar-
men. Ze zeiden: "We hadden de ene 
Meeuwis al in Eindhoven (met de sta-
dionconcerten Groots met een Zachte 
G van Guus Meeuwis in het PSV-sta-

dion) en nu hebben we de andere bro-
er ook."

Popfestival BOA trok in de vorige edi-
ties tot nu toe 60.000 bezoekers en is 
daarmee een van de grootste outdoor 
muziekevenementen in de provincie 
Brabant. Eerder stonden nationale en 
internationale artiesten op het podi-
um zoals UB40, Live, Kane,Waylon, 
Tim Knol, Guus
Meeuwis, Bløf, Ilse de Lange, Racoon, 
Acda en De Munnik, Frank Boeijen, 
Van Dik Hout,
Jacqueline Govaert,Within Tempta-
tion, Rowwen Hèze, Het Goede Doel 
en Golden
Earring. Meer informatie volgt bin-
nenkort op www.brabantopenair.nl.

Deze veiling die plaatsvindt in de kan-
tine van voetbalvereniging ELI aan de 
Herendijk in Lieshout, begint om 
19.30 uur en zal duren tot ongeveer 
24.00 uur, uiterlijk 01.00 uur.
Iedereen kan een dienst ter beschik-
king stellen, zoals bijvoorbeeld: U 
geeft een diner voor 4 personen, U 
biedt een ballonvaart aan voor 2 per-
sonen, U biedt aan om 6 uur te schil-
deren en behangen. Deze aangeboden 
goederen en diensten worden geveild 
onder toezicht van een notaris. Een 

veilingmeester verkoopt het aangebo-
dene aan de meest biedende. Een spe-
ciale veilingcommissie is volop bezig 
met de voorbereidingen. Het belooft 
een heel spectaculair gebeuren te wor-
den met een hoog amusementsgehalte 
en volop mogelijkheden voor bijzon-
dere koopjes. Reserveer daarom zater-
dag 21 april alvast in uw agenda. Voor 
nadere informatie en inlichtingen: 
Henk Hulsen (bestuur rkvv ELI). 
tel. 0499 – 422268 e-mail: Marieke.
hulsen@hetnet.nl.

in en over Afrika. Verder is Leon am-
bassadeur en vaste presentatorvoor 
Festival Mundial en reist ook voor hen 
de wereld rond, maakt zoveel mogelijk 
contact met mensen om steeds weer 
te beseffen dat hij niet alleen en 
vreemd is.
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 17,50 inclu-
sief pauzedrankje. Kaarten kunnen 
worden besteld via onze website www.
hetklooster.org. Telefonisch reserve-
ren kan ook tijdens kantooruren via de 
reserveerlijn 040 -284 33 99. 

Ziekte 
van Lyme
Op woensdag 29 februari verzorgt 
Dhr. A. Dijkstra van de Nederlandse 
vereniging voor Lymepatiënten een 
lezing over de ziekte van Lyme. De 
lezing wordt georganiseerd door de 
Werkgroep Gezondheidsvoorlich-
ting van het Wit-Gele Kruis Lies-
hout-Mariahout i.s.m. de KBO Lies-
hout en de Stichting Vierbinden.

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt 
door een bacterie die in het lichaam 
terecht komt door de beet van een 
teek. U kunt een beet oplopen wan-
neer u lekker buiten aan het wandelen 
bent.
Waaraan kunt u zien dat u gebeten 
bent, welke klachten kunnen er optre-
den, welke behandeling is er mogelijk. 
Hoe eerder u erbij bent, hoe beter en 
sneller er behandeld kan worden. Om 
te genezen is het belangrijk om op tijd 
te behandelen omdat anders geen her-
stel meer mogelijk is.
De lezing vindt plaats in het Dorps-
huis, aanvang 14.00 uur, de toegang is 
gratis.

Eén twitteraccount 
Milieuteams 
De Regionale Milieuteams (RMT's) van de politiekorpsen Brabant Noord 
en Brabant Zuid Oost intensiveren de samenwerking door samen te gaan 
twitteren. Voortaan zijn beide teams rechtstreeks bereikbaar via één 'twit-
terloket': @milieuteamBZOBN.
Twitter is voor de RMT's een extra 
middel om laagdrempelig bereikbaar 
en aanspreekbaar te zijn voor burgers, 
bedrijven en instellingen. Het biedt 
mogelijkheden om milieuproblema-
tiek, milieucriminaliteit en de taken 
van het RMT onder de aandacht te 
brengen en via interactie mensen hier-
bij te betrekken. Wat het milieuteam 
hoopt te bereiken, is bewustwording, 
preventie en informatie die leidt tot        
opsporing van ernstige milieucrimi-
naliteit. Kenmerkend voor milieu-cri-
minaliteit is dat het meestal geen di-
recte slachtoffers kent en dat is een 
van de redenen om milieucriminaliteit 
niet te melden bij de politie. Twitter is 
één van de middelen om de politie op 
het spoor te zetten van milieucrimina-
liteit.

Regionale Milieuteams richten zich 
op de opsporing van milieu-misdrij-
ven die gevolgen hebben voor de vei-
ligheid en gezondheid van mens en 
milieu. Daartoe behoren onderwer-
pen als grootschalige illegale sloop 
van asbest, illegale handel in zwaar 
vuurwerk en illegale handel in veront-
reinigde grond en afvalstoffen. Maar 
bijvoorbeeld ook ernstige vormen van 

stroperij en het vangen of doden van 
beschermde vogels.

Bij milieucriminaliteit gaat het niet al-
leen om zeer veel geld verdienen, maar 
ook om grote maatschappelijke kos-
ten die gemaakt moeten worden om 
de schade te herstellen. Het is een ge-
geven dat milieucriminaliteit leidt tot 
oneerlijke concurrentie en het komt 
voor dat ook de marktwerking ver-
stoord wordt.

Station Charlotte
Door afzeggingen van de bands is er 
komend weekend geen programma 
in Station Charlotte. Zaterdag 3 maart 
is er weer een optreden. 

BEZoRGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



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.

HOE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,00 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,00 extra.

Lindeblaadjes kunnen niet per fax of e-mail aangeleverd worden. Er volgt dan geen tegenbericht.

●  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
 • Bromfi ets
 • Aangepast rijden

040-2831486

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

www.ronddelinde.nl

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

KASHMIR - YOGA 
Qi Kung en Shin Tai 
-LESSEN in Nuenen: 
Een combinatie van ont-
spannings- en gezond-
heidsoefeningen. Van 
7 t/m 10 febr. en van 28 
febr. t/m 2 mrt. is er weer 
gelegenheid om een 
proefles te volgen op di. 
+ do. avond en wo. + vr. 
ochtend. Voor informatie / 
inschrijven, kun je contact 
opnemen met Pauline. 
Tel: 040 - 290 68 76, Mail: 
infoos@shiatsutherapie.nl

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

Nieuw in Nuenen TRAI-
NING “LEREN LEREN” 
met o.a. toetsstrategie, 
mindmap, plannen 5x2 uur 
op 3, 10, 17, 24 en 31 maart. 
Zie www.meestersinleren.nl 
voor meer info.

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

Pijn in 2012: “Dat is niet meer nodig”
APS THERAPIE/BIORESONANTIE

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

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

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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lDRUKKEN

(XL)PRINTEN

ONTWERPENVERMULST FINAN-
CIEEL ADVIES voor 
uw aangifte IB 2011. Ook 
voor advies over uw woe-
kerpolis of uw hypotheek. 
Bel 06-12951198.

TE HUUR OPSLAG-
RUIMTES Op afgeslo-
ten terrein. Opslagruimtes 
vanaf 65 m2 en Garage-
box. Breed 3,80 m. Aan-
vaarding in overleg. Info 
06-13320300

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

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

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

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

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

VLOOIENMARKT: Zon-
dag 26 februari van 12 tot 
15 uur in de tent bij het 
Dorpshuis, Grotenhof 2, 
Lieshout. Entree: €1,50 
p.p. tot 12 jaar GRATIS.

Nieuwe berg/wandel-
schoenen Lowa Rene-
gade GTX, bruin, maat 40. 
1 Dag op gelopen, incl.
doos, aankoopbon + bon 
voor gratis onderhouds-
beurt. € 135,- nw.prijs 
€ 170,-. 06 - 34210359.

Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING  OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD /   
  MEER INFO      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lokale Omroep Nuenen websiteredacteur om samen met redactieleden de website verder 6 u. per week in overleg  
 te ontwikkelen (deel kan vanuit huis)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEVgroep voorzitter voor werkbestuur Huiskamerproject tijden in overleg
 (activiteiten voor ouderen)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Station Charlotte (in de Luistruik) medewerker bardienst m/v bij toerbeurt op zaterdagavond  van 20.00-0.00 u. 1x  i.d. 6 weken
  in overleg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpsboerderij Weverkeshof algemeen bestuurslid met uitvoerende taken v.w.b.  in overleg
 evenementenorganisatie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woonbegeleidingscentrum Nuenen een vrijwilliger die af en toe gezellige activiteiten onderneemt met in overleg
 cliënte,  49 jr.  (affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akkers   ondersteuning warme maaltijden (za+ zo)  op verpleegafdeling van 11.45-14.00 u.
 ondersteuning souper (alle dagen) op verpleegafdeling  van 16.30-18.00 u.
 affiniteit met dementerenden gewenst.
 begeleiding bij sjoel-activiteit (+ halen en brengen v. bewoners) maandagavond van 19.00-21.30 uur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jo v. Dijkhof  begeleiden bridgeavonden (op dinsdag) van 19.00-23.00 u.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akkers kookclub “ d’n Dwersligger” dinsdag 10.00-13.30 u.
 boodschappen begeleider woensdag 14.00-16.00 u.
 redactielid Huisblad Sam Sam in overleg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorpswerkplaats Nuenen alg. bestuurslid met techn. achtergrond + alg. bestuurslid met adm. in overleg
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl   achtergrond
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrouwencentrum de Vlinder (2e) secretaris voor de bestuursgroep van het Vrouwencentrum in overleg
(LEVgroep)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt van de LEVgroep op Berg 22 in  
Nuenen. Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via i.borger@levgroep.nl



23 februari 2012Rond de Linde  Nr.  8 

Computercafé in maart
Op het programma van Computercafé Nuenen, een gezamenlijke activiteit 
van SeniorWeb Nuenen en bibliotheek dommeldal, staan ook in maart weer 
een serie bijeenkomsten met interessante onderwerpen op het programma. 
De bijeenkomsten zijn op donderdag. Vooraf aanmelden is niet nodig; om 
9.00 uur is er koffie en om 9.30 uur start de inleiding. 
1 maart: iTunes, Spotify. Met deze 
programma’s kunt u legaal muziek 
downloaden naar uw PC, laptop, ta-
blet of iPod. Maar hoe werkt het alle-
maal?

8 maart: belasting met DigiD. Meer 
over uw persoonlijke DigiD en hoe u 
zich kunt identificeren bij elektroni-
sche diensten van de overheid. 

15 maart: pc onderhoud en veilig in-
ternetten. Hoe blijft uw pc in optimale 
staat? En wat is belangrijk bij het veilig 
surfen op het internet?

Meidenvenijn: 
Met rots en water sta je sterk
Deze training is een unieke combinatie van de Rots en Water weerbaar-
heidstraining en het meidenvenijn (pest)gedrag, waarbij meiden inzicht 
krijgen in meidenvenijn (pest)gedrag, hun eigen rol in hun sociale groep, 
meer zelfvertrouwen krijgen en leren hun eigen keuzes te maken en voor 
zichzelf op te komen.
Ook meisjes hebben fysieke oefening 
nodig, zowel om een gezond en sterk 
lichaam op te bouwen als om meer 
zelfvertrouwen en een sterke eigen 
identiteit op te bouwen. Fysieke oefe-
ningen brengen hen in contact met 
hun eigen kracht. 

Dit maakt het voor meisjes ook mak-
kelijker om voor zichzelf op te komen, 
om hun eigen keuzes te maken, om 

Onbezorgd en onbevangen 
Deze woorden heb ik zojuist gevonden in het artikel over Ron van der Voort 
in Rond de Linde. Terugkijkend op het Carnaval gehandicaptenbal op don-
derdag j.l. waren dat precies de woorden die sloegen op dit geweldige feest.
Café Schafrath was weer omgetoverd 
tot een plekje op de wereld waar onbe-
zorgd en onbevangen feest werd ge-
vierd door mensen, die wij wel gehan-
dicapt noemen, maar die daarvan zo’n 
avond niets laten blijken. Volkomen 
zich zelf en niet bang om op het podi-
um zijn of haar beste krachten te to-
nen in de play-back show daar zal me-
nigeen, die niet tot de doelgroep van 
dit grootse feest behoort, zich terug-
houdend opstellen. Met vlaggetjes ge-
tooid en spontaan lopend in een polo-
naise was het weer een feest, dat nu al 
vele jaren door de DOA (u weet wel de 
oud-adjudanten van carnavalsvereni-
ging de Dwersklippels) wordt georga-
niseerd. 

Als je dan hoort op de TV dat kinde-
ren van 10, 12 jaar tijdens Voice of 
Kids als grootste wens hebben om rijk 

te worden dan kan ik eigenlijk niets 
anders zeggen, dat ik dat heel zielig 
vind. Vooral de manier waarbij ze ei-
genlijk door hun ouders al worden 
aangeprezen als helden van de toe-
komst. 
Nee dan de aanwezige ouders van de 
deelnemers aan dit feest. Wat hebben 
die weer genoten. Van hun gezichten 
kun je aflezen, dat ze zo blij zijn, dat 
hun kind dit allemaal kan en mag 
doen. 
Helaas waren er maar een beperkt 
aantal uitgenodigd om hun theater-
vermogen te vertonen, die uit de voor-
ronden waren gekozen. Toch zag Va-
der Abraham kans om ondanks dat hij 
niet tot de uitverkorenen  behoorde er 
op stond, dat ook hij zijn jaarlijkse act 
mocht doen. En dan de winnares. Wat 
een expressie van gezicht, lijf en lede-

maten. Ze was absoluut de beste van 
deze avond. 

Nog even een paar woorden uit een 
gedichtje:
Waarom zit de wereld vol met haat.
Terwijl op jouw gezicht altijd liefde 
staat.
Waarom doen wij steeds problemen 
geven.
En jij alleen maar in vreugde leven.
Waarom zijn we nooit content.
Terwijl jij altijd tevreden bent.
Waarom zijn wij bezeten van het aard-
se goed.
En jij daar niets of weinig van hebben 
moet.
Waarom gaat de zon voor ons steeds 
verdwijnen.
En blijft hij voor jou altijd schijnen?
Het bijwonen van dit prachtige feest 
was weer één van de hoogtepunten 
van het jaarlijkse Carnaval.
Tot volgend jaar want dan ben ik er ze-
ker weer bij.

Frans van den Bogaard

22 maart: foto’s op de pc en op het 
web. Over het verwerken van foto’s op 
de pc en het uploaden naar een album 
op het web.

29 maart: foto’s, e-mail en internet op 
vakantie. Over internetten en e-mai-
len in een internetcafé, in uw hotel of 
op de camping. Of met een laptop, ta-
blet of smartphone.

Meer informatie op www.bibliotheek-
dommeldal.nl  en  www.SeniorWeb-
nuenen.nl of gewoon in de biblio-
theek.

hun gevoelens en meningen naar bui-
ten te brengen.
De inzichten verkregen in het typische 
meidengedrag gecombineerd met de 
fysieke component van de Rots en 
Water training leidt tot zelfinzicht en 
geeft de meiden meer zelfvertrouwen 
en de kracht om voor zichzelf op te 
komen. 
Meer informatie: Erica Meuwese, 06 – 
46 31 62 10 of www.movealong.nl.

Passie voor de Eucharistie 

Stille Omgang te Amsterdam 2012
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart wordt in Amsterdam de 
Stille Omgang gehouden. Duizenden mensen, waaronder enkele honderden 
uit de regio Eindhoven, maken op eigen wijze en in stilte samen dezelfde 
tocht door de straten van de Amsterdamse binnenstad, na een plechtige 
eucharistieviering. 
Volgens de kronieken heeft op die 
plaats in 1345 de wonderdadige ge-
beurtenis zich voltrokken die aange-
duid wordt als het "Heilig Sacrament 
van het Mirakel". Geïnteresseerden 
voor de bedetocht kunnen zich tot 11 
maart a.s. aanmelden bij de plaatselij-
ke broedermeester: Theo van den Til-
laart, tel. 2836039.

Vanuit de regio Eindhoven wordt naar 
Amsterdam gereisd met touringcars, 
die op zaterdag 17 maart 's avonds 
omstreeks 21.00 uur zullen vertrekken 
vanaf een aantal opstapplaatsen in 

Dit is 
Jeugdzorg
Hoe ziet een jeugdzorgjongere de 
jeugdzorg? Wat doet een jeugdzorg-
medewerker zoal gedurende zijn of 
haar werkweek? Wat zijn opvallen-
de projecten en welke getallen gaan 
er in de jeugdzorg om? Je leest het 
op www.ditisjeugdzorg.nl. 

De Nederlandse Jeugdzorg heeft op 
donderdag 16 februari de website     
Ditisjeugdzorg.nl gelanceerd. De web-
site is onderdeel van het project ‘Dit is 
jeugdzorg’. Via de website ditisjeugd-
zorg.nl worden positief-realistische 
verhalen uit de jeugdzorg voor het 
voetlicht gebracht die niet altijd de 
weg naar het grote publiek vinden. 

Combinatie Jeugdzorg is een van de 
instellingen voor jeugd- en opvoed-
hulp in Nederland met als werkgebied 
Zuidoost-Brabant en voor een aantal 
hulpvormen de hele provincie Noord-
Brabant. Combinatie Jeugdzorg biedt 
professionele hulp aan kinderen, jon-
geren en hun ouders bij vragen of pro-
blemen op het gebied van opvoeden 
en opgroeien. Deze hulp bieden ze in 
de vorm van ondersteuning, begelei-
ding, training en behandeling. Afhan-
kelijk van de hulpvraag kunnen er am-
bulante hulpvormen worden ingezet 
maar ook vormen zoals woonbegelei-
ding, dagbehandeling, dag- en nacht-
behandeling, gezinshuizen en pleeg-
zorg.

Combinatie Jeugdzorg heeft hoofd-
vestigingen in Eindhoven, Heibloem, 
Helmond en Veldhoven. Informatie: 
www.ditisjeugdzorg.nl.

Eindhoven en omliggende plaatsen, 
waaronder ook Nuenen en Nederwet-
ten. De deelnemers vieren eerst om 
24.00 uur samen de Eucharistie in de 
Krijtberg te Amsterdam. Daarna gaan 
de deelnemers naar het Spui. Hier be-
gint de Stille Omgang om ca. 02.00 
uur, en duurt zo'n drie kwartier. Om-
streeks 03.00 uur is de terugreis voor-
zien, zodat de deelnemers rond zes 
uur weer thuis zullen zijn. 

De deelnamekosten bedragen € 12,00 
per persoon. Meer informatie op 
www.stille-omgang.nl. 

Onveilige seks gehad tijdens 
Carnaval? Doe een soa-test
 
Jongeren die tijdens Carnaval per ongeluk zonder condoom seks hebben 
gehad hoeven niet lang met twijfels rond te blijven lopen. GGD Brabant-
Zuidoost organiseert op 8 maart een gratis inloopspreekuur voor soa-
onderzoek.

Start inspraak N279 
’s-Hertogenbosch - Veghel
De plannen voor de ombouw van de provinciale weg N279 tussen ’s- Herto-
genbosch en Veghel liggen vanaf vrijdag 24 februari ter inspraak. Als het 
aan Gedeputeerde Staten ligt, wordt de provinciale weg omgebouwd naar 
een autoweg met 2 x 2 rijstroken, maximaal 100 kilometer per uur en onge-
lijkvloerse aansluitingen. De aansluitingen op de A2, industrieterrein De 
Brand en de A50 blijven gelijkvloers. Daar komen extra rijstroken om het 
verkeer te kunnen verwerken.
Dit heeft gedeputeerde Ruud van 
Heugten bekend gemaakt, nadat  de 
Commissie Mobiliteit en Financiën 
van Provinciale Staten hier afgelopen 
vrijdag 10 februari  over gesproken 
had. 

De N279 zorgt al jarenlang voor ver-
keersopstoppingen en overlast door 
o.a. sluipverkeer in de omliggende ge-
meenten. Gedeputeerde Staten heb-
ben diverse alternatieven onderzocht 
om de N279 te verbreden, onder an-
dere 80 of 100 km/uur en gelijkvloerse 
of ongelijkvloerse aansluitingen. 
Daarbij zijn de reacties van omwonen-
den, natuur- en milieugroeperingen 
en andere belanghebbenden op deze 
alternatieven meegenomen. De alter-
natieven met 2x2 rijbanen met een 
maximumsnelheid van 100 km/uur 
lossen het verkeersprobleem het beste 
op. Aangezien de Minister van Infra-
structuur en Milieu te kennen gege-
ven heeft geen geld te hebben voor 
een volledige realisatie van de N279 
met ongelijkvloerse aansluitingen op 
de A2, De Brand en de A50, hebben 
Gedeputeerde Staten gekozen voor 
het alternatief waarbij de aansluitin-
gen op de A2, De Brand en de  A50 ge-
lijkvloers blijven, waarbij ter plaatse 
aanvullende maatregelen worden ge-
troffen. De uitvoering is zo vormgege-
ven, dat ongelijkvloerse aansluitingen 
hier in de toekomst nog mogelijk zijn. 

Vervolgprocedure
De plannen zijn uitgewerkt in het 

voorontwerp Provinciaal Inpassings-
plan (PIP). Deze ligt ter inspraak van 
24 februari tot en met 5 april 2012, sa-
men met onder andere het rapport 
over de effecten op natuur en milieu 
(concept Milieu Effect Rapportage). 
Geïnteresseerden kunnen alle stukken 
vanaf 20 februari digitaal inzien en re-
ageren via www.brabant.nl/N279.

De reacties worden voor de zomer 
verwerkt en afgewogen door GS voor 
het maken van een ontwerp PIP. Na 
een mogelijkheid tot inspraak in het 
najaar, wordt het ontwerp PIP naar 
verwachting in januari 2013 ter vast-
stelling voorgelegd aan Provinciale 
Staten. Na aanbesteding en gunning in 
2013, kan de daadwerkelijke uitvoe-
ring starten in 2014.

 
Tijdens de Carnaval zien we bij jonge-
ren een toename van onveilig vrijge-
drag, wat de kans op een soa (seksueel 
overdraagbare aandoening) vergroot. 
Daarom organiseert de GGD een in-
loopspreekuur speciaal voor jongeren 
t/m 24 jaar. 
Zij kunnen zich tijdens het spreekuur 
gratis en anoniem laten testen op soa’s. 
Een afspraak maken is niet nodig. De 
GGD hoopt hiermee de drempel voor 
jongeren te verlagen.

 
Waar en wanneer?
Het inloopspreekuur voor de soa-test 
vindt plaats op 8 maart tussen 14.00 
en 19.00 uur in Eindhoven, GGD-ge-
bouw aan het Stadhuisplein 2.
 
Het onderzoek
Jongens moeten een potje met (och-
tend)urine meenemen, meiden kun-
nen ter plekke een zelftest uitvoeren. 
Er wordt geen bloed afgenomen. Om 
goed op soa's te kunnen testen is het 
belangrijk dat er minstens 1½ week zit 
tussen het laatste onveilige sekscon-
tact en het onderzoek.
 
In eerste instantie wordt er onderzoek 
gedaan naar de meest voorkomende 
soa: Chlamydia. Na een week volgt de 
uitslag via een sms-bericht. Indien 
deze test positief is, dus als de soa 
Chlamydia is vastgesteld, neemt de 
GGD contact op om een afspraak te 
maken voor een behandeling.
 
Het hele jaar door kunnen jongeren 
t/m 24 jaar met vragen op het gebied 
van seksualiteit een afspraak maken 
voor het Sense-jongerenspreekuur 
van de GGD. Bijvoorbeeld voor soa-
onderzoek en/of vragen over hiv, anti-
conceptie, (ongewenste) zwangersc-
hap en als vrijen niet fijn is. 
 
Het Sense-jongerenspreekuur is gratis 
en anoniem. Kijk voor meer informa-
tie over Sense op www.ggdbzo.nl/
sense of op www.sense.info.

Lindeblaadjes
opgeven tot 

uiterlijk 
dinsdagmorgen 

bij: 
Drukkerij 

Messerschmidt, 
Berkenbos 6, Nuenen.

De kosten zijn
€ 10,00

(max. 20 woorden). 

Per woord meer
€ 0,25. 

Voor advertenties 
onder nummer
€ 1,00 extra. 

Bewijsnummer
€ 1,00 extra.

 

Een luisterend oor 

bereikt meer dan 

een mond vol adviezen.



van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

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

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Hoe werkt het?

• parkeer uw auto waar een plekje is
• doe uw boodschappen bij Jan Linders
•  reken af en geef uw winkelwagen 

aan het serviceteam

• wij passen op uw winkelwagen
• u gaat uw auto halen
• wij laden uw boodschappen in

Elke vrijdag en zaterdag laden wij uw boodschappen in
Vrijdag: van 15.00 tot 21.00 uur. Zaterdag: van 08.30 tot 18.00 uur.

Unieke inlaadservice in Nuenen

Parkeerprobleem 
opgelost!

Jan Linders Nuenen

Vincent van Goghstraat 37

DOORNHOEK 3766 • VEGHEL 
TELEFOON 0413-367911

WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

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

il Gioia
Dameskleding, (woon)accessoires,

boeken, nagelstudio.
Ter kennismaking met onze nieuwe winkel ontvangt u, 

tegen inlevering van deze bon, op uw aankopen boven de €80,- 
een *waardebon t.w.v. €10,-.

Actie is geldig van 23 t/m 29 februari.

Onze merken:
Isla-Ibiza, Kaffe, Malvin, Legend, 

Solo mi, Cream, Amor-Lola, Giacomo.

* De waardebon is inwisselbaar van 24 t/m 31 maart 2012

il Gioia - Berg 8 - Nuenen

oneMen
can make a difference

 oneMen4
 Wemove

OneMen steunt pioniers die zich inzetten voor anderen die het nodig hebben. 
Start je eigen actie en meld je aan op www.move4onemen.org
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Politieberichten
Nuenen: Man aangehouden met auto vol hennep
Zaterdag 18 februari rond 01.25 uur is op de Boord een 50-jarige man uit Eind-
hoven aangehouden. De man reed in een auto vol met hennep. Hij is meegeno-
men naar het politiebureau en ingesloten voor verder onderzoek. 
Agenten zagen de man in zijn auto hard rijden over de Vorsterdijk. Toen hij de 
politie zag verhoogde hij zijn snelheid. De agenten gaven hem een stopteken, 
maar de man reed door. Op de kruising met de Soeterbeekseweg wilde hij linksaf 
slaan richting Eindhoven, maar door zijn snelheid reed hij rechtdoor en kwam in 
een sloot terecht. Zijn auto bleek volgepakt te zijn met hennep. De auto en hen-
nep zijn in beslag genomen.

Lieshout: Politie zoekt getuigen overval woning
Zaterdagochtend vermoedelijk rond 1.00 uur is een woning aan de Beekseweg 
overvallen. Drie gemaskerde mannen drongen de woning binnen en bedreigden 
de drie bejaarde bewoners, een man van 84 jaar en twee vrouwen van 86 en 88 
jaar. Daarna gingen de drie daders er met een onbekende buit vandoor, zij waren 
donker gekleed. Een van de slachtoffers raakte bij de overval lichtgewond. Bij de 
politie kwam rond 2.00 uur een melding binnen van de overval. Agenten hebben 
ter plaatse gezocht naar sporen en een team van 10 rechercheurs houdt zich be-
zig met de zaak. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gehoord of 
gezien in de omgeving van de woning. Zij kunnen contact opnemen met de re-
cherche op 0900-8844. Dat kan ook anoniem op 0800-7000.

Nuenen: Man aangehouden voor huiselijk geweld
In zijn woning in Nuenen is zondag rond 2.35 uur een 41-jarige man aangehou-
den. Hij wordt er van verdacht zijn 41-jarige echtgenote te hebben mishandeld. 
Hij zou haar van de trap af getrokken en geduwd hebben. De vrouw liep daarbij 
een verwonding aan haar schouder op. De man is meegenomen naar het politie-
bureau voor verder onderzoek.

Burgernet formeel van start in Brabant Zuid-Oost
Burgernet in de regio Brabant Zuid-Oost gaat vandaag (donderdag 16 februari) 
formeel beginnen. SMS-Alert is gestopt en alle abonnees zijn automatisch over-
gezet naar Burgernet. Inmiddels zijn de eerste Burgernetacties verzonden en zijn 
enkele acties ook al met succes afgesloten.

Wat is Burgernet?
Burgernet is de opvolger van SMS-Alert, waarbij de techniek is verbeterd en de 
inzetmogelijkheden zijn uitgebreid. Burgernet kan in vergelijking met SMS-
Alert ook gebruik maken van spraakberichten en e-mail voor achtergrondinfor-
matie. In Brabant Zuid-Oost wordt vooralsnog alleen gebruik gemaakt van 
SMS-jes.

Verschil SMS-Alert en Burgernet
De protocollen en werkwijzen voor Burgernet verschillen in de basis niet zoveel 
met die van SMS-alert. Het belangrijkste verschil is dat alle burgers die in een 
actie zijn geselecteerd, via het speciale telefoonnummer 0800-0011 direct met 
de betreffende centralist in contact kunnen komen. De centralist bepaalt zelf of 
hij/zij de terugbeller direct te woord staat, of dat de terugbeller eerst de Burger-
netvoicemail inspreekt. Op het scherm kunnen de centralisten zien wie van de 
Burgernetdeelnemers op dat moment terugbelt en mogelijk relevante informatie 
kan hebben.

E-mail en twitter
Als deelnemers in de toekomst e-mails willen ontvangen over veiligheidsonder-
werpen bij hen in de buurt, zullen ze via www.burgernet.nl hun volledige gege-
vens moeten invullen. Een burgernet-actie in Brabant Zuid-Oost wordt ook au-
tomatisch getwitterd via @burgernetBZO. Reageren op een tweet kan alleen nog 
telefonisch via 0900-8844. Direct terugbellen naar het speciale burgernetnum-
mer kunnen alleen die mensen die zijn geselecteerd in een actie.

Voordelen Burgernet
•	 Inschrijven	via	website:	www.burgernet.nl;
•	 Zelf	aanwezigheid	of	afwezigheid	doorgeven	(bijvoorbeeld	tijdens	vakantie);
•	 Met	meerdere	adressen	(postcodes)	aanmelden;
•	 Indien	e-mailadres	wordt	doorgegeven,	kunnen	in	de	toekomst	e-mail	nieuws-
brieven	verstuurd	worden;

•	 Bij	terugmelden	n.a.v.	actie	kunnen	deelnemers	rechtstreeks	met	meldkamer	
bellen.

Meer	info	en	aanmelden:	www.burgernet.nl.

Weer meer gesprekken bij 
Sensoor Noord Brabant
In 2011 heeft Sensoor Brabant 45.416 gesprekken gevoerd met mensen die 
behoefte hadden hun hart te luchten en te praten over problemen, zorgen of 
verdriet. Dat is een stijging van bijna 5% ten opzichte van 2010. 
Het grootste aantal van de gesprek-
ken, 42.941, werd via de telefoon ge-
voerd. 2.243 Gesprekken vonden 
plaats via de chat. Er waren 232 mail-
contacten. Het aantal mensen  dat 
meer dan eens contact zoekt met 
Sensoor voor een gesprek met aan-
dacht is iets afgenomen. Daar tegen-
over zien we een lichte stijging van het 
aantal mensen dat incidenteel belt 
met Sensoor. 

De betekenis van Sensoor bewezen
Bellers en chatters zoeken contact om 
hun zorgen en problemen te delen en 
daarna weer verder te kunnen. Voor 
een grote groep zijn de vrijwilligers 
van Sensoor een steun om zich te 
handhaven in een bestaan zonder vol-

doende contacten. Het feit dat er zo 
vaak een beroep op Sensoor wordt ge-
daan onderstreept het belang van 
Sensoor. Toch wordt het voortbestaan 
van Sensoor Noord Brabant nog 
steeds bedreigd door het wegvallen 
van de subsidie van de provincie in 
2015. Sensoor is volop in gesprek met 
instellingen die de dienstverlening 
wellicht willen overnemen. Voorwaar-
de is dat gemeenten daarvoor subsidie 
verlenen. Sensoor Noord Brabant met 
haar 175 vrijwilligers gaat desondanks 
niet bij de pakken neerzitten en is er 
ook het komend jaar alle aandacht en 
steun voor de mensen die Sensoor, ze-
ker in deze tijd van grote veranderin-
gen in zorg en welzijn, hard nodig 
hebben.

Verdien zorgkosten terug via 
uw belastingaangifte 
Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor 
bijvoorbeeld medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel 
aftrekbaar via de belastingen. Op de website www.meerkosten.nl van de 
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) kunt u precies zien, 
hoe u dat aan moet pakken.  
Voor mensen met hoge zorgkosten 
geeft deze site een praktische handlei-
ding bij de aangifte inkomstenbelas-
ting over het jaar 2011, die voor 1 april 
ingediend moet zijn bij de Belasting-
dienst. Met behulp van de site kunt u 
honderden euro’s terugverdienen. De 
aftrek geldt voor zogenaamde ‘speci-
fieke zorgkosten’, zoals medische hulp, 
voorgeschreven medicijnen, dieet op 
doktersadvies en vervoer van en naar 
het ziekenhuis.

Praktisch
In begrijpelijke taal geeft de site uitleg 
over het invullen van de belastingaan-
gifte 2011. De site volgt de opbouw 
van het elektronische aangifteformu-
lier van de Belastingdienst, waardoor 

het gelijktijdig en stapsgewijs te ge-
bruiken is. Rekenvoorbeelden verdui-
delijken hoe gemaakte kosten terug te 
verdienen zijn. Hoe hoog dat bedrag 
is, hangt af van het inkomen en dat 
van de eventuele fiscale partner. 

“Rouwcafé”
Het overlijden van een geliefd persoon is ingrijpend. Het laat een grote 
leegte achter. In de eerste periode na het verlies is er vaak veel aandacht en 
aanloop, maar na een poos wordt het stiller. 

Gebleken is dat voor veel nabestaan-
den het weekend, en dan met name de 
zondag, moeilijk is. Daarom ontstond 
het idee van een “Rouwcafé”. Iedereen 
die met dit verlies te maken heeft is 
welkom, elke tweede zondag van de 
maand, om naar het “Rouwcafé” te ko-
men. Koffie en thee aanwezig. Als lo-
catie is gekozen voor Inloophuis De 
Eik, vanwege de centrale ligging en de 
prachtige bosrijke omgeving. Ook met 
het openbaar vervoer is hier makkelijk 
te komen. 

Op zondag 11 december jl. is met dit 
initiatief gestart maar het gaat elke 

tweede zondag van de maand door, 
dus in de komende periode op zondag 
11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni. 
Het “Rouwcafé” is open van 14.00 tot 
16.00 uur. U kunt Inloophuis “De Eik” 
vinden	 in	 het	 Park	 Eikenburg	 :	 Aal-
sterweg 285B, Eindhoven. 

Het “Rouwcafé” is een initiatief van 
het Netwerk Groepsgewijze Rouwbe-
geleiding voor Eindhoven en omge-
ving. Ook de oecumenische werk-
groep rouwbegeleiding uit Nuenen ca. 
doet daar aan mee. Vanuit dit Netwerk 
zullen er altijd enkele mensen aanwe-
zig zijn.

Andere tegemoetkomingen
De site geeft ook informatie over an-
dere tegemoetkomingen en financiële 
regelingen voor chronisch zieken en 
gehandicapten. Zoals de Wet tege-
moetkoming chronisch zieken en ge-
handicapten (Wtcg). 

Geen internet
Voor mensen die geen internet heb-
ben, heeft de CG-Raad de brochure 
Belastingvoordeel 2011 uitgebracht. 
Die kunt u bestellen door € 5,80 over 
te maken op rekeningnummer 318 
8522 ten name van de CG-Raad te 
Utrecht.	 Daarbij	 moet	 u	 vermelden:	
Belastingbrochure 2011, uw naam, 
adres, postcode en woonplaats.

Vissersvrouwenkoor
De Walnoten vraagt 
versterking
 
De Walnoten is een groep vrouwen die het leven van de vissers rond 1900 
bezingen met Nederlands-Engels-en Franstalige teksten. 

In de vele prachtige liederen die op het repertoire staan, worden liederen ten ge-
hore gebracht over stoere vissers, de weemoed van het afscheid nemen van 
vrouw en kind, maar ook over de vreugde als de vangst veilig aan wal gebracht 
wordt. Wie komt ons koor versterken? Alten, mezzo's en sopranen zijn van harte 
welkom. De repetities zijn op donderdagavond in het Pleincollege, Sportlaan 8, 
te Nuenen in de oneven weken van 20.00 tot 22.00 uur. Op donderdag 1 maart is 
er	een		Open	Repetitie	avond.	Meer	info:	Jos	Sandbergen,	tel:	040-2832959.

Nieuwe cursussen bij 
Kunstencentrum CAN
Het CAN biedt een aantal nieuwe, korte cursussen van 6 tot 10 lessen. Bij de 
cursus portrettekenen en -schilderen leert u aan de hand van levende ‘por-
tretten’ een gezicht of “kop” opbouwen. Via verschillende invalshoeken en 
manieren van aanpak komt u geleidelijk tot een goed lijkend portret. Ieder-
een wordt persoonlijk begeleid en er kan desgewenst ook geschilderd wor-
den. De lessen worden gegeven op de woensdagavond.
Kennismaking wol vilten is een intro-
ductiecursus voor wie kennis wil ma-
ken met de magie van het vilten. Ge-

kleurde merinowol vormt het 
basismateriaal voor het vilt dat we zelf 
vervaardigen, met onze handen als ge-
reedschap. Met behulp van zeep en 
water en door wrijving met de han-
den, ontstaat het viltwerk. Vilten ver-
bindt:	de	 losse	vezels	 vormen	uitein-
delijk een geheel. U leert ook werken 
met de viltmachine. Deze cursus 
wordt op vrijdagochtend gegeven.

Tekenen en schilderen voor beginners 
is speciaal voor mensen die tekenen 
en schilderen altijd al leuk hebben ge-
vonden, maar er nog niet zoveel tijd 
voor hebben gehad. Deze cursus is 
ontwikkeld voor mensen die weinig 
ervaring hebben met tekenen en schil-
deren. U ontdekt uw eigen mogelijk-
heden en legt de basis voor het maken 
van een tekening of een schilderij. De 
docent begeleidt u stap voor stap. Bij 
voldoende aanmeldingen starten déze 
lessen op dinsdagmorgen 27 maart. 
Voor meer informatie www.stichting-
can.nl

Alarmnummer 
1•1•2

Ruurd van Heijst over 
scheuren en verplanten
In 2011 liet Ruurd van Heijst tijdens 
de Inloop in Gerwen al uitgebreid zien 
hoe het beste gesnoeid kan worden als 
voorbereiding op een aangenaam ver-
blijf in de tuin. Want voorjaars en na-
jaars snoei zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden. Toch is daarmee de 
tuin nog niet klaar. Tijdens de Inloop 
op 27 januari vertelt Ruurd alles over 
het scheuren en verplaatsen van plan-
ten. De bijeenkomst is tijdens De In-
loop op maandag tussen 13.30 en 
15.00 uur in de parochiezaal van de St. 
Clemenskerk in Gerwen. Het is ook 
mogelijk om die middag te wandelen. 
Meer informatie hierover bij Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen, bereik-
baar van 9.00 uur tot 12.00 uur op tele-
foonnummer 06-41102625 of via 
werkgroepleef baarheidgerwen@
gmail.com.

P R O G R A M M A
RKSV NueNeN 
Zaterdag 25 februari
Wilh. Boys Vet - Nuenen Vet A  ... 16.00
Best Vooruit Vet - Nuenen Vet B  16.30
Zondag 26 februari
SV Meerssen 1 - Nuenen 1 ............ 14.30
Nuenen 2 – WSC 2  ........................ 12.00
Nuenen 3 – Nederwetten 2  .......... 12.00
Nuenen 4 – Nieuw Woensel 3  ..... 12.00 
Best Vooruit 6 - Nuenen 5  ............ 12.00
Waalre 3 - Nuenen 6  ...................... 11.30 
Nuenen 7 – Acht 7  ......................... 10.00
Tivoli 6 - Nuenen 8  ........................ 12.00
Nuenen 9 – Geldrop 11  ................ 10.00
Wodan DA1 - Nuenen DA1  ......... 11.00 
Nuenen DA2 – RKVVO DA1  ...... 10.00 
Dinsdag 28 februari
BeKeRwedStRijd
UNA/Brinvast 1 – Nuenen 1  ....... 20.00

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 25 febr.
Nederwetten vet. - EMK vet.  ....... 16.30
Zondag 12 febr.
LSV - Nederwetten 1  ..................... 14.30
Nuenen 3 - Nederwetten 2   .......... 12.00
Nederwetten 3 - Unitas 9  ............. 10.00
Nederwetten 4 - Nieuw woensel 4 12.00
Nederwetten Da1-Eindhoven ...... 10.30

Ruurd van Heijst



DE HUUFKES 29, NUENEN
T  040 - 284 12 22  WWW.KURA.NL

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

ULTIEME

HOUTLOOK *vraag naar de voorwaarden

GRATIS EXTRA DIK HR++ GLAS*

KUNSTSTOF KOZIJNEN

OPEN DAGEN
23&24 FEBRUARI VAN 10.00 - 16.00 UUR

25 FEBRUARI VAN 10.00 - 15.00 UUR

Uw totale 
inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

Wij geven uw interieur graag 
een nieuwe uitstraling!

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

Redactionele artikelen voor dit blad
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Nieuwe 
damesmodewinkel
'il Gioia' in Nuenen
In Nuenen aan de Berg 8 is er een 
nieuwe winkel geopend “il Gioia”.

il Gioia betekent ‘vreugde’ 
En vreugde is iets wat op dit moment 
wel weer uitgestraald mag gaan wor-
den kijkend naar alle misère die door 
de media het land ingeslingerd wordt. 
il Gioia is hét gevoel wat u kunt erva-
ren als u de winkel bezoekt.

In de winkel wordt vrolijke en betaal-
bare dameskleding voor de modebe-
wuste vrouw verkocht die haarzelf  wil 
onderscheiden met merken zoals; isla-
Ibiza, Cream, Malvin, Solo-mi, Kaffe, 
Giacomo en Legend vind u bij il Gioia. 
In het pand is tevens een nagelstudio 
gevestigd. 

Ook voor extra decoratie in uw huis, 
of voor een leuk cadeau, kunt u te-
recht bij il Gioia. Alle meubelen en 
overige woonaccessoires die u in de 
winkel ziet zijn te koop.

Bezoek ons aan de Berg 8 èn laat u ver-
rassen, de espresso en cappuccino 
staan gratis voor u klaar,  gewoon il 
Gioia.

Graag tot ziens op Berg 8 te Nuenen.

Nieuws met zaken

Openbare 
vergadering 
Dorpsraad Gerwen
De eerste openbare vergadering in 
dit jaar van de Dorpsraad Gerwen is 
maandag 27 februari, aanvang 20.00 
uur in ’t Huysven, De Huikert 35, 
Gerwen. Belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Aan bod komt de actuele stand van za-
ken rond de IDOP-projecten zoals 
Gerwenseweg, de bushaltes en D'n 
Tip. 
De kartrekkers van de integrale dorps-
ontwikkelingsprogramma's (IDOP's) 
en ook projectleider Arie Ras van de 
gemeente Nuenen c.a. zijn aanwezig 
om toelichting te geven. Het algemeen 
en financieel jaarverslag over 2011 
wordt besproken. Zaterdag 10 maart 
wordt de GERWEN SCHOON André 
van de Maat-Dag gehouden. 

The Black 
Longhorn Country 
Dance Party
Zaterdagavond 25 februari organi-
seert The Black Longhorn een Coun-
try Dance Party met Country-DJ Henk 
met vooraf een miniworkshop, waar je 
een nieuwe dans kunt leren. Locatie: 
Buurthuis Mariahout, Bernadette-
straat 43 in Mariahout. Aanvang: 
19.30 uur. Entree € 2,-. Informatie: tel. 
0499-422088.

Carnaval op OBS de Rietpluim
De ballonnen en serpentines in de gangen zorgden al enkele weken voor de 
nodige voorpret. Uit menig klaslokaal kwamen carnavalsdeuntjes. 

De voorrondes van de playbackshow 
zorgden in alle groepen voor veel ple-
zier, bewondering en verwondering. 
Tweetalgesprekken over de meest fa-
voriete carnavalsoutfit kregen een 
plek binnen het thema. Tekeningen 
van prins carnaval en zijn gevolg sie-
ren de klassen en het Rietpluim carna-
valslied is hossend en springend geoe-
fend. Kortom: iedereen was klaar voor 
het grote Rietpluim carnavalsfeest op 
vrijdag 17 februari. Nadat alle kinde-
ren verkleed op school kwamen en el-
kaar bewonderd hadden in hun eigen 
groep ging het feest verder in de thea-
terruimte. Tijdens een heuse pronk-
zitting verschenen de prins en prinses 

Spetterend carnavalsfeest op 
basisschool De Mijlpaal
In de aanloopweek voor het carnavalsfeest stond De Mijlpaal bol van de 
feestelijke voorbereidingen.
“Op maandag hebben we een oranje-
dag gehouden waarop de kinderen zo-
veel mogelijk in het oranje gekleed 
naar school kwamen. Op dinsdag de-
den we raar met ons haar en woensdag 
stond de school in het teken van mu-
ziek met een echte optocht rond de 
school. En op donderdag was het mas-
kerdag,“ vertelt een van de juffen. En 
die hadden die dag ook allemaal een 
masker op. Op vrijdag was het één 

groot feest met het eigen Mijlpaalor-
kest tijdens het grote Mijlpaalbal. 
De winnaars van de voorrondes van 
de playbackshow mochten hun acts 
opvoeren tijdens de Grote Playback-
show. En ook de ouders en de leer-
krachten traden op. Met veel dansen 
en spelletjes en maskers maken kwam 
er een einde aan een leuke week. Foto’s 
van dit gezellige feest zijn te bekijken 
via www.obsdemijlpaal.nl

In de huid kruipen van een artiest en optreden voor een enthousiaste, volle zaal. 
Wat een ervaring!

met hun raad van elf ten tonele. Zij 
kregen de sleutel van de school voor 
één dag in hun bezit. Na het voorlezen 
van de proclamatie lieten de dansrie-
tjes en danspietjes hun dans zien. Na 
de ochtendpauze was er op beide loca-
ties een fantastische playbackshow 
waarbij kinderen zichzelf als ware 
popsterren of carnavalsvierders kon-
den presenteren. Het applaus en alaaf 
uit de zaal sprak voor zich. ’s Middags 
kon er in de theaterruimte gehost en 
gedanst worden en liepen kinderen, 
leerkrachten en ouders een swingende 
polonaise. Het was een carnavalsfeest 
met veel oog voor traditie, leermo-
menten en sfeer. Alaaf!

 

Playbackshow op De MijlpaalClub 111
Tijdens de soosmiddag op carnavalszaterdag is Gerrit van Ginkel onder-
scheiden door Prins Crehansa. Van Ginkel is 33 jaar lid van Club 111. Hier-
door heeft hij een briljantje bijgezet gekregen in de gouden speld die hij bij 
zijn 22-jarig lidmaatschap ontvangen had. 
Wim Berkenbosch en Pieter van Wijk 
zijn dit jaar 22 jaar lid en kregen de 
gouden speld. Dries Kuperus was in 
2010 22 jaar lid maar is twee jaar niet 
op de soosmiddag kunnen verschijnen 
en heeft dit daarom uitgesteld tot dit 
jaar. De speld is een ontwerp van de 
Nuenense goudsmid Addy van de Ven.

Later op de middag werd via een korte 
film bekend gemaakt dat ’De Lap-
zwans’, de jaarlijkse onderscheiding 
van Club 111, eerder was uitgereikt 
aan oud burgemeester W. Ligtvoet, 
die deze middag verhinderd was.

Gerrit van Ginkel 
33 jaar lid van Club 111.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders

Vlooienmarkt  
in Lieshout
Op zondag 26 februari a.s. organi-
seert Gemengdkoor Primavera i.s.m 
’t Aaw Herremenieke  weer zijn jaar-
lijkse vlooienmarkt. 
De markt vindt plaats in de Tent bij 
het Dorpshuis Grotenhof 2 te Lies-
hout.  U bent welkom vanaf 12.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 1,50 euro 
per persoon. Kinderen tot 12 jaar heb-
ben gratis toegang. De vlooienmarkt 
duurt tot 15.00 uur.
Beide verenigingen hebben opnieuw 
weer veel mooie en ook waarde volle 
dingen bij elkaar verzameld: zodat er 
voor elk wat wils is. Veel spullen kunt 
u recht streeks "van de tafel" kopen. 
Daarnaast worden de mooiere spullen 
bij opbod verkocht en dat is in Lies-
hout altijd een belevenis apart. 
Voor meer informatie email jcamhen-
driks@onsbrabantnet.nl 0499-422688

Club Sam op excursie 
bij Jan Linders Nuenen
Club Sam ontvangt jaarlijks financiële steun van Jan Linders supermarkt en 
was onlangs op excursie bij de Nuenense supermarkt. 
Wat gebeurt er nu eigenlijk achter het 
luikje van de flessenband? Hoe koud is 
het in de koelcel? Wat moet je doen als 
supermarktmanager? Hoe bedien je 
de rolband van de kassa? De kinderen 
mochten het zelf gaan ervaren tijdens 
de excursie bij Jan Linders. Mark Dec-
kers, Coördinator Club Sam, bena-
drukt: ‘De leden van Club Sam groei-
en door zo’n middag bij Jan Linders. 

Ze voelen zich gewaardeerd en geres-
pecteerd door de “normale” mede-
mens. En dat is waar het om draait en 
zoals het hoort te zijn.’

Van excursie naar zelf helpen
De kinderen van Club Sam waren zo 
enthousiast dat ze ook één keer per 
maand komen helpen bij Jan Linders 
in Nuenen. Zo delen ze lekkere hapjes 

Club Sam lid Rosa biedt klanten soep aan bij Jan Linders 

uit aan klanten of helpen ze bij het in-
pakken van boodschappen, onder be-
geleiding van Club Sam. Op zaterdag 
25 februari tussen 14.00 en 16.00 uur 
is Club Sam te vinden bij Jan Linders. 
Tim, één van de leden, verheugt zich 
nu alweer op het omroepen: ‘Attentie 
allemaal, Club Sam is weer aanwezig!’
Club Sam, de bijzondere activiteiten-
club in Nuenen, heeft 35 leden. Kinde-
ren en jongeren met een verstandelij-
ke en/of meervoudige complexe 
beperking. Elke zaterdag komen de le-
den van Club Sam samen voor activi-
teiten en uitstapjes.  

Gevonden
Er is een sleutelbos:  3 sleutels met la-
bel: Respect gevonden op fietspad Ei-
kelkampen (tussen Breugel en Neder-
wetten). Inlichtingen: 2831177.

Kienen terug in 
Gerwen
De carnavalsvereniging De Narre-
Kappen en Drumfanfare Jong Leven 
zijn voorbereidingen aan het treffen 
om elke maandagavond het kienen 
in Gerwen na de zomervakantie 
weer op te starten. 

Met de sloop van Café Stad van Ger-
wen is jaren geleden het kienen uit 
Gerwen verdwenen. Het kiencomité, 
dat inmiddels is ontbonden, heeft 
toen onderdak gevonden bij café Ber-
kenbos aan de Opwettenseweg. Met 
de verbouwing van het Gemeen-
schapshuis D’n Heuvel zal er na de zo-
mer weer een voldoende ruimte in 
Gerwen beschikbaar zijn, zodat het 
kienen weer in eigen dorp plaats kan 
vinden.

Filmavond voor goed doel 
Woensdagavond 14 maart organiseert Zontaclub Eindhoven, evenals voor-
gaande jaren, weer een gezellige filmavond voor een goed doel. De film 
begint om 20.00 uur in ’t Klooster in Nuenen. 

De kaarten kosten  € 17,50 inclusief 
koffie voor en drankje na afloop van 
de film. 
Dankzij de sponsors gaat de gehele 
opbrengst van de kaartverkoop direct 
naar projecten van Zonta Internatio-
nal om specifiek geweld tegen vrou-
wen tegen te gaan. 14 maart be-
schermt u met uw bijdrage vrouwen 
tegen verbrandingsgeweld in Cam-
bodja, Nepal & Uganda.
De film (2003) is weer een bijzondere 
film (met een happy-end), met Julia 
Roberts in een hoofdrol. 
De ‘Mona Lisa Smile” speelt in de 50-
er jaren en gaat over een sterke vrouw 
die op een mooie manier tegen con-
venties in weet te gaan. De film is ty-
pisch niet gemaakt als  kaskraker en 

daarom vooral bij select publiek be-
kend en zeer gewaardeerd. Elton John 
schreef de speciale songs.

Uw kaarten kunt u bestellen door           
€ 17,50 of € 35,00 als je samen met col-
lega of vriend(in) komt) over te maken 
op rek.nr: 62.02.281 t.n.v. Zonta Film-
avond (Eindhoven). De kaartjes liggen 
dan voor u klaar op 14 maart in Het 
Klooster bij aanvang. 
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Foto's door Ivo Ploegsma en Elwien Bibbe



23 februari 2012Rond de Linde  Nr.  8 

Uitslag Carnavalsoptocht te 
Gerwen gehouden op zaterdag 
18 februari 2012   
Uitslag optocht Jeugd:
Individueel:
1e prijs en beker: Gegeven paard niet in de bek kijken, Renee Maassen, Gerwen 
421 punten.  

Loopgroepen:
1e prijs en beker: Gerwens volksfeest, Kinder vakantie week, Gerwen, 612 pun-
ten.  
2e prijs: Wij gaan fluitend de carnaval door ook al missen we ieder spoor. 
Zorgboerderij de Krakenburg, Gerwen, 540 punten.  
3e prijs: Lachen als een boer(in) met kiespijn, De lachende boer(in), Gerwen, 487 
punten.  
4e prijs: De Koe bij de horens vatten, Karel Verweij, Gerwen, 473 punten.  
5e prijs: HELP! De Crisis slaat toe. Etienne Frank Twan, Gerwen, 465 punten.  
6e prijs: Wij lopen voor joker, De jokers, Gerwen, 452 punten.

Uitslag optocht  Volwassenen:
Individueel:
1e prijs en beker: De zeeuwse kust Gerard Arts, Gerwen, 540 punten.  
2e prijs: 2 Priesters die letterlijk skuinsmarcheren en hosti's uitdelen, Stam'pij', 
Gerwen 502 punten.  
3e prijs: 't is moar 'n bietje meer, 2 Bietjes, Gerwen, 500 punten.  
4e prijs: HARTSTIKKE BLAUW John en René, Gerwen, 446 punten.  
5e prijs: De schoen van Assepoester, Willy en Bianca v. Osch, Gerwen 437 pun-
ten.  

Loopgroepen
1e prijs en beker: De koek is (bijna) op (crisistijd), Vriendengroep de mutsen, 
Aarle-Rixtel 573 punten.  
2e prijs: Metal goat on the Road, Groep Hannie Ketelaars, Gerwen, 549 punten. 
3e prijs; Fieters, Gerwense Renners, Gerwen, 434 punten.  

Wagens: 
1e prijs en beker: Op (plunder) tocht, Zsa Zsa Zsoe, Gerwen, 629 punten.  
2e prijs: Fluitend de carnaval door, ook al missen we ieder spoor, De Fusie, Ger-
wen, 512 punten.  
3e prijs: Wij hebben de boot gemist!., C.V. de Stemkes, Gerwen, 482 punten.  

Uitslag optocht Publieksprijs:
1e prijs: Op (plunder) tocht, Zsa Zsa Zsoe, Gerwen.

Carnaval gaat helemaal 
nergens over
Door Elwien Bibbe

Dat zei iemand in een boevenpakje tegen mij, jaren geleden, toen ik nog niet 
zo lang in het carnaval was! Dus dan zou ik ook eigenlijk niks hebben om 
over te schrijven. Maar niets is minder waar. 
Met mijn pruik op, kieltje aan en Van 
Goghdas om, want er is toch eigenlijk 
maar een thema in Nuenen, trok ik op 

Uitslag carnavalsoptocht 
van CV de Wetters
 
VoLWassEnEn
Loopgroepen:  
1 e plaats: Dames 1 RKVV Nederwetten:  Rondvaart Nederwetten.
2 e plaats : Dames van de raad van 11:  De fluitjes van de prins. 
3 e plaats: Kweet ’t nie:  Als het maar hart is. 
4 e plaats: Veteranen RKVV Nederwetten:  I Veterani.
5 e plaats: De Communiekantjes: Wij laten ons van onze beste kant zien.
  
Wagens:
1 e plaats: De Muskebiers:Vur carnaval komme wellie bove woater.
2 e plaats: De Fusie:Wij gaan fluitend carnaval door , al missen wij ieder spoor. 
 
Individuelen:
 e plaats: J. v.d. Boomen:  ‘t is maar n bietje. 
2 e plaats: M. Wijnands: Struikrover. 
  
Publieksprijs:
Het publiek was het volledig eens met de vakjury , de publieksprijs werd maar 
met een half puntje verschil in de wacht gesleept door : Dames 1 RKVV Neder-
wetten :  Rondvaart Nederwetten.

aanmoedigingsprijs:
De vakjury heeft de aanmoedigingsprijs toegekend aan:
De Fusie:  Wij gaan fluitend carnaval door, al missen wij ieder spoor. 
 
KInDEroPtoCht 
Loopgroepen:
1 e plaats: VC de Hofjes: Geknipt voor carnaval. 
2 e plaats: FET: Crisis.
3 e plaats: Kinderen Verhoeven: Frites in Nederwetten.

Individuelen:
1 e plaats: Sanne & Lieke: Wij bouwen een feestje. 
2 e plaats: Allard Renders: ‘t is maar een klein bietje. 
3 e plaats: Sverre de Bart: We goan fluitend van Venetie naar Nederwetten. 
4 e plaats: Quinn van Ierland: ik vind er geen fluit aan. 

Publieksprijs: VC de Hofjes: Geknipt voor carnaval 
aanmoedigingsprijs: Quinn van Ierland: ik vind er geen fluit aan. 

En mooier werd het wel…
schôn Vrouwkesavond werd afgelopen vrijdag weer een spetterend begin 
van de Carnaval voor veel vrouwen. het thema ‘Meiskes met Maskers’ inspi-
reerde velen tot mooie, grappige en soms venijnige verwijzingen naar 
schoonheid en verjonging. 
Na de rondgang door de cafés rondom 
het park was de catwalk in Het Kloos-
ter het podium  voor diegenen die zich 
wilden presenteren voor een groter 
publiek en de jury. Daar konden ook 
alle aanwezige vrouwen  een kans ma-
ken op een schoonheidsbehandeling.

Exact om 00.00 uur was Prins Crehan-
sa met zijn Adjudanten Vertier en Ver-
maak aanwezig om de prijzen uit te 
reiken aan de mooiste vrouwen. Hij 
deelde niet alleen spiegeltjes uit om al 
deze schoonheid te bewonderen, maar 
leverde een prinselijke bijdrage aan 
Schôn Vrouwkesavond door een 
Sprookjesachtig Schoentje aan te bie-
den en alle vrouwen te vragen deze te 
passen op zoek naar het ware Schôn 
Vrouwke. 

Daarvoor had een deskundige jury, 
met daarin ook de vrouwen van de 
prins en adjudanten het nodige voor-
werk gedaan. Zij heeft vrouwen be-
oordeeld op creativiteit, uitvoering en 
carnavalsplezier.  De onderstaande 
‘Meiskes met Maskers’ zijn vanwege 
de originaliteit en creativiteit van hun 
uitdossing en optreden in de prijzen 
gevallen:

Kleine groepen, duo’s en solo’s:
5e prijs: Smerig Stel
4e prijs: Bo Tox en Co Rectie
3e prijs: Dr. Van de Hoog

2e prijs: Tingelingeling; wij maskéren 
alles

sleuteloverdracht in Wetten
tijdens de sleuteloverdracht in nederwetten op carnavalszaterdag 18 
februari j.l. werden de kartrekkers (Prinsen met adjudanten van vorig jaar, 
red.) op het podium geroepen en bedankt voor hun diensten.

Burgemeester Houben doet onder toezicht van Jefta van Hek van de Raod van 
Zatterdag, ervaring op bij het aanslaan van een vat.

De huidige Prinsen met hun gevolg 
ontvingen naast de sleutel van de Ge-
meente ook een schertsonderschei-
ding die gebaseerd was op hun lijf-
spreuk. 
Burgemeester Houben zei dat hij de 
komende tijd op veel plaatsen aanwe-
zig zal zijn. Hij was de afgelopen we-
ken overdonderd door de inzet van de 
vele vrijwilligers.
Een leuke vondst van de commissie 
sleuteloverdracht was een Wassen-
beelden Museum toe te voegen aan de 
toeristische waarden van Nuenen.
De leden van die commissie beeldden 

verschillende bekende Nuenense in-
woners uit. O.a. Marietje Vogels, Fons 
Linders, André van de Maat, Oud-
burgemeester Ligtvoet, Tanja Jess en 
Sien de Groot werden als wassen beeld 
vereeuwigd.
Burgemeester Houben sloeg zich 
vaardig door zijn carnavalsdoop heen 
en beloofde volgend jaar geen papier-
tje meer nodig te hebben. Zijn op-
dracht voor volgend jaar om de toeris-
tische bezienswaardigheden van zijn 
dorp in kaart te brengen, biedt hem 
voldoende ruimte om leuk uit te pak-
ken. 

Concours Ludique op vrijdag in de tent was weer een groot succes met allerlei 
blaaskapellen en andersoortige muzikanten! De winnaars van 2012 zijn:
Beste Uitvoering: Klippeleaters Nuenen en meest Ludieke Act: GalliBent uit 
Raamsdonksveer.                   (Foto’s: Ivo Ploegsma)

1e prijs: Duo F*ck de Maskers
Grote groepen (vanaf 5 personen)
5e prijs: Grootverpakking Andrelon
4e prijs: Wij laten ons ware gezicht 
zien
3e prijs: Maskerpone Toetjes
2e prijs: Super Skon Vrouwkes bestrij-
den de ouderdom
1e prijs: Geen Gezicht.

vrijdagavond al naar het dorp. En zo 
was ik na 10 jaar op de lange latten 
weer eens present op Skôn Vrouwkes. 
En liet me op zondag bedelven onder 
serpentines en confetti tijdens de op-
tocht en bleef ik hangen in het Park, 
zoals de bedoeling was en stond ik te 
brullen bij Ameezing Carnaval. En op-
eens had ik ook een worstje en een 
biertje met een keurig schuimkraagje 
in de hand! 

Ik ben solo! Dat betekent dat ik in mijn 
eentje ga, maar zeker niet in mijn eentje 
ben. Want dat is het aardige van lang 
wonen op een zelfde plek. Onder of in 
de Skôn Toetjes, tussen de meisjes met 
MasKters, de cupcakes van de Boord, 
overal zit wel een bekend gezicht. En 
ook mijn kinderen lopen ergens rond 
met hun Nuenense freunden!

Mega crea zijn ze in Nuenen, niet al-
leen met verkleden, Tingeling, maar 
ook met woorden; Blont en Blauw, 
Maskerpone, (m)ijske en mega actueel: 
Houston we’ve got a problem? 
Wit’nie…Er valt genoeg te beleven.

Waarom ik niet meer ski? Vragen som-
migen, als ze me herkennen onder mijn 
woeste haar. Omdat je op je hoogte-
punt moet stoppen, grap ik dan! En zo 
ging ik zondag dus ook zo rond een uur 
of acht op mijn hoogtepunt naar huis. 
Samen met mijn buurman overigens!
(o, en als iemand woensdag toevallig 
nog een onbekende fiets in de garage 
heeft staan, dan is het misschien wel de 
mijne. Laat me ff weten)

Een goudvisje nie?! (Goudfisjenie?)

De tweedehansen 
spelen op 
Dorpsboerderij 
Weverkeshof
Een kerel met een witte baard die op 
twee fluiten tegelijk staat te spelen of 
zich op een ukelele staat uit te leven. 
Een lange, smalle man, die zijn instru-
ment met zowel twee handen als een 
hand kan bespelen. En een man die 
het bas ritme bewaakt en soms zo 
klinkt alsof er een hele indianenstam 
rondom een totempaal danst. 

En alle drie heten ze Hans! Eerst waren 
ze met zijn zessen en nu met zijn drie-
en: vandaar: Tweedehans. Ze improvi-
seren graag. Proberen graag iets nieuws 
uit en het publiek mag meedoen. En 
dat allemaal afgewisseld met en onder-
steund door een djembegroep. Het re-
pertoire van de Tweedehansen is heel 
veelzijdig met o.a. Engelse en Neder-
landstalige muziek. Ook Ierse muziek, 
liedjes van vroeger en muziek voor kin-
deren. Schrik niet als u ineens een mu-
ziekinstrument in de hand gedrukt 
krijgt. Zondagmiddag 26 februari, aan-
vang 14.00 uur. Toegang gratis. Hugo 
van Berckellaan 5. www.weverkeshof.



Een Toyota Aygo is nu wel heel aantrekkelijk, want op alle Aygo’s die op voorraad zijn profi teert u deze maand 
van € 1.000,- korting en u kunt ’m direct rijden! Zoals de pittige Aygo Cool die o.a. standaard voorzien is van 
airconditioning en radio/CD-speler met MP3-aansluiting. En omdat de Aygo Cool zeer zuinig is, betaalt u geen 
BPM en wegenbelasting. Deze actie geldt alleen in februari 2012, kijk daarom snel op toyota.nl of kom bij ons langs!

Brandstofverbruik (EC/692/2008) varieert van 4,5L/100km (22,2km/L) t/m 4,6L/100km (21,7km/L), CO2 103-106gr/km.

*  € 7.990,- is inclusief het voorraad voordeel van € 1.000,- en geldt alleen in februari 2012 (mits geregistreerd vóór 31 maart 2012). Dit aanbod geldt op alle Aygo 
modellen, zolang de voorraad strekt. Vraag naar de voorwaarden. Afgebeeld Aygo Cool 5-deurs vanaf € 8.180,- (inclusief € 1.000,- voorraad voordeel). Prijzen 
inclusief BTW, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info 
bel gratis 0800 – 0369 of kijk op toyota.nl

Direct rijden in de Aygo Cool voor maar € 7.990,-*

Deze maand € 1.000,-
voorraad voordeel!

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen

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

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

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

www.johngevenstudios.nl
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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

snellen
stucadoorswerk
Met 25 jaar ervaring   
zijn wij gespecialiseerd in  
binnen- en buitenwerk
Voor vrijblijvende prijsopgave
06 - 13 12 81 69
Jos Snellen
Olivierlaan 17, Eindhoven

Rond de Linde op internet:
 www.ronddelinde.nl 

Vergelijken kost niets, 
teveel betalen voor uw hypotheek 

komt elke maand terug!

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

www.straatman-kolsters.nl

JOS MARTENS & ZN. B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

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

ACTIE ACTIE 

ONDERHOUD
ONDERHOUD

tot en met maart 

10% korting op arbeid 

bij het uitvoeren van

 een onderhoudsbeurt.

Meld nu aan via:

www.josmartens.nl

Ga een zorgeloze 
zomer tegemoet!
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