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Angela 
Groothuizen
 in Het Klooster

Knuffelen en 
voetballen
in Gambia

Ringsteken vanaf 
paard en wagen
in Gerwen
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Kijk op www.luxe-outlet.nl
voor betaalbare luxe producten   

bij jou om de hoek!

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders

Jos Deckers 
12,5 jaar in Nuenen
Op zondag 4 maart vieren de parochies van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten dit jubileum van de pastoraal werker. De parochies herdenken dit jubi-
leum met een eucharistieviering om 11.00 uur in de Clemenskerk te Nue-
nen. De LON zal hier rechtstreeks verslag van doen. Na de viering is er voor 
eenieder de gelegenheid om Jos te feliciteren in de kerk zelf of in het paro-
chiecentrum naast de kerk.
Jos en zijn echtgenote Liesbeth zijn in 
die 12½ helemaal vergroeid met Nue-
nen. Ze voelen zich thuis en zijn op 
vele fronten zeer actief in de gemeen-
schap. Op zijn fiets met een alpino-
petje is Jos inmiddels een bekende 
verschijning in het Nuenense straat-
beeld.
Jos kenmerkt zich door zijn vele talen-
ten en zijn nooit aflatende inzet. Hij 
staat altijd klaar om iets voor de ander 
te betekenen en beschikt daarnaast 
over een onschatbare parate kennis op 
velerlei gebied, die hij geduldig met 
anderen wil delen. 
Ook in de oecumene heeft Jos zijn 
sporen verdiend. Samen met zijn 
vriend dominee Ad Wijlhuizen heeft 
hij de samenwerking van de Kerken in 
Nuenen gestalte gegeven. Dat de rela-
tie tussen de Nuenense Kerken als 
voorbeeld kan dienen voor velen is 
met name aan de inzet van Jos te dan-
ken. En dat alles ten dienste van de 
geloofsgemeenschap. 

� ema-avond
Hoe houden we een geloofsgemeen-
schap levend is dan ook een vraag 
waar Jos zich nadrukkelijk mee bezig 
houdt. Dat is ook de reden om in het 
kader van zijn jubileum een thema-
avond te organiseren. Op dinsdag 6 
maart om 20.00 uur in het Pastoraal 

Centrum houdt René Hornikx een in-
leiding over “kleine geloofsgroepen”. 
Op verschillende plaatsen in ons land 
functioneren binnen parochies “kleine 
geloofsgroepen”. Dat zijn groepen van 
acht tot twaalf deelnemers die regel-
matig bijeen komen en waar het delen 
van geloofservaringen centraal staat. 
René Hornikx is pastoraal werker te 
Valkenswaard en daarvoor, als collega 
van Jos, stafmedewerker parochieop-
bouw aan het Diocesaan Pastoraal 
Centrum te ’s-Hertogenbosch. 
Samen nadenken over dit thema 
“”kleine geloofsgroepen’’  is zeer de 
moeite waard, om een antwoord te 
bieden op de groeiende tendens naar 

Halfvastenfestijn 
16-17-18 maart 2012
Ook dit jaar organiseert de stichting Parkfeesten Nuenen in samenwerking 
met de Raod van Zatterdag en Vierkant Rond het Halfvastenfestijn in het 
Park van Nuenen. Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 maart is er feest in 
de grote tent in het park. 
Op vrijdagavond 16 maart wordt er 
gestart met de herleving van de jaren 
80. De feesttent gaat om 19.30 uur 
open en dan brengt de 24-koppige Fa-
bulous Party Band je  terug naar de tijd 
van Terence Trent D’Arby, Spargo, the 
Communards en Wham. Carnaval is 
dan tenslotte al weer 4 weken geleden, 
dus de voetjes mogen van de vloer en 
het dak mag eraf.

Voor zaterdagavond 17 maart wordt 
de tent heringericht zodat het Duo 
Team Fiësta Siësta er een skon fisje 
van kan maken. Tegen een uur of 11 
wordt er nog een tandje bijgedaan 
door skanking party band Skalala. Met 
feestelijke ska-klassiekers en -bewer-
kingen van bekende rockhits maakt 
Skalala samen met het publiek van elk 
feest een skanking party: de Ska komt 
van het podium en de Lala van het uit-

CV De Dwèrsklippels 
sluit feestjaar af met 

bedankavond
Na een mooi feestjaar waar de 

Dwèrsklippels hun 55-jaar bestaan 
vierden sluiten zij dit af met een 

bedankavond voor de vele vrijwil-
ligers die de vereniging rijk is. 
Deze avond wordt op zaterdag 

3 maart gehouden om 20.11 uur in 
de vaste residentie Het Klooster te 
Nuenen. Op deze avond zal ook de 
vrijwilliger van het afgelopen jaar 

bekend gemaakt worden. De avond 
wordt opgeluisterd door Refl ex 

discoshow.  De avond is natuurlijk 
ook toegankelijk voor overige 
belangstellenden en is gratis. 

Wij hopen u hier te ontmoeten.

Samenwerking in de Dommelvallei is een feit

Colleges kiezen voor gezamenlijke 
bedrijfsvoering en strategie
Op 14 februari hebben de voltallige colleges van Geldrop-Mierlo, Nuenen 
c.a., en Son en Breugel concrete afspraken gemaakt over de samenwerking 
tussen de drie gemeenten. 
Ze zijn van mening dat 2012 hét mo-
ment is om de krachten te bundelen. 
Door samenwerking kunnen de ge-
meenten hun inwoners beter van 
dienst zijn en het groene middenge-
bied (en daarmee de hele regio) ver-
sterken.

Er is gekozen voor samenwerking op 
twee sporen:
1. De ontwikkeling van een strategi-

sche agenda voor de drie gemeen-
ten. Om gezamenlijk positie te 
nemen binnen de regio, de econo-
mie te versterken en de vitaliteit van 
het gebied te behouden.

2. De gezamenlijke organisatie voor de 
bedrijfsvoering. Deze richt zich in 
eerste instantie op de taakvelden fi-
nanciën, personeel en ICT. Andere 
taakvelden kunnen worden toege-
voegd. De nieuwe organisatie heeft 
als werknaam Dienst Dommelvallei. 
Op 1 januari 2014 is de Dienst Dom-
melvallei operationeel. 

Op 12 maart vindt een gezamenlijke 
raadsbijeenkomst plaats in Het Kloos-
ter in Nuenen, waar met de gemeente-
raden van gedachten wordt gewisseld 
over het bereikte akkoord en het ver-
dere traject. Daarna worden de visie 
en agenda verder uitgewerkt. Op 1 juli 
moeten beide klaar zijn, zodat ze na 
het zomerreces in de raden kunnen 
worden vastgesteld. 

Nuenen
Parkfeesten

Halfvasten 2012
Park Nuenen

16, 17 en 18 maart

Vrijdag

Zaterdag

kf

 Zondag 

Früh- und spätshoppen m.m.v.

 diverse Egeländerkapellen

Kaarten verkrijgbaar bij Diner Cafe Zinn, Cafe Schafrath en 
Eetcafe Ons Dorp. 
Kaarten 5 euro p.st. (zondag toegang gratis). Op  = op!
Vrijdag en zaterdag tent open om 19.30 uur. 
Zondag tent open om 11.30 uur.
Kijk voor meer informatie op  www.parkfeestennuenen.nl

The Fabulous Party Band

Duo Team Fiësta Siësta

Skanking Party Band
Skalala

U bent van harte welkom op onze feestelijke

opendagen op 9 en 10 maart
Heuvel 6, Lieshout. 0499-421231

www.profiledeconcurrent.nl

individualisering van de samenleving 
en de schaalvergroting van samenwer-
kende parochies. In kleine geloofs-
groepen kunnen de deelnemers elkaar  
inspireren bij het zoeken naar ant-
woorden op geloofs- en levensvragen. 
Willen we een levende geloofsge-
meenschap behouden dan zullen we 
moeten blijven zoeken naar wegen om 
gelovige mensen in hun vertrouwde 
omgeving samen te laten komen naast 
de eucharistie- en andere vieringen en 
overige activiteiten, die in de toekomst 
vaker centraal in de grote parochie 
zullen plaatsvinden. 

Pastoraal werker Jos Deckers heeft 
aangegeven dat hij een cadeau deels 

Pastoraal werker Jos Deckers 12,5 jaar 
in Nuenen.

ten goede wil laten komen aan de     
Nuenense gemeenschap via de Stich-
ting Leergeld Nuenen, die vorming en 
scholing van kinderen en jongeren fi-
nancieel ondersteunt in gezinnen met 
een kleine beurs.  
Het andere deel wil hij bestemmen 
voor het missiewerk van de broer van 
Liesbeth, pater Ferdinand van Cam-
pen in Ejisu, Ghana. Ferdinand  is ver-
bonden aan een opleidingshuis van de 
Missionarissen voor Afrika (Witte Pa-
ters) waar studenten uit West Afrika 
zich voorbereiden op een taak als mis-
sionaris. Giften kunnen worden  over-
gemaakt op Rabobankrekening 1091 
32203   t.n.v. Parochie Nuenen  o.v.v. 
jubileum Jos Deckers.  

zinnige publiek. Ook op deze avond 
zal de feesttent om 19.30 uur open 
gaan voor het publiek. De kaarten 
voor zowel de vrijdag- als de zaterdag-
avond zijn vanaf heden verkrijgbaar 
bij Café Schafrath, Diner Café Zinn en 
Eetcafé Ons Dorp. De toegangskaar-
ten kosten € 5,00 per avond. Mochten 
niet alle kaarten in de voorverkoop 
verkocht zijn, is het nog mogelijk om 
op de avonden zelf bij de toegang 
kaarten te kopen.

Op zondag 18 maart begint om 12.00 
uur het früh- en spätshoppen (tent 
open om 11.30 uur), waarbij diverse 
Egeländerkapellen echte volksmuziek 
spelen. Rond 14.00 uur begint het 
halfvastenspel en rond 17.30 uur is het 
tijd voor de prijsuitreiking. Tijdens 
deze middag zullen er loten worden 
verkocht voor het Rad van Fortuin. De 

trekking vindt plaats tussen 16.00 uur 
en 16.30 uur. Een deel van de op-
brengst van de verkoop van deze loten 
zal naar een nog nader te bepalen     
Nuenens goed doel gaan. 
Voor meer informatie over het gehele 
programma kunt u terecht op www.
parkfeestennuenen.nl. Koop nu je 
kaartjes want vol=vol.

Rond de Linde
gemaakt 

door Nuenenaren 
voor 

Nuenenaren



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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2. om 20.30 uur het bezwaar ingediend door toneelvereniging De 
Lindespelers tegen het besluit van 23 november 2011 betreffende 
de vaststelling van subsidie voor 2012;

3. om 21.00 uur het bezwaar ingediend door W. Goossens en M. 
Beekers en het bezwaar ingediend namens de erven van M. Smul-
ders tegen het besluit van 15 december 2011 betreffende het be-
stendigen van het voorkeursrecht Landgoed Gulbergen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 17/02/ N-HZ-2012- Soeterbeekseweg Oprichten 3 woningen 
 2012 0031 2 en 2A  en slopen bestaande   
    boerderij  

Regulier 17/02/ N-HZ-2012- Populierenhof 3 Uitbreiden woning
 2012 0032  

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN   
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
MET ZES WEKEN

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer    

Regulier N-HZ-2011-0170 Gulberg 22 Plaatsen lijmtank  

INGETROKKEN AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

Regulier 27/02/2012 N-HZ-2012- Boschhoeve 13 Plaatsen dakkapel   
  0021  achterzijde 

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum

21/02/ N-HZ-2012- Beekstraat Bouwen Veranderen kozijnen,  22/02/
2012  0014 39D   keimen woning en  2012
    bouwen keerwand   

27/02/ N-HZ-2012- Bilderdijkstraat Bouwen  Plaatsen dakopbouw 27/02/ 
2012 0022 11 RO  2012
    

uitgebreide omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

21/02/ N-HZ-2011- Boord 19 Bouwen  Tijdelijke bewoning 22/02/
2012  0159   RO woonunit 2012  

Deze uitgebreide omgevingsvergunning ligt vanaf heden ter inzage bij de 
balie Wonen en Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 
Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk een beroepschrift 
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Hertogen-
bosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Hertogen-
bosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, 
een verzoek worden gedaan een voorlopige voorziening te treffen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	International	Historic	Tulpenrallye	is	medewerking	verleend	

voor	de	doorkomst	van	de	59e	International	Historic	Tulpenrallye	

regels zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid wordt beschermd en moe-
ten voorkomen dat onze gemeente niet verontreinigd wordt en u hiervan 
geen hinder ondervindt. De regels over honden zijn:
•	 U	moet	uw	hond	overal	aanlijnen.	Dit	geldt	natuurlijk	niet	voor	de	

hondenlosloopwegen. 
•	 Op	speelplaatsen,	zandbakken,	speelweiden	en	sportvelden	zijn	geen	

honden toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw hond niet op deze 
plaatsen komt, tenzij er sprake is van een blindengeleidehond.

•	 U	moet	uw	hond	voorzien	van	een	halsband,	tatoeage	of	chip	waar-
uit blijkt wie de eigenaar is.

•	 U	moet	ervoor	zorgen	dat	uw	hond	zich	niet	van	uitwerpselen	ontdoet	
op een openbare plaats. Als een hond zich op een openbare plaats 
ontdoet van uitwerpselen dan moet u deze opruimen. 

•	 U	moet	hiervoor	altijd	een	opruimmiddel	bij	u	hebben.	Dit	moet	u	
kunnen aantonen. Voor sommige hondenlosloopwegen geldt de op-
ruimplicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of -terrein 
geldt alleen als dit staat aangegeven. 

Als u uw hond uitlaat, houd dan rekening met deze regelgeving. Overtre-
dingen door onze BOA’s worden geconstateerd kunnen leiden tot een 
boete. De regels komen uit artikel 2.57 en 2.58 van de Algemeen Plaat-
selijke Verordening (APV). U kunt deze vinden via www.nuenen.nl onder 
“bestuur en organisatie” - “Gemeentelijke regelgeving (verordeningen)”.

Voor klachten en meldingen over honden kunt u contact opnemen met 
het meldpunt van de gemeente Nuenen: (040) 2631 699. Voor vragen 
over dit artikel kunt u bellen naar het algemene nummer: (040) 2631 631.

INKOMENSGRENS MINIMABELEID 
VERHOOGD
Inkomensgrens minimabeleid verhoogd naar 110% van het bijstandsni-
veau.
Voor een aantal regelingen is per 1 januari 2012 de inkomensgrens ver-
hoogd van 100% naar 110%.
Het betreft de volgende regelingen:
•	 De bijzondere bijstand, soms brengen bijzondere omstandigheden 

bijzondere kosten met zich mee. Het kan daarbij gaan om kosten die 
éénmalig of maandelijks terug komen. U kunt hierbij denken aan 
extra noodzakelijke kosten die u moet maken door ziekte of om so-
ciale redenen. 

•	 De regeling maatschappelijke deelname, Als u lid bent van een sport-
vereniging of een cursus volgt, kunt u voor deze kosten een vergoeding 
krijgen. Ook kunt u tot een bedrag van € 50,00 vergoedv krijgen van 
toegangskaartjes voor pretparken, theater of voor een bioscoopbe-
zoek. De bijdrage bedraagt maximaal € 150,00 per gezinslid. 

Voor deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering hanteren we 
al een inkomensgrens van 110%.

Kom ik hiervoor in aanmerking?
Uw gezinsinkomen* mag niet meer bedragen dan 110% van de normen 
zoals die gelden voor de Wet werk en bijstand. Er wordt ook onderzocht 
of het vermogen (o.a. spaargelden en bezittingen) niet meer bedraagt 
dan wat is opgenomen in de Wet werk en bijstand.   

* Onder gezinsinkomen wordt het inkomen en vermogen van u, uw part-
ner en van alle inwonende (eerste graad) gezinsleden meegenomen. 

In	onderstaand	schema	kunt	u	lezen	of	het	gezamenlijk	inkomen	en	ver-
mogen niet meer bedragen dan de inkomensgrenzen:

110% van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag (van 5%):

Alleenstaande van 21 jaar of ouder €     977,59
Alleenstaande ouders van 21 jaar of ouder € 1.256,90
Gehuwden/gezin: € 1.396,56

Vrij te laten vermogen:

Alleenstaande: €   5.685,00
Alleenstaande ouder: € 11.370,00
Gehuwden/gezin: € 11.370,00

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 bereikbaar op 
telefoonnummer (040) 2631631. Voor een zo goed mogelijk advies, wordt 
u verzocht om de inkomensgegevens en bankafschriften van u en even-
tueel van uw partner en andere gezinsleden mee te brengen.

AANKONDIGING MILITAIRE OEFENING
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 5 tot en met 9 maart 
2012 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt daarom mi-
litaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 24 personen deel 
met 8 pantserwielvoertuigen en wordt logistiek ondersteund door 2 mi-
litaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van oefenmunitie.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 6 maart 2012 is er een hoorzitting van de algemene kamer 
van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. De 
volgende onderwerpen komen aan de orde:

1. om 20.00 uur het bezwaar ingediend door M. Merkelbagh tegen 
het besluit van 19 januari 2012 betreffende het weigeren van toe-
stemming voor de aanleg van een uitweg voor het perceel Lijster-
besstraat 2 te Nuenen;

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

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

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl

COLLECTE
In	de	week	van	4	t/m	10	maart	2012	wordt	gecollecteerd	door	Jantje	
Beton.

VERKEER
Nuenen gaat verder met uitwerking Verkeersstructuurplan
In	 de	 gemeenteraadsvergadering	 in	 december	 van	 vorig	 jaar	 is	 het	
Verkeersstructuurplan ‘De ontknoping’ (VSP2) vastgesteld. Het plan 
was onderdeel van het raadsvoorstel over de Europalaan/ HOV2. Het 
VSP2 borduurt voort op een verkeersstructuurplan dat in 2009 is 
vastgesteld, aangepast naar nieuwe inzichten. Die nieuwe inzichten 
ontstonden vooral bij het het kentekenonderzoek van 2009, waardoor 
de verkeersstromen in Nuenen beter in beeld kwamen. Daaruit bleek 
bijvoorbeeld dat ruim de helft van de verkeer op de Europalaan door-
gaand verkeer is, dus verkeer dat geen herkomst en bestemming heeft 
in Nuenen. Dit doorgaand verkeer komt hoofdzakelijk vanaf de Collse 
Hoefdijk	en	de	A270	en	in	mindere	mate	van	de	Smits	van	Oyenlaan	
richting Laarbeek. Daarnaast zijn de plannen voor HOV2 en Nuenen-
West aanleiding om het verkeersstructuurplan uit 2009 te herzien.

VSP2; De Ontknoping
De doelstelling voor VSP2 is gelijk gebleven aan de doelstelling uit het 
VSP1: het verminderen van de verkeersdruk op de Europalaan door 
het slim benutten van bestaande infrastructuur. Dus zoeken we naar 
een robuuste, toekomstvaste verkeersstructuur voor Nuenen met 
weinig “nieuw asfalt”. Als oplossingsrichtingen zijn suggesties gedaan 
voor maatregelen, waarvan de belangrijkste zijn:
•	 Onderzoek	naar	openstelling	busaansluiting	Geldropsedijk	-	A270
•	 Aanleg	verbindingsweg	Meierijlaan	-	Panakkers
•	 Aanleg	fietsverbinding	Eindhoven	-		Nuenen	-	Helmond,	in	samen-

werking met gemeente Eindhoven, gemeente Helmond en SRE.

Meer informatie over het VSP2 en HOV is te vinden op de website 
www.nuenen.nl

Planning
De genoemde suggesties voor het VSP2 zijn door de gemeenteraad 
vastgesteld in december 2012. Maar er zijn verkeersontwerpen nodig 
om ook inzicht te krijgen in kosten en exacte effecten op de verkeers-
stromen. Deze onderzoeken worden nu opgestart. 
Als de resultaten bekend zijn, kan het VSP2 in september 2012 voor-
gelegd	worden	aan	de	gemeenteraad.	 In	dat	vervolgtraject	worden	
belanggroepering en inwoners van Nuenen ook uitgenodigd om mee 
te praten over de toekomstige verkeerstructuur van Nuenen. Besluit-
vorming over daadwerkelijk uitvoering van de maatregelen volgt pas 
in een later stadium plaats. Dit houdt uiteraard verband met de kos-
ten, beschikbare middelen en subsidies.

ANDRÉ VAN DE MAAT-DAG:   
GERWEN SCHOON
Zaterdag 10 maart staat Gerwen in het teken van de André van de 
Maat-Dag. Dan houden de Gerwenaren de actie Gerwen Schoon. De 
start is om twee uur bij de Kiosk en iedereen kan meedoen.

Na een paar uurtjes de handen uit de mouwen steken moet Gerwen 
dan vrij zijn van zwerfvuil en afval. Gerwen schoon dus! Wat Gerwe-
naar André van de Maat jarenlang in zijn eentje deed, moet nu door 
vele dorpsbewoners op zaterdagmiddag 10 maart binnen een paar 
uur	lukken.	Rond	vier	uur	staat	er	koffie	en	soep	klaar	bij	't	Huysven.	
Iedereen	kan	meedoen	en	de	organisatoren	roepen	de	deelnemers	op	
om zich te melden via: werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com 

Heuvelrijk
Op de Brede School Heuvelrijk wordt een dagje eerder al een schoon-
maakdag gehouden die wordt opgedragen aan de vorig jaar overleden 
André van de Maat uit Gerwen.
De organisatie is een samenwerking van de werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen, de Dorpsraad Gerwen en gemeente Nuenen.

HONDEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze 
aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn be-
noemd. Wij zien gedurende week 10 en 11 extra toe op het thema honden. 
Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Binnen onze gemeente gelden verschillende regels voor honden. Deze 
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

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: 2 eN 3 mrt.: 

Bloemkool Spanje, per stuk ...........1.49
komkommers, 2 stuks ....................1.49
Bospeen Spanje, per bos ................1.49
Peultjes, 200 gram ............................1.49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 5 maart:

Bleekselderij, per struik ..................0.99
DINSDag 6 maart:

Savooiekool, panklaar , 1/2 kilo ......0.69
WOeNSDag 7 maart:

chinesekool, panklaar, 1/2 kilo .......0.99
DONDerDag 8 maart:

gekookte bietjes, 1/2 kilo ..............0.79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

gehele Week vaN 2 t/m 8 mrt.:
Bosbessen, per doosje .....................1.89
elstar appels, 2 kilo .........................1.49
venkel salade, 250 gram .................1.59 
Perssinaasappels, 12 stuks ....1,99

Voor service en kwaliteit 
en ouderwetse gezelligheid!
Pepersteaks
3 stuks, met GRATIS kruidenboter ...5,95
Hazelino 
Varkensfilet gevuld met mozzarella, 
spinazie en hazelnoot, 100 gram ............1,80 
Bij 100 gr. Rookvlees 
100 gr. Eiersalade ......GRATIS
Goulash
“Kant en Klaar, uit eigen keuken”
300 gram .................................................4,50
Sucadelappen
100 gram .................................................1,40 
Carpaccio Misto
100 gram .................................................2,10

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

SPecIal

SPecIal

kOOPJe

kOOPJe

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Brood van de maand: Maart

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

Abrikozen 
ruit vlaai
Tijgerbruin 
brood
Peperkoek

Actie geldig van 2 t/m 8 maart:

Rond de Linde op internet:
www.ronddelinde.nl

Binnen ons team is per direct, voor alsnog tijdelijk, 
plaats voor een vriendelijke, vlotte en actieve

Tandartsassistente
 voor 30 uur p/w. Liefst met ervaring.

Herco Holleman,  
Bart de Ligtstraat 15, 5671 DG Nuenen

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
- Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Auto Service Verbroekken

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

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

€ 7,99

€ 1,90

€ 1,60



Uit eigen keuken

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chick and Onion 
“Special”, 100 gram ....................................................................................160

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

Ossestaartsoep
Liter .....................................................................................................................................325

Bij 100 gr. rookvlees 
GRATIS 100 gr. eiersalade

500 gr Gekruid Gehakt
en 4 Roomschijven
Samen...............................................................................................................................595

Alle lekkers van... 

DEZE WEEK:

Tonijnsalade
100 gram  ........................................................................................................149

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

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

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

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

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

Lekker en gezond!!!

Proef het ook!

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

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

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

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

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Maandmenu Maart € 17,-
(voor 2 of 3 personen)

•	 Kip Cashewnoten
•	 Babi	Pangang
•	 Tjap	Tjoy
•	 Kou	Lou	You
•	 Pisang	Goreng
•	 Kroepoek
•	 Bami,	Nasi	of	rijst

Tuihu Hu & Shuli Hu
Park 45 - 5671 GB Nuenen

040 - 283 37 74

www.tongah-nuenen.nl

OPENINGSTIJDEN:
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Chinees Indisch Restaurant

JOS MARTENS & ZN BV
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

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

WERKSCHOENEN

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

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

volop violen 
in meer dan
50 kleuren

de ideale 
sfeermakers!

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

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Volop 
bloeiende
Violen
(Grootbloemig - Mini)

Primula’s Alles van eigen kwekerij

EEN 
BEZOEK 
MEER 
DAN 
WAARD!

Rond de linde op internet:
 www.ronddelinde.nl 
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Wereldkaart herschikken met zand

Nuenense kunstenares exposeert 
zand mozaïek in New York
Door Melanie Dumay

Elvira Wersche woont en werkt in Nuenen maar heeft wereldse prestaties. 
Aanstaande week reist zij af naar New York om daar haar nieuwste zand 
mozaïek te exposeren. De titel is Electron. Met zand afkomstig uit de hele 
wereld herschikt ze als het ware de wereldkaart. Wat onmogelijk lijkt, wordt 
bij Elvira werkelijkheid. Werelddelen komen letterlijk naast elkaar te lig-
gen; het zand uit de woestijn van Noord Irak ligt naast het zwarte zand van 
Ground Zero. 
Atelier
Een atelier heeft altijd iets magisch, al-
thans voor mij. Bij Elvira Wersche 
geldt dat zeker. Al 10 jaar verzamelt zij 
zand van over de hele wereld. Vrien-
den, bekende en zelfs onbekende stu-
ren haar zakjes zand op. Dit wordt in 
haar atelier in grote houten containers 
bewaard in de oorspronkelijke ver-
pakkingen. Dus zoals mensen het bij 
haar aanleveren. De gevers schrijven 
vaak op kleine notities de vindplaats, 
de datum en hun naam. En zo gebeurt 
het dat, aan de Stationsweg in Nue-
nen, de wereld figuurlijk aan je voeten 
ligt. 

Bijzonder
Ik ben erdoor gefascineerd. Elvira 
maakt haar grote zandmozaïeken met 
de hand. Elke korrel zand wordt ge-
wichtig afgewogen qua plaats in de 
compositie. Dat alles nadat het ge-
zeefd en gemalen is in vijzels. En dat 
gebeurt ter plekke. Daar waar zij expo-
seert. Binnenkort dus in New York. In 
Nuenen wordt het denkwerk verricht; 
de patronen ontstaan in ons eigen 
dorp. Bij het bedenken daarvan laat 
Elvira zich inspireren door eeuwenou-
de afbeeldingen uit de Arabische we-
reld met complexe geometrische figu-
ren. Als eenmaal het patroon is 
bedacht, vindt de uitvoering plaats 
vlak voor de expositie. Vorig jaar was 

Elvira ruim een maand met een zeefje 
aan het werk in het Rijksmuseum voor 
Oudheden in Leiden. Uren zat zij op 
haar knieën om haar zandmozaïek 
klaar te hebben voordat de expositie 
begon. Niet alleen haar ongelooflijke 
geduld bij het creëren fascineert mij, 
maar ook het gebruikte materiaal.

Onderneming
Want, vroeg ik me af, hoe organiseer 
je het dat je zoveel zand ter plekke van 
je expositie krijgt? Ik kreeg daarop het 

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

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

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

antwoord van Remmet van Luttervelt 
die sinds kort voorzitter is van de op-
gerichte stichting Sammlung Wel-
tensand. Bij Europese projecten gaat 
een groot deel van de zandverzame-
ling mee in de auto. Nu echter, voor de 
expositie in New York, zou dat te kost-
baar worden. Niet alleen qua proble-
men bij de grens, maar ook de vervui-
ling die mee zou kunnen komen het 
land in. Maar Elvira werkt met zand, 
zand en nog eens zand. Het klinkt bij-
na als No Hope No Glory; Geen zand, 
geen project. Dus het verhuizen van  
het zand voor de expositie in het mu-
seum voor Modern Art and Design is 
al twee maanden geleden begonnen. 
De zandverzameling is geselecteerd, 
voorbereid en opgestuurd. En zo kan 
het dat Elvira nu in New York is met 
een aantal mensen van de Stichting 
om haar nieuwste zandmozaïek voor 
te bereiden en te prepareren. Met 
Electron zal deze Nuenense kunstena-
res ver buiten de Nuenense grenzen 
opzien baren. De wereldse bekend-
wording ligt aan haar voeten. Net als 
het zand wat velen met hun voeten 
hebben aangeraakt. www.weltensand.
com

Vier generaties Ringeling

Vlnr: vader Dennis (32) met baby Lucas op schoot (3 weken), opa Leo (62) en over-
grootvader Piet (88).

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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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.

op zaterdag 12 mei 2012 over wegen in Nuenen (verzenddatum 24 
februari 2012);

•	 aan	Toerclub	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	voor	het	organiseren	
van een veldtoertocht “Dak van Brabant” in het buitengebied van 
Nuenen op zondag 21 oktober 2012 (verzenddatum 24 februari 2012).

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

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

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

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

Nuenen, 1 maart 2012

PUBLICATIE
Mandaat afdeling Ontwikkeling en Handhaving
Het (onder)mandaatregister van de afdeling Ontwikkeling en Hand-
having is geactualiseerd. Het register kan worden ingezien op het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, bij de balie Wonen 
en Openbare Ruimte.

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

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Angela Groothuizen
in Het Klooster
Angela Groothuizen bekend van muziek en tv, gaat na het succes van Klein 
en Label door op het ingeslagen pad van mooie Nederlandstalige liedjes. 
Zaterdag 10 maart zal ze te bewonderen zijn in Het Klooster Nuenen en 
deze avond samen met Sway (uit de X-factor).
Nieuwe muziek met de legendarische 
Optigan, het vergeten instrument uit 
de jaren ‘70. De sound van de Optigan 
is smerig. Is het een Hammond? Is het 
een Mellotron? Nee, het is een Opti-
gan. De show zit vol met de mooiste 
liedjes van Angela, nieuw en oud ma-
teriaal, met onder meer teksten van 
Rob Chrispijn en Jan Beuving. Na-
tuurlijk neemt Angela je weer mee op 
sleeptouw met een ontroerend en 
vooral ook geestig verhaal. Angela 
staat, zoals altijd, garant voor een in-
spirerende, muzikale avond. 
Voor meer informatie kijk op www.
hetklooster.org of www.angelagroot-
huizen.nl 
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 19,50 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. 

Weer de fiets op 
met WLG

De Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen begint weer met de 
fietstochten. Wie van fietsen 

houdt en het leuk vindt om met 
dorpsgenoten een tocht mee te 
fietsen kan gewoon aansluiten. 

Gemiddeld is men 2  tot 3 uur 
onderweg. Zin om mee te doen? 
Kom dan tegen 9.30 uur naar de 

parochiezaal (Clemenskerk).  
Mocht er twijfel bestaan aan het 
doorgaan door weersomstandig-

heden, dan kunt u bellen met 
06 41102526 (het nummer 

van WLG).
Op dat nummer kunt u overigens 
ook terecht voor info over andere 

activiteiten en hulpdiensten, 
(zoals vervoer, klussen, hulp bij 

mantelzorg, formulieren en 
administratie) die door de 

Werkgroep aangeboden worden.

KBO Lieshout is actief
Samen uit eten
Het is een goede gewoonte geworden: 
Samen Uit Eten. Woensdag 7 maart is 
het weer zover. Seniorenvereniging 
KBO Lieshout gaat samen uit eten. 
Deze keer is gekozen voor Conferen-
tiecentrum Couwenbergh in  Aarle-
Rixtel. 

Excursie breifabriek
Op vrijdag 9 maart is er een excursie 
naar de Marcienne Breifabriek in 
Heinsberg-Kirchhoven, net over de 
grens bij Roermond. De deelnemers 
kunnen genieten van een modeshow 
en worden verwend met allerlei paas-
hapjes. De bus vertrekt ’s-middags om 
kwart over een. Ook niet-leden zijn 
welkom. De kosten bedragen 6,- euro 
per persoon.

Als u meer wilt weten over de KBO, 
loop dan eens binnen bij de Inloop. Ie-
dere dinsdagochtend kunt u hiervoor 
terecht in het Dorpshuis. In de winter-
maanden van 10 tot 12 uur. De Inloop 

is een soort huiskamer waar je ande-
ren ontmoet bij een kopje koffie of 
thee. Ook met vragen kunt u hier te-
recht. Er zijn altijd enkele mensen van 
de KBO aanwezig die opgeleid zijn als 
ouderenadviseur. 

Seniorenvereniging KBO Lieshout  is 
een vereniging van en voor inwoners 
van Lieshout die ouder zijn dan 50 
jaar. Ze telt  meer dan 750 leden. De 
vereniging behartigt,  in samenwer-
king met de drie andere KBO-afdelin-
gen van Laarbeek, de  belangen van al-
le senioren in de gemeente. Zou u ook 
wel lid willen worden? Stuur dan een 
mailtje naar Nelly de Groot, e-mail: 
pjamdegroot@planet.nl of bel: 0499-
422326.

www.twitter.com/deronddelinde



Thuis in Nuenen
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!

Contactgegevens: Rabobank Dommelstreek  |  telefoon: (040) 280 75 00  |  e-mail:  info@dommelstreek.rabobank.nl  |  internet: www.rabobank.nl/dommelstreek  |   @rabodommelstr

Als u schade heeft, doet Interpolis er alles aan om u een goede en passende oplossing te 
bieden. Maar geld lost natuurlijk niet alles op. Daarom biedt Interpolis u in de Interpolis 
Preventiewinkel concrete preventieoplossingen om schade eenvoudig te voorkomen of 
te beperken en zo de veiligheid in uw dagelijks leven te vergroten.

25 tot 50% korting voor Rabobank-klanten  
Klanten van Rabobank krijgen 25% korting op een aantal geselecteerde preventie-
pakketten in de preventiewinkel van Interpolis. Heeft u al een verzekering van 
Interpolis? Dan ontvangt u zelfs 50% korting op die pakketten.

Meer weten? Ga naar www.rabobank.nl/dommelstreek.

Binnen de beveiligde omgeving van Rabo Internetbankieren 
heeft u een persoonlijke Berichten Inbox. Dat is een postbus 
voor vertrouwelijk berichten over bijvoorbeeld aangevraagde 
off ertes of overeenkomsten. De Berichten Inbox is effi  ciënt, 
milieuvriendelijk en veilig.

Abonneer u op gratis alerts
Vanaf nu kunt u zich via e-mail of SMS abonneren op een gratis 
bericht (een alert). Met de alerts wordt u tijdig op nieuwe berichten 
geattendeerd en ziet u belangrijke berichten niet over het hoofd. 
De Berichten Inbox wordt uitsluitend gebruikt voor berichten van 
fi nanciële aard. U ontvangt hierin dus geen commerciële berichten.

Preventie: voorkomen is beter dan verzekeren

Speel mee met Rabo Rolf 
en maak kans op een coole prijs! 

Financiële documenten 
veilig ontvangen

De internetkassa van nu, 
het betaalsysteem van morgen

2012: VN Jaar van de Coöperatie
Als grootste coöperatie van Nederland weet Rabobank hoe belangrijk het is om krachten te bundelen. 
Lees meer op www.rabobank.nl/dommelstreek.

Samen bereik je meer dan alleen
Rabobank: 
partner van de 
Verenigde Naties

Tegenwoordig zijn e-mail en SMS niet 
meer weg te denken uit ons dagelijkse 
leven. Ook Rabobank Dommelstreek 
gebruikt deze communicatiemiddelen 
regelmatig om haar klanten te atten-
deren op speciale acties, bijeenkomsten 
en andere interessante zaken. Hierdoor 
kunnen we u nog beter van dienst zijn. 
Door het gebruik van e-mail en SMS 
besparen we bovendien veel papier en 
dat draagt bij aan een beter milieu. 

Geef uw 06-nummer en e-mailadres 
aan ons door
Wanneer u uw e-mailadres en/of 06- 
nummer opgeeft, ontvangt u voor taan 
ook via e-mail en SMS informatie van uw 
Rabobank. Uw gegevens geeft u veilig 
aan ons door via Rabo Internetbankieren.

Rabo Rolf is de mascotte van Rabobank Dommelstreek en is er speciaal voor jou! Hij heeft 
een eigen website. Daar speel je leuke games en download je vette extra’s. Verzamel jij in 
de game alle letters en raad je het woord of de zin? Dan maak je kans op één van de drie 
speelgoedbonnen. Hiermee zoek jij zelf een cool cadeau uit! 
Waar wacht je nog op? Ga snel naar www.raborolf.nl/dommelstreek. 

Stel uw alerts in via internetbankieren

25 tot 50% 

korting voor 

Rabobank-

klanten  

Verkoopt u producten of diensten op internet? Dan wilt u uw 
klanten veilig en snel laten betalen. Een groot of een klein 
bedrag, met de Rabo OmniKassa gaat betalen heel gemakkelijk. 
De kassa accepteert alle belangrijke betaal methoden, is veilig 
en goedkoop in gebruik. 

Rabo OmniKassa
Met deze internetkassa neemt Rabobank u alle zorgen over 
aanvraagprocedures, de vele contracten, onderhoud van 
betaal methoden en controle op betalingen uit handen. 
U heeft met één overeenkomst en één aanspreekpunt alle 
transacties in uw webwinkel ondergebracht in één over-
zichtelijk product. Bovendien is de kassa eenvoudig toe te 
voegen aan uw webwinkel.

Benieuwd naar de mogelijkheden en voordelen van Rabo 
OmniKassa? Ga naar www.rabobank.nl/dommelstreek.

Heeft u een 
innovatief idee?

Meld u uiterlijk 31 maart aan voor de 
Herman Wijff els Innovatieprijs via 
www.rabobank.nl/bedrijven

Uw 06-nummer draagt 
bij aan beter milieu

Samen werken aan 
een beter milieu
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Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Tienertent 
eindelijk eens in het zonnetje gezet
Ieder jaar weer opnieuw komt de tienertent van Nuenen negatief in de publiciteit, 
is het niet in de krant dan wel via mond op mond reclame.

Ik vind dat dit jaar de tienertent wel eens in het zonnetje gezet mag worden.
Ik ben moeder van 2 opgroeiende jongeren in de leeftijd van de tienertent, en voor-
namelijk over mijn jongste gaat het. Zij is een tiener met een lichamelijke beper-
king, waar carnaval niet zo normaal toegankelijk is als voor heel veel andere tie-
ners. Mijn tiener wilde graag met haar vriendin, die overigens ook lichamelijk 
gehandicapt is en in een elektrische rolstoel zit, eens gewoon mee doen met alle 
andere tieners van Nuenen.
Ik trok de stoute schoenen aan en ben gaan mailen. Deze mail werd zowel telefo-
nisch als schriftelijk beantwoord en we zouden alle medewerking krijgen om deel 
te nemen. De medewerkers zouden op de hoogte gesteld worden. Ik hoefde alleen 
maar te bellen als ik er was samen met de meiden.
Toen ik aan kwam zakte de moed in mijn schoenen, rijen dik stonden te wachten.
Maar zoals afgesproken belde ik, direct kwam Rita op mij af, baande de weg vrij, 
de hekken werden aan de kant geschoven, en de meiden konden er door. Ferry, een 
bewaker, ving ons samen met Rita op, zorgde dat de meiden bij de garderobe kwa-
men, gaf zijn telefoon nummer en vroeg ook mijn nummer zodat als er eventueel 
iets mocht zijn we te bereiken waren. Ook de EHBO was heel alert en vroeg of er 
eventueel zaken waren waar extra aandacht voor nodig was. 
Toen ik de meiden weer op ging halen werd ik herkend en mocht doorlopen om de 
meiden weer terug te begeleiden, wederom werden we geweldig op gevangen en ge-
holpen.
Beide meiden straalden van oor tot oor, ze hadden zo genoten, en door alle bege-
leiding was het ook voor hun mogelijk om in deze drukte gewoon mee te mogen en 
kunnen doen aan het carnaval voor tieners in Nuenen.
Daarom wil ik graag mijn waardering uitspreken aan alle begeleiders, vrijwilli-
gers, medewerkers, bewaking, EHBO en alle anderen die ik vergeten ben, maar in 
het bijzonder aan Rita en Ferry, dat zij ondanks alle drukte en verantwoordelijk-
heden toch de tijd en de ruimte en het geduld hebben willen nemen om ook voor 
mijn tieners Carnaval 2012 onvergetelijk te maken!
Bedankt, ook namens Lotte en Luka,

Marianne Hartog, hoge Tom 15, Nuenen

Neem je eigen 
bouwkundige mee?
Volgens Henri Bunnik van bunnik 
bouw controle & advies b.v.‚ is in de 
huidige woningmarkt nu de koper 
aan zet. Door een woning nog vóór 
de koop van top tot teen te laten 
controleren op gebreken en onvol-
komenheden, kan de koper heel 
veel euro's besparen.

Met een goed en eerlijk rapport kunt u 
aantonen welke gebreken de woning 
heeft en wat de kosten daarvan zijn op 
korte- en lange termijn. Het vormt een 
gefundeerde en stabiele basis om te 
onderhandelen over de vraagprijs. Zo 
kunt u veel euro's besparen!

Aan de andere kant geeft het rapport 
de zekerheid dat u later niet wordt 
verrast door kosten vanwege gebre-
ken, die u bij de koop van de woning 
over het hoofd heeft gezien.

Kennis en ervaring
Ik heb sinds 1964 bouwervaring. 
Vooral op het gebied van renovatie en 
onderhoud‚ vertelt Henri Bunnik over 
zijn werk. Ik heb in mijn leven al veel 
gebreken en slechte bouwwerken ge-
zien. En ook opgeknapt! Dus aan erva-
ring geen gebrek.

Subsidies
bunnik bouw controle & advies voert 
niet alleen controles uit, maar kan ook 
ondersteuning en begeleiding bieden 
bij het aanvragen van subsidies. Bij-
voorbeeld bij het aanvragen van subsi-
dies op isolatie- of energiebesparende 
werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie op onze 
website: www.bunnikbouwadvies.nl

Ondertussen zijn er al de nodige stap-
pen gezet. Niet alleen de geveluitstra-
ling is vernieuwd, ook de werkplaats is 
verplaatst naar een centrale plek in de 
winkel. Hier worden alle onderhoud- 
en reparatiewerkzaamheden vakkun-
dig voor u uitgevoerd, indien mogelijk 
zelfs ‘ klaar terwijl u wacht’. 

De winkel zelf heeft een vloeropper-
vlakte van ruim 1200 m2, meer dan 
voldoende dus om u een breed scala 

aan fietsen en accessoires te kunnen 
tonen. De uitgebreide collectie fietsen 
bestaat uit kinder-, stads-, hybride-, 
retro- en bakfietsen. Voor de sport-
fietser zijn er volop race- en ATB-fiet-
sen. Ook voor de steeds populairder 
wordende elektrische fiets kunt u bij 
ons terecht. Deze fietsen worden inte-
ressanter voor een steeds groter pu-
bliek doordat het niet alleen heel ont-
spannen fietsen is. Zonder al te veel 
inspanning bent u ook veel sneller op 
de plaats van bestemming. En doordat  
de uitstraling van de elektrische fiets 
steeds sportiever en stoerder wordt, is 
deze veel aantrekkelijker geworden 
voor een steeds jonger publiek. Wij 
bieden de mogelijkheid om een proef-
rit te maken op een van de nieuwste 
modellen zodat u persoonlijk kunt be-
oordelen of zo’n fiets bij u past.  De 
moeite van het proberen zeker waard!

Alle nieuwe modellen fietsen van 2012 
staan te glimmen in de showroom en 
binnenkort kunt u het gehele aanbod 
ook bekijken via de geheel vernieuwde 
website www.profiledeconcurrent.nl. 
Over enkele maanden is de webshop 
gereed, een mooie aanvulling op de fy-
sieke winkel.  U ziet het: ‘Profile De 
Concurrent is klaar voor de toekomst!’
Wij heten u van harte welkom tijdens 
onze feestelijke open dagen op vrijdag 
9 en zaterdag 10 maart a.s. Wij tonen 
u dan graag onze nieuwe winkel met 
de nieuwste collectie fietsen van 2012, 
onder het genot van een lekker kopje 
koffie of thee met iets lekkers. Noteert 
u ook alvast de volgende data in uw 
agenda: onze Paasshow op  2e paasdag  
en de Opstapdag van de Batavus e- 
bike op 5 mei.
www.profiledeconcurrent.nl   Harm & 
Antoinette  Schepers, Heuvel 6,  Lies-
hout.

Nieuws met zaken
Rijwielspeciaalzaak 
De Concurrent Lieshout voortaan  
‘Profile De Concurrent’
Extra voordeel kunnen bieden aan de klant terwijl de service als vanouds 
blijft, dat was het uitgangspunt voor Harm en Antoinette Schepers toen zij 
besloten zich aan te sluiten bij  ‘Profile’ Fietsspecialist. Een samenwerking 
met deze  grootste fietsketen van  Nederland, biedt namelijk heel veel voor-
delen terwijl zij toch baas blijven in hun eigen winkel. De service en garan-
tie blijft dus zoals u die van hen gewend bent.

Antoinette en Harm Schepers in hun 
nieuwe Profile Rijwielspeciaalzaak

Carnavals vrienden, groot en klein, oud en jong, 
verkleed of gewoon aan de zijlijn.

Bedankt Nuenen!!!
Het zit er op... carnaval 2012 is voorbij. Een jongensboek is geschreven, alle 
hoofdstukken en pagina’s zijn gevuld met fantastische avonturen, prachtige 
belevenissen, ontroerende en hartverwarmende reacties. Nog nooit is een 
droom zo mooi en echt geworden als in dit 55ste jubilerende carnavals jaar 
van C.V. De Dwèrsklippels. 
Het is te mooi om waar te zijn wat wij 
als trio met onze familie leden en 
vrienden allemaal hebben mogen 
meemaken. Nuenen en iedereen ver 
daarbuiten hebben ons opgevangen in 
een warm en ongelooflijk energiek 
avontuur. Ze hebben al onze vezels in 
ons lijf doen laten voelen wat samen 
carnaval vieren inhoud en we hebben 
iedere seconde daarvan mogen geni-
eten. Geen moment is aan ons voorbij 
gegaan en de adrenaline gaf ons de 
kracht om het allemaal ook vol te 
houden. We zullen dit verhaal nog 
vaak herbeleven, de pagina’s terug 
bladeren en vaak terug denken aan 
deze geweldige verrijking van ons lev-
en. Want dat is het zeker, een ‘‘once in 
a lifetime experience’’. 
Ruim een half jaar geleden werd ons 
gevraagd dit avontuur te mogen aan-
voeren en op een creatieve wijze in te 
vullen. Met alle creativiteit en middel-
en die we daarbij in hebben gezet is 
het naar ons idee een heel geslaagd 
carnaval 2012 geworden. We zijn ook 
enorm trots op al die ruim 600 vrijwil-
ligers, mensen van het bestuur, senaat, 
dansgardes en muziekjes, jeugdprins 
en jeugdcarnaval en natuurlijk mijn 
raad van elf, sponsoren en gemeenteli-

jke instellingen, aangestuurd door de 
diversen werkgroepen die ‘‘ons’’ feestje 
mede mogelijk hebben gemaakt. 
Zonder deze fantastische inzet was en 
is zo’n groots volksfeest gewoonweg 
niet mogelijk. Top dat dit in ons mooie 
Nuenen allemaal mogelijk is. Menig 
gemeente kan hier een voorbeeld aan 
nemen. En het maakt mij persoonlijk 
enorm trots om Nuenenaar te zijn.

En dan is het feestje ineens voorbij, 
gaan de kostuums de kast weer in en 
pakken we de dagelijkse zaken weer 
op en gaat het volgende hoofdstuk ge-
schreven worden. We zullen nog vaak 
terug kijken, luisteren, lezen en geni-
eten van alles wat ons overkomen is de 
afgelopen periode 2011/2012.
Het was grandioos en emotioneel, we 
hebben gelachen tot we niet meer 
konden, het was mooi en oprecht, het 
was klein en intiem, het was groots en 
meeslepend, en het was bovenal iets 
om nooit maar dan ook nooit te ver-
geten!!!

Nuenen bedankt voor alles... 
mooier wor ut nie!!!

Creatieve knuffel, CreHansa, 
Vermaak en Vertier.

Foto: LAV fotografie.

Zondag 11 maart Halfvastenspektakel Gerwen 

Ringsteken vanaf paard en wagen 
voor kinderen en volwassenen 
Zondag 11 maart staat Gerwen in het teken van het Halfvastenspektakel 
met ringsteken vanaf door paarden getrokken wagens. De deelnemers staan 
op marathonwagens, die getrokken worden door Nederlandse trekpaarden 
van onder meer Stal De Linde van de gebroeders Smits uit Gerwen. 
Voor het eerst zijn ook ruiters te paard 
te zien die in galop het ringsteken be-
oefenen. Ook kinderen gaan ringste-
ken en wel vanaf ponywagens. Het 
Halfvastenspektakel speelt zich af op 
de met zand bestrooide Gerwenseweg 
ter hoogte van café De Stam en begint 
’s middags om twaalf uur. Publiek 
heeft gratis toegang. 

Kinderen op ponywagens 
Om 12.00 uur komen kinderen vanaf 
groep 5 van Brede School Heuvelrijk 
Gerwen in actie. Zij gaan ringsteken 
vanaf ponywagens. Ook andere kinde-

ren en jongeren tot en met 15 jaar 
kunnen meedoen. 

Ringsteken in galop
Na de prijsuitreiking voor de kinderen 
komen rond 14.00 uur ruiters te paard 
op het parcours voor een demonstra-
tie ringsteken in galop. Een spectacu-
lair nummer dat in Gerwen voor het 
eerst op het programma staat. 

De demonstratie loopt tot omstreeks 
16.00 uur en wordt afgewisseld met 
ringsteken voor teams van carnavals-
prinsen en andere volwassenen.

Inschrijving open
De prinsen- en andere volwassenen-
teams gaan ringsteken vanaf wagens 
getrokken door grote paarden. De in-
schrijving voor deze teams, bestaande 
uit een coach en drie personen, is nu 
reeds geopend. Belangstellenden die-
nen zich aan te melden bij carnavals-
vereniging De Stemkes, in residentie 
De Stam in Gerwen of via  www.cvde-
stemkes.nl.

Veiling
De organisatie verzorgt zondagmid-
dag vanaf 17.41 uur een veiling van 
een elftal goederen en diensten. De 
opbrengst is bestemd voor de goede 
doelen Kindervakantieweek en Jong 
Nederland Gerwen. Het Halfvasten-
spektakel wordt zaterdagavond 10 
maart vanaf 20.30 uur muzikaal inge-
zet met een DJ en een live-optreden 
van een zanger in café De Stam, Ger-
wenseweg 38 in Gerwen.  

Kinderen in actie bij het ringsteken vanaf ponywagens tijdens het Halfvastenspek-
takel van De Stemkes in Gerwen            (foto: Cees van Keulen)

Bereslim bezig die 
bibliotheek
Sinds kort hebben alle vestigingen 
van bibliotheek dommeldal het 
digitale programma Bereslim. Op 
een speciale pc in de peuterhoek 
komen bereslimme boeken, dit zijn 
digitale prentenboeken, tot leven. 

Kinderen van 3 tot 7 jaar kijken en 
luisteren naar een verhaal. Op het 
scherm verschijnen de platen uit het 
boek. Met muziek, gesproken tekst en 
geluidjes. Bij sommige prentenboeken 
zijn de computervriendjes Mik en 
Melle te zien. Zij doen een vraag-en-
antwoord-spelletje met de jonge kij-
ker. Bereslim, want peuters en kleu-
ters leren zo veel nieuwe woorden en 
begrippen. Er bestaan al meer dan 45 
prentenboeken. Mede dankzij de me-
dewerking van de universiteit van 
Groningen en Leiden. 

Er zijn titels van bekende auteurs bij 
zoals Max Velthuijs en Yvonne Jagten-
berg. Veel van de verhalen zijn inge-
sproken door BN-ers. De peuters her-
kennen vast de stemmen van Frank 
Groothof, Anita Witzier en Yvon Jas-
pers. Boeiend zijn ook de vlotte ani-
maties van tweevoudig Gouden Kalf 
winnaar John Croezen.

De digitale prentenboeken zijn ook te 
leen. Voor de eerste 100 belangstellen-
den liggen in de bieb inlogkaartjes 
klaar, met een code waarmee 3 weken 
lang op internet (gratis) de boeken te 
bekijken zijn.  



LINDEBLAADJES per FAX of E-MAIL
opgegeven, worden NIET GEPLAATST 

indien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.

LINDEBLAADJES

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

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

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

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

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

Feestje? Huur: Statafels  
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting vrijwilligers 
thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

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

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

VErkEErSSchooL

Sinds 1955

NIEUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

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

040-2831486

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

te huur: paardenstal 
met weide voorzien van 
2 boxen en waterput. Tel: 
06-15289150.

Amnesty Internatio-
nal dankt alle gulle gevers 
in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten voor hun bij-
drage aan de collecte die 
€ 5372,- heeft opgebracht.

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

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

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

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

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

vERMuLSt fINAN-
cIEEL ADvIES voor 
uw aangifte IB 2011. Ook 
voor advies over uw woe-
kerpolis of uw hypotheek. 
Bel 06-12951198.

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

Stichting vrijwilligers thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

AAnhAng
wAgens

verhuur - verkoop
onderhoud

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

Tijdens de keukenpresentatie bij u thuis, onder het genot van een kopje koffie, 
op uw eigen bank alles bekijken en vragen.

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

• Gratis thuisbezoek
• Gratis offerte
• Gratis tekening
• Keuze uit hout, kunststof, 
 hoogglans, m.d.f, etc.

Bel voor een vrijblijvende 
en gratis offerte:
telefoon 040-2839838
b.g.g. 0651231801

OOK VOOR RENOVATIE, AppARATUUR EN dE MONTAGE VAN UW KEUKEN.

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

Wij halen bij u thuis 
op alle defecte en onde-
fecte televisies, audio-ap-
paratuur, witgoed, fietsen 
en bromfietsen, tevens 
alle bruikbare spullen. Tel. 
040-2856809.

SpAANS AfhAALRES-
tAuRANt fRANcISco: 
Workshop ”Gezellig Spaans 
koken” voor groepen met 
8 à 10 personen. www.de-
keukenvanfrancisco.nl of 
bel 06-30121624 voor meer 
informatie.

Spirit-Art In maart starten 
er weer nieuwe workshops 
en cursussen in Nuenen. 
Liza Jazenko Praktijk voor 
Creatieve Coaching. info@
lizajazenko.nl www.lizaja-
zenko.nl. Tel. 040-2839113.

SpAANS AfhAALRES-
tAuRANt fRANcISco: 
Ook voor catering, kijk op 
www.dekeukenvanfrancisco.
nl onder feestje voor de moge-
lijkheden of bel 06-30121624 
voor meer informatie.

SpAANS AfhAALRES-
tAuRANt fRANcISco: 
Voor afhaalmaaltijden, brood-
jes of tapas. Locatie: Berg 
32A te Nuenen bij de oude 
Lindeboom. www.dekeuken-
vanfrancisco.nl.

Aangeboden hulp in de 
huishouding o.a. schoon-
maken, strijken enz. Tel.: 040 
- 8422084 / 06-84552927.

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

Bericht uit het Jo van Dijkhof

Het is gelukt, op 2 februari 2012 is de biljartclub “Gast en Vrij” opgestart in 
de Gasterij van het Jo van Dijkhof. Dit met medewerking van: 

De vrienden van de Akkers die ons een nieuw laken hebben geschonken. 
Expert voor een stofzuiger, voor het reinigen van het biljart. 
Firma van Overbeek voor het schenken van de kast en ook 
de heer van Geelkerken voor het schenken van nieuwe biljartballen.

Hiervoor onze hartelijke dank, ook namens onze leden.

Namens het bestuur, Fried de Brouwer voorzitter

More Than Seven;   
De winkel met de koe: op 
Álle wintersjaals nu 
75% korting (Dat is de 
helft van de helft!!!) 
Vrijdag van 10.00-18.00 en 
zaterdag van 10.00-17.00 
uur. Berg 52a, Nuenen.

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

Nu 30% Korting
WWW.dEKRALENZOLdER.NL

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

bewustwording van jezelf en je relaties
      

www.hoger-bewustzijn.nl
Liz Schouten       040-2906060
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

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

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

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

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

© 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. 

KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUUrSTeeN - grAfwerKSPeCIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

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

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

kerkberichten

Met menselijke 
  betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000

www.uitvaartzorgnuenen.nl

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl  

Weekenddiensten
Zaterdag 3 maart, 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorgangers 
pastor J.Vossenaar en pastoraal wer-
ker dhr. J Deckers.
Zondag 4 maart, 9.30 uur: Eucharis-
tieviering, muzikale omlijsting, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker dhr J. Deckers.
Zondag 4 maart, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorgangers 
de pastores J. Vossenaar, F. Groot en S. 
Kijpers en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 3 maart 18.30 uur: Lambert 
van de Kerkhof; Tiny Steenbekkers; 
Miet Sanders; Ria van Gerwen-Tas; Iet 
Gevers-Donkers; Geer van den Nieu-
wenhof.
Zondag 4 maart 09.30 uur: Marinus 
Donkers en Petronella Donkers-
Daams, (vanwege sterfdag); An en 
Mien de Greef; Ineke Hilberink; Noud 
van Rooij.
Zondag 4 maart 11.00 uur: Henricus 
Deckers, vader van Jos, Maria van 
Campen-Buijsrogge, moeder van 
Liesbeth, en de overledenen van de fa-
milies Deckers en van Campen; Tony 
Soet; Hilde Trum-Smeenge; Theo van 
Lieshout; Henk Bollen; Wim Leers; 
Huub Knegtel (sterfdag); Martien de 
Groot; Maria Sanders; Overleden ou-

ders Frans en Riet van de Ven-Cleef; 
Machiel van Stokkom; Tinus van Gils 
en Han; Jo van Streepen-Janssen; 
Dorothé van den Reek; Harry Vrijhoe-
ven; Albert en Riek van Hienen-Kos-
terman; Gerd en Riek Dirksen-van 
Hienen;  Henk de Ridder; Leo van He-
velingen en Lotte van Rooij (vanwege 
verjaardag Leo op 3 maart); Ans 
Moors-Westerveld; Marcella van de 
Ven; Johan de Rooij; Sjaak, Annie, 
Koos en Diny Borrenbergs; Paula 
Hobbelen-Verhoeckx; Wim van der 
Linden.

Mededelingen 
Zondag 4 maart staan we stil bij het 
koperen jubileum van Jos Deckers in 
Nuenen. Het is op 1 maart twaalf en 
een half jaar geleden dat hij in Nuenen 
is komen werken. Dat vieren we met 
een eucharistieviering op die zondag 
om 11.00 uur in de H. Clemenskerk 
aan het park gevolgd door een recep-
tie (tot ca. 14.00 uur) in de kerk en het 
pastoraal centrum. U bent van harte 
welkom.

In onze parochie zijn overleden Carel 
van den Brekel, Papenvoort 27 en Jan 
Matthijsse, Bevernelstraat 1. Wij wen-
sen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

De Regenboog Nuenen 
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 4 maart, 10.00 uur: 2e zondag 
in de Veertigdagentijd voorganger ds. 
C. Crouwel. Voor de kinderen is er ne-
vendienst en voor jongeren een eigen 
viering in De Zaak. Collecte is voor 
Kerk in Actie, zending. Na de dienst is 
er koffie en thee. ‘s Avonds Taizé-vie-
ring in het Van Gogh Kerkje, aanvang: 
19.30 uur.
Donderdag van 10.00-12.00 uur is er 
Open Huis met de bespreking van het 
blad 'Open Deur', aanvang 09.45 uur.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 4 maart 9.30 uur: Woord en 
communiedienst, volkszang, voorgan-
gers leden werkgroep woord en com-
muniedienst.

Misintenties: 
Frans van Rooij; Kees en Anna Verha-
gen-Schepers; Overleden familie A.
Saris-Renders.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 4 maart 11.00 uur: Woord en 
communiedienst, parochiekoor, voor-
gangers leden werkgroep 

Misintenties  
Christ Coolen; Noud van Rooij; Mevr. 
Jo Renders-Schoenmakers

Mededelingen
Zaterdag 25 februari is op 70-jarige 
leeftijd overleden, mevr. Jo Renders-
Schoenmakers van Stad van Gerwen 
1A.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse He ilige Mis
Donderdag 1 maart 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis. 
Vrijdag 2 maart, Quatertempervrij-
dag, 17.30 uur Lof, 18.30 uur H. Mis. 
Zaterdag 3 maart, Quatertemperza-
terdag, 8.30 uur Heilige Mis, daarna 
uitstelling. 
Zondag 4 maart, 2e zondag van de 
Vasten, 10.30 uur Hoogmis. Maandag 
5 en dinsdag 6 maart, 18.30 uur Heili-
ge Mis. 
Woe. 7 maart, 7.15 uur Heilige Mis.

Uit d’n hoek…
Muziekfilm

Het was een heerlijk muziekfilmweekend. Op zaterdag kwam Crazy Heart op 
tv met aansluitend Walk the Line, over Johnny Cash, en op zondag The Big 
Easy. Voeten op tafel, buil chips en een flesje Maredsous erbij. Leuk detail: de 
hoofdrolspelers in de films zingen en bespelen de gitaar zelf.
 The Big Easy speelt in New Orleans. Door die film kwam ik voor het 
eerst in contact met Cajun en zydeco muziek, met dat gekke Franse taaltje. 
Met carnaval was trouwens Southern Comfort nog op tv, die speelt zich ook 
af in het mysterieuze Cajungebied. De tragiek van de hoofdpersonen in Cra-
zy Heart en Walk the Line is heerlijk. Ze maken fouten, net als iedereen, maar 
ze bedoelen het goed.
 Overeenkomst in de sfeer en muziek van genoemde films, is de lan-
delijke context, het rurale of beter: platteland. De country, rockabilly en ca-
junmuziek komen allemaal van het platteland en zuiden van Amerika. Net 
als hier.
 Ik kan de drie/vier soundtracks (Crazy Heart: DeLuxe editie) van har-
te aanbevelen. Ter troost ende vermaak.

Edwin Coolen

PvdA Nuenen c.a. 
start Ombudsteam
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week de PvdA.
De afdeling Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten start per 1 april met een Pv-
dA-Ombudsteam. Onze nieuwe voor-
zitter Hans Spekman is enkele jaren 
geleden in Utrecht met dit initiatief 
begonnen. Inmiddels zijn er meer dan 
100 lokale afdelingen actief.

Heeft u een steuntje in de rug nodig? 
Loopt u vast in een wirwar van regels? 
Heeft u een probleem met de gemeen-
te, het energiebedrijf of de woning-
bouwcorporatie? Voelt u zich on-
rechtvaardig behandeld door een 
gemeentelijke instantie? Of duurt uw 
uitkeringsaanvraag veel te lang? Scha-
kel het PvdA-Ombudsteam in! 
Ombudswerk is het helpen van men-
sen bij problemen met werk, inkomen, 
onderwijs, zorg, huisvesting, woon-
omgeving etc. Dat doen we door goed 
naar deze mensen te luisteren, ze te 
ondersteunen en door hen te helpen 
bij de benadering van de juiste 
instantie(s). Door de juiste informatie 
te verstrekken, hulp te bieden bij het 
invullen van formulieren, naar de juis-
te instantie te verwijzen of contact te 
leggen met een instantie. 
Ombudswerk is ook een middel om 
erachter te komen welke gevolgen 

wet- en regelgeving voor de mensen 
kunnen hebben en hoe een en ander 
verbeterd zou kunnen worden. We 
kunnen er zelf dus ook van leren. 
Wanneer het Ombudsteam veel 
klachten krijgt uit een bepaalde buurt 
over hetzelfde onderwerp, dan gaat de 
PvdA-fractie daarmee aan de slag. De 
PvdA Nuenen c.a. wil zo ook graag 
buiten verkiezingstijd zichtbaar zijn. 
PvdA-lid of niet, alle inwoners kunnen 
met hun vragen en klachten bij ons 
Ombudsteam terecht. Het vaste Om-
budsteam bestaat uit Jetty Brouwer, 
Frank Huijnk en Marianne Cooij-
mans. Zij worden ondersteund door 
een aantal actieve PvdA-leden die 
specifieke kennis inbrengen.
Het Ombudsteam probeert voor ie-
dereen een antwoord te vinden. Met 
haar kennis over wet- en regelgeving 
en beschikbare netwerk kan zij bijdra-
gen aan de oplossing van een pro-
bleem. Het Ombudsteam denkt met u 
mee, zoekt voor u uit en verwijst door 
naar de juiste persoon. Als het nodig is 
wordt de PvdA Gemeenteraadsfractie 
of zelfs de Tweede Kamerfractie inge-
schakeld.
Per 1 april: ombudsteam@pvda-nue-
nen.nl.

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 4 maart a.s. is er weer een 
Taizé-vesper in het Van Gogh Kerkje. 
Ook deze zondagavond mag je de 
week weer beginnen met een moment 
van meditatie en bezinning. Er klin-
ken dit keer weer tijdens de vesper be-
kende Taizé-liederen en er zijn mo-
menten van rust en stilte. De vesper 
wordt gehouden in het Van Gogh 
Kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Voorafgaand 
is er verstillende pianomuziek.

BEZoRGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Eucharistieviering 
in Jo van Dijkhof
Op dinsdag 6 maart a.s. om 10 00 
uur zal er een eucharistieviering 
worden gehouden in de Gasterij van 
het Jo van Dijkhof.

Deze viering wordt gehouden in het 
kader van het zilveren priesterjubile-
um van pastoor J. Vossenaar in 2011. 
Pastor Vossenaar zal daarom ook 
voorgaan in deze dienst. Tijdens deze 
viering zal tevens de nieuwe piano in 
gebruik worden genomen. Deze piano 
is door bemiddeling van de Stichting 
“Vrienden van de Akkers” door Wo-
ningbouwvereniging “Helpt Elkan-
der” aan de Jo van Dijkhof geschon-
ken. Belangstellenden worden van 
harte uitgenodigd en met name de be-
woners van de Jo van Dijkhof en om-
wonenden uit de Vinkenhofjes zijn 
bijzonder welkom.

Trotse burgemeester 
Maarten Houben
Door Elwien Bibbe

“De woensdag na carnaval, dacht ik, wat een fantastisch carnaval is dat in 
Nuenen. Ik wil daar meer over vertellen. Ik ben hier zo verschrikkelijk trots 
op.” Aldus een blije, uitgelaten burgemeester van Nuenen.
Die gigantische inzet van die honder-
den vrijwilligers, alleen al die groep 
moeders die rondom die dansmarie-
kes zwermen. En dat fantastische pro-
gramma. 4 Pronkzittingen in Het 
Klooster, 4 zwamavonden in Gerwen 
en allemaal vol. Een organisatie, met 
zo’n professionele uitstraling en die 
helemaal gerund wordt door vrijwilli-
gers. Een tent waar iedere avond 1500 
tieners staan te springen en waar alle 
ouders met een veilig gevoel hun kin-
deren naar toe brengen. De inzet van 
de politie, een brandweer in voortdu-
rende paraatheid, de inzet van open-
bare werken, Nuenen was na de op-
tocht in een mum van tijd weer 
schoon. En dan nog die 5 jongeren-
werkers die alle carnavalsnachten in 
de weer zijn geweest om te zorgen dat 
er in en rondom de tent geen rare din-
gen gebeurden. Allemaal dingen die 
Maarten Houben, hij is nu net 4 we-
ken burgemeester, bijzonder aange-
naam verrast hebben in Nuenen.

En of de Nuenense jongeren hem al 
herkennen? Hij was er drie avonden 
en stond in de tienertent ook achter de 
bar. Ja dus. Met een nummer van de 
Lawineboys: ‘Yeeho, ik wil sex met die 
kale’ werd hij bij binnenkomst op ge-
heel eigen wijze ontvangen.

En waar is hij dan allemaal geweest?
Maarten begon samen met zijn vrien-
din en wethouder Martien Jansen en 
zijn vrouw met een bezoek aan de se-
niorenmiddag, de dag erop droeg hij 
de sleutel over aan de prinsen in Ne-
derwetten, vervolgens was hij 3 avon-
den in Het Klooster, 3 avonden in de 
tienertent, in Gerwen, alle prinsenre-
cepties, de optochten en bij de ver-
branding van de dwèrsklippel om 
24.00 uur voor de H. Clemenskerk.

“Zo’n carnaval zoals in Nuenen, vind 
je niet overal”, besluit een onveranderd 
enthousiaste Maarten Houben. “En 
een geweldige manier om kennis te 
maken met Nuenen.”

Wim Daniëls 
signeert 
Komkomma
Op zaterdagmiddag 10 maart a.s. 
signeert Wim Daniëls bij boekhan-
del Van de Moosdijk in Nuenen zijn 
nieuwe boek Komkomma. Het boek 
bevat zijn meest spraakmakende 
columns uit het radioprogramma 
Spijkers met Koppen, waaraan hij 
wekelijks een bijdrage levert (radio 
2, van 12.00 uur tot 14.00 uur).

Het boek heeft de afgelopen weken 
veel publiciteit gehad onder andere op 
tv bij Pauw en Witteman, waar Wim 
Daniëls inmiddels een vaste maande-
lijkse gast is geworden. De columns 
van Wim Daniëls voeren je mee in een 
achtbaan aan onderwerpen en associa-
ties: ontsnapte pelikanen, de Huis-
houdbeurs, het vijverdwergduikertje, 
de kerk en homofilie, Epke Zonderland 
, mager spek, noem maar op. Veel co-
lumns zijn hilarisch, maar soms windt 
Wim Daniëls zich ook op over wantoe-
standen en brutaliteiten. Hij schrijft 
met een scherpe pen maar ook in stijl. 
Wim Daniëls woont in Eindhoven, 
maar is afkomstig uit Aarle-Rixtel.

André van de 
Maat-Dag: 
Gerwen Schoon!
Zaterdag 10 maart staat Gerwen in 
het teken van de André van de Maat-
Dag. Dan wordt de actie Gerwen 
Schoon! gehouden. De start is om 
14.00 uur bij de kiosk 

Na een paar uurtjes de handen uit de 
mouwen steken moet Gerwen dan vrij 
zijn van zwerfvuil en afval. Gerwen 
schoon dus! Wat Gerwenaar André 
van de Maat jarenlang in zijn eentje 
deed, moet nu door vele dorpsbewo-
ners op zaterdagmiddag 10 maart bin-
nen een paar uur lukken. Rond 16.00 
uur staat er koffie en soep klaar bij het 
Huysven. Iedereen kan meedoen en 
de organisatoren roepen de deelne-
mers op om zich te melden via de site: 
werkgroepleef baarheidgerwen@
gmail.com.

Heuvelrijk
Op de Brede School Heuvelrijk wordt 
een dagje eerder al een schoonmaakdag 
gehouden, die wordt opgedragen aan 
de vorig jaar overleden André van de 
Maat uit Gerwen. De organisatie is een 
samenwerking van de Werkgroep Leef-
baarheid Gerwen met de Dorpsraad 
Gerwen en de gemeente Nuenen c.a.
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The Feliciano’s in 
Station Charlotte
De vijf muzikanten spelen met elkaar 
akoestisch bluegrass met hier en daar 
scheuten rock & roll, country en zelfs 
punk. Oude en soms nieuwe Ameri-
kaanse protest-, drugs-, moord en 
doodslagsongs, maar ook liefdes- en 
godvrezende liedjes die enthousiast 
vertolkt worden door meerstemmige 
zang, allerlei snaren en mondharmo-
nica's. Een Feliciano-mix bestaat uit 
folk, bluegrass, country en hillibillie 
en wordt gemaakt door vijf snaren-
mannen en geserveerd door een 
warmbloedige dame met verstand van 
timing, hartstocht en ..... Feliciano's. 
Optreden zaterdag 3 maart  vanaf 
21.00 uur in Station Charlotte aan de 
Sportlaan 12 in Nuenen.
Zie ook: www.stationcharlotte.nl en of 
www.felicianos.nl

Onderscheiding voor Harrie Verhoeven 
uit Nederwetten
Vorige week zaterdag tijdens de sleuteluitreiking in Nederwetten, werd 
Harrie Verhoeven onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor Carnavals-
vereniging De Wetters.

Naast zijn taken als  bestuurslid, presenteert hij ook ieder jaar de Bonte Avond, 
en verzorgt hij al jaren de aankleding van de residentie, waarvoor hij zelfs vakan-
tie opneemt. Hij ontving voor zijn vrijwilligerswerkzaamheden uit handen van 
Burgemeester Houben het Van Gogh bord. 

Harrie Verhoeven (midden) ontvangt de felicitaties van burgemeester M. Houben 
bij de uitreiking van het Van Gogh bord.

Lindefeest voor het goede doel

Opbrengst gala naar Make-a-Wish 
Nederland en Voedselbank Nuenen
‘Samen staan we sterker’.  Dat was het motto dat de vijf serviceclubs uit Nue-
nen voor ogen hadden in 2010. Onafhankelijk van elkaar organiseerden de 
serviceclubs jaarlijks activiteiten om geld binnen te halen voor goede doe-
len. Het gaat hier om de Kiwanis, Lions, Oude Ronde Tafel, Ronde Tafel en 
Rotary. Zij sloegen de handen in elkaar en stichtten ‘Gezamenlijke Service-
clubs Nuenen’. 
Succes
Na het grote succes van het door hen 
georganiseerde aspergefeest in 2011, 
besloot de Stichting Gezamenlijke 
Serviceclubs Nuenen om dit jaar we-
derom een groot evenement te orga-
niseren. Op 17 maart aanstaande 
vindt er in Het Klooster in Nuenen 
een galafeest plaats: Hét Lindefeest! 
En uiteraard komt een groot deel van 
de opbrengst weer ten goede van het 
goede doel. 
Passie, vuur , warmte en timbre!
 
Het thema van deze bijzondere avond 
is Passie, of  meer in de stijl van de 
avond gezegd: La Passion. De Geza-
menlijke Serviceclubs nemen de be-
zoekers deze avond namelijk mee in 
sferen waarin vuur, warmte en ritme 
centraal staan. En niet te vergeten….
stijl! Het Lindefeest is een galafeest 
met een dresscode zoals dat een mooi 
gala betaamt:  heren in smoking, da-
mes in gala of cocktailjurk. Het enter-
tainment, de setting, de muziek; het 
belooft een gepassioneerde avond te 
worden. Daar hebben zij passie voor…
 
Mede door de kaartverkoop en spon-
sorgelden kunnen de Gezamenlijke 
Serviceclubs Nuenen een bijdrage le-
veren aan twee stichtingen: de natio-
naal bekende Make a Wish Nederland 

en de Nuenense Voedselbank. Met de 
opbrengst helpen de gezamenlijke 
serviceclubs mee aan het ondersteu-
nen van kinderen tussen 13 en 18 jaar 
met een levensbedreigende ziekte. 

Door de bijdrage aan de Make a Wish 
Nederland kan een aantal van deze 
kinderen hun liefste wens in vervul-
ling zien gaan. Ook ondersteunt dit 
Lindefeest een aantal gezinnen in   

Internationale 
Vrouwendag
Op donderdag 8 maart is het Interna-
tionale Vrouwendag. Daarom organi-
seert Vrouwencentrum ‘de Vlinder’ 
tussen 13.30-16.30 uur een leuke en 
vooral gezellige dag met een aantal 
leuke activiteiten. Vrouw, man, jong 
en oud, iedereen is welkom. Vrouwen-
centrum ‘de Vlinder’ is gevestigd aan 
Sportlaan 12 in Nuenen.

Programma
13.30 uur : Ontvangst.
14.00 uur: Welkomstwoord door Mar-
greet Rijken, voorzitter van het vrou-
wencentrum.
14.15 uur: Korte inleiding door ds. 
Christine Crouwel: waarom internati-
onale vrouwendag?
14.30 uur: Proefles ‘je leven in balans’; 
cursusaanbod GGZ.
15.30 uur: Modeshow met kleren uit 
de eigen kledingwinkel. 
16.00 uur: Buikdansshow door Laeta-
na.
Ook de wereldwinkel is deze middag 
aanwezig.

Spirit- Art
In maart 2012  starten weer nieuwe 
cursussen en workshops. Deze cur-
sussen en workshops zijn  bedoeld 
voor creatievelingen, die meer wil-
len halen uit hun kunnen.

Er wordt gewerkt aan het herontdek-
ken van vooral de eigen creativiteit.
Het is een combinatie van letterlijk en 
figuurlijk naar buiten en naar binnen 
gaan en dit te verwerken in o.a. schil-
derijen, objecten, verhalen, gedichten 
of combinaties hiervan. Een andere 
manier om  oude vastgeroeste  ideeën 
los te laten, te experimenteren en 
nieuwe ideeën te ontwikkelen. De cur-
sussen en workshops worden gegeven 
in kleine groepen. Voor informatie 
kunt u bellen naar Liza Jazenko, Beel-
dend Kunstenaar, Kunstzinnige Crea-
tieve Coach. Tel. 040-2839113 of mail 
info@lizajazenko.nl.

Nuenen die leven van een klein be-
steedbaar inkomen waardoor zij af-
hankelijk zijn van de voedselbank. 

Programma
20.00 uur: Ontvangst
20.30 uur: Welkomstwoord
20.45 uur: Start feestavond met het 
volgende entertainment: 
Theaterzaal: Willy Latino
Theater bar: Casino magic
Rabozaal: Cuata
En een special act als verrassing...
22.00 uur: Uitreiking cheques aan Ma-
ke-a-Wish Nederland en Stichting 
Voedselbank Nuenen
01.00 uur: Sluiting

Kaarten
Kaarten à 75,- euro zijn te bestellen 
via; info@lindefeest.nl of via uw con-
tactpersoon van de serviceclubs uit 
Nuenen: Kiwanis, Lions, Oude Ronde 
Tafel,  Ronde Tafel of Rotary of via 
www.lindefeest.nl

Stijging aantal meisjes 
leerstraf Alcohol
In 2011 hebben 42 jongeren uit Zuidoost-Brabant met succes deelgenomen 
aan de Leerstraf alcohol bij stichting Halt Oost-Brabant. Deze jongeren 
pleegden een delict waarbij alcohol een rol speelde. Opvallend is dat ten 
opzichte van voorgaande jaren het aantal meisjes dat aan de leerstraf heeft 
deelgenomen is gestegen. In 2009 en 2010 lag het percentage meisjes op  
8%. In 2011 is dat gestegen naar 15%.

Leerstraf Alcohol
In verschillende regio’s in het land 
worden jongeren verwezen naar Halt 
voor een leerstraf alcohol. Doel hier-
van is ouders én jongeren zo goed mo-
gelijk te informeren over de gevolgen 
van alcohol. Maar ook het stimuleren 
van een minder geaccepteerd beeld 
van alcohol.
Bij de Leerstraf Alcohol worden ou-
ders en verzorgers nadrukkelijk be-
trokken. Onderzoek toont aan dat het 
alleen richten op de jongere bij een 
straf minder effect heeft. Het betrek-
ken van zijn of haar omgeving: vrien-

Uitslag enquête regionale 
spoedposten
 
Mevrouw Aukje van de Mortel-Boogaarts, voorzitter, bood op 23 februari 
namens de Cliëntenraad de resultaten aan van een gehouden enquête onder 
de bezoekers van drie regionale spoedposten aan de heer Gerben Welling, 
raad van bestuur van de Centrale Huisartsenposten Zuidoost Brabant 
(CHP).  
Wat betekent spoedpost: U hebt zorg 
nodig en het kan niet wachten tot de 
volgende dag. Gaat u dan naar de huis-
artsenpost of naar de spoedeisende 
hulp in het ziekenhuis? U hoeft niet 
meer te twijfelen. U belt direct de 
spoedpost. De spoedpost is alleen be-
reikbaar buiten praktijkuren van uw 
eigen huisarts: 's avonds, 's nachts, in 
het weekend en op feestdagen. Tijdens 
kantooruren kunt u gewoon terecht 
bij uw eigen huisarts. Die verwijst u zo 
nodig door. 
   
De Centrale Huisartsen Posten Zuid-
oost Brabant heeft een cliëntenraad 
ingesteld met als doel om de gemeen-
schappelijke belangen van de cliënten 
in het werkgebied van de CHP te be-
hartigen. Vooral de kwaliteit en conti-
nuïteit van de huisartsenzorg gedu-
rende avond-, nacht- en weekenduren. 
Om zijn taak als vertegenwoordiger 
van de cliënten van de spoedposten 
adequaat te kunnen invullen en om op 
de hoogte te zijn van de mening en ge-
voelens van zijn achterban, is eind 
september en begin oktober 2011 op 
drie achtereenvolgende weekenden 
door de Cliëntenraad een enquête ge-
houden onder de bezoekers van de 
spoedposten bij het Catharina-zieken-
huis Eindhoven, Elkerliek ziekenhuis 
Helmond en St. Anna Ziekenhuis 
Geldrop. 
 
Hierbij werden aan de bezoekers vra-
gen gesteld over hun ervaring met het 
functioneren van de spoedpost naast 
enkele algemene vragen. Alle onder-
vraagde patiënten waren uiterst be-
reidwillig om aan deze enquête mee te 
werken. Uit de resultaten van de 212 
bevraagde patiënten blijken de mees-
ten zeer tevreden te zijn over het func-
tioneren van de Spoedposten. 
Eveneens tevreden over de telefoni-
sche wachttijd bij het maken van een 
afspraak en over de snelheid, waarmee 
men bij de arts terecht kan. Slechts 
een enkele bezoeker is hierover onte-
vreden. Op de spoedposten vindt men 
het personeel vriendelijk, betrokken 
en deskundig en is men tevreden over 
de behandelende arts / verpleegkun-
dige. De ontevredenheid beperkt zich 

den of familie, zorgt juist voor het ver-
hogen van de effecten van de straf. Het 
bereik van de ouders tijdens de leer-
straf is in de regio erg hoog. Zo’n 92% 
van alle ouders zijn bij de leerstraf 
aanwezig geweest en in veel gevallen 
zelfs beide ouders. In vergelijking met 
andere regio’s is deze opkomst uniek 
te noemen. Daar is de ervaring dat 
veel ouders niet willen of kunnen ko-
men.

Deelname Leerstraf 2011
Naast de Leerstraf Alcohol is binnen 
Halt Oost-Brabant ook de Leerstraf 
Drugs ontwikkeld. De meeste jonge-
ren (64%) worden echter aangehou-
den in verband met alcohol. In verge-
lijking met 2009 en 2010 is het 
percentage leerstraffen drugs in ver-
houding tot alcohol flink gestegen 
(van zo’n 20% in 2009 en 2010 naar 
36% in 2011). De jongeren die deelne-
men aan de leerstraf zijn veelal tussen 
de 15 en 17 jaar oud.

De Leerstraf
De leerstraf is ontwikkeld in samen-
werking met verslavingszorginstelling 
Novadic-Kentron voor het regionale 
alcoholproject ‘Laat je niet flessen!’. 
Dit is een project in Zuidoost-Brabant 
om het alcoholgebruik onder jongeren 
in de regio terug te dringen. In 2012 
wordt er een onderzoek naar de effec-
ten van de Leerstraf uitgevoerd in Ne-
derland. De regio Zuidoost Brabant, 
samen met Gelderland en Twente, 
heeft een prominente rol in dit onder-
zoek.

Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

Hooikoorts en andere allergieën
Gelukkig, de lente komt eraan. Na het vrieskoude weer van de afgelopen tijd, zijn 
we wel toe aan het voorjaar. Maar niet voor iedereen is dat een prettige tijd. Als 
je last hebt van hooikoorts dan is de lente soms regelrecht vervelend. 

Steeds meer mensen lijden aan hooikoorts: tussen de tien en twintig procent van 
de Nederlanders. Hooikoorts is nog steeds niet te genezen. Gelukkig kunnen we 
wel de symptomen van hooikoorts en andere allergieën bestrijden. Als we er op 
tijd bij zijn, zijn hooikoortsklachten en andere allergische reacties zelfs vaak voor 
een groot deel te voorkomen. Daar kan acupunctuur een rol in spelen. Belangrijk 
is wel om tijdig met de behandelingen te beginnen. Daarom starten veel van mijn 
patiënten begin maart met de jaarlijkse behandelingsessies.
Al in 2004 publiceerde het internationale medische vakblad  'Allergy' een weten-
schappelijke studie over acupunctuur en hooikoorts. Deze studie laat zien dat 
acupunctuur de symptomen van hooikoorts sterk kan verminderen. Eveneens is 
aan de universiteit van Erlangen in Duitsland research gedaan naar de effecten 
van acupunctuur bij hooikoorts. Ook daar vonden de wetenschappers dat acu-
punctuur goede resultaten opleverde. 
Anders dan de naam doet vermoeden, wordt hooikoorts niet veroorzaakt door 
hooi. Hooikoorts is een allergische reactie die ontstaat door pollen. Pollen zijn 
piepkleine stuifmeelkorreltjes van grassen, bomen en kruidachtige planten. De 
wind laat deze pollen door de lucht zweven waardoor mensen ze vaak inademen.  
Als je allergisch bent voor bepaalde pollen, reageert je  afweersysteem negatief 
op het binnenkrijgen ervan. Je slijmvliezen raken geprikkeld en je krijgt last van 
kortademigheid, een lopende neus en jeukende ogen.
 
De toegenomen hygiëne in onze moderne samenleving lijkt een rol te spelen in 
het ontstaan van allergieën. Want, als we geboren worden, moet ons immuun-
systeem zich nog ontwikkelen. Wanneer we vervolgens opgroeien wordt ons im-
muunsysteem aan lichaamsvreemde en schadelijke stoffen blootgesteld. Zo 
wordt het geactiveerd en daardoor gesterkt. Echter, die prikkeling van onze 
weerstand vindt tegenwoordig minder plaats dan vroeger. Omdat we alles wat 
“vies” is, uit onze levens weghouden. Het lijkt er echter op, dat hoe “hygiënisch-
er” we onze kinderen grootbrengen, hoe groter de kans is dat ze later een allergie 
ontwikkelen. 
Een aanwijzing hiervoor is de gezondheid van kinderen die op een boerderij op-
groeien. Zij komen met meer stoffen en ook “viezigheid” in aanraking. Kennelijk 
is dat goed voor hun immuunsysteem. Want deze mensen hebben later in hun 
leven veel minder last van allergieën. 

tot enkele incidentele gevallen; dit 
moet overigens wel serieus worden 
genomen. 
De klachten betreffen verder hoofdza-
kelijk de wachttijden, zeker ook wan-
neer er in het ziekenhuis röntgenfoto’s 
gemaakt moeten worden. Vervolgens 
mist men bepaalde facilitaire voorzie-
ningen in de wachtruimtes. De bezoe-
kers geven aan onvoldoende bekend te 
zijn met het bestaan van een cliënten-
raad, de klachtenafhandeling en het 
fenomeen spoedpost. De voorlichting 
hierover is onvoldoende en vraagt om 
verbetering. Dat men vooraf moet bel-
len naar telefoonnummer: 0900-8861 
om een afspraak te maken is nog niet 
voldoende bekend. Daardoor moeten 
deze zogenaamde ‘binnenlopers’ die 
niet zijn ingepland, vaker langer wach-
ten, dan degenen die vooraf een tele-
fonische afspraak hebben gemaakt. 
 
De resultaten van dit onderzoek, 
voorzien van conclusies en aanbeve-
lingen, worden door de cliëntenraad 
besproken met de Raad van Bestuur in 
zijn regulier overleg om te komen tot 
opvolging van de aanbevelingen en 
waar nodig tot verbetering. 
 
In het komende jaar zal de Cliënten-
raad de dienstverlening van de telefo-
nische dienst van de Spoedpost, het 
zogenaamde callcenter, onderzoeken. 
Onder andere telefonische wachttij-
den, bejegening en tevredenheid over 
gegeven adviezen.  

Lindeblaadjes
opgeven tot uiterlijk 
dinsdagmorgen bij: 

Drukkerij Messerschmidt, 
Berkenbos 6, Nuenen.

De kosten zijn
 10,00 euro (max. 20 woorden). 
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Atletiek

Voetbal
P r o g r a m m aLSV-Nederwetten  3-0

Nederwetten begon verrassend sterk aan deze wedstrijd bij koploper LSV, 
maar twee goede doelpogingen werden door de LSV goalie in de kiem 
gesmoord. 
Daarna nam LSV het heft in handen 
en keek Nederwetten binnen 6 minu-
ten tegen een 3-0 achterstand aan.
In de 17e minuut maakte Vinny van 
Kleef de 1-0. Hij kon een voorzet vanaf 
rechts eenvoudig intikken. 5 minuten 
later maakte Martin van der Aa er op 
identieke wijze 2-0 van. Nederwetten 
was van slag en een minuut later 
maakte de beste man van het veld 

meerssen  -  Nuenen            0-2
Nuenen  won met 2-0 van SV meerssen door doelpunten van rick Wijnen. 
Door deze prima overwinning houdt Nuenen aansluiting met de subtop en 
ziet de afstand groeien met de gevarenzone.

Remco Schellekens (nr.9) de 3-0. 
In de tweede helft had Nederwetten 
een duidelijk veldoverwicht maar 
kwam niet tot scoren. In feite had LSV 
met een paar messcherpe uitvallen 
nog de meeste kansen. om verder uit 
te lopen, maar goed keeperswerk 
voorkwam een grotere nederlaag. Vol-
gende week de thuiswedstrijd tegen 
Eindhoven Av. 

Waar Nuenen in eigen huis nog het 
spel probeerde te maken tegen Meers-
sen, om uiteindelijk weg gecounterd te 
worden (0-1), lieten de groenwitten de 
Limburgers gisteren komen. Meers-
sen wist zich geen raad met die ruim-
te, waardoor Nuenen relatief simpel 
met 0-2 kon winnen. Op een drama-
tisch veld in Zuid-Limburg was het 
voor beide teams onmogelijk om goed 
te combineren. Nuenen zakte terug en 
pakte Meerssen aan, zodra de thuis-
ploeg de middenlijn passeerde. Nue-
nen-coach Pierre van den Eeden: "De 
laatste competitiewedstrijden zat de 
klad er een beetje in bij ons. We wil-
den alleen maar mooi voetballen en 
vergaten te vaak dat er in het voetbal 
ook gestreden moet worden. Ik heb 
mijn spelers de laatste weken dan ook 

behoorlijk achter de broek gezeten en 
ik moet toegeven dat ze het bij Meers-
sen uitstekend hebben opgepakt. 
Hoewel we geen mooi of goed voetbal 
hebben gespeeld, hebben we deze 
wedstrijd wel goed aangepakt. Daar 
verdienen ze een groot compliment 
voor."

In de eerste helft hadden de bezoekers 
al een paar keer moeten scoren, maar 
alleen Rick Wijnen wist het net te vin-
den. Na de pauze was het opnieuw 
Wijnen die de tweede Nuenense goal 
maakte. Van den Eeden: "Het eerste 
doelpunt was een uitstekende kopbal 
na een mooie aanval. Hoewel Rick niet 
bepaald bekend staat om zijn kwalitei-
ten in de lucht, maakte hij het perfect 
af”.

 
Laatste zaalhockeyweekend zit erop
H2  en JC2 waren al kampioen en afgelopen weekend kwamen daar nog een 
paar teams bij. Natuurlijk moest daar nog wel voor gestreden worden.

  

Voetbal

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 3 maart.
Waalre vet. - Nederwetten vet.   ... 16.30
Zondag 4 maart
Nederwetten 1 - Eindhoven 1  ...... 14.30
Nederwetten 2 - Eindhoven 2  ...... 12.30
Brabantia 8 - Nederwetten 3  ........ 12.00
Woenselse b.4 - Nederwetten 4  ... 12.00
Nederwetten Da1 - Wilhelmina B. .10.30
 
eMK
Zaterdag 3 maart
EMK Classics - Braakhuizen ......... 15.30
Zondag 4 maart
EMK 1 - Oirschot Vooruit 1 ......... 14.30
EMK 2 - ODC 3 ............................... 11.30
Gestel 4 - EMK 3 ............................. 10.00
Nieuw Woensel 5 - EMK 4 ............ 11.00
EMK 5 - Gestel 9 ............................. 11.30

RKGSV GeRweN
Zaterdag 3 maart
Nuenen B vet. – RKGSV vet. ........ 16.45
Zondag 4 maart
SCI/GIBO Groep 1 – RKGSV 1 ... 14.30
WODAN 2 – RKGSV 2.................. 12.30
Unitas’59 3 – RKGSV 3 .................. 12.00
RKGSV 4 – WODAN 13 ............... 12.00
RKGSV 5 – LSV 3 ........................... 10.00

NKV KoRfbal
Zondag 4 maart 
NKV 1 - ELKV ................................. 11.50
 

runnersclub Lieshout 
start met trainingen
In Lieshout bestaat al meer dan 24 jaar een loopvereniging n.l. Hardloop- 
en wandelclub runnersclub Lieshout (rCL) genaamd. Een lopersvereni-
ging, die trainingen verzorgt voor het hardlopen en het sportief wandelen.

Activiteiten van de hardloopafdeling 
van RCL zijn o.a. het verzorgen van 
hardlooptrainingen, het organiseren 
van diverse hardloopwedstrijden, o.a. 
de Oranjeloop en de Duvelscross en 
het deelnemen aan verschillende 
hardloopwedstrijden. Daarnaast orga-
niseert de wandelafdeling een grote 
wandeltocht in juni van elk jaar, wordt 
er met een groot aantal leden deelge-
nomen aan de vierdaagse van Nijme-
gen en neemt men regelmatig deel aan 
wandeltochten in den lande

groep beginnende lopers
Op maandag 12 maart a.s. om 19.30 
uur wordt er gestart met een groep 
beginnende lopers. Zo’n groep bestaat 
uit mensen die niet, of sinds lange tijd 
niet meer hebben hard gelopen en 
graag hiermee (weer) willen beginnen. 
Er is een speciaal trainingsprogramma 
opgesteld, afgestemd op de doelgroep. 
De trainingen vinden plaats onder 
goede begeleiding en natuurlijk is het 
mogelijk 1 maand gratis mee te lopen.

Beginnende Wandelgroep
De beginnende groep begint met 1 
uur rustig wandelen, wat geleidelijk 
uitgebreid wordt naar 1½ tot 2 uur, in 
een hoger tempo, als men dat wenst. 
De beginnersgroep zal starten op 
woensdag 14 maart a.s. om 19.00 uur 
bij de accommodatie van RCL aan de 
Provinciale weg te Lieshout bij tennis-
park de Raam. En natuurlijk is het ook 
hierbij mogelijk 1 maand gratis mee te 
wandelen. Dus kom naar de trainings-
avond op 12 of 14 maart 2012 en zorg 
voor je gezondheid in gezelschap van 
anderen. Want samen sporten is sa-
men plezier hebben.

Het juichende kampioensteam van coach Wim Markus.

D2 deed dat voor een lekker gevulde 
tribune in thuissporthal de Honger-
man. Opponent Eindhoven4 gaf zich 
echter niet zo gemakkelijk gewonnen. 
Pas na 5 minuten in de tweede helft 
zorgde Paola de Haas voor een tweede 
doelpunt. Uiteindelijk werd het toch 
6-1 voor de thuisclub en begonnen de 
dames samen met coach Wim Markus 
aan het verwachte, gezellig feestje. Bij 
de junioren kwamen er nog 2 kampi-
oenen bij: MC1 en MC2

De hockeyers richten hun blik inmid-
dels al weer vol op het buitenseizoen. 
De senioren zetten hun competitie 
voort. 

Heren 1 staat bij het begin van het zo-
merseizoen op een 2e plaats, 2 punten 
achter op Scoop en D1 op een 5e 
plaats. 
De junioren beginnen in de tweede 
helft van het seizoen aan een nieuwe 
competitie.

Hockey

Wanneer u zich aanmeldt als lid van 
RCL krijgt u als welkomsgeschenk een 
prachtig loopshirt met opdruk van 
ons cadeau. Aanmelden en meer in-
formatie is te verkrijgen bij: John Pen-
nings: 06-50281483 (hardlopen), Tiny 
van Alphen: 0413-209765 (wandelen). 
Zie voor verdere informatie onze web-
site: www.runnersclublieshout.nl. 

Knuffelen en voetballen in gambia
Bij Rond de Linde bereikte ons het 
bericht van de in Nuenen woonach-
tige Lenny Berkers, die als vrijwilli-
ger werkzaam is in Gambia. Op de 
laatste dag dat Schellens Speelgoed 
open was, kreeg zij voor een symbo-
lisch bedrag een tas vol knuffels van 
Pierre en Helga. Lenny nam deze 
mee naar Gambia naar het zieken-
huis waar ze als vrijwilliger werkt en 
deelde ze uit. Ook de kinderen in 
een kinderopvang zijn blij gemaakt 
met knuffels. 
Daarnaast heeft Lenny van de Nue-
nense voetbalclub voetbalshirtjes 
en tweedehands schoenen gekre-
gen. De voetballers daar waren erg 
blij met deze professionele spullen. 

Wijziging 
startplaats WSV 
Nuenen
  
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging (WSV) is in de 
maand maart de ingang van het ten-
nispaviljoen op sportpark de Lisse-
voort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen.

Vooraanmelden daarvoor is niet no-
dig, men kan zich melden op de start-
locatie.

Voor nadere informatie: www.wsvnu-
enen.dse.nl. Ook kunt u mailen naar 
het secretariaat, joke_wsv@hotmail.
com.

Politieberichten

Ingezonden brieven
Schouderklop 
De leden van de Knotgroep (werkgroep van IVN Nuenen) zijn deze weken weer 
hard aan het werk. Zij zorgen er voor dat alle knotwilgen er goed bij blijven staan 
en het Nuenens landschap mooi blijft. Zo kunnen we blijven genieten tijdens onze 
wandelingen. Bij ons, op de hoek Soeterbeek en Boord,  is het karwei alweer ge-
klaard. Ze doen alles met hand. Er komt geen elektrisch gereedschap aan te pas. 
En het resultaat mag er weer zijn. Deze mannen en vrouwen verdienen een flinke 
schouderklop. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom en kunnen zich aanmelden 
via www.IVN.nl/Nuenen. 

Familie van Emden, Soeterbeek 1.

Nuenen: Dronken vrouw aangehouden na vernielingen
Na het afbreken van ruitenwissers van geparkeerde auto’s en het omduwen van 
een rij fietsen in Nuenen, heeft de politie maandagavond een vrouw uit die plaats 
opgepakt. De vrouw was onder invloed van alcohol en zit vast voor verder on-
derzoek. 
Gewaarschuwde agenten gingen maandagavond naar de Nuenense Vincent van 
Goghstraat. Daar was een 56-jarige vrouw uit Nuenen door omstanders in de 
kraag gegrepen nadat zij ruitenwissers van voor zover bekend twee geparkeerde 
auto’s trok en een rij fietsen hand omgegooid. De politie nam de verdachte vrouw 
over. Zij is aangehouden op verdenking van de vernielingen en openbare dron-
kenschap. De verdachte is voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Lieshout: Dierenpolitie treft dode schapen aan
In een volkstuin met wei in buurtschap Beemdkant werden donderdag door de 
Dierenpolitie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) negen 
kadavers van schapen en acht schedels met botten aangetroffen. De Milieupoli-
tie van Laarbeek verstrekte informatie aan de Dierenpolitie en de NVWA die 
daarop een onderzoek instelden. Op advies van een dierenarts werd besloten de 
tien levende schapen die in de wei werden aangetroffen in te laten slapen, dit in 
verband met hun slechte conditie. Vier van deze schapen waren niet voorzien 
van een oormerk, dat verplicht is. Tegen de 25-jarige eigenaar uit Lieshout wordt 
proces-verbaal opgemaakt. In 2006 en 2009 werd door de Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming ook al tegen hem proces-verbaal opgemaakt in het 
kader van Dierenwelzijn. De Dierenpolitie en de NVWA zijn nog niet klaar met 
het onderzoek.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 2 maart organiseert de Ka-
tholieke Vrouwenvereniging kienen in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout. De avond begint om 20.00 
uur en de zaal is vanaf 19.00 open.
Bij een grote opkomst wordt er een ex-
tra ronde gekiend.

Introductiemiddag 

Woon morgen zonder zorgen
op vrijdagmiddag 16 maart organiseert de PVgE in samenwerking met de 
Stichting Wag (Woonkeur advies groep) een introductiemiddag voor 
senioren met als onderwerp ‘Woon morgen zonder zorgen’. architecte Ine-
ke Schimmelpenningh vertelt over het belang om tijdig maatregelen te 
nemen om langer, maar vooral ook veiliger, in de eigen woning te kunnen 
blijven wonen.

Ineke woont in Nuenen en heeft zich 
gespecialiseerd in woningaanpassin-
gen van bestaande woningen. Als men 
ouder wordt, gaat zelfstandig wonen 
steeds meer problemen opleveren, 
terwijl hulp steeds minder voorhan-
den zal zijn. Dit komt omdat er steeds 
meer en steeds oudere ouderen ko-
men (dubbele vergrijzing). Maar ou-
der worden brengt nu eenmaal kleine 
èn grotere ongemakken met zich mee, 
waar de huidige woning niet op voor-
bereid en ingericht is. Toch zijn met 
relatief eenvoudige ingrepen en hulp-
middelen veel van die ongemakken te 
verhelpen.

Wist u dat 70% van alle dodelijke on-
gelukken bij 65-plussers in en om het 
eigen huis plaatsvindt? En vallen daar-
van de meest voorkomende oorzaak 
is. Hoog tijd om niet langer te denken: 
mij overkomt dat niet, maar om eens 
kritisch naar uw eigen huis te kijken 
en actie te ondernemen om de veilig-
heid in uw huis te vergroten. Op een 
creatieve manier laat Ineke aan de 
hand van een aantal voorbeelden zien, 
hoe dit kan.

Deze middag vormt tevens de start 
van het project ‘Woon morgen zonder 

zorgen’. In klein workshops van maxi-
maal 10 personen kunt u onder leiding 
van een gecertificeerde medewerker 
van de WAG Nuenen meedenken over 
veiliger en comfortabeler wonen. De 
WAG medewerker neemt u daarbij 
aan de hand van een presentatie mee 
door een huis. 

Ook kunt u handige hulpmiddelen be-
kijken. Meer bijzonderheden hierover 
hoort u op 16 maart en uiteraard in de 
Nieuwsbrieven van de diverse oude-
renorganisaties en in Rond de Linde.

Wethouder Jansen van de gemeente 
Nuenen is bereid gevonden deze mid-
dag te openen. Hij zal tevens de eerste 
certificaten uitreiken aan 5 leden van 
de WAG.

Geïnteresseerden kunnen zich tot 14 
maart opgeven bij Ria Steur, tel. 283 
3795 of Els Stultiens, tel. 283 3502 (na 
11.00 uur). Aanmelden kan ook via 
www.pvge-nuenen.nl. 

Toegang: voor PVGE leden gratis, niet 
PVGE leden € 2,-. Plaats: Grote zaal 
van de Scarabee aan de Mantel-
meeuwlaan. Aanvang 14.00 uur, zaal 
open om 13.45 uur. Vol is vol.



JUFFERLAAN 40 SON EN BREUGEL
Traditioneel gebouwd, halfvrijstaand herenhuis

Edenstraat 1 Eindhoven - telefoon 040-2692530 - info@eindhoven.vansantvoort.nl
Berg 2-4 Nuenen - telefoon 040-2833708 - info@nuenen.vansantvoort.nl

OPEN HUIS:    zaterdag 3 maart van 11.00 - 12.00 uur 
                             maandag 5 maart van 17.00 - 18.00 uur.

Gelegen op het mooiste plekje van nieuwbouwplan ‘Sonnius-
park’ aan de rand Son. 
Een schitterende groene locatie die veel privacy biedt en goed 
bereikbaar is. 
Begane grond: Zéér royale woonkamer van maar liefst 60 m2, 
eetkeuken aan de voorzijde, bijkeuken, garage/berging en 
ruime tuin. 
1e Verdieping: 3 Grote slaapkamers en ruime badkamer.
2e Verdieping: Mogelijkheid voor een 4e en 5e slaapkamer tegen 
zeer lage kosten. 
Er zijn nog diverse koperskeuzes mogelijk zoals: een overdekt 
terras, keukeninrichting, sanitair, tegelwerk en casco oplevering. 

PLUSPUNTEN:
• Geweldige ligging
• Energielabel A+
• De woning wordt gekeimd
• Zeer grote op zonzijde gelegen tuin
• Een standaard bouwniveau dat je bijna ner-

gens meer vindt, o.a. in porisosteen gemet-
selde binnenwanden, hardhouten kozijnen 
met stompe deuren, stucwerk wanden,                 
schuurwerkplafonds, zinken hemelwateraf-
voeren en goten

• Gebakken pannen en handvorm stenen
• Etc. etc. etc.   

Prijs:  € 447.500,- v.o.n. (volledig afgewerkt, over eigen 
                                                                               afwerking is nog te praten)

Bouw bijna gereed!!

www.vansantvoort.nl makelaars

Nikita Discoshow is een jonge en dynamische discoshow met ruim 25 jaar 
ervaring die zich kenmerkt door haar innoverende ideeën. Kwaliteit, 
creativiteit en zelfontplooiing staan bij ons hoog in het vaandel. 
Door uitbreiding van onze activiteiten zijn wij per direct op zoek naar:

Light-Videojockey voor de Nikita Discoshow
Vanaf 1 à 2 keer per maand (±7,5 uur per keer)

Wij bieden:
-  Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng
-  Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf
-  Uitstekende doorgroeimogelijkheden
-  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Wij vragen:
-  Gemotiveerde persoonlijkheid vanaf 16 jaar
-  Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding
-  Ervaring is geen vereiste, zin in een uitdaging wel

Zin in deze uitdaging en voldoende mogelijkheden tot scholing en 
ontplooiing? Richt dan uw sollicitatie, voorzien van CV, aan:

Nikita Discoshow
Ter attentie van Hans Willems
Spegelt 49, 5674 CE Nuenen
vacature@nikitadiscoshow.nl

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen 
met Hans Willems via vacature@nikitadiscoshow.nl 
of telefonisch 040-2842549.

Tegen inlevering van deze bon krijgt u 10 euro korting!
deze actie is niet te combineren met andere acties

Nikita DJ Cursus!
Vanaf 21 maart zal er in 4 woensdagavonden 
tussen 19.30 - 22.00 uur de cursus plaatsvinden 
op onze eigen lokatie, Spegelt 49 te Nuenen.

Reserveren is mogelijk via:
- e-mail: djcursus@nikita.nl
- telefoon: 040-2842549
- facebook: Nikita.DJ.cursus

€ 80,- p.p.
Incl. certificaat & boek

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

Menu Olijf 
Kalfscarpaccio   

Tonijnmayonaise | kappertjes | knapperige salade
***

Rode paprikasoep
Romig | peterselie

***
Gamba’s

Groene asperge | tomaat | Parmezaanse kaas
***

Zalm
Gebakken | Hollandse garnalen | fi jne groenten  | kreeftensaus 

óf
Proeverij rund

Witlof | Rosevalaardappel | Madeirasaus
***

Witte chocolade  brownie
Melk chocolademousse | toffee van banaan | vanillesaus

€ 34,50 per persoon

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

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

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

van Jan Linders

Wie verdient 
een vlaai?

Jan Linders Nuenen

Vincent van Goghstraat 37

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

De eerste winnares is Bente Konings. Stichting Vakantiewerk Nuenen 
vindt dat Bente de vlaai echt verdiend heeft, omdat ze zich geweldig 
inzet voor het kindervakantiewerk in Nuenen.

van het zuiden.

Bente Konings verdient een vlaai van Jan Linders!

Rond de Linde op internet:
 www.ronddelinde.nl 
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