
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag is apotheek Nuenen  
van 11.00 tot 13.00 uur en BENU 
apotheek Kernkwartier open van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan 
de Berg” en ”BENU Apotheek  
Kernkwartier” open  tot 18.00 uur.

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

Geopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur of 

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Fiets mee voor 
het goede doel 
in Nuenens 
groot � etsspektakel

Politie hee�  
een topjaar!

Weverkeshof 
gaat voor de 
Oranje Fonds 
Kroonappels

Houten vloeren - Laminaat
Raamdecoratie

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

Ri-Jo/

Uw plezier, onze zorg
0492 - 52 80 30
Buitendijk 1b, 5705 CD Helmond
info@caravanservicehelmond.nl
www.caravanservicehelmond.nl
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De schaduwwereld van Tim
 
Door Marieke Suters
 
Marloes en Paul Laurenssen kregen de schok van hun leven toen bij hun 
zoon Tim de diagnose kanker werd vastgesteld. Een neuroblastoom met 
hoog risico en 30% kans op genezing om precies te zijn. “Dan stopt je 
wereld. Dit kan niet waar zijn, dat is de eerste gedachte die je hebt”, vertelt 
Paul. “Eerst jank je de hele wereld bij elkaar, maar daarna komt de vecht-
lust. Je vecht voor elke procent die er is, daar ga je voor. En daar zitten we 
nu middenin.”
 De diagnose van Tim kwam in augus-
tus 2012. Zijn eerste kuur begon op 7 
september. Nu zijn ze al zes kuren en 
een operatie verder. “Hij is nu schoon, 
dat wil zeggen dat de uitzaaiingen weg 
zijn en de tumor is ook weg. Maar het 
kenmerk van een neuroblastoom is 
dat de kankercellen zich verstoppen. 
Ze zijn niet te zien op de scan”, legt 
Paul uit.
 
Voor Paul is de wereld waar ze nu in 
zitten een schaduwwereld. “Als je op 
de oncologieafdeling komt, kom je in 
een soort schaduwwereld terecht. Een 
wereld van kale kindjes, daar schrok ik 
wel van. Maar als je er twee of drie we-
ken bent, ben je er zelf ook een van. 
Het is een wereld waar je totaal niet 
mee bezig bent en geen besef van 
hebt.” Een ander onderdeel van die 
schaduwwereld is de medische kennis 
die je opdoet. “Dat ligt ook aan mezelf. 
Ik wil alles onder controle houden en 
precies weten wat er met Tim gaat ge-
beuren.”
 
Op dit moment krijgt Tim een hoge 
dosiskuur. Dat is de zwaarste kuur die 
hij tot nu toe heeft gehad. “Je merkt 
aan Tim dat hij harder is geworden. 
Veel dingen pikt hij nu, bijvoorbeeld 
de prikken die hij krijgt of als we weer 
naar het ziekenhuis gaan. Het is nu 
zijn leven geworden en dat van ons 
ook. Dit is ons leven nu”, vertelt de va-
der van Tim. Voor Tim is deze kuur de 
laatste die hij in Nederland krijgt. In 
mei vertrekt de familie voor een half-
jaar naar Amerika om een experimen-
tele behandeling te proberen. Maar 
om dit te kunnen doen is er geld no-
dig. Veel geld. Daarom is Stichting 

Toekomst Voor Tim in het leven ge-
roepen om geld in te zamelen.
 
“Het is echt als een dolle gegaan”, ver-
telt Tims vader blij. “Het is ongelofe-
lijk hoeveel mensen je willen helpen. 
Dat geeft ons het gevoel dat we het 
niet alleen hoeven te doen. Maar dat 
gevoel is soms ook heel snel weg als je 
alleen in een ziekenhuiskamer zit. Ei-
genlijk moet Tim het alleen doen met 
hulp van ons.” De stichting heeft in 
korte tijd al meer dan 120.000 euro op 
gehaald. Voor de reis naar Amerika 
was 80.000 euro nodig. “De rest van 
het geld gaat naar het goede doel voor 
neuroblastoom kinderkanker”, legt 
Paul uit.
 
De toekomst voor Tim is onzeker. 

Toekomst voor Tim is onzeker.
“Het is alles of niets op dit moment. 
Erop of eronder”, vertelt Paul. Of de 
stichting nog blijft bestaan na de be-
handeling in Amerika weet de familie 
nog niet. “Twijfel. Aan de ene kant, 
mocht Tim het niet halen wil ik het 
ook helemaal afsluiten. Maar aan de 
andere kant, met slechts 30% overle-

Verkoop van collectie 
bladmuziek in 
Nuenense bibliotheek
Bibliotheek dommeldal stopt per 1 
maart met het uitlenen van bladmu-
ziek. Daarom gaat de hele collectie 
bladmuziek op zaterdag 16 maart tus-
sen 11.00 en 13.00 uur in de Nuenense 
vestiging in de uitverkoop.  Een mooie 
kans om uw slag te slaan!

Huurverhogingen bijna onafwendbaar

SP Nuenen en Helpt Elkander 
in actie tegen verhuurderheffi  ng
Afgelopen maandag bood SP Nuenen de door haar verzamelde handteke-
ningen, in het kader van de actie Huuralarm, aan bij woningbouwvereni-
ging Helpt Elkander. Directeur mevrouw Van Beijsterveldt-Niels en de 
bestuursvoorzitter dhr Van Stipdonk hebben de handtekeningen in ont-
vangst kunnen nemen. 
Wat is verhuurderheffi  ng
De actie Huuralarm is gericht tegen de 
door de regering voorgenomen invoe-
ring van de verhuurderheffing. Deze 
heffing richt zich op verhuurders van 
huurwoningen in de gereguleerde sec-
tor, dat wil zeggen woningen waarvan 
de huur lager is dan de grens voor de 
huurtoeslag (voor 2012: € 664,66). De 
heffing wordt berekend over de waar-
de van zulke voor verhuur bestemde 
huurwoningen. De heffing geldt alleen 
voor verhuurders van meer dan 10 
huurwoningen. De grondslag voor de 
heffing wordt gevormd door de totale 
WOZ-waarde van de gereguleerde 
huurwoningen van de verhuurder, 
verminderd met een heffingsvrije 
voet. De effecten voor de verhuurder 
zijn dus afhankelijk van het aantal wo-

Mevr. Rianne van de Ven van SP afdeling Nuenen overhandigt de ingezamelde 
handtekeningen aan directeur van Woningbouwvereniging Helpt Elkander me-
vrouw Van Beijsterveldt-Niels.

ningen en de WOZ-waarde van de 
woningen. 

Gevolgen
De verhuurderheffing legt aan de wo-
ningbouwcorporaties de verplichting 
op om samen ca 1,75 mld. af te dragen 
aan de staat. Voor deze afdracht wordt 
geen tegenprestatie van het rijk gele-
verd. “Op deze manier worden we me-
dewerkers van de belastingdienst. Het 
lijkt de overheid meer om belastingin-
komsten dan om doorstroming of on-
dersteuning van de woningmarkt te 
gaan.” aldus Van Stipdonk.

Voor de corporaties betekent dit dat 
ze wegens geldgebrek niet meer in 
staat zijn om onderhoud en renovaties 
uit te voeren of dat er diverse huur-

verhogingen doorgevoerd moeten 
worden. Ook faillissementen van coö-
peraties zullen niet uitblijven. 

Woningbouwvereniging Helpt Elkan-
der heeft al eerder alle nieuwbouw-
plannen ’on hold’ moeten zetten. 
Helpt Elkander heeft ca 1600 wonin-
gen in portefeuille en kan op dit mo-
ment nog niet inschatten wat de 
nieuwe wet voor de huurders zal bete-
kenen. Als de verhuurderheffing toch 
door gaat, is het mogelijk dat Helpt 
Elkander het bedrag bij de huurders 
zal moeten verzamelen door bijvoor-
beeld extra huurverhogingen. Als 
maatschappelijk ondernemer werkt 
Helpt Elkander voortdurend aan het 
bieden van betaalbaar en aantrekkelijk 
wonen in een leefbare en duurzame 
woonomgeving juist voor mensen 
voor wie het moeilijk is in de vrije sec-
tor woonruimte te vinden. Door de 
nieuwe maatregelingen zal het Helpt 
Elkander niet makkelijker gemaakt 
worden om hun doelgroep volgens 
hun eigen visie te ondersteunen.

De verzamelde handtekeningen zullen 
aan de tweede kamerleden worden 
overhandigd door De Nederlandse 
Woonbond. Deze handtekeningenac-
tie van de Woonbond wordt  niet al-
leen door SP Nuenen als lokale actie 
opgepakt maar wordt landelijk door 
de SP uitgevoerd. In totaal zullen er 
ongeveer 37.000 handtekeningen wor-
den aangeboden. 

SP Nuenen organiseerde op 25 januari 
jl. een thema-avond over sociale wo-
ningbouw. Hierbij traden als spreker 
op tweede-kamerlid Paulus Jansen, 
wethouder Martien Jansen en be-
stuursvoorzitter Peter van Stipdonk. 
Naar aanleiding van deze avond stuur-
de de Gemeente Nuenen en woning-
bouwvereniging Helpt Elkander 
gezamenlijk een brief naar minister 
Blok om de desastreuze gevolgen van 
het regeerakkoord voor de lokale wo-
ningmarkt duidelijk te maken. 

De SP ging de wijken in om handteke-
ningen tegen de verhuurderheffing te 
verzamelen. Hebt u de petitie gemist? 
On-line ondertekenen kan ook nog: 
Ga naar www.nuenen.sp.nl.

vingskans, is er nog veel meer onder-
zoek nodig. De chemo maakt veel 
kapot, maar de overlevingskansen tij-
dens de behandeling stijgen niet, dus 
waar zijn we dan in hemelsnaam mee 
bezig? Laten we dan alsjeblieft door-
gaan met de stichting. Het is een heel 
dubbel gevoel.”
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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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

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

COLLECTE
In de week van 3 maart t/m 9 maart 2013 wordt gecollecteerd door 
de Stichting Jantje Beton.

VERKEER
Afsluiting Margot Begemannstraat
In	verband	met	de	aanleg	van	een	zebra-pad	ter	hoogte	van	De	Akkers	
word de Margot Begemannstraat vanaf 11 maart tot en met 15 maart 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Alle aanliggende woningen en ook De Akkers zijn tijdens de afsluiting 
gewoon	bereikbaar.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 12 maart 2013 is er een hoorzitting van de algemene ka-
mer	van	de	commissie	voor	de	bezwaarschriften	in	het	gemeentehuis.	
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
•	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	de	heer	H.	Hooger-

brug	tegen	het	besluit	van	18	september	2012	betreffende	plan-
schade	en	het	bezwaar	 ingediend	namens	de	heer	W.	Verhagen	
tegen	het	besluit	van	18	september	2012	betreffende	planschade.

•	 om	20.45	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	A.	Willems,	C.	Kuijten,	
M. van Rooij, P. van Rooij, J. van Rooij, C. Nolte en B. Steensma 
tegen	het	besluit	van	13	september	2012	waarbij	een	omgevingsver-
gunning	is	verleend	voor	de	bouw	van	een	trainingshal,	tegen	het	
besluit	van	18	oktober	2012	waarbij	een	omgevingsvergunning	is	
verleend	voor	de	bouw	van	een	veldschuur	en	tegen	de	milieuneu-
trale veranderingsvergunning.

De	agenda	is	onder	voorbehoud	van	eventuele	wijzigingen.

OPENBARE VERGADERING   
COMMISSIE STRAATNAAMGEVING 
Voor	de	openbare	vergadering	op	donderdag	14	maart	2013	om	09.30	
uur in het gemeentehuis is een agenda opgesteld met de volgende 
bespreekpunten:	
Opening;	Verslag	van	de	openbare	vergadering	van	20	juni	2012;	Ro-
tondes op het Eeneind; 
Kosterspad;	Cis	van	Rooijhof;	Bolle	Akkerpad;	Refelingse	Loop;	Rond-
vraag.

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN
Waterplan Oranjebuurt en Kerkstraat en omgeving
Na	een	nat	najaar	zijn	we	2013	begonnen	met	een	vorstperiode.	Door	
deze	 vorstperiode	 heeft	 aannemersbedrijf	 Heijmans	 zijn	 planning	
moeten aanpassen.  
•	 Kerkstraat	-	Huisnr	2	–	18	 Week	03	-	12
•	 Parkeerplaats	Van	de	Schoorhof	 Planning	volgt	nog
•	 Lindenhof	Kerkstraat	–	Huisnr	25	 Week	08	-	12	
•	 Voirt	 Week	09	-	28
•	 Marijkestraat	 Week	15	-	21
•	 Beatrixstraat	 Week	19	-	25
•	 Irenestraat	 Week	22	-	29	
•	 Lindenhof	 Week	26	–	36
•	 Parkdeel	Oost	-	Past.v.Aldenhuysenstr.	 Planning	volgt	nog

Globaal houden de werkzaamheden het volgende in: 
Opbreken	verharding	en	riolering,	aanbrengen	van	een	nieuw	vuil-	en	

Dit moet zijn:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer 

Regulier	 07/01/2013	 N-HZ-2013-0003	 Lieshoutseweg	31	 Herbouwen		 	
    recreatiewoning 

Deze aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis, Jan van Schijnvelt-
laan	2	te	Nuenen.	Tegen	de	aanvragen	kan	geen	bezwaarschrift	worden	
ingediend. Dat kan pas nadat de omgevingsvergunning is verleend.

INGETROKKEN AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

Regulier 27/02/2013 N-HZ-2013-0002 Refelingse Erven 129 Plaatsen kozijn 
 
Regulier 01/03/2013 N-HZ-2012-0162 Opwettenseweg 76 Plaatsen   
    lichtreclame zuil 

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	zijn	de	volgende	aanvra-
gen	om	vergunning	op	grond	van	de	APV	en	bijzondere	wetten	ingekomen:
•	 Aanvrager:	“Stichting	in	oprichting	Koninginnedag”	voor	het	or-

ganiseren	van	de	Koninginnenacht	in	de	vorm	van	muziek	en	dans	
in het Park in Nuenen op 29 april 2013.

Naar	aanleiding	hiervan	wordt	eenieder	in	de	gelegenheid	gesteld	bin-
nen	twee	weken	na	deze	publicatie	zijn	of	haar	zienswijze	in	te	dienen	
bij	 het	 college	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	
Postbus	10	000,	5670	GA		Nuenen.

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) in het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	 Stichting	 Triotters	 is	 een	 evenementenvergunning	 verleend	

voor het organiseren van een zwemloop op zaterdag 6 april 2013, 
waarbij	het	zwemonderdeel	plaatsvindt	in	sportcentrum	“de	Drie-
tip”	en	het	looponderdeel	plaatsvindt	in	het	centrum	van	Nuenen	
(verzenddatum	27	februari	2013);

•	 aan	V.O.F.	van	Houtum-Blummel	zijn	toestemming	en	vergunning	
verleend voor de reeds ingenomen standplaats op elke donder-
dagochtend	voor	de	locatie	Heuvelplein	in	Gerwen	(verzenddatum	
28	februari	2013).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage 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	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	
college	van	burgemeester	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.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

hemelwaterriool inclusief het vervangen van de rioolaansluitingen van 
de woningen. 
Na	het	aanbrengen	van	de	riolering	worden	voorzieningen	getroffen	
om	 later	de	bomen	en	hagen	aan	 te	brengen	én	de	 lichtmasten	 te	
plaatsen.	Daarna	wordt	het	weglichaam	opnieuw	opgebouwd	met	
een zandpakket en een funderingslaag. Uiteindelijk wordt de nieuwe 
bestrating	aangebracht	en	volgt	de	inrichting	met	groen	en	meubilair.	
Beplanting	in	de	nieuwe	straten	wordt	aangebracht	vanaf	december	
tot medio april (plantseizoen) Tijdens deze werkzaamheden is geen 
doorgaand verkeer mogelijk in de straat. De hulpdiensten zijn op de 
hoogte van de werkzaamheden. 

Voor	aanvang	van	de	werkzaamheden	worden	de	bewoners/onderne-
mers	met	een	brief	ingelicht.	Mocht	u	vragen	hebben	kunt	u	contact	
opnemen met het gemeentehuis via tel. 040-2631 631.

VVV-SITE NUENEN IN DE LUCHT!
In	samenwerking	met	vrijwilligers	van	het	VVV	agentschap	is	de	VVV-
site	voor	de	gemeente	Nuenen	gevuld	en	klaar	voor	gebruik.	U	kunt	
deze site vinden via www.vvvnuenen.nl.	 Op	 de	 VVV-site	 staat	 een	
beknopte	omschrijving	van	instellingen,	bedrijven	en/of	verenigingen.	
Om de site zo actueel mogelijk te houden, wordt verwezen naar uw 
eigen	website.	

Vermelding op de VVV-site
Wij	hebben	onze	best	gedaan	om	de	site	zo	volledig	mogelijk	te	maken.	
Mocht	u	toch	uw	eigen	(toeristisch-recreatief)	bedrijf	of	vereniging	
missen op de site, kunt u zich heel makkelijk via de site aanmelden. 
Dit werkt als volgt:
•	 Aanmelden bedrijf/vereniging:	 Aan	 rechterbovenkant	 op	 het	

scherm	klikt	u	op	“contact”.	Er	opent	nu	een	nieuw	scherm	met	
in	het	midden	bovenaan	de	tekst	“Registratie	in	database”.	Als	u	
hierop klikt vind u een aanmeldformulier waarin u uw gegevens 
kunt	noteren	en	kunt	verzenden	naar	de	beheerder	van	de	site.	De	
beheerder	van	de	site	zal	beoordelen	of	uw	aanvraag	past	op	de	
site	van	de	VVV.	Als	dat	het	geval	is,	krijgt	u	van	de	VVV-Noordoost	
Brabant	uw	eigen	gebruikersnaam	en	wachtwoord,	zodat	u	zelf	
(beknopte)	wijzigingen	aan	kunt	brengen	op	de	site.

•	 Aanmelden activiteit:	Links	boven	op	het	scherm	klikt	u	op	“ac-
tueel”.	Vervolgens	klikt	u	op	“aanmelden	evenement”.	U	bent	nu	
bij	het	aanmeldformulier	aangekomen	voor	het	aanmelden	van	
uw	activiteit.	De	beheerder	van	de	site	zal	beoordelen	of	uw	aan-
vraag	past	op	de	site	van	de	VVV.

Vragen
Mocht	u	nog	vragen	of	opmerkingen	hebben	over	de	VVV-site,	dan	
kunt u een mail sturen naar info@vgvn.nl.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 25/02/	 N-HZ-2013-	 Berg	32A	 Wijzigen	gebruik	van		 	
 2013 0018  detailhandel naar horeca 
   
Regulier	 26/02/	 N-HZ-2013-	 Lijsterbesstraat	2	 Plaatsen	dakkapel	aan		
 2013 0020  voorzijde en vervangen  
    dakkapel aan achterzijde  
    woning   
  

RECTIFICATIE
In	Rond	de	Linde	van	17 januari 2013	 staat	onder	“ONTVANGEN	
AANVRAGEN	OMGEVINGSVERGUNNING”	vermeld:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 07/01/2013	 N-HZ-2013-0003	 Lieshoutseweg	31	 Herbouwen	woning	
 

Wijzigingen in dienstverlening 
Helpt Elkander  
Per 1 maart 2013 heeft Woningbouwvereniging Helpt Elkander een aantal 
belangrijke wijzigingen doorgevoerd in haar dienstverlening waarvoor de 
huurders ook een brief hebben ontvangen.
Zo is het kantoor voor bezoek alleen 
nog ’s ochtends van 8.30 tot 12.00 uur 
geopend. Klanten kunnen dan ge-
woon bij Helpt Elkander binnen lo-
pen. ’s Middags is het kantoor van 
maandag tot en met donderdag tussen 
13.00 en 17.00 uur alleen nog op af-
spraak te bezoeken. Medewerkers van 
Helpt Elkander kunnen klanten dan in 
alle rust te woord staan en hebben 
meer tijd voor bijvoorbeeld het sluiten 

van huurcontracten of het bespreken 
van overlastzaken.
Een andere wijziging betreft het mel-
den van reparatieverzoeken. Als er 
iets kapot is in de woning, kunnen 
huurders een reparatieverzoek indie-
nen bij Helpt Elkander. Via de website 
van Helpt Elkander   www.helpt-elk-
ander.nl   kunnen huurders dit 24 uur 
per dag, 7 dagen per week doen. Tele-
fonisch kunnen huurders vanaf 1 

maart alleen nog tussen 8.30 en 9.30 
uur een reparatieverzoek melden. 
Vaak kan dan meteen een afspraak 
met de klant worden ingepland. 
Spoedeisenden reparatieverzoeken 
kunnen huurnders   24 uur per dag 
telefonisch doorgeven.  
Helpt Elkander voert deze wijzigingen 
door om haar klanten beter van dienst 
te kunnen zijn. Voor vragen kunnen 
klanten van Helpt Elkander contact 
opnemen via het telefoonnummer: 
040 283 45 08.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

De ijsbaan is niet meer
Afgelopen weekend is er tegenover de molen De Roosdonck hard gewerkt. De 
hekken van de ijsbaan zijn weer netjes van het grasveld gehaald en er is met man 
en macht door o.a. de Oud Prinsen gezorgd dat deze bijzondere plek er weer net-
jes bijligt. Laat het voorjaar maar komen!



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, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 8 & 9 maart: 

Venkel, 1/2 kilo  .............................. 1,35
kropsla, per krop  ........................... 0,89
champignons, per bakje  ............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 11 maart:

Wittekool, panklaar, 1/2 kilo  ......... 0,69
DINSDag 12 maart:

raapstelen, 2 bosjes  ................... 1,49
WOeNSDag 13 maart:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DONDerDag 14 maart:

Parijse Worteltjes, 1/2 kilo  ........ 1,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week VaN 8 t/m 14 maart:

kiwi groen, 8 stuks  ...................... 1,99
mandarijnen Orri, 10 stuks  ........ 1,99
ei-Salade, 250 gram  ...................... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Vrijdag 8 maart
Paté Proeverij!!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

www.bakkerijverhallen.nl
Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 283 13 93 / 284 03 47

Aanbiedingen KERSVERS

4 Houthakker
Steaks ..................................5,95 
150 gr. Filet Americain +
100 gr. Boterhamworst ....2,50
Carpaccio van Varkenshaas 
en Courgette
100 gram ......................................2,25 
Bij onze Riblappen

“GRATIS kruiden bouquette”
Lasagne
“Kant en Klaar” 500 gram ...4,95
Kalfs Entrecôte
100 gram ......................................2,95
GRATIS toast bij al onze Paté 

kOOPJe

SPecIal

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Actie geldig van 8 t/m 14 maart:

Appelmeisje

Van € 1,50.  Voor € 1,25
Grof volkorenbrood 

 Van € 2,20.  Voor € 1,95

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

Ma. gesloten    Di. t/m Do. 10.00 tot 18.00 uur    Vrij. 10.00 tot 20.00 uur    Za. 10.00 tot 17.00 uur

19
92

2

Al 50 jaar 
een begrip!

Bekijk nu onze geheel vernieuwde website op: www.vhwonen.nl

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fineerparket en pvc-stroken

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar
onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!



+

CARAVAN & CAMPERACTIE
Maak nu een afspraak voor een 
onderhoudsbeurt of voor een 
schadereparatie aan uw caravan 
of camper en u ontvangt bij ons 
als nieuwe klant:

             GRATIS 

    Makra was-setje
              GRATIS     exemplaar KCK

op onderhoud of schadeherstel 
aan uw caravan of camper

10  % 
KORTING

◆  verkoop
◆  service
◆  brandstof

◆  onderhoud
◆  schadeherstel
◆  óók voor caravans

Europalaan 2  ◆  5674 CA  Nuenen  ◆  telefoon 040-2831774  ◆  www.wildenberg.nl

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

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

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

Doe-het-zelf
Winkel

NIEUWE SHOWROOM!
Verrassende & Eigentijdse Keukens

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Maandmenu Maart
(voor 2 of 3 personen)

•	 Tausi	Kai	(Kip	in	zwartebonensaus)
•	 Babi	Pangang
•	 Tjap	Tjoy
•	 4	st.	Kou	Lou	Yuk
•	 4	st.	Pisang	Goreng
•	 Kroepoek
•	 Bami,	Nasi	of	Rijst

€1750

Park 45 - 5671 GB Nuenen
Tel. 040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl

7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Chinees Indisch Restaurant

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

Dierenspeciaalzaak

Weverstraat 19 • NueNeN • tel. 040 - 283 83 33

www.dedierenvriendnuenen.com

Voor dierenvriendjes en dierenvriendinnetjes tot en met 13 jaar organiseren wij in 
maart een kleurplatenwedstrijd. Dus kom snel naar de winkel om een kleur-
plaat op te halen en maak kans op een van de fantastische Dierenrijk prijzen!!!

Je kunt je kleurplaat inleveren tot en met 31 maart. De winnaars krijgen een 
telefoontje. Alle deelnemers veel succes gewenst!!!!

Kijk ook eens op: 
www.dedierenvriendnuenen.com en/of like onze facebook pagina!!!

Tot ziens! Ewald en Daniëlle

kleurplaten-
wedstrijd

Met een uiteenlopend programma aan rondleidingen, 
activiteiten en entertainment. Uiteraard zal de PSV-

mascotte Phoxy niet ontbreken. Wij heten u van harte 
welkom bij het gastvrije Anna.

VAN 10 TOT 16 UUR
LOCATIE: ST. ANNA ZIEKENHUIS GELDROP

VOOR INFORMATIE: WWW.ST-ANNA.NL

St. Anna Ziekenhuis locatie Eindhoven, TopSupport 
en de 4 vestigingen van Ananz zijn deze open dag 

vertegenwoordigd in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.  

ZATERDAG 16 MAART

Met een uiteenlopend programma aan rondleidingen, 
activiteiten en entertainment. Uiteraard zal de PSV-

mascotte Phoxy niet ontbreken. Wij heten u van harte 
welkom bij het gastvrije Anna.

VAN 10 TOT 16 UUR
LOCATIE: ST. ANNA ZIEKENHUIS GELDROP

ZATERDAG 16 MAART
FOTO

TENTOONSTELLING
Anna Ziekenhuis 1931-2000
Anna Ziekenhuis 1931-2000
Anna Ziekenhuis 

FOTO
TENTOONSTELLING
Anna Ziekenhuis 1931-2000

VOOR INFORMATIE: WWW.ST-ANNA.NL

St. Anna Ziekenhuis locatie Eindhoven, TopSupport 
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Ingezonden brieven

Open brief aan de informateur, 
de heer Ad van Beek
Geachte heer van Beek,

De onverkwikkelijke gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben ons gesterkt in 
onze mening dat er een plaats is voor GroenLinks in de Nuenense gemeentepoli-
tiek: wij zijn van plan mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. 
Vooruit lopende daarop willen wij u een aantal zaken meegeven die u kunt be-
trekken bij uw informatiewerkzaamheden.
Om te beginnen willen wij helpen de bestuurscultuur te veranderen. Wat er nu ge-
beurd is, mag nooit meer voorkomen. De raad en het college vertegenwoordigen de 
bevolking van Nuenen en alle acties dienen gericht te zijn op het behartigen van 
haar belangen. Daarvoor zal moeten worden samengewerkt en moet het Nuenen-
se belang gesteld worden boven het partij- of het persoonlijke belang.
Vervolgens willen wij ons sterk maken voor de samenwerking binnen de regio, zo-
als met Geldrop-Mierlo, Helmond, Son en Breugel en vooral ook met Eindhoven. 
De vraagstukken waar de gemeente mee te maken heeft zijn dikwijls complex van 
aard en het is een illusie te denken dat wij in Nuenen dit allemaal zelf kunnen op-
lossen. Wij zullen expertise moeten delen of van elders moeten halen en samen 
met anderen zaken moeten aanpakken. Op basis van professionaliteit en persoon-
lijke goede relaties en niet op basis van macht.
Zoals het er nu naar uitziet, wordt de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, 
taken vanuit de AWBZ en zaken rond werk en inkomen zoals de sociale werkvoor-
ziening. En voor dat alles is minder geld beschikbaar. Wij van GroenLinks herken-
nen ons helemaal in datgene wat de afgetreden wethouder de Witte daarover in 
zijn afscheidstoespraak zei, maar blijkbaar is hij niet in staat geweest daarvoor 
binnen de raad voldoende steun te krijgen. Om dit sociaal beleid mogelijk te ma-
ken, zullen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden en wij willen hierbij graag 
helpen. Want wij hebben als gemeente minder geld te besteden dan dat wij ge-
wend waren. Er moet meer geld binnen komen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen 
dat de economische activiteiten versterkt worden. Maar de investeringen moeten 
duurzaam zijn en aantoonbaar resultaat opleveren. En geld dat wij niet hebben 
moeten niet uitgegeven worden, zoals aan een duur HOV2 project. Als zelfs minis-
ter Schultz besluit projecten uit- of af te stellen, dan kunnen wij daarbij niet ach-
ter blijven. En geen pret projecten meer zoals de nieuwe weg door Gerwen met drie 
kleuren asfalt, dure beukenbosjes en een stratenplan waar niemand zich aan 
houdt. Dat geld kunnen wij beter gebruiken voor zorg, onderwijs en milieu.
De inwoners van Nuenen zijn verstandige mensen die betrokken kunnen en willen 
worden bij de gemeentepolitiek. Wij pleiten dan ook voor een gedegen volksraad-
pleging, om tot een breed gedragen meningsvorming over de bovengenoemde za-
ken te komen.
Wij hopen dat wij hiermee een positieve bijdrage hebben gegeven aan het oplossen 
van de problemen in de Nuenense gemeentepolitiek. Uiteraard zijn wij bereid 
hierover verder met u in gesprek te gaan. Een uitnodiging daartoe zien wij gaarne 
tegemoet. 

Henk Daalder en Boudewijn Wilmar, actieve leden van GroenLinks.

Huiseigenaren opgelet!
Het is weer zo ver. Een dezer dagen valt bij u in de bus de aanslag onroerende-
zaakbelasting 2013. Wat moet u doen?
In elk geval bezwaar indienen binnen 6  weken na dagtekening van de WOZ be-
schikking/aanslag OZB. Niet geschoten is mis geschoten. Onlangs verklaarde de 
Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeier nog op televisie dat circa 50 % van 
de bezwaarmakers geheel of gedeeltelijk gelijk krijgt. Dus   het loont de moeite 
waard. Betaal niet te veel. Stuur  uw bezwaarschrift aan de Heffingsambtenaar, 
Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Vergeet niet een  kopie te maken. Vraag eerst  
bij de  gemeente het overzicht van de woningen die met uw woning zijn vergeleken.
(zogenaamde referentiewoningen). Soms worden appels met peren vergeleken. 
Vermeld het aanslagnummer en de reden van uw bezwaar bijvoorbeeld : Ik vind 
de vastgestelde WOZ waarde (veel) te hoog,omdat (doorstrepen wat voor u niet  
van toepassing is) bij vergelijking met de referentiewoningen er verschillen zijn. Ga 
ook na of de gemeente voldoende rekening   heeft gehouden met de gemiddelde 
prijsdaling van de huizen in Nuenen. Heeft u bijv. in 2009 in Nuenen een  huis ge-
kocht,  dan was de waarde van uw huis in 2011 gemiddeld bijna 10% gedaald, 
volgens de   cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over gemiddelde 
WOZ waarden van de huizen in alle Nederlandse gemeenten. Daar uw WOZ be-
schikking uitgaat van de waardepeildatum 1.1.2012, zal de gemiddelde prijsda-
ling over de periode 2009-2012 verder gedaald zijn. Kijk voor een voorbeeld van 
een meer gedetailleerd bezwaarschrift op onze website www.nuenensbelang.nl. De 
daar genoemde redenen zijn in grote lijnen nog steeds actueel.

mr. Jacques Leemans, Mulakkers 3, 5674 TV  Nuenen, 040-2835891.

Topopbrengst HalvastenSpektakel

1500 euro naar 
jeugdactiviteiten in Gerwen
Het HalfvastenSpektakel in Gerwen is succesvol verlopen. Het eerste lus-
trum werd gevierd met een topopbrengst van ruim 1500 euro voor de Goede 
doelen-veiling. 
Deze opbrengst gaat naar twee goede 
doelen voor jeugdactiviteiten: Jong 
Nederland Gerwen en de stichting 
Jeugd- en Jongerenwerk Gerwen, de 
organisatoren van de Kindervakantie-
week. De veiling van diverse goederen 
en diensten bestond uit topitems, zo-
als de arbeid voor 30 m2 stoep leggen 
met 260 euro, een optreden van de 
Paulus Schäfer-Band met 175 euro en 
een rondvlucht boven je woonplaats 
aangeboden door Tonnie v/d Heijden 
met 140 euro.

Zondagmiddag 3 maart was de met 
zand bestrooide Gerwenseweg toer-
nooiveld voor het traditionele ringste-
ken met deelname van jeugdteams, 
prinsenteams en volwassenteams. 
Twee dames demonstreerden als rui-
ter te paard, het spectaculaire ringste-

ken in galop. De teams beoefenden 
het ringsteken vanaf door paarden ge-
trokken wagens.

De uitslag
Jeugdteams
1e Lord of the ringstekers, Guus, Tim, 
Wouter en coach Pieter met 10 raak 
uit 12; 2e gedeeld De Banaantjes en De 
Pannenkoeken met beide 6 raak uit 12.

Volwassenteams 
1e: Dorpsraad met 7 raak uit 12;
2e gedeeld: Handsome and the Beau-
ties en dames Fiepkes/Helmond met 
beide 5 uit 12.
Prinsenteams
1e: ECV de Fiepkes/Helmond met 7 
raak uit 12;
2e: gedeeld Raod van Zatterdag en 
Narrekappen met beide 6 uit 12.

    

Gezellige 
Vlooienmarkt in 
Lieshout
Op 7 april 2013 wordt er van 10.00 
tot 15.00 uur de gezelligste vlooien-
markt van Lieshout gehouden in de 
Kuiperstraat te Lieshout.

Deze vlooienmarkt wordt georgani-
seerd door buurtvereniging Dorps-
straat / Kuiperstraat en kenmerkt zich 
door het echte ouderwetse vlooien-
markt karakter. Met alleen particulie-
re deelnemers die hun tweedehands 
spulletjes voor een “vlooitje” (koopje) 
aanbieden. Als u iets wil eten of drin-
ken, dan zijn er diverse lekkernijen te 
koop en ondertussen kunt u genieten 
van muziek. Er is voor de kinderen een 
springkussen aanwezig. De entree be-
draagt € 1,50 p.p. en kinderen tot 12 
jaar mogen onder begeleiding gratis 
naar binnen. Wees niet te laat en huur 
snel een kraam via Mark Timm ers, 
marktimmers@hotmail.com of 06-
28483200.

Man en Paard en nog meer
In de vorige aflevering van Rond de Linde geeft het bestuur van het plaatselijk 
CDA zijn visie op de gebeurtenissen die hebben geleid tot het aftreden van wet-
houder Paul de Witte. Het siert het bestuur dat ze hun wethouder verdedigen, 
maar de analyse die gegeven wordt gaat wel erg ver. 

Het verschil tussen de diverse fracties in de raad is een kwestie van oude- en nieu-
we politiek. Oude politiek wordt o.a. gekenmerkt door clientelisme. Dat is een niet 
geringe beschuldiging die de indieners van de motie maar in hun zak kunnen ste-
ken.
Wij dagen het CDA bestuur uit om hun stelling met feiten te onderbouwen, zeker 
als het gaat om ondergetekenden. Indien ze dit niet willen of kunnen dan weten we 
weer waar we met het CDA aan toe zijn. Men loopt slaafs achter hun boegbeeld 
aan die de indieners van de motie in zijn reactie in de raad ook al van clientelisme 
beschuldigde.
Het bestuur noemt ook een aantal kenmerken van nieuwe politiek, maar vergeet 
een eigenschap zonder welke een moderne bestuurder niet kan functioneren: em-
pathie.
Eerder vertrokken wij zeer tot onze spijt uit de CDA fractie. Wij hielden er niet van 
om slaafs ergens achter aan te lopen en wensten als volwassen mensen te worden 
behandeld.
Tenslotte. Het is nooit de bedoeling van De Witte geweest om een subsidiesysteem 
te ontwerpen waardoor de zwakken in de samenleving in de huidige barre tijden 
werden beschermd. Eerder wilde hij zelf MEE op de subsidie korten Het ging om 
een systeem dat in goede- en slechte tijden het beschikbare budget op een objec-
tieve wijze verdeelde zodat de doelstellingen van de gemeente werden bereikt: So-
cial Engineering. Een prima idee. Jammer was dat hij er niet in slaagde deze ge-
dachte operationeel te maken op een aanvaardbare wijze.
Zijn vertrek werd noodzakelijk. Dat is jammer,maar niet dramatisch. Zo werkt 
het in de politiek en volwassen politici en burgers dienen daar volwassen mee om 
te gaan.

Hans Pijs, Jan van Bruggen, raadsleden fractie  Pijs/Van Bruggen.
Ton Vereijken, burgercommissielid voor de fractie Pijs/Van Bruggen.

Het spectaculaire ringsteken in galop in Gerwen op zondag 3 maart 
(foto Cees van Keulen)

Politie heeft een topjaar!

Jaarcijfers over 2012 van de 
politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen
Tijdens het persgesprek neemt Joeri van Hout het woord. Hoofdinspecteur 
Van Hout is ruim een jaar de afdelingschef van de politieafdeling Geldrop-
Mierlo en Nuenen (GMN). Hij weet op duidelijke wijze te vermelden dat zijn 
team afgelopen jaar erg goed werk heeft verricht. 
Intern is er gereorganiseerd. De taken 
zijn anders verdeeld, voorheen had ie-
dereen een aparte taak, nu hebben al-
le politiemensen één en dezelfde taak: 
het veiliger maken van de omgeving 
en dus “boeven pakken”. Van Hout: 
“Het team is enthousiast en gaat er-
voor. Er wordt beter samengewerkt, 
geen enkele zaak blijft op de plank lig-
gen en de resultaten zijn positief.” Het 
aantal misdrijven in Geldrop-Mierlo 
en Nuenen is het afgelopen jaar flink 
gedaald ten opzichte van 2011. 

Van Hout wordt bijgestaan door Net-
werkinspecteur Nuenen Jack van de 
Wouw en Netwerkinspecteur 
Geldrop Peter de Vries. Zij melden 
ook dat het contact met de bewoners 
in de bestrijding van de misdaad erg 
belangrijk is. Ook in 2012 besteedde 
de politie weer veel aandacht aan (het 
bestrijden van) de woninginbraken. 
Via de media en bewonersbrieven 
vroeg de politie aan de inwoners van 
Geldrop-Mierlo en Nuenen om zelf 
maatregelen te nemen. Veel wonin-
ginbraken kunnen namelijk worden 

V.l.n.r.: Peter de Vries (Netwerkinspecteur Geldrop Mierlo), Joeri van Hout (Afde-
lingschef politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen) en Jack van de Wouw (Netwer-
kinspecteur Nuenen).

voorkomen door goed hang- en sluit-
werk en door het naleven van simpele 
preventiemaatregelen. Dat heeft wel 
resultaat gehad: 84 woninginbraken 
bleven gelukkig beperkt tot een po-
ging. 

Jeugd
In 2012 verwees de politieafdeling 
GMN meer jongeren door naar Halt 
Oost-Brabant dan het jaar ervoor: 94 
tegenover 79. Ook het aantal jeugdi-
gen dat in het Jeugd Preventie Project 
(JPP) terechtkwam, ging omhoog: van 
48 naar 62. Eén van de belangrijkste 
thema’s van de afdeling is jeugd. Dat 
doet de politie niet alleen; er wordt 
veel samengewerkt met de gemeen-
ten, Halt, JPP en jeugd- en jongeren-
werk. Het aantal overlastincidenten 
dat werd veroorzaakt door jeugd, nam 
verder af: van 241 naar 221 (Geldrop-
Mierlo daalde van 143 naar 122 en 
Nuenen steeg van 98 naar 99). Er kwa-
men ook minder aangiften van ver-
nielingen binnen: 356 tegenover 532 
(Geldrop-Mierlo van 353 naar 260 en 
Nuenen van 179 naar 96).

Cijfers Nuenen c.a. 2011       2012
Woninginbraken 125 111
Inbraak auto’s 130 103
(brom)fietsdiefstallen 110 111
Auto-diefstallen   16 20
Winkeldiefstal 23 15
Aangiften huiselijk 24 10 
geweld 
Aangifte mishandeling 33 21
Openlijk geweld 7 4
Aangiften van bedreiging 21 18
Overvallen  5 4
Straatroof 3 1
Opdoeken 4 10
Hennepkwekerijen

Samenwerking belangrijk
Afdelingschef Van Hout is tevreden 
over de resultaten: "In vrijwel alle ca-
tegorieën is een verbetering te zien 
ten opzichte van het jaar ervoor. Dat 
is mede te danken aan de goede sa-
menwerking met onze partners, zoals 
de gemeenten, JPP (Jeugd Preventie 
Programma, red.), Halt, jeugd- en 
jongerenwerk, het Openbaar Ministe-
rie, woningbouwverenigingen en 
scholen. Maar ook de politiemede-
werkers in deze afdeling hebben het 
afgelopen jaar hard gewerkt. Daar-
naast kunnen we het ook niet zonder 
de hulp van de inwoners. Het is heel 
belangrijk dat burgers alert blijven re-
ageren op verdachte situaties en ons 
informatie blijven geven. Samen met 
de inwoners én met onze partners 
willen we ernaar streven om in 2013 
minimaal dezelfde resultaten te beha-
len als het afgelopen jaar", aldus Joeri 
van Hout.

Cijfers Nuenen c.a. 2011       2012

Tweede zondag 
Ierse sessie zondag
Omdat op de tweede zondag van fe-
bruari carnaval gevierd werd , werd de 
sessie op de derde zondag gehouden. 
Deze en de volgende maanden is er op 
de tweede zondag weer Ierse muziek 
in onze dorpsboerderij. Dus ook aan-
staande zondag.
Bespeel je een instrument dat past 
binnen de Ierse muziektraditie kom 
langs! Dat geldt zeker voor instru-
menten waar tunes mee gespeeld 
worden: fluit, viool, trekzak, accorde-
on etc. En als je nieuw bent, kun je op 
de site www.ierssessiefestivalnuenen.
nl twee boekjes vinden waar vele 
tunes staan die op de Nuenense sessie 
gespeeld worden. Het is in ieder geval 
een leuke site om eens te bezoeken en 
vast in de sfeer van de sessie te komen. 
Volop foto’s en filmfragmenten! Na-
tuurlijk is er ook plaats voor liedjes: 
daarin zijn we uniek. Er wordt op 
geen enkele sessie zoveel gezongen als 
in de Weverkeshof. Speel je geen mu-
ziek maar wil je komen luisteren, dan 
ben je natuurlijk ook welkom. Het is 
altijd gezellig, helaas soms zo gezellig 
dat de zangers niet boven het geklets 
uitkomen. Een verbeterpuntje voor 
aanstaande zondag. Om één uur 
schuiven de muzikanten aan rondom 
de tafel, om half twee gaan we los. We 
stoppen om vijf uur. Tot zondag!



BELANGRIJKE BOODSCHAP 
VOOR ALLE CARAVAN BEZITTERS 
Caravan Centrum Coppelmans 
neemt activiteiten over!

Geachte VOORMALIGE caravan klanten 
Wettenseind 2B, Nuenen

Zoals jullie weten was er sprake van het feit dat er voor jullie als klant een einde kwam aan 
de jarenlange service en dienstverlening. Dit omdat er sprake was van 
gebrek aan opvolging. 

Inmiddels willen wij op deze wijze alle klanten op de hoogte stellen van het volgende 
heugelijke feit!

Er is inmiddels een oplossing ontstaan voor alle OUDE RELATIES die voorheen tevreden 
terecht konden aan het Wettenseind 2B in Nuenen, maar natuurlijk ook voor ALLE 
CARAVANBEZITTERS UIT DE REGIO, die de weg naar het beste CARAVAN ONDERHOUD EN 
SERVICE STATION UIT NUENEN, nog niet hadden gevonden.

Inmiddels vindt u op de oude vertrouwde locatie een compleet vernieuwde showroom, 
werkplaats en caravanstalling met daarnaast een zeer vertrouwde naam uit de regio. 
Caravan Centrum Coppelmans heeft inmiddels zijn intrek genomen en biedt aan iedere 
caravanbezitter of iedereen die bijvoorbeeld op zoek is naar een top caravan occasion de 
ideale combinatie van aankoop, stalling en onderhoud!

Wij willen dan ook alle caravanbezitters van harte welkom heten bij “Caravan Centrum 
Coppelmans”. U vindt ons op de oude bekende locatie aan het Wettenseind 2B in Nuenen.

Caravan Centrum Coppelmans beschikt over 2 ruime locaties in de regio voor de stalling 
van uw caravan of camper. Daarnaast beschikken wij over de meest moderne ingerichte 
werkplaats waar wij alle onderhoud, schade en keuringswerkzaamheden verrichten aan 
uw caravan of camper.

Veel klanten die voorheen hun caravan in onderhoud of stalling hadden op het 
Wettenseind 2B in Nuenen, hebben inmiddels de weg weer terug gevonden en de 
reacties zijn enorm positief! Dat is dan ook de reden dat wij u allen middels deze brief 
geplaatst in deze krant, persoonlijk op de hoogte willen stellen van het feit dat ook ú van 
harte welkom bent!

We zijn hard op weg naar het begin van het seizoen, dus als u ook tijdig uw onderhoud, 
schadeherstel of andere werkzaamheden aan uw caravan of camper wilt laten uitvoeren.

Neem dan contact met ons op via 040 - 28 31 716. 
Of mail ons via info@caravancompleet.nl

Graag tot ziens!

Team Caravan Centrum Coppelmans
WWW.CARAVANCOMPLEET.NL

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Menu Olijf 
Kabeljauw | komkommer | yuzu | citrus 

martini gel | mandarijn

***
Runderbouillon | bleekselderij | shiitakes

bladselderij

***
Zeewolf | groene asperge | Parmezaanse kaas 

***
Zalmfi let  | couscous | groenten spaghetti | vadouvan

óf
Kloostervarken | mosterd | rode biet

kaaswafel | snijbonen

***
Yoghurt | cheese cake | framboos

€ 34,50 per persoon

De wijnen die wij per glas schenken zijn, zoals u van ons 
gewend bent, weer aangepast aan de nieuwe menukaart 

en het seizoen.

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

DONDERDAG 7 MAART ZAL ONZE NIEUWE MENUKAART INGAAN

Mishandeling
Op 24 februari vond een mishandeling plaats in een wo-
ning in het centrum van Nuenen. Een voorgenomen 
scheiding leidde tot de ruzie met als gevolg de mishan-
deling van een vrouw. Omdat de kinderen getuige wa-
ren van de ruzie tussen hun ouders, neemt de politie 
deze zaak serieus op. Voor de kinderen is de hulpverle-
ning in kennis gesteld. 

Diefstal auto
In de nacht van 24 op 25 februari werd een zwarte 
Volkswagen Touran gestolen in Gerwen. 

Vernielingen auto's
Op 24 februari rond 01.30 uur werden op de Lindenlaan 
auto's vernield. Een getuige zag dat 3 jongeren spiegels 
van auto's trapte. Achteraf bleek dat er in ieder geval 3 
auto's vernield waren. De daders zijn niet meer achter-
haald. 

Vernieling ruit woning
In de nacht van 24 februari heeft een bewoner van de 
Lindenhof een ruit van zijn woning vernield. De bewo-
ner gaf bij de politie aan 
dat hij zijn huissleutel niet 
kon vinden en daarom 
maar deze rigoureuze 
maatregel had getroffen. 
Dat hij daardoor de hele 
buurt zou laten schrikken 
was niet bij hem opgeko-
men. 

Poging woninginbraak
In de avonduren van 25 fe-
bruari werd geprobeerd in 
te breken in een woning 
aan de Hoekstraat in Ne-
derwetten. De bewoner 
werd plotseling in zijn rust 
gestoord omdat een ruit 
van de woning werd ver-
nield. Door de technische 
recherche is een onder-
zoek ingesteld. Daarbij zijn 
verschillende dadersporen 
veilig gesteld. Ook werd 
een buurtonderzoek ge-
houden. 

Nuenenaar aangehouden
Op 23 februari werd een 41 
jarige inwoner van Nuenen 
aangehouden i.v.m. een 
overval in een supermarkt 
in Eindhoven. 

Politieberichten
Auto-inbraken
In de gemeente Nuenen zijn vanaf januari een flink aan-
tal auto-inbraken gepleegd. Mensen wordt gevraagd ex-
tra alert te zijn. Dringend wordt gevraagd om bij 
verdachte situaties de politie te bellen.

Bij heterdaad-inbraken via 112 en bij verdachte situaties 
kunt u bellen via 0900-8844. Vooral navigaties en air-
bags en computers (laptops) zijn gewild. Dit jaar werd er 
al 28 maal aangifte gedaan van deze vorm van criminali-
teit. Soms worden de inbraken in een serie gepleegd. 
Opvallend is dat de inbraken op wisselende dagen en 
vooral in Nuenen Zuid en Oost gepleegd worden. Deze 
criminelen zijn vooral op onregelmatige tijdstippen 
"aan het werk". Avonden en nachten zijn favoriet voor 
dit inbrekersgilden. 

Tips?
Mocht u tips hebben of heeft u iets gezien met betrekking 
tot bovenstaande delicten? Neem dan contact op met de 
politie via 0900-8844 of ga naar de website www.politie.nl.

Overzicht auto-inbraken tussen 01/01/2013 - 01/03/2013

Werven ■  Selecteren ■  Uitzenden ■  Payrollen

Elektro ■  Metaal ■  Werktuigbouwkunde ■  Machinebouw

Ben je op zoek naar werk in 
de techniek, productie of logistiek?

MHPD helpt je op weg
naar een baan!

Bel of mail even voor een kennismakingsgesprek.

Bedrijvencentrum de Pinckart 54, Nuenen
Telefoon: 040 - 263 11 59
Email: sollicitatie@mhpd.nl
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D
Nuenen is klaar voor de zomer
De knotgroep van het IVN-Nuenen heeft zaterdag haar werkseizoen afgesloten. 
Alle geplande werkzaamheden zijn gebeurd en de knotwilgen en hakhoutstrui-
ken kunnen weer groeien. Geschoonde hei krijgt weer licht en lucht en ook op 
plaatsen is ongewenst opschot verwijderd. Dus de knotters kunnen met zomer-
reces. Bij al dat natuurwerk staat de veiligheid van de knotters voorop daarom is 
dit seizoen een goed geslaagde helmenactie gevoerd. Met ondersteuning van het 
IVN en DESTIL beschikken 24 knotters nu over een helm. In oktober komt het 
IVN-Nuenen met de plannen voor de komende winter. 

Priamore brengt de 
productie Amore 
Seniore
Rinus en Piet zijn twee vrienden, die 
wonen in een bejaardentehuis. Rinus 
is een vrijgezel, en eigenlijk is hij nog 
nooit echt verliefd  geweest. De aan-
wezige dames zijn ook niet naar zijn 
zin, omdat hij liever iets jongers heeft. 
Dan besluiten de vrienden op reis te 
gaan om de Ware Liefde voor Rinus te 
gaan zoeken. Met hulp van de bewo-
ners, de zusters en enkele vrijwillig-
sters komen ze in diverse landen en 
ontmoeten zo allerlei dames. Een be-
roemde Franse zangeres en een oude, 
maar heel pittige Engelse dame die wel 
zin in Rinus heeft. Daarbij lijkt een 
passievolle Spaanse ook wel heel in-
teressant!
Zo op het eerste gezicht keus te over, 
maar of het lukt om de ware te vin-
den??
Amore Seniore, is een theaterproduc-
tie van Het Nuenense Muziektheater 
Priamore en vindt plaats op donder-
dag 7 maart om 20.00 uur in Het 
Klooster in Nuenen.

 Basisscholen Nuenen-zuid 
zetten hun deuren open
De drie basisscholen in Nuenen-Zuid zetten de komende periode hun deu-
ren wagenwijd voor u open. Op verschillende manieren kunt u kennisma-
ken met de mensen die er werken en het onderwijs dat er gegeven wordt. 
Het is belangrijk dat ouders voor hun kinderen een goede schoolkeuze 
maken.
In Nuenen-Zuid bent u in de gelegen-
heid dit zo goed mogelijk te doen. Hier 
bevinden zich drie basisscholen die al-
le drie kwalitatief goed basisonderwijs 
verzorgen. Ieder van deze drie scholen 
doet dat op eigen wijze.
Ouders hebben uiteenlopende ge-
dachten over onderwijs, kinderen ver-
schillen en scholen ook.
In Nuenen-Zuid hebben ouders de 
mogelijkheid een keuze te maken die 
bij hun opvattingen en verwachtingen 
past.

Inspecteur J. Crijnsschool,
Heikampen 3,
5672 ST Nuenen.                                            
Tel: 040-2835349
www.crijnsschool.nl
Directeur Monique van Ekert
De Crijnsschool is met 195 leerlingen 
een relatief kleine school, groot in 
kwaliteit en onderwijszorg. Wij vin-
den dat kinderen op school veel, veel-
zijdig en met veel plezier moeten le-
ren. Een fijne sfeer is daarbij een 
belangrijk uitgangspunt. Veelvuldig 
gebruik van coöperatieve werkvor-

men draagt daar zeker aan bij. In onze 
groepen is veel aandacht voor ver-
schillen in capaciteiten, interesses en 
tempo. We werken in een goed voor-
bereide, gestructureerde omgeving 
aan uitdagende thema’s en projecten. 
De leerlingen leren hierdoor verban-
den in de leerstof en de wereld te leg-
gen. 
Lezen is een speerpunt van de school, 
wat ook een positief effect op andere 
gebieden heeft. Voor alle leerlingen 
geldt dat we samen met hen en hun 
ouders eruit willen halen wat erin zit! 
Een goede relatie achten we daarom 
essentieel. Ook voor hen willen we 
een school zijn waar zij zich “thuis” 
voelen. Elke leerkracht vult een zgn. 
WIKI-pagina op internet om informa-
tie over de onderwijsinhoud van zijn/
haar groep met ouders te delen. U 
bent van harte welkom tijdens onze 
open dag!

De Mijlpaal,
Brabantring 1,
5672 EE Nuenen.
Tel: 040-2952279
www.obsdemijlpaal.nl
Directeur Marianne Boschman
De Mijlpaal is een algemeen toegan-
kelijke school. Dit betekent dat ie-
mands religie, culturele achtergrond 
of sociale milieu niet uit maken. Ieder-
een is welkom op De Mijlpaal. Wat er 
toe doet is dat iedere medescholier je 
beste vriend of vriendin kan zijn. 
Samen gaan we op zoek naar al die 
verschillen tussen mensen om daar sa-
men rijker van te worden.
Op De Mijlpaal bieden we kinderen 
veel ruimte om te spelen en te leren.
De leerkrachten gaan nét een stap ver-

der om te helpen als kinderen het 
moeilijk vinden om samen te spelen of 
niet zo’n kei zijn in leren.
Gaat het allemaal vanzelf dan vinden 
we steeds nieuwe uitdagingen om on-
ze kinderen te blijven boeien. In het 
oude vertrouwde schoolgebouw is 
veel ruimte voor nieuwe ontwikkelin-
gen en hedendaagse trends op het ge-
bied van onderwijs en opvoeding.
Dat veel ouders het hier mee eens zijn 
bleek uit de enquête van juni 2012. 
Ouders geven De Mijlpaal een 8.3!
Bent u nieuwsgierig geworden?
U bent van harte welkom op de info-
avond of/en onze open avond.

De Wentelwiek,
Jacobushoek 5,
5672 HZ Nuenen.                                                
Tel: 040-2831130
www.dewentelwiek.nl
Directeur Yvonne Betting
De Wentelwiek is een school met zorg 
en aandacht voor de individuele leer-
ling. Wij bieden goed onderwijs, waar 
iedere leerling uitgedaagd wordt op 
zijn eigen niveau en leggen zo de basis 
voor een kansrijke toekomst als be-
trokken mensen. Betrokken;  Trots op 
ieder kind. Op wie het is en op hoe het 
zich ontwikkelt. Steeds een open hou-
ding. Naar elkaar, naar de leerlingen 
en naar hun ouders. Inspirerend; Leer-
lingen leren door zelf te ontdekken en 
elkaar enthousiast te maken. Samen 
positieve ervaringen delen. Zo creë-
ren we een gezonde leeromgeving. 
Professioneel; De leerlingen als mid-
delpunt. Hun behoeftes als leidraad 
voor het onderwijs. Taal, lezen en re-
kenen vormen de kern van ons onder-
wijs. Leerkrachten die hun vak ver-
staan. Steeds in gesprek met ouders. 
Zelfbewust. Helder. Duidelijk. Eerlijk. 
Open. Vernieuwend. In beweging, net 
als de wereld om ons heen. Basis-
school de Wentelwiek maakt deel uit 
van Brede School De Wentelwiek. Sa-
men met Kids Society Erica en Korein 
bieden wij dagelijks onderwijs en op-
vang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. U 
bent van harte welkom op onze fijne 
school! 

U bent welkom op: 
De Insp. Crijnsschool 15 maart van 
08.30-12.30 uur, open dag voor nieu-
we ouders.

De Wentelwiek 22 maart van 8.30-
12.15 uur, open dag.
       
De Mijlpaal 26 maart aanvang 20.00 
uur info-avond voor nieuwe ouders.
28 maart van 17.00-18.30 uur open 
huis.          

Uit d’n hoek…
Lijstje

Mijn vrouw vroeg laatst aan mij: welke muziek moet er gedraaid worden op 
jouw uitvaart? 
 Dat vond ik een goeie vraag. En een moeilijke. Kies ik alleen mijn lieve-
lingsnummers? Of houd ik rekening met de gelegenheid? Ook een mooie kans 
om de eventuele aanwezigen verplicht naar mijn muziek te laten luisteren. En 
soms heb je prachtige muziek maar is de tekst niet toepasselijk. Of andersom.
 Nee, ik stem mijn keuze toch maar af op de omstandigheden. Wat me 
zo als eerste te binnen schiet, zijn: iets van de Cowboy junkies; I am weary van 
de Cox Family; O death, gezongen door Ralph Stanley; Feest van The Scene; 
Death’s tresholds step #2, door de Walkabouts; No sound but the wind Editors. 
En Roy Orbison mag niet ontbreken. Ik zal mijn cd’s eens door gaan spitten, het 
lijstje is nog niet definitief. Eerder een eindeloze puzzel.
 Eén nadeel: dit soort nummers zijn voor altijd ‘besmet’.

Edwin Coolen

Informateur 
Ad van Beek 
aangesteld
De fracties van de VVD, PvdA, De 
Combinatie, lijst Pijs/Van Bruggen en 
Nuenens Belang hebben de heer 
A.W.H. van Beek, voormalig wethou-
der in de gemeente Nuenen c.a. en 
thans wethouder in de gemeente Don-
gen, bereid gevonden en per 1 maart 
2013 aangesteld als informateur voor 
de vorming van een coalitie en een 
college in Nuenen  welke op voldoen-
de steun kan rekenen in de gemeente-
raad van Nuenen.
De heer Van Beek zal zijn verkennen-
de gesprekken met alle partijen in de 
gemeenteraad van Nuenen met           
onmiddellijke ingang starten en de re-
sultaten en zijn advies op zo kort  mo-
gelijke termijn aan de hiervoor ge-
noemde partijen kenbaar maken.

Techniek met spaghetti en 
marshmellows  op OBS De Rietpluim
Techniek is hot. De kranten staan er regelmatig bol van. Zeker in onze regio 
snakken we naar kinderen die warm lopen voor techniek. Om kinderen 
hiervoor extra te motiveren  hebben  alle leerlingen van de groep en 8 op 
OBS De Rietpluim kunnen zien en ervaren dat techniek geen saaie kost is.
De opdracht die de kinderen kregen 
was: bouw een zo hoog mogelijke to-
ren van ongekookte spaghetti en 
marshmellows en gebruik liefst zo 
weinig mogelijk materiaal.
Voordat de kinderen praktisch aan de 
slag gingen, moest er natuurlijk voor-
werk gedaan worden. 
Aan de hand van beeldmateriaal is tij-
dens een klassengesprek eerst gekeken 
naar verschillende constructies bij to-
rens. Welke vormen zie je vaak terug-
komen? Wat zorgt voor stevigheid?
Daarna hebben de kinderen in twee-
tallen op papier een ontwerp gete-
kend.
Vervolgens mochten de kinderen hun 
toren echt gaan bouwen. Met letterlijk 
vallen en opstaan maakten de kinde-
ren prachtige torens, in allerlei vor-
men en maten. Driehoekconstructies 
bleken daarbij hét ei van Columbus te 
zijn. De hoogste toren werd maar liefst 
1,05 meter hoog. En de betrokken-
heid? Die was nóg hoger. 

 50% korting op 
een bezoek aan het Vincentre
In januari is het Vincentre gestart met de actie "alle Nuenenaren met 50% 
korting naar het Vincentre". "Wegens succes van deze actie hebben we 
besloten ook in de maand maart Nuenenaren de kans te bieden om geredu-
ceerd het Vincentre te bezoeken”, zegt Simone van der Heiden, directeur 
van Vincentre. Daarom is ook in de maand Maart het aanbod om voor 
slechts € 3,25 per persoon een bezoek te brengen. Normale prijs is € 6,50 
p.p. Familie en vrienden zijn ook welkom voor dezelfde prijs.
Het eerste wereldberoemde schilderij 
van Van Gogh is in Nuenen gemaakt: 
de Aardappeleters. Dat is het onder-
werp van de tijdelijke tentoonstelling, 
helemaal bovenin het Vincentre. “Al-
les wat je altijd al wilde weten over dit 
schilderij, is bij ons te vinden. En nog 
veel meer. Wist u dat Van Gogh drie 
verschillende schilderijen over de 
Aardappeleters heeft gemaakt? Voor 
de jeugd hebben we verschillende 
iPads staan met daarop een speciale 
app over Van Gogh. We hebben aan 
iedereen gedacht, die ons komt bezoe-
ken” zegt Simone van der Heiden. Ook 
leuk om te zien: de zes generaties van 
de Nuenense familie De Groot. Sien 
de Groot en haar familie hebben mo-
del gestaan voor het wereldberoemde 

schilderij. De overige vier generaties 
ziet u in een korte film.

Afgelopen jaar heeft Vincentre 20.000 
bezoekers over de vloer gehad. Dat is 
evenveel als in 2011. Een goed resul-
taat als we dit vergelijken met andere 
musea in Nederland, die dit jaar rond 
de 10% minder bezoekers hebben ont-
vangen dan in 2011. Als alle Nuenena-
ren nu een bezoek brengen, dan heeft 
Vincentre een vliegende start en veel 
nieuwe ambassadeurs, die graag ver-
tellen wat er in hun dorp allemaal te 
zien is.
Vincentre is gelegen aan de Berg 29 en 
is open op dinsdag tot en met zondag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Maandag 
gesloten. www.vgvn.nl

Citaat van de Week

‘Ik denk dat ik de ontbrekende schakel heb 
gevonden tussen het dier en de 
beschaafde mens. Dat zijn wij.’

Konrad Lorenz  - etholoog (1903-1989)

Op zaterdag 9 maart is het 
de "landelijke opschoondag"
Albert Heijn Nuenen Parkstraat wil ook hun steentje 
bijdragen. Zij hebben zich aangemeld bij de Landelijke 
Stichting en bij de gemeente Nuenen.

Ze gaan op zaterdagmiddag 9 maart a.s. tussen 14.00uur en 16.00uur het winkel-
gebied startend rond de AH schoon maken. Daarna wordt de rest van het win-
kelgebied "Winkelhart van Nuenen" extra schoon gemaakt. Het uiteindelijk re-
sultaat zal afhangen van het aantal deelnemers dat meedoet. 
Via de landelijke site en via de AH servicebalie kunnen overige geïnteresseerde 
zich inschrijven.
Men wil starten om 14.00uur bij de gele container aan de achterzijde van Albert 
Heijn aan de Marijkestraat. Vuilniszakken en handschoenen worden ter be-
schikking gesteld.

NKV start actie 
voor verkoop 
paaseieren                                                                                                                            
Korfbalvereniging NKV bestaat dit 
jaar 50 jaar. Dit jubileum zal gevierd 
worden met een aantal sportieve en 
feestelijke activiteiten.

Om al deze activiteiten te kunnen be-
kostigen kunt u NKV steunen met de 
aankoop van een zakje met paaseie-
ren.
De volgende bedrijven verlenen welwil-
lend hun medewerking om de actie te 
laten slagen: Praxis, Coppelmans, Tank-
station Avia, Winkelcentrum Kern-
kwartier en  Winkelcentrum  Parkhof 
De NKV leden staan dan ook in deze 
winkels of winkelcentra op zaterdag 
16 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur 
en bij hen kunt u een of meerdere zak-
jes paaseieren kopen. Zoals vermeld 
zal de opbrengst gebruikt worden 
voor de bekostiging van de jubileum-
activiteiten. 
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Nu al veel belangstelling voor 
Bedrijvenbeurs Helmond/Peelland
Op woensdag 10 en donderdag 11 april a.s. zal de Bedrijvenbeurs Helmond/
Peelland weer plaats vinden. Meer dan 110 standhouders hebben al inge-
schreven en zullen op de locatie Vossenbeemd 94 op het Bedrijventerrein 
Helmond zorgen voor een boeiende ambiance.
De 3e editie van deze grootste net-
werkbeurs van Helmond-Peelland 
staat weer op stapel. Men heeft en wil 
een actieve regio houden, dit kan al-
leen door samenwerking.
De organisatie mag veel standhouders 
van vorig jaar verwelkomen, ook nieu-
we deelnemers vinden de weg naar de-
ze beurs, die in korte tijd een hele goe-
de reputatie heeft opgebouwd.  O.a. 
ABN AMRO Helmond heeft trend-
watcher Jaspar Roos geboekt, hij zal 
zijn boeiende presentatie geven op 
woensdag 10 april, 16.30 uur op de 
beurs. Kijk wie er verder allemaal 
meedoet op www.bbhp.nl/deelnemers

De beurs wordt op dinsdagavond 9 
april officieel geopend door een van 
de toonaangevende Helmondse on-
dernemers, de Hr. Frans Huijbregts, 

voorzitter van het Werkgeversplein 
Helmond/Peelland.
Het  'gunnen' van opdrachten van be-
drijf aan bedrijf, is en blijft zeer be-
langrijk. Doel is om ondernemend 
Helmond-Peelland en omstreken  met 
elkaar in contact te brengen, elkaar 
aan te vullen en elkaar diensten aan te 
bieden. De locatie is op het  Bedrijven-
terrein Helmond, Vossenbeemd 94 en 
is beschikbaar gesteld door de Van 
Bussel Groep Helmond en Adriaans 
Bouw en Holding, met veel parkeer-
terrein aan de achterzijde beschikbaar 
gesteld door Boerenbond Deurne. De 
organisatie is in handen van Adcom-
municatie Helmond, www.adcommu-
nicatie.nl, uitgever van Weekkrant De 
Loop. Graag tot ziens als standhouder 
of als (zakelijke) bezoeker. Zie www.
bbhp.nl.
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HELMOND / PEELLAND

Door Nannie van den Eijnden

Er heerst rust in de keuken, ook al is het er druk, en de friet smaakt goed. 
Wie William niet kent, ziet alleen de man die patat bakt, maar als je met 
hem in gesprek raakt, ontdek je wat hem werkelijk drijft en hoeveel alge-
mene kennis hij heeft. Niet in het luchtledige, maar onderbouwd. “Ik wil 
met iedereen mee kunnen praten”. 
Al twaalf jaar is William eigenaar van 
De Aardappeleters, samen met zijn 
partner Carla. “Op haar kan ik blind 
vertrouwen. We vullen elkaar aan. Zij 
stuurt de mensen aan”. De verbouwing 
hebben ze zelf gedaan; een periode 
van 1,5 jaar waarin ze om 05.00 uur 
opstonden en werkten en verbouwden 
tegelijk. Al die tijd hebben ze geen ru-
zie gehad. Inmiddels is hij het woon-
gedeelte boven aan het slopen en ver-
bouwen tot een industriële ruimte 
met een vide. Ze kunnen elkaar soms 
niet zien door de grote hoeveelheid 
stof, als Carla de boekhouding doet, 
terwijl William de sloophamer han-
teert.

Hij heeft veel ideeën en voert ook veel 
uit; slechts 5% blijft op de plank liggen. 
Hij is gedreven om de zaak te verbete-
ren en zichtbaar te maken. “Ik wil al-
tijd alles zelf in de hand hebben, ik wil 
het helemaal goed hebben en ik kan er 
hier nog veel meer uithalen” vertelt 
hij. Zo heeft hij bijvoorbeeld onlangs 
een ontbijt verzorgd voor een hockey-
team en is Blaaskapel 'De Blaospoe-
pers' met 35 man komen eten. En één 
van de ideeën was het steppegras; een 
gouden zet.  

William is 46 jaar en al 25 jaar eigen 
baas. Hij komt uit Mierlo en heeft daar 
40 jaar gewoond. Zijn kinderen zijn 
daar geboren. Hij wilde voor hen zor-
gen en 20 uur werken. Daarom bracht 
hij gehandicapte kinderen met een 
taxi naar school en kon hij zo met zijn 
eigen kinderen de bossen in gaan en 
fietsen. De gedachte “Ik wil voor die 
kinderen zorgen... dan begin ik een ca-
fetaria” heeft uiteindelijk geleid tot de 
overname van dit pand, met perso-
neel. 

De Aardappeleters is een erkend leer-
bedrijf om mensen die deze richting 
op willen een kans te geven en ze de 
ruimte te bieden om iets te leren in de 
praktijk. Dat kan tot relatief hoog ni-
veau: Bedrijfskader. “De leerlingen die 
hier stage lopen, brengen parate vak-

kennis en zo ontstaat een goede wis-
selwerking.  
“Dit is maar werk. Ik wil altijd geven”. 
Als hij in Spanje is, nodigt hij de zwer-
ver die een sigaret komt vragen ge-
woon uit: “Kom zitten en neem een 
kop koffie”. Geld verdienen komt voor 
William niet op de eerste plaats. Zijn 
doel is dit werk nog twee jaar te doen, 
er iets aan over te houden en dan naar 
Spanje te vertrekken. Zijn kinderen 
zijn nog te jong (16 en 14 jaar) om die 
keuze nu al te maken. “Ik klaag altijd” 
zegt hij over zichzelf. “Ik wil vrij zijn”. 
Voor William is het altijd belangrijk 
geweest om zijn eigen weg te kiezen. 
“Ik wil mezelf ontdekken. Moet mezelf 
wel behoeden voor te snel gaan. En 
voor teveel geld uitgeven”. Carla houdt 
hem gelukkig in het goede spoor. “Zo-

Nuenenaren nader 
belicht...

  William van Veldhoven, 
 eigenaar van 
De Aardappeleters

als zij zijn er geen twee. Ik hoef niet 
meer verder te zoeken” weet hij. Ze is 
lerares en heeft een opleiding gevolgd 
tot kindertherapeut. 

Als William naar bed gaat, heeft hij al-
le bestellingen van die dag nog in het 
hoofd. “Er zijn heel veel mensen waar 
ik de bestelling van kan dromen”. Zijn 
grootste droom is ontspoorde kinde-
ren tussen 12 en 16 jaar helpen hun 
plaats te vinden in de maatschappij; 
een mooi project in Spanje voor de 
toekomst.  

William van Veldhoven.

Rond de Linde
gemaakt 

door Nuenenaren 
voor 

Nuenenaren
En ook geheel 
vervaardigd  
in Nuenen Almere   Amsterdam   Arnhem   Breda   Capelle a/d IJssel   Eindhoven   Gorinchem   Helmond   Leiderdorp   Nieuwegein 

Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven.  Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

extra knip
korting

alleen deze week

Vloer Het zelf eindHoVen: 
willem v. konijnenburglaan 1c, 
industrieterrein de kade, 
tel. 040-24 68 180. 
geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, 
vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, 
za. 9.00 - 17.00 uur.  
gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

*

*Geen gratis bezorging, niet geldig i.c.m. andere acties.

Geldig van woensdag 6 maart t/m woensdag 13 maart

VHz klik laminaat 
el-paso, San diego, St. moritz, arizona, 

zwart eiken of toscaanse eik

in 6 trendy kleuren, 

4x v-groef, 8 mm dik, 

voor intensief woongebruik, 

klasse 32, 10 jaar garantie.

van 24,95
normaal 15,95

13,95
per m2   incl. btw

nu met 2,- extra knip korting

Rond de Linde 
iedere donderdag 
digitaal op
www.ronddelinde.nl
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Collecte Reumafonds 
van 11 t/m 16 maart
Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse, landelijke collecte. In de 
week van 11 tot en met 16 maart 2013 gaan ruim 60.000 vrijwilligers langs 
de deuren om te collecteren voor de bestrijding van reuma, zoals artrose. 
In Nederland leven bijna twee miljoen 
mensen met deze ingrijpende aandoe-
ning die niet te genezen of te voorko-
men is. Onderzoek naar de oorzaak en 
behandeling van reuma is kostbaar. 
Daarom is uw bijdrage hard nodig.

Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben vooral last 
van pijn en moeheid, beide onzichtbare 
kenmerken van deze chronische ziekte. 
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 
100 aandoeningen aan botten, ge-
wrichten en spieren. Het is een auto-
immuunziekte. Dit betekent dat het 
natuurlijke afweersysteem het eigen 
gewrichtsweefsel (en soms organen) 
aanvalt. Hierdoor hebben mensen met 
reuma vaak last van ontstekingen aan 

Filmavond 
in MFA De Koppelaar: “Amour”
De 2e Filmavond in het gemeenschapshuis, de MFA aan de Koppel in Neder-
wetten, is op 11 maart, aanvang 19.30 uur. De beste buitenlandse film 2013: 
Amour zal worden vertoond.
Amour is het Franse woord voor lief-
de. Deze film gaat over Anne en Ge-
orge die al op leeftijd zijn. Ze hebben 
een volwassen dochter en leiden een 
rustig bestaan in Parijs, waarin hun 
passie voor muziek nog altijd een 
hoofdrol speelt. Dan krijgt Anne een 
herseninfarct en breekt een nieuwe fa-
se in hun samenzijn aan.
George verzorgt haar met al zijn 
kracht en liefde. Hij kan niet voorko-
men dat ze verder van hem wegglijdt 
en raakt zelf ook steeds meer in een 
isolement.
Het drama won het afgelopen jaar tal-
loze grote prijzen waaronder de Gou-
den Palm in Cannes en in 2013 een 
Oscar voor de beste buitenlandse film. 
Een ontroerende film over de liefde 
van een echtpaar dat vecht tegen de 
genadeloze klappen die de ouderdom 

uitdeelt. Een film die u gezien moet 
hebben, gezien de lovende recensies in 
allerlei nieuwsbladen en tijdschriften.

Entree is Euro 5,= waarvan de op-
brengst gaat naar Connected to Nami-
bia foundation Nuenen voor water-
projecten bij scholen in Namibië. 
Tijdens de korte pauze kan men o.a. 
sieraden uit Namibië kopen en of een 
lekker drankje. 

Geen 
inloopochtend 
Kiekeboe
Op dinsdag 12 maart a.s. is er geen 
Kiekeboe. Inloopochtend Kiekeboe is 
er voor (groot)ouders die met hun 
(klein)kinderen tussen de 0 en 4 jaar 
willen komen spelen en wordt iedere 
dinsdagochtend gehouden van 9.30 - 
11.00 uur in het gebouw De Dassen-
burght, aan de Jacob-Catstraat 1-3  in 
Nuenen. Het is een initiatief van Zuid-
Zorg en wordt verzorgd door gast-
vrouwen. Meer informatie op www.
kiekeboenuenen.nl

“Het Andere Iran”

Dialezing 
door John Peeters op 15 maart 
Verbaasd, verrast en opgetogen, dat werd John Peeters uit Best elke dag 
meer toen hij met zijn vrouw Geertje een rondreis maakte door Iran. Iran? 
Het land van onderdrukkende ayatollahs, schendingen van mensrechten, 
mogelijke kernwapens, gevangenissen vol onschuldige burgers? Ja, maar 
ook het land waar de mensen vriendelijker en gastvrijer zijn dan elders, 
spontaner en geïnteresseerder. 

Waar steden baden in kunst en 
schoonheid, parken in de woestijn wa-
terrijker zijn,  gedichten poëtischer, 
moskeeën kleur- en bloemrijker dan 
elders en de overblijfselen van de 20 
eeuwen oude Perzische cultuur in-
drukwekkend én ontroerend. 

Over Iran lezen en horen we in onze 
media veel, maar hoe de mensen daar 
leven, het beleven en voelen, daarover 
horen we weinig. Deze lezing gaat 
over “het Andere Iran” dat voor ons 
verborgen blijft. Het komt niet zo vaak 
voor dat een land en de mensen die je 
bezoekt zo heel anders zijn dan het 
beeld dat je ervan hebt. Daarom neemt 

John Peeters in zijn lezing “Het Ande-
re Iran” u graag mee op reis door dit 
aparte land, een land dat veel weg 
heeft van .... een aards paradijs (als het 
huidige regime is verdwenen). 

De PVGE organiseert op vrijdagmid-
dag 15 maart deze lezing in de Scara-
bee. Aanvang 14.00 uur, de zaal is 
open om 13.45 uur.  Toegang voor PV-
GE-leden is gratis. Voor niet-leden is 
de toegangsprijs € 2,-. 
De lift in de Hongerman is beschik-
baar. Aanmelden kan tot 13 maart via 
de website www.pvge-nuenen.nl of te-
lefonisch bij Els Stultiëns (2833502 na 
11.00 uur).

P.F. Thomése te 
gast bij Boekhandel 
van de Moosdijk
P.F Thomése (1958) was van 1979 
tot 1984 redacteur en verslaggever 
van het Eindhovens Dagblad. 

Uit die tijd stamt zijn vriendschap met 
columnist Jos Kessels, die hij later o.a. 
ten tonele voert in de roman J. Kessels: 
The Novel en in zijn laatste boek J. 
Kessels: Het Bamischandaal. Daarna 
werkte hij bij het weekblad De Tijd 
(tot 1990), leverde bijdragen aan NRC 
Handelsblad en schreef hij columns 
voor regionale dagbladen en Vrij Ne-
derland. Zijn roman Schaduwkind 
(2003) stond wekenlang in de CPNB 
top-tien, werd genomineerd voor de 
NS Publieksprijs, en stond op de long-
list van de Libris Prijs. Het boek bracht 
hem een internationale doorbraak, 
het verscheen in meer dan 20 talen. 
Sindsdien schrijft hij romans, verha-
len, essays en novellen, die alom wor-
den geprezen en waarvan verschillen-
de zijn genomineerd voor de grote 
literaire prijzen. Thomése draagt voor 
over en uit eigen werk op donderdag 
21 maart van 20.00 tot 22.00 uur in de 
boekhandel. Kaarten kosten € 5,- Re-
serveren voor deze avond is gewenst.

P.F. Thomése

Ingezonden brieven

“Stichting Leergeld Nuenen 
leert nog steeds”
Door Marieke Suters

Het tienjarig bestaan van Stichting Leergeld Nuenen werd gevierd op een 
leerzame manier. Tien leden van de stichting, waaronder voorzitter Truus 
Houtepen-Kunnen, kwamen op werkbezoek bij de Culturele Activiteiten 
Nuenen (CAN) in Het Klooster. Een lesje perspectief tekenen stond onder 
andere op het programma. 
Allereerst werd er een rondleiding ge-
geven langs de verschillende ruimtes 
die de CAN gebruikt om haar cursus-
sen te geven. “Op dit moment kunnen 
we hier nog gebruik van maken, maar 
met de bezuinigingen is niks meer ze-
ker! Maar daar mag ik natuurlijk ei-
genlijk niks over zeggen”, zegt Marie 
José van Sandten, coördinatrice van 
het CAN,  met een knipoog. 

Dan worden de leden geleid naar de 
tekenles die op dat moment gaande is 
op de bovenverdieping. De kinderen 
kregen de opdracht om de koning en 
de koningin te tekenen voor koningin-
nendag. Er wordt veel met kleuren ge-
werkt en op alle hoofden zijn al kro-
nen te vinden. “Leuk he, dat ze zoveel 
plezier hebben”, lacht Marie José. 
Stichting Leergeld Nuenen biedt kin-
deren die het niet breed hebben de ba-
sis dingen aan die ze nodig hebben. 
Onder andere een fiets, computer, 
zwemles tot diploma A en de kinderen 
mogen kiezen tussen een culturele ac-
tiviteit of een sport. De Stichting biedt 
een vergoeding aan tot 200 euro. “Dat 

is ook onze beperking”, vertelt Truus. 
“Maar door deze beperking hebben 
we ook nog nooit ‘nee’ moeten zeggen 
tegen een kind. We hebben tot nu toe 
iedereen kunnen helpen.” 

Dan is het tijd dat de stichting zelf ook 
een les volgt. Jolanda de Muynck legt 
uit hoe ze de kinderen leert tekenen. 
“Tekenen is echt een vak. Door teke-
nen kan je heel veel duidelijk maken 
aan de hand van de leeftijd. Elk kind 
kan je veel plezier geven door ze op 
het juiste moment het juiste aan te 
bieden”, vertelt ze. Het is duidelijk dat 
ze veel om haar vak geeft. Door mid-
del van een emmer laat ze zien hoe ze 
de kinderen leert om vormen te her-
kennen. 

Nuenen en O.Z.B
Inmiddels hebben wij de O.Z.B. aanslag van de gemeente Nuenen ontvangen. De 
vrees voor een forse hogere aanslag is bewaarheid.
 
Hoe durft de gemeente in deze tijd, waarin iedereen moet bezuinigen, zo'n forse 
verhoging door te voeren. De landelijke norm voor O.Z.B. verhoging is ongeveer 
3%, maar nee zegt Nuenen, wij doen 39%. Volgend jaar komen er nog meer kosten, 
voor o.a. A.W.B.Z., jeugdzorg en P.G.B. bij. Dat de gemeente Nuenen fors verlies 
lijdt op de bouwgrond, hadden ze al jaren geleden kunnen zien aankomen, met 
een beetje gezond boerenverstand. Maar helaas de gemeente is niet capabel om 
deze problemen op te lossen. De gemeente heeft onacceptabele besluiten genomen, 
om zelf projecontwikkelaar te willen zijn, en zit nu met de gebakken peren. Wat 
mij verbaasd, is dat deze verhoging niet heeft geleid tot protest. Je hoort bijna nie-
mand.  Dus denkt de gemeente dit gaat makkelijk, dat doen we volgend jaar weer. 
Dus Nuenenaren, jullie zijn gewaarschuwd. Als er geen beter bestuur komt, is     
Nuenen binnen een paar jaar falliet, en wordt zo in de handen van Eindhoven ge-
dreven. Ik ga daar dan niet meer tegen protesteren, en waarschijnlijk vele met mij. 
Slechter kan het toch niet worden.

Leo Raaijmakers, 
Stad v. Gerwen 2, Gerwen

 Wordt onze gemeente bestuurd?
Als je alle artikelen van onze twee lokale weekbladen leest over de politieke situa-
tie bekruipt je het gevoel: dat kan toch niet waar zijn in Nederland anno 2013.
Ik ben geen deskundige op politiek gebied en volg maar op afstand het gebeuren in 
de gemeenteraad. Maar wat ik wel zie is dat al die kleine partijtjes zitten te mug-
genziften op de mm²  en niet de grote lijnen en het belang van de Nuenenaren voor 
ogen hebben. Hoe is het mogelijk dat wij ons een loer laten draaien door een raad 
die we zelf gekozen hebben. Natuurlijk ook lokaal is het politiek dus beloof van al-
les en doe dan na de verkiezingen het tegenovergestelde. Oud zeer en eigenbelang 
laten prevaleren  voor het Nuenens belang.
Zullen we bij de volgende gemeenteraadverkiezingen maar eens thuis blijven! 
Een inwoner, niet deskundige maar wel met gezond verstand. 

Jan Kempers, Oranjestraat 10, Nuenen.Dialezing “Het Andere Iran”

Op dit moment steunt Stichting Leer-
geld ongeveer 85 kinderen. Het is 
moeilijk een precies aantal te geven 
omdat het aantal vaak schommelt. 

Ze komen rond van een klein beetje 
subsidie, donaties en ze hebben af-
spraken met bedrijven die hun korting 
geven. Éen van deze acties is een adop-
tieplan. Bedrijven kunnen een kind 
‘adopteren’ of alleen een zwemles. 
“Mijn mond is alles wat ik heb”, vertelt 
Truus. “Daardoor heb ik mijn pensi-
oen voor elkaar gekregen en lobby ik 
voor de stichting.” 

Als laatste krijgt de stichting zelf ook 
een opdracht. Ze moeten een schild 
tekenen met iets van zichzelf erin. Ie-
dereen gaat meteen aan de slag. Op al-
le tekenbladen is een familieschild te 
vinden met daarin een tekening dat 
over de leden persoonlijk gaat. De 
schilden lijken qua vorm veel op el-
kaar, maar de inhoud is bij iedereen 
anders. Een omgekeerde fiets, klom-
pen en kangaroes, een schilderspalet, 
iedereen heeft weer wat anders. 

“Stichting Leergeld leert nog steeds”, 
lacht Marie Jose aan het einde van de 
middag. 

gewrichten of spieren en is bewegen 
pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aan-
doening en kan jong en oud overko-
men. 

Steun van iedere Nederlander nodig 
Het Reumafonds strijdt voor een beter 
leven met reuma nu èn een leven zon-
der reuma in de toekomst. Ze geven 
voorlichting en financieren veel on-
derzoek naar betere behandelmetho-
den. Ze komen op voor de belangen 
van mensen met reuma en ze financie-
ren activiteiten van reumapatiënten-
verenigingen. Ook investeert het Reu-
mafonds veel geld in het vinden van de 
oorzaken van reuma. Alleen weten-
schappelijk onderzoek brengt ons 
dichter bij een wereld zonder reuma. 

 Ze zijn blij met iedere gift die hieraan 
bijdraagt. Rekeningnummer 12.30.40. 
000, Amsterdam. www.reumafonds.nl

Vier generaties!
Doordat Anne Thijssen op 30 januari van dit jaar is geboren, is er weer een 
trotse familie met 4 generaties.

Op de foto ziet u een trotse overgrootmoeder mevrouw Van Lieshout-van der 
Meijden. Zij woont in de Akkers in Nuenen aan de Pieter Dekkersstraat en po-
seert graag met Anne, de nieuw geborene.
Links op de foto zit de trotse moeder van Anne, Femke Vogels. Zij heeft er dus 
voor gezorgd dat deze familie 4 dames op een rij kan zetten!
Helemaal rechts zit Betsie Vogels-van Lieshout, 60 jaar en de oma van Anne. 
Betsie is in Nuenen een bekend persoon. Ze werkt ruim 42 jaar in de kraamzorg 
en heeft menig Nuenens kind geholpen bij de geboorte en heeft dus veel kindjes 
en hun jonge moeders verzorgd. Zo ook heeft zij haar eigen dochter geholpen bij 
de geboorte van Anne. 

Dames, van harte proficiat!!



  

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

LEVGROEP
Berg 22c, 5671 CC Nuenen tel: 040-2831675, 
info@levgroep.nl. Geopend: ma. t/m do. Van 8.30-
16.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur.
Spreekuren:
• Algemeen Maatschappelijk Werk: Op afspraak
• Echtscheiding: Inloopspreekuur iedere dinsdag   
 van 19.00-21.00 uur
• Sociaal Raadsliedenwerk: Op afspraak
• Jeugd en Jongerenwerk:Tel: 040-2831675
• Vluchtelingenwerk: Inloopspreekuur dinsdag van  
 12.00- 14.00 uur
• Steunpunt Vrijwilligerswerk / Maatschappelijke   
 stages: Op afspraak
Heeft u vragen voor het CJG ? Op donderdag van 
8.30-12.30 inloop Servicepunt. 
Heeft u vragen voor het Vluchtelingenwerk? Op 
donderdag van 13.00-16.00 inloop Servicepunt.

SERVICEPUNT WELZIJN, WONEN EN ZORG NUENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, tel: (040) 2831675, 
servicepunt@nuenen.nl 
Telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.
Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en 
voorzieningen op het terrein van welzijn, wonen en 
zorg. Dit zijn: 
•  Woonvoorzieningen •  Steunpunt Mantelzorg
•  Huishoudelijke hulp •  Steunpunt Vrijwilligerswerk
•  Informatiewinkel •  Vervoersvoorzieningen 
•  Rolstoelen •  Centrum Jeugd en Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARCHIPEL AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Bel voor meer informatie 264 64 64 (24u 
per dag bereikbaar). ______________________________________ 

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

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

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

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

ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.
 Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. 
• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur______________________________________

ST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTEN
• ELC Pluspunt (Kloosterstraat 15): Maandag, woens- 
 dag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 08.45 uur. 
• Gasterij Archipel (Jo van Dijkhof 110): Maandag, woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.______________________________________ 

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 17-10-2012

LINDEBLAADJES

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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
www.abonne.nlErvaren huisarts verricht 

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

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

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

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

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

INBRAAKGOLF NUENEN e.o.
NOVEmBER mEER dAN 

25 INBRAKEN
Laat u beveiligen door 
beveiligings-specialist 

en kans op inbraak wordt 
met 95% gereduceerd

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

JAN vAN ‘t Hof 
Schilder- en spuitwer-
ken. Voor vakkundig bin-
nen- of buitenschilderwerk. 
Vakmanschap met garan-
tie. Tel: 040 - 241 90 92.

vIto Compleet verbouwen 
van badkamers en toiletten, 
tegels en natuursteenvloe-
ren. Tel: 06 - 16 42 77 85 
/ 040 - 257 44 82. www.
tegelwerk-eindhoven.nl

Problemen met belas-
tingaangifte 2012? Bel 
06-13412419 en ik kom 
bij u thuis. Ook voor kleine 
bedrijven.

opENHAARD Hout 
11 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

Hier wordt er aan je geknabbeld 
en niet gevreten, waar je gezien 
wordt en niet bekeken.
Bel voor ‘n ‘knabbelavontuur’ 

040 - 787 03 38
www.garrarufa-nuenen.nl

Garra Rufa Nuenen
Voor diegene die het al weten

VCN Videoproducties 
Laat nu uw waardevolle 
8mm films overzetten naar 
DVD. Voor meer informatie: 
040 - 283 77 96.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

Aangifte inkomsten-
belasting 2012 bij u 
thuis.  Alleenstaanden 
€40,-  Fiscale partners €50,- 
Tel: 06 - 36 56 07 96. www.
vhfiscaaladvies.nl

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

Belast u uzelf…….?
Of gaat u voor belastingvoordeel !
Janssen Belastingadvies voor belastingaangifte particulier en scheiding 

Kijk op  www.janssenbelastingadvies.nl of bel (040) 263 11 27
De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen Lid College Belastingadviseurs 

B o E D E L - t o tA A L 
Woning-ontruimingen 
ophalen 2de hands 
goed. 040 - 241 56 70 / 
06 - 36 07 26 11. www.
boedeltotaal.nl

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

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

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

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

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.

t u I N o N t W E R p E N 
‘IRENE DE JoNg’ voor 
Ontwerp, Advies en On-
derhoud. Bel voor een af-
spraak: 06-48682612. www.
tuinontwerpen-irene.nl

t u I N A A N L E g  E N 
t u I N R E N o vAt I E . 
www.lapagondatuinen.nl. 
Tel. 06 - 19 70 26 68.

CLICk gastouderopvang 
zoekt in Nuenen gastou-
ders voor opvang in eigen 
huis. Info bij Ellen v. Buu-
ren: (06) 126 75 123. Of: 
info@clickgastouder-
opvang.nl

ZoNDAg 17 MAARt 
gRotE SpIRItuELE 
BEuRS 11 - 17 uur. 4 
gratis lezingen no-nosland. 
Irislaan 7, Leende. Entree 
€ 5,-. Kortingsbon op site 
www.stichting-deva.nl

AtELIER “DE NIJvER-
HEID” Diversiteit aan 
handgemaakte producten 
en ook baby- en peuterka-
dootjes. openingstijden: 
vrijdag 14.00 - 18.00 
uur. Zaterdag 12.00 - 
17.00 uur. Welkom op 
Berg 59.

gAStouDER fLooR-
tJE voor kinderen van 0-4 
jaar (via erkend gastouder-
bureau). Bent u op zoek 
naar een lieve, betrouwbare 
oppas met pedagogische 
opleiding? Bel dan 06 - 40 
41 32 07.

AtELIER “DE NIJvER-
HEID” Is nog op zoek 
naar meer handgemaakte 
producten. Ben jij zo crea-
tief? Neem dan contact op 
met: Madeleine Sol 06 - 16 
26 42 30.

10 MAARt vLooIEN-
MARkt. MEuBELHAL-
LEN EASYBuY Ek-
kERSRIJt gEANNu-
LEERD!!!!!

tRIMSALoN ALA pLu-
to. Vakkundige vacht-
verzorging met aandacht 
voor uw hond. Hooidonk 7. 
06 - 53 30 78 30. WWW.
ALApLuto.NL

Uitknippen!

nieUwe 
Uitlaten 

INCL. MoNtAgE 

Diverse merken, 
50 tot 60% korting. 
Tel. 06 - 53 14 41 05. Email:
vdheuvelauto@hotmail.com.

www.twitter.com/deronddelinde

Laatste
Nieuws?
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Kom je eten?

Solidariteitsmaaltijd 
weer de moeite waard
Op vrijdag 22 maart vindt er weer de Solidariteitsmaaltijd plaats om een 
project in Burundi te steunen. Vindt u het interessant om wat meer te weten 
van Burundi? Kom dan naar deze Solidariteitsmaaltijd in het Pleincollege. 
De Werkgroepen MOV (Missie, Ont-
wikkeling en Vrede) en ZWO (Zen-
ding, Werelddiaconaat en Ontwikke-
lingssamenwerking) hebben eind 2012 
gekozen voor een landbouwcoöpera-
tieproject in de buurt van Bujumbura, 
de hoofdstad van Burundi (Centraal 
Afrika). Burundi is één van de armste 
landen ter wereld. Maar liefst 90% van 
de bevolking is afhankelijk van zelf-
voorzienings-landbouw om te kunnen 
overleven. 

De Burundees-Nederlandse stichting 
IZERE (Izere betekent Hoop in de Bu-
rundese taal) zet zich al 15 jaar in voor 
de wederopbouw na de burgeroorlog 
en heeft een Nuenense contactper-
soon. De Stichting Samen Verder is 
gevraagd om in 2013 het opzetten van 
een landbouwcoöperatie in de buurt 
van de Hoofdstad Bujumbura mede te 
financieren (bouwmaterialen en capa-
citeitsopbouw) en zo bij te dragen aan 

de zelfredzaamheid van de lokale boe-
renbevolking en daarmee aan de ver-
betering van hun levensomstandighe-
den.

De jaarlijkse Solidariteitsmaaltijd op 
22 maart zal volledig in het teken 
staan van Burundi en dit project. We 
hopen, dat weer veel mensen, jong en 
oud, bij de solidariteitsmaaltijd Bu-
rundees komen eten, veel informatie 
over Burundi komen bekijken en be-
luisteren, leuke producten kopen en 
naar Burundese muziek komen luiste-
ren. Wij zien graag alle 160 aanwezige 
stoelen bezet!

De Solidariteitsmaaltijd vindt plaats 
op vrijdag 22 maart in het Pleincollege 
Nuenen vanaf 17.45 uur. Entreeprijs     
€ 7,- (kinderen tot 5 jaar half geld). De 

Jubilerend Z&PV Nuenen
Vorige week vond er in Zwembad De Drietip een zweminstuif plaats voor 
alle leden van de jarige vereniging Z&PV Nuenen. In het kader van hun 
40-jarig bestaan streden de verschillende zwemtakken van de vereniging in 
diverse ludieke estafettespellen tegen elkaar. 

Ongeveer 60 kinderen, waaronder wa-
terpoloërs, wedstrijdzwemmers, re-
creanten, snorkelaars en synchroon-
zwemsters, waren erg fanatiek om hun 
team te laten winnen! Al met al was 
het een geslaagde en gezellige och-
tend. Tevens werd die ochtend de 
prijswinnaar bekend gemaakt van de 
kleurwedstrijd gehouden tijdens de 
opening van het lustrumseizoen. Een 
trotse Hidde Alofs kon hiervan de 
hoofdprijs in ontvangst nemen.

Het lustrum seizoen is nog lang niet 

afgelopen. Kijk op www.zpvnuenen.
nl/40jaar voor meer informatie over 
het activiteitenprogramma. De eerst 
volgende activiteit is een gezellig wa-
terpolo spel en staat gepland op zater-
dag 2 maart a.s. vanaf 14.00 uur in De 
Drietip te Nuenen. Deze middag is 
voor alle zwemmers, jong of oud, lid of 
oud lid, iedereen mag meedoen en 
wordt afgesloten met een toernooi 
tussen de afdelingen onderling en ou-
de waterpoloteams tegen de huidige. 
Ook meedoen? Schrijf je dan snel in 
op www.zpvnuenen.nl/40jaar!

Open brief aan de leden van de 
Nuenense gemeenteraad
Geachte dames en heren leden van de gemeenteraad,

Vorige week donderdag is  Paul de Witte  tot de conclusie gekomen dat hij niet lan-
ger kan en wil functioneren als wethouder in uw raad. De concrete aanleiding 
daarvoor was een op handen zijnde motie waarin door een meerderheid binnen 
uw raad het vertrouwen in hem werd opgezegd.
Wij betreuren deze gang van zaken zeer. Als Adviesraad sociaal beleid, voorheen 
Wmo-raad, hebben wij de heer de Witte ervaren als een betrokken en deskundig 
wethouder, plezierig in de samenwerking,  die zijn uiterste best deed het in de hui-
dige omstandigheden reeds moeilijke sociale beleid in Nuenen te sturen. 
Het is u bekend dat de gemeenten en dus ook Nuenen op het sociale vlak de ko-
mende jaren bovendien een aantal ingrijpende veranderingen wacht. De heer de 
Witte heeft ze in zijn afscheidswoord genoemd. Het zijn veranderingen die zeer 
veel inspanningen van de gemeenten zullen eisen. Nuenen is met een aantal buur-
gemeenten intensief aan het overleggen over een  aanpak van deze uitdagingen, 
elke gemeente op haar eigen manier, maar profiterend van elkaars kennis en erva-
ring.
Men zou dan ook mogen verwachten dat de partijen die de motie hebben onderte-
kend zeer goede inhoudelijk en zakelijke   argumenten hadden om een wethouder 
als Paul de Witte heen te zenden, midden in een periode van veranderingen die 
vele Nuenaren kan treffen. Helaas, dergelijke argumenten zijn noch in de motie 
noch elders te vinden.
Wij zijn bezorgd over deze gang van zaken. Het lijkt er op dat de ondertekenaars 
van de motie het grote belang van een goed sociaal beleid onderschatten en zich 
volstrekt onvoldoende hebben gerealiseerd wat aan transities op de gemeente af-
komt en wat die voor veel inwoners betekenen. In plaats van een kundig wethou-
der te steunen zetten zij hem op twijfelachtige gronden  aan de kant.
De Adviesraad sociaal beleid Nuenen is een adviescollege voor burgemeester en 
wethouders dat zich normaliter niet richt tot de raad. Het gedwongen opstappen 
van de heer de Witte vinden wij echter dermate ernstig dat wij de gemeenteraad  
publiekelijk oproepen ervoor te zorgen dat de portefeuille sociale zaken binnen de 
kortste keren weer door een deskundig wethouder blijvend wordt opgepakt. Dit in 
het belang van de ruim tweeduizend Nuenenaren die steun van de gemeente nodig 
hebben en degenen die daar in de nabije toekomst nog bijkomen! 

Hoogachtend, Mr. P.J.L.M. Bartholomeus, 
voorzitter Drs. Ing.  J.H. Scholing, secretaris.

Seniorenvereniging KBO Lieshout 

Veel activiteiten in maart
‘Samen uit eten’ is een traditie van Seniorenvereniging KBO Lieshout, waar 
al gauw zo’n veertig leden aan meedoen. Op woensdag 13 maart is het weer 
zover. Deze keer is gekozen voor restaurant De Zwaan in Beek en Donk. 
Voor een speciale prijs wordt een driegangendiner geserveerd.  De deelne-
mers worden om 6 uur ’s avonds verwacht. Inschrijven kan bij de Inloop. Als 
u geen vervoer heeft of als u het niet prettig vindt om alleen te gaan, laat het 
even weten bij De Inloop. KBO/Lieshout zorgt dan dat u opgehaald wordt. 

Donderdag 14 maart vindt de Alge-
mene Ledenvergadering van KBO 
Lieshout plaats met na de pauze een 
optreden van Smartlappenkoor De 
Rooise Dommelklanken op. Leden 
zijn om 13.30 uur welkom in Zaal De 
Koekoek in Lieshout.
Vrijdag 15 maart is er een kien avond 
in de Koepelzaal van het Bavaria Brou-
werij Café aan de Heuvel in Lieshout. 
De zaal is om 19.00 uur open, het kie-
nen begint om 20.00 uur.
Donderdag 28 maart is er opnieuw ge-
legenheid tot het bijwonen van een ge-
nerale repetitie van het Brabants Or-
kest in het Muziekgebouw Frits 
Philips in Eindhoven. De repetitie be-
gint om 10.00 uur en duurt tot 13.00 
uur. Op het programma staan het vi-
oolconcert van Glazoenov en werken 
van Tsjaikovski en Rachmaninov. De 
kosten voor dit bezoek bedragen 2,50 
euro. Opgeven kan tot dinsdag 5 
maart tijdens de Inloop in het Dorps-
huis tegen betaling van het bedrag.  
Als u geen vervoer heeft, kunt u dit bij 

Leve de fantasie

Fantasie komt tot leven op 
brede school Vrouwkensakker
Brede school Vrouwkensakker heeft de afgelopen weken veel ruimte gege-
ven aan fantasieën. Kinderen en leerkrachten zijn in het project ‘Leve de 
fantasie’ samen op zoek gegaan naar onwerkelijkheden die prettig, wonder-
lijk en uitdagend zijn. Dit uitstapje in die bijzondere wereld leidde tot vele 
creatieve resultaten, die woensdagavond 13 maart aan ouders en andere 
belangstellenden getoond worden.
In het project werkten basisschool De 
Nieuwe Linde, kinderopvang Korein 

HalfvastenBal 
Café Ons Dorp
Carnaval is dan wel misschien voorbij 
maar we zitten nu natuurlijk midden 
in de vastenperiode. En hoewel we 
wellicht niet allemaal aan het vasten 
zijn, kan een feestje op zijn tijd geen 
kwaad. Daarom organiseert Café Ons 
Dorp op zaterdag 9 maart een Halfvas-
tenBal. Op deze avond staat er een ge-
zellige DJ klaar om te zorgen dat er 
flink gefeest kan worden, en is er een 
heuse BIERSTUBE ingericht compleet 
met natuurlijk bierbanken en pullen. 
Een feestavond waarbij niet alleen  
carnavalvierend Nuenen maar ieder-
een van harte welkom is. Kortom het 
belooft een geweldige avond te worden 
.HalfvastenBal, vanaf 20.30 uur in Café 
Ons Dorp, www.CafeOnsDorp.nl

Informatieavond
Valpreventie en 
pillbox
Archipel organiseert samen met de 
LEVgroep en de PillBox op 11 maart 
in de Jo van Dijkhof een thema-
avond over mantelzorg, valpreven-
tie en de pillbox. 

Aan de orde komen onder andere een-
voudige maatregelen die de kans op 
vallen beperken in de thuissituatie. 
Daarnaast wordt er ook meer verteld 
over de voordelen van de pillbox, een 
manier om controle te houden over 
uw medicatie. De informatieavond is 
bedoeld voor senioren en hun mantel-
zorgers.

De avond is van 19.30 tot 22.00 uur in 
de Jo van Dijkhof 100 in Nuenen. Aan-
melden voor 8 maart via tel. 040-
2635999.

Literair café 
dommeldal 
ontvangt schrijfster 
Marente de Moor
Zondag 17 maart is schrijfster 
Marente de Moor te gast in het Lite-
rair café dommeldal. Van 14.00 tot 
16.00 uur spreekt zij in de Kasteel-
hoeve in Geldrop over haar werk.

Marente de Moor (Den Haag, 1972) is 
schrijver, journalist en columnist. In 
2007 verscheen haar veelgeprezen de-
buutroman De overtreder, die in 2010 
in Duitsland werd uitgebracht onder 
de titel Amsterdam und  zurück. Sinds 
2009 is ze vaste columniste voor Vrij 
Nederland. In het najaar van 2010 ver-
scheen haar tweede roman, De Neder-
landse maagd, die in 2011 werd onder-
scheiden met de Ako Literatuurprijs.

De pers spreekt lovend over de Moor 
en noemt haar een groot verteltalent 
met schitterend gebeeldhouwde zin-
nen en een schijnbaar onuitputtelijke 
verbeelding. Het belooft een mooie 
ontmoeting te worden met deze 
schrijver, die vlak na het uiteenvallen 
van de Sovjet-Unie 8 jaar lang in Rus-
land woonde. Meer informatie op 
www.bibliotheekdommeldal.nl.

Opsporing 
verzocht 
Zaterdag 16 maart is de grote NL.
DOET actiedag voor Voedselbank 
Nuenen. Weet u waar nog beschik-
bare opbergrekken en helpende 
handen zijn?

Laat het aub weten, zodat wij contact 
kunnen opnemen. 
Met hopelijk veel Nuenenaren wordt 
er die dag hard gewerkt aan het sorte-
ren en opbergen van de ontvangen 
producten.
Ook zal die dag alles een extra schoon-
maak beurt krijgen, want hygiëne is 
voor de Voedselbank uiterst belang-
rijk.
In heel Nederland wordt er die dag ge-
klust en dus in Nuenen heel zeker ook.
Meer info via 06-23848755 of voedsel-
banknuenen@gmail.com.

opbrengst, na aftrek kosten, gaat vol-
ledig naar dit project. 

Reserveren vanaf 1 maart op www.so-
lidariteitsmaaltijd.info of telefonisch 
040-2835733.

Burundese moeder koopt cassavemeel 
bij de coöperatie.

en peuterspeelzaal ’t Dwersliggertje 
intensief samen. Tijdens de kijkavond 
op 13 maart zijn, naast vele werkstuk-
ken, ook presentaties in de vorm van 
onder meer toneelspel te zien. De kin-
deren hadden een belangrijke stem bij 
de keuze van hun onderwerp en kwa-
men met een gevarieerd aanbod. Zo 
werkte één van de groepen 8 hun ‘her-
senspinsels’ uit over het thema ‘Fanta-
sie en romantiek’, terwijl de leerlingen 
van groep 6 zich uitleefden in ‘Fanta-
sie en humor’. In 5B werden de noten-
balken beklommen onder de noemer 
‘Fantasie en muziek’ en groep 3 ver-
legde de grenzen bij ‘Fantasie en 
kunst’. Eén van de kleuterklassen fan-
taseerde erop los met ‘Fantasie en 
monsters en Gruffalo’s’ en de dagop-
vang koos het motto ‘Fantasie en eten’. 
Gezond en creatief eten komt ook tij-
dens de kijkavond terug in een kraam 
waar spiesjes gemaakt kunnen worden 
met fruit en groenten zoals tomaten 
en komkommer. Verder zijn er dorst-
lessertjes als koffie, thee of limonade.

De presentatie in het gebouw aan de 
Vrouwkensakker duurt van 18.00 tot 
19.30 uur. Voor deze gelegenheid is de 
ingang verlegd naar Korein. Dit is 
links van de hoofdingang van basis-
school De Nieuwe Linde. Ook geïnte-
resseerde nieuwe ouders en hun kin-
deren zijn welkom.

de Inloop laten weten. KBO Lieshout 
zorgt dat u mee kunt gaan. De Inloop 
is iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 
11.30 uur in het Dorpshuis in Lies-
hout. Men kan zich ook al vast opge-
ven voor de voorjaarsreis naar Leer-
dam op vrijdag 19 april.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Cheers 
Door Elwien Bibbe

Ik was bij de laatste zaalhockeywedstrijden in de Hongerman. Meisjes A2 
speelde tegen een tegenstander die een maatje te groot was en  ging voor de 
zoveelste keer ruim kopje onder. Maar de  meeste tijd bracht ik door bij 
Frank aan de bar samen met mijn mede zaalhockeycommissieleden. Het 
was mijn laatste keer, want ik stop ermee. Een biertje, wat grappen en een 
vraagje aan uitbater Frank. Want dat hoort erbij.

'Hoe lang sta jij hier dan nog? Open 
ik. ' Nog zeker een jaar of drie, vier,’ 
denkt hij. ‘De zaal is goed. De opzet is 
goed. De mensen zijn ok.’. En ik pak 
mijn biertje nog eens stevig vast. ‘Al-
leen het onderhoud. Ik zit hier nu 6 
jaar in. ( ja, zo lang zijn Toon en zijn 
vrouw al weer weg) En  in die tijd zijn 
alleen de plafondplaten in de kleedka-
mers vervangen en zijn er basketbal-
torens bij gekomen en wat schoolma-
teriaal.’. Tsja, 5672-er Hongerman had 
geen lotje. De vloer op de tribunes ligt 
er overigens glad en glimmend bij.

De hal bestaat al 40 jaar. En die nieu-
we hal, die zien we voorlopig niet ko-
men. Daarover zijn we het wel eens. 
Hoe lang geleden was het ook al weer, 
dat we met de huurders van de Hon-
german om de tafel zaten? …Dat is 

nog voordat ik de AED cursus deed, 
weet ik, … dat moet langer dan  2 jaar 
geleden zijn…En dat heeft toen  niet 
tot een protestmars geleid.
‘Maar het sporten is ook  minder ge-
worden.’ Gaat Frank verder. ‘De bas-
ketbal heeft op dit moment maar 4 
teams, 1 dames, 2 heren en 1 flames ( 
gehandicapten). Het is eigenlijk maar 
5 maanden volle bak!’
‘En een uurtje Hongerman kost 45 eu-
ro en moet nog omhoog. Maar nu De 
Witte gestopt is, zal dit nog wel even 
op de lange baan geschoven worden. 
Net zoals de bouw van de nieuwe hal 
op Oude Landen.’ We nemen nog een 
biertje. Op de oude Hongerman. 
Want we komen er heel graag weer te-
rug. Nou ja, de hockeyers dan. Cheers! 
En die winter  mag ook wel eens op-
houden....



TM

Vincent van Goghplein 99 • 5671 DV Nuenen
Tel. 040-284 03 33 • Fax. 040 - 284 11 66

www.orientalparadise.nl
Openingstijden: Ma. t/m do. van 16.00 - 22.00 uur 
Vr. t/m zo. en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
Oriëntal Paradise

speciale afhaalmenu’s Maart
a: voor 2 personen B: voor 2 personen
1) Kroepoek  1) Indische Kroepoek
2) Mini Loempia’s (4st.) 2) Gebakken Krab (4st.)
3) Saté Ajam (2st.) 3) Saté Ajam (2st.)
4) Babi Pangang 4) Gemarineerde zoete
5) Kipfilet    Babi Pangang
 met cashewnoten 5) Tongfilet in zoetzure saus
6) Koe Loe Yuk 6) Kipfilet met cashewnoten
7) Varkensvlees in 7) Ossenhaas in
 zoetzure-pikante saus  verse knoflook saus
8) Witte rijst  8) Witte rijst

 € 16,50  € 20,50

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

korting
 oP ALLES*

Alleen op  
donderdag 7, vrijdag 8  
en zaterdag 9 maart 

2013 ontvangt u  
20% korting op alles*!20%

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Naaister(M/V) 

gezocht.
 
Wij zijn, als bedrijf zijnde, op zoek naar een 
naaister met ervaring en eigen atelier om onze 
schaduwdoeken en voornamelijk wavesails te 
confectioneren.  
Op onze website www.islifestyle.nl vind u meer 
informatie over onze producten.  
Mocht u geïnteresseerd zijn, 
stuurt u dan een mail naar info@islifestyle.nl 
met uw specifieke ervaring  en wij zullen zo snel 
mogelijk contact met u opnemen.

info@btb-congrescentrum.nl • www.btb-congrescentrum.nl
 T: 040-2838129       • M: 06-43561161 • Parkstraat 54  • 5671GH Nuenen

Het nieuwe werken:
Flexibele werkplekken bieden voor een korte bijeenkomst, een planning 

uitwerken, sollicitatiegesprekken voeren en zelfstandig professioneel 
werken voor zzp-ers.

NU IN NUENEN, VERHUUR PER UUR
Diverse ruimtes tot maximaal 80 personen met verschillende uurtarieven. 
Zaalinrichting naar keuze (U-vorm, School, Theater, Carre, Cabaret). 
Uitsluitend voor zakelijke bijeenkomsten. 

Inclusief: 
• Whiteboard en Metabord • Flipovers en stiften • Geluidsversterking

• Beamer • Projectiescherm • Onbeperkt draadloos Internet 
• Zaalinrichting naar keuze

1x Grote ruimte: maximaal 80 personen € 89,00 
 per uur per ruimte. 
 
2 x Standaard ruimte: maximaal 30 personen € 50,00 
 per uur per ruimte. 

2 x Kleine ruimte: maximaal 10 personen € 40,00 
 per uur per ruimte.
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Dagelijkse leiding Business to Business 
Congrescentrum overgedragen
Door Gerrit van Ginkel

Vanaf 30 april zullen de huidige eigenaren Harry en Nettie de Weerd de 
dagelijkse leiding van hun congrescentrum overdragen aan hun dochter 
Catalina. Vanaf 1990 is het congrescentrum gevestigd aan de Parkstraat 54 
waar men destijds begon met 1 zaal waar trainingen gegeven werden op het 
gebied van klantvriendelijkheid en commerciële vaardigheden. Business to 
Business beschikt nu over  5 ruimten van verschillende afmetingen waar 
totaal 160 cursisten plaats kunnen nemen, een sfeervolle entree en diverse 
buitenlocaties in het rustgevende groen.

Jan Linders trakteert op 
Keukengeheimen
Jan Linders supermarkten viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum. Daarom kun-
nen klanten vanaf maandag 4 maart sparen voor  ’50 jaar keukengeheimen’, 
een verzamelalbum vol handige recepten, kortingsbonnen en interessante 
kooktips. 
Iedere tien euro aan boodschappen is 
een spaarzegel waard. Sparen gaat nog 
sneller met de speciale actieproduc-
ten. Bij twintig spaarzegels is de spaar-
kaart vol en ontvangen klanten het al-
bum. Hiervoor hoeven zij slechts één 
euro bij te betalen, die geheel ten goe-
de komt aan het Jan Linders Fonds. 
Het album is gevuld met veertig re-
cepten in vier thema’s: Toen, Voorjaar, 
Pasen en de Nieuwe Streekkeuken. In 
het najaar komt het tweede gedeelte 
uit met veertig extra recepten. Naast 
de recepten zijn er in het album ver-
schillende kooktips te vinden over de 
ingrediënten en de verwerking ervan. 
Ook bevat het album voor zeventig 
euro aan kortingsbonnen, die klanten 
het hele jaar kunnen inleveren. 

Jan Linders maakt het koken voor zijn 
klanten nog gemakkelijker door on-
line kooklessen aan te bieden op jan-
linders.nl/keukengeheimen. Op deze 
website kunnen klanten ook zelf re-
cepten invoeren en uitprinten om aan 

het album toe te voegen. De komende 
tijd zal de website nog verder worden 
uitgebreid. 

Jan Linders Fonds
In het kader van het jubileum is het 
Jan Linders Fonds opgericht om lokale 
goede doelen te ondersteunen. Alle 58 
supermarkten hebben ieder één lokaal 
doel gekozen. Op deze manier zet Jan 
Linders zijn betrokkenheid bij de om-
geving extra kracht bij. Binnenkort 
worden de verschillende doelen be-
kend gemaakt op janlindersfonds.nl.

Die landelijke organisatie waarbij 450 
leden zijn aangesloten heeft wekelijks 
een nieuwe folder met veel ’special 
deals’. Dat zijn hele voordelige aanbie-
dingen uit het ruime assortiment .
Wat ook opvalt in de opnieuw inge-
richte zaak is de ruime entree met lage 
moderne stellingen. Zo ontstaat een 
rustige ruimtelijke werking die ont-
spannen en weldadig aandoet. Verder-
op treft u een zeer ruim aanbod aan 
reform en homeopathie artikelen en 
uiteraard een compleet assortiment 
cosmetica artikelen. De nieuwe trend 
in huidverzorgende producten vooral 
op natuurlijke basis, neemt hierin een 
steeds belangrijkere plaats in. Drogist 
Coolen hierover: “Er vindt een belang-
rijke verschuiving plaats in de huid-
verzorgende producten. Steeds groter 
is de vraag naar producten op natuur-
lijke basis. 

Gediplomeerd personeel
Natuurlijk haken wij daarop in en het 
is goed om te vermelden dat bij onze 
medewerkers alle kennis in huis is om 
de klant goed voor te lichten. Al onze 
medewerkers zijn gediplomeerd dro-
gist en daarnaast zijn ze gediplomeerd 
in reform en homeopathie producten”. 
Verder zal er regelmatig uitgebreide 
voorlichting gegeven worden aan onze 
klanten door therapeuten en semi-art-
sen. Er zal o.a. een voorlichting zijn 
met botmeting en de daarmee ver-

bandhoudende problemen. Ook zijn 
er voorlichtingsdagen gepland voor 
gewrichtsklachten, blaasproblemen 
en bloedsuikerproblemen.
Op 11 maart vindt er een botmetings-
test plaats in de winkel. Deze nieuwe 
revolutionaire test spoort osteoporose 
-botontkalking- op, in slechts 10 mi-
nuten. De kosten zijn normaal € 35,00 

Adrien Coolen voor zijn vernieuwde DA Drogisterij   

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen 
breidt dienstverlening uit
Door  Gerrit van Ginkel

Naast Natuurgeneeskunde, Pijnloze pijnbestrijding, Voetzonereflex, Bio-
resonantie is nu ook Hypnose als behandeling opgenomen  bij de praktijk 
voor Alternatieve Geneeswijzen van R.P.A. van der Valk op het adres aan de 
Berg 26A. De hypnose biedt nog meer mogelijkheden om u te helpen.
Hypnose, het begin van een beter le-
ven. Afvallen en  stoppen met roken 
kan heel simpel met Hypnose. Het 
werkt snel, veilig, efficiënt, blijvend, 
zonder bijverschijnselen en kostenbe-
sparend.

Wat is hypnose
Als we bijvoorbeeld willen stoppen 
met roken, dan is het eerder aange-
leerde 'rookgedrag' zo sterk in ons on-
derbewuste vastgelegd (geprogram-
meerd) dat de signalen van onze 
wilskracht vrijwel niet of slechts ge-

deeltelijk door onze barrière heen 
kunnen dringen, waardoor het erg 
moeilijk is om rookgedrag blijvend af 
te leren. 
Met hypnose wordt het onderbewust-
zijn direct aangesproken en wordt de 
rol van de barrière gedeeltelijk om-
zeild. Het zet het bewustzijn aan het 
werk, verklein de firewall en geef dan 
het onderbewustzijn nieuwe sugges-
ties. 
Een ander voorbeeld kan zijn het be-
reiken van een streefgewicht. Dit 
wordt door het onderbewustzijn dan 
weer geregistreerd en doorgegeven 
aan het bewustzijn als het daarom 
vraagt. Deze registreert de nieuwe in-
formatie en gaat met de nieuwe gege-
vens aan het werk omdat deze gege-
vens als ‘waar’ worden ervaren. Dus in 
deze situatie registreert het bewust-
zijn een nieuw streefgewicht en ziet 
dat dit nu niet klopt en gaat er aan 
werken om de nieuwe informatie te 
verwezenlijken. Dus u gaat afvallen tot 
dat u uw streefgewicht bereikt heeft. 
En u blijft daar ook op staan want het 
streefgewicht is wat in het onderbe-
wustzijn is opgeslagen als uw ‘juiste’ 
gewicht. Tevens geeft de hypnotiseur 
het onderbewustzijn ook de suggestie 
mee dat dit zowel veilig en efficiënt als 
snel moet gebeuren. Dus het lichaam 
regelt het zelf. Bij de een gaat het snel-
ler als bij de ander maar uiteindelijk 
bereikt u allemaal uw streefgewicht 
Hypnose is zonder risico’s en geeft 
hetzelfde resultaat. Maar wel veilig, ef-
fectief, snel en zonder moeite. 

Hypnose is breed inzetbaar. 
Er zijn nog veel meer voorbeelden te 
geven. Denk aan fobieën, examen-
vrees, drugs, zelfvertrouwen, stotte-
ren, verslaving, sport, of stress.Een be-
langrijk feit is: als u niet gehypnotiseerd 
wilt worden dan gebeurd dit ook niet 
en zal er geen verandering kunnen 
plaatsvinden. Hypnose moet u zelf 
willen. Ook als u onder hypnose bent 
zult u nooit suggesties aannemen die 
tegen uw wil ingaan. U komt dan di-
rect terug uit de hypnose. Er is nooit 
iemand in een hypnose gebleven. U 
komt er altijd uit op, eigen initiatief 
“zelf” of op verzoek van de hypnoti-
seur. 
Bent u geïnteresseerd in een hypnose 
behandeling om uw leven te verande-
ren. Bel voor informatie of het maken 
van een afspraak  telefoon 06-
51334155 of  mail: r.valk41@upcmail.
nl of  r.valk41 @gmail.com.

Veldsink Groep groeit verder
De succesvolle formule van Veldsink Adviesgroep wordt steeds meer gezien 
en gewaardeerd, ook door collega’s. Het resulteert in een snelle groei van de 
Groep.

Jan Linders Keukengeheimen album.

 

Nieuws met zaken
Heropening 
DA Drogist Noordveld
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen week is DA Drogisterij Noordveld in het Winkelcentrum Kern-
kwartier heropend. De vele vaste klanten zullen het inmiddels wel gemerkt 
hebben. De eigenaar Adrien Coolen heeft zich na een korte onderbreking 
opnieuw aangesloten bij de DA organisatie. 

voor een test, nu ter introductie 
slechts € 15,00.

Via de DA organisatie is het mogelijk 
dat bijna alles op bestelling geleverd 
kan worden. Daarnaast heeft de orga-
nisatie 600 eigen A merkproducten  
van een heel hoge kwaliteit tegen een 
lage prijs. Deze week  wordt de actie X 
gehouden. Op 7, 8 en 9 maart krijgt de 
klant 20% korting op alles met uitzon-
dering op geneesmiddelen en op lo-
pende acties. Deze regelmatig terug-
kerende actie kenmerkt zich door 
verrassend hoge kortingen op beken-
de merken en er zullen regelmatig cos-
meticadagen per merk gehouden wor-
den met demonstraties en hoge 
kortingen.  Al met al genoeg reden om 
eens binnen te lopen bij de vernieuw-
de DA drogist Noordveld in het Kern-
kwartier. Openingstijden ma. van 
10.30 uur -18.00 uur. Di t/m do. van 
09.00 uur-18.00 uur. Vrij. van 09.00 
uur- 21.00 uur en zat. van 09.00 uur 
-17.00 uur. tel. 040 283 46 77.

De Veldhovense vestiging van de Veldsink Groep aan de Burg. Van Hoofflaan

Vermeulen Financieel Advies en Ver-
zekeringen in Veldhoven is recent 
overgenomen en samengevoegd met 
de reeds bestaande vestiging van 
Veldsink Adviesgroep aan de Burge-
meester Van Hoofflaan in Veldhoven. 
De medewerkers verhuizen mee, 
waardoor er voor de relaties niet veel 
verandert en dezelfde contactpersoon 
blijft behouden. Er kan nu ook ge-
bruik gemaakt  worden van de specia-
listische kennis van de totale Veldsink 
Groep. Samen met Vermeulen be-
dient het Veldhovense kantoor nu 
ruim 3.500 relaties.

10e vestiging
Door de participatie in Lodewijks - 
van Ginneken Assurantiegroep in 
Sprundel voegt Veldsink zijn 10e ves-
tiging toe aan haar keten in Brabant 
en Zeeland.

Onder de naam Veldsink - Lodewijks 
van Ginneken wordt het kantoor, sa-
men met het RegioBank-agentschap, 
voortgezet op de huidige locatie met 
dezelfde mensen en ondersteuning 
van de hoofdvestiging in Nuenen en 
het volmachtbedrijf VCN, ook onder-
deel van de Groep. 
Het kantoor bedient 2.200 relaties op 
het gebied van verzekeringen, hypo-
theken, pensioenen en bancaire pro-
ducten.

Veldsink Groep behoort tot de top 30 
van de Nederlandse intermediairbe-
drijven en gelooft in gezonde regio-
kantoren van voldoende omvang. 
Kantoren die dichtbij de klant staan, 
de klant kennen en gericht op het ad-
vies aan de klant, met ondersteuning 
van het moederbedrijf en een sterke 
en efficiënte backoffice-organisatie.

In het bijna 25 jarig bestaan van het 
bedrijf zijn  inmiddels duizenden cur-
sisten uit heel Nederland gast geweest 
bij het congrescentrum. Regionaal en 
landelijk bekende bedrijven en instel-
lingen uit de zorg, het onderwijs en 
het technisch onderwijs maakten ken-
nis en gebruik van de gastvrijheid van 
het bedrijf.

”Door steeds te vernieuwen, de uitda-
gingen aan te gaan en goed te luisteren 
naar de wensen van onze klanten, zijn 
we uniek of net even anders”, vertelt 
Harry nog even enthousiast als 23 jaar 
geleden. ”Ons concept is nog even ac-
tueel als op dag 1: Wat blijft onze gas-
ten het meeste bij van onze dienstver-
lening?
Partner Nettie vult aan: ”Uit een on-
langs gehouden enquête blijkt dat een 
zakelijke bijeenkomst bij ons bedrijf 
voelt als thuiskomen. Vooral de klein-
schaligheid, de sfeer en de onvermoei-
bare gastvrijheid, wijzend op de rijk 
voorziene cateringmogelijkheden,  
zijn natuurlijk ook elementen die blij-
ven hangen bij onze klanten”.

Catalina loopt al enkele jaren mee in 
het bedrijf van haar ouders. Met als 
basis Hotelschool en ervaring als busi-
ness customer care bij de implementa-
tie van winkel automatisering in een 
Grootwinkelbedrijf, heeft zij bagage 
verworven om in de zakelijke dienst-
verlening haar mannetje te staan.
Meteen voegt zij een concept toe aan 
de succesformule van haar ouders: 
”Het nieuwe werken zal bij ons volop 
mogelijkheden krijgen. Wij bieden 
flexibele werkplekken aan voor een 
korte bijeenkomst zoals een sollicita-
tiegesprek voeren, een planning uit-
werken met enkele mensen en een 
zelfstandige professionele werkplek 
voor zzp-ers. Dit alles kunnen we na-
tuurlijk aanbieden met de faciliteiten 
die aanwezig zijn in onze locatie zoals 

onbeperkt draadloos internet, wifi, 
projectieschermen, beamer, geluids-
versterking en flipovers. 
Al onze ruimtes zijn per uur te huur”, 
zegt Catalina die zelfbewust het stokje 
van haar ouders over neemt.

Natuurlijk kijken Harry en Nettie de  
Weerd nog wel een tijdje mee over de 
schouders van dochter. Nettie zal nog 
regelmatig te vinden zijn bij de be-
groeting van de gasten met een kopje 
koffie of thee en bij de assistentie van 
de lunch. Harry krijgt weer meer gele-
genheid voor zijn oorspronkelijke 
business in samenwerking met het 
Buro Carel Lammers met de training: 
Van Visie tot Actie, voor bedrijven in 
het MKB. Ook het juist parkeren van 
de bezoekers zal zijn aandachtsgebied 
blijven.
Business to Business Congrescen-
trum, Parkstraat 54, 5671 GH  Nue-
nen. Tel. 040 283 81 29. info@btb-con-
grescentrum.nl 

Catalina de Weerd heet u welkom in 
Congrescentrum Business to Business.

Half Vasten Party 
bij Schafrath
Op vrijdag 8 maart is er een Half Vas-
ten Party bij Schafrath.
Met medewerking van de Huijgens 
drive- in show wordt er muziek ge-
draaid in alle talen uit de  jaren 70, 80, 
90 tot heden.
Je kunt daarop schreeuwen, dansen, 
zingen of springen. De aanvang is 
20.30 uur en de toegang is gratis.
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Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 

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

Bernhardstraat 4, Nuenen
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl   

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

Zaterdag 9 maart
20.30 uur

Halfvastenbal
Café Ons Dorp

Vrijdag 8 maart 
13.30-17.00 uur

Internationale Vrouwendag
Vrouwencentrum ‘De Vlinder’

Donderdag 7 maart 
09.30 uur

Computercafé Belasting invullen met DigiD
Bibliotheek Dommeldal (zijingang)

Elke maandag 
19.30 uur Kienen in Gerwen

D’n Heuvel, Gerwen
14.00-16.00 uur Rode kruishandwerken

Jo van Dijkhof

Elke vrijdag
13.00-17.00 uur

Biljartclub
Jo van Dijkhof

Zaterdag 9 maart 
10.00 uur

Snoeicursus Klein fruit
Biologische tuin aan de Roosdonken

Vrijdag 8 maart 
10.00-11.30 uur
Bloemschikken
Jo van Dijkhof

Zaterdag 9 maart 
09.30 uur

Van Gogh toernooi Bridgedrive
Het Klooster

Donderdag 7 maart 
10.00-12.00 uur Computerondersteuning 

14.00-16.00 uur Kienen
Jo van Dijkhof

Zaterdag 9 maart 
Landelijke Opschoondag 

o.a. 13.00 uur Kiosk Heuvelplein, Gerwen

Elke zondag in maart
09.00 uur 

Wandelen met WSV
Lissevoort, ingang tennisterreinen

Vrijdag 8 maart 
20.30 uur
Halfvasten

Café Schafrath

Donderdag 7 maart 
20.00 uur

Priamore brengt Amore Seniore
Het Klooster

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA
Elke donderdag

10.00-12.00 uur Breikamer
19.30 uur Bridge

Jo van Dijkhof

COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., 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, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. 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.

© 2013 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Elke dinsdag
13.30-15.30 uur Tekenen en schilderen

19.30 uur Bridge
Jo van Dijkhof

9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23 maart
20.00 uur

Toneelvereniging De Vriendenkring 
Dorpshuis aan de Grotenhof in Lieshout

Maandag 11 maart 
10.00-11.30 uur 

Computerondersteuning 
Jo van Dijkhof

Maandag 11 maart 
19.30 uur Filmavond: Amour
MFA De Koppel Nederwetten

Zondag 10 maart 
13.30-17.00 uur

Ierse Sessie
Weverkeshof

Maandag 11 maart 
19.30-22.00 uur Informatieavond voor 

ouderen en mantelzorgers
Jo van Dijkhof 

Donderdag 14 maart 
10.00-12.00 uur

Computerondersteuning 
Jo van Dijkhof

Woensdag 13 maart
20.00 uur Lezing ziekte van Lyme

MFA De Koppel Nederwetten

Woensdag 13 maart 
14.00-17.00 uur Rikken

Jo van Dijkhof

Donderdag 14 maart 
09.30 uur

Computercafé Reizen boeken op internet
Bibliotheek Dommeldal (zijingang)

Dinsdag 12 maart 
14.00-16.00 uur

Vilten
Jo van Dijkhof

Donderdag 14 maart 
20.00 uur Liberaal Café VVD

Café Ons Dorp

Vrijdag 15 maart 
19.00-22.00 uur Tienerdisco

Sportlaan 12, Nuenen

Vrijdag 15 maart 
14.00 uur

“Het Andere Iran” 
dialezing door John Peeters 

Scarabee, Hongerman 

Donderdag 14 maart 
14.00-16.00 uur Creatieve middag

Jo van Dijkhof

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 9 maart 18.30 uur: Woord en 
Communiedienst, volkszang, voor-
ganger pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 10 maart 09.30 uur: Woord en 
Communiedienst, volkszang, voor-
ganger pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 10 maart 11.00 uur: Eucharis-
tieviering parochiekoor, voorgangers 
Pater Inno Gijsbers en past.werker J.
Deckers.

Misintenties
Zaterdag 9 maart 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart en familie; Betsie van 
Kessel-van den Broek; familie Roos-
winkel-van Swaaij.
Zondag 10 maart 09.30 uur: Gerrie 
Dirksen.
Zondag 10 maart 11.00 uur: Lajos van 
der Bij; Koos Berendes; Liny van der 
Leegte-Gerritse; Ans Moors-Wester-
veld; Sjef van Nunen; Piet Roijakkers; 
Brigitte Reijnders-Petter; Julia Moo-
nen-Kwinten.

Mededelingen:
In onze parochie zijn overleden Jean-
nette Houwen-Smeulders, Vincent 
van Goghplein 103 en Dien Boerrig-
ter-van Huijgevoort, Margot Bege-
manstraat 9. Wij wensen de families 
en vrienden veel troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 10 maart, 10.00 uur. Dit is de 
vierde zondag in de veertigdagentijd. 
Voorganger: kerkelijk werker P. Flach. 
Voor de kinderen is er kinderneven-
dienst. We collecteren voor Kerk in 
Actie, diaconaat. 
Op maandag 11 maart is de tweede 
avond van de cursus 'Mediteren kun je 
leren'. Voor meer informatie: zie de 
website. In het Open Huis bent u elke 
donderdagmorgen welkom van 10.00–
12.00 uur. U kunt gewoon binnenlo-
pen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
 
Zondag 10 maart 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor S. Kuijpers.

Misintenties
Piet Coolen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 10 maart 11.00 uur: Eucharis-
tieviering met voorstellen vormelin-
gen, parochiekoor, voorganger pastor 
F. Groot.

Misintenties
Harrie de Groot; Jan Schuts; Cisca 
Geven-van den Heuvel; Peter van 
Venrooij; Johannes en Wilhelmina En-
gelen-Wouters.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 7 maart: 17.30 H. Lof; 
18.30 H. Mis, gedachtenis H. Thomas 
van Aquino.
Vrijdag 8 maart: 07.15 H. Mis, gedach-
tenis H. Johannes de Deo.
Zaterdag 9 maart: 08.30 H. Mis, ge-
dachtenis H. Francisca Romana. 10.00 
Godsdienstlessen. 

Lezing over de 
ziekte van Lyme
Op uitnodiging van de Nederwettense 
VrouwenVereniging houdt Dhr. Dijks-
tra van de Nederlandse Vereniging van 
Lymepatiënten woensdag 13 maart een 
lezing over de ziekte van Lyme in 
Dorpshuis De Koppelaar in Nederwet-
ten. Tijdens deze lezing komen alle as-
pecten met betrekking tot de ziekte 
van  Lyme en de teek aan bod. Speciale 
aandacht is er voor de bacterie en hoe 
die zijn werk doet,  de laatste ontwik-
kelingen rondom deze problematiek en 
preventie. Aanvang 20.00 uur. Kosten 
voor niet-leden  € 2,50 (inclusief koffie/
thee). Aanmelden voor maandag 11 
maart via nederw.vrouwenvereni-
ging@onsbrabantnet.nl of tel. 040-
2836587 (Petra Manders).

Weverkeshof gaat voor de 
Oranje Fonds Kroonappels
Ter gelegenheid van de aankomende troonswisseling startte het Oranje 
Fonds een bijzondere zoektocht naar de Oranje Fonds Kroonappels. De 
Kroonappels zijn de mooiste sociale initiatieven van ons land. Inmiddels 
meldden ruim 1.000 organisaties zich al aan op www.kroonappels.nl. De 
eerste nominatieronde vindt plaats per gemeente. Uit Nuenen ontving het 
Oranje Fonds een aanmelding van Dorpsboerderij Weverkeshof. Maar ook 
andere organisaties kunnen zich tot 8 maart nog aanmelden op www.kroon-
appels.nl.
Het is voor het eerst dat het Neder-
landse publiek vervolgens mee kan 
stemmen op hun favorieten. De win-
naars krijgen het predicaat Oranje 
Fonds Kroonappel, € 50.000,- en een 
bronzen beeldje, uitgereikt op Paleis 
Noordeinde door de nieuwe Koning 
en Koningin.

Dorpsboerderij Weverkeshof, parel 
aan de Hooijdonkse Beek, denkt daar-
voor in aanmerking te komen, maar 
heeft daarbij wel de steun van alle Nu-
enenaren nodig. Ruim 27 jaar geleden, 
op initiatief van één basisschoolklas 
en haar juf, is Weverkeshof begonnen 
als kinderboerderij en is, zonder fi-
nanciële steun van de overheid en an-
ticiperend op veranderde tijden, met 
behulp van meer dan 100 enthousiaste 

vrijwilligers uitgegroeid tot een echte 
dorpsboerderij. Een gastvrij, laag-
drempelig en entreevrije ontmoe-
tingspunt in Nuenen . Weverkeshof 
roept daarom alle Nuenenaren op om 
tijdens het weekend van 15, 16 en 17 
maart te stemmen op Weverkeshof. 
Dit kan op www.kroonappels.nl.

Het Oranje Fonds steunt sociale initi-
atieven door geld, kennis en contac-
ten. Per jaar besteedt het Fonds onge-
veer € 30 miljoen aan zo’n 8.000 grote 
en kleine maatschappelijke organisa-
ties. De financiering hiervan komt van 
de Nationale Postcode Loterij, de Lot-
to en van Vrienden en het bedrijfsle-
ven. De Prins van Oranje en Prinses 
Máxima zijn beschermpaar van het 
Fonds.

Zondag 10 maart: 10.30 gezongen 
Hoogmis, 4de zondag van de vasten; 
zondag Laetare.
Maandag 11 maart: kloosterstilte.
Dinsdag 12 maart: 18.30 H. Mis, ge-
dachtenis H. Gregorius de Grote, paus 
en kerkleraar.
Woensdag 13 maart: 7.15 H. Mis.
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.    

Jelle, Bertje en Aagje van Dorpsboerderij Weverkeshof.

WLG Gerwen
Borders maken of 
veranderen 
Regelmatig is er op de Inloop van Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen  (WLG) 
een activiteit waar veel dorpsgenoten 
hun voordeel mee kunnen doen. Dan is 
er naast de gewone bijeenkomst met 
koffie, een praatje en een wandeling 
voor de liefhebbers, ook een presenta-
tie of workshop. Zo komt op 11 maart 
tuindeskundige Ruurd van Heijst u alles 
vertellen over het aanleggen en aanpas-
sen van borders. Met het voorjaar voor 
ons, een must voor elke doe-het-zelf 
tuinier. De wekelijkse Inloop op den 
Heuvel is altijd van 13.30 tot 15.00 uur. 
Voor meer informatie of vragen kunt u 
bellen naar 06-4110 2625.

Inschrijven Oranjemarkt 
30 april voor de jeugd
Evenals vorige jaren wordt ook dit jaar op Koninginnedag, dinsdag  30  april, 
de traditionele Oranjemarkt gehouden. Naast de niet-commerciële instel-
lingen, zoals verenigingen, kan ook de jeugd aan de slag. De jeugd moet zich 
echter wel zelf aanmelden. Dit kan op zaterdag 16 maart van 15.30  tot 17.00 
uur in Dinercafé Zinn. 
De kosten voor een halve kraam zijn     
€ 10,- en voor een hele kraam € 20,-. 

Inschrijven na 16 maart tot uiterlijk 4 
april kan bij Boekhandel Van de Moos-
dijk. Een halve kraam kost dan € 12,50 
en een hele € 25,00.
Basisschoolleerlingen krijgen hiermee 
de kans een zakcentje bij te verdienen. 
In een gehuurde kraam kunnen zij op-
geknapt speelgoed, boeken, zelfge-
maakte sieraden, enz., verkopen. 
De Nuenense Oranjemarkt is echter 
geen vrijmarkt. Dus: het is geen markt, 
waarop iedereen zomaar zittend op 
een matje spullen mag verkopen. 
Mochten verenigingen/organisaties 
geen uitnodiging hebben gehad: meld 
u dan aan bij het secretariaat: t.swin-
kels01@onsnet.nu,  U krijgt dan digi-
taal de nodige informatie toegestuurd.

Maandag 11 maart 
13.30-15.00 uur WLG 

 Lezing Borders  
D’n Inloop, Gerwen
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Voetbal
 

P R O G R A M M ADEES - Nederwetten 3-3
Voor de eerste competitiewedstrijd na de winterstop moest Nederwetten 
aantreden tegen DEES in Wintelre. Na een goede start kwam Nederwetten 
al snel op een 0-1 voorsprong na een misverstand in de DEES verdediging 
waarbij de verdediger van DEES z’n keeper passeerde. 
In de 13e minuut gaf Giel van Korven 
uit een vrije trap de bal op het hoofd 
van Toon van Rooij die de bal doeltref-
fend doorkopte. 0-2. In de 40e minuut 
kwam DEES terug in de wedstrijd 
door een prachtig diagonaal ingescho-
ten bal door Bart Dieker. 1-2. Kort 
voor rust bracht Toon van Rooij na 
een mooie solo de ruststand op 1-3 
door de keeper in de korte hoek te 
passeren. Een terechte tussenstand 
gezien het vertoonde spel.

De tweede helft tapte DEES uit een 
heel ander vaatje. Zeer gedreven en 
vechtend voor iedere bal werd Neder-
wetten terug gedrongen en dat resul-

teerde in de 67e minuut in de aanslui-
tingstreffer van Rob Stroosma.
Nederwetten had nog verschillende 
mogelijkheden om de score uit te brei-
den maar schoot niet met scherp en 
DEES rook haar kansen en gaf nog wat 
extra gas dat in de 86e minuut resul-
teerde in de gelijkmaker na een af-
standsschot door Gijs Leermakers. Al 
met al een correcte uitslag maar voor 
Nederwetten een teleurstelling. Ne-
derwetten staat weliswaar nog op de 
derde plaats in de competitie en heeft 
alles nog in eigen hand om promotie af 
te dwingen. Volgende week kan Ne-
derwetten een stap zetten in de goede 
richting thuis tegen Vessem.

EMK - Braakhuizen 0-0
In een zeer sportieve wedstrijd stond EMK afgelopen zondag tegenover koplo-
per Braakhuizen. Braakhuizen was in het begin van de wedstrijd het betere team 
en kreeg in deze fase enkele kansen. Naarmate de wedstrijd vorderde kwam 
EMK beter in de wedstrijd. In de 33e minuut moest de Braakhuizen doelman 
zich tot het uiterste strekken om de bal uit zijn doel te houden na een kopbal van 
Christian Messerschmidt. Vlak daarna stond diezelfde doelman Ruud Boerema 
in de weg. EMK speler Ruud Boerema was daarna met kopballen in de 38e en 45e 
minuut nog het dichtst in de buurt van een EMK doelpunt. Na de rust kwam 
Braakhuizen weer beter in de wedstrijd en wist het ook wat kansen te creëren. 
Maar door goed verdedigend werk wist EMK een punt aan deze wedstrijd over te 
houden. Verdiend op basis van de gehele wedstrijd. 

RKGSV - SVOSH  1-1
Gerwen had  goede zaken kunnen 
doen als van SVOSH zou worden ge-
wonnen. SVOSH kwam echter voor 
een punt. Hierdoor werd het nooit een 
echte wedstrijd maar een rommelige 
partij waarin RKGSV hard werkte en 
veel strijd leverde. Gerwen kon geen 
beroep doen op hun veel scorende 
spits. Hij was geblesseerd.  De tegen-
stander kwam in de eerste helft echter 
op voorsprong, dus moest Gerwen 
nog harder gaan werken. Het lukte 
nog voor rust om op gelijke hoogte te 
komen door Tom van Beek.
In de tweede helft deed Gerwen er al-
les aan om de wedstrijd naar zich toe 
te trekken, maar SVOSH liet dat niet 
toe. Het bleef bij de 1-1.  

EMK en Braakhuizen gaan met de pupil van de week aan de wedstrijd beginnen.

EHC Heuts - Nuenen 2-3
Iedereen was benieuwd of Nuenen de goede reeks een voortzetting kon 
geven in Hoensbroek. Van de thuiswedstrijd hangt nog  de herinnering dat 
EHC een fysiek hele sterke ploeg was. En dat waren ze nog. Daarmee is wel 
meteen vrijwel alles gezegd over EHC want goed voetballen deden ze echt 
niet. Werkelijk alles was op fysiek spel gebaseerd. 
Nuenen probeert altijd te voetballen 
en de laatste weken lukt dat weer vrij 
aardig. Het klopt weer zeg maar. Coen 
Jansen die de regie voert van achteruit 
met de piepjonge Max Verkuijl naast 
zich. Daarvoor de ervaren Tommy Ja-
cobs en daaromheen Werts en de zeer 
beweeglijke Mart van de Gevel. Voor-
in Philippart en Wijnen die ook niet 
voor het eerst op een voetbalveld 
staan en terug van weggeweest Mat-
thijs Heus…! Jaja zo noemde de stadi-
onspeaker hem echt. Wij kennen hem 
natuurlijk als Thijske! En die stadi-
onspeker kon zijn naam twee keer 
noemen want Thijske was op dreef. 
Nadat de openingsminuten voor EHC 
waren was het Nuenen dat uit een pri-
ma uitgevoerde counter de 0-1 kon 
bijschrijven. Via Rick Wijnen kwam de 
bal bij Thijske terecht en die rondde 
zeer beheerst af. Nog geen twee minu-
ten later een dieptepass op de hele-
maal vrijgelaten Patrick Philippart en 
aan hem moet je zo’n kans ook niet ge-
ven want die gaat er gewoon in. 0-2 
dus na een minuut of dertien. 

De tweede helft zou anders worden…. 
Niet zozeer dat EHC nu beter ging 
voetballen maar de duels werden 
steeds “heftiger”. Het beste is om dan 
zo goed mogelijk positiespel te blijven 
spelen maar zoals al gezegd was dat 
nauwelijks mogelijk op dit veld.  Punt-
je van kritiek is dat Nuenen de gebo-
den ruimte en kansjes niet wist om te 

zetten in een doelpunt.  En toen viel 
door het opportunistische en harde 
spel van EHC toch de 1-2. Nuenen 
raakte hierdoor even van slag en twee 
minuten later floot de slecht leidende 
scheidsrechter ook nog voor een pe-
nalty voor EHC. De penalty werd be-
nut en met nog een klein kwartiertje 
op de klok ging het aardig spoken op 
het sportpark aan de Demstraat. Wat 
ze daar allemaal roepen is nauwelijks 
te verstaan maar spelers van Heuts 
werden flink opgezweept vanaf de zij-
lijn. 
Met nog een minuut of tien te spelen 
mocht  Nuenen, na een van de coun-
ters,  een hoekschop nemen. Werts 
nam hem niet goed maar kreeg op-
nieuw een hoekschop….hij nam hem 
weer niet goed maar kreeg de bal op-
nieuw terug in de voeten. Drie keer 
scheepsrecht moet Mark gedacht heb-
ben en fraai krulde hij de bal voor het 
doel. En daar stond Thijske weer die 
met een dodelijke kopbal de 2-3 kon 
maken! De bank van Nuenen vloog op 
Thijske af als waren ze zojuist kampi-
oen geworden. En terecht want (wil-
len) voetballen moet natuurlijk altijd 
zegevieren boven alleen maar fysiek 
spel. Strijd is altijd nodig maar EHC 
ging soms wel wat ver daarin. Weder-
om een verdiende overwinning.

De wedstrijd Nuenen - Baronie voor 
komend weekend wordt zaterdag-
avond om 20.00 uur gespeeld.

VOETBAL

RKSV NUENEN
Zaterdag 9 maart 
Veteranen A-Geldrop ..................... 16.15
Wilhelmina Boys-Veteranen B ....  16.00
Zondag 10 maart 2013
Nuenen 1-Baronie 1  ...................... 14.30
Nuenen 2-Rood Wit V 2  ............... 12.00
Nuenen 3-Unitas ´59 2   ................. 12.00
Nederwetten 2-Nuenen 4  ............. 12.30
EFC 5-Nuenen 5  ............................. 12.00
Unitas ´59 5-Nuenen 6  .................. 11.00
Nuenen 7-SBC 7  ............................. 10.00
Nuenen 8-ETS 4  ............................. 12.00
Nuenen 9-Geldrop 10  ................... 10.00
Nuenen 10-RKSV Heeze 7  ........... 10.00
De Valk 5-Nuenen 11  .................... 10.30
Sparta ´25 VR1-Nuenen VR1  ...... 12.00
Nuenen VR2-Pusphaira VR1  ....... 10.00

RKGSV 
Zaterdag 9 maart
Vet RKGSV - Vet RKVVO  ............ 15.00
Zondag 10 maart
Pusphaira 1 - RKGSV 1  ................. 14.30
Eindhoven AV 2 - RKGSV 2  ......... 12.00
RKGSV 3 - Nieuw Woensel 3  ...... 12.00
RKGSV 4 - Nieuw Woensel 8  ...... 10.00
Essche Boys 4 - RKGSV 5  ............. 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 10 maart 
Nederwetten 1 - Vessem 1  ............ 14.30
Nederwetten 2 - Nuenen 4  ........... 12.30
Boxtel 7 - Nederwetten 3  .............. 10.00
ODC 8 - Nederwetten 4  ................ 10.00
Nederwetten Da1 - HMVV Da1  . 10.00
Nederwetten Da2 - RKVV0 Da2  . 10.00

EMK
Zaterdag 9 maart 
EMK Classics - Braakhuizen B   ... 15.30
Zondag 10 maart 
Spoord. Boys 1 - EMK 1   ............... 14.30
EMK 2 - SBC 4   ............................... 11.30 
EMK 3 - WODAN 6   ..................... 11.30
Tivoli 4 - EMK 4   ............................ 11.00
EMK 5 - Braakhuizen 7   ................ 11.30

Fiets mee voor het goede 
doel in Nuenens groot 
fi etsspektakel
In de strijd tegen kanker ervaren zowel patiënten als hun dierbaren een 
groot gevoel van onmacht. Kanker is alomtegenwoordig. Ertegen vechten 
lijkt zinloos. Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker. Iedereen maakt van 
dichtbij mee hoe levens drastisch beïnvloed en verwoest worden.

Alpe d'HuZes is opgericht met als doel 
de onmacht die door kanker ontstaat, 
om te zetten in kracht. Dit doen we 
door met zoveel mogelijk mensen 
steeds weer de grenzen van het moge-
lijke te verleggen. Te gaan waar nog 
niemand eerder is geweest: bij het 
werven van sponsoren, het 6 keer be-
klimmen van de Alpe d'HuZes, het or-
ganiseren van een enorm evenement 
zonder dat het ten koste gaat van do-
noropbrengsten, of het initiëren van 
medisch onderzoek dat de gezond-
heidszorg revolutionair gaat verande-
ren. Elk resultaat dat we behalen (hoe 
onrealistisch het van tevoren mis-
schien ook leek) motiveert ons de 
grenzen weer op te zoeken, de lat weer 
hoger te leggen. We doen dat niet voor 
onszelf maar voor anderen, die het zo 
verschrikkelijk hard nodig hebben.

Manager Bert Mickers van het Laco 
sportcentrum Nuenen gaat proberen 
deze berg 6 keer te beklimmen op 6 ju-
ni. Dat is de grote dag van de Alpe 
d’HuZes. Om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen organiseert hij in het Laco 
sportcentrum Nuenen een Spinning 
Alpe d’huZes waar iedereen aan mee 
kan doen. Iedereen kan wel een uurtje 
fietsen voor het goede doel. Maar je 
mag natuurlijk net als Bert Mickers 6 
uren mee fietsen via een groot scherm 
zodat je virtueel het Alpe d’huZes 
fietst. Laten we daar samen met heel 
Nuenen een groot festijn van maken.  
Op zaterdag 23 maart wordt er in het 
sportcentrum gefietst van 13.30 tot 
21.00 uur. Ook al fiets je maar een 
uurtje mee daarmee steun je het KWF. 
Per uur fietsen kost € 10,00. Voor 
meer inlichtingen tel. 040-2832970. 

Bert Mickers van Laco Sportcentrum De Drietip 
in training voor zijn Alpe d’HuZes.

Wie doet er mee?
Balletje trappen 
samen met het 
jongerenwerk
Ben jij tussen de 10 en de 21 jaar, en 
heb jij zin om een balletje te trappen? 
Dan ben je van harte welkom! Wij, 
vanuit het jongerenwerk organiseren 
vier sportactiviteiten in de week en 
de deelname is geheel gratis.

Maandag 16.00-17.00 uur sporthal de 
Hongerman (14-21 jaar).
Dinsdag 15.30-16.30 uur basisschool 
Sint Jozef Nederwetten (groep 6, 7, 8)
Woensdag 14.15-15.15 uur sporthal 
de Hongerman (10-13 jaar).
Donderdag 20.00-21.00 uur sporthal 
basisschool de Wentelwiek (14-21 
jaar).

Voor vragen en meer informatie: Björn 
Pinsel, bjorn.pinsel@levgroep.nl 06-
41037425, Joeri van Deurzen, joeri.van-
deurzen@levgroep.nl 06-51852975.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Advocatuur� eo de Egel 
Eens per drie weken schrijft Theo De Egel 
een prikkelende column over de turbulente 
wereld waar Nuenen ook deel van is.

De Negende. 

Wat vind jij ervan?:
“Aan tafel is inmiddels aangeschoven een deskundige. Wat vind u ervan? Tegen-
over u een expert. Maar laten we eerst vragen wat Prem ervan vindt. 
We schakelen nu door naar onze verslaggever.  Verslaggever, jij bent nu op de plek 
waar vorig jaar niks gebeurde, maar het jaar daarvoor wel. Hoe is de sfeer daar? 
Zijn de mensen daar bang?”… “Nee de mensen zijn vooral heel boos.”

“Terug naar de studio. Aangeschoven is inmiddels een hoogleraar. Zeg hoogleraar 
wat vind jij ervan dat de mensen meer boos zijn dan bang?”… “U vindt dat er een 
landelijk onderzoek moet komen? Wij schakelen door naar onze huisanalist. Zeg 
huisanalist, wat vind jij van het idee dat er een landelijk onderzoek moet ko-
men?”… “U vindt dat er eerst gekeken moet worden of er wel draagvlak is voor een 
eventueel landelijk onderzoek?  Maar als het onderzoek er komt, en dat komt er, is 
het, volgens u, enorm belangrijk dat het onderzoek breed gedaan wordt. U vindt 
dat iedereen aan het woord moet komen? Terug naar onze verslaggever. Verslag-
gever jij staat op een nogal beladen plek, hoe is de sfeer daar?” “Vooralsnog is het 
hier rustig.”… “Is daar verandering in te brengen?” … “We doen ons best!” 

“Dat was onze verslaggever op een beladen plek ergens in het land, waar voorals-
nog weinig gebeurde, maar we houden u van alle ontwikkelingen op de hoogte. We 
zijn nog lang niet uitgepraat maar wij gaan toch afscheid van u nemen voor de 
reclame.”
Heeft u dit?-Kent u dit?-Bent u wel gelukkig?-Wie bent u?-Wat is uw echte 
leeftijd?-Wat denk je?-Waar wil je heen?-Weet je zeker dat je gelukkig bent?-Wat 
vind je? 
“Aangeschoven is een politicus. Wat vind u ervan? …U zegt dat het om de kiezer 
gaat. Ja, maar politicus wat denkt u dat de mensen denken?”
”Kijk iedereen is bang”
“Ja, maar nu eerst de zapservice.”
“Huisanalist, wat vond jij van de politicus? Oh, u heeft niet geluisterd, geeft niks 
het nieuws wordt herhaald tot 15.00 uur morgenmiddag. Laatste reactie, kort 
graag. In één woord! Laatste woord. Iemand nog een korte vraag?” 
Wat vind jij ervan? 

Ik wens u veel stilte toe,
Theo de Egel



Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

IJssalon ”Italia”
gaat zaterdag 9 maart

weer open!
Op vertoon van deze advertentie-bon 
ontvangt u op zaterdag 9 maart van 

14.00 - 16.00 uur 

GRATIS
HANDIJS

Vincent van Goghstraat 9 • Nuenen
040 - 283 68 79 • www.ijssalonitalia.nl

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

Deltaweg 205, 5709 AB Helmond

Molenstraat 191, 5701 KD Helmond

O

de klik 
   

 met  je toekomst!

Caravan Centrum
Coppelmans

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• Stalling

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

Erkend leverancier

Rond de Linde op 
www.ronddelinde.nl 
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